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נקודות משיחות קודש - מזמור קיז מתוך "תהילות מנחם"
 א-ב – הללו את הוי' כל גוים שבחהו כל האומים. 

כי גבר עלינו חסדו ואמת הוי' לעולם הללוי'

ב' אופנים מתי "גבר עלינו חסדו"
א. ב"הללו את הוי' כל גוים שבחוהו כל האומים. כי גבר עלינו חסדו", יש ב' אופנים 
וסדרים: א( לאחרי ש"גבר עלינו חסדו" על ישראל, אזי "שבחוהו כל האומים". וענינו בעבודת 
ה' שלאחרי שישראל ביררו את עצמם, בכוחם לפעול גם בירור בעולם. ובחודשי השנה הוא 
יום  ביוהכ"פ1,  )ובשלימות  הרחמים  מדות  י"ג  וגילוי  התשובה  דחודש  העבודה  שלאחרי 

סליחת העוונות(, נפעל בחג הסוכות בירור גם בע' אומות העולם, ע"י הקרבת ע' פרים2.

ב( לאחר בירור ע' אומות העולם, שהם מהללים ומשבחים את הוי', אזי נפעל גם על   
ישראל שיהי' "גבר עלינו חסדו". וענינו בעבודה ה', שלאחרי פעולת הבירור בעולם נפעל 

1( ראה סידור עם דא"ח שער אלול רכה, ג ואילך.
2( סוכה נה, ב. במדב"ר פכ"א, כד. 
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המשך בעמוד גכר
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי
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(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)
eÁ˜ÈÂ'וג ֹו ּתר ּומה  ה 'צמח 1לי אדמ ֹו"ר  ּומד ּיק  . ¿ƒ¿ְְְְִֵֶַַַַָ

ה ּזה  ֿ ה ּמתחיל  ּדּבּור  ּבמאמר ֹו ְְֲִִֶֶֶַַַַָצדק '

מאה  לפני תר "ה , ּתר ּומה  ּפר ׁשת  ּבׁשּבת  ְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּנאמר 

(ּבּביכל  ׁשנה  ּומק ּוים 2וע ׂשרים  נד ּפס , לא  ׁשעדין ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָֹ

 ית ּבר ֿ ה ' ּבעזר  מה 3ׁשּיּוד ּפס  להבין ּדצרי ,( ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ

ּתר ּומה , לי ויקח ּו ּתר ּומ ֹות , ׁשל ׁש ּכאן ְְְְְִִֶֶֶָָָֹׁשּנאמר ּו

ּתקח ּו א ׁשר  ה ּתר ּומה  וזאת  ּתר ּומתי, את  ְְְְְֲִִִֶֶַָָֹּתקח ּו

ה ּתר ּומ ֹות  ׁשּבׁשל ׁש ּבזה , לה ֹוסיף  ויׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָמא ּתם .

ורק  ּתר ּומה ", לי "ויקח ּו ּתח ּלה  נאמר  ְְְְְֱִִִֶַַָָָּגּופא ,

יּדב ּנּו א ׁשר  איׁש ּכל  "מאת  מ ֹוסיף  ֿ זה  ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָלאחרי

ׁשּכת ּוב  ׁשּמה  והינּו, ּתר ּומתי". את  ּתקח ּו ְְְְִִִֶֶֶַַָָל ּבֹו

אינֹו הרא ׁשֹונה ) (ּתר ּומה  ּתר ּומה " לי ְְְְִִִֵָָָָ"ויקח ּו

טעם  להבין וצרי ל ּבֹו", יּדב ּנּו ּד"א ׁשר  ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָּבא ֹופן

לי  "ויקח ּו ׁשּנאמר  מה  להבין צרי ּגם  ְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָָה ּדבר .

לי  "ויּתנּו ֿ למימר  ֿ ליּה הוה  ּדלכא ֹורה  ְְְְְְִִִֵֵַַָָָּתר ּומה ",

ּׁשּכת ּוב  ּבמה  ּגם  ּולדיק  לה ֹוסיף  ויׁש ְְְְְִֵֵֶַַַָָּתר ּומה ".

ר ׁש"י: ּוכפיר ּוׁש ּדיקא , "לי" ּתר ּומה ", לי ְְְְְִִִִֵַָָָ"ויקח ּו

ּבזה  הענין להבין וצרי ל ׁשמי, .4"לי" ְְְְִִִִִִֶָָָָָ

ז"ל ÈÓe‡ב ) ר ּבֹותינּו מאמר  צדק ' ה 'צמח  ≈ƒֲֵֶֶֶַַַַַַ

ּתר ּומה  ּפר ׁשת  ה ּפס ּוק 5ּב'ר ּבֹות ' על  ְְַַַַָָָָ

רעיתי" אח ֹותי לי "ּפתחי ּתר ּומה , לי עד 6ויקח ּו , ְְְְְֲִִִִִִִַַָָ

לי  ע ׂשּו א ּלא  כ ּו' ּבית  ּבלא  מתה ּל אהיה  ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹמתי

ּבח ּו אהיה  ׁשּלא  ג ֹו'מק ּדׁש ּתר ּומה  לי ויקח ּו ה ּצּוּוי ּכונת  ּדה ּנה  ּבזה , והענין ץ . ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

ה ּכת ּובים  ּבהמ ׁש ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ה ּמק ּדׁש, ע ׂשּית  ּבׁשביל  מק ּדׁש7היא  לי וע ׂשּו ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

ּכונת  נׁשלמת  ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  האדם  ּדעב ֹודת  הענין ּכלל ּות  ׁשּזה ּו ּבת ֹוכם , ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָוׁשכנּתי

ּבּתח ּתֹונים  ּדירה   ית ּבר ל ֹו להיֹות  ה ּקּב"ה  ׁשּנתא ּוה  וכדאיתא 8ה ּבריאה  . ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָ
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פרשתנו.1) סה.2)ריש ע ' תשנ"ד) (קה"ת הצ "צ  של דא"ח  מאמרי  ברשימת ע '3)צויין פרשתנו באוה"ת לאח "ז נדפס 

ואילך. ואילך).4)א'שנט  284 ע ' חט "ז בלקו"ש (נדפס  המאמר שלפני  בשיחות שנתבאר בפירש"י  הביאור גם שמו"ר 5)ראה

ג. ב .6)פל"ג, ה, ח .7)שה"ש כה, רפל"ו.8)פרשתנו תניא ו. פי "ג, במדב "ר ספ "ג. ב "ר טז. נשא ג. בחוקותי  תנחומא ראה

ובכ"מ .

    
למלאכת  הנחוצים הדברים תרומת אודות נאמר  השבוע פרשת בתחילת

ישראל ": בני  אל  דבר  לאמור , משה אל  ה' "וידבר  המשכן ,

'B‚Â ‰Óez ÈÏ eÁ˜ÈÂ1'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ "BÓ„‡ ˜i„Óe . ¿ƒ¿ƒ¿»¿¿«≈«¿«∆«∆∆
ÏÈÁ˙n‰Œeac BÓ‡Óa בפסוק aLa˙הפותח Ó‡pL ‰f‰ ¿«¬»ƒ««¿ƒ«∆∆∆¡«¿«»

‰Óez ˙Lt בשנת,‰"˙ »»«¿»
‰L ÌÈNÚÂ ‰‡Ó ÈÙÏ מעת ƒ¿≈≈»¿∆¿ƒ»»

בשנת  הרבי  ֿ ידי  על  זה מאמר  אמירת

מאמרי ÏÎÈaa)2תשכ "ה  של  כרך  «ƒ¿
ֿ יד  בכתב כתובים ÔÈ„ÚL∆¬«ƒחסידות

תשכ "ה  בשנת שעה, …Ï‡באותה
ÊÚa Òt„eiL ÌÈe˜Óe ,Òt„ƒ¿«¿«ƒ∆¿«¿≈∆

Ca˙ÈŒ'‰3ÔÈ‰Ï CÈˆc ,( ƒ¿»≈¿»ƒ¿»ƒ
Ô‡k eÓ‡pL ‰Ó אלו בפסוקים «∆∆∆¿»

תרומה  פרשת …«LÏLבתחילת
,‰Óez ÈÏ eÁ˜ÈÂ ,˙BÓez¿¿ƒ¿ƒ¿»
˙‡ÊÂ ,È˙Óez ˙‡ eÁ˜zƒ¿∆¿»ƒ¿…
Ìz‡Ó eÁ˜z L‡ ‰Óez‰«¿»¬∆ƒ¿≈ƒ»
אחת  כל  של  העניין  מהו  להבין  ויש

התרומות. משלוש

LÏLaL ,‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ»∆∆ƒ¿»
‡Ùeb ˙BÓez‰ עצמןÓ‡ , «¿»∆¡«

,"‰Óez ÈÏ eÁ˜ÈÂ" ‰lÁz¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿»
ÛÈÒBÓ ‰ÊŒÈÁ‡Ï ˜Â הכתוב ¿«¿«¬≈∆ƒ

‡Lואומר  LÈ‡ Ïk ˙‡Ó"≈≈»ƒ¬∆
˙‡ eÁ˜z BaÏ epcÈƒ¿∆ƒƒ¿∆
‰nL ,eÈ‰Â ."È˙Óez¿»ƒ¿«¿∆«
"‰Óez ÈÏ eÁ˜ÈÂ" e˙kL∆»¿ƒ¿ƒ¿»
BÈ‡ (‰BL‡‰ ‰Óez)¿»»ƒ»≈
,"BaÏ epcÈ L‡"c ÔÙB‡a¿∆¿¬∆ƒ¿∆ƒ

c‰ ÌÚË ÔÈ‰Ï CÈˆÂ מדוע ¿»ƒ¿»ƒ«««»»
עניין  נזכר  לא הראשונה בתרומה

הלב? נדיבות

Ó‡pL ‰Ó ÔÈ‰Ï CÈˆ Ìb«»ƒ¿»ƒ«∆∆¡«
,"‰Óez ÈÏ eÁ˜ÈÂ"¿ƒ¿ƒ¿»

‰B‡ÎÏcÓÈÓÏŒdÈÏŒ‰Â‰ ¿ƒ¿»«»≈¿≈«
לומר  (לפסוק) לו  ÈÏהיה ezÈÂ"¿ƒ¿ƒ

"‰Óez נותנים ישראל  בני  שהרי  ¿»
כאן  נזכר  ומדוע למשכן  התרומות את

נתינה? לשון  ולא לקיחה לשון 

‰Óa Ìb ˜È„Ïe ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ¿«≈«¿«
,"‰Óez ÈÏ eÁ˜ÈÂ" e˙kM∆»¿ƒ¿ƒ¿»

‡˜Èc "ÈÏ" ואומר מדייק וכד '),"הכתוב "למשכן " (ולא LeÈÙÎeלי " ƒ»¿»¿≈
ÈÓLÏ "ÈÏ" :È"L,הוא ֿ ֿ ברוך  הקדוש של  ÔÈ‰Ïלשמו  CÈˆÂ «ƒƒƒ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ

ÔÈÚ‰ הפנימי‰Êa4. »ƒ¿»»∆
'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ‡ÈÓe ( הנזכר Ï"Êבמאמרו  eÈ˙Ba Ó‡Ó ≈ƒ«∆«∆∆«¬««≈«

'˙Ba'a רבה Lt˙מדרש ¿«»»«
‰Óez5ÈÏ eÁ˜ÈÂ ˜eÒt‰ ÏÚ ¿»««»¿ƒ¿ƒ
,‰Óez זה בהקשר  מביא המדרש ¿»

 ֿ הקדוש בו  השירים' ב'שיר  הפסוק את

ישראל  לבני  אומר  ֿ הוא ÈÁ˙t"ƒ¿ƒברוך 
"È˙ÈÚ È˙BÁ‡ ÈÏ6,,ומבקש ƒ¬ƒ«¿»ƒ

לגבי  גם וכך  לביתם, להיכנס כביכול ,

ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש המשכן , עשיית

ישראל  לבני  ‡‰È‰אומר  È˙Ó „Ú«»«∆¿∆
" ˙Èa ‡Ïa Cl‰˙Ó נמלא שראשי  ƒ¿«≈¿…«ƒ

Lc˜Óטל " ÈÏ eNÚ ‡l‡ 'eÎ∆»¬ƒƒ¿»
.ıeÁa ‰È‰‡ ‡lL∆…∆¿∆«

ÔÈÚ‰Â הפנימי‰p‰c ,‰Êa ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈
‰Óez ÈÏ eÁ˜ÈÂ Èeev‰ ˙Âk«»««ƒ¿ƒ¿ƒ¿»
˙iNÚ ÏÈLa ‡È‰ 'B‚ƒƒ¿ƒ¬ƒ«

Lc˜n‰ המפורטים מהדברים «ƒ¿»
כתרומה  להביא יש שאותם בפסוק

הלאה), וכן  ונחושת כסף ¿BÓk(זהב,
ÌÈe˙k‰ CLÓ‰a e˙kL7 ∆»¿∆¿≈«¿ƒ
ÈzÎLÂ Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ¿»ƒƒ¿»¿»«¿ƒ

e‰fL ,ÌÎB˙a ראוי מקום עשיית ¿»∆∆
השכינה  ‰ÔÈÚלהשראת ˙eÏÏk¿»»ƒ¿»

Ì„‡‰ ˙„BÚc הזה בעולם «¬«»»»
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL המשכן עשיית ∆«¿≈∆

שבהם וה  השכינה מקדש תשרה

‰‡Èa‰ ˙Âk ˙ÓÏL המטרה ƒ¿∆∆«»««¿ƒ»
העולם  בריאת של  הזה והתכלית

BÏ ˙BÈ‰Ï ‰"aw‰ ‰e‡˙pL∆ƒ¿«»«»»ƒ¿
ÌÈBzÁza ‰Èc Ca˙È8 ƒ¿»≈ƒ»««¿ƒ

הנחות  הזה בעולם והתחתון שדווקא

והשראת  לגילוי  'דירה' של  מקום יהיה
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כללי מפתח  

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

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

)ג גוקחו לי תרומה וויה "מאמר ד'   

ה   ......................  ה"כתש'ה ראשון-אדר 'ד, פרשת תרומה שבת

)ד  בי  .........  ה"כתש'ה ראשון- אדר 'ד, תרומהפ "ששיחת

)ה  יד  .......  ב"תשנ'ה ק תרומה"וש' ו' ה' לילות דמשיחות

)ו כג  .....................  זטכרך  פרשת תרומהשיחות -לקוטי  

)ז המקובל  ח"ג הרה"ק הרה"לכ צחק על התורהלוי י ילקוט

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

)ח  לא  ..................  פרשת תרומה –ילקוט גאולה ומשיח

)ט לב  ..............  פרשת תרומה לשבועיומי חומש  ישיעור

)י  נח  ....................  פרשת תרומהלשבוע שיעורי תהלים

)יא  מוגה(שיעורים בספר התניא(   

נט  ..........................................  פרשת תרומהלשבוע  

)יב  סח  .................  פרשת תרומהלשבוע " היום יום"לוח

)יג עא  ................................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב



ם"שיעורי רמב

)יד – עד  .................  פרשת תרומהלשבוע פרקים ליום ' ג

)טו –  נחק   .............  פרשת תרומהלשבוע פרק אחד ליום

)טז – קצ  ..................  פרשת תרומהלשבוע ות צוספר המ



)יז  נביאים וכתובים  

דקצ  ..................................................  בפרק  איכה, חפרק  הרמיי

)יח  מציעאבבא מסכת  –משניות  

וקצ  ........................................................ביאור קהתי

)יט  גר  ......................................................  מגילהמסכת  עקביעין

  

  



)כ  עם ביאורים חוליןמסכת  

דר  ......................................................  עדעד דף  חסמדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

)כא  עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   

לבר  .........................................................  ר הזקן"אדמו

)כב ציציתת שולחן ערוך הלכו  

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

)כג שיר השירים אשר לשלמהה "ד אור תורה  

להר  .........................................................  ר הזקן"ואדמ

)כד  התשובשערי   

לזר  ......................................................  ר האמצעי"אדמו

)כה דרך מצותיך –צ "מאמרי הצ  

לחר  ...............................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

)כו ב"תורת שמואל תרל   

מר  ......................................................  ש"ר מוהר"אדמו

)כז  ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   

מאר  ...................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

)כח קונטרסים –ם מאמריספר ה  

מגר  ....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  ק"בלה ג"תש- ב"שת'ספר השיחות ה)כט

מגר  ....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

)ל  אגרות קודש  

מהר  .................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

מור  ........................................חומש לקריאה בציבור)לא

)לב נגר  ........................  קודש-קריאה התורה למנחת שבת

)לג  רנד  ............................  פרשת תרומהלשבוע לוח זמנים

)לד  נהר  ....................  לשבת קודשסדר מצות הדלקת נרות



ו     

ּבׁשביל 9ּבּמדר ׁש ּתר ּומה " לי "ויקח ּו לכם  אמר ּתי ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָ

אמר  ּכביכ ֹול  מק ּדׁש" לי "וע ׂשּו ּביניכם , ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשאד ּור 

סדר  וה ּנה , ּביניכם . ואד ּור  א ֹותי קח ּו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָה ּקּב"ה :

אתער ּותא ֿ להיֹות  צריכה  ׁשּתחלה  ה ּוא , ְְְְֲֲִִִִֶָָָָָהעב ֹודה 

ֿ ּדלת ּתא , האתער ּותא  את  לע ֹורר  ּכדי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָּדלעילא 

ּׁשּכת ּוב  מה  ג ֹו'.6ׁשּזה ּו לי ּפתחי ּדֹופק  ּדֹודי ק ֹול  ְִִִִֵֶֶֶַָ

ׁשה ּוא  (ּתר ּומה )", לי "ויקח ּו ּׁשּנאמר  מה  ּגם  ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָוזה ּו

את  ּולק ּבל  לקחת  ּדהינּו לי", "ּפתחי ְְְְְִִִֵֶַַַַָּכמ ֹו

זה  לבאר  ויׁש מ ּלמעלה . ׁשּנמ ׁשכת  ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָההתע ֹורר ּות 

נׁשמת ֹוֿ ֿ ט ֹוב  ֿ ׁשם  ה ּבעל  מ ּמאמר  ה ּיד ּוע  ֿ ּפי ְֲִִִֵַַַַַַַַָָעל 

ּבנים 10עדן  ׁשּוב ּו ׁשּמכרזת  ק ֹול ' ה 'ּבת  ,11ּבענין ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָ

ה ּכר ּוזים  ק ֹול  נׁשמע  לא  הרי ק ׁשה , ְְְְֲִִִֵֶַָָָֹּדלכא ֹורה 

ׁשל  ה ּפע ּולה  מהי ֿ ּכן ואם  אדם , ל ׁשּום  ְְְִִֵֶַַַָָָָה ּלל ּו

נֹופלים  ּדלפעמים  ה ּוא , הענין  א ְְְְְִִִִִַַָָָה ּכר ּוזים .

את  ׁשהכין מ ּבלי ּפתא ֹום , ּתׁשּובה  הרה ּורי ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָלאדם 

העליֹונים . ה ּכר ּוזים  מ ּצד  ׁשּזה ּו , לכ ְְְְִִִֶֶֶַַַָָעצמ ֹו

ק ֹול ' ּד'ּבת  הענין ׁשהרי להבין, צרי עדין ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָאמנם 

ידע  ֿ כן ֿ ּפי ֿ על  ואף  יֹום , ּבכל  ה ּוא  כ ּו' ְְְִֵֶֶֶַַַַָָׁשּמכרזת 

וכ ּמה  ּכּמה  לעב ֹור  ׁשּיכ ֹולים  ּבנפ ׁשיּה ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָאיניׁש

רחמנא ֿ ּתׁשּובה  הרה ּורי ל ֹו ׁשּיּפל ּו מ ּבלי ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָימים 

ז"ל  ר ּבֹותינּו ּכמאמר  ה ּוא , הענין  א 12ליצלן. ְְְֲִִֵַַַַַָָָ

הינּו, חזי, מ ּזליה ּו חזי, לא  ּדאיה ּו ֿ ּגב  ֿ על  ְְְִֵֵַַַַַַָָָָאף 

ׁשּלמעלה  ה ּנׁשמה  ועצם  ּבכל ׁש'ּמּזל ' ׁשֹומעת  , ְְְְְֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

ההתע ֹורר ּות  ׁשּזֹוהי העליֹונים , ה ּכר ּוזים  את  ְְְְִִִִֶֶֶַַָיֹום 

צרי זה  ׁשּבׁשביל  א ּלא  מ ּלמעלה . ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָׁשּנמ ׁשכת 

לקחת  לי", "ויקח ּו לי", ּד"ּפתחי הענין ְְְְְְִִִִִִִַַָָָלהיֹות 

מ ּלמעלה . ׁשּנמ ׁשכת  ההתע ֹורר ּות  את  ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָּולק ּבל 

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ ולא לי", "ויקח ּו ּׁשּנאמר  מה  יּובן ¿«ƒ∆ְְְֱִִֶֶַַָֹ

זה  ׁשענין ּכיון לי", "ויּתנּו ְְְֱִִִֵֶֶֶַָָנאמר 
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שמובא È‡„ÎÂ˙‡השכינה. "L„na9eÁ˜ÈÂכפי  ÌÎÏ ÈzÓ‡ ¿ƒ¿ƒ»«ƒ¿»»«¿ƒ»∆¿ƒ¿

"Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ" ,ÌÎÈÈa e„‡L ÏÈLa "‰Óez ÈÏƒ¿»ƒ¿ƒ∆»≈≈∆¿»ƒƒ¿»
ÌÎÈÈa e„‡Â È˙B‡ eÁ˜ :‰"aw‰ Ó‡ ÏBÎÈk,הזה בעולם ƒ¿»»««»»¿ƒ¿»≈≈∆

ה'. את העובדים ישראל  בני  נמצאים בו 

‰„BÚ‰ „Ò ,‰p‰Â עבודת של  ¿ƒ≈≈∆»¬»
השכינה  וגילוי  השראת להביא האדם

ˆÎÈ‰בעולם  ‰ÏÁzL ,‡e‰∆¿ƒ»¿ƒ»
‡ÏÈÚÏcŒ‡˙eÚ˙‡ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿¬»ƒ¿≈»
של  מצידו  מלמעלה, התעוררות

ֿ הוא  ֿ ברוך  ‡˙הקדוש BÚÏ È„k¿≈¿≈∆
‡z˙ÏcŒ‡˙eÚ˙‡‰ התעוררות »ƒ¿¬»ƒ¿«»

להתקרב  האדם, מצד  מלמטה,

e˙kMלאלוקות, ‰Ó e‰fL6 ∆∆«∆»
'B‚ ÈÏ ÈÁ˙t ˜ÙBc È„Bc ÏB˜ƒ≈ƒ¿ƒƒ
בשיר  (הנקרא ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

ו 'דופק' מלמעלה בא 'דוד ') השירים

בני  את לעורר  כדי  כביכול , בדלת,

למטה. הנמצאים ישראל 

eÁ˜ÈÂ" Ó‡pM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆∆¡«¿ƒ¿
‡e‰L ,"(‰Óez) ÈÏ לשון ƒ¿»∆

"לי " ÈÏ",הכתוב ÈÁ˙t" BÓk¿ƒ¿ƒƒ
˙‡ Ïa˜Ïe ˙Á˜Ï eÈ‰c¿«¿»««¿«≈∆
˙ÎLÓpL ˙eBÚ˙‰‰«ƒ¿¿∆ƒ¿∆∆

‰ÏÚÓlÓ נאמרה זו  תרומה ולכן  , ƒ¿«¿»
כי  'נתינה', בלשון  ולא 'לקיחה' בלשון 

ידה  את על  הנותן  התרומה האדם

מלמעלה. התעוררות ומקבל  'לוקח'

‰Ê ‡Ï LÈÂ ההתעוררות עניין  ¿≈¿»≈∆
למטה  האדם את לעורר  כדי  מלמעלה

Úe„i‰ ÈtŒÏÚ החסידות בתורת «ƒ«»«
BËŒÌLŒÏÚa‰ Ó‡nÓƒ«¬««««≈

Ô„ÚŒB˙ÓL10˙a'‰ ÔÈÚa ƒ¿»≈∆¿ƒ¿«««
'ÏB˜מלמעלהeeL ˙ÊÎnL∆«¿∆∆
ÌÈa11È‰ ,‰L˜ ‰B‡ÎÏc , »ƒ¿ƒ¿»»∆¬≈

eÏl‰ ÌÈÊek‰ ÏB˜ ÚÓL ‡Ï…ƒ¿»«¿ƒ«»
בתשובה לשוב ¿ÌeLÏהקוראים

‰ÏeÚt‰ È‰Ó ÔkŒÌ‡Â ,Ì„‡»»¿ƒ≈«ƒ«¿»
ÌÈÊek‰ ÏL התועלת ומה הללו  ∆«¿ƒ

בהם?

ֿ טוב: ֿ שם הבעל  ועונה

‰eLz Èe‰‰ Ì„‡Ï ÌÈÏÙB ÌÈÓÚÙÏc ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ»»»ƒ¿≈¿»

BÓˆÚ ˙‡ ÔÈÎ‰L ÈÏaÓ ,ÌB‡˙t מצידו„vÓ e‰fL ,CÎÏ ƒ¿ƒ¿ƒ∆≈ƒ∆«¿¿»∆∆ƒ«
של  ‰ÌÈBÈÏÚההשפעה ÌÈÊek‰. נשמתו על  «¿ƒ»∆¿ƒ

˙ÊÎnL 'ÏB˜ ˙a'c ÔÈÚ‰ È‰L ,ÔÈ‰Ï CÈˆ ÔÈ„Ú ÌÓ‡»¿»¬«ƒ»ƒ¿»ƒ∆¬≈»ƒ¿»¿«∆«¿∆∆
‡e‰ 'eÎ ז "ל חכמינו  Ú„Èכמאמרי  ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÌBÈ ÏÎa¿»¿««ƒ≈»«

dÈLÙa LÈÈ‡ יודע האדם ƒƒ¿«¿≈
nk‰בעצמו  BÚÏ ÌÈÏBÎiL∆¿ƒ«¬«»

BÏ eÏtiL ÈÏaÓ ÌÈÓÈ ‰nÎÂ¿«»»ƒƒ¿ƒ∆ƒ¿
Œ‡ÓÁ ‰eLz Èe‰‰ƒ¿≈¿»«¬»»

ÔÏˆÈÏ מה השאלה חוזרת כן  ואם ƒ¿»
הללו ? בכרוזים התועלת

Ó‡Ók ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»¿«¬«
Ï"Ê eÈ˙Ba12bŒÏÚŒÛ‡ «≈««««

,ÈÊÁ e‰ÈÏfÓ ,ÈÊÁ ‡Ï e‰È‡c¿ƒ»»≈«»«¿»≈
את  לבדי  דניאל  אני  "וראיתי  הכתוב על 

לא  עמי  היו  אשר  והאנשים המראה,

דניאל  [שראה המראה את ראו 

נפלה  גדולה חרדה אבל  בנבואה]

שואלת  בהיחבא", ויברחו  עליהם

נבהלו ? למה ראו , שלא כיוון  הגמרא:

המזל  ראו , לא שהם פי  על  אף ועונה:

ראה, Ïfn'L'שלהם ,eÈ‰ שורש «¿∆«»
‰ÏÚÓlL ‰ÓLp‰ ÌˆÚÂ החלק ¿∆∆«¿»»∆¿«¿»

שנשאר  הנשמה של  והפנימי  העצמי 

בגוף, ומתלבש יורד  ואינו  למעלה

ÌÈÊek‰ ˙‡ ÌBÈ ÏÎa ˙ÚÓBL««¿»∆«¿ƒ
ÌÈBÈÏÚ‰ האדם לבני  הקוראים »∆¿ƒ

בתשובה, È‰BfL∆ƒלשוב
˙ÎLÓpL ˙eBÚ˙‰‰«ƒ¿¿∆ƒ¿∆∆
‰Ê ÏÈLaL ‡l‡ .‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»∆»∆ƒ¿ƒ∆
תפעל  אכן  מלמעלה שההתעוררות כדי 

פעולתה ‰ÔÈÚאת ˙BÈ‰Ï CÈ»̂ƒƒ¿»ƒ¿»
"ÈÏ ÈÁ˙t"c,למטה האדם מצד  ¿ƒ¿ƒƒ

Ïa˜Ïe ˙Á˜Ï ,"ÈÏ eÁ˜ÈÂ"¿ƒ¿ƒ»««¿«≈
˙ÎLÓpL ˙eBÚ˙‰‰ ˙‡∆«ƒ¿¿∆ƒ¿∆∆

.‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»
Ó‡pM ‰Ó ÔeÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»«∆∆¡«
בתרומת  העוסקים אלה בפסוקים

ÈÏ"המשכן  eÁ˜ÈÂ" שבני למרות ¿ƒ¿ƒ
התרומה, את נותנים …¿ÏÂ‡ישראל 

"ÈÏ ezÈÂ" Ó‡ הוא שלכאורה ∆¡«¿ƒ¿ƒ
התרומה, לעניין  יותר  מתאים Ê‰לשון  ÔÈÚL ÔÂÈk למטה ההתעוררות של  ≈»∆ƒ¿»∆
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ז    

את  ּׁשּלֹוקח  מה  א ּלא  האדם , ׁשל  עב ֹודת ֹו ֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאינֹו

לא  זה  ּומ ּטעם  מ ּלמעלה . ׁשּנמ ׁשכת  ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָֹההתע ֹורר ּות 

ההתע ֹורר ּות  ּכי ל ּבֹו", ּד"יּדב ּנּו הענין ּכאן ְְְְְֱִִִִִֶֶַַָָָנאמר 

עב ֹודת  ּבא ֹופן ּתל ּויה  אינּה מ ּלמעלה  ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשּנמ ׁשכת 

ֿ ּדלעילא  אתער ּותא  ה ּוא  ענינּה ּכל  ׁשהרי ְְְֲֲִִִֵֵֶָָָָָָָָהאדם ,

ּדיקא , לי" "ויקח ּו ּׁשּנאמר  מה  ּגם  וזה ּו ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָּדוקא .

ז"ל  ר ּבֹותינּו אין 13ּכמאמר  ּתר ּומה " "ויקח ּו ְְְְֲִֵֵַַַַָ

ׁשּנאמר  מק ֹום  ּכל  לי", "ויקח ּו א ּלא  ּכאן, ְְְֱִִִֶֶֶַָָָָּכתיב 

ע ֹולמים , ּולע ֹולמי לע ֹולם  ק ּים  זה  הרי ְְְֲִִֵֵֶַָָָ"לי"

אחר  "לי"14ּובמק ֹום  ׁשּנאמר  מק ֹום  ּכל  איתא : ְֱִִֵֶֶַַָָָָ

לע ֹולם  ולא  ה ּזה  ּבע ֹולם  לא  לע ֹולם , זז ְְֵֶַָָָָָָֹֹאינֹו

ּבעב ֹודת  ּתל ּוי ׁשאינֹו ענין ׁשּזה ּו ּדכיון ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָה ּבא ,

ׁשּי לא  לכן ֿ ּדלעילא , ּבאתער ּותא  ּובא  ְְְֲִִֵֵַָָָָָָָָֹהאדם ,

לע ֹולם  זז ואינֹו ק ּים  וה ּוא  ּכלל , ׁשינּויים  ְְְְִִֵַָָָָּבֹו

ע ֹולמים . ְְִֵָּולע ֹולמי

ÌÓ‡ֿ ּדאתער ּותא הענין ׁשּיׁשנֹו לאחרי »¿»ְְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָ

ּתר ּומה " לי "ויקח ּו ענין (ׁשּזה ּו ְְְְְִִִִֵֶֶַָָּדלעילא 

ּבא ֹופן  האדם  עב ֹודת  ּגם  להיֹות  צריכה  ְְְֲִִֶַַַַָָָָּכּנ"ל ),

ּבהמ ׁש נאמר  זה  ׁשעל  ֿ ּדלת ּתא , אתער ּותא  ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשל 

והענין  ג ֹו'. ל ּבֹו" יּדב ּנּו א ׁשר  איׁש "ּכל  ְְְֲִִִִֶֶַָָָָה ּכת ּוב 

היא  ֿ ּדלעילא  ׁשהאתער ּותא  ֿ ּפי ֿ על  ּדאף  ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָּבזה ,

מהאתער ּותא ֿ  ּבער ׁשּלא  יֹותר  ּגד ֹול  ְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָֹּבעיל ּוי

העב ֹודה  ׁשּתהיה  מס ּפיק  לא  ֿ מק ֹום  מ ּכל  ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָֹּדלת ּתא ,

צרי א ּלא  ּבלבד , ֿ ּדלעילא  אתער ּותא  ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָמ ּצד 

וכ ּמבאר  ֿ ּדלת ּתא , ּדאתער ּותא  הענין ּגם  ְְְְְְְֲִִִִַַַָָָָָֹלהיֹות 

ּתֹורה ' מ ּצד 15ּב'ל ּקּוטי היא  העב ֹודה  ׁשּכא ׁשר  ְֲֲִִִֵֶֶַַָָָ

מה  ׁשּזה ּו ּכיון ּבלבד , ֿ ּדלעילא  ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָאתער ּותא 

ּתח ּלה , ל ּבֹו ׁשהכין מ ּבלי מ ּלמעלה  ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָׁשּנתע ֹורר 

להיֹות  צריכה  ולכן ק ּיּום , ל ּה ואין ההתע ֹורר ּות  וע ֹוברת  ח ֹולפת  ּכ ֿ אחר  ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָה ּנה 

יּדב ּנּו א ׁשר  איׁש "ּכל  ענין ׁשּזה ּו ֿ ּדלת ּתא , אתער ּותא  ׁשל  ּבא ֹופן העב ֹודה  ְְְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּגם 

ג ֹו'. ִל ּבֹו"

"ּתר ּומה "e‡eג ) ּבענין ּדה ּנה  ּגּופא , האדם  ּבעב ֹודת  יֹותר  ּבפרט ּיּות  הענין ≈ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָ
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שסד.13) רמז פרשתנו יל"ש טז. יא, בהעלותך ב .14)ספרי  פ "ב , ואילך.15)ויק "ר ב  ב , ויקרא

    
העליונים הכרוזים מפעולת כתוצאה ‰‡„Ì,שבאה ÏL B˙„BÚ BÈ‡≈¬»∆»»»

Á˜BlM ‰Ó ‡l‡ ומקבל.‰ÏÚÓlÓ ˙ÎLÓpL ˙eBÚ˙‰‰ ˙‡ ∆»«∆≈«∆«ƒ¿¿∆ƒ¿∆∆ƒ¿«¿»
Ô‡k Ó‡ ‡Ï ‰Ê ÌÚhÓe לי "ויקחו  נאמר  בה הראשונה בתרומה ƒ««∆…∆¡«»

BaÏ"תרומה" epcÈ"c ÔÈÚ‰ בכתוב השנייה בתרומה שנזכר  כפי  »ƒ¿»¿ƒ¿∆ƒ
תקחו  לבו  ידבנו  אשר  איש כל  "מאת

תרומתי ", ‰‰˙eBÚ˙את Èkƒ«ƒ¿¿
dÈ‡ ‰ÏÚÓlÓ ˙ÎLÓpL∆ƒ¿∆∆ƒ¿«¿»≈»
Ì„‡‰ ˙„BÚ ÔÙB‡a ‰ÈeÏz¿»¿∆¬«»»»

לבו , בנדיבות dÈÚולא Ïk È‰L∆¬≈»ƒ¿»»
‡ÏÈÚÏc ‡˙eÚ˙‡ ‡e‰ƒ¿¬»ƒ¿≈»

מלמטה  Ìbהתעוררות e‰ÊÂ .‡˜Âc«¿»¿∆«
על  הפנימי  Ó‡pMהטעם ‰Ó«∆∆¡«

Ó‡Ók ,‡˜Èc "ÈÏ eÁ˜ÈÂ"¿ƒ¿ƒ»¿»¿«¬«
Ï"Ê eÈ˙Ba13eÁ˜ÈÂ" «≈«¿ƒ¿

‡l‡ ,Ô‡k È˙k ÔÈ‡ "‰Óez¿»≈¿ƒ»∆»
eÁ˜ÈÂ"ÌB˜Ó Ïk ,"ÈÏ ¿ƒ¿ƒ»»

Ìi˜ ‰Ê È‰ "ÈÏ" Ó‡pL∆∆¡«ƒ¬≈∆«»
ÌÈÓÏBÚ ÈÓÏBÚÏe ÌÏBÚÏ¿»¿¿≈»ƒ

נצחי , ‡Áבקיום ÌB˜Óe14 ¿»«≈
‡˙È‡ הנצחיות של  זה עניין  מובא ƒ»

"לי ": לביטוי  ÌB˜Óבקשר  Ïk»»
,ÌÏBÚÏ ÊÊ BÈ‡ "ÈÏ" Ó‡pL∆∆¡«ƒ≈»¿»
ÌÏBÚÏ ‡ÏÂ ‰f‰ ÌÏBÚa ‡Ï…»»«∆¿…»»
BÈ‡L ÔÈÚ e‰fL ÔÂÈÎc ,‡a‰«»¿≈»∆∆ƒ¿»∆≈

Ì„‡‰ ˙„BÚa ÈeÏz תמיד שלא »«¬«»»»
מדריגה, ובאותה מצב באותו  היא

,‡ÏÈÚÏcŒ‡˙eÚ˙‡a ‡e»¿ƒ¿¬»ƒ¿≈»
ÏÏk ÌÈÈeÈL Ba CiL ‡Ï ÔÎÏ»≈…«»ƒƒ¿»
נצחי  הכול  באלוקות למעלה שהרי 

התוקף, בכל  ˜Ìiותמיד  ‡e‰Â¿«»
ÊÊ BÈ‡Â משתנה ÌÏBÚÏואינו  ¿≈»¿»

.ÌÈÓÏBÚ ÈÓÏBÚÏe¿¿≈»ƒ
ÌÓ‡ להסתפק אמור  לא האדם »¿»

מלמעלה  מקבל  שהוא בהתעוררות

‰ÔÈÚאלא  BLiL ÈÁ‡Ï¿«¬≈∆∆¿»ƒ¿»
e‰fL) ‡ÏÈÚÏcŒ‡˙eÚ˙‡c¿ƒ¿¬»ƒ¿≈»∆∆
"‰Óez ÈÏ eÁ˜ÈÂ" ÔÈÚƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»
Ìb ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈˆ ,(Ï"pk««¿ƒ»ƒ¿«
ÏL ÔÙB‡a Ì„‡‰ ˙„BÚ¬«»»»¿∆∆

,‡z˙ÏcŒ‡˙eÚ˙‡ התעוררות ƒ¿¬»ƒ¿«»
עצמו , האדם מצד  Ê‰מלמטה , ÏÚL∆«∆

Ïk" e˙k‰ CLÓ‰a Ó‡∆¡«¿∆¿≈«»»
'B‚ "BaÏ epcÈ L‡ LÈ‡ כי ƒ¬∆ƒ¿∆ƒ

עצמו . באדם תלוייה אכן  זו  התעוררות

'לקח' כבר  שהאדם לאחר  דלתתא" ב"אתערותא צורך  יש מדוע ומבאר  והולך 

דלעילא". "אתערותא ו 'קיבל '

‡È‰ ‡ÏÈÚÏcŒ‡˙eÚ˙‡‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿««ƒ∆»ƒ¿¬»ƒ¿≈»ƒ
CÚa ‡lL ˙BÈ ÏB„b ÈeÏÈÚa¿ƒ»≈∆…¿∆∆
והשוואה  יחס כל  ללא

‡z˙ÏcŒ‡˙eÚ˙‡‰Ó שהרי ≈»ƒ¿¬»ƒ¿«»
שבא  מה בין  להשוות שאין  מובן 

מצד  שבא למה מאלוקות, מלמעלה,

המוגבל , Ï‡האדם ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»…
„vÓ ‰„BÚ‰ ‰È‰zL ˜ÈtÒÓ«¿ƒ∆ƒ¿∆»¬»ƒ«
,„Ïa ‡ÏÈÚÏcŒ‡˙eÚ˙‡ƒ¿¬»ƒ¿≈»ƒ¿«
ÔÈÚ‰ Ìb ˙BÈ‰Ï CÈˆ ‡l‡∆»»ƒƒ¿«»ƒ¿»

,‡z˙ÏcŒ‡˙eÚ˙‡c וממשיך ¿ƒ¿¬»ƒ¿«»
הדבר  טעם את «…¿»¿‡nÎÂומביא

'‰Bz ÈËewÏ'a15L‡kL ¿ƒ≈»∆«¬∆
‰„BÚ‰ להתקרב האדם, של  »¬»

‡˙Œ‡˙eÚלאלוקות  „vÓ ‡È‰ƒƒ«ƒ¿¬»
,„Ïa ‡ÏÈÚÏc פעולה ללא ƒ¿≈»ƒ¿«

האדם, מצד  Ó‰ומאמץ e‰fL ÔÂÈk≈»∆∆«
ÈÏaÓ ‰ÏÚÓlÓ BÚ˙pL∆ƒ¿≈ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ

‰lÁz BaÏ ÔÈÎ‰L מצידו כשהוא ∆≈ƒƒ¿ƒ»
לכך , הכנות עשה ‡CkŒÁלא ‰p‰ƒ≈««»

˙eBÚ˙‰‰ ˙BÚÂ ˙ÙÏBÁ∆∆¿∆∆«ƒ¿¿
Ìei˜ dÏ ÔÈ‡Â,רב זמן  במשך  ¿≈»ƒ

˙BÈ‰Ï ‰ÎÈˆ ÔÎÏÂ מלבד ¿»≈¿ƒ»ƒ¿
דלעילא" ‰BÚ„‰ה"אתערותא Ìb«»¬»

‡z˙ÏcŒ‡˙eÚ˙‡ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆ƒ¿¬»ƒ¿«»
מצד  והשתדלות ומאמץ הכנה עם

‡LÈהאדם, Ïk" ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«»ƒ
.'B‚ "BaÏ epcÈ L‡¬∆ƒ¿∆ƒ

˙eiËÙa ÔÈÚ‰ e‡e (‚≈»ƒ¿»ƒ¿»ƒ
‡Ùeb Ì„‡‰ ˙„BÚa ˙BÈ≈«¬«»»»»
האופנים  ששני  כפי  היינו  עצמה,

דלעילא" "אתערותא האמורים,

ביטוי  לידי  באים דלתתא" ו "אתערותא

עצמה האדם ÔÈÚaבעבודת ‰p‰c¿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

79

80



ח     

ּבּזהר  ּפיר ּוׁשים 16איתא  אחד ,17ׁשני ּפיר ּוׁש . ְִִֵֵֵֶַַָָֹ

על  ׁשּקאי מ ', ּתֹורה  א ֹות ּיֹות  ה ּוא  ְִֵֶֶַָָָׁשּתר ּומה 

ּׁשני, ּופיר ּוׁש יֹום . לאר ּבעים  ׁשּנּתנה  ְְְִִִֵֵֶַַָָָה ּתֹורה 

מ ּמאה  ּתרי ה ּוא  ׁשּתי 18ׁשּתר ּומה  על  וקאי , ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָ

("ערב  וערבית  ׁשחרית  ֿ ׁשמע  קריאת  ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָּפעמים 

ׁשמע  ּבאהבה  ּפעמים  ּתמיד  יֹום  ּבכל  ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָֹובקר 

כ "ה 19א ֹומרים " אתון, מ "ט  יׁש ּפעם  ׁשּבכל  ( ְְְִֵֶַַַָָ

אחד , הוי' אלקינּו הוי' יׂשראל  ֿ ׁשמע  ּד ְְֱֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹא ֹות ּיֹות 

לע ֹולם  מלכ ּות ֹו ּכב ֹוד  ׁשם  בר ּו ֿ ּד א ֹות ּיֹות  ְְְְְִֵַָָוכ "ד 

חסר  ועדין צ "ח , הם  מ "ט  ּפעמים  ּוׁשּתי ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָועד ,

ּבאחד " ֿ נפ ׁש ה "מסיר ּות  ענין ׁשה ּוא  מ ּמאה , ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּתרי

היא  ּתֹורה  ּדה ּנה , ּבזה , והענין וערבית . ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָׁשחרית 

ּכמ ֹו למ ּטה , מ ּלמעלה  המ ׁשכה  ׁשל  ְְְְְְִֶֶַַַָָָָּבא ֹופן

ונקראת 20ׁשּכת ּוב  ע ּמכם , ּדּבר ּתי ה ּׁשמים  מן ּכי ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָ

ה ּׁשמים  מן ּוכתיב 21לחם  ּכא ׁש,22, ּדברי ּכה  הלא  ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ

אין  ּתֹורה  ּדברי אף  ט ּומאה , מק ּבל  אינֹו א ׁש ְְְִֵֵֵֵֵַַָָָמה 

ט ּומאה  ּדקריאת 23ֿמק ּבלין הענין ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  . ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ

ׁשל  ּבא ֹופן ה ּוא  ּבאחד " נפ ׁשֹו "למס ֹור  ְְְְְִֶֶֶַַָׁשמע 

לי  "ויקח ּו ענין וזה ּו למעלה . מ ּלמ ּטה  ְְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָהעלאה 

את  ּתקח ּו ל ּבֹו יּדב ּנּו א ׁשר  איׁש ּכל  מאת  ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָּתר ּומה 

ּתר ּומה ", לי "ויקח ּו ּׁשּכת ּוב  ּדמה  ְְְְְִִִֶַָָָּתר ּומתי",

ב ), סעיף  (ּכנ"ל  ֿ ּדלעילא  אתער ּותא  ׁשל  ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָּבא ֹופן

על  ׁשּקאי ּב"ּתר ּומה ", הרא ׁשֹון ה ּפיר ּוׁש ְִִֵֵֶַַָָָה ּוא 

מ ּלמעלה  המ ׁשכה  ׁשל  ּבא ֹופן ׁשהיא  ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָה ּתֹורה 

יּדב ּנּו א ׁשר  איׁש ּכל  "מאת  ּׁשּכת ּוב  ּומה  ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָלמ ּטה .

עב ֹודת  ענין ׁשּזה ּו ּתר ּומתי", את  ּתקח ּו ְְְֲִִִִֶֶֶַַָל ּבֹו

ה ּׁשני  ה ּפיר ּוׁש ה ּוא  ֿ ּדלת ּתא , ּבאתער ּותא  ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָהאדם 

העלאה  ׁשל  ּבא ֹופן ׁשהיא  ּבאחד " ֿ נפ ׁש ה "מסיר ּות  על  ׁשּקאי ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּב"ּתר ּומה "

למעלה . ְְְִַַָָמ ּלמ ּטה 

„BÚÂ, ה ּתֹורה ענין על  ּגם  קאי ּתר ּומתי" את  "ּתקח ּו ּׁשּכת ּוב  ּדמה  ל ֹומר , יׁש ¿ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

(ּכּנ"ל ), ּתר ּומה " לי "ויקח ּו ּבּפס ּוק  מר ּומז ה ּתֹורה  ׁשענין ֿ ּפי ֿ על  אף  ְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָָּכי
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א.16) קעט , ואילך.17)ח "ג 150 ע ' תש"ט  ואילך. רב  ע ' תרכ"ט  סה"מ  ואילך. א'שנה ס "ע  שם אוה"ת ראה 18)ראה

מ "ג. פ "ד ויו"ט .19)תרומות שבת דמוסף  כתר קדושת יט .20)נוסח  כ, פסחים 21)יתרו במסכת של"ה וראה ד. טז, בשלח 

ב . קסה, כט .22)שלו כג, א.23)ירמי ' כב , ברכות

    
‡˙È‡ "‰Óez"מובא‰fa16ÌÈLeÈt ÈL17LeÈt . ¿»ƒ»«…«¿≈≈ƒ≈

È‡wL ,'Ó ‰Bz ˙Bi˙B‡ ‡e‰ ‰ÓezL ,„Á‡ שמכווןÏÚ ∆»∆¿»ƒ»∆»≈«
ÌBÈ ÌÈÚa‡Ï ‰zpL ‰Bz‰ כדי בהר  רבנו  משה היה שבהם «»∆ƒ¿»¿«¿»ƒ

ֿ הוא. ֿ ברוך  הקדוש מאת התורה את ÓezL‰לקבל  ,ÈM LeÈÙe≈≈ƒ∆¿»
‡e‰ שתי לאותיות דומות אותיות

nÓ‡‰המילים  Èz18, שתים ¿≈ƒ≈»
מאה, ÏÚוהכוונה È‡˜Âמתוך  ¿»≈«

ÌÈÓÚt ÈzL אומרים שבהם ¿≈¿»ƒ
ÚÓLŒ˙‡È˜יום ÈÁL˙בכל  ¿ƒ«¿««¬ƒ

) ˙ÈÚÂ של ב'כתר ' שאומרים כפי  ¿«¿ƒ
וחגים בשבתות מוסף ∆∆"Úתפילת

ÌÈÓÚt „ÈÓz ÌBÈ ÏÎa ˜Â»…∆¿»»ƒ«¬«ƒ
"ÌÈÓB‡ ÚÓL ‰‰‡a19( ¿«¬»¿«¿ƒ

ÌÚt ÏÎaL קריאת שאומרים ∆¿»««
‡˙ÔÂשמע Ë"Ó LÈ ארבעים ≈«¿»

אותיות, ‡Bi˙B˙ותשע ‰"Îƒ
eÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ Ï‡NÈ ÚÓLcƒ¿«ƒ¿»≈¬»»¡…≈
˙Bi˙B‡ „"ÎÂ ,„Á‡ 'ÈÂ‰¬»»∆»¿ƒ
B˙eÎÏÓ „Bk ÌL Cec¿»≈¿«¿
ÌÈÓÚt ÈzLe ,„ÚÂ ÌÏBÚÏ¿»»∆¿≈¿»ƒ

,Á"ˆ Ì‰ Ë"Ó ושמונה תשעים ≈
,‰‡nÓ Èz ÒÁ ÔÈ„ÚÂ שניים «¬«ƒ»≈¿≈ƒ≈»

המאה ÔÈÚמתוך  ‡e‰L∆ƒ¿«
"„Á‡a LÙŒ˙eÈÒÓ"‰«¿ƒ∆∆¿∆»

ÈÚÂ˙פעמיים  ˙ÈÁL וכפי «¬ƒ¿«¿ƒ
ומבאר . שממשיך 

‰Bz ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈»
‰ÎLÓ‰ ÏL ÔÙB‡a ‡È‰ƒ¿∆∆«¿»»

מאלוקות ÏÚÓlÓ‰שירדה  ƒ¿«¿»
‰hÓÏ,הזה BÓkלעולם ¿«»¿
e˙kL20 התורה נתינת  לגבי  ∆»

ישראל  לבני  ֿ הוא ֿ ברוך  Èkƒמהקדוש
,ÌÎnÚ Èzac ÌÈÓM‰ ÔÓƒ«»«ƒƒ«¿ƒƒ»∆

˙‡˜Âגם ÔÓהתורה ÌÁÏ ¿ƒ¿≈∆∆ƒ
ÌÈÓM‰21È˙Îe ,22‰k ‡Ï‰ «»«ƒ¿ƒ¬……

BÈ‡ L‡ ‰Ó ,L‡k Èc¿»«»≈»≈≈
Èc Û‡ ,‰‡ÓeË Ïa˜Ó¿«≈¿»«ƒ¿≈
‰‡ÓeË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ‰Bz23 »≈¿«¿ƒ¿»

באה  שהתורה ומודגש מובן  זה ומכל 

מאלוקות. ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óמלמעלה,
BÒÓÏ" ÚÓLŒ˙‡È˜c ÔÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿«ƒ¿
ÔÙB‡a ‡e‰ "„Á‡a BLÙ«¿¿∆»¿∆

בדרך  לאלוקות ומתקרב ה' את עובד  ‰ÏÚ‡‰שהאדם ÏL התעלות ∆«¬»»
.‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»

BaÏ epcÈ L‡ LÈ‡ Ïk ˙‡Ó ‰Óez ÈÏ eÁ˜ÈÂ" ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»≈≈»ƒ¬∆ƒ¿∆ƒ
,"È˙Óez ˙‡ eÁ˜z מדב שהכתוב בשני היינו  האדם עבודת על  ר  ƒ¿∆¿»ƒ

מלמעלה  (המשכה האמורים האופנים

למעלה) מלמטה והעלאה »¿Óc‰למטה
,"‰Óez ÈÏ eÁ˜ÈÂ" e˙kM∆»¿ƒ¿ƒ¿»
Œ‡˙eÚ˙‡ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆ƒ¿¬»
,( ÛÈÚÒ Ï"k) ‡ÏÈÚÏcƒ¿≈»««¿ƒ
ההתעוררות  את ו 'לוקח' מקבל  שהאדם

‰ÔBL‡מלמעלה LeÈt‰ ‡e‰«≈»ƒ
È‡wL ,"‰Óez"a המכווןÏÚ ƒ¿»∆»≈«

ÏL ÔÙB‡a ‡È‰L ‰Bz‰«»∆ƒ¿∆∆
‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰ והיא «¿»»ƒ¿«¿»¿«»

מ"אתערותא  כתוצאה האדם עבודת

לעיל . כמבואר  »Óe‰דלעילא",
L‡ LÈ‡ Ïk ˙‡Ó" e˙kM∆»≈≈»ƒ¬∆
˙‡ eÁ˜z BaÏ epcÈƒ¿∆ƒƒ¿∆
˙„BÚ ÔÈÚ e‰fL ,"È˙Óez¿»ƒ∆∆ƒ¿«¬«
,‡z˙ÏcŒ‡˙eÚ˙‡a Ì„‡‰»»»¿ƒ¿¬»ƒ¿«»
האדם  של  הלב נדיבות מודגשת ובזה

שיכולה  דלעילא" מ"אתערותא (בשונה

כאמור  לבו , שהכין  מבלי  גם להיות

‰ÈMלעיל ) LeÈt‰ ‡e‰«≈«≈ƒ
È‡wL "‰Óez"a מכווןÏÚ ƒ¿»∆»≈«

"„Á‡a LÙŒ˙eÈÒÓ"‰«¿ƒ∆∆¿∆»
‡È‰L'ה ÏLעבודת ÔÙB‡a ∆ƒ¿∆∆

‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰«¬»»ƒ¿«»¿«¿»
לעיל . כמבואר 

e˙kM ‰Óc ,ÓBÏ LÈ „BÚÂ¿≈«¿«∆»
"È˙Óez ˙‡ eÁ˜z" התרומה ƒ¿∆¿»ƒ

כאן  המוזכרת מכוון ˜‡Èהשלישית »≈
ŒÛ‡ Èk ,‰Bz‰ ÔÈÚ ÏÚ Ìb««ƒ¿««»ƒ«
ÊÓeÓ ‰Bz‰ ÔÈÚL ÈtŒÏÚ«ƒ∆ƒ¿««»¿»
"‰Óez ÈÏ eÁ˜ÈÂ" ˜eÒta«»¿ƒ¿ƒ¿»
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ט    

יד ּוע  אחר 24הרי ה ּתֹורה  ּבלימ ּוד  מעלה  ׁשּיׁש ְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָ

ה ּתפלה , ׁשּקֹודם  ה ּתֹורה  לימ ּוד  לג ּבי ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָה ּתפלה 

ׁשּתהא  "ּתפלתי על  ּבנימין א ּבא  ׁשאמר  ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָּכמ ֹו

למטתי" ּבפיר ּוׁש25סמ ּוכה  ל ֹומר  יׁש ֿ זה  ֿ ּפי ועל  . ְְְְִִִֵֵֶַַָָ

את  ּתקח ּו ל ּבֹו יּדב ּנּו א ׁשר  איׁש ּכל  ְְֲִִִִֵֵֶֶֶָ"מאת 

ֿ ׁשמע  ּדקריאת  העב ֹודה  ֿ ידי ׁשעל  ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָּתר ּומתי",

לימ ּוד  נע ׂשה  ל ּבֹו", ּד"יּדב ּנּו ּבא ֹופן ְְְְֲִִִִֶֶֶַָּותפ ּלה 

את  "ּתקח ּו ענין וה ּוא  יֹותר , נעלה  ּבא ֹופן ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָה ּתֹורה 

הוי' ּדבר  להיֹות  מ ּמׁש, "ּתר ּומתי" ְְְְֲִִִַַָָָָָּתר ּומתי",

ּבפי ׂשמ ּתי אמרת 26א ׁשר  ל ׁשֹוני ּתען ,27. ְְְְֲִִִִֶֶַַַָ

ּדק ּיּום  העב ֹודה  ּכלל ּות  ּבאה  זה , ּכל  ְְְֲֲִֵֶַָָָָָָּולאחרי

ּבא ֹופן  הר ׁשּות  ּבעניני העב ֹודה  ּגם  ּכֹולל  ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָה ּמצ ֹות ,

ׁשמים " ל ׁשם  יהיּו מע ׂשי ּדרכי28ׁש"ּכל  ּו"ּבכל  ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָ

א ׁשר 29ּדעה ּו" ה ּתר ּומה  "וזאת  נאמר  זה  ׁשעל  , ְְֱֲֵֶֶֶֶַַַָָֹ

וג ֹו' מא ּתם " .30ּתקח ּו ְְִִֵָ

לי „) ֿ ויקח ּו ּד הענין ּכלל ּות  על  נֹוסף  ְְְְְְִִִִֵַָָָָוה ּנה ,

(ּכּנ"ל  האדם  ּבעב ֹודת  ׁשה ּוא  ּכפי ג ֹו' ְְֲִֶַַַַָָָָּתר ּומה 

ג ֹו' ּתר ּומה  לי ֿ ויקח ּו ּד הענין ּגם  יׁשנֹו ְְְְְְֲִִִֶַַָָָָּבאר ּוכה ),

ׁשה ּוא  ּכפי ג ֹו' מק ּדׁש" לי "וע ׂשּו ה ּוא  ְְְְִִִִֶֶַָָׁשּתכלית ֹו

להבין  צרי עדין  א ּכפ ׁשּוט ֹו. מה 31ּבג ׁשמ ּיּות  ְְְְֲִִִִִַַַַָָ

מק ּדׁש לי וע ׂשּו ג ֹו', ּתר ּומה  לי ויקח ּו ְְְְְֱִִִִֶֶַָָָּׁשּנאמר 

אינֹו "לי" ׁשּנאמר  מק ֹום  ּדכל  ּדיקא , "לי" ְְֱִִֵֶֶַָָָָג ֹו',

והרי  ה ּבא , לע ֹולם  ולא  ה ּזה  ּבע ֹולם  לא  לע ֹולם  ְְְֲֵֶַַַָָָָָָֹֹזז

ּכמ ֹו ּבזה , הענין  א ה ּמק ּדׁש. ּבית  ליּכא  ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָעכ ׁשו

ּבמהרמ "א  ה ּנקרא 32ׁשּכת ּוב  העליֹון ׁשּמק ּדׁש ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָ

אדנ"י  ה ּתח ּתֹון,33מק ּדׁש ל ּמק ּדׁש מ ּמׁש מח ּוּבר  , ְְְְִִַַַַָָָָ

יח ּדו  ל ּה ׁשח ּוּברה  עיר  ּבענין ׁשּיר ּוׁשלים 34ּוכמ ֹו , ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָ

מ ּטה  ׁשל  יר ּוׁשלים  עם  מח ּוּברת  מעלה  .35ׁשל  ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָ

ׁשּמק ּדׁש ה ּזה ", ּבע ֹולם  ּגם  זז ׁש"אינֹו ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָוזה ּו
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ב .24) צו, ברכה לקו"ת ב .25)ראה ה, כא.26)ברכות נט , ישעי ' ב .27)ע "פ  סז, יתרו תו"א וראה קעב . קיט , תהלים

מי "ב .28) פ "ב  ו.29)אבות ג, 30.293)משלי  ע ' חט "ז לקו"ש א'תיג. ע ' תרומה אוה"ת ע '31)ראה שם אוה"ת גם ראה

ובכ"מ . תשמ "ג. מקדש לי  ועשו ד"ה א'תמב . ס "ע  ואילך. ח .32)א'תכד כה, תרומה - עה"ת בפירושו אלשיך בשלח 33)ר"מ 

יז. ג.34)טו, קכב , נשבע 35)תהלים שם) (תענית רז"ל מאמר גם נזכר זה בענין מהרש"א. ובחדא"ג א ה, תענית ראה

מטה. של (וביתֿהמקדש) בירושלים שיכנס  עד מעלה של (וביתֿהמקדש) בירושלים נכנס  שאינו הקב "ה

    
בפסוק הנזכרת הראשונה Úe„Èהתרומה È‰ ,(Ï"pk)24 חכמינו בדברי  ««¬≈»«

החסידות  ובתורת ‰ÏÙz‰ז "ל  Á‡ ‰Bz‰ „eÓÈÏa ‰ÏÚÓ LiL∆≈«¬»¿ƒ«»«««¿ƒ»
‡a‡ Ó‡L BÓk ,‰ÏÙz‰ Ì„BwL ‰Bz‰ „eÓÈÏ Èa‚Ï¿«≈ƒ«»∆∆«¿ƒ»¿∆»««»

"È˙ËÓÏ ‰ÎeÓÒ ‡‰zL È˙ÏÙz" ÏÚ ÔÈÓÈa25 בקומו מיד  ƒ¿»ƒ«¿ƒ»ƒ∆¿≈¿»¿ƒ»ƒ
אפילו  בינתיים הפסק ללא מהשינה,

התורה. LÈבלימוד  ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈
LÈ‡ Ïk ˙‡Ó" LeÈÙa ÓBÏ«¿≈≈≈»ƒ
˙‡ eÁ˜z BaÏ epcÈ L‡¬∆ƒ¿∆ƒƒ¿∆
‰„BÚ‰ È„ÈŒÏÚL ,"È˙Óez¿»ƒ∆«¿≈»¬»
ÔÙB‡a ‰lÙ˙e ÚÓLŒ˙‡È˜cƒ¿ƒ«¿«¿ƒ»¿∆

,"BaÏ epcÈ"c של עבודה ¿ƒ¿∆ƒ
מלמטה  והעלאה דלתתא" "אתערותא

לעיל , כמבואר  ∆¬»NÚ‰למעלה,
‰Bz‰ „eÓÈÏ אתערותא" שעניינו  ƒ«»

למטה, מלמעלה והמשכה דלעילא"

˙BÈ ‰ÏÚ ÔÙB‡a כמבואר ¿∆«¬∆≈
דלעילא" ש"אתערותא בחסידות

דלתתא" "אתערותא לה שקדמה

לעיל  כמבואר  לבו  שהכין  (לאחר 

נדיבות  מתוך  שבאה התרומה במעלת

דלעילא" "אתערותא על  נעלית לב)

לה  שקדמה מבלי  לאדם שבאה

דלתתא", ÔÈÚ"אתערותא ‡e‰Â¿ƒ¿«
,"È˙Óez ˙‡ eÁ˜z"ƒ¿∆¿»ƒ

LnÓ "È˙Óez" התורה ֿ ידי  שעל  ¿»ƒ«»
ומקבל  'לוקח' והוא לאדם נמשכת

בעצמו , ֿ הוא ֿ ברוך  מהקדוש התעוררות

˙BÈ‰Ï תהיה שלומד  cשהתורה ƒ¿¿«
EÈÙa ÈzÓN L‡ 'ÈÂ‰26, ¬»»¬∆«¿ƒ¿ƒ

E˙Ó‡ ÈBLÏ ÔÚz27 כמאמר ««¿ƒƒ¿»∆
ללימוד  רומז  זה שפסוק ז "ל  חכמינו 

הוא  הלומד  כאשר  נעלה, באופן  התורה

בלימודו  שניכר  הקורא" אחר  "כעונה

על  חוזר  והוא ה' תורת היא שהתורה

ה'. Ê‰,דברי  Ïk ÈÁ‡Ïe אחרי ¿«¬≈»∆
("אתערותא  שאחרי התפילה דלתתא"

הראשונה) דלעילא" ה"אתערותא

דלעילא" (ה"אתערותא והתורה

דלתתא") "אתערותא לה שקדמה

Ìei˜c ‰„BÚ‰ ˙eÏÏk ‰‡a»»¿»»¬»¿ƒ

Ïk"L ÔÙB‡a ˙eL‰ ÈÈÚa ‰„BÚ‰ Ìb ÏÏBk ,˙Bˆn‰«ƒ¿≈«»¬»¿ƒ¿¿≈»¿¿∆∆»
"ÌÈÓL ÌLÏ eÈ‰È EÈNÚÓ28"e‰Úc EÈÎc ÏÎa"e29, שעל «¬∆ƒ¿¿≈»«ƒ¿»¿»∆»≈

בענייני  בעיסוקו  אפילו  בעולם קדושה ומחדיר  ה' את עובד  האדם זה ידי 

Ó‡העולם  ‰Ê ÏÚL,נוספת פעם 'תרומה' ‰Óez‰בפסוק ˙‡ÊÂ" ∆«∆∆¡«¿…«¿»
B‚Â "Ìz‡Ó eÁ˜z L‡'30. ¬∆ƒ¿≈ƒ»¿

˙eÏÏk ÏÚ ÛÒB ,‰p‰Â („¿ƒ≈»«¿»
'B‚ ‰Óez ÈÏ eÁ˜ÈÂc ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿¿ƒ¿ƒ¿»
Ì„‡‰ ˙„BÚa ‡e‰L ÈÙk¿ƒ∆«¬«»»»
Ìb BLÈ ,(‰Îe‡a Ï"pk)«««¬»∆¿«
'B‚ ‰Óez ÈÏ eÁ˜ÈÂc ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿¿ƒ¿ƒ¿»
ÈÏ eNÚÂ" ‡e‰ B˙ÈÏÎzL∆«¿ƒ¿»ƒ
‡e‰L ÈÙk 'B‚ "Lc˜Óƒ¿»¿ƒ∆

BËeLÙk ˙eiÓL‚a משכן בניין  ¿«¿ƒƒ¿
התגלות  תהיה שבו  כפשוטו  ומקדש

השכינה. המקדש ‡Cוהשראת לגבי  «
ÔÈ‰Ïהגשמי  CÈˆ ÔÈ„Ú31‰Ó ¬«ƒ»ƒ¿»ƒ«

,'B‚ ‰Óez ÈÏ eÁ˜ÈÂ Ó‡pM∆∆¡«¿ƒ¿ƒ¿»
"ÈÏ" ,'B‚ Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ¿»ƒƒ¿»ƒ
Ó‡pL ÌB˜Ó ÏÎc ,‡˜Èc»¿»¿»»∆∆¡«
‡Ï ÌÏBÚÏ ÊÊ BÈ‡ "ÈÏ"ƒ≈»¿»…
,‡a‰ ÌÏBÚÏ ‡ÏÂ ‰f‰ ÌÏBÚa»»«∆¿…¿»«»

‡kÈÏ ÂLÎÚ È‰Â אין˙Èa «¬≈«¿»≈»≈
Lc˜n‰ משמעות מהי  כן  ואם «ƒ¿»

וקיים  נצחי  הוא שהמקדש הדברים

לעולם?

e˙kL BÓk ,‰Êa ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»»∆¿∆»
‡"Ó‰Óa32 הרב מורנו  פירוש ¿«¬»»

התורה  על  אלשיך  משה רבי 

ÔBÈÏÚ‰ Lc˜nL הרוחנית הבחינה ∆ƒ¿»»∆¿
המקדש של  Lc˜Óבית ‡˜p‰«ƒ¿»ƒ¿»

È"„‡33, הים בשירת הכתוב כלשון 

Lc˜nÏ LnÓ aeÁÓ¿»«»«ƒ¿»
ÔBzÁz‰ הגשמיÔÈÚa BÓÎe , ««¿¿¿ƒ¿«

ÂcÁÈ dÏ ‰aeÁL ÈÚ34, ƒ∆¿»»«¿»
‰ÏÚÓ ÏL ÌÈÏLeiL הרוחנית ∆¿»«ƒ∆«¿»

ÏL ÌÈÏLeÈ ÌÚ ˙aeÁÓ¿∆∆ƒ¿»«ƒ∆
‰hÓ 35הגשמיתBÈ‡"L e‰ÊÂ . «»¿∆∆≈

ÊÊ אין דבר  של  ולאמתו  בו המקדש, »
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י     

לה ֹוסיף  ויׁש ּבר ּוחנּיּות . עכ ׁשו ּגם  מאיר  ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָהעליֹון

ּדאף  ה ּגׁשמי, ֿ ה ּמק ּדׁש לבית  ּבנֹוגע  ּגם  ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָּבזה 

רא ׁשֹון  ּבית  הן חרב , ה ּגׁשמי ֿ ה ּמק ּדׁש ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָׁשּבית 

ֿ אחת ֿ ועל  ה ּתקרה , את  העביר ּו הע ֹולם  ְְֱִִֶֶֶַַַַָָָׁשא ּומ ֹות 

ּד"ער ּו ּבא ֹופן היה  ׁשח ּור ּבנֹו ׁשני ּבית  ֿ וכ ּמה  ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָּכּמה 

ּבּה" ה ּיס ֹוד  עד  ל ּמׁשּכן 36ער ּו ּבנֹוגע  ֿ מק ֹום  מ ּכל  , ְְְִִֵַַַַָָָָָ

מק ּדׁש ז"ל 37(ּדאיּקרי חכמינּו אמר ּו ׁשּנגנז 38) ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ

מציא ּות ֹו ק ּימת  ֿ ּכן ואם  היכל , ׁשל  מחיל ֹות  ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָּתחת 

ּגנּוז  ׁשה ּוא  א ּלא  ּבג ׁשמ ּיּות , ּגם  ה ּמׁשּכן ְְְִִֶֶֶַַַָָָׁשל 

ׁשּמי  זאת , וע ֹוד  כ ּו'. לח ּפׂשֹו וצרי ְְְְְְִִֵֶֶַָֹּבהעלם 

יכ ֹול  ּדאציל ּות , נׁשמה  ׁשל  ּומ ּצב  ּבמעמד  ְְֲֲִֶֶַַַָָָָָׁשה ּוא 

ר ֹואה  ׁשאינֹו ּומי ּבהעלם , ּבהיֹות ֹו ּגם  ְְְְִִִֵֵֶֶֶַלרא ֹות ֹו

ּומ ּצב ֹו, מעמד ֹו ּפחית ּות  ּבגלל  זה  הרי ְְֲֲִִֵֶַַַָָֹזאת 

ׁשאז  כ ּו', וע ֹונֹות  חטאים  ׁשל  ענינים  מ ּצד  ְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָָּובפרט 

אדמ ֹו"ר  ּׁשּכתב  מה   ּדר ֿ [על  יֹותר  להתיּגע  ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָצרי

מב ּדילים ",39ה ּזקן  ּד"ע ֹונֹותיכם  הענין ׁשּמּצד  ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ּכמ ֹו ה ּיראה , לענין לבא  ּכדי יֹותר  להתיּגע  ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֹצרי

ׁשּמח ּפׂש40ׁשּכת ּוב   ּכדר ּתח ּפׂשּנה , ּכמטמ ֹונים  ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָ

הארץ , ּבתח ּתּיֹות  ה ּטמ ּון וא ֹוצר  מטמ ֹון ְְְְִֶַַַָָָָָָאדם 

לב ּקׁש ּגם  וצרי עצ ּומה ], ּביגיעה  אחריו ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָׁשח ֹופר 

וכיון  כ ּו'. ויראה  עיניו את  ׁשּיפקח   ית ּבר ֿ ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָמה '

ּגם  ה ּמׁשּכן ׁשל  מציא ּות ֹו ק ּימת  עכ ׁשו ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָׁשּגם 

יֹותר  נקל  הרי ּבהעלם , ׁשה ּוא  א ּלא  ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָּבג ׁשמ ּיּות 

ּובגל ּוי  ּבפ ֹועל  ה ּגׁשמי ֿ ה ּמק ּדׁש ּבית  את  ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָלהמ ׁשי

ׁשל  מציא ּות ֹו ק ּימת  היתה  לא  איל ּו ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָֹמא ׁשר 

עב ֹודה  צריכים  היּו ׁשאז ּבג ׁשמ ּיּות , ְְְְֲִִִִֶַַָָָָה ּמׁשּכן

לי  ויקח ּו ׁשּנאמר  וזה ּו ּבג ׁשמ ּיּות . להמ ׁשיכ ֹו ּכדי  ּבער ׁשּלא  ר ּבה  ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹויגיעה 

עכ ׁשו  ׁשּגם  ּכיון לע ֹולם , זז ׁשאינֹו ּדיקא , "לי" ג ֹו', מק ּדׁש לי וע ׂשּו ג ֹו' ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָּתר ּומה 

 ּדר ֿ ועל  כ ּו'. ּבהעלם  ׁשה ּוא  א ּלא  ּבג ׁשמ ּיּות , ה ּמׁשּכן ׁשל  מציא ּות ֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָק ּימת 

צדק ' ה 'צמח  ה ּגה ֹות  עם  ה ּזקן אדמ ֹו"ר  ּבמאמר  ּבּמאמרים 41המבאר  (ׁשּנזּכר  ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹ

ֿ זה  ר ֹופא 42ׁשּלפני ה ּגד ֹולה , ּכנסת  אנׁשי ׁשּתקנּו ּבּתפלה  ה ּברכ ֹות  לסדר  ּבנֹוגע  ( ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
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יי    

ּדלכא ֹורה  ּבזה , וכ ּיֹוצא  ה ּׁשנים   ּומבר ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָח ֹולים 

מ  לא אינֹו ׁשּלפעמים  ר ֹואים  אנּו הרי ּובן, ְֲִִִֵֵֶָָָֹ

נתר ּפא  ׁשּלא  מ ּמׁש, ּבפ ֹועל  ה ּברכ ֹות  ְְְְְִִֵֶַַַַַָָֹמתקימ ֹות 

ה ּגד ֹולה  ּכנסת  אנׁשי ּתקנּו ואי כ ּו', ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָהח ֹולה 

לתרץ  [ואין לב ּטלה  ּברכה  ֿ וׁשל ֹום  חס  ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּיהיה 

על  הן ׁשּבּתפלה  ה ּבּקׁשֹות  ׁשהרי הענינים , ּבר ּוחנּיּות  מתקימ ֹות  ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשה ּברכ ֹות 

נׁשארת  ׁשההמ ׁשכה  להיֹות  ׁשּיכ ֹול  ה ּוא , הענין  א ּבג ׁשמ ּיּות ]. הענינים  ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּפׁשט ּות 

ּכי  ֿ וׁשל ֹום , חס  ׁשוא  ּתפלת  נקראת  אינּה ולכן ּבגל ּוי, ּבאה  ואינּה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָּבהעלם 
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המשך ביאוג למס' חולין ליום שלישי עמ' ב



יב

       
מוגה  בלתי

"לשמי "לי תרומה ", לי "ויקחו פרשתנו, בריש  רש "י פירוש  ("ויקחו")1נתבאר  ש "קיחה " דכיון -
(הקדש ) לרשות  (חולין) מרשות  העברה  הפירושים 2היא  (כב ' "תרומה " וכן ולשון 3, והגבהה , הרמה  לשון :

הנתינה  על  (נוסף  עצמו בפני ענין הוא  ש "לי" לומר , צריך  כן על  להקדש , שייכותה  על  מורה  הפרשה )
בהלכה  דלשמה  הענין (כמו לשמה  כוונה  להיות  שצריך  לשמי", "לי - בגט 4להקדש ) ֿ תורה ).5- וספר 

על  ממשכנין והרי ציבור , לקרבנות  המזבח  תרומת  גם  ישנה  כאן, האמורות  התרומות  ג ' שבין ואף 
גם  השקלים , 6,("לי "ויתנו (ולא  לי" "ויקחו נאמר  בכתוב  הרי - "לשמי" כוונה  ללא  ,

"לשמי" להיות  צריך  איש ") כל  ("מאת  ֿ ישראל  .7מבני

שעל  והקרבנות  המשכן עבור  היא  התרומה  נתינת  הענינים : -ובפנימיות  יתברך  לו דירה  נעשה  ידם 
מרע " ה "סור  הקדמת  לאחרי טוב ", אבל 8"עשה  הפועל , בעיקר  נוגע  מרע " שב "סור  - ביניהם  והחילוק  .

לשמה  הכוונה  גם  להיות  צריך  טוב " לרשות 9ב "עשה  בכניסה  בעיקר  נוגע  לשמי " ד "לי הענין ולכן: .
מרע "). "סור  (בדוגמת  הדיוט  מרשות  ההפרשה  בענין ֿ כך  כל  ולא  טוב "), "עשה  (בדוגמת  הקדש 

מרע ", "סור  של  בענין הזולת  על  לפעול  צריך  כאשר  שגם  הזולת , עם  להתעסקות  בנוגע  וההוראה 
על  בפעולה  גם  חסר  זה  שבלי ובפרט  לשמה , להיות  שצריך  טוב ", "עשה  חיובי, ענין זה  הרי אצלו הנה 

ואילך .10הזולת  284 עמוד  ט "ז חלק  ֿ שיחות  בלקוטי ונדפס  שליט "א , אדמו"ר  קדושת  כבוד  ֿ ידי על  הוגה  -

 לקדש בנוגע  רק  לא  להיות  צריך  ד "לשמה " שהענין לשמי", "לי בענין נתבאר  השיחה  בהמשך 
כולל  מהעולם ), להפסיק  היתה  (שמטרתן החצר  לקלעי עד  המשכן, חלקי לכל  בנוגע  גם  אלא  הקדשים ,

. החצר  ולקלעי האהל  ליריעות  עשויין נחשת  נגרי "כמין היתדות , מגביהתן"גם  הרוח  תהא  שלא  כדי .
צורך  להיותו בארץ , היתדות  את  ותוקעין תוחבין היו שבהם  (פטיש ) למקבות  ועד  ד ), סעיף  (כדלקמן

וחיצוני  טפל  דבר  אלא  זה  שאין אף  שעה 11המשכן, לפי - בו" החוצב  ביד  "כגרזן - בו להשתמש  שצריך 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

לומר 1) שייך  איך  הקושיא לתרץ רש"י  שכוונת לומר ואין
(חגי הזהב" ולי  הכסף ש"לי  מאחר תרומה", (להקב"ה) לי  "ויקחו
בתו"ש  (הובא המדרש כדברי  לפרש צריך  רש"י  הי ' דא"כ , - ח ) ב,

"משלי ". לי ", "ויקחו יא): אות פרשתנו ריש
מקום 2) לשינוי  בנוגע גם להתפרש יכול  ש"ויקחו" אלא

שמן  אליך  "ויקחו תצוה: בר"פ וכמו בעלות), שינוי  (ולא בלבד 
השמן  שהרי  משה, של  נעשה שהשמן הכוונה שאין זך ", זית

משל  להיות צריך  המנורה ועכצ "ל,להדלקת יחיד, משל  ולא  ציבור,
אליך" למקום ש "ויקחו  רחוק ממקום בלבד , מקום שינוי  הוא

להקדש השייכות  על  ההוכחה עיקר  ולכן מתיבת קרוב; היא
בפנים. כדלקמן "תרומה",

קעט ,3) ח "ג  סע"א. ר, (ח "ב הזהר פירוש גם שישנו להעיר,
בינונית  מדה (כשיעור ממאה" "תרי  הוא ש"תרומה" ב) קפח , א.
אבל , ֿ ד )). מ "ג  פ"ד  (תרומות מחמישים א' שהיא תרומה בנתינת
ובפרט : מקרא. של  לפשוטו שייך  ואינו הרמז, ע"ד  הוא זה פירוש
לא  הרי  לבו", ידבנו אשר איש כל  "מאת נאמר שבפסוק כיון (א)
מעשר  תרומת (ב) ממאה, תרי  - מסויים שיעור בזה לקבוע שייך 
"תרומה". בשם נקראת ואעפ"כ  ממאה), תרי  (ולא ממאה א' היא

לאשורו4) דבר לברר שכדי  כמ "פ ע"יכמדובר דוקא זה הרי 
מטמאין" ואלו מטהרין ש"אלו להיות יכול  שהרי  ההלכה, פסק

אלקים(יבמות דברי  ואלו "אלו ואעפ"כ , ואילך ), ב חיים "יג ,
לבירור שבאים  עד  וש "נ ), ב . יג , ההלכה (עירובין  פסק ע"י  הדבר

בפועל . למעשה
אינו 5) - "לשמה" - האשה לשם הגט  שכתיבת ולהעיר,

להיות  צריכה הגט  כתיבת (א) שהרי : שלה, נעשה שהגט  באופן
דוקא  הבעל  משל  להיות צריך  הגט  (ב) הבעל ), (לשם "לשמו" גם
ד "לי שהענין בנדו"ד , גם מובן ומזה רסק"כ ). אה"ע (טושו"ע

להקדש. הנתינה עצם על  נוסף דבר הוא לשמי "
אני ",6) רוצה שיאמר עד  אותו ד "כופין באופן לא ואפילו

בהם  שנאמר עצמם, בקרבנות (ויקרא כמו לרצונו" אותו "יקריב
ובפרש"י ). ג  א,

ג '7) בכל  השוה הצד  הוא לשמי ") "לי , (שצ"ל  זה וענין
לתרומת  שבנוגע - לזמן בנוגע הן זמ "ז, שחלוקות אף - התרומות
יוהכ "פ  לאחרי  היתה אם דעות ב' מצינו המשכן ותרומת האדנים
תרומת  משא"כ  וש"נ), .153 ע' ח "ו לקו"ש (ראה מ "ת קודם או
ימי בשמונת היתה שהתחלתם הציבור קרבנות בשביל  המזבח 
ותרומת  האדנים שתרומת - עצמה לתרומה בנוגע והן המילואים;
"העשיר  השקל ", "מחצית בשוה, ישראל  כל  אצל  היתה המזבח 
המשכן  תרומת ואילו טו), ל , (תשא ימעיט " לא והדל  ירבה לא

לבו". ידבנו אשר (כפי ) איש "כל  אצל  היתה
(פרש"י8) שם" להתקרב מכאן "אסורה בענין השיחה וכידוע

ואילך ). 46 ע' תש"ב סה"ש ראה וראה ג . ג , שמות
לכוונה 9) בנוגע (ספמ "א) בתניא מהמבואר גם ולהעיר

הצירוף  כשמשתנה שעה, כל  בתחלת וכן הלימוד , בתחלת לשמה
כו'.

יראת 10) בו שיש אדם "כל  סע"ב) ו, (ברכות מארז"ל  וע"ד 
נשמעין". דבריו שמים
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בשביל  בפעם רק  המשכן להקמת  (עד  בו צורך  אין שוב  עמדו על  עומד  שהמשכן ולאחרי  המשכן,
הבאה ).

מאת  תרומה  לי "ויקחו בכתוב : כמודגש  - מישראל  אחד  לכל  שייך  לשמי" ד "לי שהענין נתבאר  כן
 להיותו) כו' למד  שלא  כיון כוונות , של  לענינים  שייך  שאינו שטוען פשוט  איש  הוא  אם  גם  איש ",

שנשבה ), תינוק 

בח - מצד  היא  לשמי" ד "לי הענין יהיה  אצלו שגם  כח ' בתניא וה 'נתינת  וכמבואר  שבו, משה  12ינת 

"מילתא  היא  תתאה ) יראה  ֿ פנים  ֿ כל  (על  היראה  בחינת  הנה  מישראל  אחד  שבכל  משה  בחינת  שמצד 
אצלו  -זוטרתי"

לראש  לכל  אלא  כו', הכוונות  עניני שילמד  לאחרי ד "לשמה ", למדריגה  שיבוא  עד  להמתין שאין אלא ,
וביחד  מרע "), ל "סור  בנוגע  לעיל  האמור  ֿ דרך  (על  ממש  בפועל  המצוות  דקיום  העבודה  להיות  צריכה 

הרמב "ם  שכתב  כמו ויראה , לאהבה  שיבוא  עד  כו', והתבוננות  דא "ח  לימוד  גם  להיות  צריך  זה , 13עם 

"לשמה " עבודתו ותהיה  כו'", שיתבונן בשעה  ויראתו, לאהבתו הדרך  היא  .14"היאך 

(ולא  שהחסיר  מה  להשלים  עליו אלא  מאוחר , שכבר  לטעון לו אין בזה , עסק  לא  עתה  עד  אם  וגם 
פטריה  רחמנא  דאונס  הענין בזה  למעמד 15שייך  ולבוא  כו'), בחירתו מצד  היא  החסרון סיבת  אם  ובפרט  ,

בימינו. במהרה  הכללית , לגאולה  והכנה  צינור  כלי, שזהו פרטית , גאולה  של  ומצב 

***

. תרומה לי ויקחו ֿ המתחיל  דיבור  שיחה ) (כעין מאמר 

***

 האהל ליריעות  עשויין נחשת  נגרי "כמין ל "יתדות ", בנוגע  פרשתנו, בסיום  רש "י פירוש  נתבאר 
אם  יודע  ואיני מגביהתן. הרוח  תהא  שלא  כדי בשפוליהן סביב  סביב  במיתרים  קשורים  החצר  ולקלעי
ששמן  אני ואומר  ברוח . ינועו שלא  היריעות  שפולי מכביד  וכובדן ותלויין קשורין או בארץ  תחובין

אהל  מסייעני, זה  ומקרא  יתדות , נקראו לכך  בארץ  תקועין שהם  עליהם  יתדותיו 16מוכיח  יסע  בל  יצען בל 
היו העליונה  בשפתם  הקלעים  תלויים  היו שעליהם  שהיתדות  שאף  - מסתפק לנצח " בעמודים ,

שהיו ליתדות  בנוגע  שמסתבר רש "י כיון , כדי כו'), ותלויין קשורין (אלא  בארץ  תחובין היו
שהם  עליהם  מוכיח  ששמן אני "אומר  ֿ כן, ֿ פי ֿ על  ואף  המסעות . בעת  להוציאם  יתירה  טירחא  תהיה  שלא 

) נקראו לכך  בארץ  ממקום תקועין שמעתיקים  "אהל ", אודות  שמדבר  מהפסוק  וראיה  יתדות ", (
תקועין  אינם  שיסודותיו אוהל  אם  - להלכה  ונפקא ֿמינה  לנצח ". יתדותיו יסע  ש "בל  באופן שהוא  למקום ,
תחובין  היו שהיתדות  ֿ זה  ֿ ידי שעל  - הענינים  ובפנימיות  התורה . מן שאסור  קבוע " "בנין נקרא  בארץ 
חלקו  בבירור  מישראל  אחד  כל  בעבודת  הוא  וכן בפנימיות , המשכן בקרקע  גם  הקדושה  נמשכה  בארץ 
ואילך . 162 עמוד  ו חלק  שיחות  בלקוטי ונדפס  שליט "א , אדמו"ר  קדושת  כבוד  ֿ ידי על  הוגה  - בעולם 

***

חב "ד  כפר  עבור  איידלקא ּפ יונה  לר ' משקה  נתן שליט "א  אדמו"ר  כפר 17[כ "ק  בניית  ֿ דבר  על  והזכיר  , ָ
ב ' כו'].18חב "ד  ונחושת  וכסף  זהב  מתרומת  שנבנה  המשכן בדוגמת  -
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בארצו",11) היית גר כי  מצרי  תתעב "לא לדבר: דוגמא מעין
ובפרש"י ). ח  כג , (תצא הדחק" בשעת אכסניא לכם "שהיו

סע"ב).12) (ס, פמ "ב
רפ"ב.13) יסוה"ת הל '
פ"י .14) תשובה הל ' רמב"ם ראה

וש"נ.15) סע"ב. כח , ב"ק
כ .16) לג , ישעי '
שמז).17) ע' חכ "ג  (אג "ק זו שנה אד "ר מכתב ראה
וש"נ.18) .460 ע' חכ "ז התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
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מאידית - -תרגום

בברכה א . בעמדנופותחין  ובפרט  בתחילת .
והדין  הציווי כשישנו אדר , לחודש  ובהכניסה 

זה  ובחודש  בשמחה ", מרבין אדר  ש "משנכנס 
מזלי'" שבנ"י "בריא  מובן במילא  דישראל .

בברכות . במיוחד  אז מתברכים 

בגמרא  איתא  מזו: אב יתירה  שמשנכנס  "כשם 
בשמחה ", מרבין אדר  משנכנס  כך  בשמחה  ממעטין
נכרי  בהדי דינא  לי' דאית  ישראל  בר  "הלכך 
נפשי' ולימצי מזלי' דריע  באב  מיני' לישתמיט 
תוכן מהו ולכאורה: מזלי'". דבריא באדר

" בגמרא  כו'ההשוואה  ממעטין אב  שמשנכנס 
 ממעיט ה "ז לכאורה  כו'", מרבין אדר  משנכנס 

אדר ! בחודש  השמחה  גודל  את 

אב  שמשנכנס  "כשם  חז"ל  לשון דאדרבה : וי"ל ,
בשמחה " מרבין אדר  משנכנס  כך  בשמחה  ממעטין
באותו  הוא  אב  בחודש  השמחה  שמיעוט  ללמד , בא 
. ("כשם  אדר  בחודש  השמחה  ריבוי של  .תוכן

בחודש  השמחה  מיעוט  ותכלית  כוונת  שכן כך ").
בכדי רק  היא  וממרירו אב  לנהורא  מחשוכא 

.למיתקו 

ו"בריא  בשמחה " "מרבין ע "י נפעל  שזה  ומכיון
ה "ממעטין  את  גם  שמהפך  אדר , בחודש  מזלי'"

מובן, - אב  בחודש  מזלי'" ו"ריע  שעי "זבשמחה "
באדר  שמחה  יותר  עוד  להשמחה מיתווסף  נוסף  -

הנראה  בטוב  מזה מצ "ע  השמחה  גם  והנגלה ,
רצויים  הבלתי הענינים  את  אז (שגורמים שמהפכים 

באופן בשמחה "), לי ל "ממעטין "ועשה  שנעשה 
ערבים רבים לשוןמטעמים " "ממאכלים  הן ,

והן ומתוקים " מצ "ע ) באדר  בשמחה  (מרבין
מתובלים  שהם  רק  חמוצים  או חריפים  "מדברים 

להשיב ומת  מעדנים  שנעשו עד  היטב  וקנים 
ולמיתקו).הנפש " לנהורא  אב  דעניני (האתהפכא 

בשמחה  להרבות  שהציווי זה  יומתק  [ועפ "ז
תענית , במס ' דוקא  אודות מובא  המדברת  בסוגיא 

דחודש  שבו].הירידה  השמחה  מיעוט  כולל  אב ,

- בברכה  בהפתיחה  יותר  עוד  מיתווסף  ועי"ז
של  הענינים  כל  בהפיכת  גם  הענינים , בכל  ברכה 

ושמחה . לברכה  היפך ,

- גרמא  שהזמן בענין - עיקרית  הכי לברכה  עד 
משיח  ע "י והשלימה  האמיתית  הגאולה  ברכת 
ימלא  "אז - השמחה  שלימות  כשתהי' צדקנו,

פינו" דבנ"י,שחוק  מזלי'" ד "בריא  ושלימות  ,
ומרירו לנהורא חשוכא דאתהפכא ושלימות

למיתקו.

(-ב . חלה  אדר  חודש  שנים )התחלת  בכו"כ 
תרומה . דפרשת  בשבוע 

הידוע  שייכות וע "פ  יש  השנה  שלמועדי
להבין  צריך  חלים , הם  בהם  התורה  לפרשיות 
מרבין  אדר  "משנכנס  - אדר  דחודש  השייכות 
לפרשת  - ישראל  של  מזלי'" וכ "שבריא  בשמחה ",

תרומה .

לזה  צ "ל  אדר , חודש  לכללות  להשייכות  ונוסף 
בשנה  אדר  דחודש  בקביעות  להחידוש  גם  שייכות 

זו:

שני  זו בשנה  ישנם  מעוברת  שנה  להיותה  א )
- תרומה  פ ' בתורה  כשקורין - וכעת  אדרים .

ראשון. אדר  חודש  בתחילת  נמצאים 

(שהראש  ראשון אדר  ֿ חודש  דראש  הימים  ב ' ב )
החודש  ימי כל  את  ומנהיג  בתוכו חלו כולל  ,(

בימי . בשבוע
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וראה 1) שבתניא. באגה"ק הראשונה אגרת פתיחת ע"פ
בהערה. 641 ע' חכ "ד  לקו"ש

תרפו 2) סו"ס או"ח  במג "א להלכה הובא סע"א. כט , תענית
תנש"א  תרומה ש"פ שיחת בהערה. 338 ע' חי "א לקו "ש (וראה

וש"נ). .(300 ע' ח "ב תנש"א (התוועדויות 2 הערה
ע"ב.3) ריש שם, תענית
ֿ ב.4) א שם,
א.5) ד , זח "א ראה
ז.6) כז, תולדות
פכ "ז.7) תניא

א.8) לא, ברכות וראה ב. קכו, תהלים
א).9) (רצז, וישב ר"פ תושב"כ  חלק של "ה

ובכ "מ .10) סע"א. נח , לר"ה דרושים לקו"ת ראה
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בפרשתנו:ג . דיוק  בהקדים  ויובן

לי  "ויקחו - פרשתנו שבהתחלת  הקב "ה  בציווי
זהב  מאתם  תקחו אשר  התרומה  וזאת  גו' תרומה 

גו'" ונחושת  מדוע וכסף  השאלה : ידועה  -
ב "זהב " דוקא  המשכן תרומת  ?מתחילה 

צריכים  היו שהדברים  השאלה , לכללות  נוסף 
זו  אף  זו לא  הכבד , אל  הקל  מן בסדר  -להכתב 

יותר : עוד  זה  סדר  מתאים  לכאורה  בנדו"ד  הרי
שהיא  - המשכן נדבת  אודות  מדובר  שכאן מכיון

לי חובת  ("ויקחו לבו נדבת  לפי אחד  כל  בנ"י
גו'" לבו ידבנו אשר  איש  כל  מאת  ),תרומה 

ועשיר  דל  בין חילוקים  בבנ"י היו ,ובפשטות 
בה " שוה  כולם  יד  היתה  "לא  המשכן -ובנדבת 

כסף  - בדברים  להתחיל  מתאים  הי' לכאורה  הרי
מצויים  שהם  - נחושת  דברים אצל או בנ"י,

זהב  למנות  מכן ולאחר  יותר , משתווים  הם  שבהם 
יותר . עשירים  יהודים  אצל  בעיקר  ששייך 

שכל  - שלאח "ז הנדבות  בסדר  שמצינו ע "ד 
למצב  בהתאם  הם  בתחלה ) זהב  (מלבד  הענינים 
ונחושת , כסף  זהב  באים  בתחילה  המנדבים :

(רוב  אצל  היו ("כל ששלשתם  ישראל  וכל  בנ"י, (
"תכלת  בא  מכן לאחר  למשכן. מזה  נדבו איש ")
אלים  ועורות  ועזים  ושש  שני ותולעת  וארגמן

תחשים " ועורות  כתוב מאדמים  שע "ז - שרק
. תכלת  אתו נמצא  אשר  איש  "כי "כל  - הביאו" .

למקצתם " רק  מאלה  נמצאו מכן לא  לאחר  .-
"כי  - אתו") נמצא  אשר  איש  ("כל  שטים " "עצי

עצי שבידם  מעטים  יותר  והדברים שטים "היו .
"שמן - שוהם האחרונים  ו"אבני וגו'", למאור 

מילואים " הביאו"ואבני "הנשיאים  (כי שרק 
לפי  [ובפרט  זאת ). הי' לא  אחרים  ליהודים 

-הפירוש  שוהם " אבני את  הביאו ב "והנשיאים 
הביאום ]. עננים 

כסף  לאחר  לבוא  זהב  צריך  הי' לכאורה , ועפ "ז
זהב  הביאו מבנ"י יותר  מועט  מספר  שכן ונחושת 

ונחושת . כסף  מאשר 

וכסף  זהב  ריבוי הי ' שלבנ"י  מביזת דהגם 
חז"ל  כמאמר  - הים  וביזת  כל מצרים  לך  "אין

ואחד  חמורים אחד  תשעים  עמו היו  שלא  מישראל 
הרי  - מצרים " של  וזהבה  מכספה  טעונים  לובים 
בנ"י  אצל ) ובמילא  (המצריים , אצל  הי' בפשטות 
(זהב ) יותר  יקר  דבר  כי מזהב , (ונחושת ) כסף  יותר 
יקר ). הוא  כך  משום  (ואדרבה : בכמות  מעט  ישנו
גופא , בבנ"י חילוקים  היו (בעשירות ) גופא  ובזה 

כנ"ל .

מז  נחושת יתירה  יותר  הי' שלבנ"י לכך  נוסף  ו:
בנ"י  נדבו למשכן גם  הרי - מזהב  כסף  ויותר  מכסף 

ברמב "ןכסף  כמפורש מזהב , יותר  "וכל ונחושת 
כמרימי  רבים  היו לא  זהב  תנופת  הניף  אשר  איש 
מרובה  הזהב  הרמת  היתה  ולא  והנחושת  הכסף 
כי  גם , הוא  ע "ז בפשטות  והטעם  והנחושת ". ככסף 
ונחושת  כסף  ליותר  הוצרכו וכליו המשכן לעשיית 

פקודי  בפ ' בפרטיות  (כמסופר  ).מזהב 

תרומת  מדוע  הנ"ל : השאלה  מתחזקת  שעפ "ז
ב "זהב "? דוקא  מתחילה  המשכן

י"ג את  מונה  שהתורה  )(ט "ו אאפ "ל 
הוא  וזהב  חשיבותם , לסדר  בהתאם  הדברים 
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ֿ ג .11) ב כה, פרשתנו
ועוד .12) פרשתנו. ריש וראב"ע בחיי  ראה
כאן.13) עה"ת שאול  דברי  ראה
(שנאמר 14) שקלים דתרומת בהציווי  תשא בר"פ כמפורש

"ג ' גו'", תרומה לי  "ויקחו תרומה) (בר"פ הציווי  עם ביחד 
ירב  לא "העשיר - ב)) שם, (פרש"י  כו'" כאן נאמרו ה תרומות

שבתרומת  ג , כה, פרשתנו יקר כלי  גם וראה  ימעיט ". לא והדל 
עשרו. לפי  איש אם כי  בה שוים כולם היו לא המשכן

עה"פ ופרש"י  ממכילתא ולהעיר  עבד תקנה "כי 
אם שנאמר כמו בגנבתו שמכרוהו ב"ד  "מיד  - עברי " 

.253 ע' חט "ז לקו"ש ראה אבל  בגניבתו". ונמכר
טו.15) ל , תשא פרש"י 
נמצא".16) הקהל  "ברוב שם: ראב"ע ראה
ד .17) שם, פרשתנו
כג .18) לה, ויקהל 
ב.19) שם, עה"פ רמב"ן
ה.20) שם, פרשתנו

שם.21) ויקהל  רמב"ן
ֿ ז.22) ו שם, פרשתנו
כז.23) שם, ויקהל 
עה"פ.24) ותיב"ע ת"י  תנחומא,
א).25) קיט , (פסחים שבעולם וזהב כסף כל 
בפרש"י26) הובא כה. בשלח  בתנחומא וכ "ה ב. ה, בכורות

.(20* הערה 253 ע' חט "ז לקו"ש (וראה יג  יג , בא
כב.27) שם, ויקהל 
ואילך .28) כד  לח ,
זקנים 29) ודעת פרש"י  יג . פ"ד , שהש"ר ה. פרשתנו תנחומא

א. קמח , זח "ב פרשתנו. ריש מבעה"ת
קלב,30) זח "ב וראה ג . שם, יקר כלי  ז. כה, פרשתנו בחיי 

ב.



טז        

כי  - ונחושת ) מכסף  יותר  (חשוב  ביניהם  החשוב 
שהם  מילואים " ואבני שוהם  "אבני יותר א ) דברים 

הכתובים  מהדברים  רק חשובים  נמנים  לפנ"ז,
 ועיקר ב ) . ע "י המשכן לנדבת  בציווי :

המצב  אלא  הדבר , חשיבות  נוגע  לא  הרי ישראל 
ובב ' במשכן, והצורך  שהתנדבו בנ"י של  בפועל 

כנ"ל . מזהב , יותר  ונחושת  כסף  הי' הענינים 

הנלמדת  לדורות  ההוראה  מהי להבין: צריך  גם 
המשכן? מנדבות  הראשון הוא  ש "זהב " מכך 

ובהקדים ד . בזה , הביאור  לומר  שאלה ויש
המשכן: לכללות  בנוגע 

בכל  תלוי' היתה  לה ' המשכן והקמת  עשיית 
יהודי  לכל  הי' המשכן נדבת  על  הציווי הן - בנ"י

גם  איש "), כל  מאת  גו' תרומה  לי לנשים ("ויקחו
האנשים " על  הנשים  טף ),("ויבואו שגם  עד 

המשכן בנדבת  לעשיית השתתפו הציווי וגם  ;
בתוכם " ושכנתי מקדש  לי ("ועשו הוא המשכן (

הרמב "ם  כמ "ש  - יהודי כל  על  "הכל חיוב  :
אנשים  ובממונם , בעצמן, ולסעד  לבנות  חייבין

המדבר ". כמקדש  ונשים 

להבין: וצריך 

אז  שעד  - נפלא  חידוש  נפעל  הרי המשכן ע "י
שבבית  - הי' "ושכנתי לא  יהי' למטה 

מפליא  שהנביא  כפי ושמי בתוכם ". "השמים  -
היא  הזה " ב "בית  ודוקא  יכלכלוך ", לא  השמים 
ישראל  לבני שמה  "ונועדתי השכינה , השראת 

!גו'"

משכן  לבנות  שבכדי לכאורה , צ "ל  הי' לפ "ז
זקוקים  בתוכם ") "ושכנתי יהי' (בו לה '

  כזה בית  לעשות  בכחם  שיש  בנ"י, בין
בו, ותתגלה  תשרה  שהשכינה 

שנעשה  המשכן, עשיית  לעצם  בנוגע  שהי' [כפי
גו'" אלקים  רוח  אותו "וימלא  בצלאל  ע "פ ע "י ,

ועוד  עצמו, מהקב "ה  ששמע  רבינו משה  הוראות 
כן  גו' אותך  מראה  אני אשר  "ככל  - יותר 

]תעשו"

דוקא  תלוי שהמשכן התורה , אומרת  אעפ "כ 
והן  אנשים  הן - יהודי כל  של  ופעולתו בנדבתו
אשה  פשוט , לאיש  יש  והיאך  טף ! וגם  נשים ,
חידוש  לפעול  הכח  את  קטן, ילד  ואפילו פשוטה ,
הזה  בעולם  גשמי בבית  תשרה  שהשכינה  כזה 
כל  בתוך  בתוכם ", ד "ושכנתי לאופן (עד  הגשמי

מישראל  ואחת  להיות אחד  יכול  שלא  דבר  - (
השמים "?! ושמי ב "שמים  אפילו

"לי  להיות  צריך  תרומה " לי שה "ויקחו ובפרט 
להיות לשמי" צריך  מקדש " לי שה "ועשו כשם  ,

בפועל ,"לשמי" ועשי' להנתינה  שנוסף  היינו, ,
גם  להיות  צריכה   לשמה עבודה  אשר  .

בנ"י, בכל  איננה  השלימות ) בתכלית  (ובפרט 
(בהל' הרמב"ם כמ"ש וטף, נשים אנשים

מתוך תשובה ) לשמה  העבודה  ששלימות  עד  ,
עושה  אלא  כו' בעולם  דבר  מפני ("לא  אהבה 
מאד  גדולה  מעלה  "היא  אמת ") שהוא  מפני האמת 

לה " זוכה  חכם  כל  .ואין

בזה :ה . והביאור 

מתן  לאחר  דוקא  בא  המשכן לעשיית  הציווי
"ובנו  נפעל  שאז - תורה  למתן וכהמשך  תורה ,

ולשון" עם  מכל  אחד בחרת  בכל  הקב "ה  בחירת  ,
ודוקא  נשמה היהודי מישראל , בהיותו שגם  ,

"ממלכת  יהי' הגשמי הזה  בעולם  גשמי בגוף 
קדוש " וגוי .כהנים 
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בדברי31) פרשתנו.כ "כ  ריש (להט "ז) דוד 
פרשתנו 32) ריש בראב"ע כמ "ש לתרץ אפשר הא' שאלה כי 

אבני בנכבד  והשלים הזהב שהוא הנכבד  הנדבה בתחלה "והתחיל 
כן  ולא הנשיאים אצל  רק נמצאו לא כי  מילואים ואבני  שוהם

נמצא". הקהל  ברוב כי  הזהב
ג .33) ג , מהד "ת צפע"נ וראה א. פי "א, אדר"נ
ח .34) כה, פרשתנו
הי "ב.35) פ"א ביהב"ח  הל 
ובכ "מ .36) תקלה. ע' תרס"ו המשך  וראה כז. ח , מ "א
מג .37) כט , תצוה

לא.38) לה, ויקהל 
ט .39) כה, פרשתנו
שער 40) ר"ח  יתכן). עוד  (ד "ה לסופו קרוב עה"פ אלשיך 

שכו, ב. שכה, א. רא, א. סט , של "ה לתחלתו. קרוב פ"ו האהבה
ובכ "מ . ב.

עה"פ.41) פרש"י 
(42.287 ע' חט "ז לקו"ש ראה
ה"א.43) פ"י 
ה"ב.44) שם רמב"ם
(45- מ "ת על  וקאי  שחרית. דתפלת עולם אהבת ברכת נוסח 

ס"ד . ס"ס או"ח  אדה"ז שו"ע ראה
(סט 46) פמ "ט  ואילך ).תניא סע"ב ,
ו.47) יט , יתרו



יז         

הגזירה וכידוע  היתה  תורה  מתן שעד 
יעלו  לא  ותחתונים  לתחתונים  ירדו לא  שעליונים 
ובנ"י, הגזירה , ביטול  נעשה  תורה  ובמתן לעליונים ,
תמיד  (באמת ) הם  - בתחתונים  שנמצאים  כפי
ממעל  אלוקה  ה "חלק  מצד  ד )עליונים , ב (מצב 

" אתה בחלקו תופס  כשאתה  שהעצם  שלהם ,
בכולו  חד "תופס  כולא  וקוב "ה  "ישראל  ,.

יהודי  כל  של  מציאותו - ואילך  תורה  ממתן
"אע "פ  הרי חיצוניותו, על  הבט  שמבלי היא ,

הוא " ישראל  היהדות ",שחטא  "נקודת  לו יש  ,
ח "ו  להתנתק  יכול  ואיננו רוצה  איננו זה  שמצד 

הרמב "ם מאלקות  וכפס "ד  , האמיתי שרצונו -
ומה  ה ', רצון את  לקיים  הוא  יהודי כל  של 
זה  מצד  בחיצוניות  רק  ה "ז אחרת , נראה  שלפעמים 

שתקפו". הוא  ש "יצרו

עדיין  שאוחז כזה  יהודי אפילו מזו: יתירה 
הרמב"ם מביא - לשמה שלא בעבודה

ואפילו (מחז"ל  בתורה  אדם  יעסוק  ש "לעולם  ,(
לשמה ", בא  לשמה  שלא  שמתוך  לשמה  שלא 
הנשים  ואת  הקטנים  את  כשמלמדין "לפיכך  ואומר 
לעבוד  אלא  אותן מלמדין אין הארץ  עמי וכלל 
ומרגילין  כו' ויתחכמו דעתן שתרבה  עד  כו' מיראה 

ויעבדוהו וידעוהו שישיגוהו עד  כו' ",אותן
לשמה ", שלא  "מתוך  כי - הוא  ע "ז והטעם 

יהודי והפנימיות  של  (עבודתו העבודה  של 
"לשמה " - היא  (תחתונים ) לשמה " "שלא  אפילו)

(עליונים ).

נשים  אנשים  - יהודי לכל  יש  היאך  מובן עפ "ז
לה ', המשכן את  לעשות  והכח  הציווי את  - וטף 
נעשה  תורה  מתן ע "י כי - "לשמי" להיות  שצריך 
בהיותה  שגם  כזו מציאות  חדשה , למציאות  יהודי
בעבודה  דרגתו על  הבט  ומבלי למטה , בגוף  נשמה 
ה "תוך " הרי לשמה ), שלא  היא  אם  (אפילו

טעם  שום  מבלי ה ', לשם  שלו, ה "לשמה " ופנימיות 
יראת  מפני ולא  בעולם  דבר  מפני "לא  אחר , וענין
האמת  עושה  אלא  הטובה , לירש  כדי ולא  הרעה 
מציאות  שגם  לפעול  בכחו ולכן אמת ". שהוא  מפני
קדושה להעשות תוכל (תחתונים) העולם

בתחתונים " יתברך  לו "דירה  - עד  ,(עליונים ),
ע  לה ', ומקדש  "משכן הקב "ה  אומר  ליו

."

לכך ו. הטעם  לומר  יש  הוא עפ "ז ש"זהב "
המשכן : מנדבות  הראשון 

שיהודי  הנדבות  את  מונה  (בתורה ) כשהקב "ה 
מתבטא  בזה  כי ב "זהב " מתחיל  הוא  - להביא  צריך 
שייכות  כל  (בלי מצ "ע  הזהב  של  חשיבותו (לא 
את ) מבטא  זה  אלא  ישראל ), ע "י המשכן לנדבת 
ראשון  - שהראשון יהודי, של  ומעלתו חשיבותו

מנדבותיו) (ובמילא  מנכסיו - "זהב ",במעלה  הוא 
ביותר . והיקר  החשוב  הדבר 

- תורה  מתן לאחר  - יהודי של  מציאותו שכן
העולם , בגשמיות  למטה  בהיותו שאפילו כזו היא 
וכו' ונחושת  לכסף  גם  המשכן) (בבניית  צורך  שיש 
עשיר  הוא  לראש  לכל  אזי מזהב ), יותר  - (ובכמות 

מלך "בעצם  "בן , עצמו "מלך " מזו ויתירה  ,,
- יקר  הכי הדבר  שייך ) (ואליו היא  שמציאותו

בריא " הנותן "זה  ר "ת  (היהודי)"זהב ", הנותן -
השלימות  בתכלית  הוא  למטה , שנמצא  כפי גם 

וברוחניות . בגשמיות  דבריאות ,

מבטאת  הזהב  שהקדמת  לכך  נוסף  מזו: יתירה 
של  וחשיבותו מעלתו נוגע את  ה "ז - בכלל 

בתוכם " ושכנתי מקדש  לי ד "ועשו להענין במיוחד 
ושכנתי  מקדש  לי "ועשו לפעול  הכח  שכן גופא ,

ע "י בא  הוא בתוכם " למטה  בהיותו שגם  ,
"זהב ". בדרגת  "עליונים ",
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ועוד .48) ג . פי "ב, שמו"ר טו. וארא תנחומא
רפ"ב.49) תניא
וש"נ.50) סקט "ז. בהוספות כש"ט 
א.51) עג , זח "ג  ראה
רע"א.52) מד , סנהדרין
תמוז.53) כ "ה יום" "היום
ספ"ב.54) גירושין הל '
טושו"ע 55) ה"ה. פ"ג  ת"ת בהל ' וכן ה"ה. שם תשובה הל '

ס"ג . פ"ד  לאדה"ז ת"ת הל ' ס"כ . סרמ "ו יו"ד 
ה"ז.56) פ"א חגיגה ירושלמי  וש"נ. ב. נ, פסחים
ועוד .57) .167 ע' ח "ח  לקו"ש גם ראה

ובכ "מ .58) רפל "ו. תניא ועוד . טז. נשא תנחומא ראה
חפץ 59) ארץ אתם תהיו "כי  יב) ג , (מלאכי  ממ "ש להעיר

שהחכמים  כמו אייר): יז יום" ("היום הבעש"ט  תורת וידועה גו'",
שהטביע  הגדולים הטבעיים לאוצרות פעם אף יגיעו לא הגדולים
יכול  לא כמו"כ  כ ), ג , (קהלת העפר מן הי ' שהכל  בארץ, הקב"ה
ארץ  שהם בבנ"י , שנמצאים הגדולים לאוצרות להגיע אחד  אף

הקב"ה. של  חפץ
א.60) סז, שבת ראה
רע"ב).61) (א, בהקדמה תקו"ז ראה
שם.62) הרא"ש פי ' פרשתנו. ריש בעה"ת רבותינו ראה

שלימה  תורה ז. אות הרמז חלק המהר"ל ) של  (לאחיו הטיול  אגרת
לח ). (אות ג  כה, פרשתנו עה"פ



יח        

נדבו  שבנ"י ולאופן למשכן ביחס  רק  כשמדובר 
זהב  לגבי קדימה  ונחושת  לכסף  יש  אז - למשכן
יותר  בריבוי והיו בנ"י, אצל  יותר  מצויים  הם  (כי
בנ"י, אודות  כשמדובר  אבל  כנ"ל ); במשכן,
ענין  בא  לראש  לכל  - המשכן כל  את  שעושים 
למטה , מציאות  בהיותו גם  שיהודי, מכיון הזהב ,

שייך  הוא   לעשות בכחו שלכן ל "זהב ",
לה '. המשכן את 

אז  הי' שלבנ"י לכך  הטעם  גם  שזהו לומר , ויש 
גם  וכסף  זהב  משתלשל ריבוי זה  כי - בפשטות 

עשיריםממעלתם, הם ענינם עצם שמצד
מזה  משתלשל  ובמילא  "זהב ", בדרגת  (ברוחניות )

ריבו  בגשמיות , עשירות  זהב .גם  י

מדובר  (בה  ויקהל  שבפ ' זה  גם  יומתק  ועפ "ז
ישראל  נדבת  את אודות  התורה  מחלקת  בפועל)

הזהב  פסוקים נדבת  בב ' ונחושת  הכסף  ונדבת 
לב  נדיב  כל  הנשים  על  האנשים  "ויבואו נפרדים :
הניף  אשר  איש  וכל  זהב , כלי כל  גו' חח  הביאו

לה '" זהב  (בהפסק תנופת  לאח "ז פסוקים  וב ' ,
מרים  "כל  - גו') תכלת  של  כסף הנדבות  תרומת 

שהרמב "ן כפי גו '" "בעבור מבאר ונחושת 
רק  ונחושת  כסף  להם  ואין הנשים  שם  שהזכיר 
אחר  סוג  הוא  זהב  כי - כו'" בתכשיטין הזהב 
מורה  זהב  - הנדבות  ושאר  ונחושת  מכסף  באיכות 
י"ל  (ולכן ונשים  אנשים  יהודי, כל  של  שלימותו על 
(נשים ) אלה  אצל  אפילו שניהם  אצל  הזהב  הי'

ונחושת ). כסף  להם  הי' שלא 

אדר ז. לחודש  השייכות  ג "כ  יובן עפ "ז
ובהקדים : תרומה ), פ ' קורין החודש  (שבתחילת 

מזלי'" "בריא  אדר  שבחודש  הגמרא  דברי על 
נשאלת  - יהודי אומרים של  הרי חז"ל  השאלה :

מזל  ?לישראל ""אין 

מזל  "אין על  רש "י דברי ע "פ  אפ "ל  הי' לכאורה 
מזלו  משתנה  וזכות  תפלה  ידי "דעל  - לישראל "

חזק לטובה " כח  ע "י אך  מזל , יש  שלבנ"י היינו, .

לטובה . להשתנות  מזלם  יכול  וזכות ) (תפלה  יותר 
כי  - אדר  לחודש  בנוגע  מספיק  ביאור  אי"ז אבל 
כח  שע "י לא  הוא  בפשטות  פירושו מזלי'" "בריא 

) שני ( מצד שהמזל  אלא  המזל ,
"בריא ". הוא  אדר ) (בחודש  עצמו

בזה : הביאור  לומר  ויש 

כלל  אינם  בנ"י למעלה , שרשם  מצד  בעצם ,
כמ "ש  ח "ו, המזלות  שליטת  דרך תחת  "אל 

כי  תחתו אל  השמים  ומאותות  תלמדו אל  הגוים 
מהמה ". הגוים  יחתו

מזה , יותר  הוא  יהודי של  כפיחידושו שאפילו 
בגוף  כנשמה  למטה  וגופושיורד הטבע , בעולם 

בחומריותו  אוה "ע ""נדמה  ע "י לגופי (שמונהגים 
לישראל ". מזל  ד "אין במצב  הוא  כאן גם  מזלות ),
לשנות  - וזכות  תפלה  ידי על  - בכחו כך  ומשום 

כח  מצד  הוא  כ "ז אבל  לטובה . מזלו יותר את 
מצ "ע . המזל  לא  וזכות ), (תפלה 

הוא  אדר  דחודש  החידוש   כפי אפילו :
יחיד  המזל ,שיהודי, לענין קשור  למטה  כאן ,

ד  לי' "אית  בו בעולם  (עד ונמצא  נכרי" בהדי ינא 
מזלי'") "ריע  כי מכך  להשתמט  עליו אב  שבחודש 
לחודש  בכניסה  מיד  מזלי'", ד "בריא  אדר  בחודש  -
הוא  מצ "ע  המזל  מצדו), עבודה  שום  בלי (אפילו
זאת . ומרגיש  רואה  ֿ יהודי אינו שאפילו עד  "בריא ",

הפנימי  פירושו ע "פ  להוסיף  מזל ויש  ד "אין
בחי' הוא  ישראל " ש "מזל  (ביטול ).לישראל ",

אלא  למעלה , רק  לא  הוא  שכך  הוא , בדבר  והחידוש 
נוזל  הוא  אין) (בחי' שגם המזל  למטה , ונמשך 

ו"אית  המזלות , בעולם  למטה  נמצא  שיהודי כפי
(ביטול  אין בחי' - מזלו נכרי", בהדי דינא  לי'
של  הפנימי שרצונו (ס "ה ) לעיל  כמדובר  לה '),
בכך  מתבטא  שזה  עד  ה ', רצון את  לקיים  הוא  יהודי
לעיני  גם  וחזק  בריא  הוא  מזלו מזלי'", ש "בריא 

לאוה "ע ). (אפילו בשר 
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סע"א.63) קנו, שבת
מ "מ 64) לישראל , מזל  אין שאמרו "גם מהרש"א בחדא"ג 

דינא  לי ' דאית ישראל  "בר (ולכן כו'" זכאי  ליום זכות מגלגלין
הלשון  מפורש בגמרא אבל  באדר"). נפשי ' לימצי  כו' נכרי  בהדי 

".ש"בריא
משתנה,65) גדול  זכות ידי  על  מזל ): אין (ד "ה שם ובתוס'

(נ, החולץ פרק ביבמות כדאמר משתנה, המזל  שאין פעמים אבל 
לו. פוחתין זכה לא לו מוסיפין זכה א)

ב.66) יו"ד , ירמי '
שהפלוגתא67) שם, שבת  מהרש"א  חדא "ג  (באם ראה  בגמרא 

לישראל) מזל אין  או לישראל מזל בישראל יש  ליחיד  בנוגע הוא
ישראל ). לכלל  בנוגע (ולא

(68.48 ע' לנער חנוך  ב. סב, ג . מט , להה"מ  או"ת
ובכ "מ ).69) ד . עא, האזינו (לקו"ת נוזל  מלשון "מזל "



יט         

לפ 'ח . אדר  דחודש  השייכות  מובנת  עפ "ז
תרומה :

בגלוי  ביטוי לידי בא  המשכן ועשיית  בנדבת 
למעלה  שהוא  כפי שיהודי במ "ת ) שקיבלו (הכח 
בתחתונים, למטה גם הוא כך (בעליונים)
מקום ) תופסים  נכסים  בו בעולם  (גם  שמציאותו

הנותן "זה  "זהב ", בדרגת  את הוא  נותן וזה  ."
המשכן  עשיית  כשנסתיימה  - אדר  שבחודש  הכח 
בסיום  - המילואים  ימי בז' המשכן הקמת  (ולאח "ז

" יהי' - ניסן) ר "ח  עד  אדר  כ "ג  אדר , חודש 
דרגת  עם  קשור  שהוא  כפי שגם  יהודי, של  מזלי'"
"זה  "בריא ", באופן נמצא  הוא  (תחתונים ), ה "מזל "

בריא ". הנותן

השייכות ט . גם  שזוהי לומר  ל "משנכנס ויש 
(שבא  בשמחה " מרבין אחד אדר  בהמשך  בגמרא 

מזלי'"): ל "בריא 

יהודי  אצל  להיות  שיכולה  גדולה  הכי השמחה 
- נמצא  הוא  בו מצב  שבכל  שיודע  בשעה  היא ,
נראה  שבחיצוניותו בעולם  מטה , למטה  אפילו

להקב "ה  קשור  הוא  אלקות , על  והסתר  ,כהעלם 
הוא  בגוף , נשמה  למטה  שנמצא  כפי אפילו שכן
והקב "ה  הקב "ה , המלכים  מלכי מלך  של  יחידו בנו
שגם  "זהב ", - הוא  יהודי של  נכסיו שראשון אומר 
יהודי  כל  מקום , תופסים  גשמיים  נכסים  בו בעולם 

ובגשמיות !הוא  ברוחניות  ,

השוואת  יותר  עוד  מובן "משנכנס לפ "ז הגמרא 
בשמחה " מרבין ממעטין אדר  אב  ל "משנכנס 

בדרגת  שאפילו הוא , בזה  החידוש  כי - בשמחה "
בכח  יש  בשמחה "), "ממעטין (שלכן למטה  החושך 

(ס "א ). כנ"ל  זאת  להפוך  אדר  חודש 

אותו  מביא  ה "ז בכך  מתבונן שיהודי ובשעה 
את  שמשנה  כזו ושמחה  ביותר , גדולה  לשמחה 

טבע חייו לגדרי בהתאם  ֿ הזה  בעולם  שחי
העולם :

שפועלת  היא , השמחה  עניניתכונת  בכל וחודרת 
שמח  כשאדם  שמחים ,האדם . חיים  חי הוא  -

שבא  מה  כל  ועל  מעשיו, כל  על  שפועלת  שמחה 
בסביבתו. אחרים  גם  משמח  והוא  במגע , איתו

חייו  וכל  פעולותיו בכל  הצלחה  מכניסה  זו ושמחה 
במוחש . כנראה  -

"בן  נעשים  שמחה  שע "י לכך  נוסף  כלומר ,
(כמאחז"ל  הבא " ששמחים עולם  - בדחי "הנך 

- נינהו") דאתי עלמא  בני - אדם  בני ומשמחים 
שחייו  אמיתי, ֿ הזה " עולם  "בן גם  נעשה  הוא 
ומוצלחים . שמחים  אמיתיים  חיים  הם  ֿ הזה  בעולם 

ֿ חודש י. ראש  בקביעות  יותר  מודגש  זה  ענין
וד ': ג ' בימים  - זו בשנה  אדר 

בגמרא  דלים ".איתא  גמול  - דל "ת  "גימ "ל 
ד "דלים ", במצב  שנמצאים  כפי שאפילו היינו,
חיבור  שנעשה  כך  מלמעלה , והשפעה  גמול  נמשך 

מזל  הוא  שפירושו "גד ", - יחד  וד ' "בריא דג ' -
בריא ". הנותן "זה  ד "זהב ", לאופן עד  מזלי'",

ד "(גמול ) הענין שגם  - לומר  יש  יותר  ובפרטיות 
 במתן שנפעל  יהודי, של  העילוי על  מורה  "

תורה .

דלים " "גמול  הלשון דיוק  ולא ובהקדים  דוקא 
זקוקים""גמול "רשים" דלכאורה: .

כידוע  - מ "דלים " יותר  שאע "פ ל "גמול "
הדלות  לענין קשורים  שניהם  ורי"ש  שדלי"ת 

כל  אין (ולרש  רי"ש  הרי דדלי ועניות , ענין הוא  (
מדלות ? למטה  דלות ,

בזה  הביאור  לומר  דלי"ת ויש  בין החילוק  :
דלי"ת  אות  צורת  האות : בצורת  גם  מרומז ורי"ש 
מעליו), וגג  ימיני (רגל  רי"ש  אות  לצורת  דומה 
הגג . מאחורי (נקודה ) העוקץ  בהוספת  - אבל 
את  שמקשרת  - הביטול  ענין על  מורה  - שהנקודה 

כלום  מגרמה  לה  דלית  (מלכות , )המקבל 
(י  דלים ".למשפיע  "גמול  שיהי' כך  סוד ),
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מי70) שכל  פי ' בעושיו ישראל  ישמח  ספל "ג : תניא ראה
ושמח  שש אשר ה' בשמחת לשמוח  לו יש ישראל  מזרע שהוא

ממש. גשמיית עשי ' בחי ' שהם בתחתוני ' בדירתו

א.71) כב, תענית
א.72) קד , שבת
יא.73) ל , ויצא פרש"י 
של 74) בר"ת הגמרא פירוש הוא דלים" ש"גמול  דאף

הוא  בתורה ענין שכל  מכיון הרי  זל "ז), (הסמוכות ד ' ג ' אותיות
אלא  ח "ו, באקראי  אינו וד ' ג ' שסמיכות מובן, הדיוק, בתכלית

ד "גמול  הענין מפני  "רשים").היא (ולא דוקא
ובכ "מ .75) פ"ג ). כז שער (מפרדס סע"א קיח , מג "א תו"א
ג .76) יב, ֿ ב שמואל 
אותיות 77) מערכת חב"ד  הערכים ספר ראה - לקמן בהבא

ואילך ). שסא (ע' ר' ואות ואילך ), תיז (ע' ד ' אות -.
ועוד .78) א. רטו, ח "ב ב. רמט , ב. לג , זח "א ראה 



כ        

שישנה  היהדות  נקודת  היא  הנקודה  - ובעבודה 
אותו  שמקשרת  שהוא , מצב  בכל  יהודי, בכל 

מלמעלה . (השפעה ) ל "גמול "

שאפילו  - דלים " ד "(גמול ) שהענין לומר  ויש 
הנקודה  את  לו יש  ד "דל ", במצב  נמצא  שיהודי כפי
תורה , במתן נפעל  - השלימות  בתכלית  מאחוריו
עליונים  בין הגזירה  נתבטלה  שאז לעיל  כמדובר 
בגופים  כנשמות  בבנ"י בחרת " "ובנו ותחתונים ,
דרי"ש , הענין בבנ"י שייך  לא  ומאז למטה ,

."רשים "

דהמשכת  הענין הי' תורה  מתן קודם  גם  כלומר :
רשים ", ד "גמול  באופן ה "ז אז אבל  למטה , אלקות 
מהעליונים  נפרד  דבר  נשארו (רשים ) שהתחתונים 
דלים ", ד "גמול  הענין נפעל  במ "ת  משא "כ  (גמול ),

ותחתונים . עליונים  חיבור 

ר "ת  "גר " בתיבת  גם  מרומז שזה  לומר  ויש 
משה  אמר  תורה  מתן קודם  רשים ": "גר "גמול 

בגלל  "גר " רק  שם  שהי' היינו, נכרי'". בארץ  הייתי
נכרי'". בארץ  "הייתי - אבל  להקב "ה , שלו הקשר 
ד "הייתי  המציאות  כל  שייך  לא  מ "ת  לאחר  משא "כ 
אל  כגר ) (אפילו שייכות  לו שתהי' נכרי'", בארץ 
הרמב "ם  כפס "ד  ח "ו, נכרי של  רצון מלשון) (ארץ 
את  לקיים  הוא  יהודי של  האמיתי שרצונו הנ"ל 
ולהתרחק  המצות  כל  לעשות  הוא  ("רוצה  ה ' רצון
(הנקודה  שבו היהדות  נקודת  כי - העבירות ") מן

בשלימות . היא  הדלי"ת ) מאחורי

האמור :יא . מכל  הלימוד 

בתורתו  פוסק  שהקב "ה  - מכך  נלמד  לראש  לכל 
ובכל  הדורות  לכל  הנצחית  התורה  הקדושה ,
ל "זהב ". לראש  לכל  שייך  יהודי שכל  - המקומות 
הן  בעשירות , להיות  צריך  יהודי שכל  - ובפשטות 
ממש ! בפשטות  עשירות  - בגשמיות  והן ברוחניות 

אלא  - עשירות  צריך  שהוא  רק  לא  מזו: יתירה 
זה  אם  ואפילו בפועל . עשירות  ישנה  יהודי שלכל 
לא  שהיא  משום  אי"ז - ובגשמיות  בגלוי נמצא  לא 
ע "י  זאת  לגלות  צריך  שיהודי אלא  ח "ו, קיימת 
החושך  מתוך  זאת  שמגלים  עי"ז ואדרבה : עבודתו.

החושך  מן האור  דיתרון באופן נעשה  ה "ז -,
של  באופן ברכה , דגשמי רב  שפע  של  ריבוי תוספת 

החיות  ברכה תגבורת  גשמי של  שטפון שנעשה  ,
השטפונות  את  מהפך  שזה  עד  למעליותא , ורק  אך 
(עד  וקדושה  דטוב  לשטפונות  למעליותא  שלא 
לים  כמים  ה ' את  דיעה  הארץ  ד "מלאה  להכנה 

).מכסים "

בגלות  האחרון הדור  - זה  בדורנו ועאכו"כ 
הכל , שסיימו לאחרי - בגאולה  הראשון והדור 
בפועל  צדקנו משיח  פני קבלת  רק  להיות  וצריכה 
בזהב  בעשירות  אחד  כל  מברך  שהקב "ה  ודאי -
ב "ימי  שהי' (כשם  לאופן עד  וברוחניות , בגשמיות 
"אראנו  עתה  גם  כך  מצרים " מארץ  צאתך 

מישראל נפלאות " ואחד  אחד  כל  לך  ש "אין (
עמו היו טעונים שלא  לובים  חמורים 

מצרים ". של  וזהבה  מכספה 

צריך  שיהודי - ברורה  הוראה  מיד  ישנה  מכך 
מתחיל  הענינים , בכל  בפועל  עשיר  להיות  להשתדל 

בדעת  אלא  עשיר  אין ברוחניות , ,מעשירות 
עשירות  - גם  ועד  ומצוות , בתורה  עשיר  להיות 
ומצוות  תורה  לקיים  שיוכל  בכדי בגשמיות ,

הרמב "ם  (כפס "ד  הגוף  ומנוחת  הנפש  ),במנוחת 
המצוות  וקיום  הצדקה  בנתינת  להרבות  ויוכל 
לנצל  - ובכלל  וכו', מהידור  לפנים  והידור  בהידור ,
כדי  וגו'") ונחושת  כסף  ("זהב  העשירות  את 
(ושכנתי  לה ' ומקדש  משכן הפרטי מביתו לעשות 
נתינה  ע "י גם  - כולל  וא '), א ' כל  בתוך  בתוכם 
כפשוטו, המדרש  ובית  הכנסת  בית  לבנות  לצדקה 

מעט " ."מקדש 

-יב . גרמא  שהזמן בענין - העיקר  והוא  ועוד 
לאחרי  ממש : בפשטות  השלישי המקדש  בית  בניית 
ושכנתי  מקדש  לי "ועשו בפסוק  הפירושים  כל 
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יא.79) ה , (ויקרא דלות דלי  של  במצב קרבן שמצינו ואף
ש" חטא, על  קרבן זהו כי  י "ל , אולי  - שם) תו"א הוא וראה

שתקפו".
כב.80) ב, שמות

יג .81) ב, קהלת
"אדר 82) - גשמים) בתקופת (שהוא לאדר מהשייכות ולהעיר

ע"ב  דט "ו ובביצה ה', במרום אדיר כמו וגבורה, תוקף פירושו
ה' במרום אדיר שנאמר אדר, בהן יטע נכסיו שיתקיימו הרוצה

צט ). ע' ריש ומארז"ל  תנ"ך  פסוקי  על  לוי "צ (לקוטי  כו'"
ספרו.83) וחותם בסיום רמב"ם ט . יא, ישעי '
טו.84) ז, מיכה
לע"י85) יעקב  עיון וראה הצדי "ק. לשנת מהשייכות ולהעיר

ב. ה, בכורות
א.86) מא, נדרים וראה א. סח , כתובות ראה
רפ"ט .87) תשובה הל '
א.88) כט , מגילה טז. יא, יחזקאל 



כי         

אין  הרי - וא '" א ' כל  "בתוך  הפירוש  כולל  בתוכם "
פשוטו  מדי יוצא  בזה מקרא  הפירוש  לראש  לכל  ,

החיוב  מוטל  בנ"י שעל  - למעשה  להלכה  בנוגע 
המקדש . בית  את  לבנות 

המקדש  בית  את  לבנות  - הכוונה  אלינו ובנוגע 
הרמב "ם  כפס "ד  ממש , בפשטות  שיבנה השלישי,
במקומו" מקדש  "ובנה  צדקנו, משיח  וע "פ ע "י ,

בעצמן  ולסעד  לבנות  חייבין "הכל  הרמב "ם  דברי
(כנ"ל ), המדבר " כמקדש  ונשים  אנשים  ובממונם ,
שכל  השלישי, לבית  בנוגע  גם  הוא  שכך  מובן
ויש  ונשים , אנשים  נדבותיו, ע "י בזה  ישתתף  יהודי

שהי' (כפי - טף  גם  - המשכן).לומר  בנדבת 

ילדים  והרגילו חינכו כבר  זה  שבדורנו ובפרט 
צדקה : לתת  - בזה  וממשיכים  - קטנים  יהודיים 
לצדקה , לתת  שלוחים  אותם  שעושים  לכך  נוסף 
בכדי  הפרטי, ממונם  שנעשה  כסף  גם  להם  נותנים 

לצדקה . הפרטי מכספם  יתנו שהם 

מכך יג . בפשטות  הלימוד  ישנו לכך  נוסף 
בהוספה  (שבא  בשמחה " מרבין אדר  ש "משנכנס 
את  ד "עבדו השנה  ימי בכל  כללי וחיוב  הציווי על 

בשמחה " ובטוב ה ' בשמחה  ה "א  את  "עבדת  ,
"טוב לבב " או"ח ): חלק  (בסוף  הרמ "א  ופס "ד  ,

תמיד "): משתה  לב 

דב ' - זו ובשנה  אדר , חודש  בפתיחת  בעמדנו
הידוע  וע "פ  - ושני ראשון אדר  אדר , חדשי

הצינור  את  הפותח  מיוחד , כח  הדבר  שלפתיחת 
צריך  - זו בשנה  אדר  חדשי ימי כל  במשך  לשמחה 
("משנכנס  והכניסה  מהפתיחה  כחות  מיד  לשאוב 

שמחה , עניני בכל  להרבות  אדר ")

טובות  החלטות  מקבל  ואחת  אחד  שכל  עי"ז
להוסיף  האופנים  בכל  להשתדל  - לפועל  ומביאם 
זה  ביום  עוד  החל  המשמחים , בדברים  ולהרבות 
שמחתכם  ש "ביום  [ובפרט  בשבת  המותר  באופן

השבתות " והולך אלו דמוסיף  באופן - ולאח "ז ,[

להוסיף  אדר , חדשי מב ' ויום  יום  בכל  ושמח  ואור 
[כידוע  שמחה  בעניני יום  צ "ל בכל  שבשמחה 

חדשות "]. "פנים  - יום  בכל  חידוש 

וקדושה , טוב  עניני  בכל  הכלל  שכל וע "פ 
- משובח  ה "ז המרבה  וכל  משובח  ה "ז המקדים 
הם  שמצ "ע  שמחה , לעניני בנוגע  צ "ל  שכן עאכו"כ 

גדר  דפורץ  בשמחה "באופן "מרבין ועאכו"כ  ,
מיתווסף  יום  שבכל  באופן - ועאכו"כ  אדר , בחודש 

שלפנ"ז. הימים  לגבי בשמחה 

ובפשטות :

שמחה , עניני  בכל יוסיף  יהודי  בנוגע שכל  הן
(כידוע  הזולת  את  לשמח  בנוגע  והן בעצמו, אליו

עם  ביחד  דוקא  היא  השמחה  ענין ששלימות 
הזולת ),

ע "י  - לראש  ישרים ולכל  ה ' ב "פקודי ההוספה 
לב " ובפרט משמחי דתורה  נגלה  התורה , לימוד  ,

לידי  שמביא  גדול  ותלמוד  התורה , פנימיות 
בהידור .מעשה  המצוות  קיום  -

בתומ "צ  בשמחה  מרבין שע "י - עיקר  וג "ז ועוד 
ובענינים  ע "י גם  בפשטות , גם  בשמחה  יתווסף 
שגם  הוא  דאדר  שהחידוש  לעיל , [כמדובר  גשמיים 
השולחן  הוראת  ע "פ  - מזלי'"] "בריא  יהי' בעולם 
את  והן עצמו, לשמח  בנוגע  הן בזה  וגם  ערוך .
את  לשמח  יוסיף  הבעל  - ביתו מבני החל  הזולת ,

יוסיפו והורים  בענינים אשתו, ילדיהם , את  לשמח 
השו"ע המשמחים  כפס "ד  (בטבעם ), ,אותם 

כפי  הילדים , את  ישמח  האב  כאשר  [ובפרט 
ילדיו, את שמשמח שעי"ז בפועל שרואים
מכיון  יתירה , שמחה  אצלם  לפעמים  מיתווספת 
קשה " "מלה  להם  לומר  יכול  שלפעמים  שרואים 
מביא  ה "ז מכן שלאחר  באופן אבל  חינוך ), (בגלל 

אליהם ]. בחביבותו יתירה  להוספה 

בסביבתו  הזולת  את  בלשמח  להוסיף  - וכן
עוה "ז). ובן עוה "ב  בן נעשה  שעי"ז לעיל , (כמדובר 

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

וש"נ.89) א. סג , שבת
(90418 ע' חי "ח  לקו"ש וראה ובסופו. רפי "א מלכים הל '

וש"נ. ואילך .
ספי "א.91) שם הרמב"ם ל '
ב.92) ק, תהלים
מז.93) כח , תבוא
וש"נ.94) ואילך . 74 ס"ע ח "כ  לקו"ש ראה
י .95) י , בהעלותך  ספרי 

ואילך .96) ס"ז סס"ב אה"ע טושו"ע סע"ב. ז, כתובות
ואילך .97) רכג  ס"ע תרנ"ז סה"מ  ראה
הי "ח .98) פ"ו יו"ט  הל ' רמב"ם ראה
ט .99) יט , תהלים

ב.100) מ , קידושין א. כז, מגילה
סתקכ "ט 101) או"ח  טושו"ע שם. רמב"ם א. קט , פסחים

ס"ז. שם אדה"ז שו"ע ס"ב.



כב        

-יד . בשמחה  וריבוי שההוספה  רצון, ויהי
מהגדרים  החל  הגדרים , כל  את  כבר  תפרוץ 

וקדושה ,האחרונים  לטוב ולהפכם  בגלות , שנותרו

האחרון  הרגע  של  הגדרים  את  לפרוץ  - ובעיקר 
הגאולה , של  הראשון הרגע  ייעשה  שזה  בגלות ,
מתוך  ובפרט  בכלל , ועבודתינו מעשינו ע "י שבאה 
צדקניות  נשים  של  עבודתם  ע "י - ובמיוחד  שמחה ,
שהי' (כשם  הגאולה  תבוא  שבזכותן בישראל ,

מצרים ) ,בגאולת 

על  - ל "ע  - שנספו צדקניות  הנשים  ובפרט 
רצון  ויהי געדאכט " אידן קיין "פאר  השם , ַַקידוש 
ענין  ושל  זה , כגון האחרון המקרה  יהי' שזה 
ימים  אריכות  רק  יהי' ולהבא  ומכאן בכלל . הפטירה 
אנשים  בנ"י ולכל  מבנ"י א ' לכל  טובות  ושנים 
מזלי'" ש "בריא  ובפרט  - בריאות  מתוך  וטף , נשים 

וברוחניות , בגשמיות  בריאות  - אדר  בחודש  -

נצחיים , לחיים  כלל , הפסק  בלי שעוברים , עד 
והשלימה . האמיתית  בגאולה 

לה  ובודאי מישראל , לכאו"א  תעמוד  וזכותה 

שוכני  ורננו "הקיצו יהי' שכבר  מכך  החל  בעצמה ,
מיד עפר " קמים  וצדקניות  וצדיקים  ,.

ולשוננו  פינו שחוק  "ימלא  - זה  כל  ותמורת 
ע "י  לזה  וכלי הכנה  שעשו עי"ז ובפרט  - רנה "
[ע "י  פינו" שחוק  ד "ימלא  מעין הזה  בזמן השמחה 
תפילין, מצות  ע "י ובפרט  בכלל , המצוות  קיום 

טובא "שעי"ז  שחוק "בדח  ד "ימלא  מעין
מו"ח פינו" כ "ק  של  בדורו בהיותנו ובפרט  ,[

על  מרמז יצחק " "יוסף  ששמו דורנו, נשיא  אדמו"ר 
ושמחה . ושחוק  צחוק  מלשון) ב (יצחק  הוספה 

בבנינו גו' ובזקנינו בנערינו בנ"י, וכל
אתם ובבנותינו  וזהבם  כספם  עם  יחד  , יחד ,

לארץ  שבחוץ  מדרשות  ובתי כנסיות  בתי כל  עם 

הקודש , עיר  לירושלים  הקודש , לארץ  הולכים  -
והמשולש , השלישי המקדש  לבית  הקודש , להר 

ותיכף  .
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ב.102) יא, סוטה

יט .103) כו, ישעי '
א.104) קמ , זח "א ראה
וש"נ.105) .2 שבהערה לקו"ש ראה
סע"ב.106) ל , ברכות
א.107) לא, שם ראה
ט .108) י , בא
ט .109) ס, ישעי '
א.110) כט , מגילה ראה

              


       

         
        

       
          

          

         
       

         
       

          
     



























המשך ביאוג למס' חולין ליום שבת קודש עמ' א

             

       
      

    
      
         
        

    
        

      
       

       
     

        
         

        
         

       
         

   







































המשך ביאוג למס' חולין ליום שני עמ' א



כג

  

הקודש ללשון  מתורגם 

.‡

"ÈÓ˘Ï ÈÏ"

המילים  את  הפסוק  מן רש "י מצטט הפרשה  בתחילת 
לשמי ". "לי ומפרש  תרומה " לי "ויקחו 

על  – לפרשו ? צריך שרש "י אלו, במילים  הקושי מהו
המפרשים  אומרים  :1כך

"ויקחו  של הפשוטה  זאת המשמעות  לתת  היא  "
הקב"ה , כלפי כך לפרש  אפשר  אי  אך ֿ הוא , להקדוש ֿברוך 
שהוא  או  משהו , לו שנותנים  לומר  ייתכן  כיצד א ) כי:

לכך  ומלואה "2זקוק  הארץ "לה ' והרי לו 3, שייך הכל ,
לך" אומר  לא  ארעב מראה 4ו"אם  "לי" המילה  ב ) .

באמצעות  הוא  "אלי" הדבר  בין  והשייכות  שהקשר 
גשמי , דבר  לגבי  רק  מתאים  זה  ענין  ו)התקרבות . (לקיחה 
שום  לו  ואין גוף... "אינו  אשר  הקב "ה , לגבי כן  לא  אך

וצורה ..." .5דמות 

היא  "לי " של  שהמשמעות  לפרש  רש "י  צריך ולכן 
"לשמי ".

מדוע מובן  שלא  לכך  [בנוסף  כי  כך , להסביר  קשה  אך
המילים  את  גם  הפסוק  מן רש "י  "ויקחו "6מצטט 

לגבי7ו "תרומה " רק  הם  רש "י של וההסבר  הקושי  כאשר  ,
"לי" ]8המילה 

– מטרה  אותה  בעלי כאלה , ביטויים  מוצאים  הרי 
לך" אעשרנו "עשר קודמים  בפסוקים  – הקב "ה  ,9כלפי

בכור " כל  לי  שם 10"קדש  מסביר  אינו  ורש "י  11וכדומה ,

"למען " או  "אל " המילים , של כפשוטן הכוונה  שאין 
הקב"ה .

של  בפשוטו  רש "י של הקושי  זהו שלא  מובן  מזה 
הדבר  הנ "ל. הפירוש  את  לשלול צריך הוא  ושאין מקרא ,
משהו  ומקדישים  מעשרים  כאשר כי בפשטות , מובן 

וכדומה . לכך זקוק  שהקב "ה  לומר  הכוונה  אין  לקב "ה 

.

˘ È„ ˙‰Ï ˙ÂÂ˘ ˙ÂÈ˘Ù‡"È

"ויקחו  בפסוק  "לי " שהביטוי לומר אפשר  לכאורה 
דומה  אינו  לי"לי" "קדש  לך", אעשרנו ל"עשר 

נאמר  לא  לי" ב"ויקחו  כי  זאת וכדומה .
מתאים  אינו  וזה  "לקחת ". – אלא  וכדומה , 12לקב "ה 

הנ "ל  הסיבות  "לי13מפני  לומר רש "י  מוכרח  לפיכך .
את  גם  רש "י מצטט מדוע  גם  מובן ובזה  לשמי".

"ויקחו " .14המילה 
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דבק  חיים, מים באר גו "א, מהרי "ק, פי ' זכרון , ספר רא"ם, ראה (1
ועוד. טוב.

דבר  לשום צריך ושאין  לו , שיתנו  שייך שאין  שבפנים, הענינים שני  (2
"ויקחו  בפי ' שתלויים ענינים ב' לכאורה הם – שהנתינה מפני  אם ,"

ב' הובאו  וע"ז  כביכול; לצרכו  היא שהנתינה מפני  או  (אליו ) לו  היא
גו '. ארעב אם הב' ולענין  ומלואה הארץ לה' הא' לענין  דלקמן  הפסוקים
מים  באר זכרון , (ספר הב' ופי ' ענין  בעיקר מדגישים הנ "ל ובמפרשים
ושפ"ח  האורה ובלבוש  כאן ). רש "י  בדקדוקי  ועד"ז  מהרי "ק. פי ' חיים,

שלו . דהכל הא' בענין  הוא
העצם" אל דבר להבאת המורה שבמקרא לי  כסתם "לא ברא"ם ויל"ע

הפסוקים. ב' הביא ובגו "א גו '). ארעב (אם הב' פסוק ומביא
א. כד, תהלים (3
יב. נ , תהלים (4

כאן . רחובות) (באר רש "י  דקדוקי  (5
כמ"פ  כמדובר כי  – הסדרה התחלת לציין  בכדי  שזהו  לומר אין  כי  (6

.(2 הערה 78 ע' חי "ב לקו "ש  (ראה בכך רש "י  של דרכו  אין 
תרומה  תיבת העתיק לא – רש "י  מכת"י  וא' דרש "י , א' ובדפוס (7

בהד"ה.
" (עוה"פ) בפירושו  שמעתיק בזה גם וכמודגש  (8 ולהעיר לשמי ".

עוה"פ  "לי " תיבת העתיק לא רש "י  מכת"י  ובאחדים א' שבדפוס

כבפנים. הוא וכת"י  הדפוסים וברוב שני  בדפוס אבל בפירושו .
כב. כח, ויצא (9

ב. יג , בא (10
עה"פ. לדוד במשכיל שהקשה כמו  (11

"קחה מהלשון  להקשות ואין  (12 רש "י ביארו  שלא ט) טו , (לך "
עגלים  "ג ' שם מפרש "י  הוא שמובן  י "ל, כי  – הקב"ה לגבי  יתכן  איך
כו '", הקרבנות "בזכות לפנ "ז  בפרש "י  וכן  כו '", יוהכ"פ פר פרים לג ' רמז 

" שגם מובן  שמזה " שם ת"א וראה קרבן *. של כענין  הוא "
לי  "סב שם ובתיב"ע וכיו "ב. "סב"** בכ"מ שתרגם כמו  ולא קדמי ",

 :יוד שם פרש "י  וראה שם. יו "ד בפסוק ועד"ז  קדמי ".
כו '. שהי ' לפי  פשוטו  מידי  יוצא המקרא ואין 

לקיחה  לשון  שנאמר מה) מא. ֿ יג . יב (ג , במדבר דפ' ובהפסוקים –
ש "הקדשתי  בכור כל תחת שזה נאמר שהרי  ענינו  מובן  כבר הלוים, על לי 

הבאה. הערה וראה הנ "ל. בפסוקים פרש "י  וראה לי ".
קניתים". "לעצמי  שפרש "י  – שם בא – הוא" "לי  לשון  משא"כ (13

"תהיון  ל) (כב, במשפטים רש "י ועד"ז  אין  – שלי " אתם "הרי  ופרש "י  "
וכיו "ב. קיחה של ענין  נאמר לא כי  לבאר, צריך

ובעוד  .(7 הערה (הנ "ל רש "י  וכת"י  א' בדפוס מהגירסא להעיר (14
תרומה", לי  "ויקחו  בהד"ה רש "י  מעתיק קעג ) ה"א קלא. (ה"א כת"י 

לשמי ". לי  "ויקחו  ומפרש 

                 
                        

       

              


       

         
        

       
          

          

         
       

         
       

          
     



























             

       
      

    
      
         
        

    
        

      
       

       
     

        
         

        
         

       
         

   









































כד   

מפרש  רש "י  היה  אילו  יותר  פשוט היה  זה , לפי אך
זאת  שיקדישו  – היא  לי" "ויקחו  המילים  שמשמעות 

).15(עבורי

‚.

‰ ÏÚ ÌÈÈ˘˜‰"Ï

אחרים  הביטוי16מפרשים  לרש "י שקשה  מסבירים 
"" לומר  היה  צריך אומר 17לי"לי": כך ועל .

התרומה  שבאמצעות  לכך ורומז לשמי ", "לי רש "י 

 המדרש לדברי בדומה  הקב "ה , שאמנם 18את  ,
שכינתו  להשכין רוצה  הוא  אך ומלואה ", הארץ  "לה '

לוקחים  אתם  אותי לומר 19בישראל, אפשר  אי  הרי אך .
השמים  ושמי  "השמים  כי  עצמו , הקב "ה  את  שלוקחים 

יכלכלוך..." –20לא  לשמי " "לי  רש "י אומר ולפיכך ,
ובנין  התרומה  באמצעות  עליהם  חל יתברך ששמו 

את  "ושמו כמו  ישראל"הבית , בני  .21על

בסגנון  כתוב רש "י  פירוש  רבות , פעמים  כאמור  אך
ללא  זאת , להבין  יוכל למקרא  חמש  בן  שאפילו  כך ברור ,

רש  התכוון  אילו  רש "י. מפרשי הוא עזרת  לעיל, לאמור "י 
במילה  רמז ידי  על ולא  ברור , באופן  זאת  מפרש  היה 

.22"לשמי"

„.

‰ÏÈÓ‰ ˘ÂÈÙ"‰ÓÂ˙"˘ÂÈÙ ˙‡ ‰˘Ó ÂÈ‡

‰ÏÈÓ‰"ÈÏ"

המילה  את  גם  הפסוק מן רש "י  מצטט כאמור,
אינו  לשמי" "לי  לפירושו שההכרח  מובן , מזה  "תרומה ".
"תרומה ". המילה  מן גם  אלא  לי ", "ויקחו המילים  מן רק
ולציין, להקדים  יש  כאן  רש "י דברי  את  להבין  כדי 
מאוחרת  ממילה  נובע  רש "י של לפירושו ההכרח  שכאשר 
יותר  המאוחרת  המילה  את  מפרש  הוא  בפסוק , יותר 

כיון  הראשונות , המילים  את  מכן  לאחר  ורק תחילה ,
המוקדם . לפירושו  הבסיס  הוא  המאוחר  שפירושו 

גם  נובע  לשמי " "לי  לפירוש  שההכרח  כיון  זה : ולפי
"תרומה " את  מפרש  ורש "י "תרומה ", המילה  מן

"לי" המילה  על ל"לי23פירושו  שההכרח  מכך, מובן  ,
קשור  אינו  "תרומה " מהמילה  לשמי" " על

– "תרומה " המילה  שתוסבר  דרך בכל כלומר  זאת . מילה 
– "הפרשה " – רש "י  מפירוש  בשונה  תבואר  אם  ואף 

"לשמי ". פירושו  ש "לי " לפרש  הכרחי 

‰.

"ÈÏ"ÂÓˆÚ ÈÙ ÔÈÚ

הוא : לכך ההסבר 

לי" "ויקחו  הביטוי  משמעות  את  מסבירים  בפשטות 
הדבר  הפיכת  כלומר , לקב"ה . זאת  שיקדישו  להקדש .–
" המילים  את  בצטטו  רש "י שולל זאת  ליואת 

."

נלקח  שהדבר היא  "ויקחו " של  הפשוטה  המשמעות 
אחרת  לרשות  אחת  מרשות  או  לאחר אחד  .24ממקום 

בשני מקרא , של פשוטו לפי  לפרש , ניתן "תרומה "
:25אופנים 

מרשות  מופרש  הדבר  "הפרשה ". – רש "י  כפירוש  א )
שייך  ונעשה  היהודי, של מבעלותו  להקדש .26התורם ,

זה  במושג  משתמשים  אין  כאשר  והגבהה . הרמה  ב)
בעלות  של במשמעות  אלא  גשמית , הרמה  של במובן
יותר , נעלית  לרשות  עובר  שהדבר  היא  הכוונה  וכדומה ,

רש "י לפירוש  "תקומה 27בדומה  – עפרון" שדה  "ויקם  על
הדבר  ובענינינו: מלך". ליד הדיוט  מיד שיצא  לו  היתה 
להקדש . שייך הוא  ועתה  יהודי , של בבעלותו קודם  היה 
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.12 הערה לעיל ראה (15
לדו  משכיל מהרי "ק.16) בפי ' וראה בפרש "י . ד

שלפירושם  (אלא בפרש "י  חיים מים באר האורה, לבוש  גם ראה (17
.((23 הערה לקמן  (וראה לשמי  ההפרשה על קאי 
אבכיר. ממדרש  שסג ) (רמז  עה"פ יל"ש  (18

ו . שם, א. פל"ג , שמו "ר וראה (19
כז . ח, א מלכים (20

כז . ו , נשא (21
בסיום  רש "י ) מכת"י  באחדים (ועד"ז  דרש "י  ב' שבדפוס להעיר (22
אלא  כאן  כתיב אין  תרומה ויקחו  אגדה ומדרש  איתא: תרומה ד"ה פרש "י 

ביניכם. שאדור לוקחים אתם אותי  כביכול לי , ויקחו 
כו '" לי  יפרישו  הפרשה "תרומה, ברש "י  דהפירוש  י "ל לכאורה (23
תיבת  מפרש  בתחילה ולכן  תרומה". לי  "ויקחו  הד"ה באותו  המשך הוא
פי ' ממשיך ולאח"ז  הפרשה". – "תרומה מפרש  ואח"כ לשמי ", – "לי 
מה  ("וה"ק עה"פ כאן  האורה בלבוש  מ"ש  ע"ד – כו ' לי  "יפרישו  הענין 
ומפריש  שלוקח בעת ר"ל הפרשה הוא לי  לשון  עליו  שנופל הלקיחה היא

כו '"), לשמי  מכיסו  וההפרשה הלקיחה אותו  תהי ' נדבה  מממונו  מכיסו 
"יפרישו  לומר רש "י  הוצרך לפ"ז  רש "י אבל שכתב ומזה ."

– "לי  ופי ' תרומה, בתיבת בפ"ע פי ' שהוא קצת, מוכח כו '" לי  "יפרישו 
כדלקמן . בפ"ע, ענין  הוא בהפסוק לשמי "

וקיחה  כו ' עפרון  משדה קיחה קיחה "גמר קידושין  מס' בריש  (24
עה"ת. בפרש "י  הובא לא אבל – קנין " איקרי 

– בחומש  "תרומה" תיבת למקרא חמש  הבן  למד לא שע"ע אף (25
בלשון  רגילה תיבה הרי "ז  ובכלל כח. כב, משפטים בפרש "י  הובא הרי 

הקודש .
נעשה  עצמה ההפרשה שע"י  עכ"פ) ההלכה (ע"ד מזו  ויתירה (26
חולין  א. ו , (ר"ה איתא" דרחמנא גזא בבי  דאיתי ' היכא ו "כל הקדש ,

שלדעת  ועד א). משום קלט, ואי  בהפרשתו  גמרן  הבית "בדק קדשי  ר"ל
ד"ה  שם חולין  (פרש "י  הארץ" דלה' הן  גזברין  הכל גזבר ליד הביאו  דלא

הקרבה). דמיחסר
יז . כג , שרה חיי  (27



כה    

שבמילה  להסביר , אפשר  שאי מובן , זה  לפי 
נכלל  זה  ענין  כי  להקדש , למסירה  התורה  מתכוונת 
עתה  שייך שהדבר  שכוונתן  "תרומה " "ויקחו " במילים 

(ויקחו ) ההקדש  ברשות  ונמצא  (תרומה ), .28להקדש 

הוא : תרומה  למילה  הפירושים  שני  בין  בכך [ההבדל
ענין  מבוטא  אז  והגבהה , הרמה  מלשון היא  "תרומה " אם 
המילה  ואילו  "תרומה ", במילה  רק להקדש  השייכות 
ברשות  הוא  שהדבר  בעלות , שינוי רק  מבטאת  "ויקחו"
יש  אז  הפרשה , מלשון  היא  "תרומה " אם  אך ההקדש .

רשות ,29לומר  לשינוי רק  רומזת  אינה  "ויקחו" שהמילה  ,
מושלמת ]. ההקדש  על הבעלות  נעשית  ֿ זה  ֿ ידי  שעל אלא 

אינה  כאן  "לי" המילה  שמשמעות  רש "י  אומר  ולפיכך
לי" ל"קדש  (בדומה  להקדש  לקב "ה , שייך נעשה  שהדבר 

ושונה  נוסף  ענין זהו  אלא  צריך 30וכדומה ), שהדבר  –
ענין  יש  להקדש , לנתינה  בנוסף כלומר , "לשמי". להיות 
גט , לגבי  "לשמה " לכוונה  בדומה  "לשמה ", כוונה  נוסף:
לכוון  יש  להקדש  שבנתינה  – וכדומה  תורה  ספר 

"לשמי ". היא  שהנתינה 

Â.

˘"‡Ó‚‰ ÏÚ Â˘ÂÈÙ Â˙ËÈ˘Ï Ì‡˙‰ Ô‡Î È

בדרך  המופלאים " ב"ענינים  – לומר יש  זה  לפי 
אלו  שבתרומות  זה , שבענין  – רש "י  שבפירוש  ההלכה 
בדיעה  רש "י  נוקט  "לשמי", כוונה  של ההלכה  חלה 

הגמרא : על  בפירושו  לשיטתו  שבהתאם 

במשנה  בדק31נאמר  קדשי ואחד מזבח  קדשי  "אחד
יש  זה  בענין  לקדושה ". מקדושה  אותן משנים  אין הבית 

הראב"ד  לבין  הרמב "ם  בין  סובר 32מחלוקת  הרמב"ם  :
הקדיש  "אם  – עצמו  הבית  בדק לגבי גם  היא  זו שהלכה 

המזבח  לבדק  ישנה  לא  ההיכל כיוצא 33לבדק  כל וכן  ,
ש "אין  וסובר הרמב "ם  על חולק  הראב"ד ואילו בזה ".
למזבח", ולא  עזרות  לשאר  היכל קדשי בין שינוי
מזבח , קדשי לגבי רק הוא  במשנה  שהדין ומסביר 
אין  לחמורים  קלים  מקדשים  אפילו מזבח  ש "קדשי
הבית  בדק  אבל קדשים , באכילת  ממעטים  ואין  משנים 

לזה ". זה  בין  יש  מה 

דלעיל, המשנה  את  רש "י  מפרש  הגמרא , על בפירושו 
עשה  לא  למזבח שהקדישם  הבית  בדק  "דקדשי  ואומר :
לשלמים  עולה  מקדושת  משנין  אין  מזבח  ובקדשי  כלום 
עצמו, הבית  בדק בקדושת  לא  אך לעולה ", ומשלמים 

הראב "ד. כשיטת 

לעיל  המוזכרת  להלכה  קשורה  זו  שהלכה  לומר , 34ויש 

"לשמי"35שהנתינה  להיות  מכוון 36צריכה  שאדם  כיון  :
כך  כל אין  ֿ הוא , ֿ ברוך לקדוש  "לשמי ", הנתינה  את 
והעיקר  זאת , הקדיש  הוא  מסויים  ענין  לאיזה  חשיבות 
לבדק זאת  הקדיש  הוא  אם  ולכן , לקב "ה . "לשמי ", שזה 
הכוונה  כי  וכדו', המזבח  לבדק זאת  לשנות  מותר  הבית ,

ההיכל,37"לשמי" של המסויים  "לשמי" דוקא  אינה  היא 
הבית . בדק של  "לשמי" כללית  כוונה  אלא 
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היא  לי  דמלת רש "י  דקושיית כאן  לדרך וצדה מרע"ב ולהעיר (28
שתהא  "להשמיענו  לדרך) צדה (וראה מפרש  שהרע"ב אלא מיותרת,
ולא  הקדש  בשביל שיהי ' היינו  לשמי ", מקודשת כלומר לי  התרומה
לקמן  להמבואר משא"כ ועוד. האורה. בלבוש  ועד"ז  סתם, הפרשה

בפנים.
.26 הערה להנ "ל לא אבל (29

שאין  לרש "י  "שקשה כאן ): לדרך בצדה (הובא מהרש "ל בפי ' (30
לכן  קחו  הול"ל אלא ישראל בני  אל דבר לשון  על נופל ויקחו  הלשון 
הקיחה  שיהי ' רק הוא הקיחה עצם על לא כלומר לשמי  לי  ויקחו  פירש 
"תרומה". תיבת גם להעתיק לרש "י  הו "ל לא א) לפ"ז : אבל לשמו ".

.14 בהערה וכהגירסא לשמי ", לי  "ויקחו  בפירושו  לפרש  ב)הו "ל
א. לב, תמורה (31

הי "א. פ"ד תמורה הל' (32
– העזרה מחיצת גם נכללה שלהרמב"ם י "ל היכל קדושת בגדר (33
סביב  אחרת מחיצה "ועושין  ה"ה): (פ"א הבחירה בית הל' רמב"ם ראה
במחיצה  המוקף וכל במדבר שהיו  החצר קלעי  כעין  ממנו  רחוקה להיכל

עזרה". הנקרא הוא מועד אהל חצר כעין  שהוא זו 
המזבח) עומד שבו  (מקום העזרה בשביל היא זו  מחיצה דלכאורה

אחרת "מחיצה קוראו  ולמה  מיותר שהוא ובפרט כו '", "
וא"כ  ההיכל בשביל היא זו  דמחיצה בזה קמ"ל דדינא וי ""ל לכאורה?
ועפ"ז  זו , מחיצה גם בזה נכלל היכל לבדק הקדיש  ואם לה. היכל קדושת

שם). תמורה הל' כס"מ (וראה המזבח לבדק ישנה דלא הדין  ע"ז  גם

(ראה  הבית בדק של הוא בפרשתנו ) (המדובר המשכן  דתרומת (34
ב). כט, מגילה

משא"כ  סתמית, הבית) (בדק המשכן  בתרומת מדובר שבפרשתנו  ואף
דגם  י "ל מ"מ – כו ' ההיכל לבדק  (בפירוש ) בהקדיש  שאיירי  שם ברמב"ם

כבפנים. ד"לשמי " הכוונה רש "י  לדעת מהני  בזה
ז '. סעי ' לקמן  ראה (35

א' כאן , אמורות תרומות ג ' תקחו ): (ד"ה להלן  שפירש "י  ואף (36
כו ' המזבח תרומת ואחת כו ' האדנים מהם שנעשו  לגולגולת בקע תרומת
תרומת  – הא' בתרומה רק נאמר לי " "ויקחו  (וא"כ המשכן  תרומת ואחת

– האדנים)
בתורה  כתובים שהם הסדר כפי  חשבן  דרש "י  את"ל (אף הרי 
האדנים  תרומת על קאי  תרומה" לי  ו "ויקחו  ה"א) פ"א שקלים (כבירוש '
בתרומת  רק הוא ד"לשמי " שהדין  לומר דוחק (– לדוד) משכיל (ראה
כאן ") אמורות תרומות (ד"ג ' ע"ז  רש "י  כתב הרי  ועיקר: ועוד האדנים.

"  המשכן תרומת ע"ד מדבר כאן  הפרשה בפשוטו , אבל ,"
ג '. פסוק רש "י  מפרשי  וראה תרומה". לי  "ויקחו  גם קאי  וע"ז 

(בדק  המשכן  מתרומת (כגון : לב' א' מתרומה להשינוי  בנוגע (37
אם  בפשש "מ רש "י  בדעת יל"ע – צבור) קרבנות עבור) ל(שקלים הבית)

לא. או  לשנות שאפשר ד"לשמי " הדין  מהני  בזה גם
"  וצפע"נ) ה"י  פ "ד שקלים הל' וראב"ד רמב"ם ראה: –

מפרשי  שם. צפע"נ  שם. הרמב"ם ובמפרשי  ערכין  מהל' ספ"ב וה"ח). שם
ולהעי  ועוד. דשקלים. ספ"ה ג 'הירושלמי  (פסוק פרשתנו  ריש  מפרש "י  ר



כו   

Ê.

"ÈÓ˘Ï"‰ÁÈ˜Ï‰ È‚Ï

תהיה  שהנתינה  לכוון  שצריכים  זו , הלכה  על אך
לשאול: יש  "לשמי",

גם  נכללת  זה  בפסוק  מדובר  שעליהן התרומות  בין 
כפי ציבור, קרבנות  נקנו  שממנו  המזבח , שאומר תרומת 

אמורות  תרומות  ג ' רבותינו  "אמרו  – הפסוק  על רש "י 
קובעת  ההלכה  תמוה : ולכאורה , המזבח 38כאן ". שתרומת 

גם  וכיצד נלקחת  השקלים , על וממשכנין 
הרי "לשמי"? היא  שהנתינה  כך על לומר  ניתן איפוא 

היא  האדם  של בעלֿכרחו ובודאינתינה  כלל, כוונתו
"לשמי" במטרה  ?39לא 

המפרשים  שאלת  בעינה  נותרה  עדיין לכך: בנוסף
"ויתנו  ולא  לי " "ויקחו  כאן  כתוב מדוע – לעיל המוזכרת 

לי "?

של  ההלכה  בזו : זו  מתורצות  שהקושיות  לומר , ויש 
לגבי אינה  המזבח , תרומת  לגבי לפחות  "לשמי",

צריך שהיהודי  –,"ויקחו" לגבי  אלא  – "לשמי"
להיעשות ה " צריכה  ההקדש  גזברי ידי על "

.40"לשמי"

אל  "דבר  הביטויים  שני הם  ואלה   לי
תרומה    על מוסב  ישראל" בני  אל "דבר  :"...

כל  לגבי  אמור איש ..." ו"כל הגזברים , – התרומות  לוקחי
התרומות . את  הנותנים  היהודים 

כי כרחו , בעל נותן  היהודי  כאשר  סתירה  אין לפיכך
"לשמי ". הגזברים  ידי על נעשית  – "ויקחו " – הלקיחה 

Á.

‰ÂÂÎ‰"ÈÓ˘Ï"?‰ÓÂ˙Ï Â‡ ÌÈÊ‚Ï ‰Â˘˜ Y

הענינים : בפנימיות  להבין  צריך עדיין  אך

בעלֿ לפעמים  נלקחת  השקל מחצית  שתרומת  כיון 
שלגבי  יוצא  הנותן , של של כרחו  ענין אין  זו 

הניתנת  המשכן  למלאכת  התרומה  מן  בשונה  כוונות ,
להקדש . תגיע  שהתרומה  צורך רק  יש  אלא  הלב, בנדיבות 

"לשמי "? הגזברים  לכוונת  צורך יש  מדוע  כך, אם 

חז "ל  למאמר  בדומה  שזה  לומר , יש  41בפשטות 

ל  שלא  הצבור  על אימה  יטיל אל  שמים ":ש "פרנס  שם 
התרומות  את  לקחת  הוא  הגזברים  של שתפקידם  כיון
שלא  במיוחד חשוב ֿ כרחם , בעל אפילו  ישראל מבני
להבטיח  וחשוב אישית , פניה  שום  מעורבת  תהיה 

"לשמי ". תהיה  שהלקיחה 

של  הענין  אין זה  לפי "חלק": הדבר אין עדיין אך
קשור  לגזברים ,"לשמי " אלא  ,לבצע צריכים 

נראה  הענין  מפשטות  ואילו  שמים . לשם  תפקידם  את 
ללקיחת  קשורה  "לשמי" תהיה ,שהכוונה 

לשמי ". – "לי

Ë.

˙„ÂÚ ÔÈ Ï„‰‰"ÚÓ ÂÒ"˙„ÂÚ ÔÈÏ"‰˘ÚÂ

ÂË"

הוא : לכך ההסבר 

לעשיית  הקרבנות , ועבור  המשכן  עבור ניתנה  התרומה 
כולו. העולם  בכל – ובאמצעותו  יתברך, לו  לדירה  המשכן 

יש  מלך, לדירת  ראויה  שתהיה  כדי  דירה , בעשיית 
לכלוך... מכל ההיכל  לפנות  "צריכים  ענינים  בשני  צורך

נאים " כלים  שם  לסדר  כך הם 42ואחר אלה  ה ' בעבודת  .
ביניהם  ההבדל טוב ". ועשה  מרע "סור  של הענינים  שני 

" של העבודה  והקדמה הוא : הכנה  רק  היא  מרע"
אלקות  המשכת  – בפועל הדירה  עשיית  הדירה . לעשיית 
ידי על היא  – לקב "ה  לדירה  והפיכתם  גשמיים  בדברים 

""42טוב.

ועשה  מרע סור  של  העבודה  אופני  בין הבדל יש  ולכן 
החסידות  בתורת  כמוסבר  מרע43טוב , סור של בעבודה  :

התוצאה  בעיקר כך חשובה  כל חשוב  זה  ואין  ,
רצון  על  מלעבור  להימנע  היהודי הצליח  אופן  באיזה 
וכדו '. העונש  ומיראת  לעצמו , זאת  עשה  אם  ואף  העליון ,
לשמה , שתיעשה  חשוב  טוב" "ועשה  של בעבודה  ואילו 
כך  ידי על כי עצמו , לצורך ולא  לקב "ה , מושלמת  בכוונה 
יתברך  לו דירה  עושה  הוא  למטה , אלקות  "ממשיך" הוא 
תשרה  ידו  שעל  באופן  להיות  צריך  והמעשה  בתחתונים ,

שום  בכך לערב  שאסור  ומובן ח "ו.אלקות , אישית  פניה 

נאמר  ומצוות 44לפיכך בתורה  אדם  יעסוק "לעולם 
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כתובות  וראה שרת. לכלי  עשאוה בנדבה שם הבא הכסף ושאר בסופו ):
ה"ב. שם שקלים הל' הרמב"ם נ "כ שם. וכי  ובתוד"ה ב ."קו ,

תשא. בפ' או  כאן  בפרש "י  הובא לא אבל מ"ה. מ"ג . פ"א שקלים (38
בהג ' נרמזו  רק תרומות הג ' כי  קשיא אינה הכתובים בפשטות (39
(כנ "ל  המשכן  למלאכת בהתרומה מדבר בפשטות אבל דתרומה. לשונות

כ"א. של לבו  בנדיבות שבאה (36 הערה

לשאילתות  שאלה העמק וראה עה"פ. ספורנו  אברבנאל, ראה (40
פרשתנו . ריש 

קמה. סי ' חסידים ספר א. יז , ר"ה (41
ובכ"מ. ד. לו , שלח שם וראה ג . ע, בלק לקו "ת (42

ואילך. פ"ג  תש "ח ויחלום ד"ה (43
ס"ג . פ"ד לאדה"ז  ת"ת הל' וש "נ . ב. נ , פסחים (44



כז    

בא  לשמה  שלא  שמתוך לשמה , שלא  אף ֿעלֿפי
לא  אפילו  בכך לעסוק  שצריך לכך הסיבה  לשמה ".

שעבודה  מפני  אינה  הוא לשמה , (המעשה  מספקת 
של 45העיקר  בסופו  יגיע הוא  ֿ זה  שעלֿידי מפני  אלא  ,(

שלימות  מתהוה  שאז  לשמה , עבודה  התכלית , אל  דבר 
בתחתונים  .46הדירה 

È.

'‰Ï ÔÎ˘Ó‰ ˙ÈÈ˘Ú Ì‚ ÌÈÓÈÈ˜ ÌÈÈÚ‰ È˘

הבריאה  בעניני גם  כך האדם , בעבודת  שהדבר כשם 
שני בכך שיש  יתברך, לו  המשכן  את  עושים  שמהם 

אלו : ענינים 

נוגה א ) שבקליפת  ה "עולם " מרשות  היציאה  –47

של  לרשותו  הכניסה  ב ) מרע, סור  של לענין  בדומה  –
משכן  מקום  ֿ זה  ֿ ידי  ועל להקדש , הדבר  הפיכת  הקב"ה ,

טוב ". "ועשה  של  לענין בדומה  – לקב"ה 

השקלים , על שממשכנין  שלמרות  מובן , זה  ולפי
"סור  של הענין כי  – הנותן של בעלֿכרחו היא  והנתינה 
חשוב אלא  "לשמי" בכוונה  להיעשות  חייב  אינו מרע "
זאת , למרות  – נוגה  מקליפת  היציאה  המעשה , בעיקר 
לרשות  הדבר  נכנס שבאמצעותה  הלקיחה , צריכה 

"לשמי ". הגזבר  ידי על  להיעשות  ההקדש ,

‡È.

ÌÈÊÂÓ ÌÈÈÚ‰ È˘˘ÈÙ"È

למילה  הפירושים  בשני מתפרשים  אלו ענינים  שני 
והגבהה : הרמה  או  הפרשה  – לעיל כאמור  "תרומה ",

שהיתה  אחד מחלק התרומה  הבדלת  הפרשה ,
בו  גם 48מעורבת  וכך החול. מעניני  הפרישה  על מצביעה  ,

של  והמשמעות  מרשותו. מופרש  שהדבר  לאדם , בקשר 
ונכנס מתעלה  שהדבר  כאמור , היא , והגבהה  הרמה 

ההקדש . לרשות 

הציטוט  לאחר  לשמי " "לי באמרו  רש "י  רומז  לכך
תרומה " לי  (ומובן,"ויקחו  הפרשה " "תרומה  פירושו 

התרומה  את  מבינים  הפרשה " "תרומה  פירושו שלפני
"לשמי"כפשוטה  של הענין  כי  – הרמה ) מלשון – ממש 

(בעיקר  ההקדש ,49חשוב  לרשות  בכניסה  ההרמה , בענין (
ההדיוט . מרשות  ההפרשה  בענין  כך כל ולא 

È.

'‰ ˙„ÂÚ ‰‡Â‰‰

היא : ה ' עבודת  לגבי  מכך הנלמדת  ההוראה 

לתורה  ולקרבו זולתו על להשפיע הולך יהודי  כאשר 
עמיתך  את  תוכיח  הוכח  מצוות  את  ולקיים  ,50ולמצוות ,

קיום  אודות  מדובר  כאשר  לעצמו : להרהר  עלול הוא 
על  תיעשה  ה ' שעבודת  חשוב  עצמו  שלו  והמצוות  התורה 
על  בהשפעה  מדובר  כאשר  אך "לשמה ". כראוי  ידו 
תפילין  יניח  זולתו  שהיהודי  – המעשה  רק חשוב  הזולת ,

אך וכדומה . מעבירות , הזולת וימנע  על השפעתו
של  תחושה  בתוכחתו  להתערב  יכולה  כך. כל חשוב אינו 

דקה  תחושה  לפחות  או  ישראל, מאהבת  ההיפך
וכדומה . מהשני, נעלה  הוא  המוכיח ,

שעדיין  שלו, ה ' בעבודת  פגם  שזהו  יודע  הוא  אמנם ,
ישות  תחושת  אצלו קיימת  ועדיין  לחלוטין  מזוכך הוא  אין
"קבל  הרי  הזולת ? לבין זאת  בין  הקשר  מה  אך – עצמית 

שאמרה " ממי בודאי51האמת  מרע " "סור  לגבי ובמיוחד ,
כדלעיל. לכוונה , חשיבות  אין 

בשביל  רק  הוא  זה  שחישוב  ההוראה , באה  כך על
שהיא . דרך בכל הרע  מן לברוח  לרצות  צריך הוא  – השני 
זאת  לעשות  צריך זולתו  על להשפיע  שהולך מי אך
השפעתו  כי  מרע , סור  אודות  מדובר  כאשר  גם  "לשמה "

היא  הזולת  "ועשה על של חיובית  פעולה  תמיד
רואים  כאשר  ובמיוחד  "לשמה ". להיעשות  שצריכה  טוב ",
מעורב והוא  "לשמה " הזכה  הכוונה  אצלו  שכשפגומה 
העצמית , עבודתו רק  נפגמת  אין  וכדו', אישיות  פניות 

הזולת . על השפעתו גם  אלא 

לשם  שלא  הציבור על אימה  יטיל "אל של  הענין  ולכן 
בכך  מעורבת  אם  כי מרע ", "סור  לגבי  גם  אמור  שמים "

כראוי . המטרה  תושג  לא  הפוכה , הרגשה 

ֿ כרחו  בעל אפילו  – "לשמי " עובד הוא  כאשר ואילו 
הצדקה  על מעשין  – כפיה  של בפעולה  האדם , של
והיה  שנאמר  הנותן , משכר  גדול "שכרו  אז  הרי  – וכדומה 
אומר  בהם  וכיוצא  צדקה  גבאי ועל  שלום , הצדקה  מעשה 

ככוכבים " הרבים  גם 52ומצדיקי (כולל צדקה  ו"גדולה  ,
הגאולה " את  שמקרבת  זו ) .53צדקה 
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כח

בראשית לז, ג – וישראל1 אהב את יוסף מכל בניו כי 
בן זקנים הוא לו ועשה לו כתנת פסים

יב

ם ועבר, וע"ז הי'  יעקב מסר ליוסף ההלכות של ׁשֵ
ם ועבר"  הכריתות ברית "כי לא תשכח מפי זרעו" – "ׁשֵ

בגי' "ברית"

נחמי' אמר שכל הלכות  ר'  יוסף,  וישראל אהב את 

ם ועבר ליעקב מסרן לו. שמסרו ׁשֵ
בראשית רבה פרשה פד, ח

ביעקב  עדות3  ויקם  כמ"ש2  תורה  בחי'  הוא  יעקב 

ההלכות  לו  שמסר  זקונים  בן  לו  שהי'  יוסף4  וכן  כו', 

דשם ועבר, וכתיב5 עדות ביהוסף כו'.

והוא תורה שבעל פה, וכן מ"ש6 כי לא תשכח מפי 

זרעו קאי על תורה שבעל פה, שהיא בפי דוקא, שימה7 

דוקא  הי' על תורה שבעל פה  והכריתת ברית  בפיהם. 

כמארז"ל8 על פסוק9 כי על פי הדברים האלה כרתי אתך 

ברית כו'.

והוא ההלכות של ש"ם ועב"ר10 מספר11 ברי"ת.
לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד תיח

ם "וישראל", ומקודם כתוב "אלה תולדות יעקב" ראה  1ׂ( מ"ש כאן ׁשֵ

הביאור לקמן סימן טו.

2( תהלים עח, ה. "ויקם עדות ביעקב ותורה שם בישראל". ראה גם 

לקמן סימן עב.

"עדות"  עדות: ראה הביאור מ"ש שנקרא   .  . תורה  בחי'  יעקב   )3

ויחי  התורה  )אור  ואילך.  ב'קכד  עמוד  ויקהל  פרשת  התורה  באור 

עמוד תח, ע"ש(

4( ראה לעיל סימן ד. ה. ו. הקשר בין יעקב ויוסף בשרשם.

5( שם פא, ו. "עדות ביהוסף שמו בצאתו על ארץ מצרים".

וענתה  וצרות  רבות  רעות  אתו  תמצאן  כי  "והי'  כא.  לא,  דברים   )6

השירה הזאת לפניו לעד כי לא תשכח מפי זרעו".

את  ולמדה  הזאת  השירה  את  לכם  כתבו  "ועתה  יט.  לא,  דברים   )7

בבני  לעד  הזאת  השירה  לי  תהי'  למען  בפיהם  שימה  ישראל  בני 

אדם  שחייב  מנין  אומר  עקיבא  רבי  ב  נד,  עירובין  וראה  ישראל". 

לשנות לתלמידו עד שילמדנו שנא' "ולמדה את בני ישראל", ומנין 

עד שתהא סדורה בפיהם, שנא' "שימה בפיהם" ע"ש.

8( גיטין ס, ב א"ר יוחנן לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל 

דברים שבעל פה שנא' )שמות לד, כז( כי על פי הדברים האלה כרתי 

ברית ואת ישראל.

9( שמות לד, כז.

10( ש"ם )בגי' 340( + עב"ר )272( = 612, כמספר ברי"ת.

11( מספר ברי"ת: ראה בפנים בלקוטי לוי יצחק, דיוסף בחי' ברית 

– יסוד, ויסוד נמשך מתפארת בחי' יעקב כמ"ש )פתח אליהו, תקו"ז 

יז, ב( "תפארת גופא, יסוד סיומא דגופא", בסוד "אלה תולדות יעקב 

יוסף", ושניהם שייכים ל"ברית", ע"ש.

* * *
יעקב למד ליוסף ההלכות דשם ועבר, שלכן נקרא בן 

זקנים כדאיתא 12בפרש"י.

הוא  ודעבר13  דנגלה,  בהלכות  הוא  ם  דׁשֵ לומר,  יש 

באגדה 14דנסתר.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר שמות-דברים עמוד רעא

יג

ביאור ד"יוסף" הוא דומה ל"דג" )וכמ"ש "וידגו לרוב"(, 
וכמו דג כשר יש לו ב' סימנים סנפיר )כנגד תורה( 

וקשקשת )מצות(, כן ביוסף הי' שני דברים: א( "בן זקנים" 
ם ועבר – תורה, ב( "כתונת פסים" שהו"ע  – הלכות ׁשֵ
לבוש – מצות, ומבאר בזה הגמ' נדה נא, ב בסימני דג

וידגו לרוב בקרב  יוסף כתוב15  יעקב לבני  בברכות 

הארץ, וכתיב בברכתו עלי16 עין שהוא כמו דגים שבים 

שהמים מכסים עליהם17 כדרז"ל – הנה דג הוא18 בחי' 

ים הוא ֵליה כל מה שלמד  ר ַחּכִ 12(  וז"ל: בן זקנים, ואונקלס תרגם ּבַ

ם ועבר מסר לו. ראה גם לקמן סימן יג. מׁשֵ

13( ראה גם אור התורה בראשית עמוד 290 בביאור מ"ש ויעקב איש 

ם ואהל של עבר(,  תם יושב אהלים, "אהלים" לשון רבים )אהל של ׁשֵ

איש תם  ב מאי  דף קעה,   – – פרשת תרומה  ב'  בזהר חלק  ומבואר 

ִסְטִרין, לעתיקא קדישא  ֵרין  ִלּתְ מּכָֹלא, שלים  ִלים, שלים  ׁשְ כתרגומו 

ולזעיר אנפין, י"ל בחי' עתיק נשמתא דאורייתא כמ"ש בזח"ג קנב, 

א. וז"א אורייתא, והיינו ענין אורייתא סתים וגליא ע"ש. ראה הערה 

14. לקוטי תורה ואתחנן ה, א.

14( ראה בעל הטורים עה"פ זקנים בגי' "רז" וז"ל: בן זקונים הוא לו, 

סופי תיבות אמון, שמסר לו סתרי תורה שנא' בה )משלי ח, ל( ואהי' 

אצלו אמון ואהי' שעשועים. זקנים, שמסר לו רזי תורה ובגימטריא רז 

ע"ש )משלי יז, ו( עטרת זקנים בני בנים. עכ"ל. ראה לקמן סימן טו.

15( בראשית מח, טז.

16( שם מט, כב.

המים  שבים  דגים  מה  הארץ,  בקרב  לרב  "וידגו  ב  לו,  סוטה   )17

מכסים עליהם ואין הרע שולטת בהם, אף זרעו של יוסף אין עין הרע 

שולטת בהן".

18( דג הוא בחי' יוסף: מבאר הקשר ל"דג" עם "יוסף", דשניהם הם 

בחי' יסוד – פרי' ורבי', וכאן מביא ראי' מהפסוק הכתוב ב"יוסף" – 

"וידגו לרוב", שיפרו וירבו כדגים. בחסידות ובשאר מקומות בלקוטי 

לוי יצחק מבארים – הן עפ"י נגלה דתורה, והן עפ"י פנימיות התורה 

– השייכות והקשר של דג ליוסף בחי' יסוד. והם:

א( בלקוטי לוי יצחק כאן ממאחז"ל )סוטה לו, ב( וידגו לרוב בקרב 

הארץ, מה דגים שבים המים מכסים עליהם ואין העין שולטת בהן, 

אף זרעו של יוסף אין הרע שולטת בהן.

ב( יומא עה, א "זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חנם רב ושמואל 

ח"א דגים וח"א עריות". ופרש"י: עריות, דנאסרו להם במדבר, ודגה 

השנה  לראש  דרושים  התורה  אור  ע"ש,  לרוב  וידגו  תשמיש  לשון 

עמוד א'שעב.

ם "יוסף לי ה' בן אחר", הוספה בעוד "בן" – פרו  ג( יוסף הוא על ׁשֵ

ילקוט לוי יצחק על התורה



כט

יוסף.

ודע, שהסימן19 טהרה דדג הוא קשקשת, כי כל שיש 

לו קשקשת יש לו סנפיר, ועיין בנדה20 דף נ"א.

וקשקשת הוא לבוש כדאיתא התם. י"ל, הוא ע"ד21 

הכתנת פסים דיוסף, שהיתה משקל22 ב' סלעים מילת, 

ב' פעמים23 סלע עם מיל"ת הוא מספר24 קשקש.

ורבו, וזהו"ע דגים שמפרין ומרבין במאוד וכו'.

חג"ת,  בחי'  כנגד  יעקב  יצחק  אברהם  אבות  דהשלשה  ידוע  ד( 

ויוסף הוא הרביעי בחי' יסוד, להמשיך למטה להעולם ממה שקיבל 

כנגד  "ג"  אותיות,  ב'  לו  דיש  "דג",  באותיות  רמז  וזהו  מהאבות, 

האבות ואות "ד" הרביעי כנגד יוסף.

 ,x 52 = 156 3( רמז בהנ"ל בגימטריא, יוסף בגי' ג' פעמים ב"ן )ה

יוס"ף(, והוא "יוסף" מקבל מה"שלשה" מהאבות, נמצא יוסף בחי' 

"ד", וזהו ה"אותיות" ד-ג.

ו( דג אין לו חלב אמו, וכן יוסף הי' יתום מאמו )לקו"ת מהאריז"ל – 

טעמי המצות פ' שמיני(.

שום  יהי'  שלא  היינו  פקיחא,  עיני   – עינים  כסות  להם  אין  דגים  ז( 

הסתר והעלם, אלא הכל בגלוי, והו"ע גילוי אלקות, וזהו"ע יוסף – 

בחי' יסוד, להמשיך גילוי למטה )ראה אור התורה שיר השירים עמוד 

תקט. מובא לקמן סימן קנו הערה 3(.

ח( כאן מרמז, כמו דג יש לו ב' סימנים סנפיר וקשקשת, כן יוסף קיבל 

מיעקב "תורה" )בן זקנים(, "מצות" )כתונת – לבוש(.

ט( במדרש תלפיות )ענף דגים( דג אינו מתחבר לאינו מינו, והוא רמז 

ליוסף שלא נכשל במעשה דפוטיפר.

19( בהבא לקמן ראה רשימות מכ"ק אדמו"ר זי"ע חוברת לט. ילקוט 

לוי יצחק עה"ת חלק ב' סימן קכו.

20( נא, ב: כל שיש לו קשקשת )מלבושין של דג. רש"י( יש לו סנפיר 

הוא  פני המים(. מנלן דקשקשת לבושא  על  כנפים ששט בהן  )אלו 

דכתיב )שמואל-א יז, ה( ושריון קשקשים הוא לבוש, ולכתוב רחמנא 

רבי ישמעאל  וכן תנא דבי  ולא בעי סנפיר, אמר רב אבהו  קשקשת 

)ישעי' מב, כא( יגדיל תורה ויאדיר. ע"ש.

מקשה כאן על הגמ' שני שאלות:

דהרי  סנפיר,  סימן  גם  כתוב  דלמה  בגמ',  התירוץ  מהו  סוף  סוף  א( 

ם יש הכלל דיגדיל תורה? בשאר מקומות התורה מקצר, אף שג"כ ׁשָ

ב( הסימן דקשקשת הוא ה"עיקר", וא"כ למה כתוב בתורה "סנפיר" 

קודם ל"קשקשת"?

21( פירוש: יבאר, דכמו בדג יש ב' סימנים: א( סנפיר, ב( וקשקשת, 

ב' הענינים דסנפיר וקשקשת, סנפיר  יש  כמו"כ ביוסף שנמשל לדג 

הוא רמז על תורה "תלמוד", וקשקשת על מצות "מעשה", וזהו הב' 

הלכות  לו  לו שמסרו  הוא  זקונים  בן  א(  ליוסף:  יעקב  ענינים שנתן 

ם ועבר "תורה", ב( כתונת פסים "לבוש" הו"ע קשקשת "מצות".  דׁשֵ

וראה לקמן סימן טו, דהלבוש הוא מ"ש בתניא סוף פ"ב "וכל המצות 

שעושה הכל ע"י לבוש זה דאביו ואמו" ע"ש.

בקשר  לבוש,   – קשקשת  בענין  רפה  עמוד  נ"ך  התורה  אור  )וראה 

לכתנות אור וכו'(.

22( שבת י, ב. )מילת, צמר נקי בן יומו. רש"י( ע"ש. וראה לקמן סימן 

טו, דיוק שהי' שוה דוקא "ב" סלעים.

23( סלע )בגי' 160( x 2 )הוא 320(, + מילת )480( = 800, כמספר 

"קשקש".

24( נמצא ד"קשקשת" הוא ע"ד הכתנת פסים, הוא, הן ששניהם ענין 

"לבוש" והן מצד ה"גימטריא" וד"ל.

יגדיל  בחי'  קודם לקשקשת שהוא  וסנפיר הכתוב25 

כתנת  מקודם  מ"ש  הוא  התם,  כדאיתא  ויאדיר  תורה 

דשם  הלכות  לו  שמסר  ובמד"ר26  זקנים,  בן  פסים, 

ם  דׁשֵ יגדיל27  תורה,  בחי'  הוא  זקנים  שבן  הרי  ועבר, 

 – חסד  ימין29  אש,  מימינו  בחי'28  והוא  דֵעֶבר,  ויאדיר 

30גדולה, אש31 גבורה – אדיר.

א"כ סנפיר הוא תורה שבהם הוא שט על פני המים, 

תלכו,  בחקתי  אם  כמ"ש32  הליכה,  הוא  תורה  ע"י  כי 

שתהיו33 עמלים בתורה, ההולכים בתורת ה'.

וקשקשת מעשה המצות34 שכללותם35 צדקה, שכתוב 

ל"קשקשת",  בפסוק  קודם  "סנפיר"  כתוב  למה  מבאר  פירוש:   )25

דהוא ע"ד מה שכתוב ביוסף )בחי' דג( מקודם "בן זקונים" – תורה, 

הוא  )סנפיר(  תורה  ע"י  ודוקא  מצות,   – הלבוש  ה"כתונת"  ואח"כ 

ההליכה בתורת ה', ותלמוד מביא לידי מעשה המצות )קשקשת(.

26( בראשית רבה פרשה פד, ח "וישראל אהב את יוסף, ר' נחמי' אמר 

ם ועבר ליעקב מסרן לו". וראה בעל הטורים  שכל הלכות שמסרו ׁשֵ

מובא לעיל סימן יב הערה 14.

27( מרמז דמ"ש "יגדיל תורה ויאדיר" )ל' הכתוב – ישעי' מב, כא(, 

ם, ב( ֵעֶבר, וזהו גם  ב' לשונות: א( יגדיל, ב( יאדיר, הוא כנגד: א( ׁשֵ

מ"ש "מימינו אש דת למו" דקאי על התורה, דיש ב' לשונות א( ימין 

בחי' חסד. וזהו "יגדיל" – גדולה, ב( אש בחי' גבורה, זהו "יאדיר". 

ראה תניא – אגרת הקדש סימן י' )קיד, ב(.

28( דברים לג, ב. 

29( ימין חסד: הקדמת תיקוני זהר – פתח אליהו )יז, א( "חסד דרועא 

ימינא". תניא שם. אור התורה שיר השירים עמוד תנ-א. ועוד.

30( חסד גדולה: ראה תניא – שער היחוד והאמונה פרק ד )עט, א(. 

אור התורה ואתחנן עמוד ב'ב דמ"ש "לך ה' הגדולה" הוא התפשטות 

מדת החסד. ע"ש. ובעמוד ב'ד. ועוד.

31( אש גבורה: ראה תניא – אגרת הקדש סימן יב )קיז, א(. סימן י' 

שם.

"חסד" מצות עשה, "גבורה" מצות לא תעשה – ראה תניא פרק ג. ד.

32( ויקרא כו, ג.

פ'  ריש  עה"ת  בפרש"י  מובא  ב.  פ"א,  בחוקותי  כהנים  תורת   )33

בחוקותי.

פ'  עמוד תתסה.  התורה חקת  אור  ב(.  )מח,  לז  פרק  תניא  ראה   )34

ואתחנן עמוד רסג. פ' ראה עמוד תרנח.

35( פירוש: מבאר דפסוק "וילבש צדקה כשריון" מרומז שני דברים:

אחר  הבאים  )לבושים(  "וילבש"  המצות  מעשה  הוא  קשקשת  א( 

שכתוב  וזהו  המצות.  מעשה  לידי  מביא  ד"תלמוד"  התורה,  לימוד 

בפסוק סנפיר )תורה( קודם לקשקשת )מצות(.

דבמצות  כשריון",  צדקה  "וילבש  דבר  עוד  מרמז  הנביא  ישעי'  ב( 

גופא "צדקה" שקולה כנגד כל מצות )תניא שם(, ונתינת הצדקה הוא 

קודם לתלמוד, דדוקא ע"י צדקה נעשה מוחו ולבו זכים אלף פעמים 

ככה, וזהו שהנביא ישעי' גם כותב מתחלה "ה' חפץ למען צדקו" – 

צדקה, ואח"כ "יגדיל תורה ויאדיר" כדלקמן.

נמצא דיש באמת ג' שלבים: א( מצות – נתינת הצדקה, ב( תלמוד, ב( 

מצות, וד"ל. ראה הערה 27.

תורה  "יגדיל  דקרא  הסיפא  רק  מביאה  שהגמ'  מה  מוסבר  )ובזה 

ויאדיר", דבגמ' מבאר הסימנים סנפיר וקשקשת והעיקר הוא לתרץ 

למה צריכים בכלל הסימן "סנפיר", וכן למה כתוב קודם בפסוק, אבל 

ילקוט לוי יצחק על התורה



ל

בה36 וילבש צדקה כשריון, שהוא שריון קשקשים.

הי'  לא  אם  כי  סנפיר,  לו  יש  קשקשת  לו  שיש  וכל 

לידי  מביא  ותלמוד37  המצות,  מעשה  לו  מנין  תורה 

מעשה, א"כ כשיש מעשה ע"כ שהי' תלמוד. משא"כ 

סנפיר בלא קשקשת יכול להיות, ע"ד38 האומר אין לי 

אלא תורה כו', והלומד39 ואינו עושה ח"ו.

וזהו40 ה' חפץ למען צדקו, צדקו דוקא, צדקה הוא 

כמו קשקשת, יגדיל תורה ויאדיר, הוא כמו סנפיר, 

דוקא  הוא כשיש צדקה,  ויאדיר  תורה  יגדיל  ואימתי41 

הנביא ישעי' )וכן הגמ'( בפסוק "וילבש צדקה" מרמז, דיש גם מצות 

צדקה קודם הלימוד, וד"ל(.

36( ישעי' נט, יז.

37( קידושין מ, ב.

38( יבמות קט, ב. "כל האומר אין לו אלא תורה אפילו תורה אין לו 

שנא' )דברים ה, א( "ולמדתם ועשיתם כל שישנו בעשי' ישנו בלמידה 

כל שאינו בעשי' אינו בלמידה"

לו שלא  נוח  לעשות  "הלומד שלא  ה"ב.  פ"א  ברכות  ירושלמי   )39

נברא, וא"ר יוחנן הלומד שלא לעשות נח לו אילו נהפכה שליתו על 

פניו ולא יצא לעולם".

ם דהטעם דהתורה כותב גם "סנפיר"  40( מבאר מרמז, דמ"ש בגמ' ׁשָ

הוא מצד "יגדיל תורה ויאדיר", דסנפיר קאי על תורה וקשקשת הוא 

לבוש – מעשה המצות, א"כ זה שכתוב "ה' חפץ למען צדקו", דקאי 

על מצות "צדקה" במיוחד. ראה הערה 27.

41( פירוש: דאף שתלמוד גדול שמביא לידי מעשה, וא"כ הסדר בפ', 

הוא  תורה",  "יגדיל  ב(  ואח"כ  מצות,   – צדקו"  למען  חפץ  "ה'  א( 

זכים  ולבו  נעשים מוחו  ע"י מעשה הצדקה  כי  צדקה, 

בדרוש  הוספות  אור  בתורה  ועיין  ככה,  פעמים  אלף 

אצלי  ומבואר  ותבין,  בראשית  דפרשת42  הראשון 

באריכות במ"א בס"ד בענין זה43.
לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד שצח

לכאורה הפוך, דהרי מתחלה צ"ל תורה ואח"כ מצות, דהרי "תלמוד 

)תורה( מביא לידי מעשה" – מצות?, וע"ז מבאר, דמצד שני "למען 

צדקו" במיוחד מצות ה"צדקה" הוא הכנה לתורה דעי"ז נעשה מוחו 

ולבו זכים אלף פעמים ככה, וזהו דיוק הכתוב "יגדיל תורה" לא סתם 

לימוד התורה, אלא "אלף פעמים ככה" וד"ל.

רגל  נקרא  ישראל  כנסת  הנה  וז"ל:  ב  א,  עמוד  אור  תורה   )42

ע"ד  כמו  והנה  דאבוה.  כרעא  וברא  אלקיכם  לה'  אתם  בנים  כמ"ש 

משל שנמצא מעלה יתירה ברגל מה שאין כן בראש, שהרגלים הם 

המהלכים והם נושאים את הראש ומוליכין אותו למחוז חפצו ונמצא 

הראש צריך להרגל..., וכך הוא בכל ישראל ע"י שמתקן מעשיו שהם 

זכים  ולבו  מוחו  נעשה  רגלים  בבחי'  גשמיות  בעשי'  המעשה  בכח 

אלף פעמים ככה. והנה להיות הדום לבחינת רגל שהוא בחינת כנסת 

בחי'  ע"י  הוא  למעלה  ממטה  ולהעלותה  להגביה'  דהיינו  ישראל 

הארץ שהם מצות מעשיות וכללותן היא הצדקה ועל זה נאמר צדקה 

תרומם גוי תרומם ממטה למעלה. ע"ש.

וראה הביאור בתורת מנחם התוועדויות )חלק כח( ה'תש"כ חלק ב 

עמוד 300 ואילך. ועוד.

43( ראה עוד ילקוט לוי יצחק עה"ת פרשת שמיני יא, ט.
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המשך ביאוג למס' חולין ליום גאשון עמ' ב



לי
כה, י – ועשו ארון עצי שטים אמתים וחצי 

ארכו ואמה וחצי רחבו ואמה וחצי קומתו

יב. ענין הארון בעבודת ה':
כל יהודי הוא משכן ומקדש לו ית', כדברי רז"ל1 הידועים 
כשם  הרי  בתוכם",  ושכנתי  מקדש  לי  "ועשו  הכתוב  על 
שבמקדש ישנם “שלשה דיורין" – “עזרה" “קודש" ו"קודש 
הקדשים"2 )שבו נמצא הארון( – כך ישנם שלשה דיורין אלו 

במקדש הפרטי שאצל כל יהודי:
בחינת  בעבודה  הוא  החיצון,  המזבח  עמד  שבה  העזרה 
חיצוניות הלב3: "קודש" שבו נמצא מזבח הפנימי – פנימיות 
פנימיות   – הארון4  נמצא  שבו  הקדשים",  ו"קודש  הלב; 
"בבואה  נאמר  זו  בחי'  שעל  יחידה6;   – הלב5  דפנימיות 
הרבה  מזה  שלמטה  דרגות  על  ואפילו  להו"7,  לית  דבבואה 
שהיא  ית'"8,  אתו  באמנה  היתה  החטא  בשעת  "וגם  נאמר 
)"אויבים"(  שמשהו  שייך  ואין  נצחי(   –( בשלימות  תמיד 

ישלטו עלי' ויגעו בה9.
בדוגמת  ואחד10,  היא ה"משה" שבכל אחד  זו  וי"ל שבחינה 
שהארון )תורה11( הוא ענינו של משה, "זכרו תורת משה עבדי"12.

דלעתיד  וזמן  המשכן  זמן   – הזמנים  שבשני  מובן  בזה 
משה(  בחי'  הלב,  דפנימיות  )פנימיות  הארון  נמצא   – לבוא 
הי'  הדור  כל   – דעה13  דור  הי'  המדבר  דור  ובגלוי:  במקומו 
)כמבואר  העליון  דעת  הוא  שענינו  רבינו  משה  של  בדרגתו 
יקויים  שבו  )בזמן  המשיח  בביאת  וגם  האריז"ל14(;  בכתבי 
מ"ש "ומל ה"א את לבבך"15 – גם הקליפה הדקה16( תתגלה 

"נקודת פנימיות הלב", בחי' משה.
)כל  שני  ומקדש  )בסופו(  ראשון  מקדש  בזמן  משא"כ 

1( ר"ח שער האהבה פ"ו ד"ה ושני. של"ה שער האותיות אות ל' )ועוד(.

2( אור התורה ויקהל עמוד ב'קצה. ד"ה והוא עומד תרס"ג פ"ב. ד"ה כי הוא יברך ה'ש"ת 

בתחילתו. ולהעיר מרמב"ם הלכות בית הבחירה פרק א הלכה ה.

3( כידוע דמזבח החיצון ומזבח הפנימי הם חיצוניות ופנימיות הלב – תורת חיים תרומה 

תמג, א ואילך. אור התורה שם עמוד ב'ריג. דרך מצותיך פו, ב ואילך. ועוד.

4( ראה לקוטי שיחות חלק טז עמוד 198 שהוא דרגא רביעית, עיין שם. וראה לקמן הערה 6.

5( ראה לקוטי תורה תצא )לו, א( דגם בפנימיות הלב יש פנימית דפנימית.

ב'רט  )עמוד  אור התורה שם  א(.  )תמח,  חיים שם  )תורת  6( להעיר מהמבואר בכ"מ 

ואילך(. דרך מצותיך שם( דארון הוא )נגד בד שביריעות( בחי' פנימיות הכתר, יחידה. 

וראה גם כן לקוטי תורה נשא )כג, רע"ג( שנשיאת הארון הוא ענין והחמישית לפרעה, 

התגלות עתיק כו'.

7( יבמות קכב, וש"נ. לקוטי תורה תצא לז, ג ובכ"מ.

אהבה  ענין  הוא  שהארון   6 בהערה  שנסמנו  מקומות  וראה  כד.  פרק  סוף  תניא   )8

מסותרת.

 – לעולם  בך  אשתאר  דיוקנא  והכא  הכא  דאזיל  אע"ג  א(  קיד,  )זח"ב  נאמר  דעלי'   )9

סד"ה תקעו עת"ר. עשר תעשר תש"א פ"ה.

בהעלותך"  )“בזהר  פ"א  של"ב  ע"ח  כא.  יא,  בהעלותך  וראה  מב.  פרק  ריש  תניא   )10

וצ"ע(. שם של"ח פ"ו. ובכ"מ. וראה לקוטי תורה פקודי )ה, סע"ד( דניצוץ משה שבכל 

אחד ואחד הוא ענין מסירת נפש דאחד בביטול ממש.

11( דאין בארון רק שני )ה(לוחות גו' – מלכים-א ח, ט. דברי הימים-ב ה, י.

12( מלאכי ג, כב. שבת פט, א.

13( ראה ויק"ר פ"ט, א. במדב"ר פי"ט, ג. ועוד.

14( ע"ח שער הכללים פי"א. של"ב שם. שער הפסוקים ר"פ שמות. ובכ"מ.

15( נצבים ל, ו.

16( אגרת הקודש ס"ד – עיין שם בארוכה.

בידי  נפל  ולא  בשלימות  הארון  הי'  אז  שגם  שאע"פ  זמנו(, 
אויבים ח"ו – הרי הי' אז בהעלם, “גנזו יאשיהו".

יג. עפ"י הנ"ל אפשר גם להסביר, בפנימיות הענינים, מה 
המדבר"  "מקדש   – המשכן  את  לקרוא  מדייק  שהרמב"ם17 
קבלה18  של  ענינים  כמה  בספרו  הרמב"ם  מרמז  כידוע,  )כי, 

– ועד"ז בעניננו(:
בלשון "מקדש המדבר" מרומזת המעלה הנ"ל של המשכן 
)שבו הי' הארון במקומו ובגלוי( – כי פנימיות דפנימיות הלב 
היא בחינת “מדבר" שבנשמה, שהיא למעלה מבחי' “אדם" 
שבנשמה – “לא ישב אדם שם"19 למעליותא, מסירות נפש 

שלמעלה מטעם ודעת20.
מ"אדם":  שלמעלה  "מאד"  בחי'  במשיח  גם  מצינו  ולכן 
"הנה ישכיל עבדי ירום ונשא וגבה מאד"21 – ש"מאד" )אע"פ 
ש"מאד הוא אותיות אדם"22, אבל זהו בצירוף שהוא( מורה 
אלא   – אדם  מצירוף  למעלה   – כלל"23  גבול  בלי  "בחי'  על 
משיח  ע"י  שיוחזר  הארון,  דרגת  זוהי  כי  דקדושה,  מדבר 

למקומו ובגלוי.
ג' הבחינות מחשבה דיבור  ידוע24 ש"אדם" מורה על  יד. 
ועפי"ז  מעשה(.   – מ'  דיבור,   – ד'  מחשבה,   – )א'  ומעשה 
ההתחלה  אדם,  מציור  שלמעלה  "מאד",  שבצירוף  נמצא, 

היא אות מ' – מעשה.
הביאור בזה: ענין מסירות-נפש בא לידי ביטוי דוקא בענין 
המעשה, דנעוץ תחילתן בסופן דוקא; וע"ד המבואר25 בענין 
לך בעולם הזה", שדוקא בעולם הזה הגשמי בא  "אין ערוך 
לידי ביטוי ה"אין ערוך" שלמעלה – כן הוא גם בנוגע לה"אין 
ערוך" שביהודי, שכח ה'מסירות נפש' של פנימיות דפנימיות 
הלב, ה"אין ערוך" שבנשמה, בא לידי ביטוי דוקא בכח העשי' 

שלו26.
שלישי  ומקדש  שבמשכן  הענינים  שני  בין  הקשר  וזהו 
המשכן  וכלי  חלקי  )ב(  ובגלוי,  במקומו  הוא  שהארון  )א(   –

ומקדש הגשמיים הם נצחיים –
כי ענין הארון – פנימיות דפנימיות הלב – מתבטא דוקא 

בענין העשי'; הנצחיות הגשמית של חלקי וכלי המקדש.
חידושים וביאורים על הרמב"ם הלכות בית הבחירה 

חלק ב שיחה ד', סעיפים יב-יד – לקוטי שיחות חלק טז 

פקודי )ב(

17( הלכות בית הבחירה פרק א הלכה יב.

)שה"ג  הוי'  ר"ת   – החכמות"  ועמוד  היסודות  “יסוד  החזקה  יד  ספרו  וכהתחלת   )18

וראה ספר השיחות  נכדו של הרמב"ם(.  ר' דוד הנגיד,  להחיד"א מע' רמב"ם – בשם 

ה'ש"ת עמוד 41 ובהערה שם. לקוטי שיחות חלק ג עמוד 768 הערה 18.

19( ירמי' ב, ו.

20( ראה לקוטי תורה במדבר ד, ג ואילך. שיר השירים כב, א. כג, סוף עמוד ב ואילך. 

ועוד. ולהעיר מלקוטי תורה נשא )כג, ריש עמוד ג( דנשיאת הארון הוא ענין “העלאת 

בחי' התורה שנק' אדם . . לעצמות אור אין סוף בחי' כי לא אדם הוא כו'".

21( ישעי' נב, יג.

22( תורה אור מו, ד. ע"פ ב"ר פ"ח, ה )ורש"י לב"ר שם(.

23( המשך וככה תרל"ז פ"כ.

24( לקוטי תורה בהעלותך לא, ג.

25( המשך תער"ב חלק ב עמוד א'קנא. א'קנח ספר המאמרים תשי"א סוף עמוד 113 

ואילך. סוף עמוד 117 ואילך. ועוד.

26( ע"ד משנ"ת )קונטרס ענינה של תורת החסידות סי"ח ואילך( לענין גילוי בחי' יחידה.
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לב              
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     ̈¦Æ£¤´¦§¤´¦½¦§−¤§«¨¦«
‰Óez ÈÏŒeÁ˜ÈÂ∑","ל ׁשמי לי.‰Óez∑ ¿ƒ¿ƒ¿»ְִִִ¿»

נדבה הפר ׁשה . מ ּממ ֹונם  לי BaÏ.יפריׁשּו epcÈ∑ ְְְִִִַַָָָָָָƒ¿∆ƒ
ּבלע "ז  פיישנ"ט  ט ֹוב , רצ ֹון ל ׁשֹון וה ּוא  נדבה , .ל ׁשֹון ְְְְְַַָָָ

È˙ÓezŒ˙‡ eÁ˜z∑ ּתר ּומ ֹות ׁשל ׁש ר ּבֹותינּו: אמר ּו ƒ¿∆¿»ƒְְֵַָָֹ
ּכאן: ׁשּנע ׂשּואמ ּור ֹות  ל ּגל ּגלת , ּבקע  ּתר ּומת  אחת , ְְֲֲֶֶֶַַַַַַָֹֻ

ואחת , פק ּודי". ּב"א ּלה  ׁשּמפר ׁש ּכמ ֹו האדנים , ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹמהם 
מהן  לקנֹות  ל ּקּפֹות , ל ּגל ּגלת  ּבקע  ה ּמזּבח  ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַֹֻֻּתר ּומת 
אחד  ּכל  נדבת  ה ּמׁשּכן, ּתר ּומת  ואחת , צ ּבּור . ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָקר ּבנֹות 

ּדברים  י"ג  ה ּוצרכ ּוואחד . ּכּלם  ּבענין, האמ ּורים  ְְְְְֲִִִֶָָָָָָֻ
ּבהם  ּכׁשּתדק ּדק  ּכה ּנה , לבגדי א ֹו ה ּמׁשּכן .למלאכת  ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ

         

ררררמהמהמהמה לי לי לי לי   ב )ויקח ויקח ויקח ויקח (כה , ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִָָָָ
ניה והרמה . הפרה  "רמה ": תיבת  ייר ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָני 
ל  לדבר  זהב  ס מ  מפרי  אד אחד : קנה   לי ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָע
מעלה    ת מוג  תמחמר  ת א  מרי ה א  ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֻקד ה ,

ולקד ה . לרחנת , לגב  ת ְְְְִִַָָָָֻא
לאד מ יע  ר־ית  ה :ק ה נר ל ה ד ע   תְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָ

רחנת.  מה מ ת ע ה   והאד ְְְִִִֵֶַַַָָָָמ ת,

         

 ל ל ל ל  ב ב ב ב י י י י ב )א א א א רררר (כה , ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶ
ה ב כל זאת תנ קד ה , לדבר נ מ מ ה דב  ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֻיה די 

 ב י "א ר  ה ב  ל  וע את ל ל ל ל למצא  רק   צריכי ." ְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַָֹ
פי ואחד  אחד  ל תנ ואז ,רר לע ה תאימה  ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָה י ה 

נח ת. וזה   ס זה  זהב , זה  :ְְְְֶֶֶֶֶֶָָָֹיכל

             

   

ררררמה מה מה מה  ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִָָָָויקח ויקח ויקח ויקח ־ ־ ־ ־ לי לי לי לי 
למי  – ובפרש"י)לי  ב . (כה , ְִִִ

הרי וק ה , ." מל" כ נה  ה רמה  את לתת  רי ,ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָוהינ
"ג' רש "י  דפר עסקינ  י ד) ה זח  רמת לגי  י ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָה
 רחעל־   ת מה  קחי ה א  ("א אמ רת ְְְְֲִֵֵֶַַַָָרמ ת

ו אי  רחעל־ ת כ ,(" קלי ה על ני ממ" ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָ(הרי 
? מל  מכ ְְִֵֵַָאינ

ה רמה , תנ י אינ  מל ה נה  באמת למר:  ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוי
(ולא  לי "  ח וי" ה תב  וכל ה זר, לקיחת  י ־אְְְְְְְִִִִִִִִַַַָָֹ
. מל ת מה לקחת  לכ  צרי ה זר והינ לי "), נ וי"ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָ

ÓÈÓÏ:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

˜„ÈÓב  ÔeLÙÈÂ Ï‡NÈ Èa ÌÚ ÏÈlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«¿¿√»«
Ôeqz daÏ dÚzÈc b Ïk ÔÓ ‡˙eLÙ‡«¿»»ƒ»¿«ƒƒƒ¿≈ƒ≈ƒ¿

:È˙eLÙ‡ ˙È»«¿»ƒ

 

    
     

      

     
      

     
     
    
     


  

     
     

     

      
     
      
      
      

  
      

    
    
      
       

 
     

    

    
   

  
     
 
    

   
     

    
  

     
    

   



לג               
 צרי ה זר ורק   מל ה נה  נגע  אינ תינה   ע ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָוה

למר:  י , מל ְִֵַַַָָֹלקחת
ני  צרי , מי נכסי   ב ויח  יק  האד כסי  ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָֻדי 
. מי לנכסי    י להק הדי ט, מרת  להעביר : בריְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָ

טב ". וע ה  מרע  "ס ר ה תב  ל ְְֲֵֵֶֶַַַָָועל־דר
נתיו  נגע  אינ ההדי ט, רת עדי נמצא  ה בר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָוה ה ,
לא  ולזה  ההדי ט, מרת סר ה א  הע ר ,ת ה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹל

נתינת  ולכ .תמר פעל העברה   י ־א נה   ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָֹצרי
ה רמה  ה א  הע ר י   מל ה נה  נגע  אינ ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָה רמה 

.תמר ְֳֵַָעבר
אז  , מי נכסי  ח ב    החפ את  י להק די  ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאבל
תלהעל  צרי א א  ההדי ט מרת הה צאה  מס יק  ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹלא 
לרת  עביר ה זר ולכ נה .    צרי ולזה  , י להקְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ

. מל  לכ  צרי  ְְְִִֵֵֶַַָָההק

             

  

ררררמה מה מה מה  ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִָָָָויקח ויקח ויקח ויקח ־ ־ ־ ־ לי לי לי לי 
למי  – ובפרש"י)לי  ב . (כה , ְִִִ

לכא רה  רמה ", לי   ח וי" נאמר מ ע  ה יא  ְְְְְְְֱִִִֶַַַַָָָָיד עה 
רמה "? לי  נ וי" ְְְְִִֵֵַַָָהוה ־לי ־למימר

ה תב , מיענ מ פא  הא  הרמז, דר על זה  לבאר  ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָוי
  י ־א "למי " להי ת צריכה  ה דקה  נתינת רק  ְְְְְְִִִִִִִַַַַָָָֹלא 
ה "ה .  ל להי ת צריכה  ה דקה  לקיחת – לי "  ח ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָה "וי
– "למי " צדקה  ל  צרי – הע יר – ת ה זה  ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָה ה 
 רכ ה א   ס ה יו מ .ל־  ח אינ ה צוה ,  ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָל
,לתלז תנונ  ס מה פרד  הרי  ,יג לה והתי ע  ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָה רטי ,

"למי ". צדקה  מצות   לק ביל לל) דר) זה  ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהרי 
, עצמ  ל  קחל ה א  הרי  ה דקה , את ה קח  העני   ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָא

"למי ". נה  זה  היה  א  כ וי ,ית בני   עצמ ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלפרנס 
ה דקה  את לקחת  צרי העני    ה תב  מיענ מ ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָוזה 

ה "ה .  ְֵַָָל
סה "ק  ה באר על־י  ועייג "כ וה א  תקעו . ד "ה  תרכ"ח סה "מ  (ראה  ְְִִַַָֹ

(ש תנחומא ה . פל"א, ע למ שמו "ר  את ה "ה  רא   ע הְֶֶַַַַָָָָָ
ה א ,  ירי מהע וקא    ס את  לי מק  יהענ אפְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
 עני  ל ע היה  לא  , לה צר ה ל את   לכ היה   א ְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָָָֹֻי 

וה דקה . ְְֶֶַַָָהחסד 
על־ידי ־זה  י  לא  ה דקה , את לק ל העני   צרי זה   לְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ל תנ הע יר דעל־ידי  "למי ", א א  ,רנסת ל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָיהיה 

. ל ע ה דקה  עני   מתק ְְְִִֵַַַַָָָָָה ע ת

      §ŸÆ©§½̈£¤¬¦§−¥«¦¨®¨¨¬¨¤−¤
§«¤

'B‚Â ˙LÁe ÛÒÎÂ ‰Ê∑, ּבנדבה ּבא ּו ּכּלם  »»»∆∆¿…∆¿ְִָָָָֻ
ּבׁשוה , ׁשּבא  ה ּכסף  מן ח ּוץ  ל ּבֹו, ּׁשּנדב ֹו מה  איׁש ְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָאיׁש
מלאכת  ּבכל  מצינּו ולא  אחד . לכל  ה ּׁשקל  ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹמחצית 

ׁשּנאמר : יֹותר , ּכסף  ׁשם   ׁשהצר לח)ה ּמׁשּכן (לקמן ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָֻ
ּוׁשאר  וג ֹו'". ל ּגל ּגלת  ּבקע  וג ֹו' העדה  ּפק ּודי ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻ"וכסף 

ׁשרת ה ּכסף  לכלי ע ׂשא ּוה  ּבנדבה , ׁשם  .ה ּבא  ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

          

נח נח נח נח תתתת וכסוכסוכסוכס ג )זהב זהב זהב זהב  (כה , ְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָֹֹ ֶֶֶֶֹֹ
מרז  צדקה , נתני  רגת ל א   ספרי ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻנאמר
 ת ה)  ' ס' ריא . ת ה זה   'זהב ' ְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָרא י ־ה יב ת:
ה א  רק  צדקה  ת ה)  'נח ת' חד . ס נת  ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹרק )

.'נ אמר ח לה  'נתינת היא ) וז ְְְְִִִֵֶֶַַָָכיב ־מרע ,
ל למר  י ה צת, ל נגד  ק לה  דקה  ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמאחר
ה ללית  ליח ת רגת ל  עצ ה ,ל ה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹה רגת

ל"ה : ירה   ל הע את לע ת ," מק לי   וע" ְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָל

מ למת. עב דה  היא   יקי ה עב דת  ריא " ת ה ְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻ"זה 
וההס ר   מההעל מ ע   האד  חד " ס נת "ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ
 עצמ את דה  ה דקה  עב דת על־ידי  ורק  , ל עְְְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָ
 "נ אמר ח לה  "נתינת ה לילית. מהה עה  ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָמ חרר
'ח לה '. בר ה א   די  עד   ל מהע מ ע  ת ה  ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻמ ב 
מ ראל,  אד וכל צדקה , לתת יכ ל ח לה    ,א ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָלמדנ

 מי  היא יהיה  , ה מלאכת   לה יכ ל היה , ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָ
.רית  בל  למכ  ל הע הפיכת ל ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָהמלאכה 

     §¥¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥¬§¦¦«
˙ÏÎ˙e∑ ירק וצבע ֹו ח ּלזֹון, ּבדם  צב ּוע  צמר  ¿≈∆ְְְִִֶֶַַָָָֹ

מד ) מנחות ד . צבע ∑ÔÓb‡Â.(יבמות מ ּמין צב ּוע  צמר  ¿«¿»»ִִֶֶֶַַָ
אר ּגמן  ּפׁשּתן ∑LLÂ.ׁשּׁשמ ֹו נֹוצה ∑ÌÈfÚÂ.ה ּוא  ְְֶַָָ¿≈ְִָ¿ƒƒָ

ע ּזים , מן ׁשל  ה ּבא  ּומע ּזי, א ּונקל ֹוס : ּתר ּגם   לכ ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָ
- "ע ּזים " ׁשל  ׁשּתר ּגּום  עצמן, ע ּזים  ולא  ְְְִִִִִִֶֶַַָָֹהע ּזים 

.ע ּזיא  ִַָ

‰c‡ג  ÔB‰pÓ Ôeq˙c ‡˙eLÙ‡ ‡„Â¿»«¿»»ƒƒ¿ƒ¿«¬»
:‡LÁe ‡tÒÎÂ¿«¿»¿»»

ÈfÚÓe:ד  ıee ÈB‰Ê Úˆe ‡Âb‡Â ‡ÏÎ˙Â¿ƒ¿»¿«¿¿»»¿«¿ƒ¿«≈



לד              

      §Ÿ¸Ÿ¥¦§¨¨¦²§Ÿ¬Ÿ§¨¦−©«£¥¬¦¦«

ÌÈÓc‡Ó∑ אדם היּו ע ּבּודן צב ּוע ֹות  .לאחר  ¿»»ƒְְִַַָָָֹ
ÌÈLÁz∑(כח ל ׁשעה ,(שבת א ּלא  היתה  ולא  ח ּיה , מין ¿»ƒְְְִֶַָָָָָָֹ

ׁשּׂשׂש סס ּגֹונא , מתר ּגם   לכ ל ּה, היּו ּגונים  ְְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָוהר ּבה 
ׁשּלֹו ּבגונים  ÌÈhL.ּומת ּפאר  ÈˆÚÂ∑ להם היּו ּומאין ְְִִִֵֶָָ«¬≈ƒƒִֵֶַָָ

ּבר ּוח ּבּמד ּבר ? צפה  אבינּו יעקב  ּתנח ּומא : ר ּבי ּפר ׁש ְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָֹ
והביא  ּבּמד ּבר , מ ׁשּכן לבנֹות  יׂשראל  ׁשעתידין ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹה ּקד ׁש
ע ּמהם  ל ּטלם  לבניו וצ ּוה  ּונטעם , למצרים  ְְְְְְֲִִִִִִֶַָָָָָָָָארזים 

מ ּמצרים  .ּכׁשּיצא ּו ְְְִִִֵֶַ

              

   

:::: י י י י ֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַֽֽֽֽֽֽֽֽועצי ועצי ועצי ועצי 
אבינ יעקב  נח מא , רי  ר ד ר,  לה היה  מאיְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ
ד ר,  מ לבנת י ראל עתידי  ד ה רח  ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹצפה 
ה ע  לל לבניו  וצה  , נטע  למצרי  ארזי ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָָָָָָוהביא 

 צרי מ  צא.(ובפרש"י ה . (כה , ְְְִִִֵֶַ
לי יכ  הי  ה לבנת  ארזי לה יג די  הרי  , לע  ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָי
מיערת    לקח  א הא ת מ רי   תלקנ י ראל ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָֻני 
ארזי  א להביא  אבינ יעקב  הצר מ ע    וא , כי ְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָָֹֻסמ

? מצרי  ת א ולנטע  י ראל  ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹמאר
נח מא " "רי  ר זה  עני ,ר ה דר על למר  ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָוי

את   לנח די  אבינ יעקב   ע ה  "נחמה ".  מ –ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
. תל מ רת י ראל ְְִִֵֵַָָָָני 

זרת   ע י תר, ק ה  גלת , מצרי י ראל  הי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָכא ר
 ליכ היא רה  ה ד   ה ז"ל ה ה  זה , וכי צא  " ה ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

יעקב . טע   הארזי את  רא  נחמת ְְֲֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹהיתה 
עלה "   אעל "אנכי  – ה "ה   לה הבטיח   דע  אְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

ד ) מו , י (ויגש ה ה   עיניה  רא לזה  מה  זה  אי ,ְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָ
צרי מ  צא על־מנת רק   מצרי יעקב  טע   ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹארזי

. ה את  ה ויבנ , ה ע  א  ארזי  ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָויקח

      ¤−¤©¨®Ÿ§¨¦Æ§¤´¤©¦§½̈§¦§−Ÿ¤
©©¦«

‡nÏ ÔÓL∑ז זית  ּתמיד להעל ֹות ׁשמן .נר  ∆∆«»…ְֲִִֵֶֶַַָָ
‰ÁLn‰ ÔÓLÏ ÌÈÓNa∑ למ ׁשח ּכלי ׁשּנע ׂשה  ¿»ƒ¿∆∆«ƒ¿»ְְֲִֵֶַַָֹ

ּכמ ֹו ּבׂשמים , ל ֹו וה ּוצרכ ּו לק ּדׁשֹו, וה ּמׁשּכן ְְְְְְְְְְִִִַַַָָָה ּמׁשּכן

ת ּׂשא " ּב"כי ‰ÌÈnq.ׁשּמפר ׁש ˙Ë˜ÏÂ∑ׁשהיּו ְְִִֶָָֹ¿ƒ¿…∆««ƒֶָ
ּב"וא ּתה  ׁשּמפר ׁש ּכמ ֹו ּובקר , ערב  ּבכל  ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָֹֹמקטירין
ע ׁשן  ותמר ֹות  קיט ֹור  העלאת  "קטרת ", ּול ׁשֹון .ּתצ ּוה ". ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָֹ

    ©§¥¾Ÿ©§©§¥−¦ª¦®¨«¥−Ÿ§©«¤

Ì‰LŒÈ‡∑, האפ ֹוד  לצר ׁשם  ה ּוצרכ ּו ׁשּתים  «¿≈…«ְְְְִֵֶַָָֹ
ּתצ ּוה " ּב"וא ּתה  ׁשע ֹוׂשין ∑ÌÈ‡lÓ.האמ ּור  ׁשם  על  ְְְֶַַָָָƒÀƒִֵֶַ

ׁשם  האבן ונֹותנין ּגּמא , ּכמין מ ֹוׁשב  ּבּזהב  ְְְִִֶֶֶַָָָָָָָֻלהם 
ה ּמֹוׁשב  ּומק ֹום  מ ּלאים , אבני קר ּויים  ה ּגּמא , ְְְְְִִִֵַַַַָָֻֻלמ ּלא ֹות 

מ ׁשּבצ ֹות  ÔLÁÏÂ.קר ּוי „Ù‡Ï∑ לאפד ה ּׁשהם  אבני ְְִָ»≈…¿«…∆ְֵֵַַַָֹֹ
ּב"וא ּתה  מפר ׁשים  ואפ ֹוד  וח ׁשן לח ׁשן. ה ּמּלאים  ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹֻואבני

ּתכ ׁשיט  מיני והם  .ּתצ ּוה ", ְְְִִֵֵֶַַ

    §¨¬¦−¦§¨®§¨«©§¦−§¨«
ÈÏ eNÚÂLc˜Ó∑ ל ׁשמי קד ּׁשה וע ׂשּו .ּבית  ¿»ƒƒ¿»ְְְִִֵָָֻ

BbÒÒ‡ה  ÈÎLÓe È˜nÒÓ ÈÎ„„ ÈÎLÓe«¿≈¿ƒ¿≈¿«¿≈«¿≈«¿»
:ÔÈhL ÈÚ‡Â¿»≈ƒƒ

ÁLÓÏ‡ו ‡iÓÒea ‡˙e‰‡Ï ‡ÁLÓƒ¿»¿«¿»»¿«»¿ƒ¿»
‡˙e„:‡iÓÒea ˙Ë˜ÏÂ ƒ¿»¿ƒ¿…∆¿«»

ÚwLÏ‡ז ‡˙eÓÏL‡ È‡Â ‡Ïe È‡«¿≈¿»¿«¿≈«¿»»¿«»»
:‡LeÁe ‡„BÙ‡¿≈»¿¿»

ÈzÎLח  ÈL‡Â ‡Lc˜Ó ÈÓ„˜ Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿√»«ƒ¿¿»¿«¿≈¿ƒ¿ƒ
:ÔB‰ÈÈa≈≈

 

     
       

    
     
    

    
      

      
   
    

    
   

      
      



לה               

       §ÀŸ£¤³£¦Æ©§¤´«§½¥©§¦´©¦§½̈
     §¥−©§¦´¨¥¨®§¥−©«£«

E˙B‡ ‰‡Ó È‡ L‡ ÏÎk∑(כט ּכאן.(מנחות ¿…¬∆¬ƒ«¿∆¿ָ
˙Èz ˙‡.ÔkLn‰ ל ּמקרא מח ּבר  ה ּזה  ה ּמקרא  ≈«¿ƒ«ƒ¿»ְְְִִֶַַַָָָֻ

אני  א ׁשר  ּככל  מק ּדׁש לי "וע ׂשּו הימ ּנּו: ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָֹׁשּלמעלה 
" א ֹות eNÚz.מראה  ÔÎÂ∑( יד שבועות  טז. לד ֹור ֹות ,(סנהדרין ְְֶַ¿≈«¬ְ

ּבית  ּכלי לי ּכׁשּתע ׂשּו א ֹו ה ּכלים , מן אחד  יאבד  ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹאם 

ּומכ ֹונֹות  וכ ּיֹור ֹות  ּומנֹור ֹות  ׁשלחנֹות  ּכג ֹון ְְְְְִִָָֻע ֹולמים ,
א ֹותם . ּתע ׂשּו א ּלּו ּכתבנית  ׁשלמה , שבת ׁשע ׂשה  (תוספתא. ְְְֲִֵֶַַָָָֹֹ

ׁשּלמעלה צח) ל ּמקרא  מח ּבר  ה ּמקרא  היה  לא  ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹֻואם 
'ּכן  א ּלא  ּתע ׂשּו", "וכן לכ ּתב  ל ֹו היה  לא  ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָֹֹהימ ּנּו,

וכליו  מ ֹועד  אהל  ע ׂשּית  על  מד ּבר  והיה  .ּתע ׂשּו', ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹ

       §¨¬£−£¥´¦¦®©¨©̧¦¨¥¹¦¨§À§©¨³
    ̈¥̧¦Æ¨§½§©¨¬¨¥−¦«Ÿ¨«

ÔB‡ eNÚÂ∑ ׁשּוליו על  יֹוׁשב  איׁשקרי"ן, ׁשּקֹורין אר ּגז, ּכמין ע ׂשּויים  רגלים , ּבלא  ׁשע ֹוׂשים  אר ֹונֹות  .ּכמין ¿»¬ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ

          

וא וא וא וא ה ה ה ה   רח רח רח רח וחצי וחצי וחצי וחצי  וא וא וא וא הההה אראראראר וחצי וחצי וחצי וחצי   תי תי תי תי א א א א ............    אראראראר  ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָוע וע וע וע
קמתקמתקמתקמת י)וחצי וחצי וחצי וחצי  (כה , ִִִִֵֵֵֵָָָָֹֹ ָָָָֹֹ

וה רה  לרה , רמז האר י  חצי ת,   הי האר ְֲִִֵַַָָָָָָָָֻמיד ת

הרגילת  בירת את  רה  ה מד   אד לפעל ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹצריכה 
. הרע ת ְִֶַָָוה ת

              

  

 י י י י עצי עצי עצי עצי      אראראראר  י)וע וע וע וע (כה , ְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵָָָָ
ע ת  יני  אריכ ת  " הרמ תב  ה חירה  ית ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָהלכ ת
וה מיט  זה . וכי צא  לח ה ה זח , ה נרה , , ק ה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֻלי 
ע ת  מנה  ה צת' 'ספר כ  כמ .האר ע ת וצרת ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָיני 
 ני ד ממצות־ע ה  (חלק  ה צת מני  לי ה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָאר

.האר ע ת לל מזיר אינ  א ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָית־המקדש ),
 " הרמ נאי ־לי  ארה  זה  וטריא  מנ "ח ו קלא  ועיי) ְְְְְְְְֲֵֵֶַַַַַָָָָָֻ

ועוד ) נב . פרשה  בסופו  לרס"ג  לסהמ "צ  פערלא הרי"פ פי' צה . .מ "ע
 י חלק   " הרמ לדעת , מח אפ זה  למר  ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻוי
 ק ה לי  אר . לי ה אר מע ת האר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָע ת
וכי צא  נרה  ה רת הדלקת , ה העב דה   ל  ְְְְְֲֲֵֵֵֶַַַַַַָָָָָנע
נמנ יר לד רת, מצוה  היא   ה העב דה  מ ני  ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָזה ,

ה חירה . ית הלכ ת  יניה  ב ונכ ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָמצות־ע ה ,
בית  מצא  על־ידי  אלא  לל, עב דה   אי  האר  ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָא
וה י ה כינה . ה ראת   היה  על זה  הרי   ק ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָה
תב  כמ ה כינה . ה ראת לפעל די  רק  ה א  ת ע ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹעל

האר ע ת רת   ס( כב היה (כה , די  היא  ת ע ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
."  ל ְְְִַָ"ונעד י 

ד ר,  ה)  וה  למי ע ית י ח ק  מצינ ְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָוה ה ,
 ל היה  האר   היה  א  מ ב וכי "ב ). ילה   ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָָֹֹמ

לבד  ד לה " "מה  י מאירי ג וראה  ספי"ג . זבחי (תוספתא ְְִִַָָָ
ב ) ט, ל מגילה  לאחרי    ה ה   למי ע בית ־אימה ־ .ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָ

קד ת  ת קד הה א    ק כינה  נארה  ,האר   ְְְְֲִִִַַַָָָָָָָֻֻמ
 ל חירה )ע ה ית מהלכת ו ' פרק  בסו " הרמב .(כמ "ש ְְִִֵֵַָָ

kLÓ‡ט  ˙eÓc ˙È C˙È ÈÊÁÓ ‡‡ Èc ÏÎk¿…ƒ¬»«¬≈»»»¿«¿¿»
:Ôe„aÚz ÔÎÂ È‰BÓ Ïk ˙eÓc ˙ÈÂ¿»¿»»ƒ¿≈«¿¿

‡ÔÈnי  ÔÈzz ÔÈhL ÈÚ‡c ‡B‡ Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿¬»¿»≈ƒƒ«¿≈«ƒ
‡˙n‡Â dÈ˙t ‡bÏÙe ‡˙n‡Â dk‡ ‡bÏÙe«¿»À¿≈¿«¿»«¿»¿»≈¿«¿»

:dÓe ‡bÏÙe«¿»≈

 

  
     
    

 
     

      
     
    
    
    

     

     
    

     
    

    
     


     

     
   

      

     
     

    
     

     
     
    


    

    
   



לו              
 ונק עה   למי ע ית בנה  לאחר למר,  י ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמע ה 
,אר ליה  ה כינה  ה ראת אי מ ילא  , ל לע ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָָֻה ד ה 
לפעל  רק  ה א  ת ע ע ר ל י  .האר ע ת מצוה  ְְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָָָָֹואי

ע ת  יני   " הרמ הביא  לא  ולכ "ל. ה כינה  ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָֹה ראת
 יו מ ה צת מני  מנא ולא  ה חירה , ית הלכ ת ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹהאר

יר. ואתי  לד רת. מצוה  ת ע איְְְֲִִִִֵֶַַָָָָ

      §¦¦¨³ŸÆ¨¨´¨½¦©¬¦¦−§©¤®
    §¨¦¨¨¨²¥¬¨−̈¨¦«

eptˆz ıeÁÓe ˙ÈaÓ∑( עב אר ֹונֹות ׁשל ׁשה (יומא ƒ«ƒƒ¿«∆ְֲָֹ
ּכתלים  וד ' עץ , ׁשל  וא ' זהב  ׁשל  ב ' ּבצלאל : ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָע ׂשה 
עץ  ׁשל  נתן מלמעלה . ּופת ּוחים  אחד , לכל  ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָוׁשּולים 
ׂשפת ֹו וח ּפה  עץ , ׁשל  ּבת ֹו זהב  וׁשל  זהב  ׁשל  ְְְְְִֵֶֶֶָָָָָָּבת ֹו

ּומח ּוץ  מ ּבית  מצ ּפה  נמצא  ּבזהב . תנחומא.העליֹונה  (שם ְְְְִִִִֶֶַָָָָָֻ

רבה) ‰Ê.שמות Ê∑ למעלה סביב  ל ֹו מ ּקף  ּכתר  ּכמין ≈»»ְְְִִֶֶַָָָֻ
עד  ה ּפנימי, מן ּגב ּה החיצ ֹון האר ֹון ׁשע ׂשה  ְְִִִִִֶַַַַָָָָָָֹמ ּׂשפת ֹו,
מ ּׁשה ּו. הימ ּנּו ּולמעלה  ה ּכּפרת  עבי למ ּול  ְְְֳִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשעלה 
למעלה  ה ּזר  ע ֹולה  ה ּכתלים , עבי על  ׁשֹוכב  ְְְְֳִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹּוכ ׁשה ּכּפרת 
ּתֹורה  לכתר  סימן וה ּוא  ׁשה ּוא , ּכל  ה ּכּפרת  עבי .מ ּכל  ְְֳִִִֶֶֶֶַַָָָָֹ

       §¨©´§¨À©§©Æ©§´Ÿ¨½̈§¨´©½̈©−©§©´
      ©«£Ÿ¨®§¥´©¨ÀŸ©©§Æ¨«¤½̈§¥Æ©¨½Ÿ

 ©©§−©¥¦«
z˜ˆÈÂ∑ּכתר ּגּומ ֹו ה ּתכה , ∑ÂÈ˙ÓÚt.ל ׁשֹון ¿»«¿»ְְְַַָָ«¬…»

ל ּכּפרת , סמ ּו העליֹונֹות  ּוב ּזוּיֹות  זוית ּה, ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹּכתר ּגּומ ֹו:
לרח ּבֹו מ ּכאן ּוׁשּתים  מ ּכאן ׁשּתים  נת ּונים  ׁשל היּו ְְְְְִִִִִֶַַָָָָ

מפסיק  אר ֹון ׁשל  ואר ּכֹו ּבהם , נת ּונים  וה ּבּדים  ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָאר ֹון,
ׁשני  ׁשּיהיּו לבד , ּבד  ּבין וחצי א ּמתים  ה ּבּדים  ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָּבין
וכן  ּביניהם , מה ּלכין האר ֹון את  ה ּנֹוׂשאים  אדם  ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּבני

ה ּלחם " "ׁשּתי ּבפרק  ּב'מנח ֹות ' ÚaË˙.מפר ׁש ÈzLe ְְְְִֵֶֶֶֶַָָֹ¿≈«»…
˙Á‡‰ BÚÏˆ ÏÚ∑ ׁשּבתח ּלת ט ּבע ֹות  האר ּבע  הן הן ««¿»∆»ְְִִֵֵֶַַַַָָ

היא , יתרה  זֹו וה ּוי"ו היּו, היכן  ל ּופר ׁש ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָה ּמקרא ,
ּכן: ליּׁשב ּה  ל ויׁש ט ּבע ֹות ", "ׁשּתי ּכמ ֹו ְְְְְְְִֵֵֵַַָָּופתר ֹונֹו

האחת  צלע ֹו על  הא ּלּו ה ּטּבע ֹות  מן ∑ˆBÚÏ.ּוׁשּתי ְְִֵֵֶַַַַָָָָ«¿
.צ ּדֹו ִ

      §¨¦¬¨©¥−£¥´¦¦®§¦¦¨¬Ÿ−̈¨¨«
Èc∑ מ ֹוט ֹות. «≈

     §¥«¥¨³¤©©¦Æ©©¨½Ÿ©−©§´Ÿ¨«¨®Ÿ
  ̈¥¬¤¨«¨−Ÿ¨¤«

      §©§ŸÆ¨«¨½Ÿ¦«§−©©¦®¬Ÿ¨ª−¦¤«
epnÓ eÒÈ ‡Ï∑(שם .לע ֹולם (יומא …»Àƒ∆ְָ

       §¨«©−̈¤¨«¨®Ÿ¥¨«¥ª½£¤¬¤¥−¥¤«
Ô‡‰ŒÏ‡ z˙Â∑ ּבאר ֹון מצ ֹות ה ּתֹורה ,∑‰Ú„˙.ּכמ ֹו: אתכם  ׁשּצּויתי ּוביניכם , ּביני לעד ּות  ׁשהיא  ¿»«»∆»»…ְָָ»≈Àְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָ

ּבּה .ה ּכת ּוב ֹות  ְַָ

aÓe‡יא  ÂbÓ ÈÎc ‰c d˙È ÈÙÁ˙Â¿∆¡≈»≈¿«¿≈ƒ»ƒ»»
BÁÒ ‰„c ÈÊ È‰BÏÚ „aÚ˙Â dpÙÁz«¬ƒ≈¿«¿≈¬ƒ≈ƒ¿«¿

:BÁÒ¿

ÏÚיב  Ôz˙Â ‰„c Ô˜ÊÚ Úa‡ dÏ CÈz˙Â¿«ƒ≈«¿«ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ≈«
„Á dËÒ ÏÚ Ô˜ÊÚ ÔÈz˙Â d˙ÈÂÊ Úa‡«¿«ƒ¿»≈¿«¿≈ƒ¿»«ƒ¿≈«

:‡˙Èz dËÒ ÏÚ Ô˜ÊÚ ÔÈz˙Â¿«¿≈ƒ¿»«ƒ¿≈ƒ¿≈»

ÔB‰˙Èיג  ÈÙÁ˙Â ÔÈhL ÈÚ‡c ÈÁÈ‡ „aÚ˙Â¿«¿≈¬ƒ≈¿»≈ƒƒ¿«¬≈»¿
:‡‰c«¬»

ÈËÒיד  ÏÚ ‡˙˜ÊÚa ‡iÁÈ‡ ˙È ÏÚ˙Â¿»≈»¬ƒ«»¿ƒ¿»»«ƒ¿≈
:ÔB‰a ‡B‡ ˙È ÏhÓÏ ‡B‡¬»¿ƒ«»¬»¿

ÔecÚÈטו ‡Ï ‡iÁÈ‡ ÔB‰È ‡B‡c ‡˙˜ÊÚa¿ƒ¿¿»«¬»¿¬ƒ«»»¿ƒ
:dpÓƒ≈

CÏ:טז Ôz‡ Èc ‡˙e„‰Ò ˙È ‡B‡a Ôz˙Â¿ƒ≈«¬»»«¬»ƒ∆≈»

 

             



לז               

     

      §¨¦¬¨©−Ÿ¤¨¨´¨®©¨©³¦¨¥̧¦Æ¨§½̈
  §©¨¬¨¥−¦¨§¨«

˙tÎ∑ מלמ ּפת ּוח  ׁשהיה  האר ֹון, על  עלה ,ּכּסּוי «…∆ְְִִֶַַַָָָָָָ
ּדף  ּכמין עליו ‡dk.ּומ ּניח ֹו ÈˆÁÂ ÌÈ˙n‡∑ּכאר ּכֹו ְִִַַָָ«»«ƒ»≈ƒ»¿»ְְָ

עבי  על  ּומ ּנחת  אר ֹון, ׁשל  ּכרח ּבֹו ורח ּבּה אר ֹון, ְְְְֳִֶֶַַַָָָָָֻׁשל 

ׁשע ּור  נתן ׁשּלא  ֿ ּפי ֿ על  ואף  אר ּבע ּתם . ְְְְִִִֶַַַַַַָָָֹה ּכתלים 
טפח  עביּה ׁשהיה  ר ּבֹותינּו ּפר ׁשּו ה)לעביּה, .(סוכה ְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָ

        

טפח טפח טפח טפח   עבי עבי עבי עבי יז)היההיההיההיה כה , ר"י(רש"י ראה  מה  לאל,  י ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
מ ע :ל הק ה  למר,  וי ה רת. עבי  ער ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֻלפר

לעיל י)נאמר אר וע וע וע וע "(פסוק אמר למה  נד  ,"אר ְְְְְְְְֱֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

"  לי יתיתיתיתה וע וע וע וע ואי טפח , היה  ה רת עבי  , מתר ." ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
רת־מ קל  זהב  חתיכת ולע ת לעבד  אחד   אד ל  כחְְְֲֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

ֶָזה .

      §¨¦²¨§©¬¦§ª¦−¨¨®¦§¨Æ©«£¤´Ÿ½̈
  ¦§¥−§¬©©«Ÿ¤

ÌÈk∑ ּפרצ ּוף להם ּדמ ּות  L˜Ó‰.ּתינֹוק  ¿Àƒְְִֶַָƒ¿»
‰NÚz∑ ּברא ׁשי ּותח ּברם  עצמם  ּבפני ּתע ׂשם  ׁשּלא  «¬∆ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָֹ

ׁשּקֹורין  צ ֹורפים , ּכמע ׂשה  ע ׂשּיתם  לאחר  ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹה ּכּפרת 
ע ׂשּית  ּבתח ּלת  הר ּבה  זהב  ה ּטל  א ּלא  ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָׁשולדרי"ץ ,

ורא ׁשין  ּבאמצע , ּובקרנס  ּבפ ּטיׁש וה ּכה  ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻה ּכּפרת 
קצ ֹותיו  ּבבליטת  ה ּכר ּובים  וצ ּיר  למעלה , .ּבֹולטין ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָ

‰L˜Ó∑ּכמ ֹו ּבלע "ז, ו')בטדי"ץ  ה' לדא (דניאל  "ּדא  ƒ¿»ְְְַַָָ
‰tk˙.נק ׁשן" ˙Bˆ˜∑ ה ּכּפרת .רא ׁשי ְָָ¿««…∆ֵֶַַָֹ

      ©«Â£¥Â§¸¤¨³¦¨¨Æ¦¤½§«¤¨¬¦¨−̈
    ¦¤®¦©©²Ÿ¤©«£¬¤©§ª¦−©§¥¬

§¨«
‰ˆwÓ „Á‡ ek ‰NÚÂ∑ ׁשני ּתאמר  ׁשּלא  «¬≈¿∆»ƒ»»ְֵֶַֹֹ

"ּכר ּוב  לפר ׁש:  ה ּוצר  לכ וקצה . קצה  לכל  ְְְְְְְִֵֶֶַָָָָָּכר ּובים 
מ ּזה " מ ּקצה  ‰tk˙.אחד  ÔÓ∑ את ּתע ׂשה  עצמ ּה ִִֶֶָָָƒ««…∆ְֲֶֶַַָ

א ֹותם ", ּתע ׂשה  "מק ׁשה  ׁשל  ּפר ּוׁשֹו זה ּו ְְֲִִֵֶֶֶַַָָה ּכר ּובים ,
ל ּכּפרת  ּותח ּברם  עצמם  ּבפני ּתע ׂשם  .ׁשּלא  ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹ

     §¨´©§ª¦Á«Ÿ§¥̧§¨©¹¦§©À§¨«Ÿ§¦³
     §©§¥¤Æ©©©½Ÿ¤§¥¤−¦´¤¨¦®¤̧

   ©©½Ÿ¤¦«§−§¥¬©§ª¦«
ÌÈÙÎ ÈNt∑, ׁשֹוכבים ּכנפיהם  ּתע ׂשה  ׁשּלא  …¿≈¿»«ƒְְֲִֵֶֶֶַַֹ

ּפר ּוׂשים  ׁשּיהא א ּלא  רא ׁשיהם , אצל  למעלה  ּוגבהים  ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ
ּכדאיתא  ל ּכּפרת , ה ּכנפים  ׁשּבין ּבחלל  טפחים  ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹע ׂשרה 

ה)ּב"ס ּכה " .(דף  ְָֻ

‡ÔÈnיז ÔÈzz ÈÎc ‰„c ‡ztk „aÚ˙Â¿«¿≈«À¿»ƒ¿«¿≈«¿≈«ƒ
:dÈ˙t ‡bÏÙe ‡˙n‡Â dk‡ ‡bÏÙe«¿»À¿«¿«¿»«¿»¿»«

aÚz„יח  „È‚ ‰„c ÔÈek ÔÈz „aÚ˙Â¿«¿≈¿≈¿ƒƒ¿»¿ƒ«¿≈
:‡ztÎ ÈËÒ ÔÈzÓ ÔB‰˙È»¿ƒ¿≈ƒ¿≈«À¿»

eÎe‡יט  ‡kÓ ‡ËqÓ „Á ‡ek „aÚÂ¿ƒ≈¿»«ƒƒ¿»ƒ»¿»
˙È Ôe„aÚz ‡ztk ÔÓ ‡kÓ ‡ËqÓ „Á«ƒƒ¿»ƒ»ƒ«À¿»«¿¿»

:È‰BËÒ ÔÈz ÏÚ ‡iek¿«»«¿≈ƒ¿ƒ

lÚÏ‡כ  ÔB‰ÈÙ„b ÔÒÈt ‡iek ÔB‰ÈÂƒ¿«»¿ƒ»«¿≈¿≈»
„Á ÔB‰Èt‡Â ‡ztk ÏÚ ÔB‰ÈÙ„‚a ÔÈlËÓ¿«ƒ¿«¿≈««À¿»¿«≈«
Èt‡ ÔB‰È ‡ztk Ï˜Ï „Á Ï˜Ï»√≈«»√≈«À¿»¿«≈

:‡ieÎ¿«»

 

    
     

  
  

    
   

  
      

      
   

    



לח              

    §¨«©¨¤©©²Ÿ¤©¨«¨−Ÿ¦§¨®§¨§¤
      ¨´¨½Ÿ¦¥Æ¤¨´¥ª½£¤¬¤¥−¥¤«

˙„Ú‰ ˙‡ Ôzz Ô‡‰ Ï‡Â∑ ל ּמה ידע ּתי לא  ¿∆»»…ƒ≈∆»≈Àְִַָָָֹ
העדת "? את  הארן אל  "ונת ּת נאמר : ּכבר  ׁשהרי ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻנכ ּפל ,
ּבלא  לב ּדֹו אר ֹון ׁשּבע ֹוד ֹו לל ּמד  ׁשּבא  ל ֹומר  ְְְְְֵֵֶֶַַַָָֹויׁש
יּתן  ּכ ֿ ואחר  לת ֹוכ ֹו, העדת  את  ּתח ּלה  יּתן ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻּכּפרת ,

המ ׁשּכן  את  ּכׁשהקים  מצינּו, וכן עליו. ה ּכּפרת  ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאת 
מ)נאמר : ֿ ּכ:(לקמן ואחר  האר ֹון", אל  העד ּות  את  "וּיּתן ְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

מלמעלה " האר ֹון על  ה ּכּפרת  את  ."וּיּתן ְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

              

   

  האר האר האר ואל ואל ואל ואל ־ ־ ־ ־ האר מלמעלהמלמעלהמלמעלהמלמעלה  האר האר האר על על על על ־ ־ ־ ־ האר אתאתאתאת־ ־ ־ ־ ההההרתרתרתרת ְְְְַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽונתונתונתונתֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹ ֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ִִִִֵֵֵֵֹֹ
:::: אלי אלי אלי אלי      א א א א א א א א רררר כא)אתאתאתאת־ ־ ־ ־ העדתהעדתהעדתהעדת (כה , ֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָֻֻֻֻֽֽֽֽ

היא  ה רת לר"י  ה רת, גדר " והרמ ר"י   ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹֹנחלק
 לב אר  ד ע" זה  ס ק  מפר ולכ , פני ־עצמ ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָלי 
את   י ואחר־  כלת העד ת ח ה   י רת, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹלא 
,מהאר חלק  היא  ה רת " להרמ אבל עליו ", ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹה רת

עליו " ה רת הי ת   י רא   אר" נוכל אי ש ועיי) ְְְִִִֵֶַַַָָָָֹ
הפסוק) .מפרש

  לכ  צריכי  הי ה רת ע ת עת  הא ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹונפקא ־מינ
רת. ע ת  ל  א האר ע ת  ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָֹל

: העניני נימ ת ע "פ זה  לבאר  ְְְְִִִִֵֵֶָָָוי
"ו כני היה  די  היה  , והאר  ה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָכלית
   ק וה ני ־י ראל, תככי   י רה '־ית " כתְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ

וד רי   ל "ונעד י  ה תב  ל היה  כינה  ְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָרתה 
ה רת. מעל ," רבי ה ני  י מ ה רת מעל  ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַֹֹֻא

ה כינה  ה ראת את  ייר י ראל ני  די   ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאמנ
ה רת  " הרמ מפר ולכ ה רה , ע "י  רק   זה  יניהְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
ני  הי   מהאר חלק  היתה  כינה  רתה   ְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָָָ
את   י ימר ה רה  ע "י  רק  י  ה רה . ה רית, ְְִִִִֶַַַַַָָלח ת

ה כינה . ְְִַַַָָה ראת
מדיל  אינ  א   י ראל בני  רה  ה "ה  אמת  ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָא
י ה כינה ), ה ראת את  י ימר  אינ אז א) ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָרה 
מה רה , למעלה  ה א  וק ב "ה  י ראל ל ה נימי  ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָה ר
ר"י מפר ולכ לרה ",  קדמ "י ראל חז"ל ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָמאמר
והיא  , פני ־עצמ לי  היא  ה כינה  רתה    ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹה רת

ה רה .  ה ח ת  הי   מהאר ְְֵֶַַַָָָָָָלמעלה 

      §«©§¦´§»¨¼§¦©§¦̧¦§¹¥©´©©ÀŸ¤
      ¦¥Æ§¥´©§ª¦½£¤−©£´¨«¥ª®¥´

     ̈£¤£©¤²«§−¤§¥¬¦§¨¥«
Èz„ÚBÂ∑א ֹות ֹו ,ע ּמ לד ּבר   ל מ ֹועד  ּכׁשאק ּבע  ¿«¿ƒְְְְְִֵֵֶֶַַ

אלי לד ּבר  ׁשם  ׁשאבא  ל ּמֹועד  אק ּבע  Èza„Â.מק ֹום  ְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ¿ƒ«¿ƒ
˙tk‰ ÏÚÓ Ez‡∑: א ֹומר ה ּוא  אחר  (ויקרא ּובמק ֹום  ƒ¿≈«««…∆ְֵֵַָ

ה ּמׁשּכן א) זה  לאמר ", מ ֹועד  מאהל  אליו ה ' ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ"ויד ּבר 
את  זה  מכחיׁשים  ּכת ּובים  ׁשני נמצא ּו ל ּפרכת . ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָֹמח ּוץ 

ּביניהם : והכריע  ה ּׁשליׁשי ה ּכת ּוב  ּבא  ז)זה . (במדבר ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ
מ ּדּבר  ה ּקֹול  את  וּיׁשמע  מ ֹועד  אהל  אל  מ ׁשה  ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹֹ"ּובבא 

ל ּמׁשּכן, נכנס  היה  מ ׁשה  וג ֹו'", ה ּכּפרת  מעל  ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹאליו
לבין  ה ּׁשמים  מן יֹורד  ק ֹול  ה ּפתח , ּבת ֹו ׁשּבא  ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָוכיון
מ ֹועד  ּבאהל  למ ׁשה  ונׁשמע  יֹוצא  ּומ ּׁשם  .ה ּכר ּובים , ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹֹ

Ï‡NÈ ÈaŒÏ‡ E˙B‡ ‰eˆ‡ L‡ŒÏk ˙‡Â∑ הרי ¿≈»¬∆¬«∆¿∆¿≈ƒ¿»≈ֲֵ
יתרה  זֹו וכה וי"ו ּבּמקרא , הר ּבה  וכמ ֹוה ּו ּוטפלה , ְְְְְְִֵֵֵַַָָָָָֹ

א ׁשר  ּכל  את  ׁשם ", ע ּמ אד ּבר  א ׁשר  "ואת  ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָֹּתפ ּתר :
ה ּוא  יׂשראל , ּבני אל   א ֹות .אצ ּוה  ְְְֲִֵֵֶֶַָ

lÚÏÓ‡כא  ‡B‡ ÏÚ ‡ztk ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«À¿»«¬»ƒ¿≈»
:CÏ Ôz‡ Èc ‡˙e„‰Ò ˙È Ôzz ‡B‡e«¬»ƒ≈»«¬»ƒ∆≈»

CnÚכב  ÏlÓ‡Â Ônz CÏ ÈÓÈÓ ÔnÊ‡Â∆¡«≈≈¿ƒ»«»∆¡«≈ƒ»
ÏÚ Èc ‡iek ÔÈz ÔÈaÓ ‡ztÎ ÈÂlÚÓ≈ƒ»≈«À¿»ƒ≈¿≈¿«»ƒ«
˙ÂÏ C˙È „wÙ‡ Èc Ïk ˙È ‡˙e„‰Ò„ ‡B‡¬»¿«¬»»»ƒ¡«≈»»¿»

:Ï‡NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈

 

   
     

      
       

      

     
    
    

      
      
    

   



לט               

      §¨¦¬¨ª§−̈£¥´¦¦®©¨©³¦¨§Æ§©¨´
   ̈§½§©¨¬¨¥−¦«Ÿ¨«

B˙Ó˜∑ה ּׁשלחן עבי עם  רגליו קט)ּגב ּה .(פסחים …»ְְֳִִַַַָָֹֻ

        §¦¦¨¬Ÿ−¨¨´¨®§¨¦¬¨²¥¬¨−̈¨¦«

‰Ê Ê∑' מלכים 'ׁשלחן ׁשא ֹומרים : ּכמ ֹו ּוגד ּולה , ע ׁשר  ׁשם  ׁשה ּׁשלחן מלכ ּות , לכתר  .סימן ≈»»ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻֻ

      §¨¦̧¨¬¦§¤²¤−Ÿ©¨¦®§¨¦¨¥«¨¨²
 §¦§©§−¨¦«

˙bÒÓ∑ חכמי ונחלק ּו ּגדנפא , ּכתר ּגּומ ֹו: ƒ¿∆∆ְְְְְְְְֵֶַַַָ
סביב  היתה , למעלה  א ֹומרים : יׁש ּבּדבר . ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָיׂשראל 
ויׁש ׂשרים . ׁשלחן ׁשּבׂשפת  לבזּבּזין ּכמ ֹו ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָֻֻל ּׁשלחן,
ּבאר ּבע  לרגל , מרגל  ּתק ּועה  היתה  למ ּטה  ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָא ֹומרים 

מס ּגרת  א ֹות ּה על  ׁשֹוכב  ה ּׁשלחן ודף  ה ּׁשלחן, .ר ּוח ֹות  ְְְְִֵֶֶַַַַָָָֻֻ
BzbÒÓÏ ‰ÊŒÊ ˙ÈNÚÂ∑, למעלה האמ ּור  זר  ה ּוא  ¿»ƒ»≈»»¿ƒ¿«¿ְְֵַָָָ

היתה  ה ּמס ּגרת  ׁשעל  ּכאן  ל .ּופר ׁש ְְְִֵֶֶֶַַַָָָ

      §¨¦´¨½©§©−©§´Ÿ¨¨®§¨«©¨Æ¤©©¨½Ÿ
     ©©§©´©¥½Ÿ£¤−§©§©¬©§¨«

     §ª©Æ©¦§¤½¤¦«§¤−¨©©¨®Ÿ§¨¦´§©¦½
 ̈¥−¤©ª§¨«

˙Úah‰ ÔÈÈ‰z ˙bÒn‰ ˙nÚÏ∑ ּברגלים ¿À««ƒ¿∆∆ƒ¿∆»««»…ְִַַָ
ה ּמס ּגרת  רא ׁשי ּכנגד  ÌÈcÏ.ּתק ּוע ֹות  ÌÈzÏ∑ א ֹותן ְְְִֵֶֶֶֶַָ¿»ƒ¿«ƒָ

ה ּבּדים  ּבהן להכניס  ּבּתים  יהיּו ∑ÌÈzÏ.ט ּבע ֹות  ְְְִִִִֶַַַַָָָ¿»ƒ
 ּבּתים לצר.ÌÈcÏ∑ לאריח ּיא לאתרא  .ּכתר ּגּומ ֹו: ְִֶָֹ¿«ƒְְְְֲִַַַַָָ

     §¨¦³¨¤©©¦Æ£¥´¦¦½§¦¦¨¬Ÿ−̈
  ̈¨®§¦¨−̈¤©ª§¨«

ÌŒ‡OÂ∑ ה ּׁשלחן את  ּבם  נּׂשא  יהיה  נפעל , .ל ׁשֹון ¿ƒ»»ְְְְִִִֶֶַַָָָֻ

     §¨¦̧¨§¨«Ÿ¹̈§©ŸÀ̈§¨Æ§©¦Ÿ½̈£¤¬
     ª©−¨¥®¨¨¬¨−©«£¤¬Ÿ¨«

ÂÈ˙tÎÂ ÂÈ˙Úw ˙ÈNÚÂ∑,ה ּדפ ּוס ,קער ֹותיו זה  ¿»ƒ»¿»…»¿«…»ְְֶַָָ
ּכמין  ע ׂשּוי היה  וה ּלחם  ה ּלחם , ּכדפ ּוס  ע ׂשּוי ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשהיה 
וק ֹופל  למ ּטה  ל ֹו ׁשּולים  ר ּוח ֹותיה . מ ּׁשּתי ּפר ּוצה  ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָּתבה 

ּומ ּכאן קר ּוי מ ּכאן  ּולכ ּכתלים , ּכמין מעלה  ּכל ּפי ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָ
לצ ּדי  ּולכאן, לכאן ר ֹואין ּפנים  ל ֹו ׁשּיׁש ה ּפנים , ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָלחם 
ּוכתליו  ׁשלחן ׁשל  לרח ּבֹו אר ּכֹו נֹותן ּומ ּזה , מ ּזה  ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻה ּבית 

ה ּׁשלחן, ׂשפת  ּכנגד  זהב זק ּופים  ּדפ ּוס  ל ֹו ע ׂשּוי והיה  ְְְְְְִֶֶַַָָָָָָֻ
מן  ּוכ ׁשּמֹוציא ֹו נאפה , ה ּוא  ּברזל  ּבׁשל  ּברזל . ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַּודפ ּוס 
ׁשּמס ּדר ֹו ּבׁשּבת  למחר  עד  זהב  ּבׁשל  נֹותנֹו ְְְְְְֶֶַַַַַָָָָָה ּתּנּור ,

קערה  קר ּוי ּדפ ּוס  וא ֹות ֹו ה ּׁשלחן, הן ∑ÂÈ˙tÎÂ.על  ְְְְַַָָָָֻ¿«…»ֵ
ק ֹומצי  ל ׁשני היּו ּוׁשּתים  לב ֹונה . ּבהם  ׁשּנֹותנין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָּבזיכין

ׁשּנאמר : ה ּמערכ ֹות , ׁשּתי על  ׁשּנֹותנין כה)לב ֹונה  (ויקרא ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָ

‡ÔÈnכג  ÔÈzz ÔÈhL ÈÚ‡c ‡B˙t „aÚ˙Â¿«¿≈»»¿»≈ƒƒ«¿≈«ƒ
:dÓe ‡bÏÙe ‡˙n‡Â dÈ˙Ù ‡˙n‡Â dk‡À¿≈¿«¿»¿»≈¿«¿»«¿»≈

ÈÊכד  dÏ „aÚ˙Â ÈÎc ‰c d˙È ÈÙÁ˙Â¿«¬≈»≈¿«¿≈¿«¿≈≈≈
:BÁÒ BÁÒ ‰„cƒ¿«¿¿

BÁÒכה  ‡kLt dÓe ‡Ù„b dÏ „aÚ˙Â¿«¿≈≈¿«¿»≈À¿»¿
BÁÒ dÙ„‚Ï ‰„c ÈÊ „aÚ˙Â BÁÒ¿¿«¿≈≈ƒ¿«ƒ¿«¿≈¿

:BÁÒ¿

È˙כו Ôz˙Â ‰„c Ô˜ÊÚ Úa‡ dÏ „aÚ˙Â¿«¿≈≈«¿«ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ≈»
Úa‡Ï Èc ‡˙ÈÂÊ Úa‡ ÏÚ ‡˙˜ÊÚƒ¿»»««¿«ƒ¿»»ƒ¿«¿«

:È‰BÏ‚«¿ƒ

˙‡Ï‡כז ‡˙˜ÊÚ ÔÈÂ‰È ‡Ù„b Ï˜Ï»√≈¿«¿»¿∆¿»ƒ¿»»¿«¿»
:‡B˙t ˙È ÏhÓÏ ‡iÁÈ‡Ï«¬ƒ«»¿ƒ«»»»

ÈÙÁ˙Âכח  ÔÈhL ÈÚ‡c ‡iÁÈ‡ ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»¬ƒ«»¿»≈ƒƒ¿«¬≈
:‡B˙t ˙È ÔB‰a ÔÈÏË ÔB‰ÈÂ ‡‰c ÔB‰˙È»¿«¬»ƒ»¿ƒ¿»»»

d˙ÂÒ˜Âכט  È‰BkÊe È‰BÒÈ‚Ó „aÚ˙Â¿«¿≈»ƒƒ»ƒƒ¿«¿»≈
Ô‰a Cq˙Èc d˙ÏÈÎÓe„aÚz ÈÎc ‰c ¿ƒ»≈ƒƒ¿««¿≈¿«¿≈«¿≈
:ÔB‰˙È»¿

 

         



מ              
זּכה " לב ֹונה  ה ּמערכת  על  הן ∑ÂÈ˙BN˜e."ונת ּת ְְֲֶֶַַַַַָָָָ¿»ֵ

ּדּוגמתן  לאר ּכן. ה ּנס ּדקין חל ּולים  קנים  חצאי ְְְְְֲֲִִִִִֵַָָָָָָָּכמין
ׁשּיׁשב  לחם  ּכל  רא ׁש על  ׁשל ׁשה  ּומס ּדר  זהב  ׁשל  ְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹע ׂשה 
לחם  ּבין ּומב ּדילין ה ּקנים , א ֹותן ּגּבי על  האחד  ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָלחם 
יתע ּפׁשּו. ולא  ּביניהם  הר ּוח  ׁשּתּכנס  ּכדי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹללחם ,
קסו"א  קר ּוי חל ּול  ּדבר  ּכל  ערבי, .ּובל ׁשֹון ְְִַָָָָָָ

ÂÈ˙iwÓe∑ ּכמין סניפים  הן ּומכילת ּה, ּתר ּגּומ ֹו: ¿«ƒ…»ְְְְִִִִֵֵַָ
מן  למעלה  עד  ּוגב ֹוהים  ּבארץ , ע ֹומדין זהב  ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָיתד ֹות 
ּומפ ּצלים  ה ּלחם , מערכת  ּגב ּה ּכנגד  הר ּבה , ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻֻה ּׁשלחן

) גורס ׁשּׁשה  מ ּזה ,חמ ּׁשה )הרא"ם למעלה  זה  ּפּצּולים  ְְֲִִִִִֶֶַָָָ
א ֹותן  על  סמ ּוכין ללחם , לחם  ׁשּבין ה ּקנים  ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָורא ׁשי
על  העליֹונים  ה ּלחם  מ ּׂשא  יכ ּבד  ׁשּלא  ּכדי ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹּפּצּולין,

ּכמ ֹו: סבל ֹותיו, מכילת ּה, ּול ׁשֹון ויּׁשבר ּו. ְְְְְְְִִִִֵַַָָָה ּתח ּתֹונים 
אי יֹודע  איני מנּקּיֹות , ל ׁשֹון אבל  הכיל ", ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָ"נלאיתי

א ֹומרים  יׂשראל  מחכמי ויׁש סניפין. על  (מנחות נֹופל  ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָ
ּומחזיקים צו) א ֹות ֹו ׁשּמק ּׁשין סניפין א ּלּו ק ׂשֹותיו, :ְְְֲִִִִִֵֶַַָ

יּׁשבר . ׁשּלא  ׁשּמנּקין ּומנּקּיתיו,א ֹות ֹו ה ּקנים  א ּלּו ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
מכילת ּה, ׁשּתר ּגם : א ּונקל ֹוס  אבל  יתע ּפׁש, ׁשּלא  ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹא ֹות ֹו

סניפין  הן מנּקּיֹות  הא ֹומר : ּכדברי ׁשֹונה  ‡L.היה  ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָ¬∆
Ô‰a CqÈ∑: א ֹומר ה ּוא  ק ׂשֹותיו ועל  ּבהן, יכ ּסה  א ׁשר  À«»≈ְְְֲֵֶֶֶַָָֻ

וכ ּסּוי.  סכ ּכמין עליו ׁשהיּו ,"יּס ּבמק ֹום "א ׁשר  וכן ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֻ
א ֹומר : ה ּוא  ד )אחר  וזה (במדבר ," ה ּנס ק ׂשֹות  "ואת  ְְְֵֵֵֶֶַַָ

הם  וכ ּסּוי  סכ ל ׁשֹון ," ו"ה ּנס "יּס" .וזה , ְְְְְִֵֶֶַַָָֻ

      §¨«©¨©©ª§¨²¤¬¤¨¦−§¨©¬¨¦«

ÌÈt ÌÁÏ∑" ה ּכהנים אל  ּב"אמר  מפר ׁשים  מערכ ֹותיו וסדר  ה ּלחם  ּומנין ׁשּפר ׁשּתי, ּכמ ֹו ּפנים  ל ֹו .ׁשיׁש ∆∆»ƒְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹ

     

     §¨¦¬¨§Ÿ©−¨¨´¨®¦§º̈¥«¨¤³
      ©§¨Æ§¥¨´§¨½̈§¦¤²¨©§Ÿ¤¬¨§¨¤−¨¦¤¬¨

¦«§«
‰Bn‰ ‰NÚÈz ‰L˜Ó∑ ח ּוליֹות יע ׂשּנה  ׁשּלא  ƒ¿»≈»∆«¿»ְֲֶֶַָֹ

ּכ ֿ ואחר  אברים , אברים  ונר ֹותיה  קניה  יע ׂשה  ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹולא 
ּכּלּה א ּלא  ׁשולדרי"ץ , ׁשּקֹורין ה ּצֹורפין  ּכדר ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֻיד ּביקם 
ּבכלי   וח ֹות ּבקרנס  ּומ ּקיׁש אחת , מחתיכה  ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָֻּבאה 

 ואיל  איל ה ּקנים  ּומפריד  ∑L˜Ó‰.הא ּמנּות  ְִִֵֵַַָָָָָָֻƒ¿»
האברים  את  ׁשּממ ׁשי המ ׁשכה , ל ׁשֹון "נגיד ", ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָּתר ּגּומ ֹו
ּול ׁשֹון  ה ּקרנס . ּבה ּקׁשת  ּולכאן לכאן הע ׁשת  ְְְְְִֶֶַַַָָָָָֻמן

ּכמ ֹו: ּבלע "ז, בטדי"ץ  קרנס , מ ּכת  ה)"מק ׁשה ", (דניאל  ְְְְִַַַַָָֻ
נק ׁשן" לדא  ‰Bn‰."ּדא  ‰NÚÈz∑(תנחומא), מאליה ְְָָָָ≈»∆«¿»ֵֵֶָ

ּבּה, מתק ּׁשה  מ ׁשה  ׁשהיה  ֿ ּבר ּוֿלפי ה ּקד ֹוׁש ל ֹו אמר  ְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֹ
מ  נע ׂשית  והיא  לא ּור , ה ּכּכר  את   ה ׁשל אליה .ה ּוא : ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

'ּתע ׂשה ' נכ ּתב  לא   כט)לכ הרגל ∑dÎÈ.(מנחות ה ּוא  ְְֲִֶַַָֹ¿≈»ֶֶָ
יֹוצאין  הרגלים  ּוׁשל ׁשה  ּתבה , ּכמין הע ׂשּוי מ ּטה  ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹׁשל 

ּולמ ּטה  הע ֹולה ∑d˜Â.הימ ּנה  ׁשּלּה האמצעי ה ּקנה  ְֵֶַָָ¿»»ְִֶֶֶֶַָָָָָ

האמצעי  נר  ועליו מעלה  ּכל ּפי זק ּוף  , ה ּיר ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּבאמצע 
ה ּפתילה  ולתת  לת ֹוכ ֹו ה ּׁשמן לצ ּוק  ,ּבז ּכמין .ע ׂשּוי ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָ

‰ÈÚÈb∑ אר ּכים מ ּזכ ּוכית , ׁשע ֹוׂשין ּכֹוס ֹות  ּכמין הן ¿ƒ∆»ְְֲִִִִִֵֶֻ
מ ּזהב  ע ׂשּויין וא ּלּו מדירנ"ס , להם  וק ֹורין ְְְֲִִִִֵֶָָָָּוקצרים ,
ּבהם  ׁשּנתן ּכּמנין וקנה  קנה  מ ּכל  ויֹוצאין ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָּוב ֹולטין

לנֹוי  א ּלא  ב ּה היּו ולא  ּכמין ∑ÈzÙk‰.ה ּכת ּוב , ְְֶַָָָָֹ«¿…∆»ְִ
ה ּקנה  סביב ֹות  ּבֹולטין סביב , עג ּלים  ְְֲִִִִִֶַַָָֻּתּפּוחים ,
ה ּׂשרים , ׁשּלפני ל ּמנֹור ֹות  ׁשע ֹוׂשין  ּכדר ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָהאמצעי
ּבּפר ׁשה : ּכת ּוב  ׁשּלהם  ּומנין פימל "ׁש, להם  ְְִִֶֶֶַָָָָָָָוק ֹורין
ּכפ ּתֹור  ׁשּבין חלק  וכ ּמה  מ ּמּנה , ּבֹולטין ּכפ ּתֹורים  ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָּכּמה 

ּפרחים ∑ÈÁÙe‰.לכפ ּתֹור  ּכמין ּבּה ע ׂשּויין .צ ּיּורין ְְַ¿»∆»ְְֲִִִִִָָ
eÈ‰È ‰pnÓ∑, הע ׁשת חתיכת  מ ּתֹו יֹוצא  מק ׁשה , ה ּכל  ƒ∆»ƒ¿ְֲִִִֵֶֶַַָָֹ

ויד ּביקם  לב ּדם  יע ׂשם  .ולא  ְְְְֲִֵֵַַַָֹ

˜„ÈÓל  ‡it‡ ÌÁÏ ‡B˙t ÏÚ Ôz˙Â¿ƒ≈«»»¿≈««»√»«
:‡È„z¿ƒ»

Ú˙z„לא  „È‚ ÈÎc ‰„c ‡zÓ „aÚ˙Â¿«¿≈¿«¿»ƒ¿«¿≈¿ƒƒ¿¬≈
‡‰eÊÁ ‡‰„Èlk d˜e dcL ‡zÓ¿«¿»ƒ«¿««ƒ»»≈»»
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מי               
         

ההההנ נ נ נ רהרהרהרה לא)יע יע יע יע הההה (כה , ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
, מתק ה  מ ה  היה  לפי  מאליה , ה נרה : ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹיע ה 
מאליה  נע ית והיא  לא ר ה ר את ל ה ה "ה : ל ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָאמר

(רש"י)

ע ת  ולא  וקא  ה נרה  ע ת מ ה  נתק ה  ְְְְֲֲִִִֶַַַַַַַַַָָָֹֹמ ע 
? לי ה ְִֵַָאר

, ל הע  ח את להאיר צריכה  היתה  ה נרה  י  ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָָֹא א 
רז"ל כב )כמאמר ה כינה (שבת  ל ע לבאי  היא  "עד ת ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָ

להאיר  אפר  אי למ ה : ה ק ה  ולכ י ראל". ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹרה 

ה "ה : ל אמר מית? מנרה  על־ידי   ל הע  ח ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֹאת
ה ר  את ל ה  א , ־אד ל  בכח ה בר אי ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאמת

מנרה . מ ה  אע ה  ואני  , הא ְְֱֲִִֵֶֶֶַָָלת
לד , רחנת מס ק  איני  : לאד א מר ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָה "ה 
 מ ר אני  . ה צת   בק ,תתפ , ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָה רה 
תכל  לא   ל א . מק לי  ע ה    מה מ ת  ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹ
את   לי לה רק   עלי זה . את אע ה  אני  ; לב ת ְְְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָלע
האהבה   א רפי   הינ ,ל  הא לת  ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָה הב 

ַלה '.

      §¦¨´¨¦½«Ÿ§¦−¦¦¤®¨§¨´§¥´§Ÿ̈À
       ¦¦¨Æ¨«¤½̈§¨Æ§¥´§Ÿ̈½¦¦−̈©¥¦«

‰ÈcvÓ ÌÈ‡ˆÈ∑ ּבאלכס ֹון ּולכאן, לכאן …¿ƒƒƒ∆»ְְְֲַַָָ
ׁשה ּוא  מנֹורה , ׁשל  ּגבה ּה ּכנגד  עד  וע ֹולין ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָנמ ׁשכים 
זה  האמצעי, קנה  מ ּתֹו ויֹוצאין האמצעי, ְְְְִִִִֶֶֶֶֶָָָָָָקנה 
הימ ּנּו קצר  מעלה  וׁשל   אר ה ּתח ּתֹון מ ּזה : ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלמעלה 

ׁשוה  רא ׁשיהן ּגב ּה ׁשהיה  לפי הימ ּנּו, קצר  ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹוהעליֹון
יֹוצאים  ׁשּמּמּנּו ה ּׁשביעי, האמצעי קנה  ׁשל  ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָלגבה ֹו

קנים  .ה ּׁשּׁשה  ִִַָָ

      §¨´§Â¦¦Â§ª¨¦º©¨¤´¨«¤¨»©§´Ÿ
       ¨¤¼©¼§¨´§¦¦À§ª¨¦²©¨¤¬¨«¤−̈©§´Ÿ
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ÌÈ„wLÓ∑ ּכדר היּו, מצ ּירים  ּכתר ּגּומ ֹו: ¿À»ƒְְְְִֶֶַָָֻ

ניאל "ר  ׁשּקֹורין וזהב , ּכסף  לכלי LÏLe‰.ׁשע ֹוׂשין ְְִִִֵֶֶֶֶָָ¿…»
ÌÈÚ‚∑ קנ מ ּכל  וקנה ּבֹולטין ÁÙÂ.ה  zÙk∑ היה ¿ƒƒְְִִֶֶָָָ«¿…»»«ָָ

וקנה  קנה  .לכל  ְְֶֶָָָ

             

  

ה חירה  ית סה "י)הלכ ת הרמ "(פ"ג  באר לאחרי  ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָ
צר   י כתב ־היד  ,"רתצ היא  וז"   מס ה נרה , ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָצרת
רימצ  ביעי ה , מ בר זה  מצינ ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֻה נרה .
ה נרה  צר ה א  וכ למ ה .  פיה למעלה   ליהְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ה ני ת פר  " הרמ כתי "ק   ג צילו ספ"ג . (מנחות ְְְְִֵֶַַַָָ
קאפח) הוצאת בפיה "מ  .ממנה 

( " הרמ (לדעת נרה   ביעי ה  ע נק א אי  עי , ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַַַַַָָָָוטעמא 
ה ביע לי  הרגיל  עמידת אפ ולא  , כיהפ  הְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

למעלה . פיו  ְְְִַַָָלמ ה 
לה נרה  נגע  חז"ל אמר מה  על־י  זה  למר  ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָוי

ב ) פו , אי(מנחות לכל היא  עד ת ' כ  צרי אני  ר לא ְְֲִִִֵֵָָָָֹ"לא 
ית  ח נת  הי ולכ י ראל". רה  ה כינה   ל ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָע

" מיאט  פי ק"  ק ד )ה ו , וצרי(מ "א   ח מ  רחבי ְְְְֲִִִִִִַַָָָ

י צא  ר א הא  "די  ,( רגילי מח נת הפ)  פני ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָמ
" ל לע איר ש)מהיכל מנחות כת"י רש"י .(ל' ִֵֵֶָָָָ

ה 'ח י ' תב  כ  מ(לא כה , ה נרה (פרשתנו  לגביעי  נגע  ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָ
ל  מרוה ". ()מ קה  "לי  ה א  י  ה א  ביע  ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָהרמז

ה פל".  ל לע" להרו ת לה ק ת היא  ה נרה  ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָעני
למ ה , ליו  רגיל אפ ע מד  ביע  דר־לל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹוה ה 
לת  יכ ל  האד ואי ה ביע , ת ה קה  נאר ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָאז
לרת  לת י כל אז ה ביע  את פ ה ורק  .ז דרְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ

.נ ְִצמא
נרה   ביעי ה  ע נק לכ למר  י ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָועל־י ־זה 
ה ד ה  ה עת אי להרא ת למעלה ,  ליהְְְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻ
,  ח לי  "נכת" היא  א א  , ק ה ביל ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָנרה 

ה פל.  ל הע את מרוה  ְְֵֶַַַָָָָָמ קה 
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מב              
ÌÈÚ‚ ‰Úa‡ ‰ne∑ מנֹורה ׁשל  ּבג ּופ ּה «¿…»«¿»»¿ƒƒְְֶָָ

ה ּקנים , מן למ ּטה  ּבּה ּבֹולט  אחד  ּגביעים : אר ּבעה  ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָהיּו
מ ּצּדיה  ה ּיֹוצאים  ה ּקנים  יציאת  מן למעלה  .וה ׁשל ׁשה  ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָֹ

‰ÈÁÙe ‰ÈzÙk ÌÈ„wLÓ∑( נב מחמ ּׁשה (יומא אחד  זה  ¿À»ƒ«¿…∆»¿»∆»ֲִֵֶֶָָ
ּגביעים  אם  יד ּוע  אין הכרע : להם  ׁשאין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמקרא ֹות 

ּופרחיה  ּכפ ּתריה  מ ׁשּקדים  א ֹו .מ ׁשּקדים , ְְְְִִֶֶַָָָָָֹֻֻ

             

   

פרחיהפרחיהפרחיהפרחיה:::: פפפפריהריהריהריה  די די די די מ מ מ מ  גבעי גבעי גבעי גבעי ארארארארעהעהעהעה (כה ,ב ב ב ב נרהנרהנרהנרה ְְְְַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻֻֻֻ ְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
לד )

א יד ע  אי הכרע ,  לה אי מקרא ת מחמ ה  אחד  ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָזה 
פרחיה  פריה   די מ  א , די מ  ביעי(בפרש"י). ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָֻֻ

 " הרמ ה "ב )פסק  פ"ג  הבחירה  בית מ (הל'  די מ "וה ל : ְְְְִַַַַָָָֹֻ
ה א  מ נה '  ס' ה תב  ה בר  בטע ."ת ע  קדיְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ה "ל. ספק  ִֵַַַָמ ד 
אי ־אפר  בר לע ת מצה  ה רה  כ י  אי , ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָותמ
רה  א ר זה  על להי ת  צרי והיה  , מ לק  אי ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָלדעת

ק לה ?  א ְֶֶַַָָעל־ה 
הכרע "  לה אי ה "מקרא ת לאר מה  אינ זה  ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ(וספק 

.( בית ה בא ר ספק  א א  למע ה  צי   אינְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
זה : ה א ר למר  ְֵֵֶַַָוי

ה נרה  לני  א א   הי לא   פרחי  ריפ  ביעי רש"י ה) ְְְְְִִִִֶַַַָָָָֹ
ל"א) כ"ה  להבליט פרשתנו  כדי  היא  " די מ"  ת הי וכ נת ,ְְְְְֱִִִִֵַַַָָָֻ

 לע ת  ר הא נת (כ עלי  , יפי (פיה "מ את ְְְֲֲֵֶֶַַַָָָָָָֻֻ
ספ"ג ) מנחות " תבה להרמב ה רה   א ב מ   וא .(ְְְִֵֶַַָָָָ

,( פרחי  ריפ  א  ביעי =)  מה אחד  רק  " די מ"ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֻ
נא . מאי  ,  כ  לע ת   י   ל־מק ְְְֲִֵֵַַָָָָֻמ

" די מ" אמר מה  על ה פק  ב מ נמצא  ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻועל־י ־זה 
מה  למר, , בית ה פר ספק  א א  י  ספק  ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָאינ

. די מ לע ת פר ה רה  ְְְֲִִֵַַָָָֻצתה 
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ÌÈw‰ ÈL ˙Áz zÙÎÂ∑היּו ה ּכפ ּתֹור  מ ּתֹו ¿«¿…««¿≈«»ƒְִַַָ

ׁשנינּו ּכ , ואיל  איל צ ּדיה  מ ּׁשני נמ ׁשכים  ְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָה ּקנים 
ה ּמׁשּכן: כט)ּבמלאכת  י"ח (מנחות מנֹורה  ׁשל  ּגבה ּה ְְְְִִֶֶֶַָָָָ

ה ּפרח  ה ּוא  טפחים , ׁשל ׁשה  וה ּפרח  הרגלים  ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָֹטפחים ,
ׁשּנאמר : , ּבּיר ח)האמ ּור  ּפרח ּה",(במדבר עד  ירכ ּה "עד  ְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ּגביעים , מהאר ּבעה  ּגביע  ׁשּבֹו וטפח  חלק , ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּוטפחים 
האמ ּורים  ּפרחים  ּוׁשני ּכפ ּתֹורים  מ ּׁשני ופרח  ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָוכפ ּתֹור 
ּכפ ּתריה  "מ ׁשּקדים  ׁשּנאמר : עצמ ּה, ְְְְֱִֶֶֶַַַַָָָָֹֻּבּמנֹורה 
ּוׁשני  ּכפ ּתֹורים  ׁשני ּבּקנה  ׁשהיּו למדנּו, ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּופרחיה ".
נמ ׁשכין  ׁשה ּקנים  ּכפ ּתֹורים  הג ' מן לבד  ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָּפרחים ,
וג ֹו'", ה ּקנים  ׁשני ּתחת  "וכפ ּתר  ׁשּנאמר : ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָֹמ ּתֹוכן,
מ ּמּנּו יֹוצאים  קנים  ּוׁשני ּכפ ּתר  וטפח  חלק , ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּוטפחים 
מנֹורה , ׁשל  ּגבה ּה ּכנגד  וע ֹולים  נמ ׁשכים  , ואיל  ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָאיל
מ ּמּנּו, יֹוצאים  קנים  ּוׁשני ּכפ ּתֹור  וטפח  חלק  ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָטפח 
מ ּמּנּו, יֹוצאים  קנים  ּוׁשני ּכפ ּתֹור  וטפח  חלק  ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָוטפח 

ּוטפחים  מנֹורה , ׁשל  ּגבה ּה ּכנגד  וע ֹולין ְְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָונמ ׁשכים 
וכפ ּתֹור חלק . ּגביעים  ג ' ׁשּבהם  טפחים  ג ' ׁשם  נׁשּתּיר ּו ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָ

ג ' קנים , ל ׁשּׁשה  י"ח  כ "ב : ּגביעים  נמצא ּו ְְְְִִִִִֶַָָָופרח .
הרי  מנֹורה , ׁשל  ּבג ּופ ּה ואר ּבעה  ואחד , אחד  ְְְְְְֲֵֶֶֶַָָָָָָָלכל 
וג ' ה ּקנים  ּבׁשׁשת  ו' ּכפ ּתֹורים : ע ׂשר  ואחד  ְְְְִִֵֶַַַַָָָכ "ב ,
ע ֹוד  ּוׁשנים  מהם , יֹוצאים  ׁשה ּקנים  מנֹורה  ׁשל  ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָּבג ּופ ּה
ּומע ּוט  ּכפ ּתריה ", "מ ׁשּקדים  ׁשּנאמר : ּבּמנֹורה , ְְְְֱֱִִֶֶֶֶַַַָָָֹֻנאמר ּו
והאחד , , ה ּיר אצל  למ ּטה  האחד , ׁשנים : ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּכפ ּתרים ,
ּפרחים  ות ׁשעה  ה ּגביעים . ג ' עם  העליֹונים  טפחים  ְְְְְְְִִִִִִִֶַָָָָּבג '
האחד  "ּבּקנה  ׁשּנאמר : ה ּקנים , ל ׁשׁשת  ו' ל ּה: ְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהיּו
"מ ׁשּקדים  ׁשּנאמר : ל ּמנֹורה , וג ' ופרח ", ְְְְֱִֶֶֶַַַַָָָֹֻּכפ ּתר 
ואחד  ׁשנים , ּפרחים , ּומע ּוט  ּופרחיה ", ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹּכפ ּתריה 

 ּבהעל ֹות" ּבפר ׁשת  ּפרח ּה".":האמ ּור  עד  ירכ ּה "עד  ְְְְְֲִֵַַַַָָָָָָ
ּתמצאם  למעלה , ה ּכת ּובה  זֹו ּבמ ׁשנה  ּתדק ּדק  ְְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָואם 

ּבמק ֹומ ֹו איׁש איׁש .ּכמנינם  ְְְִִִִָָ
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BÁz˙לה  eÊÁÂ dpÓ ÔÈ˜ ÔÈz ˙BÁz eÊÁÂ¿≈¿¿≈¿ƒƒ«¿≈¿
dpÓ ÔÈ˜ ÔÈz ˙BÁz eÊÁÂ dpÓ ÔÈ˜ ÔÈz¿≈¿ƒƒ«¿≈¿¿≈¿ƒƒ«

:‡zÓ ÔÓ ÔÈ˜Ùc ÔÈ˜ ‡zLÏ¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒƒ¿«¿»

È‚„‡לו dlk ÔB‰È dpÓ ÔB‰È˜e ÔB‰ÈeÊÁ≈≈¿≈ƒ«¿À«¿ƒ»
:ÈÎc ‰„c ‡„Á¬»ƒ¿«¿≈

È˙לז ˜Ï„˙Â ‡ÚL ‡‰ÈˆBa ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»ƒ»»ƒ¿»¿«¿≈»
:‡‰t‡ Ï˜ ÏÚ ÔÈ‰Ó ÔB‰ÈÂ ‡‰ÈˆBaƒ»»ƒ¿«¬ƒ«√≈«»»

itke zegpn zkqnae o`k eyexita i"yx zhiy itl dxepnd dyrn xeiv

`ed oke "ayeg dyrn" extqa iwix ig l`epnr iax laewnd oe`bd ex`iay

zegpn zkqnl eyexita m"anxd xe`ia itl

ז', משנה ג' פרק מנחות במסכת ז"ל הרמב"ם לשון וזה
הציור וקודם שלימה. המנורה צורת בכאן לצייר ראיתי
טפחים. עשר שמונה שגובהה בידינו שמסורה אומר אני
כפתורים ושני גביעים ארבעה בו היו עצמה המנורה ועמוד
גביעים ארבעה ובמנורה בתורה ונאמר פרחים. ושלשה
לפיכך שנים, רבים ומיעוט ופרחיה, כפתוריה משוקדים
השלישי והפרח פרחים. ושני כפתורים שני בה שיש התבאר
עד יריכה עד שנאמר מה והוא המנורה, לשולי סמוך הוא
לו הסמוך והפרח ירך אותו שקרא היסוד לומר רצה .1פרחה,

רגלים. שלש לה והיו
צר, מלמטה שהוא מקשה עשוי כוס צורת הוא והגביע
אסטונא כראש הוא כאסטונא מחודד שהוא לומר תרצה ואם
כדור דמות היא הכפתור מלמעלה, מועט דבר ממנו שניטל
לצורת קרוב מעט אורך בה שיש רק וכל מכל עגול שאינו

העוף שושן.2ביצת צורת ופרח .
דבר צורת שהגביעים הזאת הצורה עכשיו מצייר ואני
קל שיהיה כדי עגולה, חצי והפרח עגולה, והכפתור משולש,
צורת בה להודיע הזאת בצורה הכוונה שאין להצטייר,
הכוונה אבל לך, אותו בארתי שכבר לפי אמתתו על הגביע
ומקומותם והפרחים והכפתורים הגביעים מספר בה להודיע
דבר שום בו שאין המנורה מעמוד הנשאר והשיעור
היתה. איך וכולה והכפתורים, הפרחים בהן שהיו והמקומות

והפרחים שוין. כולן הגביעים וכן לכולן. אחד שיעור הכפתורים שכל ודע ( ... הציור (ראה זה, כל צורת היא וזו
כן. גם

עשר. אחד הכפתורים ומספר תשעה. הפרחים ומספר ושנים, עשרים הגביעים שמספר הזאת מהצורה לך ונתבאר
זה. את זה מעכבין תשעה פרחים עשר אחד כפתורים ושתים עשרים גביעים אמרו,

שבו וטפח חלק, וטפחיים שלשה, והפרח הרגלים טפחים, עשר שמונה מנורה של גובהה גובהה, בשיעור 3ואמרו

לכאן ואחד לכאן אחד ממנו יוצאים קנים ושני כפתור וטפח חלק, וטפחיים ופרח, כפתור כנגד4גביע ועולים ונמשכים
מנורה של וטפח5גובהה מנורה, של גובהה כנגד ועולים ויוצאים ממנו נמשכים קנים ושני כפתור וטפח חלק, טפח ,

ג' שם נשתיירו חלק, וטפחיים מנורה. של גובהה כנגד ועולים נמשכים ממנו יוצאים קנים ושני כפתור וטפח חלק,
ופרחים כפתורים גביעים שבהן פירושו6טפחים משוקדים בתורה שנאמר ומה הזה. הענין כל לך התבאר ציירנו ומאשר .

והוא שקדים שקדים כולו שיהיה עד העשת בפטיש מכין שהן הנחושת אומני אצל ידועה מלאכה והוא שקדים מעשה
הרמב"ם). לשון כאן (עד לבאר. צריך אין מפורסם מעשה

שבעה של מנורה עשיית איסור דבר על הֿו קס"ח סימן ובקש"ע קמ"א סימן דעה" יורה ערוך וב"שלחן בטור (וראה
קנים).

ושלשה1) תיבה, כמין העשוי מטה של הרגל הוא ירכה רש"י, ולשון
ולמטה. הימנה יוצאין רגלים

ראשיה2) ששני כביצה הרמב"ם, כתב הבחירה בית מהלכות ג' ובפרק
ס"ד, דף חולין במסכת רש"י כתב "כד", מלת ולפירוש כאן). (עד כדין.

ככדור. אלא חד שאינו בלע"ז, פלוט"א
מנורה3) של אחד מצד שבו וטפח ב, כח, דף במנחות רש"י לשון וזה

וכתב כאן). (עד פרח. שלישי ומצד בלע"ז), (פומ"ל כפתור שני ומצד גביע,
העליון הגביע שאף אני, אומר אלו ולדבריו לשונו, וזה חושב" ב"מעשה עליו
והשני-גביעים זה, בענין העליון בטפח היו והפרח והכפתור גביעים מהשלושה
את מקיף מהם אחד וכל מזה למעלה זה האחרים הטפחים בשני היו האחרים

סביב. הקנה

שכל הרמב"ם שכתב מה מתאים רש"י שיטת שלפי להעיר מקום וכאן

טפח, היה שהכפתור יתכן איך יקשה ולא לכולם. אחד שיעור וכו' הכפתורים
ופרח. וכפתור גביע אחד בטפח היו זאת ולעומת

עמוד4) תשכ"ה ירושלים נוף יפה (הוצאת חושב" "מעשה בספר כתב
(כמו באמצע ולא הכפתורים על יוצאים שהקנים מוכח לשונו, וזה (123

וכפתור לה) כה, (שמות דכתיב מסייענו נמי ומקרא וכו', המציירים) שציירו
וכו'. הקנים שני נגד כתב ולא וגו', הקנים שני תחת

הציור5) צייר הרמב"ם אבל בעיגול", "ונמשכים כתב, חושב" ב"מעשה
כנגד עד ועולין נמשכים "באלכסון ל"ב בפסוק כאן רש"י כתב וכן בשיפועים,

מנורה". של גובהה
הקנים6) שבששת שהגביעים הוכיח חפץ) משה (לרבי הבית" וב"חנוכת

עם בשוה כולם למעלה, זה אצל זה היו אלא הקנים, באורך מפוזרים היו לא
האמצעי.



מג

itke zegpn zkqnae o`k eyexita i"yx zhiy itl dxepnd dyrn xeiv

`ed oke "ayeg dyrn" extqa iwix ig l`epnr iax laewnd oe`bd ex`iay

zegpn zkqnl eyexita m"anxd xe`ia itl

ז', משנה ג' פרק מנחות במסכת ז"ל הרמב"ם לשון וזה
הציור וקודם שלימה. המנורה צורת בכאן לצייר ראיתי
טפחים. עשר שמונה שגובהה בידינו שמסורה אומר אני
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לצורת קרוב מעט אורך בה שיש רק וכל מכל עגול שאינו

העוף שושן.2ביצת צורת ופרח .
דבר צורת שהגביעים הזאת הצורה עכשיו מצייר ואני
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והפרחים שוין. כולן הגביעים וכן לכולן. אחד שיעור הכפתורים שכל ודע ( ... הציור (ראה זה, כל צורת היא וזו
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שבו וטפח חלק, וטפחיים שלשה, והפרח הרגלים טפחים, עשר שמונה מנורה של גובהה גובהה, בשיעור 3ואמרו
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העליון הגביע שאף אני, אומר אלו ולדבריו לשונו, וזה חושב" ב"מעשה עליו
והשני-גביעים זה, בענין העליון בטפח היו והפרח והכפתור גביעים מהשלושה
את מקיף מהם אחד וכל מזה למעלה זה האחרים הטפחים בשני היו האחרים

סביב. הקנה

שכל הרמב"ם שכתב מה מתאים רש"י שיטת שלפי להעיר מקום וכאן

טפח, היה שהכפתור יתכן איך יקשה ולא לכולם. אחד שיעור וכו' הכפתורים
ופרח. וכפתור גביע אחד בטפח היו זאת ולעומת

עמוד4) תשכ"ה ירושלים נוף יפה (הוצאת חושב" "מעשה בספר כתב
(כמו באמצע ולא הכפתורים על יוצאים שהקנים מוכח לשונו, וזה (123

וכפתור לה) כה, (שמות דכתיב מסייענו נמי ומקרא וכו', המציירים) שציירו
וכו'. הקנים שני נגד כתב ולא וגו', הקנים שני תחת

הציור5) צייר הרמב"ם אבל בעיגול", "ונמשכים כתב, חושב" ב"מעשה
כנגד עד ועולין נמשכים "באלכסון ל"ב בפסוק כאן רש"י כתב וכן בשיפועים,

מנורה". של גובהה
הקנים6) שבששת שהגביעים הוכיח חפץ) משה (לרבי הבית" וב"חנוכת

עם בשוה כולם למעלה, זה אצל זה היו אלא הקנים, באורך מפוזרים היו לא
האמצעי.



מד              
‰È˙Œ˙‡∑ ה ּׁשמן ּבת ֹוכן ׁשּנֹותנין ּבזיכין ּכמין ∆≈…∆»ְְְִִִִֶֶֶַָָ

Èt‰.וה ּפתיל ֹות  ÚŒÏÚ È‡‰Â∑ ׁשׁשת ּפי ע ׂשה  ְְִַ¿≈ƒ«≈∆»∆»ֲִֵֵֶ
מ ּוס ּבים  מ ּצּדיה , ה ּיֹוצאים  ה ּקנים  ׁשּברא ׁשי ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָה ּנר ֹות 

מאירים  ּכׁשּתדליקם  ה ּנר ֹות  ׁשּיהיּו ּכדי האמצעי, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּכל ּפי
ה ּקנה  ּפני צד  אל  א ֹורם  מ ּוסב  ּפניה ", עבר  ְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ"אל 

ה ּמנֹורה  ּגּוף  ׁשה ּוא  .האמצעי, ְְִֶֶַָָָ

         

בעהבעהבעהבעה נרנרנרנרתיהתיהתיהתיה אתאתאתאת לז)וע וע וע וע יתיתיתית ה רת (כה ,  מרי א  י ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָָָָ
א   מרי א  וי אחת"; "מק ה  ה נרה ,   מ חלק   ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהי

ה נרה  על  ת א  מ א א  ה נרה ,   מ חלק   מנחות הי) ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
ב ) דעה פח, היא  ה ט, דר ר"י , יטת ונראה , .ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָ

הרי  נאמר((((א א א א ))))ה ניה , ה רת ע ת על "לאחרלאחרלאחרלאחרה י  ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָֻ
אחת", פק די ((((ב ב ב ב ))))מק ה  לז)פרת הביא (לט, נאמר ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָ

 אי הרא נה  ה עה  לפי  נרתיה ", את . . ה נרה  ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ"את
ה נרה  את  הביא נרתיה .וג וג וג וג למר את ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

   ©§¨¤¬¨©§Ÿ¤−¨¨¨¬¨«
‰ÈÁ˜ÏÓe∑ ּבהם ליּקח  הע ׂשּויין ה ּצבתים  הם  «¿»∆»ְֲִִִֵֶַַָָָ

ה ּנר ֹות , ּבפי ּולמ ׁשכן ליּׁשבן ה ּׁשמן, מ ּתֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָה ּפתילה 
וצביתהא  מלקחים . קר ּויים  ּבהם  ׁשּלֹוקחים  ׁשם  ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָועל 
ּבלע "ז  טולייׁש צבת , ל ׁשֹון א ּונקל ֹוס , .ׁשּתר ּגם  ְְְְְְִֵֶַַָ

‰È˙zÁÓe∑ את ּבהן ׁשח ֹותה  קט ּנים  ּבזיכין ּכמין הם  «¿…∆»ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָ
ה ּנר ֹות  את  מטיב  ּכׁשה ּוא  ּבּבקר , ּבּבקר  ׁשּבּנר  ְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹהאפר 
מח ּתה , ּול ׁשֹון וכב ּו. ה ּלילה  ׁשּדלק ּו ה ּפתיל ֹות  ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָמאפר 

ּכמ ֹו: ּבלע "ז, ל )פויׁשדי"א  מ ּיק ּוד "(ישעיה א ׁש ."לח ּתֹות  ְְְִֵַַַָ

      ¦©²¨¨¬¨−©«£¤´Ÿ¨®¥¬¨©¥¦−
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B‰Ë ‰Ê kk∑ ּכל עם  מ ׁשקל ּה יהיה  ׁשּלא  ƒ«»»»ְְִִִֶֶָָָֹ
ׁשל  וה ּכּכר  יֹותר , ולא  ּפח ֹות  לא  ּכּכר , א ּלא  ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹּכליה 
מנה , ק "ך  ּכפ ּול , היה  קד ׁש וׁשל  מנה , ׁשּׁשים  ְִִֶֶֶֶָָָָָֹח ֹול 

למ ׁשקל  ּכסף  ּבּה ׁשּׁשֹוקלין ליטרא  ה ּוא  ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָוה ּמנה 
וה ּסלע  סלעים , כ "ה  זה ּובים . ק ' והם  ְְְְְִִֵֶַַָָק ֹול ֹוני"א ,

זה ּובים  .אר ּבעה  ְְִַָָ

          

אתאתאתאת יע יע יע יע הההה טהטהטהטהרררר זהב זהב זהב זהב  לט)רררר (כה , ֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ָָָָֹֹ
'מר'.  א ' ר' גימטרא  ְְִִִַַָָָ'ר'

ל  מ ב ־רח   א נמצא ,  האד מ ב  כל : דְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָלל

ב ר  ה א   א ,( ר)  ל הע מעניני  והגהה  ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָהתנא ת
'מנרה ' מ ה  לע ת עליו   (מר)  ל הע מעניני  ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָונד ה 

.רית   ְְִֵֵַָלה
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‰NÚÂ ‰‡e∑ ּבהר ּכאן ׁשאני ראה  ּתבנית  ¿≈«¬≈ְְֲִִֵֶַָָָ
ה ּמנֹורה , ּבמע ׂשה  מ ׁשה  ׁשּנתק ּׁשה  מ ּגיד  . א ֹות ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹמראה 
א ׁש ׁשל  מנֹורה  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ל ֹו ׁשהראה  .עד  ְְֵֶֶֶַַָָָָ

‰‡Ó ‰z‡ŒL‡∑.' ּבט ּורא מתחזי 'דא ּת ּכתר ּגּומ ֹו: ¬∆«»»¿∆ְְְְְֲִִִַַָ

א ּתה  ּפתר ֹונֹו: היה  ּבפ ּת"ח , מראה  נק ּוד  היה  ְְְִִֶַַַָָָָָָָא ּלּו
ּפתר ֹונֹו קמץ , חטף  ׁשּנק ּוד  עכ ׁשו לאחרים . ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָמראה 
מפריד  (ׁשה ּנּקּוד   ל מראים  ׁשאחרים  מתחזי', ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַ'דא ּת

לנע ׂשה ) ע ֹוׂשה  .ּבין ְֲֵֶֶַ

     §¤©¦§¨¬©«£¤−¤´¤§¦®Ÿ¥´¨§À̈
      §¥³¤§©§¨¨Æ§Ÿ©´©¨¦½§ª¦²©«£¥¬¥−

 ©«£¤¬Ÿ¨«

ÈÎc:לח  ‰„c ‡‰˙ÈzÁÓe ‡‰˙ˆÂ¿ƒ¿»»«¿¿»»»ƒ¿«¿≈

iÓ‡לט  Ïk ˙È d˙È „aÚÈ ÈÎc ‰„c ‡kkƒ¿»ƒ¿«¿≈«¿≈»«»»»«»
:ÔÈl‡‰»ƒ≈

ÈÊÁ˙Óמ  z‡c ÔB‰˙eÓ„k „aÚÂ ÈÊÁÂ«¬≈¿ƒ≈ƒ¿¿ƒ«¿ƒ¿¬ƒ
:‡eËa¿»

ÈÊLא  ıec ÔÚÈÈ NÚ „aÚz ‡kLÓ ˙ÈÂ¿»«¿¿»«¿≈¬«¿ƒ»¿¿ƒ
ÔÈek ˙eˆ ÈB‰Ê Úˆe ‡Âb‡Â ‡ÏÎ˙Â¿ƒ¿»¿«¿¿»»¿«¿ƒ«¿ƒ

:ÔB‰˙È „aÚz ÔÓ‡ „BÚ«√»«¿≈»¿

 

    
      

      

      

    
     
   
    

      
        

      
   



מה               
˙ÚÈÈ NÚ ‰NÚz ÔkLn‰Œ˙‡Â∑ל ֹו להיֹות  ¿∆«ƒ¿»«¬∆∆∆¿ƒ…ְִ

ּתל ּויֹות  ׁשה ּיריע ֹות  ל ּקר ׁשים , מח ּוץ  ולמח ּצֹות  ְְְְְְִִִִִֶַַַָלגג 
לכ ּסֹותן  ÔÓb‡Â.מאח ֹוריהן ˙ÏÎ˙e ÊLÓ LL ְֲֵֵֶַָ≈»¿»¿≈∆¿«¿»»

ÈL ˙ÚÏ˙Â∑, וח ּוט ח ּוט  ּבכל  יחד  מינין אר ּבעה  הרי ¿…««»ƒְְְֲִִֵַַַָָָ
וח ּוט  ח ּוט  וכל  צמר , ׁשל  וׁשל ׁשה  ּפׁשּתים  ׁשל  ְְְְְִִֶֶֶֶֶָָָֹאחד 
כ "ד  יחד , ׁשזּורין ּכׁשהן מינין ד ' הרי ׁשׁשה , ְְֲִִִִֵֵֶַַָָּכפ ּול 

לח ּוט  המשכן)ּכפלים  דמלאכת LÁ.(ברייתא ‰NÚÓ ÌÈk∑ ְְִָ¿Àƒ«¬≈…≈
ּברקימה  ולא  ּבאריגתן, ּבהם  מצ ּירין היּו ְְְְֲִִִִִֶַָָָָָָֹֻּכר ּובים 

מחט , מע ׂשה  ּכתלים ,ׁשה ּוא  ּבׁשני ּבאריגה  א ּלא  ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
זה  מ ּצד  ארי מ ּכאן: אחד  ּופרצ ּוף  מ ּכאן אחד  ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָּפרצ ּוף 

זה , מ ּצד  ׁשּקֹורין ונׁשר  מ ׁשי, ׁשל  חג ֹור ֹות  ׁשא ֹורגין ּכמ ֹו ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַ
פייׁשיׁש"א  .ּבלע "ז ְַַ

     ´Ÿ¤©§¦¨´¨«©©À§Ÿ¤³§¤§¦Æ¨«©½̈
      §¸Ÿ©Æ©§©´¨«©½̈©§¦−̈¨«¤¨®¦¨¬©©−

§¨©§¦«Ÿ

     £¥´©§¦ÀŸ¦«§¤̧Æ̈«Ÿ§½Ÿ¦−̈¤£Ÿ¨®
    §¨¥³§¦ŸÆ«Ÿ§½Ÿ¦−̈¤£Ÿ¨«

˙Á ÔÈÈ‰z∑חמ ׁש זֹו, ּבצד  זֹו ּבמחט  ּתֹופרן ƒ¿∆»…¿…ְְְֵַַַָָ
לבד  וחמ ׁש ‡d˙Á‡ŒÏ.לבד  ‰M‡∑ ה ּמקרא  ּדר ּכ ְְְֵַַָƒ»∆¬…»ְִֶֶַָָ

ל ׁשֹון  ׁשה ּוא  ּובדבר  נקבה . ל ׁשֹון ׁשה ּוא  ּבדבר  ְְְְְְֵֵֶֶַָָָָָלד ּבר 

ּבּכר ּובים : ׁשּנאמר  ּכמ ֹו אחיו", אל  "איׁש א ֹומר : ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָזכר ,
כה) אחיו"(לעיל  אל  איׁש ."ּופניהם  ְִִֵֶֶָ

      §¨¦¹¨ª«§´Ÿ§¥À¤©´§©³©§¦¨Æ¨«¤½̈
      ¦¨−̈©«Ÿ¨®¤§¥³©«£¤Æ¦§©´©§¦½̈©¦´½̈

 ©©§¤−¤©¥¦«
˙‡ÏÏ∑: א ּונקל ֹוס ּתר ּגם  וכן ּבלע "ז, לצול "ׁש À¿…ְְְְְִֵֵַַ

עניבה  ל ׁשֹון Áa˙.ענּובין, ‰ˆwÓ∑ יריעה ּבא ֹות ּה ְֲֲִִָƒ»»«…»∆ְְִָָ
קר ּויה  היריע ֹות  חמ ׁשת  קב ּוצת  הח ּבּור . ְְְְֲִִֵֶֶַַַָׁשּבס ֹוף 

‰BˆÈw‰.ח ֹוברת  ‰ÚÈÈ‰ ˙ÙNa ‰NÚz ÔÎÂ ֶֶ¿≈«¬∆ƒ¿««¿ƒ»«ƒ»
˙ÈM‰ ˙aÁna∑, קיצ ֹונה ׁשהיא  יריעה  ּבא ֹות ּה ««¿∆∆«≈ƒְְִִִֶָָָ

הח ֹוברת  לס ֹוף  ּכל ֹומר : קצה , .ל ׁשֹון ְְְֶֶֶַַָ

     £¦¦´ª«¨ÀŸ©«£¤»©§¦¨´¨«¤¨¼©«£¦¦´
     ª«¨ÀŸ©«£¤Æ¦§¥´©§¦½̈£¤−©©§¤¤́

    ©¥¦®©§¦ŸÆ©ª«¨½Ÿ¦−̈¤£Ÿ¨«
d˙BÁ‡ Ï‡ ‰M‡ ˙‡Ïl‰ ˙ÏÈa˜Ó∑ ׁשמר «¿ƒ…«À»…ƒ»∆¬»ְֹ

מ ּזֹו, זֹו הב ּדלתן מכ ּונת  אחת , ּבמ ּדה  ה ּללאת  ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻֻׁשּתע ׂשה 
ּכׁשּתפר ׂש ּבחבר ּתּה, יהא  ּכן זֹו ּביריעה  ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹּוכמ ּדתן
זֹו יריעה  ׁשל  ה ּללא ֹות  יהיּו ח ֹוברת , אצל  ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֻח ֹוברת 

זֹו, ׁשל  ל ּולא ֹות  ּכנגד  "מק ּביל ֹות ",מכ ּונֹות  ל ׁשֹון וזה ּו ְְְְְִֶֶֶֶַָָֻ
היריע ֹות  "לקבל ". "ּכנגד " ׁשל  ּתר ּגּומ ֹו זֹו, ּכנגד  ְְְְֳִֵֶֶֶֶֶַַָזֹו

ּוכ ׁשח ּבר  אר ּבע , ורח ּבן כ "ח  יחד ,אר ּכן יריע ֹות  חמ ׁש ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָ
אר ּכֹו וה ּמׁשּכן, ה ּׁשנית . הח ֹוברת  וכן כ ' רח ּבן ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָנמצא 

קר ׁשים  "ע ׂשרים  ׁשּנאמר : ל ּמערב , ה ּמזרח  מן ְְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹׁשל ׁשים 
וחצי  א ּמה  קר ׁש וכל  ל ּצפ ֹון. וכן ּתימנה " נגב  ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָלפאת 
ה ּמׁשּכן  רחב  ל ּמערב . ה ּמזרח  מן ׁשל ׁשים  הרי ְְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָָָָֹֹהא ּמה ,
"ּוליר ּכתי  ׁשּנאמר : א ּמֹות , ע ׂשר  ל ּדר ֹום  ה ּצפ ֹון ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַָָמן
ע ׂשר . הרי ל ּמקצע ֹות , קר ׁשים  ּוׁשני וג ֹו'" יּמה  ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֻה ּמׁשּכן
היריע ֹות , נֹותן ה ּלל ּו. ל ּמקרא ֹות  אפר ׁשם  ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָּובמק ֹומם 
לגג אמצע ּיֹות  א ּמֹות  ע ׂשר  מ ׁשּכן: ׁשל  לרח ּבֹו ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָאר ּכן
לעבי  מ ּכאן וא ּמה  מ ּכאן וא ּמה  ה ּמׁשּכן, רחב  ְְְֲֳִִִִַַַַַָָָָָָֹחלל 

‡ÔÈnב  ÈÓ˙Â ÔÈNÚ ‡„Á ‡˙ÚÈÈc ‡k‡À¿»ƒƒ¬»¬»«¿ƒ¿«¿≈«ƒ
‡zÁLÓ ‡„Á ‡˙ÚÈÈc ÔÈn‡ Úa‡ ‡È˙eÙe¿»«¿««ƒƒƒ¬»¬»¿«¿»

:‡˙ÚÈÈ ÏÎÏ ‡„Á¬»¿»¿ƒ¬»

Á„‡ג  ÌÚ ‡„Á ÔÙtÏÓ ÔÈÂ‰È ÔÚÈÈ LÓÁ¬≈¿ƒ»¿∆¿«¿«¿»¬»ƒ¬»
:‡„Á ÌÚ ‡„Á ÔÙtÏÓ ÔÚÈÈ LÓÁÂ«¬≈¿ƒ»¿«¿»¬»ƒ¬»

„ÚÈÈ˙‡ד  ‡˙ÙN ÏÚ ‡ÏÎ˙c ÔÈeÚ „aÚ˙Â¿«¿≈¬ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿»ƒƒ¬»
‡˙ÙNa „aÚz ÔÎÂ ÈÙBÏ ˙Èa ‡ËqÓ ‡„Á¬»ƒƒ¿»≈≈¿≈«¿≈¿ƒ¿»

:‡˙Èz ÈÙBÏ ˙Èc ‡ËÒa ‡˙ÚÈÈ„ƒƒ¬»¿ƒ¿»¿≈≈ƒ¿≈»

Á„‡ה  ‡˙ÚÈÈa „aÚz ÔÈeÚ ÔÈLÓÁ«¿ƒ¬ƒ«¿≈ƒƒ¬»¬»
‡˙ÚÈÈ„ ‡ËÒa „aÚz ÔÈeÚ ÔÈLÓÁÂ¿«¿ƒ¬ƒ«¿≈¿ƒ¿»ƒƒ¬»
Ï˜Ï ‡„Á ‡ieÚ ÔeÎÓ ‡Èz ÈÙBÏ ˙Èc¿≈≈ƒ¿»»¿«¿»¬«»¬»»√≈

:‡„Á¬»

 

  


    
      

   



מו              
א ּמה : ט "ז נׁשּתּיר ּו א ּמה . ׁשעבים  ה ּקר ׁשים , ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָרא ׁשי
ׁשּגבהן  ה ּקר ׁשים  ק ֹומת  מכ ּסֹות  ל ּדר ֹום  וח ' ל ּצפ ֹון ְְְְִֶַַַַַָָָָָח '
רח ּבן  מג ּלֹות . ה ּתח ּתֹונֹות  א ּמֹות  ׁשּתי נמצא ּו ְְְְְְִֵֶֶַַַָָֻע ׂשר .
ע ׂשרים  מח ּבר ֹות  ּכׁשהן א ּמה , אר ּבעים  יריע ֹות  ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֻׁשל 
לאר ּכֹו, ה ּמׁשּכן חלל  לגג  מהן ׁשל ׁשים  לח ֹוברת . ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹא ּמה 
וא ּמה  ׁשּבּמערב , ה ּקר ׁשים  רא ׁשי עבי ּכנגד  ְְְְֲֳִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָוא ּמה 
קר ׁשים  היּו ׁשּלא  ׁשּבּמזרח , הע ּמּודים  עבי ְְְֳִִִִֶֶַַַָָָָֹלכ ּסֹות 
ע ּמּודים , חמ ּׁשה ) יׁשן: (ּבר ׁש"י אר ּבעה  א ּלא  ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָָּבּמזרח 

נׁשּתּיר ּו ויל ֹון. ּכמין ׁשּבהן ּבווין ותל ּוי ּפר ּוׂש  ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָׁשה ּמס
ּוׁשּתי  ׁשּבּמערב  ה ּמׁשּכן אח ֹורי על  ה ּתל ּויין א ּמֹות  ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָח '
דמ ּסכת  ּבבריתא  מצאתי זֹו מג ּלֹות . ה ּתח ּתֹונֹות  ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָֻא ּמֹות 

ׁשּבת  ּבמ ּסכת  אבל  הזורק )מ ּדֹות . היריע ֹות (פרק  אין : ְְֲִִֵֶֶַַַָָ
אח ֹורי  ּתל ּויֹות  א ּמֹות  וט ' ה ּמזרח  ע ּמּודי את  ְְְְֲִֵֵֶַַַַָמכ ּסֹות 
את  "ונת ּת מס ּיענּו: זֹו ּבפר ׁשה  וה ּכת ּוב  ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָה ּמׁשּכן.
ה ּזאת , ה ּבריתא  ּכדברי ואם  – ה ּקרסים " ּתחת  ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָֹֹה ּפרכת 

מ ׁשּוכה  ּפרכת  א ּמה נמצאת  ול ּמערב  ה ּקרסים  .מן ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

     §¨¦¾¨£¦¦−©§¥´¨¨®§¦©§¨Æ¤©§¦¹Ÿ
     ¦¨³¤£Ÿ¨Æ©§¨¦½§¨¨¬©¦§−̈¤¨«

‰Ê ÈÒ˜∑ ּבּלּולא אחד  ורא ׁשן זֹו ׁשּבח ֹוברת  ּבּלּולא ֹות  אחד  רא ׁשן ּומכניסין ּבלע "ז, ֹות פירמיל "ׁש «¿≈»»ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
ּבהן  ּומח ּברן זֹו, .ׁשּבח ֹוברת  ְְְֶֶֶֶַָָ

     §¨¦̧¨Æ§¦´Ÿ¦¦½§−Ÿ¤©©¦§¨®©§¥«
   ¤§¥¬§¦−Ÿ©«£¤¬Ÿ¨«

ÌÈfÚ ˙ÚÈÈ∑ ע ּזים ׁשל  ÔkLn‰ŒÏÚ.מ ּנֹוצה  Ï‰‡Ï∑ ה ּתח ּתֹונֹות היריע ֹות  על  א ֹותן .לפר ׂש ¿ƒ…ƒƒִִִֶָ¿…∆««ƒ¿»ְְְִִַַַַָֹ

     ´Ÿ¤©§¦¨´¨«©©À§¦Æ¨«©½̈§¸Ÿ©Æ
      ©§©´¨«©½̈©§¦−̈¨«¤¨®¦¨´©©½§©§¥¬

 ¤§¥−§¦«Ÿ
‰n‡a ÌÈLÏL∑ ה ּמׁשּכן לרחב  אר ּכן ׁשּכׁשּנֹותן ¿…ƒ»«»ְְְְִֵֶֶַַָָָֹ

א ּמה  ע ֹודפ ֹות  א ּלּו נמצא ּו הרא ׁשֹונֹות , את  ׁשּנתן ְְְְִִֵֶֶַַָָָּכמ ֹו
א ּמֹות  מה ּׁשּתי אחת  לכ ּסֹות  מ ּכאן, וא ּמה  ְְְִִֵֵַַַַַַָָָמ ּכאן

ׁשל  ה ּתח ּתֹונה  והא ּמה  ה ּקר ׁשים . מן מג ּלֹות  ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֻׁשּנׁשאר ּו
הא ּמה  היא  א ֹות ּה, מכ ּסה  היריעה  ׁשאין ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָקר ׁש,

א ּמה  ּגבהן ׁשהאדנים  האדן, ּבנקב  .ה ּתח ּובה  ְְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

    §¦©§º̈¤£¥³©§¦ŸÆ§½̈§¤¥¬
     ©§¦−Ÿ§¨®§¨«©§¨Æ¤©§¦¨´©¦¦½¤−

 §¥¬¨«Ÿ¤
˙ÈMM‰ ‰ÚÈÈ‰Œ˙‡ zÏÙÎÂ∑ּבא ּלּו הע ֹודפת  ¿»«¿»∆«¿ƒ»«ƒƒְֵֶֶָ

ה ּתח ּתֹונֹות  מן יֹותר  ‰‡‰Ï.העליֹונֹות  Èt ÏeÓŒÏ‡∑ ְְִֵֶַַָ∆¿≈»…∆
ּתל ּוי  היה  רח ּבּה ּכנגד חצי ׁשּבּמזרח   ה ּמס על  וכפ ּול  ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

ּפניה  על  ּבצעיף  המכ ּסה  צנּועה  לכ ּלה  ּדֹומה  .ה ּפתח , ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ

      §¨¦¹¨£¦¦´ª«¨ÀŸ©´§©³©§¦¨Æ¨«¤½̈
      ©¦«Ÿ−̈©«Ÿ¨®¤©«£¦¦´ª«¨ÀŸ©§©´©§¦½̈

 ©«Ÿ¤−¤©¥¦«

È˙ו ÛÙÏ˙e ‰„c ÔÈÙet ÔÈLÓÁ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿ƒ¿ƒƒ¿»¿»≈»
È‰ÈÂ ‡iÙeÙa ‡„Á ÌÚ ‡„Á ‡˙ÚÈÈ¿ƒ¬»¬»ƒ¬»¿¿«»ƒ≈

:„Á ‡kLÓ«¿¿»»

kLÓ‡ז ÏÚ ‡ÒÙÏ ÈfÚÓ ÔÚÈÈ „aÚ˙Â¿«¿≈¿ƒ»¿«≈ƒ¿»»««¿¿»
:ÔB‰˙È „aÚz ÔÚÈÈ ÈÒÚ ‡„Á¬»∆¿≈¿ƒ»«¿≈»¿

È˙eÙe‡ח  ÔÈn‡ ÔÈ˙Ïz ‡„Á ‡˙ÚÈÈc ‡k‡À¿»ƒƒ¬»¬»¿»ƒ«ƒ¿»
‡„Á ‡zÁLÓ ‡„Á ‡˙ÚÈÈc ÔÈn‡ Úa‡«¿««ƒƒƒ¬»¬»¿«¿»¬»

:ÔÚÈÈ ÈÒÚ ‡„ÁÏ«¬»∆¿≈¿ƒ»

ÈL˙ט  ˙ÈÂ „BÁÏ ÔÚÈÈ LÓÁ ˙È ÛÙÏ˙e¿»≈»¬≈¿ƒ»¿¿»ƒ
‡˙È˙È˙L ‡˙ÚÈÈ ˙È ÛeÚÈ˙Â „BÁÏ ÔÚÈÈ¿ƒ»¿¿≈»¿ƒ¬»¿ƒ≈»

:‡kLÓ Èt‡ Ï˜Ï»√≈«≈«¿¿»

„ÚÈÈ˙‡י  ‡˙ÙN ÏÚ ÔÈeÚ ÔÈLÓÁ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿ƒ¬ƒ«ƒ¿»ƒƒ¬»
ÏÚ ÔÈeÚ ÔÈLÓÁÂ ÈÙBÏ ˙Èa ‡ËÒa ‡„Á¬»¿ƒ¿»≈≈¿«¿ƒ¬ƒ«

:‡˙Èz ÈÙBÏ ˙Èc ‡˙ÚÈÈ„ ‡˙ÙNƒ¿»ƒƒ¬»¿≈≈ƒ¿≈»

 

    
  

   

    
     

    
   



מז                

     §¨¦²¨©§¥¬§−¤£¦¦®§¥«¥¨³¤
     ©§¨¦Æ©ª´¨½Ÿ§¦©§¨¬¤¨−Ÿ¤§¨¨¬¤¨«

     §¤̧©Æ¨«Ÿ¥½¦«¦−Ÿ¨®Ÿ¤£¦³©§¦¨Æ
    ̈«Ÿ¤½¤¦§©¾©−£Ÿ¥¬©¦§¨«

Ï‰‡‰ ˙ÚÈÈa Û„Ú‰ ÁÒÂ∑ יריע ֹות על  ¿∆«»…≈ƒƒ…»…∆ְִַ
ע ּזים , ׁשל  העליֹונֹות  הן האהל  יריע ֹות  ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹה ּמׁשּכן.
על  "לאהל  ּבהן: ׁשּנאמר  ּכמ ֹו אהל , ְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַָֹֹׁשּקר ּויים 
ל ׁשֹון  א ּלא  אינֹו ּכאן האמ ּור  "אהל " וכל  ְְְִֵֶֶַָָָָָָֹה ּמׁשּכן".
היּו והן ה ּתח ּתֹונֹות , על  ּומס ּככ ֹות  ׁשּמאהיל ֹות  ְְְְֲִֵֶַַַַַַָּגג ,
ׁשהחצי  ל ּמערב , היריעה  חצי ה ּתח ּתֹונֹות  על  ְְְֲֲֲִִִֶַַַַַַַָָע ֹודפ ֹות 

מ ּול  אל  נכ ּפל  היה  היתרה , ע ׂשרה  אחת  יריעה  ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשל 
על  ע ֹודף  חציּה רחב  א ּמֹות  ׁשּתי נׁשאר ּו האהל . ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹּפני

ה ּתח ּתֹונֹות  ‡Á.רחב  ÏÚ ÁÒzÔkLn‰ È∑ לכ ּסֹות ְַַַֹƒ¿««¬…≈«ƒ¿»ְַ
ּבּקר ׁשים  מג ּלֹות  ׁשהיּו א ּמֹות  ‰ÔkLn.ׁשּתי ÈÁ‡∑ ְְְִֵֶַַָָֻ¬…≈«ƒ¿»

ּפניו, ׁשהן ּבּמזרח  ׁשה ּפתח  לפי מערבי, צד  ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָה ּוא 
ול ׂשמאל  לימין צדדין קר ּויין ודר ֹום  .וצפ ֹון ְְְְְְְִִִִָָָָֹ

      §¨«©¨̧¦¤¹§¨«©¨³¦¤Æ¨«Ÿ¥½§−Ÿ¤§¦´Ÿ
      ̈®Ÿ¤¦«§¤̧¨¹©©¦¥©¦§¨²¦¤¬¦¤−

§©Ÿ«
‰fÓ ‰n‡‰Â ‰fÓ ‰n‡‰Â∑ ּולדר ֹום .לצפ ֹון ¿»«»ƒ∆¿»«»ƒ∆ְְָָ

Ï‰‡‰ ˙ÚÈÈ C‡a Û„Úa∑ אר על  ע ֹודפ ֹות  ׁשהן »…≈¿…∆¿ƒ…»…∆ְֵֶֶַֹ
א ּמֹות  ׁשּתי ה ּמׁשּכן ÈcˆŒÏÚ.יריע ֹות  ÁeÒ ‰È‰È ְְְִִֵַַָƒ¿∆»««ƒ≈

ÔkLn‰∑. למעלה ׁשּפר ׁשּתי ּכמ ֹו ּולדר ֹום , לצפ ֹון «ƒ¿»ְְְְְְִֵֶַַָָָ
ה ּיפה  על  חס  אדם  ׁשּיהא  ארץ ':  ּדר' ּתֹורה  .ל ּמדה  ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

     §¨¦³¨¦§¤Æ¨½Ÿ¤Ÿ¬Ÿ¥¦−§¨¨¦®
    ¦§¥²Ÿ¬Ÿ§¨¦−¦§¨«§¨

Ï‰‡Ï ‰ÒÎÓ∑, ע ּזים יריע ֹות  ׁשל  ּגג  לא ֹות ֹו ƒ¿∆»…∆ְְִִִֶַ
מא ּדמים , אילים  ע ֹור ֹות  ׁשל  אחד  מכסה  ע ֹוד  ְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָע ׂשה 

מ ּמּנּו למעלה  וא ֹותן וע ֹוד  ּתח ׁשים , ע ֹור ֹות  מכסה  ְְְְְְִִִֵֶַָָָ
ׁשל ׁשים  אר ּכן ה ּגג : את  א ּלא  מכ ּסין היּו לא  ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹֹמכסא ֹות 

ר ּבי  ּולדברי נחמיה , ר ּבי ּדברי א ּלּו ע ׂשר , ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָורח ּבן
אילים  ע ֹור ֹות  ׁשל  חציֹו היה . אחד  מכסה  ְְְִִֵֶֶֶֶָָָָיה ּודה :

ּתח ׁשים  ע ֹור ֹות  ׁשל  וחציֹו .מא ּדמים  ְְְְִִֶֶָָָ

      

    §¨¦¬¨¤©§¨¦−©¦§¨®£¥¬¦¦−
«Ÿ§¦«

ÌÈLw‰Œ˙‡ ˙ÈNÚÂ∑ וע ׂשית' ל ֹומר : ל ֹו היה  ¿»ƒ»∆«¿»ƒְִַָָָָ
מה ּו ודבר . ּדבר  ּבכל  ׁשּנאמר  ּכמ ֹו ְְְְֱִֶֶַַָָָָָָקר ׁשים ',

יעקב  . לכ ּומיחדין הע ֹומדין מא ֹותן ְְְְֲִִִֵַַָָָָָֹֻ"ה ּקר ׁשים "?
ּבמ  ארזים  נטע  לבניו אבינּו צ ּוה  ּוכ ׁשּמת  צרים , ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָ

È˙יא  ÏÈÚ˙Â ÔÈLÓÁ ‡LÁc ÔÈÙet „aÚ˙Â¿«¿≈¿ƒƒ¿»»«¿ƒ¿»≈»
È‰ÈÂ ‡kLÓ ˙È ÛÙÏ˙e ‡ieÚa ‡iÙet¿«»«¬«»¿»≈»«¿¿»ƒ≈

:„Á»

ebÏt˙יב  ‡kLÓ ˙ÚÈÈa ‡ÈzÈc ‡ÁÒÂ¿ƒ¿»¿«ƒ»ƒƒ««¿¿»«¿
:‡kLÓ ÈÁ‡ ÏÚ ÁÒz ‡ÈzÈc ‡˙ÚÈÈ¿ƒ¬»¿«ƒ»ƒ¿««¬…≈«¿¿»

ÈzÈ„a‡יג  ‡kÓ ‡˙n‡Â ‡kÓ ‡˙n‡Â¿«¿»ƒ»¿«¿»ƒ»ƒ¿«ƒ»
ÏÚ ÁÈÒ È‰È ‡kLÓ„ ‡˙ÚÈÈ ‡k‡a¿À¿»¿ƒ¬»¿«¿¿»¿≈¿ƒ««

:d˙eÈqÎÏ ‡kÓe ‡kÓ ‡kLÓ ÈËÒƒ¿≈«¿¿»ƒ»ƒ»¿«»≈

„„ÈÎיד  ÈÎLÓ ‡ÒÙÏ ‰‡ÙBÁ „aÚ˙Â¿«¿≈»»ƒ¿»»«¿≈¿ƒ¿≈
:‡lÚlÓ ‡BbÒÒ„ ÈÎLÓ ‰‡ÙBÁÂ È˜nÒÓ¿«¿≈¿»»«¿≈¿«¿»ƒ¿≈»

ÔÈhLטו ÈÚ‡c ‡kLÓÏ ‡itc ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»««»¿«¿¿»¿»≈ƒƒ
:ÔÈÓÈ»̃¿ƒ

 

    
    

       
       

    
    

    
     
    
    
   

     

 
  

   
    

    
  



מח               
להם , ואמר  מ ּמצרים , ּכׁשּיצא ּו ע ּמהם  ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָלהעל ֹותם 
לע ׂשֹות  א ֹותן לצ ּוֹות  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ְֲִֶַַַָָָָׁשעתיד 
מזּמנים  ׁשּיהיּו רא ּו, ׁשּטים : מעצי ּבּמד ּבר  ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָֻמ ׁשּכן
מ ּטע  טס  ׁשּלֹו: ּבּפּיּוט  ה ּבבלי ׁשיּסד  ה ּוא  ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָּבידכם !
מ ּוכנים  להיֹות  ׁשּנזּדרזּו ארזים , ּבּתינּו ק ֹור ֹות  ְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָֹמזרזים ,

לכן  מ ּקדם  ÌÈ„ÓÚ.ּבידם  ÌÈhL ÈˆÚ∑איׁשטנבי"ׁש ְִֵֶָָָֹ¬≈ƒƒ…¿ƒִ
ּבקיר ֹות  למעלה  זק ּוף  ה ּקר ׁשים   אר ׁשּיהא  ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹּבלע "ז,
ׁשֹוכבים , ּבקר ׁשים  ה ּכתלים  ּתע ׂשה  ולא  ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָֹה ּמׁשּכן,
על  קר ׁש ה ּכתלים , לגב ּה ה ּקר ׁשים  רחב  ְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹֹלהיֹות 

.קר ׁש ֶֶ

        

 עמדי עמדי עמדי עמדי  י י י י עצי עצי עצי עצי       ל ל ל ל  י י י יררררהההה אתאתאתאת טו )וע וע וע וע יתיתיתית (כו , ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְִִִִֹֹ
(י טה  מע תה  'ה ', ה א  " טי" ה ה  רְְִִִִִִֶֶַַָָָָָֹ
ה א  בר  י ,הינ לל). דר ה ידה  נטה  ה יטה   ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָע
יטה . נקראת למ ה ,  א למעלה  צד , לאיזה  והה יה  ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָאמצעי ,
" טי" י  נמצא  .ר ת מא היא  'טת' יבת  ְְִִִִִֵֵֶַַָֹא

אחד . ר מ    ְִֶֶָָֹֻטת
ר מ הה יה  וה כל.  י הה ר  היא  ה ע   ר ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָוה ה 
והה יה  (קלי ה ), זה ' לע מת 'טת היא   למ ה  ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָז

קד ה '. 'טת היא   מעלה  ְְְְִִֵַַָָלי 

לאד ה רמת טת רח  ת א היא  זה ' לע מת ְְְְִִֶֶֶַַַָָָ'טת
רז"ל כמאמר ג )לחטא , עברה (סוטה  ע בר  אד אי" ְֲֲֲֵֵֵַַַַַָָָ

היא  קד ה ' 'טת טת". רח   נכנס  ־ א ־א ְְְְִִִִֵֶַַָָא
ודעת,  ע מ מעלה  פ א ה ' את ע בד  יה די  ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָא ר

רז"ל אמר מה  ריז)ועל־ טתי (כתובות  לי "אהני  , ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
ְַָלס א ".

זה ' לע מת ה 'טת את להפ אפא  היא   האד ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָעב דת
' מדי ע  טי קד ה '.ל'עצי  'טת  ְְְֲִִִִֵַָ

      ¤¬¤©−´Ÿ¤©®̈¤§©¨Æ©«£¦´¨«©½̈
  −Ÿ©©¤¬¤¨«¤¨«

Lw‰ C‡ ˙Bn‡ NÚ∑ ׁשל ּגבה ֹו למדנּו: ∆∆«…∆«»∆ְְֶַָָ
א ּמֹות  ע ׂשר  Á.מ ׁשּכן ‰n‡‰ ÈˆÁÂ ‰n‡Â∑ ְִֶֶַָ¿«»«¬ƒ»«»…«

ׁשהיּו קר ׁשים , לע ׂשרים  מ ׁשּכן ׁשל  אר ּכֹו ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָלמדנּו:
א ּמה  ׁשלשים  ל ּמערב , ה ּמזרח  מן ּוב ּדר ֹום , .ּבּצפ ֹון ְְֲִִִַַַַַַָָָָָֹ

      §¥´¨À©¤̧¤Æ¨¤½̈§ª̧¨½Ÿ¦−̈¤
     £Ÿ¨®¥´©«£¤½§−Ÿ©§¥¬©¦§¨«

„Á‡‰ LwÏ ˙B„È ÈzL∑ה ּקר ׁש את  ח ֹורץ  היה  ¿≈»«∆∆»∆»ֵֶֶֶַָָ
רח ּבֹו רביע  ּומ ּניח  א ּמה , ּבגב ּה ּבאמצע ֹו ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָֹמ ּלמ ּטה 
והחריץ , ה ּיד ֹות . הן והן מ ּכאן, רח ּבֹו ּורביע  ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָמ ּכאן
נקרא  קר ׁש, ל ֹומר : (ר ֹוצה  ּבאמצע , ה ּקר ׁש רחב  ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹחצי
נׁשאר  ואז ּומ ּכאן, מ ּכאן ׁשחרץ  לאחר  ּׁשּנׁשאר  ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָמה 
ה ּוא  ׁשּבאמצע  ה ּקר ׁש רחב  חצי נמצא , א ּמה . ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹרחב 
"ה ּזֹורק ", ּבפרק  ּבהדיא  ר ׁש"י ּפר ׁש וכן א ּמה . ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָחצי
והיה  א ּמה , חצי רחב  ּבאמצע  ׁשהחריץ  צ "ח , ְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָּדף 
רביעית  רחב  היה  יד  וכל  צד , מ ּכל  א ּמה  רביעית  ְְְִִִִִֵַַַָָָָָָֹח ֹורץ 
א ּמה , רביעית  רחב  היה  אדן ׂשפת  ּכל  וכן ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹא ּמה ,
ּותמיהת ֹו הרמ ּב"ן, ּתל ּונת  סרה  ואז היטב . ְְְְְִֵֵַַַָָָָָוד ֹוק 
חל ּולים , ׁשהיּו ּבאדנים  מכניס  ה ּיד ֹות , וא ֹותן ְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָֻמס ּלקת ).
זה  אר ּבעים  רצ ּופים  ויֹוׁשבים  א ּמה  ּגבהן ְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָוהאדנים 
האדנים , ּבחלל  ה ּנכנס ֹות  ה ּקר ׁש ויד ֹות  זה , ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאצל 

ׂשפת  ּכעבי החריץ  רחב  צ ּדיהן, מ ּׁשל ֹוׁשה  ְְֲֳִִִִֵֶֶַַָָָֹחר ּוצ ֹות 
ה ּקר  ׁשּיכ ּסה  לא האדן, ׁשאם  האדן. רא ׁש ּכל  את  ׁש ְִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ

ׁשני  ׂשפת  ּכעבי לקר ׁש קר ׁש ּבין רוח  נמצא  ְְְְֳִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּכן,
"ויהיּו ׁשּנאמר : וזה ּו ּביניהם , ׁשּיפסיק ּו ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָהאדנים 
ּכדי  ה ּיד ֹות , צ ּדי את  ׁשּיחרץ  מ ּלמ ּטה " ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹת ֹואמים 

זה  אצל  זה  ה ּקר ׁשים  ע ׂשּויֹות ∑lLÓ˙.ׁשּיתח ּבר ּו ְְְִִֵֶֶֶֶַַָ¿À»…ֲ
רא ׁשיהם  ּומ ׁשּפין מ ּזֹו זֹו מב ּדל ֹות  ס ּלם , ׁשליב ֹות  ְְְְִִִִֵֶָָָֻֻֻּכמין
ּבנקב  ה ּנכנסת  ּכׁשליבה  האדן, חלל  ּבת ֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָלה ּכנס 

ה ּסּלם  ‡d˙Á‡ŒÏ.ע ּמּודי ‰M‡∑ ּכנגד זֹו מכ ּונֹות  ֵַַָֻƒ»∆¬…»ְְֶֶָֻ
ׁשוים  חריציהם  ׁשּיהיּו ׁשּלא זֹו, ּכדי זֹו, ּכמ ּדת  זֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָֹ

לצד  מ ׁשּוכה  וזֹו ּפנים  לצד  מ ׁשּוכה  זֹו יד ֹות  ׁשּתי ְְְְְְְְִִֵַַָָָיהיּו
"יד ֹות " ׁשל  ותר ּגּום  א ּמה . ׁשה ּוא  ה ּקר ׁש ּבעבי ְְֳִֶֶֶֶַַַָָָח ּוץ 
ּבח ֹורי  ה ּנכנסים  ה ּדלת  לצירי ׁשּדֹומ ֹות  לפי ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָצירין,

.ה ּמפ ּתן  ְִַָ

ebÏÙe˙טז ‡˙n‡Â ‡t„„ ‡k‡ ÔÈn‡ NÚ¬««ƒÀ¿»¿«»¿«¿»«¿
:„Á ‡t„c ‡È˙et ‡˙n‡«¿»¿»¿«»»

Á„‡יז ÔÈlLÓ „Á ‡t„Ï ÔÈÈˆ ÔÈzz«¿≈ƒƒ¿«»«¿«¿ƒ¬»
:‡kLÓ Ètc ÏÎÏ „aÚz Ôk ‡„Á Ï˜Ï»√≈¬»≈«¿≈¿…«≈«¿¿»

 

  
    

    
    

   
  



מט                

    §¨¦¬¨¤©§¨¦−©¦§¨®¤§¦´¤½¤
  ¦§©−¤¬§¨¥¨«¨

‰ÓÈ˙‰a‚ ˙‡ÙÏ∑' דר ֹומא עבר  'לר ּוח  ּכתר ּגּומ ֹו: ּפאה , קר ּויה  הר ּוח  ּכל  א ּלא  מקצ ֹוע , ל ׁשֹון זֹו "ּפאה " .אין ƒ¿«∆¿»≈»»ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ

    §©§¨¦Æ©§¥¤½¤©«£¤¾©−©¤§¦´
       ©®̈¤§¥̧£¨¦¹©«©©¤³¤¨«¤¨Æ¦§¥´§Ÿ½̈

      §¥£¨¦²©«©©¤¬¤¨«¤−̈¦§¥¬§Ÿ¨«
         

כסכסכסכס אדני אדני אדני אדני   עי עי עי עייט)וארוארוארואר (כו , ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
פ ה ה ל לללת", "קע  מ רמת  נע  ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹֻהאדני

" מ רמ ת  נע וכליו ,  ה ואיל וה . מ ה  פי ְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָ
מ ראל. ואחד  אחד  ל ל "ל ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָנדבת

? ה לי  מ אר  האדני  ני ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָה 
לח ת   ה ריע ת ,פ ה כח ת לעב דה   מזיר  ה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹלי 
 א ת) ע ר  ת)  יר וה וענג. רצ , יפי ְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹה

מ ת. כל ,פ ה ל  י נימ ה ח ת ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹלע רה 
, י תר  מ ה החלק   הי , האדני זאת, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלע מת

אינ טה ,  מי מלכ ת על ק לת ל לעב דה   מזיְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹר
ק לת־על, העב דה  ,י ־כ־על־ א) ורג כל על ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹנענת
העב דה  רא ית י  , ה מלאכת לכל ה ס ד  היא  ,' אדני'ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָ

ק לת־על). היא   רש ְְִַַָָָֹו
: ה לי  אר מ רמת  האדני רמת נה  ,ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָלכ
אחד וכל ליה די , יה די  י  לי הב  י נימית ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָעב דה 
לי ל ה רמה  לכ וח יו . ח תיו  על־י  ע בד  ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹואחד 
ה ס די עני  א . אד ל ל ל נדבת היתה   ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָָָה

. וי ה ל , אדני  ק לת־על  ֲִִֶַַַָָָֹֹל

      §¤©©¦§¨²©¥¦−¦§©´¨®¤§¦−¨«¤

      §©§¨¦¬©§¥¤−¨®¤§¥´£¨¦À©©©¤´¤
     ̈«¤½̈§¥´£¨¦½©−©©¤¬¤¨«¤¨«

     §©§§¥¬©¦§−̈¨®¨©«£¤−¦¨¬§¨¦«
È˙kÈÏe∑.' אח ֹורים' וה ּמערב  'ּפנים ' מזרח  קר ּוי ּבּמזרח , ׁשה ּפתח  ּולפי 'ולסיפי'. ּכתר ּגּומ ֹו: ס ֹוף , ל ׁשֹון ¿«¿¿≈ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ

הרא ׁש ה ּוא  ׁשה ּפנים  ס ֹוף , ˜ÌÈL.וזה ּו ‰ML ‰NÚz∑ רחב א ּמֹות  ּתׁשע  .הרי ְִֶֶַָָֹ«¬∆ƒ»¿»ƒֲֵֵַַַֹ

     §¥³§¨¦Æ©«£¤½¦§ª§−Ÿ©¦§¨®©©§¨¨«¦
˙Úˆ˜ÓÏ ‰NÚz ÌÈL˜ ÈLe∑ למקצ ֹוע אחד  ¿≈¿»ƒ«¬∆ƒ¿À¿…ְְִֶַָ

ׁשמ ֹונה  ּכל  ּדר ֹומית . למערבית  ואחד  מערבית , ְְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָצפ ֹונית 
אינן  ה ׁשּתים  ׁשא ּלּו א ּלא  הן, אחד  ּבסדר  ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָקר ׁשים 
מ ּזֹו א ּמה  וחצי מ ּזֹו א ּמה  חצי א ּלא  ה ּמׁשּכן ְֲֲֲִִִִִֶַַַַַַָָָָּבחלל 

רח ּבֹו לה ׁשלים  ּבחלל  מ ּזה נרא ֹות  והא ּמה  לע ׂשר , ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָ
ה ּמׁשּכן  קר ׁשי עבי אמ ֹות  ּכנגד  ּבא ֹות  מ ּזה  ְְְְֳִִִֵֶֶֶַַַַָָָָוהא ּמה 

ׁשוה  מ ּבח ּוץ  המקצ ֹוע  ׁשּיהא  ּכדי וה ּדר ֹום , .ה ּצפ ֹון ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

      §¦«§´«Ÿ£¦»¦§©¼¨¼§©§À̈¦«§³©¦Æ©
       Ÿ½¤©©©−©¨«¤¨®¥¦«§¤´¦§¥¤½¦§¥¬

 ©¦§Ÿ−Ÿ¦«§«

ÔÈtcיח  ÔÈÒÚ ‡kLÓÏ ‡itc ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»««»¿«¿¿»∆¿ƒ«ƒ
:‡ÓBc Ú ÁeÏ¿«≈«»»

ÔÈÒÚיט  ˙BÁz „aÚz ÛÒÎc ÔÈÎÓÒ ÔÈÚa‡Â¿«¿¿ƒ«¿ƒƒ¿««¿≈¿∆¿ƒ
ÔÈ˙Ï „Á ‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈz ÔÈtc«ƒ¿≈«¿ƒ¿«»«ƒ¿≈
ÔÈ˙Ï „Á ‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ˙e È‰BcÈƒ̂ƒ¿≈«¿ƒ¿«»«ƒ¿≈

:È‰BcÈƒ̂ƒ

ÔÈÒÚכ  ‡etˆ ÁeÏ ‡˙Èz ‡kLÓ ËÒÏÂ¿ƒ¿««¿¿»ƒ¿≈»¿«ƒ»∆¿ƒ
:ÔÈtc«ƒ

ÔÈÎÓÒכא  ÔÈz ÛÒÎc ÔB‰ÈÎÓÒ ÔÈÚa‡Â¿«¿¿ƒ«¿≈ƒ¿«¿≈«¿ƒ
:„Á ‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ˙e „Á ‡tc ˙BÁz¿«»«¿≈«¿ƒ¿«»»

zL‡כב  „aÚz ‡ÚÓ ‡kLÓ ÈÙÈÒÏÂ¿ƒ¿»≈«¿¿»««¿»«¿≈ƒ»
:ÔÈt„«ƒ

kLÓ‡כג  ˙ÈÂÊÏ „aÚz ÔÈtc ÔÈ˙e¿≈«ƒ«¿≈¿»¿««¿¿»
:ÔB‰ÈÙBÒa¿≈

ÔÈeÎÓכד  ÔB‰È ‡„ÁÎÂ ÚlÓ ÔÈeÎÓ ÔB‰ÈÂƒ¿«¿ƒƒ¿«¿«¬»¿¿«¿ƒ
ÔB‰ÈÂ˙Ï È‰È Ôk ‡„Á ‡˙˜ÊÚÏ dLÈ ÏÚ«≈≈¿ƒ¿¿»¬»≈¿≈¿«¿≈

:ÔB‰È ÔÈÂÊ ÔÈ˙Ïƒ¿≈»¿»¿



נ               
‰hÓlÓ ÌÓ‡˙ eÈ‰ÈÂ∑ ּתֹואמים ה ּקר ׁשים  ּכל  ¿ƒ¿…¬ƒƒ¿«»ְֲִִַָָ

האדנים  ׁשני ׂשפת  עבי יפסיק  ׁשּלא  מ ּלמ ּטה , לזה  ְְְְֲֳִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹזה 
צירי  ׁשּיהיּו ׁשּפר ׁשּתי, ּכמ ֹו מ ּזֹו, זֹו להרחיקן ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָּביניהם ,
ּבֹולט  ה ּקר ׁש רחב  ׁשּיהא  מ ּצּדיהן, חר ּוצים  ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹה ּיד ֹות 
וכן  האדן, ׂשפת  את  לכ ּסֹות  ה ּקר ׁש, לידי ח ּוץ  ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָלצ ּדיו,
וקר ׁש לזה , זה  ּתֹואמים  ונמצא ּו ׁשאצל ֹו, ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָה ּקר ׁש
ּכנגד  ּבעביֹו, לרח ּבֹו חר ּוץ  ה ּמערב  ׁשּבסדר  ְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָה ּמקצ ֹוע 
יפריד ּו ׁשּלא  ּכדי וה ּדר ֹומי, ה ּצפ ֹוני קר ׁש צד  ׁשל  ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹחריץ 

ּביניהם  ˙ÌÈn.האדנים  eÈ‰È ÂcÁÈÂ∑ ּתא ֹומים .ּכמ ֹו ֲִֵֵֶָָ¿«¿»ƒ¿«ƒְְִ
BL‡ ÏÚ∑קר ׁש ‰‡Á˙.ׁשל  ˙Úah‰ Ï‡∑ ּכל «…ֶֶֶ∆««««»∆»ָ

חריצין  ׁשני ּברח ּבֹו מלמעלה  חר ּוץ  היה  וקר ׁש ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָקר ׁש
אחת . ּבט ּבעת  ּומכניס ֹו ט ּבעת , עבי ּכדי צ ּדיו ְְְְֳִִִִֵֵַַַַַַַַַָּבׁשני

ט ּבע ֹות , א ֹותן אבל  ׁשאצל ֹו, ל ּקר ׁש מתאים  ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָנמצא ,
הן, קב ּוע ֹות  אם  ידע ּתי ּוב ּקר ׁשלא  מטלטל ֹות . אם  ְְְְִִִֵֶֶַַָָֹֻ

מ ּלֹות  ּכי (נראה , ה ּקר ׁש ּבעבי ט ּבעת  היתה  ְְְֳִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּבּמקצע 
ל ֹומר  ור ֹוצה  קאי, א ּלמ ּטה  וה ּצפ ֹוני' ְְְְְִִִֶַַַַַָָ'ה ּדר ֹומי
ּומה  לת ֹוכ ֹו, נכנס  וכ ּו' ּקר ׁש ורא ׁש וה ּצפ ֹוני ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַֹׁשה ּדר ֹומי
ּבעבי  ל ֹומר  ר ֹוצה  קר ׁש, ּבעבי ט ּבעת  היתה  ְֳֳִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָּׁשּכתב 
קר ׁש ורא ׁש וה ּצפ ֹוני, ה ּדר ֹומי וד ּו"ק ) ה ּמערבי. ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָֹקר ׁש

נמצא ּו, לת ֹוכ ֹו. נכנס  מערב  ׁשּבסדר  ׁשני ה ּמקצ ֹוע  ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָ
מח ּברים  Ì‰ÈLÏ.ה ּכתלים  ‰È‰È Ôk∑ ל ׁשני ְְִִַָָֻ≈ƒ¿∆ƒ¿≈∆ְִֵ

ול ּקר ׁש צפ ֹון ׁשּבס ֹוף  ל ּקר ׁש ׁשּבּמקצ ֹוע , ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָה ּקר ׁשים 
ה ּמקצע ֹות  ל ׁשני וכן .ה ּמערבי ְְְֲִִִֵֵַַַָֹ

      §¨Æ§Ÿ¨´§¨¦½§©§¥¤´¤½¤¦¨¬¨−̈
       £¨¦®§¥´£¨¦À©©©¤´¤¨«¤½̈§¥´£¨¦½

  ©−©©¤¬¤¨«¤¨«
ÌÈL˜ ‰ÓL eÈ‰Â∑: למעלה האמ ּור ֹות  הן ¿»¿…»¿»ƒְְֲֵַָָ

ּתע ׂשה  קר ׁשים  ּוׁשני קר ׁשים , ׁשּׁשה  ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָ"ּתע ׂשה 
ּכ מערבי. ּבסדר  קר ׁשים  ׁשמ ֹונה  נמצא ּו, ְְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָֹֻלמקצעת ".
ּב'מלאכת  ה ּקר ׁשים ' סדר  'מע ׂשה  ּבּמׁשנה  ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשנּויה 
את  וח ֹורץ  חל ּולים  האדנים  את  ע ֹוׂשה  היה  ְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָה ּמׁשּכן':
והחריץ  מ ּכאן, ורביע  מ ּכאן רביע  מ ּלמ ּטה , ְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָה ּקר ׁש

ּבאמצע , ח ּמּוקין חציֹו ׁשני ּכמין יד ֹות  ׁשּתי ל ֹו וע ׂשה  ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָ
ׁשני  ּכמין חוקין'), ׁשני 'ּכמין ׁשה ּגרסא  נראה  ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָ(ולי
ּבחלל  לה ּכנס  ּומ ׁשּפֹות  מ ּזֹו זֹו ה ּמב ּדל ֹות  ס ּלם  ְְְְֲִִִֵַַַָָָֻֻֻׁשליב ֹות 

וה ּוא  ה ּסּלם , ע ּמּודי ּבנקב  ה ּנכנסת  ּכׁשליבה  ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻהאדן
ּומכניסן  ׁשליבה , ּכמין ע ׂשּויֹות  "מ ׁשּלב ֹות ", ְְְְְֲִִִַָָָֻל ׁשֹון
אדנים ", ׁשני אדנים , "ׁשני ׁשּנאמר : אדנים , ׁשני ְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָלת ֹו
ואצ ּבע  מ ּכאן אצ ּבע  מלמעלה  ה ּקר ׁש את  ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָוח ֹורץ 
ׁשּלא  ּכדי זהב , ׁשל  אחת  ט ּבעת  לת ֹו ונֹותנן ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹמ ּכאן,
מ ּלמ ּטה  תאמם  "ויהיּו ׁשּנאמר : מ ּזה , זה  נפרדין ְְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶֶַַָָֹיהיּו
למעלה , ה ּצע ּתי ׁשּלּה וה ּפר ּוׁש ה ּמׁשנה , היא  ּכ ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָוג ֹו'".

המקרא ֹות  .ּבסדר  ְְִֵֶַָ

     §¨¦¬¨§¦¦−£¥´¦¦®£¦¾̈§©§¥¬
 ¤«©©¦§−̈¨«¤¨«

ÌÁÈ∑א ׁשפריׁש ּובלע "ז ע ּברין, .ּכתר ּגּומ ֹו: ¿ƒƒְְְְִַַַַ
ÔkLn‰ŒÚÏˆ ÈL˜Ï ‰MÓÁ∑ א ּלא הן, ג ' ה ', א ּלּו ¬ƒ»¿«¿≈∆««ƒ¿»ֵֵֶָ

זה  חתיכ ֹות : מ ּׁשּתי ע ׂשּוי וה ּתח ּתֹון העליֹון ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשה ּבריח 
ה ּכתל , חצי עד  מבריח  וזה  ה ּכתל , חצי עד  ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַֹֹמבריח 
מ ּצד  ּבּטּבעת  נכנס  וזה  זה , מ ּצד  ּבּטּבעת  נכנס  ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַָָזה 
ותח ּתֹון, ׁשעליֹון נמצא , לזה . זה  ׁשּמּגיעין עד  ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָזה ,
ה ּכתל  ּכל  ּכנגד  אר ּכֹו האמצעי אבל  אר ּבע , ׁשהן ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשנים 
"וה ּבריח  ׁשּנאמר : קצה ּו, ועד  ה ּכתל  מ ּקצה  ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹּומבריח 

ׁשהעליֹונים  ֿ ה ּקצה ". אל  ֿ ה ּקצה  מן מברח  וג ֹו' ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָה ּתיכ ֹון
לת ֹוכן, לה ּכנס  ּבּקר ׁשים  ט ּבע ֹות  להן היּו ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָוה ּתח ּתֹונים 
א ּמֹות  ע ׂשר  ּבת ֹו מ ׁשּלׁשים  קר ׁש, לכל  ט ּבע ֹות  ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשּתי
העליֹונה  ה ּטּבעת  מן אחד  חלק  ה ּקר ׁש, ּגב ּה ְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשל 
חלק  וכל  ּולמ ּטה , ה ּתח ּתֹונה  מן אחד  וחלק  ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּולמעלה ,
ט ּבעת  ּבין חלקים  ּוׁשני ה ּקר ׁש,  אר רביע  ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹה ּוא 
זֹו, ּכנגד  זֹו מכ ּונֹות  ה ּטּבע ֹות  ּכל  ׁשּיהיּו ּכדי ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָֻלט ּבעת ,
נק ּובין  ה ּקר ׁשים  א ּלא  ט ּבע ֹות , אין ה ּתיכ ֹון ל ּבריח  ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָאבל 

zL‡כה  ÛÒÎc ÔB‰ÈÎÓÒÂ ÔÈt„ ‡ÈÓz ÔB‰ÈÂƒ¿«¿»«ƒ¿«¿≈ƒ¿«ƒ»
„Á ‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈz ÔÈÎÓÒ NÚ¬««¿ƒ¿≈«¿ƒ¿«»«

:„Á ‡tc ˙BÁz ÔÈÎÓÒ ÔÈ˙e¿≈«¿ƒ¿«»»

Èt„Ïכו ‡LÓÁ ÔÈhL ÈÚ‡c ÈaÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿≈¿»≈ƒƒ«¿»¿«≈
:„Á ‡kLÓ ËÒ¿««¿¿»»

 

    
      

      

        
     

     
    



ני                
מכ ּונין  ׁשהם  ה ּנקבים   ּדר ּבהם  נכנס  וה ּוא  ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻּבעבין,
ה ּבריחים  ה ּקר ׁשים ". ּבת ֹו" ׁשּנאמר : וזה ּו זה , מ ּול  ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָזה 
אחד  ּכל   אר ּוב ּדר ֹום , ׁשּבּצפ ֹון וה ּתח ּתֹונים  ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהעליֹונים 
"מן  וזה ּו: א ּמה , ׁשל ׁשים  אר ּכֹו וה ּתיכ ֹון א ּמה , ְְְְִִִֶַַַָָָֹט "ו

וחמ ׁשה  ה ּמערב , ועד  ה ּמזרח  מן ה ּקצה ", אל  ְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָה ּקצה 
ׁשׁש וה ּתח ּתֹונים  העליֹונים   אר ׁשּבּמערב , ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּבריחים 
ּכ קר ׁשים . ח ' רחב  ּכנגד  י"ב  אר ּכֹו וה ּתיכ ֹון ְְְְִִֶֶַַַָָָֹא ּמֹות ,

ה ּמׁשּכן' ּב'מלאכת  מפר ׁשת  צח)היא  .(שבת ְְְִִִֶֶֶֶַָֹ

    ©«£¦¨´§¦¦½§©§¥¬¤«©©¦§−̈©¥¦®
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̈¨«
ÌÁÈaÏ ÌÈza∑יהיּו ּבהן, ׁשּתע ׂשה  ה ּטּבע ֹות  »ƒ«¿ƒƒְֲִֶֶֶַַַָָ

ה ּבריחים  ּבהן להכניס  ‰ÌÁÈa.ּבּתים  ˙‡ ˙ÈtˆÂ ְְְִִִִֶַַָָ¿ƒƒ»∆«¿ƒƒ
‰Ê∑ ׁשאין ה ּבריחים , על  מד ּבק  ה ּזהב  ׁשהיה  לא  »»ְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻ

ׁשּתי  ּכמין ק ֹובע  היה  ּבּקר ׁש א ּלא  צ ּפּוי, ׁשּום  ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָעליהם 
וק ֹובען  חל ּול , קנה  סדקי ׁשני ּכמין זהב , ׁשל  ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָּפיפ ּיֹות 

ּולכאן, לכאן ה ּטּבע ֹות  רחב אצל  את  ממ ּלא  אר ּכן ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ּומ ּמּנה  לכאן ה ּטּבעת  מן נכנס ה ּקר ׁש וה ּבריח  לכאן, ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָ
ה ּׁשני. ל ּפה  ה ּטּבעת  ּומן ל ּטּבעת , ּומ ּמּנּו ְִִִֵֶֶַַַַַַַַַַלת ֹוכ ֹו,
ּבקר ׁשים , ּתח ּובין ּכׁשהן זהב  מצ ּפים  ה ּבריחים , ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָֻנמצא ּו
וה ּטּבע ֹות  ּבֹולט ֹות , היּו מ ּבח ּוץ  ה ּלל ּו ְְְְִִִַַַַַָָָוה ּבריחים 
ּכל  א ּלא  ה ּמׁשּכן, ּבת ֹו נרא ֹות  היּו לא  ְְְְִִִִֶַַָָָָֹוה ּפיפ ּיֹות 

מ ּבפנים  חלק  .ה ּכתל  ְִִִֶַָָֹ

    ©«£¥«Ÿ−̈¤©¦§¨®§¦̧§¨½£¤¬¨§¥−¨
 ̈¨«

ÔkLn‰ ˙‡ ˙Ó˜‰Â∑, ׁשּיּגמר ‰a.הקימה ּולאחר  ˙È‡‰∑ ּולהרא ֹות  לל ּמד עתיד  ׁשאני לכן, קדם  «¬≈…»∆«ƒ¿»ְֲִִֵֵֶַַָ»¿≈»»»ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹ
הקמת ֹו .סדר  ֲֵֶָָ

         

הרהרהרהר הראיתהראיתהראיתהראית א א א א רררר טטטט מ מ מ מ     הההה אתאתאתאת ל)והקמתוהקמתוהקמתוהקמת (כו , ֲֲֲֲֵֵֵֵַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
 רא)  ה את  להקי א נצטה  ה  למר,  ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹי

(ניס  חד לב לב לב לב וזה ס ע . לי  יחיד )..והקמת והקמת והקמת והקמת , ר ר ר ר (ל א א א א ְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָֹֹֹ ְֲֲֲֲִֶֶֶֶָָָָָֹֹ
"הראית הראית הראית הראית  ר"י  ל    לד ק   וי מ ה ). אניאניאניאני(רק  ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

 דלל עתיד  הקילהרא להרא להרא להרא ת ת ת ת (יחיד ) ה "ה  :"הקמת סדר ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
קדימה  רק  לא  לל 'סדר' (והרי  ביכ ל , עצמ  ה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאת

ה דה '). 'סדר  כמ כלל, העני רטי    א א  ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָואח ר,

      

      §¨¦´¨¨ÀŸ¤§¥¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥´
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Èz˙‡כז ‡kLÓ ËÒ Èt„Ï ÔÈaÚ ‡LÓÁÂ¿«¿»«¿ƒ¿«≈¿««¿¿»ƒ¿≈»
ÔÈaÚ ‡LÓÁÂ‡kLÓ ËÒ Èt„Ï ¿«¿»«¿ƒ¿«≈¿««¿¿»

:‡ÚÓ ÔB‰ÈÙBÒÏ¿≈««¿»

ÔÓכח  aÚÓ ‡it„ B‚a ‰‡ÚÈˆÓ ‡aÚÂ¿«¿»¿ƒ»»¿««»«¿«ƒ
:ÈÙÈÒÏ ÈÙÈÒ¿»≈ƒ¿»≈

ÔB‰˙˜ÊÚכט  ˙ÈÂ ‡‰„ ÈtÁz ‡itc ˙ÈÂ¿»««»«¿≈«¬»¿»ƒ¿»¿
˙È ÈtÁ˙Â ‡iaÚÏ ‡˙‡ ‡‰„ „aÚz«¿≈«¬»«¿»¿«¿«»¿«¿≈»

:‡‰c ‡iaÚ«¿«»«¬»

‡˙ÈÊÁ˙‡ל  Èc d˙ÎÏ‰k ‡kLÓ ˙È ÌÈ˜˙e¿ƒ»«¿¿»¿ƒ¿¿≈ƒƒ¿¬≈»
:‡eËa¿»

Úˆeלא  ‡Âb‡Â ‡ÏÎz ‡zÎt „aÚ˙Â¿«¿≈»À¿»ƒ¿»¿«¿¿»»¿«
d˙È „aÚÈ ÔÓ‡ „BÚ ÈÊL ıee ÈB‰Ê¿ƒ¿ƒ«√»«¿≈»«

:ÔÈek ˙eˆ«¿ƒ

 

    
     

      
     

     
   



נב               
˙ÎÙ∑: חכמים ּובל ׁשֹון ה ּוא , מח ּצה  ל ׁשֹון »…∆ְְְֲִִִָָ

העם  ּובין  ה ּמל ּבין ה ּמב ּדיל  ּדבר  ÏÎz˙.'ּפר ּגֹוד ', ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָ¿≈∆
ÔÓb‡Â∑ וח ּוט ח ּוט  ּבכל  ּכפ ּול , היה  ּומין מין ּכל  ¿«¿»»ְְִִָָָָָ

ח ּוטין  LÁ.ׁשׁשה  ‰NÚÓ∑ היא ׁשּזֹו ּפר ׁשּתי ּכבר  ִִָ«¬≈…≈ְְִִֵֶַָ
אינן  עבריה  ׁשּמׁשני וה ּציּורין קיר ֹות , ׁשּתי ׁשל  ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאריגה 

לזה  זה  יע ׂשה ∑ÌÈk.ּדֹומין ּבר ּיֹות  ׁשל  צ ּיּורין ִֶֶָ¿Àƒְִִִֵֶֶָ
אדנים , אר ּבעה  ּבת ֹו ּתק ּועים  ע ּמּודים  אר ּבעה  ְְְְֲִִִַַַָָָָָָּבּה:
לה ֹוׁשיב  למעלה , עק ּמין ּבהן קב ּועין ְְְְְְְֲִִִִֶַָָֻוא ּונקל ּיֹות 
והא ּונקל ּיֹות  ּבּה, ּכר ּו ה ּפרכת  ׁשרא ׁש ּכל ֹונס , ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָֹֹעליהן
אר ּכּה וה ּפרכת  ע ׂשּויים , הן ווין ּכמין ׁשהרי ה ּווין, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהן

א ּמֹות  ע ׂשר  ורח ּבּה מ ׁשּכן, ׁשל  לרח ּבֹו א ּמֹות  ְְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָע ׂשר 
קר ׁשים , ׁשל  ׁשּיהא ּכגבהן מ ׁשּכן, ׁשל  ּבׁשליׁש ּפר ּוסה  ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָ

ע ׂשרים  ּולח ּוץ  והימ ּנה  א ּמֹות , ע ׂשר  ולפנים  ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָהימ ּנה 
ע ׂשר , על  ע ׂשר  ה ּקד ׁשים  קד ׁשי ּבית  נמצא , ְְֳִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָא ּמה .
המח ּברים  ה ּקרסים " ּתחת  ה ּפרכת  את  "ונת ּת ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹׁשּנאמר :
הח ֹובר ֹות  ורחב  המ ׁשּכן יריע ֹות  ׁשל  ח ֹובר ֹות  ׁשּתי ְְְְְְִִֵֶֶַַַָֹאת 
ה ּפתח  מן ה ּמׁשּכן ּגג  על  ּוכ ׁשּפר ׂשם  א ּמה , ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָע ׂשרים 
והח ֹוברת  ה ּמׁשּכן, ׁשליׁשי ּבׁשני ּכלתה  ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָל ּמערב ,
ּתל ּוי  וה ּמֹותר  מ ׁשּכן, ׁשל  ׁשליׁשֹו ּכּסתה  ְְְְִִִִֵֶַַָָָָה ּׁשנית 

ה ּקר ׁשים  את  לכ ּסֹות  .לאח ֹוריו, ְְֲִֶַַַָָ

         

ההההב ב ב ב יל יל יל יל  ברברברבר .... .... מח מח מח מח הההה      לא)ל ל ל ל כו , הרי(ר "י לאל,  י ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
ה ה  למר,  וי ." לכ ה רכת "והב ילה   סמ ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹמפר

ה רכת" את האר על "וס ת ג )תיב  מ , ור"י(פקודי . ְְְִִֶֶַַַַָָָָֹֹ
מח ה  , ברי ני  רכת  נאמר א  , ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹמח

מח ה  היא   החפצא  א א  ,האר על  מס ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָה ב לת
עלת ורק  ה רכת"), "והב ילה   בית ה )    פטת ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹ

 ל ,האר על "וס ת :  מר"י  להעיר . מס ְְְְִִִֵַַַָָָָָָָֹלהי ת
היתה היתה היתה היתה הגנה , מח מח מח מח ה ה ה ה  ".הרי הרי הרי הרי  ְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָ

     §¨«©¨´ŸÀ̈©©§¨¨Æ©¥´¦¦½§ª¦´
    ̈½̈¨«¥¤−¨¨®©©§¨−̈©§¥¨«¤

    §¨«©¨´¤©¨Ÿ»¤»©´©©§¨¦¼§¥«¥¨¬
      ̧̈¨Æ¦¥´©¨½Ÿ¤¥−£´¨«¥®§¦§¦¨³

      ©¨¸Ÿ¤Æ¨¤½¥´©½Ÿ¤¥−¬Ÿ¤©¢¨¦«

     §¨«©¨Æ¤©©½Ÿ¤©−£´¨«¥ª®§−Ÿ¤
©¢¨¦«

    §©§¨³¤©ª§¨Æ¦´©¨½Ÿ¤§¤©§Ÿ̈Æ
       ́Ÿ©©ª§½̈©²¤¬©©¦§−̈¥¨®¨§©̧ª§½̈¦¥−

 ©¤¬©¨«
ÔÁÏM‰ ˙‡ zÓNÂ∑ מן מ ׁשּו ּבּצפ ֹון, ׁשלחן ¿«¿»∆«À¿»ְִַָָָֻ

ּבּדר ֹום , ּומנֹורה  ּומחצה , א ּמֹות  ׁשּתי ה ּצפ ֹוני ְְְֱִֵֶֶַַַַָָָֹה ּכתל 
ּומזּבח  ּומחצה , א ּמֹות  ׁשּתי ה ּדר ֹומי ה ּכתל  מן ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָֹמ ׁשּוכה 
מ ׁשּו למנֹורה , ׁשלחן ׁשּבין אויר  ּכנגד  נת ּון ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֻה ּזהב 

ה ּמׁשּכן  חצי מן נת ּונים  וכ ּלם  ה ּמזרח , ּכל ּפי ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָֻקמעא 
ע ׂשרים  ל ּפרכת  ה ּפתח  מן ה ּמׁשּכן  אר ּכיצד ? ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹולפנים ,
ה ּפתח  מן מ ׁשּוכים  וה ּמנֹורה  וה ּׁשלחן ה ּמזּבח  ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָֻא ּמה .

א ּמֹות  ע ׂשר  מערב  .לצד  ְֲֶֶַַַָ

     §¨¦³¨¨¨Æ§¤´©¨½Ÿ¤§¥¤§©§¨¨²
     §©¬©¨¦−§¥´¨§¨®©«£¥−Ÿ¥«

CÒÓ ˙ÈNÚÂ∑, ה ּפתח ּכנגד   מס ׁשה ּוא  ויל ֹון, ¿»ƒ»»»ְִֶֶֶֶַַָָ
א)ּכמ ֹו: מגין (איוב  ל ׁשֹון ּבעד ֹו", Ì˜."ׂשכ ּת ‰NÚÓ∑ ְְְֲִֵַַָ«¬≈…≈

עבר  ׁשל  ּכפרצ ּוף  מחט , מע ׂשה  ּבֹו ע ׂשּויֹות  ְְֲֲֵֵֶֶַַַַַה ּצּור ֹות 

זה  עבר  ׁשל  ּפרצ ּוף  ּכ ולא ∑Ì˜.זה , האמן ׁשם  ְֵֶֶֶֶַָ…≈ְֳֵָָֹ
צ ּיּור . ע ֹובד  ולא  צ ּיר , ע ֹובד  ותר ּגּומ ֹו: האמנּות , ְְְֳִֵַַַַָָָֹׁשם 

א ּמֹות  י' על  א ּמֹות  י' ה ּפרכת : ּכמ ּדת   ה ּמס .מ ּדת  ְִִֶַַַַַַַָָָֹ

ÔÈhLלב  È„enÚ ‡Úa‡ ÏÚ d˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«««¿¿»«≈ƒƒ
‡Úa‡ ÏÚ ‡‰c ÔB‰ÈÂÂ ‡‰c ÔÈtÁÓ¿«¿»«¬»»≈«¬»««¿¿»

:ÛÒÎ„ ÈÎÓÒ«¿≈ƒ¿»

ÏÚ˙Âלג  ‡iÙet ˙BÁz ‡zÎt ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»»À¿»¿¿«»¿»≈
‡˙e„‰Ò„ ‡B‡ ˙È ‡zÎÙÏ ÂbÓ Ônz«»ƒ»¿»À¿»»¬»¿«¬»
L„˜ ÔÈe ‡L„e˜ ÔÈa ÔBÎÏ ‡zÎt LÙ˙Â¿«¿≈»À¿»¿≈¿»≈…∆

:‡iL„e˜¿«»

„e„‰Ò˙‡לד  ‡B‡ ÏÚ ‡ztk ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«À¿»«¬»¿«¬»
:‡iL„e˜ L„˜a¿…∆¿«»

ÈÂ˙לה  ‡zÎÙÏ ‡aÓ ‡B˙t ˙È ÈeL˙e¿«ƒ»»»ƒ»»¿»À¿»¿»
‡kLÓ„ ‡cˆ ÏÚ ‡B˙t Ï˜Ï ‡zÓ¿«¿»»√≈»»«ƒ»¿«¿¿»

:‡etˆ ËÒ ÏÚ Ôz˙ ‡B˙Ùe ‡ÓBc»»»»ƒ≈«¿«ƒ»

ÏÎz‡לו ‡kLÓ Ú˙Ï ‡Òt „aÚ˙Â¿«¿≈¿»»ƒ¿««¿¿»ƒ¿»
:iˆ „BÚ ÈÊL ıee ÈB‰Ê Úˆe ‡Âb‡Â¿«¿¿»»¿«¿ƒ¿ƒ««»



נג                

      §¨¦´¨©¨À̈£¦¨Æ©¥´¦¦½§¦¦¨³Ÿ¨Æ
       ̈½̈¨«¥¤−¨¨®§¨«©§¨´¨¤½£¦−̈©§¥¬§«¤

      

     §¨¦¬¨¤©¦§¥−©£¥´¦¦®¨¥Á©¸
        ¹Ÿ¤§¨¥©´ÀŸ©¨³©¦«§¤Æ©¦§¥½©§¨¬

 ©−«Ÿ¨«
B˙Ó˜ ˙Bn‡ LÏLÂ 'B‚Â ÁaÊn‰ ˙‡ ˙ÈNÚÂ∑ ¿»ƒ»∆«ƒ¿≈«¿¿»…«…»

נט) יֹוסי (זבחים ר ּבי יה ּודה . ר ּבי ּדברי ּככתבן, ְְְְִִִִִִֵַַָָָָּדברים 
"רב ּוע ". ּבּפנימי ונאמר  "רב ּוע ", ּכאן נאמר  ְְֱֱִִֵֶֶַַַַַָָָא ֹומר :

ּפי  ּגבה ֹו ּכאן אף  ּכאר ּכֹו, ׁשנים  ּפי ּגבה ֹו ּלה ּלן ְְְְְְִִִַַַַָָָָָמה 
קמת ֹו"? א ּמֹות  "ׁשל ׁש מק ּים : אני ּומה  ּכאר ּכֹו, ְְְְֲִִֵַַַָָָָֹֹׁשנים 

ּולמעלה  ס ֹובב  .מ ּׂשפת  ְְְִֵַַָ

      §¨¦´¨©§ŸÀ̈©©§©´¦Ÿ½̈¦¤−¦«§¤´¨
   ©§Ÿ¨®§¦¦¨¬Ÿ−§«¤

ÂÈ˙˜ ÔÈÈ‰z epnÓ∑ּבֹו ויח ּברם  לב ּדם  יע ׂשם  LÁ˙.ׁשּלא  B˙‡ ˙ÈtˆÂ∑, מצח ע ּזּות  על  לכ ּפר  ƒ∆ƒ¿∆»«¿…»ְְֲִֵֵֶַַַָֹ¿ƒƒ»…¿…∆ְֵֵַַַַ
מח)ׁשּנאמר : נח ּוׁשה "(ישעיה  ּומצח". ְְֱֲִֶֶַָ

     §¨¦³¨¦«Ÿ¨Æ§©§½§¨¨Æ¦§§Ÿ½̈¦§§Ÿ−̈
   ©§Ÿ¨®§¨¥−̈©«£¤¬§«¤

ÂÈ˙ÈÒ∑ יֹור ֹות ּדׁשנֹו∑BM„Ï.ּכמין להסיר  ƒ…»ְִ¿«¿ְְִִָ
קטמ ּה, למספי א ּונקל ֹוס : ׁשּתר ּגם  וה ּוא  ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶָלת ֹוכ ּה,
– עברית  ּבל ׁשֹון מ ּלֹות  יׁש ּכי לת ֹוכם , ה ּדׁשן ְְְְִִִִִֵֶֶַָָלס ּפֹות 
ּוסתירה , ּבנין ל ׁשּמׁש ּבּפתר ֹון מתח ּלפת  אחת  ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָמ ּלה 

פ )ּכמ ֹו: ׁשר ׁשיה ",(תהלים ה)"וּתׁשר ׁש "אויל (איוב  ְְֱִֵֶַַָָָ
וח ּלּופ ֹו: לא)מ ׁשריׁש", ת ׁשר ׁש".(שם ֿ ּתב ּואתי "ּובכל  ְְְְְִִִֵַַָָ

יז)וכמ ֹוה ּו: וח ּלּופ ֹו:(ישעיה ּפר ּיה ", י )"ּבסעפיה  (שם ְְְִִִִֶָָָֹ
וכמ ֹוה ּו: סעיפיה . מפ ּׂשח  ּפארה ", נ)"מסעף  "וזה (ירמיה ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֻ

וכמ ֹוה ּו: עצמ ֹותיו. ׁשּבר  ע ּצמ ֹו", כא)האחר ֹון א (מלכים ְְְֲִִַַַָָָ
וח ּלּופ ֹו: באבנים ", סב )"וּיסקלה ּו מאבן",(ישעיה "ס ּקל ּו ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָֻ

וכן: אבניה , ה)הסיר ּו אף (שם ויס ּקלה ּו". "ויע ּזקה ּו ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָ
אד ׁשצנדר "יר  ּובלע "ז ּדׁשנֹו, להסיר  לד ּׁשנֹו, .ּכאן ְְְְְִִַַַָָ

ÂÈÚÈÂ∑,ה ּדׁשן את  ּבהם  ׁשּנֹוטל  מגרפ ֹות  ּכתר ּגּומ ֹו: ¿»»ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
יד , ּבית  ול ֹו ּדק , מ ּתכת  ׁשל  הקדרה  ּכּסּוי ּכמין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָוהן

וודי"ל  ה ּזבחים ∑ÂÈ˙˜ÊÓe.ּובלע "ז ּדם  ּבהם  .לק ּבל  ְַַƒ¿¿…»ְְִֵֶַַַָָ
ÂÈ˙‚ÏÊÓe∑ ּבהם ּומ ּכה  ּכפ ּופים , א ּונקל ּיֹות  ּכמין ƒ¿¿…»ְְְְִִִֶֶַָ

ּגחלי  על  ּבהן ּומתה ּפכין ּבם , ונתחבים  ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָּבּבׂשר 
קרוצינ"ׁש, ּובלע "ז ׂשרפתן, ממהר  ׁשּיהא  ְְְְֲֵֵֵֶַַַַַָָָָה ּמערכה 

צ ּנֹור ּיֹות  חכמים  יׁש∑ÂÈ˙zÁÓe.ּובל ׁשֹון ק ּבּול  ּבית  ְֲִִִִָ«¿…»ִֵֵ
מזּבח  על  ל ׂשאתם  ה ּמזּבח  מן ּגחלים  ּבהן ל ּטל  ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלהם 
מח ּתֹות , קר ּויים  חת ּיתן ׁשם  ועל  ל ּקטרת , ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹה ּפנימי

ל )ּכמ ֹו: א ׁש(ישעיה ׁשאיבת  ל ׁשֹון מ ּיק ּוד ", א ׁש "לח ּתת  ְְְְִִֵֵַַָֹ
וכן: ו)מ ּמק ֹומ ּה, ּבחיק ֹו?!"(משלי  א ׁש איׁש ."היח ּתה  ְְְְֲִִֵֵֵֶַָ

ÂÈÏk ÏÎÏ∑:ּכליו ּכמ ֹו .ּכל  ¿»≈»ְֵָָ

      §¨¦³¨Æ¦§½̈©«£¥−¤´¤§®¤§¨¦´¨
      ©¨¤À¤©§©Æ©§´Ÿ§½¤©−©§©¬§¨«

aÎÓ∑ ּכמין קריבל "ׁש, ׁשּקֹורין ּכברה , ל ׁשֹון ƒ¿»ְְְִִֶָָ
ר ׁשת . ּכמין ח ֹורין ח ֹורין ע ׂשּוי ל ּמזּבח , ל ֹו ע ׂשּוי ְְְִִִִֵֶֶַַָָלב ּוׁש

מכ ּבר  ל ֹו 'וע ׂשית  ּפתר ֹונֹו: וכה  מסרס , זה  ְְְְְְִִִִֶָָָָָֹֹּומקרא 
ר ׁשת ' מע ׂשה  .נח ׁשת  ְֲֵֶֶֶַֹ

ÔÈhLלז È„enÚ ‡LÓÁ ‡ÒÙÏ „aÚ˙Â¿«¿≈ƒ¿»»«¿»«≈ƒƒ
CÈz˙Â ‡‰c ÔB‰ÈÂÂ ‡‰c ÔB‰˙È ÈtÁ˙Â¿«¿≈»¿«¬»»≈«¬»¿«ƒ

:‡LÁ ÈÎÓÒ ‡LÓÁ ÔB‰Ï¿«¿»«¿≈¿»»

LÓÁא  ÔÈËL ÈÚ‡„ ‡Áa„Ó ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»«¿¿»¿»≈ƒƒ¬≈
È‰È ÚaÓ ‡È˙et ÔÈn‡ LÓÁÂ ‡k‡ ÔÈn‡«ƒÀ¿»«¬≈«ƒ¿»¿««¿≈

:dÓe ÔÈn‡ ˙Ï˙e ‡Áa„Ó«¿¿»¿««ƒ≈

dpÓב  d˙ÈÂÊ Úa‡ ÏÚ È‰B˜ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿ƒ««¿«ƒ¿»≈ƒ≈
:‡LÁ d˙È ÈtÁ˙Â È‰B˜ ÔÈÂ‰z¿∆¿»«¿ƒ¿«¿≈»≈¿»»

˜dÓËג  ÈÙÒÓÏ d˙ÂzÎÒt „aÚ˙Â¿«¿≈¿«¿¿»»≈¿ƒ¿≈ƒ¿≈
d˙ÈepˆÂ d˙˜ÊÓe d˙ÈÙB‚Óed˙ÈzÁÓe «¿¿»≈ƒ¿¿»≈¿ƒ¿»≈«¿¿»≈

:‡LÁ „aÚz È‰BÓ ÏÎÏ¿»»ƒ«¿≈¿»»

„LÁ‡ד  ‡z„ˆÓ „BÚ ‡„Ò dÏ „aÚ˙Â¿«¿≈≈¿»»«¿«¿»ƒ¿»»
ÏÚ ‡LÁc Ô˜ÊÚ Úa‡ ‡z„ˆÓ ÏÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿«¿»«¿«ƒ¿»ƒ¿»»«

:È‰BËÒ Úa‡«¿«ƒ¿ƒ



נד               
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ÁaÊÓ‰ kk∑ סביב ה ּמּקיף  ּדבר  ּכל  ס ֹובב . «¿…«ƒ¿≈«ִִֵַַָָָָ
ׁשֹוחטין  ּב"ה ּכל  ׁשּׁשנינּו ּכמ ֹו ּכר ּכב , קר ּוי ":ּבע ּגּול  ְְְְֲִִִֶַַָָֹֹ

ּולכר ּכב ', ל ׁשּוף ... ׁשעתיד  ּכל  עץ : ּכלי ּגלמי הן ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָ'א ּלּו
ה ּתב ֹות  ּדפני ּבקר ׁשי עג ּלין חריצין ׁשע ֹוׂשין ּכמ ֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָֻוה ּוא 
והיה  סביב ֹו, חריץ  ע ׂשה  ל ּמזּבח  אף  העץ . ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָוספסלי

ׁשל ׁש לס ֹוף  וה ּוא  לנֹוי, ּבדפנֹו א ּמה  אחרים רח ּבֹו (ספרים ְְְְְְַָָָָֹ
ׁשנים שש) ּפי 'ּגבה ֹו הא ֹומר : ּכדברי ּגבה ֹו, ׁשל  ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָא ּמֹות 

קמת ֹו"? א ּמֹות  "וׁשל ׁש מק ּים : אני מה  הא , ְְְְֲִֵַַָָָָָֹֹּכאר ּכֹו'.
ה ּכהנים  לה ּלּו ס ֹובב  אבל  ּולמעלה , ס ֹובב  ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָֹמ ּׂשפת 
לפנים  רא ׁשֹו על  א ּלא  ה ּנח ׁשת , למזּבח  היה  ְְְְִִִֶֶַַַָָָֹֹֹלא 
ּבין  ּכר ּכֹוב ? 'איזה ּו ּב'זבחים ': ׁשנינּו וכן ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָמ ּקרנֹותיו.
ׁשל  א ּמה  מהן ולפנים  א ּמה , רחב  והיה  לקרן', ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹקרן
ּכר ּכב . קר ּויים  ה ּלל ּו א ּמֹות  ּוׁשּתי ה ּכהנים , רגלי ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָֹֹה ּלּו
מ ּלמ ּטה " ה ּמזּבח  ּכר ּכב  "ּתחת  וה ּכתיב : ׁשם , ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָֹודק ּדקנּו
ּתח ּתיו? ה ּמכ ּבר  ּולב ּוׁש ה ּוא  ּבדפנֹו ׁשה ּכר ּכב  ְְְְְְְִֶַַַַַָָָָֹלמדנּו,
ּדלא  לכהנים  וחד  לנֹוי חד  הוֹו, 'ּתרי ה ּמתרץ : ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵַַַָָֹותרץ 
הל ּביׁשּו ּומ ּתח ּתיו היה , לנֹוי ׁשּבּדפן זה  ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹיׂשּתרג ּו'.

ׁשה ּמכ ּבר  נמצא , ה ּמזּבח . חצי עד  רח ּבֹו וה ּגיע  ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָה ּמכ ּבר 
ּבין  להב ּדיל  ּגבה ֹו, לחצי סימן היה  וה ּוא  א ּמה , ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָרחב 
ע ׂשּוי  ּוכנג ּדֹו ה ּתח ּתֹונים , לדמים  העליֹונים  ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָּדמים 

ּבאמצע ֹו.למזּבח  ה ּסקרא  ח ּוט  ּדגמת  ע ֹולמים  ּבית  ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָֻ
ּבענין  ּפר ׁשּו ׁשּלא  ֿ ּפי ֿ על  אף  ּבֹו, ע ֹולין ׁשהיּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֹוכב ׁש
ֿ ּלי" ּתע ׂשה  אדמה  "מזּבח  ּבפר ׁשת  ׁשמענּו ּכבר  ְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָזה ,
ּבּכב ׁש מעל ֹות  ל ֹו ּתע ׂשה  לא  במעל ֹות ", תעלה  ְְֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַַֹֹ"ולא 
ּכ ּכב ׁש, ל ֹו ׁשהיה  למדנּו, חלק . ּכב ׁש א ּלא  ְֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּלֹו,
ה ּנח ׁשת  מזּבח  ה ּוא  אדמה , ּומזּבח  ּבמכיל ּתא . ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָֹׁשנינּו

אדמה  חלל ֹו ממ ּלאין וה ּכב ׁשׁשהיּו חנּיתן, ּבמק ֹום  ְְְְֲֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָ
ח ּוט  מלא  ה ּמזּבח  מן מב ּדל  ה ּמזּבח , ּבדר ֹום  ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֹֻהיה 
החצר  לקלעי סמ ּו א ּמה  עד  מ ּגיעין ורגליו ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָה ּׂשערה ,
ּולדברי  ק ֹומת ֹו. א ּמֹות  ע ׂשר  הא ֹומר  ּכדברי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּבּדר ֹום ,
לא  ק ֹומת ֹו", א ּמֹות  "וׁשל ׁש ּככתבן: ּדברים  ְְְִִֵַָָָָָָֹֹהא ֹומר :
ּבמ ׁשנת  מצאתי ּכ א ּמֹות , ע ׂשר  א ּלא  ה ּכב ׁש  אר ְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהיה 

וּתשע  ה ּמזּבח אר ּבעים  מן מב ּדל  ׁשהיה  וזה  מ ּדֹות , ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ
ה ּמקרא  מן למדנּוה  זבחים  ּבמ ּסכת  הח ּוט , .מלא  ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹ
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˙Úaha∑ ל ּמכ ּבר ׁשּנע ׂשּו ט ּבע ֹות  .ּבאר ּבע  ««»…ְְְֲִֶַַַַַָָ

      §¬ª−Ÿ©«£¤´Ÿ®©«£¤̧¤§¨¬«Ÿ§²
   ̈−̈¥¬©«£«

˙ÁÏ e∑ עצי ל ּוח ֹות  ל ּוחי. חליל  ּכתר ּגּומ ֹו: ¿À…ְְֲֲִֵֵַ
עץ  ּכּלֹו יהא  ולא  ּבאמצע , והחלל  צד , מ ּכל  ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻׁשּטים 

ּכמין  א ּמֹות  חמ ׁש על  א ּמֹות  חמ ׁש עביֹו ׁשּיהא  ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָאחד ,
.ס ּדן  ַָ
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ÚlÓה  ‡Áa„Ó ÈBÒ ˙BÁz d˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«¿»≈«¿¿»ƒ¿»
:‡Áa„Ó ˙ebÏt „Ú ‡z„ˆÓ È‰˙e¿≈¿«¿»««¿«¿¿»

ÈÚ‡cו ÈÁÈ‡ ‡Áa„ÓÏ ‡iÁÈ‡ „aÚ˙Â¿«¿≈¬ƒ«»¿ƒ¿¿»¬ƒ≈¿»≈
:‡LÁ ÔB‰˙È ÈtÁ˙Â ÔÈhLƒƒ¿«¬≈»¿¿»»

‡iÁÈ‡ז ÔB‰ÈÂ ‡˙˜ÊÚa È‰BÁÈ‡ ˙È ÏÚÈÂ¿»≈»¬ƒƒ¿ƒ¿»»ƒ¬ƒ«»
:d˙È ÏhÓa ‡Áa„Ó ÈËÒ ÔÈz ÏÚ«¿≈ƒ¿≈«¿¿»¿ƒ«»≈

C˙Èח  ÈÊÁ‡ È„ ‡Ók d˙È „aÚz ÈÁeÏ ÏÈÏÁ¬ƒ≈«¿≈»≈¿»ƒ«¬ƒ»»
:Ôe„aÚÈ Ôk ‡eËa¿»≈«¿¿

ÓBc‡ט  Ú ÁeÏ ‡kLÓ ˙c ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»»««¿¿»¿«≈«»»
ÔÈn‡ ‰‡Ó ÈÊL ıec ‡z„Ï ÔÈ„Ò¿»ƒ¿»¿»¿¿ƒ¿»¿«ƒ

:„Á ÚÏ ‡k‡À¿»¿≈«»

 

           



נה                
ÌÈÚÏ˜∑ נקבים ספינה , קלעי ּכמין ע ׂשּויין ¿»ƒְְְְֲִִִִֵַָָ

ותר ּגּומ ֹו א ֹורג , מע ׂשה  ולא  קליעה  מע ׂשה  ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָֹנקבים ,
ׁשהן  לפי סרדא , המתר ּגם  מכ ּבר , ׁשל  ּכתר ּגּום  ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֻסרדין

ּככברה  ‰‡Á˙.מנּקבין ‰‡tÏ∑ קר ּוי הר ּוח  ּכל  ְְִִָָָֻ«≈»»∆»ַָָָ
.ּפאה  ֵָ

     §©ª¨´¤§¦½§©§¥¤¬¤§¦−§®¤¨¥
  ̈«©ª¦²©«£ª«¥¤−¨«¤

ÌÈNÚ ÂÈ„nÚÂ∑ ע ּמּוד ּבין א ּמֹות  חמ ׁש ¿«À»∆¿ƒֵֵַַָ
הע ּמּודים ∑Ì‰È„‡Â.לע ּמּוד  האדנים ׁשל  נח ׁשת . ְַ¿«¿≈∆ְֲִִֶֶַָָָֹ

היה  לת ֹוכן. ּתק ּועין והע ּמּודים  הארץ  על  ְְְְִִִֶַַָָָָָָיֹוׁשבים 
קנּדסין  ּכמין ׁשׁשה ע ֹוׂשה  אר ּכן פלא "ׁש, ׁשּקֹורין ְְְִִִִֶֶָָָָֻ

ּבֹו קב ּועה  נח ׁשת  וט ּבעת  ׁשל ׁשה , ורח ּבן ְְְְְְְִֶַַַָָָָָֹֹטפחים 
ּכנגד  ּבמיתרים  סביביו ה ּקלע  ׂשפת   וכ ֹור ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבאמצע ֹו,
ט ּבע ּתֹו  ּדר ה ּקנדס  ות ֹולה  וע ּמּוד , ע ּמּוד  ְְְְֶֶֶַַַַַָָֻּכל 
זק ּוף  רא ׁשֹו וי"ו, ּכמין הע ׂשּוי ׁשּבע ּמּוד  ְְְְִִֶֶַָָָָֹּבא ּונקל ּיֹות 

ׁשע ֹוׂשין  ּכא ֹותן ּבע ּמּוד , ּתק ּוע  אחד  ורא ׁשֹו ְְְְִֶֶַַַָָָָָֹלמעלה 
ּתל ּוי  ה ּקלע  ורחב  גונזי"ׁש, ׁשּקֹורין ּדלת ֹות , ְְְִִֶֶַַַַָָֹלה ּציב 

החצר  מח ּצֹות  ק ֹומת  והיא  ‰ÌÈ„nÚ.מ ּלמ ּטה  ÈÂÂ∑ ְְְִִִֵֶַַָָ»≈»«Àƒ
הא ּונקל ּיֹות  הע ּמּודים ∑Ì‰È˜LÁÂ.הם  היּו מ ּקפין ְְִֵָ«¬À≈∆ִִַָָָֻ

אם  ּכּלן, ּפני על  אם  יֹודע , ואיני סביב , ּכסף  ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻּבח ּוטי
ל ׁשֹון  ׁשח ּׁשּוק  אני יֹודע   א ּבאמצעם , ואם  ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹּברא ׁשם 

ּבּגבעה : ּבפ ּלג ׁש מצינּו ׁשּכ יט חג ֹורה , "וע ּמֹו)(שופטים ְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָ
ח ׁשּוקים  ּתר ּגּומ ֹו: חב ּוׁשים ", חמ ֹורים  .צמד  ְֲֲֲִִִֶֶַ

         

 רי רי רי רי ע ע ע ע י)וע וע וע וע דיו דיו דיו דיו  ולא (כז, ה תב   ת ד ל,  ע  צרי ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
  הק ה  ראיתי  (ע ה   די הע  נע מ ה  רְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
,רנז א  מה  י תר ע ד   ותמ וע ד ). הריב "א  ְְְְְְִִֵֶַַָָֹתספת

 מביא ור"י  .סינ ה רמז, ת ת ת ת ואפיל ט ט ט ט פ פ פ פמפר ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָ
 ביער ר"י  ראה  לא ! ות פל"ש ", רי סינ ק מי"ְְְְְִִִִִֵֵֶַֹ

. רי מח  ואינ לע "ז, פל"ו  קונדס , ב : ְְְִֵַַָָֻלד ,

      §¥̧¦§©³¨Æ¨½Ÿ¤§¨¦−¥´¨®Ÿ¤
     §©¨´¤§¦À§©§¥¤³¤§¦Æ§½¤¨¥
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      §´Ÿ©¤«¨¥À¦§©²¥¬§¨¦§−̈¨£¦¦¬©¨«
‰ÁÊÓ ‰Ó„˜ ˙‡ÙÏ∑, קדם קר ּוי ה ּמזרח  ּפני ƒ¿«≈¿»ƒ¿»»ְְִֵֶֶַָָ

ה ּמזרח  , לפיכ אח ֹורים . ל ׁשֹון אח ֹור , ּפנים . ְְְְֲִִִִַַָָָָל ׁשֹון
דא ּת ּכמה  אח ֹור , קר ּוי ּומערב  ּפנים , ׁשה ּוא  קדם  ְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָקר ּוי

יא)אמר : מערבא (דברים יּמא  האחר ֹון", ÌÈMÓÁ."ה ּים  ֲֵַַַַַָָָָָָ¬ƒƒ
‰n‡∑ ּכּלם סת ּומים  היּו לא  א ּמה  חמ ׁשים  א ֹותן «»ְֲִִִַָָָָֹֻ

קלעים  א ּמה  ט "ו א ּלא  ה ּפתח , ׁשּׁשם  לפי ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָּבקלעים ,
רחב  נׁשאר  ה ּׁשנית . ל ּכתף  וכן מ ּכאן ה ּפתח  ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹלכתף 

ׁשּנא  וזה ּו א ּמה , ע ׂשרים  ּבינתים  ה ּפתח  מר :חלל  ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָ
ּכנגד   למס ויל ֹון א ּמה ", ע ׂשרים   מס החצר  ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ"ּול ׁשער 

ה ּפתח  ּכרחב  , אר א ּמה  ע ׂשרים  .ה ּפתח  ְְִֶֶֶֶַַַַַַָֹֹ

     ©«£¥̧¤§¥¬©¨²§¨¦−©¨¥®©ª«¥¤´
   §½̈§©§¥¤−§¨«

‰LÏL Ì‰È„nÚ∑ ע ּמּוד ּבין א ּמֹות  חמ ׁש «À≈∆¿…»ֵֵַַָ
ּבמקצ ֹוע  הע ֹומד  ה ּדר ֹום  ׁשּברא ׁש ע ּמּוד  ּבין ְְְְִֵֵֶַַַַָָֹלע ּמּוד ,
ׁשּבּמזרח  הג ' מן ׁשה ּוא  ע ּמּוד  עד  מזרחית  ְְְִִִִִֶֶַַַַָָּדר ֹומית 

ל ּׁשליׁשי  ה ּׁשני ּומן א ּמֹות , חמ ׁש ל ּׁשני ּומ ּמּנּו א ּמֹות , ְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָה '
ע ּמּודים  ואר ּבעה  ה ּׁשנית , ל ּכתף  וכן א ּמֹות , ְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָחמ ׁש

ל ּמערב  י' ּכנגד  ל ּמזרח  ע ּמּודים  י' הרי , ל ּמס. ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָ

LÁ‡י  ÔÈNÚ ÔB‰ÈÎÓÒÂ ÔÈNÚ È‰B„enÚÂ¿«ƒ∆¿ƒ¿«¿≈∆¿ƒ¿»»
:ÛÒk ÔB‰ÈLeaÎÂ ‡i„enÚ ÈÂÂ»≈««»¿ƒ≈¿«

Ó‡‰יא  ÔÈ„Ò ‡k‡a ‡etˆ ÁeÏ ÔÎÂ¿≈¿«ƒ»¿À¿»¿»ƒ¿»
ÔÈNÚ ÔB‰ÈÎÓÒÂ ÔÈNÚ È‰B„enÚÂ ‡k‡À¿»¿«ƒ∆¿ƒ¿«¿≈∆¿ƒ

:ÛÒÎc ÔB‰ÈLeaÎÂ ‡i„enÚ ÈÂÂ ‡LÁ¿»»»≈««»¿ƒ≈ƒ¿«

ÔÈ„Òיב  ‡ÚÓ ÁeÏ ‡z„„ ‡È˙eÙe¿»¿«¿»¿«««¿»¿»ƒ
ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡NÚ ÔB‰È„enÚ ÔÈn‡ ÔÈLÓÁ«¿ƒ«ƒ«≈«¿»¿«¿≈

:‡NÚ«¿»

ÁÈcÓ‡יג  ‡Óec˜ ÁeÏ ‡z„„ ‡È˙eÙe¿»¿«¿»¿«ƒ»«ƒ¿»
:ÔÈn‡ ÔÈLÓÁ«¿ƒ«ƒ

ÚÏ‡יד  ÔÈ„Ò ÔÈn‡ ÈNÚ LÓÁÂ«¬≈∆¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»
:‡˙Ïz ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡˙Ïz ÔB‰È„enÚ«≈¿»»¿«¿≈¿»»



נו               
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'B‚Â ÈÒ ˆÁ‰ È„enÚ Ïk∑ּפר ׁש ׁשּלא  לפי »«≈∆»≈»ƒ¿ְִֵֶַֹ
אבל  ול ּדר ֹום , ל ּצפ ֹון א ּלא  נח ׁשת  ואדני וח ּׁשּוקים  ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹווין

ואדני  וח ּׁשּוקים  ווין, נאמר  לא  ול ּמערב  ְְְְְֱֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹל ּמזרח 
ּכאן  ול ּמד  ּבא  , לכ .נח ׁשת . ְְְִֵֶָָָֹ

     ´Ÿ¤¤«¨¥Á¥¨̧¨«©¹̈§´Ÿ©£¦¦´
      ©«£¦¦À§Ÿ¨²¨¥¬©−¥´¨§¨®§©§¥¤−

§«¤
ˆÁ‰ C‡∑ ה ּמזרח ׁשּמן וה ּדר ֹום , ה ּצפ ֹון …∆∆»≈ְְִִֶַַַָָָ

ּבא ּמה  מאה  ÌÈMÓÁa.ל ּמערב  ÌÈMÓÁ ÁÂ∑ ֲֵַַַָָָָ¿…«¬ƒƒ«¬ƒƒ
חמ ּׁשים  מר ּבעת  היתה  ׁשּבּמזרח  חמ ּׁשים ,חצר  על  ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֻ

מזרח  העמיד  ע ׂשר . ורח ּבֹו ׁשל ׁשים  אר ּכֹו ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָֹׁשה ּמׁשּכן
החצר .  אר ׁשל  החיצ ֹונים  חמ ּׁשים  ּבׂשפת  ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָֹּפתח ֹו
לס ֹוף  אר ּכֹו וכלה  ה ּפנמ ּיים , ּבחמ ּׁשים  ּכּלּו ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָנמצא ,
ּבין  לאח ֹוריו רוח  א ּמה  ע ׂשרים  נמצא ּו, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹׁשל ׁשים .
ורחב  ה ּמׁשּכן, אח ֹורי ׁשל  ליריע ֹות  ׁשּבּמערב  ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹה ּקלעים 

ל ֹו, נמצא ּו החצר . רחב  ּבאמצע  א ּמֹות  ע ׂשר  ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹה ּמׁשּכן
החצר  קלעי מן ּולדר ֹום  לצפ ֹון רוח  א ּמה  ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָע ׂשרים 

ה ּמׁשּכן  חמ ּׁשים ,ליריע ֹות  על  וחמ ּׁשים  למערב , וכן , ְְְֲֲֲִִִִִִִֵַַַַָָ
לפניו כג )חצר  ‡Bn˙.(עירובין LÓÁ ‰Ó˜Â∑ּגב ּה ְֵָָָ¿…»»≈«ַֹ

ה ּקלעים  רחב  וה ּוא  החצר , Ì‰È„‡Â.מח ּצֹות  ְְְִִֵֶַַָָֹ¿«¿≈∆
˙LÁ∑נאמר ּו לא  ּתאמר : ׁשּלא  , ה ּמס אדני להביא  ¿…∆ְְְֱִֵֶֶַַַָָָֹֹֹ

 ה ּמס אדני אבל  ה ּקלעים , לע ּמּודי א ּלא  נח ׁשת  ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹאדני
ּוׁשנאן  חזר   ׁשּלכ ּבעיני, נראה  ּכ היּו, אחר  מין .ׁשל  ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

     §ŸÆ§¥´©¦§½̈§−Ÿ£«Ÿ̈®§¨§¥«Ÿ¨²
   §¨¦§¬Ÿ¤«¨¥−§«¤

ÔkLn‰ ÈÏk ÏÎÏ∑להקמת ֹו צריכין ׁשהיּו ¿…¿≈«ƒ¿»ְֲִִֶַָָָ
מ ּקב ֹות  ּכג ֹון: וע ּמּודים ּולה ֹורדת ֹו, יתד ֹות  .לתקע  ְְְְְִִֵַַַָָָֹ

˙„˙È∑ נגרי האהל ּכמין ליריע ֹות  ע ׂשּויין נח ׁשת  ƒ¿…ְְְֲִִִִִֵֶֶָֹֹ
סביב  סביב  ּבמיתרים  ק ׁשּורים  החצר , ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָּולקלעי
ואיני  מג ּביהתן. הר ּוח  ּתהא  ׁשּלא  ּכדי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּבׁשּפּוליהן,

וכבדן  ּותל ּויין, ק ׁשּורין א ֹו ּבארץ , ּתח ּובין אם  ְְְְְִִִִֵֶַָָָָיֹודע 
וא ֹומר  ּבר ּוח . ינּוע ּו ׁשּלא  היריע ֹות  ׁשּפּולי ְְְִִִֵֵֶַַַָָֹמכ ּביד 
 לכ ּבארץ , ּתק ּועין ׁשהם  עליהם  מ ֹוכיח  ׁשּׁשמן ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָאני,

מס ּיעני זה  ּומקרא  יתד ֹות , לג )נקרא ּו "אהל (ישעיה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָֹ
לנצח ": יתד ֹותיו ֿ יּסע  ּבל  ֿ יצען ְְִִֵֶַַַַָָָּבל 

         

 יי יי יי יי תל תל תל תל  רי רי רי רי ק ק ק ק  א א א א  אר אר אר אר  בי בי בי בי ח ח ח ח  א א א א י י י י דע דע דע דע  (ר "י ואיני ואיני ואיני ואיני  ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

יט) מלאכת כז, ה ה , להלכה . נפקא ־מינ    י זה  ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלספק 
מאחר  קבע , ל בני רק  ה רה  מ ת אס רה  ניְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
ה דר  נק ע  , ה מ לאכת נלמד ת ת מלאכ ת ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָל

ÔÈ„Òטו ÈNÚ LÓÁ ‡Èz ‡ÚÏe¿ƒ¿»ƒ¿»»¬≈∆¿≈¿»ƒ
:‡˙Ïz ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡˙Ïz ÔB‰È„enÚ«≈¿»»¿«¿≈¿»»

ÏÎz‡טז ÔÈn‡ ÔÈNÚ ‡Òt ‡zc Ú˙ÏÂ¿ƒ¿««¿»¿»»∆¿ƒ«ƒƒ¿»
iˆ „BÚ ÈÊL ıee ÈB‰Ê Úˆe ‡Âb‡Â¿«¿¿»»¿«¿ƒ¿ƒ««»

:‡Úa‡ ÔB‰ÈÎÓÒÂ ‡Úa‡ ÔB‰È„eÓÚ«≈«¿¿»¿«¿≈«¿¿»

ÛÒkיז ÔÈLaÎÓ BÁÒ BÁÒ ‡z„ È„enÚ Ïk»«≈«¿»¿¿¿«¿ƒ¿«
:‡LÁ ÔB‰ÈÎÓÒÂ ÛÒk ÔB‰ÈÂÂ»≈¿«¿«¿≈¿»»

È˙eÙe‡יח  ÔÈn‡ ‰‡Ó ‡z„„ ‡k‡À¿»¿«¿»¿»¿«ƒ¿»
ıec ÔÈn‡ LÓÁ ‡ÓeÂ ÔÈLÓÁa ÔÈLÓÁ«¿ƒ¿«¿ƒ¿»¬≈«ƒ¿

:‡LÁ ÔB‰ÈÎÓÒÂ ÈÊL¿ƒ¿«¿≈¿»»

ÏÎÂיט  dÁÏt ÏÎa ‡kLÓ È‡Ó ÏÎÏ¿…»≈«¿¿»¿…»¿»≈¿»
Ò Ò Ò :‡LÁ ‡z„„ ÈkÒ ÏÎÂ È‰BkÒƒƒ¿»ƒ≈¿«¿»¿»»

 

               
      



נז                
ה ד לפי  זה : לפי  . ה ני י  על קבע ' ני' ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָל
וקא  חל ה רה  מ ת אהל נת ל הא ר , ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹהרא

י ה ני , ה ד  לפי   וא ;'בי ח' ל אפ אהל נת ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַֹֹעל
רח . מתנענע  ואינ חזק  האהל  כְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

.סימ יעי"ו  ,פסוקי תרומה צ "ו  פרשת חסלת

       

אגרות קודש

 ב"ה,  אדר"ח אדר א', תשכ"ב

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה למכתבה בו כותבת על שהשתדכה עם מר... שי' שומר מצוות, בעל מידות טובות, וקבעו 

זה  לעשות  רוצה  ואינו  הראש,  בכיסוי  נוהג  שאינו  מצטערת  אבל  שבועות,  איזה  בעוד  החתונה  זמן 

גם עתה, אף שמבטיח שיתנהג כן כשיצא ממרוקו באמצע הקיץ, באמרו אשר זהו, כיסוי הראש, רק 

חסידות.

כיון שככתבה בעל מידות ושומר מצוות הוא, הרי בוודאי יקבל ההסברה, אשר אפילו את"ל 

שהאין בהאמור אלא עניין של חסידות, הנה כשמתכוננים להתחתן, ז. א. לבנות בניין עדי-עד, כנוסח 

ברכת נישואין, שלזה צריכים ברכה מיוחדת מנותן התורה ומצוה המצוה, אשר כאמרנו בכמה תפילות, 

לך ה' הצדקה ולנו בושת הפנים, ובכל זה הרי מבקשים מהקב"ה שיברך הזוג בכל הפרטים, אף שכנ"ל 

לנו בושת הפנים.

וכיוון שמידתו של הקב"ה היא מידה כנגד מידה כדברי חכמינו ז"ל, בוודאי שעל האדם הזקוק 

לברכה האמורה, להתנהג לא רק מה שנדרש ממנו בתוקף חומר הדין, אלא לעשות אף זה שאין בזה 

אלא חסידות, ובפרט שאומר שלאחרי משך זמן יכסה ראשו, הרי אין בכל העניין אלא הקדמת הנהגה 

האמורה לאיזה חודשים, ובחילוף זה - הרי יקבלו הוספה בברכת השם.

נפסק הדין, אשר  כיסוי הראש הוא רק מידת חסידות, הנה כבר  בגוף העניין, שאומר אשר 

העניין דכיסוי הראש מחוייב בזה כאו"א משומרי תורה ומצווה, לא רק לדעת אלה הפוסקים אשר כן 

הוא עפ"י דין הגמרא והראשונים, אלא אפילו אלו שחולקים עליהם ואומרים אחרת, גם הם מודים 

אשר בדורותינו אלה, עניין גילוי הראש, זהו הוראה על פריקות עול ]ואשר עי"ז משתדל שלא יכירו בו 

שהוא בן אברהם יצחק ויעקב, לומד תורה ומקיים מצוות, ושיאמרו עליו אשר ח"ו לא מבני ישראל 

הוא, שהרי הילוכו ולבושו דומה לאינו יהודי[, אשר מזה מובן, שלא רק אשר ע"פ דין מחויב לכסות 

הראש, אלא שבין הדינים עצמן - זהו דין מיוחד ונוגע בהאמור דואתה בחרתנו מכל העמים, ופשוט 

שאין מקום להתדמות אליהם )להעמים( ולהתנהג שיטעו שאין הוא ח"ו מבני-ישראל.

אנגלית  המבינים  בהסביבה  ימצאו  ובוודאי  הראש,  כיסוי  בעניין  המדברת  חוברת  מוסג"פ 

להסבירם תוכן החוברת.

ויהי רצון שתבשר טוב בכל האמור.

בברכה,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



נח

יום ראשון - כ"ח שבט
מפרק קלה

עד סוף פרק קלט

יום רביעי - א' אדר א'
פרק כ, מפרק א
עד סוף פרק ט

יום שני - כ"ט שבט
מפרק קמ

עד סוף פרק קמד

יום חמישי - ב' אדר א'
מפרק י

עד סוף פרק יז

יום שלישי - ל' שבט
פרק כ, מפרק קמה

עד סוף פרק קנ

יום שישי - ג' אדר א'
מפרק יח

עד סוף פרק כב

שבת קודש - ד' אדר א'
פרק כ

מפרק כג עד סוף פרק כח

לשבוע פרשת תרומה 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 



נט              

שבט  כ"ח ראשון  יום 
יום ראשון ֿ שני כ "ח ֿ כ "ט שבט           

שבט  כ"ט  שני יום 
           

       
       
       

         
   
  

    
  

   
  
   
  

   
   
   
   

    
  
  
   
  

      
      

         
         

        
      

          
       

        
       

        
       

   
   

  
  
   
    

  
    
  
  
   
   
  
  
  
   
   
        

      
        

      
        

         
        

     

          
   
  

 
   
  

   
  
  

       
  

   
  
  

   
    

   
  

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

 

 

      
      

        
       

        
      

        
        

       
        

        
       

     
     

 
         

       
      

         

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

כאן 6. מדובר א) - שכן" "כל  המלה של  הכפולה המשמעות בכך , בציינו וב), א) של  ההבדל  את כאן הוסיף שליט "א אדמו"ר כ "ק
˙Â˜„ של באופן עדיין זה כאן ב) זרה). עבודה ֿ ידי  על  בלבד  נפרד  להיות לשלא (בהשוואה ÚÂ„להשי "ת ÌÏÂÚÏ לשלא (בהשוואה

זרה). בעבודה שעה לפי  נפרד  ח .7.להיות מ , שחרית.8.ישעי ' חי ".9.תפילת ֿ ל  א "יגדל  פיוט 
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א.10. פו, שליט "א.11.יומא אדמו"ר כ "ק כה.12.לשון יא, דברים



סי               

א' אדר א' רביעי יום 
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כג .1. יד , פסוק.2.משלי  אותו על  י "ז בפרק לעיל  יט .3.ראה נא, י .4.תהלים נא, יד .5.תהלים נא, שם,
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ב.6. מז, מז.7.ח "ג  כח , א).8.דברים (מט , ד ' ג ' מאמר מאמרות י ' בשל "ה ה'.9.הובא משנה ט ', פרק ברכות ב"אגרת 10.ראה
וכו'): גבורה חסד , דעת, בינה, (חכמה, הספירות עשר וכוללות מכוונות הוי ' שם של  האותיות שארבעת מוסבר, ד ', פרק התשובה",
באה  שהיא  לפני  בהתעלמות, שהיא כפי  הקב"ה, של  חכמתו החכמה, ספירת על  רומזת כנקודה, שתבניתו הוי ', שם של  ה"יו"ד "

אות "הא". באות מרומזת היא  - בינה - והשגה הבנה של  ובהתגלות  בהרחבה באה הקב"ה של  שחכמתו אחרי  ההבנה. ÂÊבהרחבת
דאתכסיא" "עלמא - סתימין" "עלמין לגבי  רק היא "בינה", של  זו התגלות גם ברם, ולרוחב. לאורך  התפשטות בתבניתה כוללת
דאתכסיא" ל "עלמא שייכות הזולת), בשביל  לא הם בכלל  (מוחין הוי ' שם של  וה"הא" שה"יו"ד " אומרת, זאת - מכוסים) (עולמות
(המתוארים  הגלויים העולמות - דאתגליין" ב"עלמין גם למטה באה  הקב"ה, של  ובינתו חכמתו של  כשההשפעה מכן, לאחר בלבד .
בדיבור. לזולת חכמתו לגלות שרוצה כאדם למשל  וזהו (אחרונה). ו"הא" "ואו" באותיות מרומזת היא - דאתגליא") כ "עלמא כאן
, שתבניתה "ו", האות רומזת ולכך  - לשכל ) דיבור שבין לריחוק (בהתאם למטה מלמעלה הירידה, ההמשכה, ישנה ובראשונה בראש
וכו'), תפארת גבורה, (חסד , הקב"ה של  הקדושות מדותיו ששת על  גם רומזת שש, במספר ה"ואו", למטה. מלמעלה וארוך  ישר קו

- "הא" : הוי ' שם של  "הא" באות מרומז וזה - הקב"ה של  דיבורו - מלכות למדת עד  השכל  השפעת באה ידן -ÙÒÓ˘ÓÁשעל 
הנבראים  כל  נוצרים המדות) (בהשפעת ומ "מלכות" וכו', מהגרון אחה"ע הפה", "מוצאות חמש על  המבוסס הדיבור, מקור על  רומזת

דאתגליא". ל "עלמא שייכות הוי ' שם של  (האחרונה) ו"הא" ש"ואו" הרי , הגלויים. העולמות של  דאתגליא", "עלמא תהלים 11.של 



סג               

         
         

        
        

   
    

  
  

  
   

 
 

   
    
    
  
 
  
 
  
   
  
  
   


        
         
         
        
         
       

        
       
       
         
        
           
       
        
         
        
      
      
         

        
       

         

       
         

         
       

  
  
  
   
   
  
    

   
  
  
  
  
   
  
  

  
  

  
   
   
  
        

         
          

         
          
      

  
         

        
         

         
         

         
         

       
        

        
       

       
       

       
        

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

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

 
       

       
      

       
        

       
        

      
       

      
      

        
      

       
       

        
      

        

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

יב. א.12.צד , כג , לא.13.יומא ה, ד .14.שופטים סג , תהלים
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א' אדר ב' חמישי יום 
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סה               

א' אדר ג' שישי יום 
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לא.1. טו, ב.2.במדבר לט , קדושין



סו               

א' אדר ד' קודש  שבת יום 
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ד .3. א, א.4.עובדיה טז, בתרא -5.בבא יד " ח , קהלת פי  ˘ËÈÏ"‡"על  "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰ שיגיע" הזקן: רבנו דברי  כלומר: .
מקור  לדעת לנו נוגע מה לשם הרשעים". כמעשה אליהם מגיע "אשר נאמר: בו בקהלת, לפסוק בהתאם הם הרשעים" כמעשה אליהם
מוסבר  ובכך  הפסוק בלשון - מסויים טעם בגלל  - כאן משתמש הזקן שרבנו לכך , מתכוון שליט "א אדמו"ר שכ "ק משמע, - הלשון?

" שהביטוי  יהודי ,‡ÂÈהרשעים"ÚÓÎ˘‰לנו של  כזו מדריגה על  כאן מדובר הרי  (שכן, "כמעשה" המלה של  הפשוט  פירושה כפי 
" ביחס ÚÓ˘‰שמבחינת רק הוא ה"רשע" לבין שבינו הדמיון לרשעים, בכך  לחלוטין דומה הוא ואין מה"רע" לגמרי  מופרש הוא "

הכללי . הביטוי  לפי  כאן המתאים הפסוק, לשון זהו אלא רעים), הרהורים במוחו לעלות שיכולים לכך ,
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המשך ביאוג למס' חולין ליום שני עמ' ב

             

      
         

        
          
         
        


       

        
         

       
         
         
          

       
         

        
       

        
        

        
         

       
        

         
   

      

       
         

        
        

         
         

          
        
         
         
         
          
         
          

       
         

       
         

       
       

         
      

        
          

        
 











































































































המשך ביאוג למס' חולין ליום גאשון עמ' א



היום יום . . . סח

ה'תש"גכח שבטיום רביעי

חומש: משפטים, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: וכיוצא . . . לב ב"ה כנ"ל.

ם־טֹוב: ַעל־ׁשֵ ַאַחת ִמּתֹורֹות ַהּבַ

 – ׂשֹוַנֲאָך   – ְרֶאה  ּתִ ַהּגּוף,  הּוא  ׁשֶ ָך  ּלְ ׁשֶ ַהֹחֶמר  ּבְ טֹוב  ִעּיּון  ּבְ ל  ּכֵ ְסּתַ ּתִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ  – ֲחמֹור  ִתְרֶאה  י  ּכִ
אֹו  ַחת ַמּשָׂ הּוא – רֹוֵבץ ּתַ ְרֶאה, ׁשֶ ֲעַגַעת ֶלֱאלֹקּות ְורּוָחִנּיּות. ְועֹוד ּתִ ְתּגַ ָמה ַהּמִ ׁשָ הּוא ׂשֹוֵנא ֶאת ַהּנְ ׁשֶ
ְואּוַלי  ִקּיּוָמם.  ּבְ ל  ִמְתַעּצֵ ְוַהּגּוף  ּוִמְצֹות,  ּתֹוָרה  ְיֵדי  ַעל  ְך  ְזַדּכֵ ּיִ ׁשֶ ְלַהּגּוף  רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ַתן  ּנָ ׁשֶ  –
ֶאת  ּבֹר  ִלׁשְ ִסּגּוִפים  ּבְ ְתִחיל  ּתַ י־ִאם  ּכִ ִליחּותֹו,  ׁשְ ם  ְלַקּיֵ ּיּוַכל  ׁשֶ  – לֹו  ֵמֲעזֹוב  ְוָחַדְלּתָ   – ְלָבְבָך  ּבִ ַיֲעֶלה 
ַהּגּוף  ֶאת  ְלָבֵרר   – ִעמֹו  ֲעזֹוב  ּתַ ָעזֹוב   – י־ִאם  ּכִ ַהּתֹוָרה,  אֹור  ּכֹן  ִיׁשְ ֶרְך  ַהּדֶ זֹו  ּבְ לֹא  ה  ִהּנֵ ַהָחְמִרּיּות, 

ִסּגּוִפים. רֹו ּבְ ּבְ כֹו ְולֹא ְלׁשָ ּוְלַזּכְ

ה'תש"גכט שבטיום חמישי

חומש: משפטים, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קמד.

תניא: ויחוד . . . לב כמ"ש במ"א.

יינה של תורה,  דער אלטער רבי הָאט ַאמָאל געזָאגט: פירש"י אויף חומש איז 
פותח הלב ומגלה אהבה ויראה עצמיות, פירש"י אויף גמרא איז פותח המוח ומגלה 

שכל עצמי.

ה ַאֲהָבה  ב ּוְמַגּלֶ ל ּתֹוָרה, ּפֹוֵתַח ַהּלֵ ׁש הּוא ֵייָנּה ׁשֶ "י ַעל ֻחּמָ רּוׁש ַרׁשִ ַעם: ּפֵ ֵקן ָאַמר ּפַ ַאְדמֹו"ר ַהּזָ
ֶכל ַעְצִמי. ה ׂשֵ ָמָרא, ּפֹוֵתַח ַהּמַֹח ּוְמַגּלֶ "י ַעל ּגְ רּוׁש ַרׁשִ ְוִיְרָאה ַעְצִמּיֹות. ּפֵ

ה'תש"גל שבט, ר"חיום ששי

חומש: משפטים, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמה־קנ.

תניא: ובזה . . . שעה כנ"ל.

"ץ ]=ָהַרב  ּבַ ֶהם. מֹוִרי ָהַרׁשְ ּלָ ֶדת ׁשֶ בּו יֹום ּבֹוָאם ִלְליּוּבַאִוויְטׁש ְליֹום ֻהּלֶ ְ ה ֲחִסיִדים ִחּשׁ ה ְוַכּמָ ּמָ ּכַ
ַנת תר"ח,  ׁשְ ִטים  ּפָ ִמׁשְ ת  ָרׁשַ ּפָ י  ִ ּשׁ ׁשִ ְליֹום  אֹור  ִלְליּוּבַאִוויְטׁש  ָהִראׁשֹוָנה  ַעם  ּפַ ּבַ א  ּבָ ַצְלֵאל[  ּבְ מּוֵאל  ׁשְ

ַמח  ְלַה"ּצֶ ִנְכַנס  ר  ֲאׁשֶ ָעה  ָ ּשׁ ּבַ ּה  ּבָ ין  ִפּלִ ּתְ ְלָהִניַח  ן  ּוְמַכּוֵ ְיָלה,  ַהּלַ אֹותֹו  ל  ּכָ ֵער  ָהָיה  ָנה  ְוׁשָ ָנה  ׁשָ ּוְבָכל 
ַעם ָהִראׁשֹוָנה. ּפַ ֶצֶדק" ּבַ

ה'תש"גא אדר א, שר"חשבת

חומש: משפטים, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: פרק כו. ברם . . . העצם כנ"ל.

ְמִסיַרת  "ּבִ  – ַאַחר"  ה  "ְוִהּנֵ ְתִחיל  ַהּמַ ָסִעיף  ָלה",  ּכֵ ְמׁשַ ִתְהֶיה  "לֹא  ְתִחיל  ּבּור־ַהּמַ ּדִ אֹור"  "ּתֹוָרה 
ְפִניִמית ַעְצמּותֹו". בֹות הּוא "ּבִ י ּתֵ רּוׁש ָהָראׁשֵ ֶנֶפׁש בפ"ע". ּפֵ

ָלּה  ֵיׁש  ה,  ְלַמּטָ יִריָדָתּה  ּבִ ָמה  ְנׁשָ ל  ּכָ ה  ִהּנֵ ָעֶרב".  ֲעֵדי  ְוַלֲעבֹוָדתֹו  ְלָפֳעלֹו,  ָאָדם  "ֵיֵצא  ִתיב:  ּכְ
רּום  ֵמי  ְ ּשׁ ּבִ ֵמֲעִמיָדָתּה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ יִציַאת  ּדִ ְלָפֳעלֹו",  ָאָדם  "ֵיֵצא  ְוֶזהּו  ּוְפָרִטּיֹות,  ָלִלּיֹות  ּכְ ְמָלאכֹות 

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



סט היום יום . . . 
ֲהִמית, הּוא  ְבִעית ְוַהּבַ גּוף ְוֶנֶפׁש ַהּטִ ׁש ּבְ א ַעד ּבֹוָאּה ְלִהְתַלּבֵ א ְלַדְרּגָ ְרּגָ מֹות ִויִריָדָתּה ִמּדַ ׁשָ אֹוַצר ַהּנְ ּבְ
אֹור  יר ַהּצּוָרה ַעל ַהֹחֶמר, ְלָהִאיר ֶאת ָהעֹוָלם ּבְ ָלִלּיֹות, ְלַהְגּבִ ָלאכֹות ַהּכְ ּמְ ִביל "ָאָדם ְלָפֳעלֹו" - ּבַ ׁשְ ּבִ
ּמִֹחין  ָרִטית ּבַ ָמה ֵיׁש ָלּה ֲעבֹוָדה ּפְ ָכל ְנׁשָ ָרִטית, ּדְ ִהיא ְמָלאָכה ַהּפְ ּתֹוָרה ְוֵנר ִמְצָוה, "ְוַלֲעבֹוָדתֹו" - ׁשֶ
ַלֲעׂשָֹתם".  תּוב "ַהּיֹום  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַלֲעׂשֹות,  ְזַמן  ֵיׁש  עֹוד  ּבְ ָעֶרב" –  ְוִעְנָיָנּה.. "ֲעֵדי  ִטְבָעּה  ִפי  ּכְ ּדֹות  ּוַבּמִ
ה  ָמה ְלַמּטָ ׁשָ ה ַעל ְיֵדי ְיִריַדת ַהּנְ ֲעׂשֶ ּנַ ה ׁשֶ ָללּות ִעְנַין ָהֲעִלּיָ ָקִאי ַעל ּכְ תּוב . . ּדְ אּור ַהּכָ ּוְבֹעֶמק ָהִעְנָין, ּבֵ
א  עֹוָלם ַהּבָ ּגּוף, "ְלָפֳעלֹו", ִהיא עֹוֶסֶקת ּבָ ת ּבַ ׁשֶ ה ְמֻלּבֶ ָמה ִמְהיֹוָתּה ְלַמּטָ ׁשָ "ֵיֵצא ָאָדם", ְדַבֲעלֹות ַהּנְ ּדְ
ָאֳהֵלי ּתֹוָרה.  ם ַמְכִניִסים אֹותֹו ּבְ ם ׁשָ ים ַלּתֹוָרה, ּגַ ה, ְוִאם ָהָיה קֹוֵבַע ִעּתִ עֹוָלם ַהּזֶ קּוָתּה ּבָ ֹאֶפן ִהְתַעּסְ ּבְ
ִעּלּוי ַאַחר ִעּלּוי ַעד  עֹוֶלה ּבְ תֹו "ֲעֵדי ָעֶרב", ׁשֶ ה ֲעִלּיָ ָראּוי, ָאז ִהּנֵ ֲעבֹוָדתֹו ּכָ "ְוַלֲעבֹוָדתֹו", ִאם ָעַסק ּבַ

רּוְך־הּוא. ַעְצמּות ֵאין־סֹוף ּבָ ַהּנַֹעם ְוָהֲעֵרבּות ּדְ

ה'תש"גב אדר איום ראשון

חומש: תרומה, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: פרק כז. ואם . . . לד עשה ממש.

רבינו הגדול - הזקן - סידר לפני אנ"ש העבודה במוח ולחפש את האמת, לבקר 
כל תנועה, שתהי' רק כפי האמת ובאה ע"י עבודה.

ועבודה זו אינה כמו שטועים בזה טעות גמור לחשוב שצריך לפרק הרים ולשבר 
סלעים, איבערקערען די וועלט . האמת הגמור הוא, אשר כל עבודה ופועל, איזה 
שיהיו, בכוונה אמיתית די ומספיק: א ברכה בכוונה, דעם ווארט אין דאוונען כדבעי 
בהכנת הלב ובידיעה לפני מי אתה עומד, א פסוק חומש בידיעה שהוא דבר ה', א 

פסוק תהלים, ומדה טובה לקרב לבו של חברו באהבה וחבה.
אמת הדבר, אשר בכדי להגיע לזה צריכים יגיעת רבה ועצומה, פשוט לערנען א 

רבוי און פארשטיין - כל אחד לפי ערכו - ואז ה' בעזרו שיהי' כפי האמת.

ׂש ֶאת  ּמַֹח ּוְלַחּפֵ "ד[ ָהֲעבֹוָדה ּבַ לֹוֵמנּו, ֲחִסיֵדי ַחּבַ י ׁשְ ר ִלְפֵני ַאַנ"ׁש ]=ַאְנׁשֵ ֵקן – ִסּדֵ דֹול – ַהּזָ נּו ַהּגָ ַרּבֵ
ִפי ָהֱאֶמת ּוָבָאה ַעל ְיֵדי ֲעבֹוָדה. ְהֶיה ַרק ּכְ ּתִ נּוָעה ׁשֶ ל ּתְ ר ּכָ ָהֱאֶמת, ְלַבּקֵ

ְסָלִעים,  ר  ּבֵ ּוְלׁשַ ָהִרים  ְלָפֵרק  ִריְך  ּצָ ׁשֶ ַלֲחׁשֹב  מּור,  ּגָ ָטעּות  ֶזה  ּבָ ּטֹוִעים  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵאיָנּה  זֹו  ַוֲעבֹוָדה 
י  ית – ּדַ ָנה ֲאִמּתִ ַכּוָ ְהיּו, ּבְ ּיִ ל ֲעבֹוָדה ּוֹפַעל, ֵאיֶזה ׁשֶ ר ּכָ מּור הּוא, ֲאׁשֶ 'ַלֲהֹפְך ֶאת ָהעֹוָלם'. ָהֱאֶמת ַהּגָ
ׁש  סּוק ֻחּמָ ה עֹוֵמד, ּפָ ב ּוִביִדיָעה ִלְפֵני ִמי ַאּתָ ֲהָכַנת ַהּלֵ ָראּוי ּבַ ה ּכָ ִפּלָ ּתְ ה ּבַ ָנה, ִמּלָ ַכּוָ ָרָכה ּבְ יק: ּבְ ּוַמְסּפִ

ה. ַאֲהָבה ְוִחּבָ ל ֲחֵברֹו ּבְ ה טֹוָבה ְלָקֵרב ִלּבֹו ׁשֶ ים, ּוִמּדָ ִהּלִ סּוק ּתְ ַבר ה', ּפָ הּוא ּדְ יִדיָעה ׁשֶ ּבִ

ה ּוְלָהִבין –  ׁשּוט ִלְלֹמד ַהְרּבֵ ה ַוֲעצּוָמה, ּפָ יַע ָלֶזה ְצִריִכים ְיִגיָעה ַרּבָ ְכֵדי ְלַהּגִ ר ּבִ ָבר, ֲאׁשֶ ֱאֶמת ַהּדָ
ִפי ָהֱאֶמת. ְהֶיה ּכְ ּיִ ֶעְזרֹו ׁשֶ ל ֶאָחד ְלִפי ֶעְרּכֹו – ְוָאז ה' ּבְ ּכָ

ה'תש"גג אדר איום שני

חומש: תרומה, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: ואדרבה . . . לד ידים כנ"ל.

אֹותֹו,  ָרָאה  לֹא  ֵמעֹוָלם  ר  ֲאׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ִליִליד  הּוא  ָרֵאל  ִיׂשְ ַאֲהַבת  ִמְצַות  ָאַמר:  ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ
ת ֲעָדתֹו. ן אֹו ּבַ הּוא ּבֶ ְמקֹום ְמגּורֹו, ׁשֶ ר ּבִ ָרֵאל ֲאׁשֶ ן ְלָחֵבר ֲעַדת ִיׂשְ ּכֵ ל־ׁשֶ ּוִמּכָ

ֶאת  ה  ּנָ ְמׁשַ ֹעל  ַלת  ַקּבָ ֲחִסידּות:  ּבַ דֹול  ּגָ יל  ּכִ ּוַמׂשְ כּו'  "ס  ַ ּשׁ ּבַ ִקי  ּבָ ְלָחִסיד  ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ַמֲעֶנה 
ָדן ְוָגאֹון  ם ַלּמְ ר ָעָליו ֹעל ַעְבדּותֹו, ָיכֹול ּגַ ָנתֹו ִנּכָ ׁשְ ם ּבִ ּגַ ׁשּוט, ׁשֶ ל ֶעֶבד ּפָ ַלת ֹעל ׁשֶ הּות. ַעל ְיֵדי ַקּבָ ַהּמַ

ׁשּוט ְוָתִמים. ל ְמִסיַרת ֶנֶפׁש ּפָ ל ְיהּוִדי ׁשֶ יבּותֹו ׁשֶ יַע ְלַמֲעָלתֹו ַוֲחׁשִ ְלַהּגִ

יום 
חמישי

יום 
שישי



היום יום . . . ע

ה'תש"גד אדר איום שלישי

חומש: תרומה, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: ובכל דחי' . . . לד צדיקים.

ר ְלָהִסיר  ׂשָ ְפָרט, הּוא: א( ְיִגיַעת ּבָ ֶכל ֱאלִֹקי ּבִ ים, ּוְבׂשֵ ָכִלים ִעּיּוִנּיִ ׂשְ קּות ּבִ ית ַהֲהָכָנה ְלִהְתַעּסְ ֵראׁשִ
ֱאלֹקּות  ּוְבִעְנְיֵני  ְכָלל,  ּבִ לֹות  ּכָ ׂשְ ּמֻ ּבְ ַטַעם  ַהּטּוב  ְלעֹוֵרר  ֶנֶפׁש  ְיִגיַעת  ב(  עֹוָלם,  ֵמִעְנְיֵני  ַטַעם  ַהּטּוב 

ְפָרט. ּבִ

שבת 
קודש

             

         
          

         
        

         
          
           

        
       

          
        


         

         
            

         
          

    
         
         

       
       

     
        

          
          

       
    

     
         
          
         
         

   
       

       
         

           
        

         
          

          
         

     
         

         
         

        
          

       
          


           

     
         

         
         

        
          

       
          

      
          

       
          

    
          

         
         

        
         

    
            
          
           

         
    

          
           

     
         

          
       

           
       

         
           
         
         























































































































































































המשך ביאוג למס' חולין ליום שלישי עמ' א



עי             

ה'תשע''ט  שבט כ"ח ראשון יום  ?           

:Ê ‰ÎÏ‰ Ë ˜Ù ,˘„˜Ó‰ ˙‡È ˙ÂÎÏ‰ 
         

  
שלאחר כיון 'עבודה' אינה ההדלקה כי  הוא  הדבר וטעם

מאליה השלהבת עולה  הפתילה, מן היוצא  ברוב  (כסף שהדליק 

.משנה)

חינוך' ה'מנחת  צח)והקשה :(מצוה

היא המצוה היינו, מצוה ', עושה  'הדלקה  חנוכה  בנר

ולכן, הנס . לפרסם  כדי  בחוץ  הנר  הנחת  ולא  ההדלקה  פעולת

עשה "לא לחוץ  הוציאו כך ואחר בפנים חנוכה  נר המדליק 

במקומו  להיות צריכה  המצוה עיקר  שהיא ההדלקה כי  כלום ",

כב,ב)בחוץ  .(שבת

ולא ההדלקה היא המצוה המקדש , נרות  בהדלקת  וכן

שהרי  במקומם  שבת ההנחה דוחה  תמידין הנרות (הל '

ה"י ) פ"ג להדליק ומוספין  אפשר ההנחה, היא המצוה  ואם  -

במקומה , ולהניחה  המנורה את  להגביה ובשבת  שבת  בערב 

בהיכל , להיות צריכה  ולכן  ההדלקה  היא שהמצוה אלא

בחוץ ? המנורה  את  להדליק  שאפשר הרמב "ם כתב  ומדוע 

אברהם' 'דבר סקט"ו )ובספר  א סי ' תירץ :(ח"ג

בפנים  המדליק  חנוכה  במקומו )בנר את(שלא קיים  לא

לה" זקוק  אין "כבתה כי  א)המצוה , כא, הנר(שבת שאם היינו ,

כיון  ולהדליק , לחזור  חייב  אינו  ההדלקה לאחר מיד כבה 

היא ולאשהמצוה הנר את    ולכן .

פתח  "על להדליק  שהיא  המצוה  התקיימה  לא  בפנים  בהדלקה

מבחוץ ". ביתו

לחזור צריך  כבתה  אם  המקדש , במנורת  כן שאין מה 

שמן  בה ונותן מטיבה  שכבתה ... "נר שאמרו כמו ולהדליקה ,

ב)ומדליקה " פח, היא(מנחות המצוה  כי  בכל

אין  ולכן מצוה ' 'הכשר  אלא אינה ההדלקה  ופעולת  זמנה ,

הזמן  כל דולקים  הנרות  כי  דוקא , במקומה  שתהיה  צורך 

ההדלקה . פעולת מכח במקומם 

הכשר רק  היא  ההדלקה  שאם חינוך ', ה'מנחת  קושיית ועל

חמדה ' ה'כלי  תמה  השבת , את דוחה היא  מדוע  אות מצוה (תצוה

שבת ב) הדוחה  הנרות הדלקת תמיד "): נר  "להעלות אינה(שנאמר  -

אותה  מדליקים  שוודאי שבת  ליל של ההדלקה 
        
         

     

ה'תשע''ט  שבט כ"ט שני יום  '    '

:È ‰ÎÏ‰ , ˜Ù ÁÊÓ ÈÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰ 
        
         

 
ערוך ' ס"א)ב 'שלחן רעב, סי ' יין (או "ח על לקדש  שאין נפסק 

יוסף ' ה'ברכי  וכתב  רע . קידש(שם)שריחו יצאשאם לא

בדיעבד . אפילו

זה יין של הפסול  שהרי  בדבר מפקפק  הלכה' וה'ביאור

או  הירצך לפחתך נא 'הקריבהו בקרבנות  מהכתוב  נלמד

והרי גרועה , בהמה למזבח להקריב  שאין  היינו פניך', הישא

חובתו  ידי יצא  כחושה בהמה  שחט אם עצמם בקרבנות 

ידי יצא  לא גרוע  בחפץ  מצוה  שבעשיית  נאמר ואיך  בדיעבד ,

בדיעבד? חובה

אחר במקום  פ"ט)אך  סוף חולין  הלכות, בהלכה(ליקוטי  כי  כתב ,

משום להקרבה פסולה טרפה  שבהמה  הרמב "ם כתב  זו 

אפילו  פוסל זה שטעם  הרי  לפחתך ', נא 'הקריבהו שנאמר

בדיעבד .

מצד גרועה  אינה כחושה  בהמה  כי  הדינים , בין לחלק  ויש 

הוא והחיסרון ממנה , הטובה אחרת לבהמה  ביחס  אלא  עצמה 

אינו  וזה  ביותר, הטוב  את לה ' מביא  שאינו לאדם ביחס 

כגון  עצמה מצד חיסרון  בה שיש  בהמה  אך בדיעבד , מעכב 

בדיעבד  אף  פסולה  רפא)טריפה, ע' מצוה, הידור  – מצוות' 'יקח .(ראה

ראובן' יב)וב 'דגל  כז , עצמו (ח"א הפסוק  שמלשון כתב 

שהקרבן  מוכח פניך') הישא או הירצך לפחתך נא  ('הקריבהו

מה מיושב  שבכך  והוסיף , מרצה. ואינו בדיעבד  אף  פסול

'הקריבהו  בנביא  מהפסוק  זה דין שלמד  הרמב "ם  על שתמהו

מפסוק  בגמרא  המופיעה  הדרשה  את הביא ולא לפחתך', נא

ולא – הבקר' ('מן קרבנכם' את תקריבו הבקר... 'מן –

הביא ולכן  לכתחילה, שאסור רק  למדים  משם כי  הבקר),

בדיעבד . אף  שפסול  מוכח  ממנו לפחתך', 'הקריבהו הפסוק  את 

ה'תשע''ט  שבט ל' שלישי יום          

: ‰ÎÏ‰ ,Â ˜Ù ÁÊÓ ÈÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰ 
     

שמוע  בן אלעזר  רבי  כדעת נוקט  א)הרמב "ם  כב, (מנחות

שלא ואש  עצים  אף  הדיוט, בו נשתמש  שלא  מזבח "מה

הקרבת לצורך והאש  העצים כלומר, הדיוט ". בהן נשתמש 

בהם השתמשו שלא  מחומרים  להיות  צריכים הקרבנות 

משנה)לחולין הבחירה(לחם בית  בהלכות  גם פסק  וכך  (פ"א .

ואםה"כ ) הקודש , לשם אלא  מתחילתן הכלים כל עושין "אין :

לגבוה". אותן  עושין אין להדיוט  מתחילתן נעשו

ה'טור ' יח)והקשה  כח, בראשית עה"ת, הארוך  מסופר(פירוש  :

למראשותיו  שם  אשר האבן את  לקח אבינו שיעקב  בתורה

מאבן  מזבח  לעשות  רשאי  היה ואיך מזבח , אותה  ועשה 

חול? לצרכי  בה  שנשתמש 

סופר' ה'חתם  מ)ומתרץ  סי ' על(או "ח ממש  שכב  לא  יעקב  :



עב            

לראשו סביב  מרזב  כמין "עשאן אלא שם)האבן בראשית (רש "י 

באבן. שהשתמש  כמי  נחשב  אינו ולכן

חינוך' מ)וה'מנחת  בילקוט(מצוה אמרו רמז מבאר: (בראשית

המזבח קיט) מאבני  היו מראשותיו שם שיעקב  שהאבנים

אדם הקריב  שעליו המזבח  והוא אביו, יצחק  עליו שנעקד 

ה"ב)הראשון  פ"ב ביהב"ח הל ' אלו (רמב"ם אבנים  היו כן ואם  .

לגבוה . נאסרו לא  הדיוט בהן השתמש  אם  וגם  כבר קדושות 

כך הוא הדין קדושה בתשמישי  שגם  ראשונים  (ראה וכתבו

קי "ד ) סי ' מהרי "ל  הרמ"א שו "ת גם  כתב  וכן ס"א). קמז  סי ' "אין (או "ח :

דבר בהם  שנעשו ישנים מדברים  תורה  לספר מפות  לעשות 

הדיוט ". לצורך  אחר 

אברהם ' ה 'מגן ה)אך ס"ק העולם '(שם 'מנהג את  הצדיק 

הדיוט  מבגדי רק  כי ישנים , מבגדים  ופרוכת  מפה לעשות 

 שינה אם אבל  קדושה , תשמישי  לעשות אסור

מה 'מראות וראיה מותר. – אחר  בגד  מהם  ועשה  צורתם

מהן  עשו כך ואחר הדיוט תשמישי  בהן שהשתמשו הצובאות '

עצים צריך למזבח אמנם, ח). לח , (שמות במשכן הכיור  את 

יהיו  צורתם ישנו ואם הדיוט, לצרכי  בהם השתמשו שלא

שהשתמש בכלים  להשתמש  אסור מזבח  לצרכי  כי  פסולים,

צורתם . שינוי לאחר גם  הדיוט בהם 

ה'תשע''ט  א' אדר א' רביעי יום  ?       

:È ‰ÎÏ‰ , ˜Ù ˙Â˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰ 
         

הברייתא  בדברי  הוא  ההלכה  ב)מקור  טו , שרשאי(מנחות

ולמדים זמן. לאחר נסכיו את ולהביא  היום זבחו  להקריב  אדם

א)זאת  ח, הסוכות(זבחים חג בקרבנות ציבור )מהאמור קרבנות (שהם

את יביאו אם אף  שכשרים ללמד  הבא  ונסכיהם', 'מנחתם 

נזיר בקרבן האמור  הפסוק  מלמד וכן למחר. (שהוא הנסכים

יחיד ) קרויקרבן  הוא שיעשנו זמן ש "כל  נסכו', ואת מנחתו 'את

זבחו ". עם  קרבו שלא  אע "פ  זה , של ונסכו מנחתו

חינוך ' ה'מנחת  רצט)וכתב  משמע (מצוה הרמב "ם  שמלשון

הן  זמן, לאחר הנסכים  הבאת  את  להשהות  לכתחילה שמותר

ב   ב והן  .

התוספות  לדעת  ונתקלקלו )אך ד "ה ל ,ב. את(ר "ה להשהות  אין

ב  הנסכים  הבאת טעונים ציבור קרבנות כי ,

באים הנסכים וכאשר  היין, על אלא  שירה אומרים  ואין שירה

עצמן' הקרבן )'בפני  הקרבת בשעת שירה(לא אומרים הוא אין  (ספק

נפשט).בגמרא  ולא ב, יא, צריךערכין  השירה, תתבטל שלא  וכדי 

הקרבן עם להביאם להביאם  רשאי  יום, באותו  הנסכים נזדמנו  לא אם (ורק

זמן ) אךלאחר  . לכתחילה מותר שירה טעון שאינו 

זמן. לאחר  הנסכים את  להביא

הרמב "ם  לדעת  גם  הרי חינוך': ה 'מנחת תמידין והקשה (הל '

ה"ח) פ"ו  זמן,ומוספין  לאחר הבאים נסכים  על  שירה אומרים  אין

של הנסכים הבאת  את  לכתחילה להשהות  מותר ומדוע 

היין? על השירה  תתבטל בכך הרי  ציבור, קרבנות 

וביאר:

סולת ומנחת  יין הם הקרבן עם הבאים ה"א)נסכים (לעיל 

'בפני באים  הנסכים כאשר שירה  אומרים  אין הרמב "ם ולדעת

המנחה את  מביא אם אבל והמנחה, הקרבן ללא  היינו עצמן',

זה ובאופן שירה , אומרים  הקרבן, ללא אף  היין, (שמשהה עם 

המנחה) את והן  היין  את לכתחילההן  שמותר הרמב "ם  סובר

שיבוא היין על תיאמר  השירה כי הנסכים הבאת את להשהות

המנחה . עם 

המוריה ' השני )וב 'הר  בבאור  סקל "ז , פ"ב שדברי(מעה"ק מבאר

לכתחילה ציבור  קרבן של נסכים  להביא  שניתן הרמב "ם

שירה , טעונים  שאינם  ציבור  בקרבנות אמורים  זמן  לאחר

לקי הציבור  "שמקריבין נדבה  עולות שאין היינו למזבח... ץ 

שירה " עליהם ה"ב),אומרין פ"ג המקדש  כלי  שאר(הל ' אבל 

אין  הרמב "ם  לדעת גם שירה, הטעונים ציבור  קרבנות

השירה . תתבטל שלא  כדי לכתחילה, להשהותם

ה'תשע''ט  א' אדר ב' חמישי יום  ?         

:Á ‰ÎÏ‰ ,„ ˜Ù ˙Â˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰ 
         

   
רק  לשחוט לכתחילה  שמותר נראה כאן הרמב "ם  מלשון

לתמוה , ויש  כולם. את לשחוט צורך  ואין הסימנים רוב  את 

שחיטה בהלכות  ה"ט)הרי לשחוט (פ"א יש  שלכתחילה כתב 

כשר! הרוב  את  שחט  אם בדיעבד  ורק  הסימנים, כל  את

לבאר: ויש 

שלכתחילה אלא  הסימנים  רוב  בשחיטת  די  הדין מעיקר

אלא ישחט  לא שמא גזירה  כולם  את  שישחט חכמים תיקנו

כי מדרבנן איסורים גזרו  לא  המקדש  בבית  אך מיעוטם , את 

ואף  כהוגן. יעשו שלא לחשוש  ואין במצוות  זהירים  הכהנים

דוקא ולאו בזרים גם  כשרה  הקרבנות  ששחיטת פי על 

יארע  שלא ישגיחו הכהנים בעזרה , ונעשית  מאחר בכהנים,

השדה מכשול פאת א' מערכת כללים חמד  שדי  ד , א"א תרכא או "ח מגדים (פרי 

.יז )

חולין  שחיטת בין חילוק  אין  למעשה  כי שכתבו ויש 

יש לכתחילה הקרבנות בשחיטת  וגם  הקרבנות , לשחיטת 

שניים "ושוחט  הרמב "ם  שכתב  ומה  הסימנים . כל את לשחוט

שאפשר כוונתו אין שניים " רוב  אתאו לשחוט

שחיטה בהלכות שפירש  מה  על וסמך בדיעבד, רק  אלא הרוב 

זאת ולפרש  לחזור  הוצרך  ולא הכל  לשחוט  צריך שלכתחילה

שחיטה . הלכות  כל את  כאן פירש  שלא  כשם כאן,

או  שניים  'שוחט המשפט  את  בכלל  כתב  כן , אם  ומדוע ,

מועילה  קדשים בשחיטת שגם  ללמד - שניים '? רוב 
שחיטת מדין ללמוד אין זאת ואת הסימנים . רוב  שחיטת



עג             

בגמרא  כמבואר  א)חולין, כט, עצם(חולין  חולין בשחיטת  כי 

אך הדם , ליציאת  משמעות ואין המתיר הוא הסימנים  חיתוך

הדם  לצורך גם שמטרתה  קדשים על בשחיטת אותו  להזות (כדי 

כדיהמזבח) הסימנים  כל את  לשחוט צורך שיש  לחשוב  ניתן  ,

קבלת דיני  מצד  שגם  הרמב "ם  השמיענו לכן כולו. הדם שיצא

הסימנים  רוב  בשחיטת בדיעבד  די  יעקב)הדם, .(משנת

ה'תשע''ט  א' אדר ג ' שישי יום  ?     '   '  

:Ë ‰ÎÏ‰ ,Á ˜Ù ˙Â˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰  
   

הדם אם רק  כיבוס  טעון החטאת מדם  עליו שניתז בגד 

אין  להזאה, נפסל הדם  אם אבל המזבח, על להזאה ראוי 

כיבוס  טעון ה"ג)הבגד חטאת(לעיל  דם  שאם הרמב "ם  וסובר  .

ואינו  בבגד נגיעתו בעת  נטמא  והדם  היות  טמא , בגד  על ניתז

כיבוס  טעון הבגד אין להזאה , הדם ראוי  נטמא אם שרק כדעה (ולא

וטומאת  בבגד  נגיעתו  בעת נטמא אם אבל  כיבוס, חייב אינו  בבגד  נגיעתו  קודם

(זבחים  הכיבוס חובת את מבטלת הטומאה אין  כאחד , באים הכיבוס וחיוב הדם

הכיבוס  וחיוב שהיות ביאר  המשנה' וב'מרכבת כאן ). משנה' 'לחם וראה א צג,

קודמת, הדם טומאת לעולם בו , נגיעתו  משום ולא בבגד , נבלע שהדם משום הוא

בבגד ) כשנבלע כך , אחר  בא הכיבוס וחיוב נטמא, כבר  בבגד  כשנגע .כי 

אחרונים  כהן ,והקשו מראה הל "ו . פ"א פסוהמ"ק המשנה, (מרכבת

ועוד )זבחי  א. צב, :ם

המוקדשין' 'פסולי  "דם(שם)בהלכות  הרמב "ם : פסק 

על שניתז הדם  כן  ואם כלל". טומאה מקבל אינו  הקדשים

כיבוס ? טעון אינו ומדוע  נפסל, אינו טמא  בגד

המשנה ': ה 'מרכבת  ומבאר

'על בדם "שנאמר משום  טומאה  מקבל אינו קדשים דם 

כמים הנחשב  הוא כמים  שנשפך  דם - כמים' תשפכנו הארץ 

מקבל אינו כמים נשפך שאינו קדשים דם  אבל טומאה, ויקבל 

שם)טומאה " הזאה(רמב"ם לשם בכלי  המתקבל דם רק  ולכן .

מהכלי שניתז מה אבל טומאה , מקבל ואינו כמים נשפך  אינו

ומקבל כמים' 'נשפך נחשב  להזאה, ניתן ואינו הבגד  על 

טומאה .

אור' ב 'עמודי  ע)אך  להקשות:(סו "ס הוסיף 

הרמב "ם  מקבל"(שם)מלשון  אינו הקדשים דם 

מקבל אינו להזאה שנפסל דם שאפילו משמע  טומאה "

נשפך ולא  להזאה  ראוי  היה שבתחילתו כיון כי  טומאה ,

מלשונו  משמע  וכן טומאה . מקבל אינו  בסופו גם  כמים ,

אוכלין טומאת הט"ז )בהלכות הקדשים(פ"י  לבשר שאין

טומאה לקבל 'מוכשר' להיות משקה)אפשרות עליו  שיבוא ידי  (על 

לעזרה מחוץ  הבשר על  שיפלו במשקים  שבעזרה רק  קדשים דם (כי 

מכשיר ), ואינו  טומאה מקבל  מקבלאינו  שנפסל  קדשים דם ואם

שנפסל? קדשים דם  גם  בעזרה  יש  הלא (ו'מכשיר') טומאה 

טומאה מקבל  אינו שנפסל  קדשים  דם שגם  לומר  בהכרח אלא

'נשפך היה  לא  שנפסל, קודם  שבתחילתו, כיון מכשיר, ואינו

טמא בגד על שניתז דם מדוע  לתמוה : יש  זה ולפי כמים '.

להזאה ? ראוי  היה בבגד, שנגע  קודם  הרי  כיבוס , טעון  אינו

עיון. וצריך

ה'תשע''ט  א' אדר ד' קודש  שבת ?        

:‡ ‰ÎÏ‰ ,È ˜Ù ˙Â˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰
        

 
ישנים ' ה'תוספות  א)לדעת  לט, קדשים(יומא אכילת מצות 

יש המשביעה אכילה  אך  אכילה, של מצוות  ככל  בכזית, היא 

שהיתה הצדיק  שמעון בימי  ולכן מכזית , בפחות גם מצוה בה 

שקיבל כהן מועטת, באכילה  גם  ושבעו  ברכה  הפנים ' ב 'לחם

מכזית לאחר('כפול ')פחות  אך זו. באכילה  המצוה את  קיים 

וכמות מצויה הברכה היתה לא כאשר הצדיק  שמעון תקופת 

פחות שקיבלו הכהנים  מבין  הצנועים השביעה, לא  קטנה

ואין  שביעה כדי בו אין כי  ידיהם , את  מושכים היו מכזית 

לאוכלו. מצוה 

שם)והאחרונים  יומא חיות מהר "צ קלד . מ' חינוך  הוכיחו (מנחת

למלך' ה'משנה  כדעת ה"ז )מכאן פ"א ומצה חמץ שרק (הל '

שיעור' 'חצי  דין יש  תורה באיסורין אסרה מכשיעור  פחות (ואף

עונשין ) לענין  רק הוא מצהוהשיעור  האוכל  כגון עשה, במצוות אבל ,

מכשיעור פחות ו "האוכל שיעור' 'חצי דין אין מכזית, פחות

מהשיעור בפחות גם היא  המצוה  אם  כי  כלום ", ולא  עשה לא 

הפנים', 'לחם  מאכילת  ידיהם את מושכים הצנועים היו לא 

מכזית . פחות  קיבלו אם גם

לציון ' ה'דורש  ביהודה')וגם ה'נודע מבן  בהגהה א, דרוש  כתב (סוף

מכזית , בפחות מתקיימת  קדשים אכילת  שמצות לומר שדחוק 

כהן, כלכל שיעור  היה שלא כיון  אלא 'אכילה ', זו אין  שהרי 

כדי במכירה, או  במתנה חלקו, את לחברו  נותן אחד היה 

כזית . שיעור  לו  שיהיה 

סופר ' ה'חתם  קמ)אך סי ' א"ח קדשים(שו "ת שבאכילת  סובר 

היחיד על אינה  בצירוף ('גברא')המצוה  מתקיימת  המצוה אלא 

הפסוק  כמשמעות  כולו, את  האוכלים  לג)הכהנים  כט, (שמות

פסח  קרבן באכילת ורק  בהם ", כופר  אשר אותם "ואכלו

כזית . לאכול  אחד כל על  מצוה

אברהם ' ה 'מגן סקכ "ו )וכתב  נג סי ' מה 'דרכי(או "ח ומקורו

שנינו (שם)משה ' שהרי  מצוה , שום  בעבור להתקוטט "אין :

הימנעות ולדעתם הפנים ". מלחם ידיהם את  מושכין  הצנועין

קטטה , לידי  לבוא  לא  כדי היא הפנים  לחם  מאכילת  הצנועין

מכשיעור, פחות  היא  שהאכילה  ואף  באכילת יש 

מכשיעור בפחות גם  שם)קדשים  השקל ' .('מחצית

כתב  הזקן סכ "ט)[ואדמו"ר  ידיהם(שם שמשכו שהצנועין 

מקיום  נמנעו הפנים מלחם     ומשמע

את הכהנים אכילת שבצירוף  סופר ', ה 'חתם כשיטת שסובר 

ואחד ] אחד  כל ידי  על המצוה  מתקיימת הלחם כל



עד                
         

        

ה'תשע"ט  שבט  כ"ח ראשון  יום 


  

   1 
לבדו.1) באדם המיוחדים המומים בו מפרש

.‡e‰ÊÂ .ÌÈÚLz  Ì„‡a ÔÈ„ÁÈÓ‰ ÔÈÓen‰ Ïk»«ƒ«¿À»ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿∆
B„˜„˜ ÚˆÓ‡L ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,L‡a ‰BÓL :ÔËt¿»»¿»»…¿≈≈ƒ∆∆¿«»¿√
B„˜„˜ ÚˆÓ‡L ÈÓ .B„Èa B˜ÁcL BÓk ‰hÓÏ Ú˜BL≈«¿«»¿∆¿»¿»ƒ∆∆¿«»¿√
‡ˆBÈ BL‡ ˙‡tL ÈÓ .‰ˆÈa BÓk ‰ÏÚÓÏ ‰ÏBÚ∆¿«¿»¿≈»ƒ∆¿«…≈
ÂÈBÁ‡Ó ‡ˆBÈ BL‡L ÈÓ .˙wÓ BÓk ÂÈt „‚k¿∆∆»»¿«∆∆ƒ∆…≈≈¬»
,Ô‡kÓe Ô‡kÓ ‡ˆBÈÂ Á BL‡L ÈÓ .BtÚ „‚k¿∆∆»¿ƒ∆…»»¿≈ƒ»ƒ»
ÏÚ ˙Ùl‰ L‡ BÓk B‡eˆ ÏÚ BL‡ ‡ˆÓzL „Ú«∆ƒ¿»…««»¿…«∆∆«
.wÚ Ïk ÚO BL‡ ÏÎa ÔÈ‡L Áw‰ .BlL ÔÈÏÚ‰∆»ƒ∆«≈≈«∆≈¿»…≈»»ƒ»
ÔÊ‡Ó ÂÈBÁ‡Ó ˙ÙwÓ ÚO ÏL ‰ËÈL Ba LÈ Ì‡Â¿ƒ≈ƒ»∆≈»À∆∆≈¬»≈…∆
ÔÊ‡Ï ÔÊ‡Ó ÛÈwÓ ÚO‰ ‰È‰L ÈÓ .Lk  ÔÊ‡Ï¿…∆»≈ƒ∆»»«≈»«ƒ≈…∆¿…∆
‡e‰ È‰  ‡e‰ Á˜ L‡‰ ‡Le ,„Ïa ÂÈÙlÓƒ¿»»ƒ¿«¿»»…≈≈«¬≈
L‡‰ Ïk ˙‡ ÛÈwÓ BlL ÚO‰ ‰È‰L ÈÓ .ÏeÒt»ƒ∆»»«≈»∆«ƒ∆»»…
Ìb  ÚˆÓ‡a ÚO ÌL ÔÈ‡Â ÂÈÁ‡Óe ÂÈÙlÓ ÈÒ»ƒƒ¿»»≈«¬»¿≈»≈»»∆¿««

.ÏeÒÙe Á˜ ‰Ê∆≈≈«»

.‰a‰ Ú˜BL B‡evL ÈÓ :Ì‰ el‡Â ,‡eva ÌÈL¿«ƒ««»¿≈≈ƒ∆«»≈««¿≈
ÈÓ .ÂÈÙ˙k ÏÚ ÁpÓ ‡e‰ el‡k BL‡ ‡ˆÓpL „Ú«∆ƒ¿»…¿ƒÀ»«¿≈»ƒ
.ÂÈÙ˙k ÔÈaÓ ËeÓLk ‰‡pL „Ú ‰a‰ C‡ B‡evL∆«»»…«¿≈«∆ƒ¿∆¿»ƒ≈¿≈»

.‚˙BpË˜ ÂÈÊ‡ È˙ML ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ÔÊ‡a ‰Úa‡«¿»»»…∆¿≈≈ƒ∆¿≈»¿»¿«
ÈÓ .‚BÙÒÏ ˙BÓBc ,˙BÁeÙ ÂÈÊ‡ È˙ML ÈÓ .‰a‰«¿≈ƒ∆¿≈»¿»¿ƒ¿ƒ

ÂÈÊ‡L‰pLÓ ÂÈÊ‡Ó ˙Á‡L ÈÓ .‰hÓÏ ˙BÏcÏ„Ó ∆»¿»¿À¿»¿«»ƒ∆««≈»¿»¿À»
‰‡Óa dzÁÓ2. ≈¬∆¿»¿«¿∆»

בגוף 2) שיש "וידוע  לשונו: וזה שם המשנה ובפירוש
וגבות  והאזניים העיניים כגון לזה זה שדומים אברים
דבר  באיזה שינוי  לחבירו אחד בין וכשיהיה וזולתן העיניים
זוגדס  מום בעל הוא האיש הרי  וכו', כגון שינוי  אותו שיהא
ראויין  שאין הדברים בשני  שינוי  בעל עניינו זגדס  ויקרא
כלומר, שניים, דוס : שניים, זוג: ו"פירוש שינוי " בהן שיהא

עניינים. בשני  - הזוג

.„ÌÈÈba ‰MÓÁ3ÚO BÏ ÔÈ‡L ÈÓ :Ô‰ el‡Â , ¬ƒ»«¿ƒƒ¿≈≈ƒ∆≈≈»
ÂÈÈbL ÈÓ .‰Bza eÓ‡‰ Ôa‚ ‡e‰Â .ÂÈÈ‚aƒ¿ƒ»¿ƒ≈»»«»ƒ∆¿ƒ»

„Á‡ ÔÈ‚ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡L ÈÓ .ÔÈÎBL4BÏ LiL ÈÓ . ¿ƒƒ∆≈∆»»ƒ∆»ƒ∆≈
‰pLÓ ÂÈÈbÓ „Á‡L ÈÓ .ÌÈL ÏÚ ˙È ÔÈÈ‚¿ƒƒ»≈«¿«ƒƒ∆∆»ƒ¿ƒ»¿À∆
,ˆ˜ ‰Ê ÏL BÚOe C‡ ‰Ê ÏL BÚOL ÔÈa .BÁÓ≈¬≈≈∆¿»∆∆»…¿»∆∆»»
ÔÏ ÈM‰ ÏL BÚOe BÁL „Á‡ ÏL BÚOL ÔÈa≈∆¿»∆∆»»¿»∆«≈ƒ»»
‰Ê È‰  ‰Ê ÈepL Ì‰ÈÈa LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,Ì„‡ B‡»…ƒ¿≈≈≈∆ƒ∆¬≈∆

ÏeÒt5. »

העיניים.3) יחד 4)בגבות מתחברים הגבינים שני  כלומר,
אחד. כגבין ונראים לחוטם זה 5)ממעל פסול כי  ייתכן

ואינם  בתורה, מפורשים אינם שהרי  מדרבנן, אלא אינו
אהרן. של בזרעו שווה שאינו מטעם אלא מום, מטעם

.‰ÚO BÏ ÔÈ‡L ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ÔÈÚ‰ ÒÈa ‰Úa‡«¿»»¿ƒ»«ƒ¿≈≈ƒ∆≈≈»
ÂÈÈÚ ÈÒÈa ÏÏk6‰aÓ ÂÈÈÚ ÈÒÈ ÚOL ÈÓ . ¿»¿ƒ≈≈»ƒ∆¿«ƒ≈≈»¿À∆

‰aÚÓ7‰pLÓ ÂÈÈÚ ÈÒÈÓ „Á‡ ÚOL ÈÓ .‰a‰ ¿À∆«¿≈ƒ∆¿«∆»≈ƒ≈≈»¿À∆
B‡ ,ÔÏ „Á‡Â BÁL „Á‡L ÔB‚k .Á‡ ÒÈ ÚOÓƒ¿«ƒ«≈¿∆∆»»¿∆»»»

LB „Á‡L8˙Be‚Ò ÂÈtÚÙÚL ÈÓ .‰aÚÓ ÈM‰Â ∆∆»≈¿«≈ƒ¿À∆ƒ∆«¿«»¿
.Ì„‡‰ Ïk ‡Lk ‰a‰ ˙BÁzÙ ÔÈ‡Â ËÚÓ¿«¿≈»ƒ¿»«¿≈ƒ¿»»»»»

"תמיר"6) והוא השרשים, אפילו נשתיירו לא כלומר,
משום  אלא זה אין השרשים נשתיירו אם אבל שבברייתא,
פסול  עיניו ריסי  "ושנשרו במשנה: מג: שם ראה עין, מראית

עין". מראית מעובה.7)מפני  או כנראה 8)כלומר,
כאילו  ונראה "סמיך", השער אין כלומר, ל"דליל", שהכוונה

שערות. כמה נשרו

.ÂÂÈÈÚ ÈzL eÈ‰L ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ÌÈÈÚa OÚ „Á‡««»»»≈«ƒ¿≈≈ƒ∆»¿≈≈»
.BzÁctÓ ˙BB˜ ,Ì‰Ï Èe‡‰ ÌB˜n‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ«»»»»∆¿ƒ««¿
ÈÓ .Ì‰Ï Èe‡‰ ÌB˜nÓ ‰hÓÏ ÂÈÈÚ ÈzL eÈ‰L ÈÓƒ∆»¿≈≈»¿«»ƒ»»»»∆ƒ

ÎLÓ ÌÈ‡Â ˙Bl‚Ú ÂÈÈÚ ÈzL eÈ‰LËÚÓ C‡a ˙B ∆»¿≈≈»¬À¿≈»ƒ¿»¿…∆¿«
ÈÈÚk ˙B‡ˆBÈ Ô‰Â ˙BÊeÓ ÂÈÈÚL ÈÓ .ÌÈÈÚ‰ ‡Lkƒ¿»»≈«ƒƒ∆≈»»¿≈¿¿≈≈
.‰a‰ ÒÚk ÒÚBkL ˙Úa ÏkzÒÓ ‡e‰L ÈÓÎe Óp‰«»≈¿ƒ∆ƒ¿«≈¿≈∆≈«««¿≈
ÂÈÈÚL ÈÓ .Ï‚Ú ÏLk ‰a‰ ˙BÏB„b ÂÈÈÚL ÈÓƒ∆≈»¿«¿≈¿∆≈∆ƒ∆≈»
ÈÓ .„ÈÓz ˙BÙÏBÊ ÂÈÚÓcL ÈÓ .Êe‡ ÏLk ˙BpË¿̃«¿∆«»ƒ∆¿»»¿»ƒƒ
B‡ ,ÌËÁ‰ „‚kÓ BÈÚ L‡Ó ˙ÎLÓ ˙ÈÁeÏÁlL∆«¿ƒƒ¿∆∆≈…≈ƒ¿∆∆«…∆
ÂÈÈÚ ÈÒÈ ıa˜nL ÈÓ .ÂÈÚ„ˆ „vÓ BÈÚ fÓƒ¿«≈ƒ«¿»»ƒ∆¿«≈ƒ≈≈»
‡e‰L ‰ÚLa B‡ B‡ ‰‡BL ‰ÚLa ËÚÓ ÔÓˆBÚÂ¿¿»¿«¿»»∆∆¿»»∆
„Ú ˙aÚÓ BÈÚ ˙i‡L ÈÓ .‰i‡a ˜c˜„Ï ‰ˆB∆¿«¿≈ƒ¿ƒ»ƒ∆¿ƒ«≈¿À¿∆∆«
‰Ê c Ú„eÈÂ .˙Á‡k ‰iÏÚ‰ ˙‡Â „Á‰ ˙‡ ‰‡BL∆∆∆«∆∆¿∆»¬ƒ»¿««¿ƒ»«»»∆
ÏkzÒÓ ‡e‰ el‡k ‰‡Â BÁ ÌÚ a„iL ˙Úa¿≈∆¿«≈ƒ¬≈¿ƒ¿∆¿ƒƒ¿«≈
ÔÈa ,dzÁÓ ‰pLÓ ÂÈÈÚÓ ˙Á‡L ÈÓ .Á‡ LÈ‡a¿ƒ«≈ƒ∆««≈≈»¿À»≈¬∆¿»≈
‰BÁL ˙Á‡ ‰˙È‰L ÔB‚k .‰‡Óa ÔÈa dÓB˜Óaƒ¿»≈¿«¿∆»¿∆»¿»««¿»
ÏÈ‡B‰ ,‰ÏB„b ˙Á‡Â ‰pË˜ ˙Á‡ B‡ ,‰Îe˙t ˙Á‡Â¿««¿»««¿«»¿««¿»ƒ

.ÏeÒt  ÌB˜Ó ÏkÓ ÈepL Ô‰ÈzL ÔÈa LÈÂ¿≈≈¿≈∆ƒƒ»»»

.Ê,Ú˜BL BÓËÁ wÚL ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ÌËÁa ‰MLƒ»«…∆¿≈≈ƒ∆ƒ«»¿≈«
ÌeÁ ‰ÊÂ .˙Á‡k ÂÈÈÚ ÈzL ÏÁBk BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈≈¿≈≈»¿««¿∆»
ÈÓ .‰ÏÚÓÏ ËÏBa BÓËÁ ÚˆÓ‡L ÈÓ .‰Bza eÓ‡‰»»«»ƒ∆∆¿«»¿≈¿«¿»ƒ
„ˆÏ Ì˜Ú BÓËÁL ÈÓ .‰hÓÏ ÛËB BÓËÁ ı˜ÚL∆…∆»¿≈¿«»ƒ∆»¿»…¿«
ÔË˜ BÓËÁL ÈÓ .ÂÈÈ‡Ó ÏB„‚ BÓËÁL ÈÓ .„Á‡∆»ƒ∆»¿»≈≈»»ƒ∆»¿»»
ÏÚL ‰pË˜ Úaˆ‡a ?B˙B‡ ÔÈÚLÓ „ˆÈÎÂ .ÂÈÈ‡Ó≈≈»»¿≈«¿«¬ƒ¿∆¿«¿«»∆«
 ‰pnÓ ÔË˜ B‡ ‰pnÓ ÏB„‚ BÓËÁ ‰È‰ Ì‡ .B„È»ƒ»»»¿»ƒ∆»»»ƒ∆»

.ÌeÓ ‰Ê È‰¬≈∆
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עה                 
         

.Á‰BÈÏÚ‰ B˙ÙOL ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ÌÈ˙ÙOa ‰LÏL¿»«¿»«ƒ¿≈≈ƒ∆¿»»∆¿»
˙Ù„BÚ ‰BzÁz‰ B˙ÙOL ÈÓ .‰BzÁz‰ ÏÚ ˙Ù„BÚ∆∆«««¿»ƒ∆¿»««¿»∆∆

.ÂÈtÓ „BÈ BÈÂ ÈeÙ ÂÈtL ÈÓ .‰BÈÏÚ‰ ÏÚ«»∆¿»ƒ∆ƒ»¿ƒ≈ƒƒ

.ËÈÓ .‰ˆ BÒkL ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ÔËaa ‰LÏL¿»«∆∆¿≈≈ƒ∆¿≈»»ƒ
ÈÓ .Ì„‡ Èa ‡Lk Ú˜BL BÈ‡Â ‡ˆBÈ BeahL∆«≈¿≈≈«ƒ¿»¿≈»»ƒ

.‰M‡ Èc„k BËa ÏÚ ÔÈÎBL ÂÈccL∆«»¿ƒ«ƒ¿¿«≈ƒ»

.ÈÈÓ .‰n˜Ú B˙„ML ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ba ‰LÏL¿»««¿≈≈ƒ∆ƒ¿»¬À»ƒ
B‡ ıeÁÏ ‰ËÏaL ÔÈa .B˙„MÓ ‡ÈÏÁ ‰˙‡ˆiL∆»¿»À¿»ƒƒ¿»≈∆»¿»«
.˙ËBËÁ ÏÚa e‰ÊÂ .ÔÈ„„vÏ ‰˙Ë B‡ ÌÈtÏ ‰ÒÎƒ¿¿»«¿ƒ»¿»«¿»ƒ¿∆««¬∆∆
Èt ÏÚ Û‡ ,˙ËBËÁk ‰OÚÂ Ba‚a Oa ÁÙzL ÈÓƒ∆»«»»¿«¿«¬»«¬∆∆««ƒ

.ÌeÓ ‰Ê È‰  dÓB˜nÓ ‡ÈÏÁ ‰ÊÊ ‡lL∆…»»À¿»ƒ¿»¬≈∆

.‡ÈÚaˆ‡ B„Èa LiL ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ÌÈ„ia ‰MLƒ»«»«ƒ¿≈≈ƒ∆≈¿»∆¿«
C˙Á Ì‡Â .LLÂ LL eÈ‰ elÙ‡ ,ÂÈ„È ˙BÚaˆ‡a ‰˙È¿≈»¿∆¿¿»»¬ƒ»≈»≈¿ƒ»«
dÎ˙Á elÙ‡ ,ÌˆÚ da ‰È‰ Ì‡Â .Lk  ‰˙È‰ ˙‡∆«¿≈»»≈¿ƒ»»»∆∆¬ƒ¬»»
˙BÚaˆ‡ È˙ML ÈÓ .B„iÓ Úaˆ‡ ÒÁL ÈÓ .ÏeÒt »ƒ∆»≈∆¿«ƒ»ƒ∆¿≈∆¿¿
ÔÎ˙Á Ì‡Â .˜t‰ ÔÓ ‰hÓÏ „Ú ˙BËeÏ˜ ÂÈ„È»»¿«¿«»ƒ«∆∆¿ƒ¬»»
?eÓ‡ ˜t ‰Ê È‡a .Lk  ˜t‰ „Ú ÔLÈÙ‰Â¿ƒ¿ƒ»««∆∆»≈¿≈∆∆∆»¿
ÂÈ˙BÚaˆ‡L ÈÓ .„i‰ ÛÎÏ CeÓq‰ ÔBL‡ ˜Ùa¿∆∆ƒ«»¿««»ƒ∆∆¿¿»
ÈÓ .BÏ„ebÓ ˙‡ˆBÈ ‰wtL ÈÓ .BÊ Èab ÏÚ BÊ ˙BkÓÀ¿»««≈ƒ∆ƒ»≈ƒ»ƒ

BÈÓÈ „È h‡ ‡e‰L9 ÂÈ„È ÈzLa ËÏBL ‰È‰ Ì‡Â . ∆ƒ≈«¿ƒ¿ƒ»»≈ƒ¿≈»»
Lk10. »≈

ביד 9) בין "איטר מה: שם ברייתא ימינו. רגל איטר כן וכמו
דכתיב  פסול ביד "איטר שם: רש"י  וכתב  פסול". ברגל בין
ימין  אלא אינו וכהן אצבע  שנאמר מקום כל אצבעו, וטבל
רק  וזהו עבודתו, חילל עבד אם דבריו, ולפי  כד.)". (זבחים
ביד  עבד אם אבל שמאלית). (שהיא ימינו ביד עבד אם
"שמאל", משום פסול שאינו נראה מיומנת), (שהיא שמאלו
ומכיוון  מום, משום לוקה אלא שלו, ידֿימינו זוהי  שהרי 
אבל  עבודתו. מחלל אינו אהרן, של בזרעו שווה שאינו
(שהיא  ימינו ביד עבד אם שאף  נראה, רבינו מדברי 
עבד  סוף  סוף  שהרי  "שמאל", מטעם פסול אינו שמאלית),
עבד  שאם לאדם, המיוחד מום בעל הוא הרי  אלא ימין, ביד

חילל. רבי10)לא ידיו בשתי  "השולט  במשנה: מה. שם
כחישותא  (=רבי ) סבר מר ... מכשירין", וחכמים פוסל
סבר  ומר ימין) ביד חולשה (=התחילה בימין אתחלא
וחוזק  הבראה (התחילה בשמאל אתחלא בריותא (=חכמים)

כחכמים. ופסק  שמאל)", ביד

.ÈÒÈkL ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,Úf‰ ÈÈ‡a ‰Úa‡«¿»»¿≈¿≈«∆«¿≈≈ƒ∆ƒ
ÈÓ .ÂÈ˙BaÎ‡Ï ÚÈbnL „Ú C‡Â ÏB„b ÌÈˆÈa‰«≈ƒ»¿»…«∆«ƒ«¿«¿À»ƒ
ÈÓ .ÂÈ˙BaÎ‡Ï ÚÈbnL „Ú C‡ BlL „Èb‰L∆«ƒ∆»…«∆«ƒ«¿«¿À»ƒ
Áe‰L ÈÓ .ÌÈˆÈa ÏL ÒÈk‰ Ì‰Â ,ÂÈÎL‡ eÁÓpL∆ƒ¿¿¬»»¿≈«ƒ∆≈ƒƒ∆»«

.‰Bza eÓ‡‰ CL‡ ÁBÓ ‡e‰Â .ÂÈÎL‡a«¬»»¿¿«»∆»»«»

.‚ÈÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ÌÈÏ‚e ÌÈ˜BMa OÚ ‰MÓÁ¬ƒ»»»««ƒ»«¿«ƒ¿≈≈ƒ
ÔÈ‡Â Ï‚Ï Ï‚ aÁnL „Ú ,˙Bn˜Ú ÂÈ˜BML∆»¬À«∆¿«≈∆∆¿∆∆¿≈

ÂÈ˙BaÎ‡11.˙‡ˆBÈ B˙wtL ÈÓ .BÊa BÊ ˙BÚ‚B «¿À»¿»ƒ∆ƒ»≈
„vÓ ˜Ú‰ ÔÓ ‰ÏÚÓlL Ï‚Ú‰ ÌˆÚ‰ ‡È‰ ‰wt‰Â¿«ƒ»ƒ»∆∆∆»…∆¿«¿»ƒ∆»≈ƒ«
ÈÓ .ÌÈLp‰ da ˙BÂhL ‰wtÏ ‰ÓB„ ‡e‰Â ,ÌÈt¿ƒ¿∆«ƒ»∆…»«»ƒƒ
‡e‰ el‡k ˜BM‰ ‡ˆÓpL „Ú ,ÂÈBÁ‡Ï ‡ˆBÈ B˜ÚL∆¬≈≈«¬»«∆ƒ¿»«¿ƒ
,Êe‡ ÏLk ˙BÁ ÂÈ˙BÒtL ÈÓ .„ÓBÚ BÏ‚ ÚˆÓ‡a¿∆¿««¿≈ƒ∆«¿»¿»¿∆«»
‰wtL ÈÓ .Êe‡ ÏLk ˙BËeÏ˜ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈»¿¿∆«»ƒ∆ƒ»
elÙ‡ ,‰˙È Úaˆ‡ BÏ‚a LiL ÈÓ .BÏ„ebÓ ‰‡ˆBÈ¿»ƒ»ƒ∆≈¿«¿∆¿«¿≈»¬ƒ
d ‰È‰È ‡lL ‡e‰Â .Lk  dÎ˙Á Ì‡Â .LLÂ LL≈»≈¿ƒ¬»»»≈¿∆…ƒ¿∆»
ÈÓ .ÂÈÏ‚ ˙BÚaˆ‡Ó ˙Á‡ ÒÁL ÈÓ .ÌˆÚ∆∆ƒ∆»≈««≈∆¿¿«¿»ƒ
eÈ‰L ÈÓ .BÊ Èab ÏÚ BÊ ˙BkÓ ÂÈ˙BÚaˆ‡L∆∆¿¿»À¿»««≈ƒ∆»
Ì‡Â .˜t‰ ÔÓ ‰hÓÏ „Ú ˙BËeÏ˜ ÂÈÏ‚ ˙BÚaˆ‡∆¿¿«¿»¿«¿«»ƒ«∆∆¿ƒ
ÈÓ .Lk  ÔLÈÙ‰Â ÔÎ˙ÁL B‡ ,˜t‰ „Ú eÈ‰»««∆∆∆¬»»¿ƒ¿ƒ»»≈ƒ
Ák ÂÈ˙BÚaˆ‡ Òt Á ‡ˆÓpL ,‰ÂL dlÎ BÏ‚L∆«¿À»»»∆ƒ¿»…««∆¿¿»¿…«
,‰n˜Ú BÏ‚L ÈÓ .‰ÂL ‰ÎÈ˙Á ‡È‰ el‡Îe B˜Ú¬≈¿ƒƒ¬ƒ»»»ƒ∆«¿¬À»
˙BÚaˆ‡‰ Ba LiL BÏ‚ Òt ‡ˆÓpL ,ÏbÓÏ ‰ÓBc»¿«»∆ƒ¿»««¿∆≈»∆¿»
BÏ‚L ÈÓ .˙Lw‰ ÈL‡ ÈL Ì‰ el‡k B˜Ú ÌÚƒ¬≈¿ƒ≈¿≈»≈«∆∆ƒ∆«¿
,ı‡‰ ÏÚÓ dBb dÚˆÓ‡ ‰È‰iL ‡e‰Â .‰ÏeÏÁ¬»¿∆ƒ¿∆∆¿»»»«≈«»»∆
˙BÚaˆ‡ ÏÚÂ B˜Ú ÏÚ „ÓBÚ  „ÓBÚLk ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»¿∆≈≈«¬≈¿«∆¿¿
LÈwnL ÈÓ .Cl‰nL ˙Úa ÂÈlÒ˜a LÈwn‰ .ÂÈÏ‚«¿»««ƒ¿«¿À»¿≈∆¿«≈ƒ∆«ƒ
Ï‚a h‡ ‡e‰L ÈÓ .Cl‰nL ˙Úa ÂÈ˙BaÎ‡a¿«¿À»¿≈∆¿«≈ƒ∆ƒ≈¿∆∆

BÈÓÈ12. ¿ƒ

ופירש 12)ברכיו.11) פסול" ברגל בין ביד בין "איטר
שאר  כדרך כתיב , ולשרת לעמוד כו' ברגל ואיטר שם: רש"י 

בימין. שעיקרה עמידה

.„ÈÏB„b BÙebL ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,Ûeb‰ ÏÎa ‰Úa‡«¿»»¿»«¿≈≈ƒ∆»
ÂÈÈ‡Ó13.˙BÈa C‡‰ .ÂÈÈ‡Ó ÔË˜ BÙebL ÈÓ . ≈≈»»ƒ∆»»≈≈»»»»…¿≈

‡MÓ ÔÈ‚ÏÙÓ eÈ‰iL „Ú .˙BÈa ˆw‰ ‡e‰Â ,Òpp‰««»¿«»»¿≈«∆ƒ¿À¿»ƒƒ¿»
.ÌÚ‰»»

קטן 13) או מאבריו גדול "גופו במשנה: מד. שם ראה
שצריך  מזה בידינו "העולה המשנה: בפירוש ראה מאבריו",
גופו, לשיעור הראוי  כשיעור משוערים גופו אברי  להיות

קצתם". אל קצתם

.ÂËÔl‰ .ÈLek‰ :Ô‰ el‡Â ,Oa‰ BÚa ‰BÓL¿»¿«»»¿≈≈«ƒ«»»
ÌÈÚ‚ ÈÏÚa .ÈMk Ì„‡‰ .‰È‚ BÓk ˙BÈa¿≈¿¿ƒ»»»…«»ƒ«¬≈¿»ƒ
;˜‰a‰ BÓk ,BÓˆÚ ˙ÓÁÓ BÚ‰ ‰pzLpL .ÌÈB‰Ë¿ƒ∆ƒ¿«»»≈¬««¿¿«…«
˙ˆ ÔB‚k ,Á‡ c ˙ÓÁÓ BÚ‰ ‰pzLpL∆ƒ¿«»»≈¬«»»«≈¿»∆∆
BÚa ‰˙È‰L ÈÓ .ÔÈB‰Ë ÌÈÚ‚ ÏÏÎa ‰ÊÂ .‰ÂÎn‰«ƒ¿»¿∆ƒ¿«¿»ƒ¿ƒƒ∆»¿»¿
ÒÈ‡k dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÚO da LiL ‡ÓeL ÂÈt»»»∆≈»≈»««ƒ∆≈»¿ƒ»

ÂÈt BÚa ‰˙È‰L ÈÓ .‡e‰L Ïk ‡l‡ÒÈ‡k ‡ÓeL ∆»»∆ƒ∆»¿»¿»»»¿ƒ»
BÚ‰ ÏcÏciL ‡e‰Â .ÔÈÏecÏc‰ ÈÏÚa .˙BÈ B‡≈«¬≈«ƒ¿ƒ¿∆ƒ«¿≈»
‰Ê È‡a ÏcÏcpL BÚa LiL ˙ÈÁeÏÁl‰ B‡ ,Oa‰Â¿«»»««¿ƒ∆≈»∆ƒ«¿≈¿≈∆

.ÌeÓ ‰Ê È‰  Ûeb‰ ÏkÓ ‰È‰iL ÌB˜Ó»∆ƒ¿∆ƒ»«¬≈∆

.ÊËel‡Â ,ÌÈÁ‡ ÔÈÓeÓ ‰Úa‡ Ì„‡a ÌL LÈ „BÚÂ¿≈»¿»»«¿»»ƒ¬≈ƒ¿≈
.ÌÈa ÌÈÓÈÏ elÙ‡ ,‰tÎp‰Â .‰ËBM‰ .LÁ‰ :Ô‰≈«≈≈«∆¿«ƒ¿∆¬ƒ¿»ƒ«ƒ
.ÌÈÚe„È ÌÈzÚa B‡ „ÈÓz ez˙ÚÓ ‰Ú ÁeL ÈÓƒ∆«»»¿«¬«»ƒ¿ƒƒ¿ƒ
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עו                
         

.ÊÈ‰‡Ó ÌÈ‰ka ÌÈÏÒBt‰ ÔÈÓen‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ«¿ƒ«…¬ƒ≈»
ÌÈLe .L‡a ‰BÓL :ÌÏÏk e‰ÊÂ .ÌÈÚa‡Â¿«¿»ƒ¿∆¿»»¿»»…¿«ƒ
‰ÚLÂ .ÌÈÈba ‰MÓÁÂ .ÌÈÊ‡a ‰ÚL˙Â .‡eva««»¿ƒ¿»»»¿«ƒ«¬ƒ»«¿ƒƒ¿ƒ¿»
.ÌËÁa ‰ÚL˙Â .ÌÈÈÚa OÚ ‰ÚL˙Â .ÔÈÚ‰ ÒÈa¿ƒ»«ƒ¿ƒ¿»»»»≈«ƒ¿ƒ¿»«…∆
‰ÚLÂ .ba ‰LÏLe .ÔËaa ‰LÏLe .‰ta ‰ÚL˙Â¿ƒ¿»«∆¿»«∆∆¿»««¿ƒ¿»
.ÌÈÏ‚a ÌÈOÚÂ .Úf‰ ÈÈ‡a OÚ ‰MLÂ .ÌÈ„ia«»«ƒ¿ƒ»»»¿≈¿≈«∆«¿∆¿ƒ»«¿«ƒ
‰ÚLÂ .Oa‰ BÚa ‰BÓLe .Ûeb‰ ÏÎa ‰BÓLe¿»¿»«¿»¿«»»¿ƒ¿»
el‡Â .„Á‡ „Á‡ Ôlk eËÙ Îe .BÁÈÂ Ûeb‰ ÁÎa¿…««¿≈¿»ƒ¿¿À»∆»∆»¿≈
Û‡ ,ÂÈÈÚ ÈÒÈ eLpL ÈÓ :ÔÈÚ‰ ˙È‡Ó ÈtÓ eÏÒt»¿ƒ¿≈«¿ƒ»«ƒƒ∆»¿ƒ≈≈»«
.ÂÈpL eÏhpL ÈÓe .ÔwÚa ÚO‰ ‡LpL Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿««≈»¿ƒ»»ƒ∆ƒ¿ƒ»

   1 
פסולה,1) עבודתו במקדש, שעבד זר כי  רבינו בו יבאר

הוא. חייב  עבודה איזו ועל שמים, בידי  מיתה חייב  והוא

.‡Ê2Lc˜na „ÚL3‰ÏeÒt B˙„BÚ 4iÁÂ , »∆»««ƒ¿»¬»¿»¿«»
ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ5˙ÓeÈ w‰ f‰Â :Ó‡pL .6ÈtÓ . ƒ»ƒ≈»«ƒ∆∆¡«¿«»«»≈»ƒƒ
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰7wÏ ‡l‡ ‰Ê eiÁ ÔÈ‡L , «¿»»¿∆≈ƒ∆∆»«»≈

ÂÈÏÚ È‰Ê‰ ÔÎÈ‰Â .‰„BÚÏ8ÌÎÈÏ‡ ˜È ‡Ï ÊÂ :9. »¬»¿≈»ƒ¿ƒ»»¿»…ƒ¿«¬≈∆
ÌÈÎf‰ Ô‰‡ ÚfÓ BÈ‡L Ïk ?Ê e‰Ê È‡10. ≈∆»…∆≈ƒ∆««¬…«¿»ƒ

Ô‰‡ Èa eÈË˜‰Â ,Ô‰‡ Èa eÎÚÂ :Ó‡pL11Èa ; ∆∆¡«¿»¿¿≈«¬…¿ƒ¿ƒ¿≈«¬…¿≈
‰‡Ô‰‡ ˙Ba ‡ÏÂ  Ô12. «¬…¿…¿«¬…

זר.2) איזה ההלכה, בסוף  ב 3)ראה הלכה להלן ראה
שלפנינו. בנידון עבודה איזוהי  ח , יד:4)והלכה זבחים

רבי5)וטו: במקדש, ששמש "זר במשנה: פא: סנהדרין
והלכה  שמים". בידי  אומרים וחכמים בחנק , אומר עקיבא
שם. המשנה פירוש ראה עקיבא, כרבי  ולא כחכמים

פג:6) יומת,7)סנהדרין הקרב  "והזר טז: פ ' קרח  בספרי 
בידי8)לעבודה". מיתה לחייבו נצרכה לא זו אזהרה

בו  אין ורגלים ידים קידוש בלא המשמש שהרי  שמים,
(פי "ט  שמים בידי  מיתה חייב  ואף ֿעלֿפי ֿכן אזהרה,
ראה  מלקות, לחייבו אלא – ג) הלכה סנהדרין מהלכות
יא. אות ב  הלכה שם סנהדרין ובהלכות ח , הלכה להלן

לא 9) אזהרה שמענו, עונש יומת. הקרב  "והזר שם: בספרי 
גם  וראה אליכם". יקרב  לא וזר תלמודֿלומר שמענו,

טז. ספרי10)בזבחים ובקצת הנכונה, הנוסחא היא "כך
משנה). (כסף  הניכר" חסרון יש ר"מ ) רומי  בדפוס  (גם רבינו

אהרן".11) בני  (אותו) "והקטירו לו.12)צ "ל: קידושין

.‰„BÚa e˜qÚ˙È ‡lL ÔÈ‰ÊÓ ÌÈf‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«»ƒÀ¿»ƒ∆…ƒ¿«¿«¬»
ÏÚ ‡l‡ ‰˙ÈÓ ÔÈiÁ ÔÈ‡  ˙Baw‰ ˙B„BÚÓ≈¬«»¿»≈«»ƒƒ»∆»«

‰nz ‰„BÚ13‰„BÚ ‰ÈÁ‡ LiL ‰„BÚ ÏÚ ‡Ï ,14. ¬»«»…«¬»∆≈«¬∆»¬»
„Ïa ˙B„BÚ Úa‡ ÏÚ ‡l‡ ‰˙ÈÓ iÁ f‰ ÔÈ‡Â15: ¿≈«»«»ƒ»∆»««¿«¬ƒ¿«

‰˜Èf‰ ÏÚ16‚Áa ÌÈn‰ Ceq ÏÚÂ ,‰Ë˜‰‰ ÏÚÂ ,17, ««¿ƒ»¿«««¿»»¿«ƒ««ƒ∆»
„ÈÓz ÔÈi‰ Ceq ÏÚÂ18. ¿«ƒ««ƒ»ƒ

הדבר 13) את ומתממת גומרת שהיא עבודה והיא כד. יומא
שם). זריקה,14)(רש"י  אחריהן שיש והולכה קבלה כגון

שם. יומא עבודות 15)ראה ארבע  רב , "אמר שם: ראה
וניסוך  המים וניסוך והקטרה זריקה מיתה, עליהן חייב  זר

דכתיב  דרב , טעמא מאי  וכו' הדשן תרומת אמר ולוי  היין.
לכל  כהונתכם את תשמרו אתך ובניך ואתה ז) יח , (במדבר
אתן  מתנה עבודת ועבדתם, לפרוכת ולמבית המזבח  דבר
עבודת  ולא מתנה עבודת – יומת הקרב  והזר כהונתכם את
ועבדתם, ח ). הלכה להלן ראה הדשן, תרומת (היא סילוק 
ופסק  וכו'". עבודה אחריה שיש עבודה ולא תמה עבודה

כרב . היא 16)רבינו זריקה גמורות: עבודות הן אלו כל
ובאברים  המנחה בקומץ  – הקטרה בדם, אחרונה עבודה
עבודות  אחריהם אין והמים היין ניסוך וכן ובפדרים,

תמידין 17)אחרות. מהלכות פ "י  להלן ראה הסוכות, בחג
ו. הלכה השנה.18)ומוספין ימות בכל

.‚ÌÈÙa ˜fL ÔÈa ?‰˜Èf‰ ÏÚ „ˆÈk19˜fL ÔÈa , ≈«««¿ƒ»≈∆»«ƒ¿ƒ≈∆»«
ıeÁa20Ìc‰ ˙BÈf‰ ÏkÓ ˙Á‡ ‰‡f‰ ‰f‰L ÔÈa ,21, «≈∆ƒ»«»»««ƒ»«»«»

Úˆn‰ ˙Ba˜ ˙BÈf‰ ÏkÓ ˙Á‡ ‰‡f‰ ‰f‰L ÔÈa22 ≈∆ƒ»«»»««ƒ»«»»¿¿«¿…»
.‰˙ÈÓ iÁ ‰Ê È‰ ¬≈∆«»ƒ»

מעשה 19) גם וראה המוריה, (הר הפנימי  הזהב  במזבח 
המשנה). ומרכבת (הר 20)רוקח , החיצון העולה, במזבח 

וביומא  המשנה). ומרכבת רוקח  מעשה גם וראה המוריה,
מיתה, עליהן חייב  שזר עבודות דרב , כוותיה "תניא כד:
רש"י : ופירש ולפנים", לפני  בין לפנים בין דם זריקת
הפרוכת, שעל הזאות לפנים, בין בחוץ . המזבח  דם "זריקת
אבל  הכיפורים", דיום הבדים בין שעל ולפנים לפני בין
אלא  לעזרה, מחוץ  שלא היינו לפנים בין מפרש, רבינו
הזהב  במזבח  הוא ולפנים ולפני  החיצון, המזבח  על בפנים

בכסף ֿמשנה). וראה המוריה, (הר כלומר,21)הפנימי 
הזהב , המזבח  ועל הפרוכת על הבדים, בין על שמזין הזיות
יב ֿיג. הלכות הקרבנות מעשה מהלכות ה פרק  להלן ראה
שבע  על חייב  ללוי , ובין לרב  בין כי  כד: כד. ביומא וראה
הפרוכת  שעל בין מההזאות, אחת היינו שבפנים, הזאות

המזבח . שעל ובין הבדים בין שעל שם:22)ובין יומא
הן  שבמצורע , והזאות ושבמצורע ", שבפנים הזאות "שבע 
להלן  (ראה הקדשים קודש בית כנגד השמן מלוג ההזאות
הדם  מתן כן וכמו ב ). הלכה כפרה מחוסרי  מהלכות ד פרק 

המוריה). (הר והבהונות התנוך על והשמן

.„B‡ ıÓ˜ B‡ ÌÈÈ‡ ÈË˜‰ ?‰Ë˜‰ ÏÚ „ˆÈk≈«««¿»»ƒ¿ƒ≈»ƒ…∆
ÁaÊn‰ ÏÚ ‰BÏ23‡lL ÌÈÈ‡a CÙ‰ elÙ‡ , ¿»««ƒ¿≈«¬ƒ»«¿≈»ƒ∆…

‰˙ÈÓ iÁ  Ô˙ÙO ˜Â eÏkÚ˙24ÈË˜‰L ‡e‰Â . ƒ¿«¿¿≈≈¿≈»»«»ƒ»¿∆ƒ¿ƒ
˙Èfk25 ‰f‰ ÁaÊÓ ÏÚ ˙Ë˜ ÈË˜‰ Ì‡ ÔÎÂ . ««ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ¿…∆«ƒ¿««»»

iÁ ˙ÈÊk ÈË˜iMÓ26ÌBÈa ˙Ë˜ ÈË˜n‰ Ï‡ . ƒ∆«¿ƒ««ƒ«»¬»««¿ƒ¿…∆¿
‰ÈÏÚ ‰˙ÈÓ iÁ BÈ‡  ÌÈL„w‰ L„˜a ÌÈetk‰«ƒƒ¿…∆«√»ƒ≈«»ƒ»»∆»

‰Bza LÙÓ‰ eÚL ,ÂÈÙÁ ‡ÏÓ ÈË˜iL „Ú27. «∆«¿ƒ¿…»¿»ƒ«¿…»«»

מבשר 23) "המעלה קיב : בזבחים ששנינו ממה כן למד
קדשים  מבשר קדשים, קדשי  מבשר אשם, מבשר חטאת,
מנחות  ושירי  הפנים, ולחם הלחם ושתי  העומר, ומותר קלים
זרות, משום אין באלו שרק  הרי  זרות". משום בהם ואין וכו'
חייב  להקטיר שדרכו בדבר אבל להקטיר, דרכן שאין מפני 
(הר  והמקטיר ד"ה כד: יומא תוספות וראה זרות, משום

זר 24)המוריה). הונא, רב  "אמר יז: ושבועות יב . יומא
שם), (שבועות בגמרא ואמרו מיתה" חייב  בצינורא שהפך
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שעות. לשתי  נשרפים היו בהם, מהפך היה לא שאם
שכל  עבודה, זו הרי  אחת, בשעה נשרפו שהיפך, ועלֿידי ֿזה
ג. הלכה ד פרק  למעלה וראה היא, עבודה עבודה, קירוב 

בסמוך.25) להלן מכזית 26)ראה פחותה הקטרה אין כי 
ב ). הלכה מזבח  איסורי  מהלכות ה פרק  ויקרא 27)(להלן

קט : בזבחים ראה עבודה, זו אין מזה ופחות יב . טז,

.‰‡e‰ È‰  ‰ÎÚn‰ ÏÚ ÌÈˆÚ ÈÊ‚ ÈL cÒÓ‰Â¿«¿«≈¿≈ƒ¿≈≈ƒ«««¬»»¬≈
‰˙ÈÓ iÁÂ ÌÈÈ‡ ÈË˜Ók28Ôa˜ ÌÈˆÚ‰L ; ¿«¿ƒ≈»ƒ¿«»ƒ»∆»≈ƒ»¿»

‡e‰29˜ˆBi‰ Ï‡ .30ÏÏBa‰Â31˙˙Bt‰Â ,32 ¬»«≈¿«≈¿«≈
ÁÏBn‰Â33ÛÈn‰Â ,34LÈbn‰Â35ÌÁÏ ˙‡ cÒÓe , ¿«≈«¿«≈ƒ¿««ƒ¿«≈∆∆∆

˙‡ ÈËn‰Â ,ÔÁÏM‰ ÏÚ ÔÈÎÈÊa‰ ˙‡ B‡ ÌÈt‰«»ƒ∆«»ƒƒ««À¿»¿«≈ƒ∆
˙Bp‰36Ïa˜Ó‰Â ıÓBw‰Â ,ÁaÊna L‡ ˙Èvn‰Â , «≈¿««ƒ≈«ƒ¿≈«¿«≈¿«¿«≈

Ïk ÏÚ ‰ÊÓ ‡e‰ È‰Â eÏÒÙpL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÓc»ƒ««ƒ∆ƒ¿¿«¬≈À¿»«»
‰˜BÏÂ el‡37˙Á‡ ÏkL ÈtÓ ;‰˙ÈÓ iÁ BÈ‡  ≈¿∆≈«»ƒ»ƒ¿≈∆»««

‰„BÚ Ób dÈ‡Â ,‰„BÚ ‰ÈÁ‡L ‰„BÚ Ô‰Ó38. ≈∆¬»∆«¬∆»¬»¿≈»¿«¬»

גיזרי28) שני  שסידר "זר כד:) (יומא יוחנן א"ר אסי  כר'
האיברים  וסידור היא", תמה ועבודה הואיל חייב , עצים
ולא  שם). (רש"י  אחרת לעבודה התחלה הוא כך, שאחר

(שם). עליו החולקין ולוי  יד 29)כרב  פרק  להלן ראה
עליו  חלה ולפיכך א, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות
הקרבנות. מעבודות בעבודות יתעסקו שלא האזהרה

שנאמר 30) מה והוא המנחות, על השמן שיוצק  "הוא
קיב :). לזבחים (פיה"מ  שמן" עליה ויצקת ו) ב , (ויקרא

יג)31) ז, (במדבר שנאמר בשמן, הסולת שבולל "ר"ל
שם). (רבינו למנחה" בשמן לחם 32)בלולה הפותת "הוא

(רבינו  פתים" אותה פתות שם) (ויקרא שנאמר כמו המנחות,
על 33)שם). יג) (שם, שנאמר למנחה, המלח  נותן "הוא

שם). (רבינו מלח " תקריב  קרבנך מה 34)כל "הוא
המנחה", את "והניף  (צ "ל תנופה אותם והניף  שנאמר

שם. רבינו – כה) ה, (ויקרא 35)במדבר שנאמר מה "הוא
שם). (רבינו והגישה" ח ) המנורה 36)ב , דישון כלומר,

ראה  בזר, כשרה – הדלקה שהרי  שם), זבחים רש"י  (ראה
ז. הלכה והבולל 37)להלן "היוצק  שם: זבחים במשנה

את  והמטיב  השולחן את והמסדר והמגיש והמניף  והמולח 
משום  עליו חייבין ואין וכו' דמים והמקבל והקומץ  הנרות
לא  במזבח  אש ומצית שמים). בידי  מיתה (=כלומר, זרות"
ט : הלכה י  פרק  אחרי  בספרא ומקורו במשנה, שם נזכר
ולדברי וכו'". חייב  יהא וכו' והבולל והיוצק  היוצא "יכול
והיוצק ". היוצת "יכול וצ "ל סופר, טעות כאן יש המוריה הר
שהצתת  הצתה, ד"ה שם יומא ישנים בתוספות הוא וכן
גיזרי שני  סידור אחריה שיש לפי  תמה, עבודה אינה האש
הלכה  למעלה וראה , כד: ביומא נזכר בזיכין וסידור עצים.
מכל  עבודה בשום יתעסקו שלא מוזהרין הזרים כי  ב '
שעבד  זר כי  א, הלכה למעלה וראה שבקרבנות, העבודות

פסולה. עבודתו ויומא 38)במקדש קטו: בזבחים ראה
וראה  תמה, עבודה על אלא מיתה חייבין אין כי  שם,

ב . הלכה למעלה

.Â„w‰ ˙ËÈÁLÌÈÊa ‰Lk ÌÈL39ÈL„˜ elÙ‡ , ¿ƒ««√»ƒ¿≈»¿»ƒ¬ƒ»¿≈
eaˆ ÈL„˜ ÔÈa „ÈÁÈ ÈL„˜ ÔÈa ,ÌÈL„˜40:Ó‡pL ; »»ƒ≈»¿≈»ƒ≈»¿≈ƒ∆∆¡«

 Ô‰‡ Èa eÈ˜‰Â ,ÈÈ ÈÙÏ ˜a‰ Ôa ˙‡ ËÁLÂ¿»«∆∆«»»ƒ¿≈¿»¿ƒ¿ƒ¿≈«¬…
‰p‰k ˙ÂˆÓ CÏÈ‡Â ‰ÏawÓ41Áezp‰Â ËLÙ‰‰ ÔÎÂ .42 ƒ«»»¿≈«ƒ¿«¿À»¿≈«∆¿≈¿«ƒ«

ÌÈÊa ‰Lk  ÁaÊnÏ ÌÈˆÚ ˙ÎÏB‰Â43Ó‡pL . ¿»«≈ƒ«ƒ¿≈«¿≈»¿»ƒ∆∆¡«
BÊ  ‰ÁaÊn‰ Ïk‰ ˙‡ Ô‰k‰ ÈË˜‰Â :ÌÈÈ‡a»≈»ƒ¿ƒ¿ƒ«…≈∆«…«ƒ¿≈»
‰ÎÈvL ‡È‰ ÌÈÈ‡ ˙ÎÏB‰ ;LkÏ ÌÈÈ‡ ˙ÎÏB‰»«≈»ƒ«∆∆»«≈»ƒƒ∆¿ƒ»

ÌÈˆÚ ˙ÎÏB‰ ‡ÏÂ ,‰p‰k44. ¿À»¿…»«≈ƒ

יט .39) מנחות לא: זבחים כז. יומא סד: פסחים לא: ברכות
ב . הלכה ד פרשה נדבה ויקרא פ "ה וספרא להלן וראה

פסולי מהלכות ובפ "א א, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות
א. הלכה (הר 40)המוקדשין תמיד בקרבן כה: יומא

לח .41)המוריה). הערה כז.42)ראה כו: יומא ראה
כז.43) ממעטים 44)שם הנ"ל שמהפסוק  שם יומא ראה

אחר  מפסוק  נתמעטה עצים הולכת ואילו וניתוח , הפשט 
המזבחה". והקטיר הכל את הכהן "והקריב  יג) א, (שם

רבינו. בדברי  טעותֿסופר נפלה שמח , האור ולדעת

.ÊÌÈÊa ‰Lk ˙Bp‰ ˙˜Ï„‰ ÔÎÂ45Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿≈«¿»««≈¿≈»¿»ƒ¿ƒ»ƒ
ÊÏ zÓ  ıeÁÏ Ô‡ÈˆB‰Â ˙Bp‰ ˙‡ Ô‰k‰ ÈË‰≈ƒ«…≈∆«≈¿ƒ»«À»¿»

Ô˜ÈÏ„‰Ï46. ¿«¿ƒ»

  

        
     

היא ", עבודה  לאו  ש "הדלקה  א .) כד , (יומא  בגמרא  ומקורו 
עולה  השלהבת הפתילה ) (של היוצא  ברוב  שהדליק  דכיו

מאליה ".
אל  "דבר לאהר הוא  ההדלקה  ציווי  הלא  ,להבי וצרי
כשרה  שהדלקה  יתכ ואי הנרות", את בהעלות גו ' אהר
חנוכה  בנרות אפילו  הרי  ועוד , לכתחילה . אפילו   בזרי
,דרבנ רק  הוא  וחיוב המקדש , לנרות זכר רק   שה
ש "הדלקה  הוא  והדי במקומה , להיות צריכה  ההדלקה 
לא   לחו והוציאה   בפני "הדליקה   א ולכ מצוה ", עושה 
זר  ויכול אפשר המקדש  שבנרות יתכ ואי ," כלו עשה 
 צרי ואי להיכל יכניסנו  והכה להיכל,  מחו להדליק

שוב . להדלקה 
 אי המנורה , את מדליק  שהכה  הג בזה : והביאור
 כיו היא ", עבודה  לאו  "הדלקה  אליו  מתייחסת ההדלקה 
"דהא  מאליה ", עולה  שלהבת ש "תהא  היא  הכוונה  שעיקר
עולה  השלהבת הפתילה ) (של היוצא  ברוב  שהדליק  כיו
סיוע ללא  להיכל"  ומחו בזר כשרה  "הדלקה  ולכ מאליה ",

ב ודווקא  ההיכל, קדושת וללא  העבודה הכה מודגשת זה 
המנורה . בהדלקת עצמו  בכח 

להיכל,  ומחו  בזרי כשרה  שהדלקה   " הרמב שפסק   א
המנורה  הדלקת תהיה  השלישי  שבבית לומר מסתבר
הציווי נאמר שאליו  ,אהר על־ידי  השלימות בתכלית
את  ידליק  שאהר , להוסי ויש  הנרות". את בהעלות"
הגאולה  של הראשו ברגע  מיד  שהרי  משה , של המנורה 
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ידי מעשה  – המנורה   ע יחד  " עמה ואהר "משה  יהיו 
העתידה . בגאולה   בשלימות ויתגלו   נצחיי  שה משה 

      

וסובר 45) היא", עבודה לאו "הדלקה, אמרו כד: ביומא
שכשרה  שחיטה, כמו היא הרי  עבודה, שאינה שכיון רבינו
אל  "דבר ב ) ח , (במדבר שנאמר ומה משנה). (כסף  בזרים
שם  ישנים בתוספות (ראה הנרות" את בהעלותך וכו' אהרן
אסור  שזר משום הוא כאן), בכסף ֿמשנה מובא ובריטב "א,

המוריה). (הר להיכל "הפליג 46)ליכנס  כי  כתב  הראב "ד
כשרות". הדליקן שאם אלא להדליקן, לזר מותר כשאמר
הרי רבינו: על הקשה א) אות צח  (מצוה ובמנחתֿחינוך
ואםֿכן  מצוה, עושה הדלקה – שבמנורה כב : בשבת מבואר
(פרשה  אמור פ ' מספרא הקשה ועוד בחוץ . מדליקה היאך
אין  המנורה שבהדלקת רבינו שדעת (ונראה יב ). הלכה יג
ואף ֿעלֿפי ֿכן  מקומה, על בהנחה אלא בהדלקה, המצוה
הלכה  ומוספין תמידין מהלכות (פ "ג לנר מנר להדליק  מותר
למאןֿדאמר  לנר מנר להדליק  אסור חנוכה בנר שרק  יג),
אבל  אחר, נר הוא המצוה שעיקר מפני  מצוה, עושה הנחה
נרותיה. שבעת כל שידלקו עד חובתו, ידי  יוצא אינו במנורה
הכוונה  אין ויכניס ", מבחוץ  יתקן "שלא בספרא שאמרו ומה
"שלא  אלא וכו'", ידליק  "שלא אמרו לא שהרי  להדלקה,
אבל  שם. אותה ולערוך בחוץ  המנורה להוציא והיינו יתקן",
ולערוך  בפנים ולהכניסן בחוץ  ולהדליקן הפתילות להוציא
מצוה, עושה שהנחה לפי  איסור, אין – במנורה שם אותם

כנ"ל).

.ÁÔ‰k ‰ÎÈˆ ÔLc‰ ˙Ó‰47Ô‰k‰ LÏÂ :Ó‡pL , ¬»««∆∆¿ƒ»…≈∆∆¡«¿»««…≈
ÓB‚Â „ BcÓ48‰˜BÏ  Ï‡OÈ ÌÈ‰ Ì‡Â .49BÈ‡Â , ƒ«¿≈¿ƒ≈ƒƒ¿»≈∆¿≈

‰„BÚ ‰ÈÁ‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰˙ÈÓ iÁ50. «»ƒ»««ƒ∆≈«¬∆»¬»
‰zÓ ˙„Ú :Ó‡pL51‰È‰zL ‡e‰ ‰zÓ ˙„BÚ . ∆∆¡«¬…««»»¬««»»∆ƒ¿∆

Ï‡ ;‰˙ÈÓ iÁ  f‰ dÏ ˜ Ì‡Â ,BcÏ Ô‰Îa¿…≈¿«¿ƒ»«»«»«»ƒ»¬»
˜elÒ ˙„BÚ52Ì‡ ÔÎÂ] .‰˙ÈÓ ‰ÈÏÚ ÔÈiÁ ÔÈ‡  ¬«ƒ≈«»ƒ»∆»ƒ»¿≈ƒ

[.‰˙ÈÓ iÁ BÈ‡  ‰Bn‰Â ÈÓÈt‰ ÁaÊÓ ÔMc53 ƒ≈ƒ¿≈««¿ƒƒ¿«¿»≈«»ƒ»

י .47) הלכה ומוספין תמידין מהלכות ב ' פרק  להלן ראה
הדשן.48) את אליכם",49)והרים יקרב  לא "וזר משום

א. הלכה למעלה על 50)ראה כי  ב , הלכה למעלה ראה
מיתה. חייבים עבודה, אחריה שאין תמה, עבודה

דבר 51) לכל כהונתכם את תשמרו אתך ובניך "ואתה
את  אתן מתנה עבודת ועבדתם, לפרוכת ולמבית המזבח 
שהוא  כזו, עבודה לומר ורוצה יומת". הקרב  והזר כהונתכם
יין  עליו מנסך או דם, עליו זורק  כגון המזבח , גבי  על נותן

קטורת. עליו מקטיר או מים, המזבח .52)או מן שמסלק 
כלוי . ולא כרב , כד. בסוגריים 53)יומא המוקף  כל

הכסף ֿמשנה  מצאו אבל ר"מ , רומי  בדפוס  אינו מרובעים
וכמו  סילוק , עבודות שהן מפני  וטעמו, רבינו. ספרי  בקצת
רבא  של בבעיא הדברים ומקור הדשן. בהרמת שנתבאר

ופשטה. שחזר כד:), (שם

.Ë‰ÎÚn‰ cÒ54d˜Bt 55,d„BÒÂ Ô‰k‰ ÊBÁÂ , ƒ≈««¬»»¿»¿≈«…≈¿¿»
ÏeÒt decqL ÈtÓ56. ƒ¿≈∆ƒ»»

המערכה.54) שסידר זה פורקה 55)כלומר, הזר כלומר,
כז:). (יומא כהן לזה צריך ואין שם:56)בעצמו יומא

כיצד  חייב , המערכה את שסידר זר יוחנן, ר' אמר אסי  "א"ר
ר' של והתקפתו כהן" וסודרה זר פורקה וכו' עושה הוא
לא  הפסול על אבל מיתה, חיוב  על אלא אינה שם, זירא

ישנים). תוספות וראה משנה, (כסף  התקיף 

.ÈÌÈÏ‚Â ÌÈ„È ıeÁ ‡lLÂ ÌeÓ ÏÚe ‡Óh‰«»≈««¿∆…¿»«ƒ¿«¿«ƒ
ÔÈiÁ ÔÈ‡  Lc˜na LnML57˙B„BÚ ÏÚ ‡l‡ ∆ƒ≈«ƒ¿»≈»«»ƒ∆»«¬

‰˙ÈÓ Ô‰ÈÏÚ iÁ f‰L58 ˙B„BÚ‰ ‡L ÏÚÂ , ∆«»«»¬≈∆ƒ»¿«¿»»¬
‰‰Ê‡a59. ¿«¿»»

במיתה,57) – ידים רחוץ  ושלא טמא כדינו: מהם אחד כל
(כסף  ב  הלכה פ "ו למעלה ראה במלקות, – מום ובעל

ראה 58)משנה). מתנה, ועבודת תמה עבודה כלומר,
"ואין  שנינו: קיב : בזבחים והנה ח . והלכה ב  הלכה למעלה
משום  ולא טומאה, משום ולא זרות, משום לא עליו חייבים
ורבינו  ורגלים". ידים רחוץ  שלא משום ולא בגדים, מחוסר
בפ "י למעלה כתב  שכבר מאחר בגדים, מחוסר השמיט 
כזר. הוא הרי  בגדים שמחוסר ד הלכה המקדש כלי  מהלכות
אלא  שם דיברו שלא מפני  שם, במשנה נזכר לא מום ובעל
ראה  בלבד, מלקות אלא אין מום בבעל ואילו מיתה. בחיוב 
קורקוס ). (ר"י  האחרים מהפסולים רבינו ולמדו למעלה,

ה59) הלכה למעלה ח .ראה והלכה

.‡ÈÌÈetk qÁÓe ÌBÈ ÏeË Ô‰k60‡ÓËpL61È‰Â , …≈¿¿À«ƒƒ∆ƒ¿»«¬≈
„ÚÂ ,ÌÈÏ‚Â ÌÈ„È ıeÁ ‡lLÂ ÌÈ„‚a qÁÓ ‡e‰¿À«¿»ƒ¿∆…¿»«ƒ¿«¿«ƒ¿»«

„Á‡Â „Á‡ Ïk ÏÚ iÁ 62‰˜BÏ BÈ‡  Ê ‰È‰ Ì‡Â . «»«»∆»¿∆»¿ƒ»»»≈∆
˙eÊ ÌeMÓ ,˙Á‡ ‡l‡63. ∆»««ƒ»

העריב 60) ולא שטבל טהרתו, ימי  מלאות ביום מצורע  כגון
שצריך  כיפורים, מחוסר וגם טבולֿיום הוא הרי  שמשו,

למחר. קרבנותיו נוספת.61)להביא היינו 62)בטומאה
בלא  המשמש שהרי  מלקות, חיוב  לפרש ואין מיתה. חיוב 
מהלכות  בפי "ט  כמפורש לוקה, אינו ורגלים, ידים קידוש
הלכה  פ "ב  למעלה במשנהֿלמלך וראה ג. הלכה סנהדרין
צריךֿעיון  מיתה, שחייב  מכאן שנראה כיפורים ובמחוסר ב ,
סנהדרין  ובהלכות שפטור. ד הלכה פ "ד למעלה שכתב  ממה
וראה  מלקות, וגם מיתה גם חייב  שהוא כתב  ב , הלכה שם
ט . הלכה פ "ג למעלה גם וראה שם. למעלה בכסף ֿמשנה
טבולֿיום  טמא שעבד "כהן יב : פרק  זבחים בתוספתא וראה
ורגלים  ידים רחוץ  ושלא כיפורים ומחוסר בגדים ומחוסר
ואחר  כיפורים, ומחוסר טבולֿיום מקודם שהיה (=כלומר,
כאן), בכסף ֿמשנה דבריו הובאו קורקוס  ר"י  - נטמא, כך
תנאי דפליגי  "אפשר כי  הראב "ד וכתב  אחת", אלא חייב  אין
פוסק  שרבינו ומאחר אחת". בת ובאיסור כולל באיסור
והכא  אחת, בת או מוסיף  או בכולל איסור על חל דאיסור
כל  על חייב  לכן הן, אחת בת כיפורים ומחוסר טבולֿיום
כיצד  בפרטות שמבאר שם ועיין (כסף ֿמשנה, ואחת אחת

החיובים). כל כאן שעבד 63)חלים "זר שם: תוספתא
רחוץ  ושלא כיפורים ומחוסר בגדים ומחוסר טבולֿיום טמא
דלא  משום "וטעמא אחת". אלא חייב  אין ורגלים, ידים
ידים  רחוץ  ושלא בגדים ומחוסר טמא מלעבוד הוזהר
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ואינו  הואיל הזר אבל לעבוד, ראוי  שהוא מי  אלא ורגלים,
משנה). (כסף  מאלה" אחד משום עובר אינו לעבוד, ראוי 

.ÈLnML Ê64ÌeMÓe ˙aL ÌeMÓ iÁ  ˙aLa »∆ƒ≈¿«»«»ƒ«»ƒ
˙eÊ65ÌeMÓ iÁ  ‰‡ÓËa LnML ÌeÓ ÏÚa ÔÎÂ . »¿≈««∆ƒ≈¿À¿»«»ƒ

ÌeÓ ÏÚa ÌeMÓe ‰‡ÓË66. À¿»ƒ««

עבודה.64) תנאים 65)שעבד שנחלקו לב : ביבמות ראה
ולא  שנים, דחייב  פליגי  לא כו"ע  אחת דבבת וס "ל בזה,
כולל  באיסור יוסי  ולר' כולל, באיסור רק  ור"ש יוסי  ר' פליגי 
שנים, חייב  כולל שבאיסור רבינו ולדעת שנים, כן גם חייב 
המוריה  הר ראה שנים, חייב  ענין שבכל כאן פסק  יפה

עוד 66)וכסף ֿמשנה. וראה למעלה. וראה שם, יבמות
אלא  מיתה, חייב  אינו מום שבעל ב , הלכה  פ "ו למעלה

בלבד. מלקות

.‚È„ÈÊÓa ÔÈa ,‰Ê ‰„BÚ „ÚL Ô‰k Ïk67ÔÈa »…≈∆»«¬»»»≈¿≈ƒ≈
‚‚BLa68‰eÓ‚ ‰eL˙a ÊÁL Èt ÏÚ Û‡ ,69È‰  ¿≈««ƒ∆»«ƒ¿»¿»¬≈

eLbÈ ‡ÏÂ :Ó‡pL ;ÌÏBÚÏ Lc˜na LnLÈ ‡Ï ‰Ê∆…¿«≈«ƒ¿»¿»∆∆¡«¿…ƒ¿
ÈÏ Ô‰ÎÏ ÈÏ‡70ÔB‚k ,˙eLa d˙B‡ „BÚ‰ „Á‡ . ≈«¿«≈ƒ∆»»≈»¿≈¿

B‡ ,dÏ ‰ÂÁzLn‰ B‡ ,‰Ê ‰„BÚÏ Ók ‰OÚpL∆«¬»…∆«¬»»»«ƒ¿«¬∆»
dBÏ‡a ÂÈÏÚ dÏa˜Â da ‰„Bn‰71‰ ÏeÒt ‰Ê È «∆»¿ƒ¿»»»∆¡«¬≈∆»

Û‡ ,ÁBÁÈ ÁÈ Ba˜ ÔÈ‡  È˜‰Â Ú .ÌÏBÚÏ¿»»«¿ƒ¿ƒ≈»¿»≈«ƒ««
B‡ ‰ÂÁzL‰L B‡ ˙ML ˙Úa ‚‚BL ‰È‰L Èt ÏÚ«ƒ∆»»≈¿≈∆≈≈∆ƒ¿«¬»

‚‚BLa ‰Ê ‰„BÚÏ ËÁBM‰ Ï‡ .‰„B‰L72Ì‡ , ∆»¬»«≈«¬»»»¿≈ƒ
‡Ï È‰L ;Ïa˜˙Â ÁBÁÈ ÁÈ Ba˜  È˜‰Â Ú»«¿ƒ¿ƒ»¿»≈«ƒ«¿ƒ¿«≈∆¬≈…

„Ïa ËÁL ‡l‡ ,ÓÎ ‰OÚ ‡ÏÂ ˙L73‡e‰Â , ≈≈¿…«¬»…∆∆»»«ƒ¿«¿
„ÚÈ ‡Ï ‰lÁzÎÏ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .‚‚BL74. ≈¿««ƒ≈¿«¿ƒ»…«¬…

לא 67) חוניו, בבית ששמשו "הכהנים במשנה קט . במנחות
אחר  לדבר לומר צריך ואין שבירושלים, במקדש ישמשו
– בירושלים עוד ישמשו לא לעבודהֿזרה שמשו (=אם
כהני יעלו לא אך ט ) כג, (מלכיםֿב  שנאמר שם), רש"י 

וכו'". בירושלים ה' מזבח  אל ששת 68)הבמות כרב 
נחמן. כרב  ולא שם, קט :69)במנחות שם נראה כן

לפני70) אותם ישרתו אשר "יען יב ) (שם, נאמר זה ולפני 
נשאתי כן על עוון, למכשול ישראל לבית והיו גילוליהם,

עוונם". ונשאו אלקים, ה' נאם עליהם וכרב 71)ידי  שם.
נחמן.72)ששת. כרב  ולא ששת, וכרב  קט . שם

במקדש 73) דהא הוא, שירות לאו שחיטה כי  שם ראה
בזר. שלכתחילה 74)כשרה שם, הגמרא מלשון נראה כן

המוריה. ובהר בכסף ֿמשנה וראה אסור, ענין בכל

.„ÈBa È˜‰Ï Lc˜nÏ ıeÁ ˙Èa ‰OÚÂ ÚL ÈÓƒ∆»«¿»»«ƒ«ƒ¿»¿«¿ƒ
‰Ê ‰„BÚ ˙Èk BÈ‡  ÌMÏ ˙Ba˜75ÏÚ Û‡Â ; »¿»«≈≈¿≈¬»»»¿««

LnLÈ ‡Ï  ‰Êk ˙Èa LnML Ô‰k Ïk ,ÔÎ Ètƒ≈»…≈∆ƒ≈¿«ƒ»∆…¿«≈
ÌÏBÚÏ Lc˜na76 ÌL Ô‰a eLnzLpL ÌÈÏk ÔÎÂ . «ƒ¿»¿»¿≈≈ƒ∆ƒ¿«¿»∆»

eÊbÈ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ Lc˜na Ô‰a eLnzLÈ ‡Ï77. …ƒ¿«¿»∆«ƒ¿»¿»∆»ƒ»¿
ÌL LnML Ô‰k „Ú Ì‡L ,ÈÏ ‰‡ÈÂ78 Lc˜na ¿≈»∆ƒ∆ƒ»«…≈∆ƒ≈»«ƒ¿»

ÏÒt ‡Ï79. …»«

ישמשו 75) לא חוניו, בבית ששמשו "הכהנים שם במשנה

(ראה  וכו'" אחר לדבר לומר צריך ואין שבירושלים, במקדש
ברח  הצדיק  שמעון של בנו חוניו כי  המשנה, בפירוש
מקדש, בית בצורת בית לו ועשה מצרים של לאלכסנדריא
ובגמרא  לשםֿיתברך) קרבנות עליו והקריב  מזבח  שם ובנה
מכלל  אחר, דבר לומר צריך אין "מדקאמר אמרו קט :) (שם

וכ  הוא עבודתֿכוכבים לאו חוניו פי "ד דבית להלן וראה ו'".
ז. הלכה הקרבנות מעשה מובא 76)מהלכות שם, משנה

שנפשטה.77)למעלה. בעיא נב : זרה בבית 78)עבודה
הוא 79)חוניו. קנסא דמשום דכיון הוא, דמסתבר "טעמא

– שם) זרה (עבודה ישמעאל ר' בפרק  כדאמרינן דמיפסלי ,
משנה). (כסף  לקנסם" אין בדיעבד

.ÂËel‡Â ,OÚ ‰BÓL ‰„BÚÏ ÔÈÏeÒt‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«¿ƒ»¬»¿»»»¿≈
‰Ê ‰„BÚ „BÚ‰ :Ô‰80f‰ .81ÌeÓ ÏÚa .82. ≈»≈¬»»»«»««

ÏÚ‰83‡Óh‰ .84ÌBÈ ÏeË .85qÁÓ .ÌÈetk86. ∆»≈«»≈¿¿À«ƒƒ
ÔB‡‰87BkM‰ .88ÌÈ„‚a qÁÓ .89ÌÈ„‚a ˙È .90. »≈«ƒ¿À«¿»ƒ»≈¿»ƒ

ÌÈ„‚a Ìet91L‡ Úet .92ÌÈ„È ıÁ ‡lL . ¿¿»ƒ¿«…∆…»«»«ƒ
ÌÈÏ‚Â93LBi‰ .94B„È ÔÈa LiL ÈÓ .95ÈÏk‰ ÔÈe ¿«¿«ƒ«≈ƒ∆≈≈»≈«¿ƒ

c ı‡‰ ÔÈe BÏ‚ ÔÈa LiL ÈÓ .ıˆBÁ c»»≈ƒ∆≈≈«¿≈»»∆»»
ıˆBÁ96BÏ‡ÓOa „ÚL ÈÓ .97.ÔÈÏeÒt el‡ Ïk ≈ƒ∆»«ƒ¿…»≈¿ƒ

L‡ ÚetÓ ıeÁ ;eÏlÁ  e„Ú Ì‡Â ,‰„BÚÏ98 »¬»¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿«…
ÌÈ„‚a Úe˜e99‚‚BLa ‰Ê ‰„BÚÏ ËÁBM‰Â100, ¿«¿»ƒ¿«≈«¬»»»¿≈

.‰Lk Ô˙„BÚ  e„Ú Ì‡L∆ƒ»¿¬»»¿≈»

יג.80) הלכה א.81)למעלה הלכה למעלה 82)למעלה
וב '. א הלכות ו ח .83)פרק  הלכה שם למעלה

א.84) הלכה ד פרק  ד.85)למעלה הלכה שם למעלה
ה.86) והלכה שם ז.87)למעלה הלכה פרק  למעלה
א.88) הלכה פרק  כלי89)למעלה מהלכות י  פרק  למעלה

ד. הלכה ה.90)המקדש הלכה שם המקדש כלי  הלכות
ועיין 91) יד. הלכה המקדש ביאת מהלכות א פרק  למעלה

להלן. וראה עבודתו. חילל לא אבל מיתה שחייב  שם
מחלל 92) אינו הוא ואף  יד. ח ֿט , הלכות שם למעלה

להלן. וראה א.93)עבודתו, הלכה ה פרק  שם למעלה
יז.94) הלכה שם שם 97)שם.96)שם.95)למעלה

יח . ט .98)הלכה הלכה א פרק  למעלה ראה 99)ראה
יד. הלכה יג.100)שם הלכה למעלה ראה

Lc˜n‰ ˙‡Èa ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ««ƒ¿»
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È˜‰Ï (È .ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙BcÙÏ (Ë .ÌÈL„˜«√»ƒƒ¿¿≈«À¿»ƒ¿«¿ƒ
‡˜ ‡e‰ ‰Ê ÔÓÊ Ì„˜Â ,‰‡Ï‰Â ÈÈÓM‰ ÌBiÓƒ«¿ƒƒ»»¿»¿…∆¿«∆ƒ¿»
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(‚È .L„e B‡O ÈË˜‰Ï ‡lL (È .ÈÁÓe Ô˙‡∆¿»¿ƒ∆…¿«¿ƒ¿¿«
ÏÚÓ ÁÏÓ ˙ÈaL‰Ï ‡lL („È .˙Baw‰ Ïk ÁÏÓÏƒ¿…«»«»¿»∆…¿«¿ƒ∆«≈«

.˙Baw‰«»¿»
:el‡ ÌÈ˜Ùa el‡ ˙BˆÓ e‡e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

   1 
תמימים 1) הקרבנות כל שיהיו מצותֿעשה כי  בו יבאר

בקרבנות. שוים ולבו פיו שיהא צריך אם ודין ומובחרים,

.‡ÔÈÓÈÓz ˙Baw‰ Ïk ˙BÈ‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ2 ƒ¿«¬≈ƒ¿»«»¿»¿ƒƒ
ÔÈÁÓe3˙ÂˆÓ BÊ  ÔBˆÏ ‰È‰È ÌÈÓz :Ó‡pL . À¿»ƒ∆∆¡«»ƒƒ¿∆¿»ƒ¿«

‰OÚ4. ¬≈

מום.2) "והבל 3)בלי  ד) ד, (בראשית בתורה שנאמר
הבל  אל ה' וישע  ומחלביהן, צאנו מבכורות הוא גם הביא
יא) יב , (דברים נאמר ועוד הי "א). פ "ז (להלן מנחתו" ואל

ה"ח ). פ "ב  להלן (ראה נדריכם" מבחר פ '4)"וכל 'ספרא'
ה"ט . פ "ז אמור

.ÁaÊn‰ Èa‚Ï ÌeÓ da LiL ‰Ó‰a LÈc˜n‰ ÏÎÂ¿»««¿ƒ¿≈»∆≈»¿«≈«ƒ¿≈«
‰˜BÏÂ ,‰OÚ˙ ‡Ïa BÚ 5:Ó‡pL .BLc˜‰ ÏÚ ≈¿…«¬∆¿∆«∆¿ƒ∆∆¡«

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .eÈ˜˙ ‡Ï ÌeÓ Ba L‡ Ïk6, …¬∆…«¿ƒƒƒ«¿»»¿
ÔÈÓeÓ ÈÏÚa LÈc˜ÓÏ ‰‰Ê‡ BfL7BLÈc˜‰ elÙ‡ . ∆«¿»»¿«¿ƒ«¬≈ƒ¬ƒƒ¿ƒ

[ÌÈÎÒ] ÈÓ„Ï8‡e‰ ÌÈL„˜ ÔBÈÊaL ,‰˜BÏ 9. ƒ¿≈¿»ƒ∆∆ƒ¿»»ƒ

בדיבורו 5) – מעשה בו שאין ואף ֿעלֿפי  א. ז, תמורה
('חינוך' במימר ג:) (תמורה שאמרו כמו מעשה, עושה
להעיר  ויש ה"א. תמורה מהל' פ "א להלן וראה רפה). מצוה
הלוקין. בין זה לאו מנה לא ה"ב  סנהדרין מהל' בפי "ט  כי 

ב .6) ו, אמור 7)תמורה כבר הרי  תשחטו, בלא ש"אם
מה  אלא לה'") אלה תקריבו "לא – כב  כב , (ויקרא למטה

ו:). (שם תקדישו" בל תקריבו? לא הנוסחא 8)ת"ל כן
הוא  וכן משנה'. 'כסף  גרס  וכן וויניציאה, רומי  בדפוסי 
לדמי לי ' אקדיש אפילו וכו' רבא "אמר ב : ז, שם בגמרא
למזבח . נסכים בדמיו שיקנו לומר, ורצה לקי ". נמי  נסכים,
לדמים". הקדישו "אפילו רבינו: בדברי  אחרים ובדפוסים

שם.9) תמורה,

.‚'‰ÏBÚ' ,'‰ÏBÚ' Ó‡Â 'ÌÈÓÏL' ÓBÏ Ôek˙n‰«ƒ¿«≈«¿»ƒ¿»«»»
ÂÈt ‰È‰iL „Ú ,ÌeÏk Ó‡ ‡Ï  'ÌÈÓÏL' Ó‡Â¿»«¿»ƒ…»«¿«∆ƒ¿∆ƒ

ÌÈÂL BaÏÂ10ÌeÓ ÏÚa ÏÚ ÓBÏ Ôek˙n‰ ,CÎÈÙÏ . ¿ƒ»ƒ¿ƒ»«ƒ¿«≈««««
Ó‡Â 'ÌÈÓÏL' B‡ ,ÌÈÓÏL BLÈc˜‰Â '‰ÏBÚ'»¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»«

‰˜BÏ BÈ‡  eq‡Ï Ôek˙pL Èt ÏÚ Û‡ ,'‰ÏBÚ'11. »««ƒ∆ƒ¿«≈¿ƒ≈∆
LÈc˜‰Â ÁaÊnÏ ÌeÓ ÏÚa LÈc˜‰Ï znL ‰ncL ÈÓƒ∆ƒ»∆À»¿«¿ƒ«««ƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ

LB„˜ ‰Ê È‰ 12‰˜BÏ BÈ‡Â ,13. ¬≈∆»¿≈∆

מעשה 10) מהל' פי "ב  להלן הוא וכן מ "ח . פ "ג תרומות
הי "ב . לא 11)הקרבנות שהרי  (כסף ֿמשנה), הוא פשוט 

כנ"ל. כלל, רוצה 12)נתקדש שהרי  טעות, הקדש זה שאין
להקדישו  שמותר וחשב  בדין, שטעה אלא להקדישו, ומכוין

להלן. וראה במשנה:13)(כסף ֿמשנה). - א יז, בתמורה
ולא  בתמורה כמזיד שוגג עשה אומר, יהודה ברבי  יוסי  "רבי 
שוגג  דמי  "היכי  שם ובגמרא במוקדשין". כמזיד שוגג עשה

תמורה  גבי  להמיר, מותר שהוא כסבור חזקיה אמר כמזיד,
לוקה  ואינו קדוש, שהוא הרי  לקי ". לא קדשים גבי  לקי ,
תמורה  מהל' פ "א להלן ראה תמורה, ולענין ראב "ד). (ועי '

ה"ב .

.„Ôa˜ ÌLÏ ÌeÓ ÏÚa ËÁBM‰14‰˜BÏ 15È‰L . «≈««¿≈»¿»∆∆¬≈
'‰Ï ‰l‡ eÈ˜˙ ‡Ï :ÔÈÓeÓ ÈÏÚa Ó‡16ÈtÓe ; ∆¡«¿«¬≈ƒ…«¿ƒ≈∆«ƒƒ

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰17˜Bf‰ ÔÎÂ .ËÁBMÏ ‰‰Ê‡ BfL , «¿»»¿∆«¿»»«≈¿≈«≈
‰˜BÏ  ÁaÊn‰ ÏÚ ÔÈÓeÓ ÈÏÚa Ìc18Ó‡ È‰L . ««¬≈ƒ««ƒ¿≈«∆∆¬≈∆¡«

'‰Ï (‰l‡) eÈ˜˙ ‡Ï :Ô‰a19‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ; »∆…«¿ƒ≈∆«ƒƒ«¿»
ÈeÓ‡ ÈË˜n‰ ÔÎÂ .˜BfÏ ‰‰Ê‡ BfL ,e„ÓÏ20 »¿∆«¿»»«≈¿≈««¿ƒ≈≈

‰˜BÏ  ÁaÊn‰ ÏÚ ÔÈÓeÓ ÈÏÚa21‰M‡Â :Ó‡pL ; «¬≈ƒ««ƒ¿≈«∆∆∆¡«¿ƒ∆
ÌÈÏÁ‰ el‡  ÁaÊn‰ ÏÚ Ì‰Ó ez˙ ‡Ï22˙‡ˆÓ . …ƒ¿≈∆««ƒ¿≈«≈«¬»ƒƒ¿≈»

BÓc ˜ÊÂ BËÁLe ÌeÓ ÏÚa LÈc˜‰ Ì‡L ,„ÓÏ»≈∆ƒƒ¿ƒ««¿»¿»«»
˙Bi˜ÏÓ Úa‡ ‰˜BÏ  ÂÈeÓ‡ ÈË˜‰Â23. ¿ƒ¿ƒ≈»∆«¿««¿À

חולין 14) לשם שחט  אם אבל קרבן, לשם שחט  אם דווקא
לשם  השוחט  פסלו חטאת שבקרבן שכשם לוקה, אינו –
פסולי מהל' (פט "ו לה'" הוא פסח  "זבח  שנאמר לפי  חולין,
אלה  תקריבו "לא שנאמר כאן כן כמו הי "א), המוקדשין
כמו  שבפסח , ואף ֿעלֿפי  קרבן. לשם דווקא הכוונה לה'",
מעשה  מהל' (פ "ד בסתם שוחט  גם הכשירו הקרבנות, בכל
עומד  שסתמו כשר, בקרבן אלא זה אין – ה"י ) הקרבנות
ולפיכך  לשמו, סתמו אין מום בעל אבל ב :), (זבחים לשמו
מצוה  חינוך' ('מנחת קרבן לשם בשוחט  אלא חייב  אינו

ב .15)רפט ). ו, תמורה "עורת 16)ברייתא, שם: בפסוק 
לה'". אלה תקריבו לא וכו' יבלת או חרוץ  או שבור או

ה"ב .17) למעלה וראה שם. בברייתא.18)בברייתא שם
והוא 19) טעותֿסופר. "אלה" ומלת לה'" תקריבו "לא צ "ל:

תקריבו  לא וכרות, ונתוק  וכתות "ומעוך כד: כב , בויקרא
המצוות' ב 'ספר רבינו כתב  וכן א. ז, בתמורה וכ"ה לה'".
דם  נזרוק  "שלא כתב  רפח , מצוה ב 'חינוך' אבל צג. ל"ת
חרוץ  או שבור או עורת שנאמר המזבח , גבי  על מום בעל

לה'". אלה תקריבו לא אם 20)וכו' ובין החלבים, שורף 
חינוך' ('מנחת מקצתם מקטיר אם ובין החלבים כל מקטיר
(רש"י מום בעלת עולה איברי  הקטיר אם וכן רצ . מצוה

שם). זו 21)תמורה, שבברייתא ואף  שם. תמורה ברייתא,
משום  ואחת כולו, מקטיר משום אחת שתיים, שלוקה נאמר
אביי על שחולק  (: (שם כרבא רבינו פוסק  – מקצתו מקטיר
אלא  לוקה שאינו וסובר צד), לאֿתעשה שם רבינו גרס  (כן
הוא  וכן שבכללות, לאו על לוקין שאין משום אחת
ט . כלל המצוות' ב 'ספר וראה א. ד, בכריתות בברייתא

ה"ד.22) פ "ז אמור פ ' (ראה 23)'ספרא' כאביי  ולא
מלקיות. חמש שחייב  שם וכברייתא למעלה),

.‰‡ ,BÚ ÌeÓ ÏÚa B‡ Úe˜ ÌeÓ ÏÚa „Á‡Ì ∆»««»«««≈ƒ
'‰Ï ÁaÊ˙ ‡Ï :Ó‡pL .el‡ ÏÎa BÚ  BÈ˜‰ƒ¿ƒ≈¿»≈∆∆¡«…ƒ¿««
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;ÌeÓ B ‰È‰È L‡ ‰OÂ BL EÈ‰Ï‡¡…∆»∆¬∆ƒ¿∆ƒƒ«¿»

BÚ ÌeÓ ÏÚÏ ‰‰Ê‡ BfL ,e„ÓÏ24‰È‰L ÔB‚k . »¿∆«¿»»¿««≈¿∆»»
ÁÏ ‚ ‰Ó‰aa25˙ÈÊÊÁ B‡26.‰˜BÏ  dÈ˜‰ Ì‡ , «¿≈»»»«¬»ƒƒƒ¿ƒ»∆

בשם 24) זאת הביא צה) (לאֿתעשה המצוות' ב 'ספר
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שם). שסג (הערה שם תנאים במדרש והוא ה'ספרי ',
– תזבח " "לא אלא נאמר לא הנ"ל שבפסוק  ואף ֿעלֿפי 
(כסף ֿמשנה). קבוע  מום מבעל הלאוין יתר גם למדו
כ) כב , (ויקרא שנאמר ממה כן למדו ה"ג) (שם וב 'ספרא'
וראה  עובר". מום בעל לרבות תקריבו, לא מום בו אשר "כל

(שם). המצוות' 'ספר על בהשגותיו שחין 25)ברמב "ן מין
ה"ז. פ "ב  להלן וראה ומדובר 26)הוא. שחין. מין הוא גם

ה"ז. פ "ב  להלן ראה מצרית", שאינה "בחזזית כאן

.Â˙Ba˜ Û‡ ‡l‡ ,„Ïa Ï‡OÈ ˙Ba˜ ‡ÏÂ¿…»¿¿ƒ¿»≈ƒ¿«∆»«»¿¿
ÌÈÎBk È„BÚ27ÔÈ˜‰ Ì‡ ,28 ÔÈÓeÓ ÈÏÚa Ô‰Â ¿≈»ƒƒƒ¿ƒ»¿≈«¬≈ƒ

ÌÁÏ ˙‡ eÈ˜˙ ‡Ï Î Ôa „iÓe :Ó‡pL ;‰˜BÏ∆∆∆¡«ƒ«∆≈»…«¿ƒ∆∆∆
‰l‡ ÏkÓ ÌÎÈ‰Ï‡29. ¡…≈∆ƒ»≈∆

מהל'27) (פ "ג כישראל ונדבות נדרים נודרים הם שהרי 
ה"ב ֿג). הקרבנות ב 'ספר 29)הכהן.28)מעשה ראה

צו. לאֿתעשה המצוות'

.ÊÚh˜ B‡ BÈÚ ‡nqL ÔB‚k ,ÌÈL„˜a ÌeÓ ÏÈhn‰««ƒ¿»»ƒ¿∆ƒ≈≈ƒ«
B„È30‰È‰È ‡Ï ÌeÓ Ïk :Ôa˜a Ó‡ È‰L .‰˜BÏ  »∆∆¬≈∆¡«¿»¿»»…ƒ¿∆

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;Ba31Ba ÔzÈ ‡lL ‰‰Ê‡ BfL , ƒƒ«¿»»¿∆«¿»»∆…ƒ≈
Ìi˜ Lc˜n‰ ˙ÈaL ÔÓÊ ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡Â .ÌeÓ32, ¿≈∆∆»ƒ¿«∆≈«ƒ¿»«»

Û‡ ,‰f‰ ÔÓfa Ï‡ ;BÏÒÙe Ôa˜Ï Èe‡ ‰È‰ È‰L∆¬≈»»»¿»¿»¿»¬»«¿««∆«
‰OÚ˙ ‡Ïa ÚL Èt ÏÚ33‰˜BÏ BÈ‡ 34. «ƒ∆»«¿…«¬∆≈∆

עוברים,30) שבמומים ונראה קבועים. מומים רבינו הדגים
פוסלו  שאינו משום שטעמו ונראה הזה. הלאו על עובר אינו
ויהיה  יתרפא שהרי  בסמוך), להלן (וראה המזבח  מן בזה

רפז). מצוה חינוך' ('מנחת לקרבן שם 31)ראוי  ב 'ספרא'
א. לד, ב . לג, ובבכורות וראה 32)ה"ט , ב . יג, זרה עבודה

צז). (שם המצוות' שם 33)ב 'ספר שבגמרא אף ֿעלֿפי 
להקרבה, דחזי  קיים המקדש שבית בזמן מילי , "הני  אמרו:
סובר  – בה" לן לית להקרבה חזי  דלא הזה) בזמן =) השתא
לא  – ראשונה "קדושה דאמר למאן היא זו סוגיא כי  רבינו
ראשונה, ש"קדושה ההלכה לפי  אבל לעתידֿלבוא", קידשה
– הט "ו) הבחירה בית מהל' (פ "ו לעתידֿלבוא" קידשה
הוא  כי  התורה, מן הזה בזמן בקדשים מום להטיל אסור
('מנחת  המזבח  כשיבנה בית, שאין אף ֿעלֿפי  להקרבה ראוי 
בד"ה  א. י , מגילה אבן' ב 'טורי  גם וראה רפז, מצוה חינוך'
קי ). סי ' הרמב "ם בלשונות ח "ב  הרדב "ז ובשו"ת ומ "ט ,

זה,34) בין מה - שו סי ' יו"ד סופר' 'חתם בשו"ת ראה
פסולי מהל' (פי "ט  שחייב  בחוץ , הזה בזמן לשוחט 

הט "ו). המוקדשין

.ÁÌeÓ da ÏÈh‰Â Á‡ ‡e ÌÈL„˜a ÌeÓ ÏÈh‰ƒƒ¿»»ƒ»«≈¿ƒƒ»
‰˜BÏ BÈ‡ ÈM‰  Á‡35. «≈«≈ƒ≈∆

בברייתא 35) מאיר רבי  וכדעת התורה. מן אסור אבל
"וליהוי שאמרו: שם, זרה בעבודה נראה שכן ב . לג, בכורות
=) אסור להקרבה חזי  דלא דאע "ג מום, בבעל מום כמטיל
דבריו  הובאו בכורות, הל' אפרים' 'מחנה (ראה התורה)" מן
אינו  התורה, מן שאסור ואף ֿעלֿפי  שם). חינוך' ב 'מנחת
(בכורות, כן ולמדו בתורה, מפורש הדבר שאין משום לוקה,

ב 'ספר  ראה בו", יהיה לא מום "כל הכתוב  מריבוי  שם)
שם). חינוך' ('מנחת ב  כלל המצות'

.Ë„Á‡36B‡ ÔÓˆÚ ÌÈL„wa ÌeÓ ÏÈhn‰ ∆»««ƒ«√»ƒ«¿»
Ô˙eÓ˙a37OÚn‰ ÔÓe BÎa‰ ÔÓ ıeÁ .38ÏÈhn‰L , ƒ¿»»ƒ«¿ƒ««¬≈∆««ƒ

ÔÈÈe‡ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰˜BÏ BÈ‡  Ô˙eÓ˙a ÌeÓƒ¿»»≈∆¿ƒ∆≈»¿ƒ
Ôa˜Ï39BÓB˜Óa ‡a˙iL BÓk ,40ÌeÓ ÏÈhn‰ ÔÎÂ . ¿»¿»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿¿≈««ƒ

ÈÈOÚ ˙eÚË ÏL ÈÚÈL˙a41‰˜BÏ BÈ‡ 42. ƒ¿ƒƒ∆»¬ƒƒ≈∆

בקדשים 36) מום המטיל כי  למעלה שאמרנו מה כלומר,
בתמורתן. ובין עצמן בקדשים בין הוא ולוקה, בלאו עובר

הרי37) לו, שיש חולין בהמת על הקרבן בעל שאמר "הוא
תמורה  מהל' (פ "ב  זו" חליפת זו הרי  או זו, חטאת תחת זו

בהמה.38)ה"א). בתמורה 39)מעשר שנפשטה בעיה
חינוך' ('מנחת התורה מן אסור לוקין, שאין ואף  א. כא,

ה"א.40)שם). תמורה מהל' לתשיעי41)בפ "ג שקרא
בהמה, מעשר להפריש צאנו שמנה בעת עשירי , בטעות,
קרבה. ואינה שנתקדשה, ה"אֿב  בכורות מהל' פ "ח  וראה

התורה 42) מן אסור כאן ואף  שם. שנפשטה בעיה זו גם
שם). חינוך' ('מנחת מום בו להטיל

.ÈÌeÓ ˙ÏÚa LÈc˜n‰43Èt ÏÚ Û‡ ,ÁaÊnÏ ««¿ƒ«¬««ƒ¿≈«««ƒ
‰˜BlL44‰Lc˜˙ BÊ È‰ 45‰„t˙Â ,46CÚa ∆∆¬≈ƒ¿«¿»¿ƒ»∆¿≈∆
Ô‰k‰47ÔÈlÁÏ ‡ˆ˙Â48ÔÈc‰ ÔÎÂ .Ôa˜ ‰ÈÓ„a ‡ÈÈÂ , «…≈¿≈≈¿Àƒ¿»ƒ¿»∆»»¿»¿≈«ƒ

ÌÈL„˜ ˙Ó‰a49ÌeÓ da ÏÙpL50‡e‰ ‰OÚ ˙ÂˆÓe . ¿∆¡«»»ƒ∆»«»ƒ¿«¬≈
ÔÈlÁÏ e‡ˆÈÂ ÌeÓ Ô‰a „ÏBpL ÌÈL„˜ ˙BcÙÏ51 ƒ¿»»ƒ∆«»∆¿≈¿¿Àƒ

zÏÎ‡Â ÁaÊz ELÙ ˙e‡ ÏÎa ˜ :Ó‡pL .eÏÎ‡ÈÂ¿≈»¿∆∆¡««¿»«««¿¿ƒ¿«¿»«¿»
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;O52a„Ó e˙k‰L , »»ƒƒ«¿»»¿∆«»¿«≈

e„tiL ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒÙa53ÔÈÎÚa e‡a Îe .54, ƒ¿≈«À¿»ƒ∆ƒ»¿»≈«¿«¬»ƒ
‡Ï L‡ ‰‡ÓË ‰Ó‰a Ïk Ì‡Â :Ó‡pL ‰fL∆∆∆∆¡«¿ƒ»¿≈»¿≈»¬∆…
ÔÈÓeÓ ÈÏÚa a„Ó ‡e‰L ,ÈÈÏ Ôa˜ ‰pnÓ eÈ˜È«¿ƒƒ∆»»¿»«»∆¿«≈¿«¬≈ƒ

ecÙpL55. ∆ƒ¿

לג.43) (תמורה נפדית אינה עובר מום בעלת שהרי  קבוע ,
ה"ו). פ "ב  להלן הוא ה"א.44)וכן למעלה ראה

שנאמר 45) ממה (שם) כן ולמדו ב . ה, בתמורה ברייתא
דלא  הוא "ריצוי  – ירצה" לא "ולנדר כג): כב , (ויקרא
דמים  קדושת – וקדושתה קדיש". מיקדש אבל מרצה,

הי "א). ההלכה.46)(להלן בסוף  להלן ֿ 47)ראה אף 
העמדה  צריך אינו למזבח , קבוע  מום בעל שהמקדיש עלֿפי 
 ֿ משנה ראה צריך, כהן עלֿידי  הערכה – הי "א) (להלן

וראה 48)למלך. יד. בבכורות (משנה ולהעבד להגזז
ה"ט ). מעילה מהל' בדמיה 49)בפ "א ויביא אותה שפודין

ממקדיש  היא שונה אבל הי "א), ערכין מהל' (פ "ה קרבן
להלן  (ראה והערכה העמדה צריכה שהיא בזה מום, בעל
ואסורה  דבר, לכל לחולין יוצאת שאינה בזה וגם הי "א).
מס ' ובמשנה שם, מעילה מהל' בפ "א ראה ועבודה, בגיזה

שם. כנ"ל.50)בכורות, מותר 51)קבוע , "ויהיה
דבר, לכל לא אבל פו), עשה המצוות' ('ספר לשוחטו"

למעלה. ראה ועבודה, בגיזה אסורה ב 'ספרי '52)שהרי 
טו. יב , (לחםֿמשנה).53)דברים לפדותם מצוה כלומר,

הי "א.54) ֿ 55)פ "ה שאי  ביארו, ושם ב . לב , תמורת
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פב                
         

בה  נאמר כבר שהרי  טמאה, בבהמה שמדובר לומר אפשר
אלא  בערכך", ופדה הטמאה בבהמה "ואם כז) כז, (ויקרא

מ  בה שנפל קדשים בבהמת שם,עלֿכרחנו רש"י  ועי ' ום.
מזבח . בקדשי  שמדובר שעלֿכרחנו

.‡È?BÚ ÌeÓ ˙ÏÚÏ Úe˜ ÌeÓ ˙ÏÚa ÔÈa ‰Ó«≈«¬«»«¿«¬«≈
Úe˜ ÌeÓ ˙ÏÚaL56L„˜ ‡È‰Â ‰„ÏÈ Ì‡ ,57‰„tÈ  ∆«¬«»«ƒ»¿»¿ƒ…∆ƒ»∆
ÔÈlÁÏ ‡ˆÈÂ „Ïe‰58ÌÈÓz ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,59È„k , «»»¿≈≈¿Àƒ««ƒ∆»ƒ¿≈

wÚ‰ ÔÓ eÓÁ ÏÙË ‰È‰È ‡lL60‰aÚ˙ Ì‡Â . ∆…ƒ¿∆»≈»ƒ»ƒ»¿ƒƒ¿«¿»
ÔÈlÁ „Ïe‰  ÔBÈ„t Á‡ ‰„ÏÈÂ ‰„tzL Ì„˜61Ì‡Â . …∆∆ƒ»∆¿»¿»««ƒ¿«»»Àƒ¿ƒ
˙eÓzL Á‡ ˙ÈcÙ  ‰„tzL Ì„˜ ‰˙Ó62È‰L ; ≈»…∆∆ƒ»∆ƒ¿≈««∆»∆¬≈

,‰ÈÓc ÏÚ ‡l‡ ,dÙeb ÏÚ ‰eÓ‚ ‰M„˜ ‰ÏÁ ‡Ï…»»¿À»¿»«»∆»«»∆»
Úe˜ ÌeÓ ˙ÏÚa ‰˙È‰L ÈtÓ63LÈc˜n‰ Ï‡ . ƒ¿≈∆»¿»«¬«»«¬»««¿ƒ

„ÏB dLÈc˜‰L Á‡Â ‰ÓÈÓ˙ B‡ ,BÚ ÌeÓ ˙ÏÚa«¬«≈¿ƒ»¿««∆ƒ¿ƒ»«
‰„tzL Ì„˜ ‰˙Ó Ì‡ ,Úe˜ ÌeÓ dÏ64wz 65 »»«ƒ≈»…∆∆ƒ»∆ƒ»≈

ÌÈÓÈÓz‰ ÌÈL„w‰ ‡Lk66‰ÎÈˆ ‡È‰L ÈtÓ , ƒ¿»«√»ƒ«¿ƒƒƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»
‰ÎÚ‰Â ‰„ÓÚ‰67ÔÈÎÚa e‡aL BÓk ,68Ì‡Â . «¬»»¿«¬»»¿∆≈«¿«¬»ƒ¿ƒ

‡È‰L ÔÓÊ Ïk ˙ÈcÙ BÊ È‰  ‰„tzL Ì„˜ ‰ËÁLƒ¿¬»…∆∆ƒ»∆¬≈ƒ¿≈»¿«∆ƒ
˙ÒkÙÓ69˜È  ‰„ÏÈ Ì‡Â .ÏÎ‡z Ck Á‡Â ¿«¿∆∆¿««»≈»≈¿ƒ»¿»ƒ¿«

d„ÏÂ70‰aÚ˙ .71˙cÙpL Á‡ ‰„ÏÈÂ ‰„tzL Ì„˜ ¿»»ƒ¿«¿»…∆∆ƒ»∆¿»¿»««∆ƒ¿»
eÒ‡ „Ïe‰ 72‰cÙ BÈ‡Â ,73?‰OÚÈ „ˆÈk ‡l‡ . «»»»¿≈ƒ¿∆∆»≈««¬∆

Bn‡ ÔBÈ„ÙÏ CeÓÒ74B˙B‡ ÌLÏ „Ïe‰ ‰Ê ÒÈt˙Ó »¿ƒ¿ƒ«¿ƒ∆«»»¿≈
Áf‰75BÈ˜‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L ÈÙÏ .76,[Bn‡ ÁkÓ] «∆«¿ƒ∆≈»¿«¿ƒƒ…«ƒ

‰ÈeÁ„ ‰M„˜ ÁkÓ ‡aL ÈtÓ77. ƒ¿≈∆»ƒ…«¿À»¿»

קבוע .56) מום בעלת כשהיא הקדישה היינו 57)כלומר,
הפדיון. "כל 58)לפני  א: יד, בכורות משנה דבריהם. לכל

מותר  וחלבן ולדן וכו' להקדשתן קבוע  מום שקדם הקדשים
פדיונן". לג:).59)לאחר (תמורה נפדין תמימין ואין

יד:).60) שם שנפשטה (בעיה נפדית שהיא האם, מן כלומר,
הוא.61) גם נפדה האם, שנפדתה שבשעה א. יד, שם
צריך 62) מום בעל המקדיש שאין במשנה , - א יד, שם

יאֿיב ): כז, (ויקרא שנאמר לג.), (תמורה "העמדה"
וכו'", אותה הכהן והעריך הכהן, לפני  הבהמה את "והעמיד
כך  ומשום מעיקרו", מום בעל ולא "אותה (שם) ודרשו

מיתה. לאחר אפילו לפדות שאין 63)אפשר אף  כלומר,
אין  – ה"י ) פ "ב  (להלן לכלבים להאכילן הקדשים את פודין
הקדשן  שקדם וכגון הגוף , קדושת עליהם כשיש אלא זה
אלא  זה אין להקדשן, מומן שקדם כאן אבל מומן, את
רש"י גם (ראה הגוף  קדושת עליו ואין בעלמא דיקלא
שם). מקובצת' וב 'שיטה במשנה, יד. ובבכורות קל. בחולין

ה"י ). (משנהֿלמלך שם בתמורה נראה כלומר,64)וכן
הקדשים  את פודין "אין של דין גם כאן שיש מאליה מתה
לאכילה. שהיא נשחטה אם ובין לכלבים", להאכילם

שם.65) בכורות פסולי66)משנה, מהל' בפי "ט  ראה
הי "א. (פ "ה 67)המוקדשין בביתֿדין העמדה כלומר,

כז, (ויקרא שנאמר כהן, עלֿידי  והערכה הי "ב ) ערכין מהל'
וכדברי הכהן", והעריך וכו' הבהמה את "והעמיד יאֿיב )
קודם  שמתה וכיון לב :), (תמורה תנאֿקמא לדעת יוחנן רבי 
תקבר. אלא שמתה אחר אותה פודין אין שתפדה

שם.68) ערכין, ולהעריכה,69)בהל' להעמידה שיכול

והערכה, העמדה בעי  תימא "וכי  א: ל, בחולין כמבואר
היא  הרי  מפרכסת, היא ועדיין רוב  או שנים בה שחט  והתנן
כאן. ולחםֿמשנה כסף ֿמשנה וראה דבריה", לכל כחיה

ממה 70) יז:) ובתמורה (שם זאת ולמדו ב . טו, בכורות
לרבות  – יקריבנו" תמים וכו' זכר "אם א) ג, (שם שנאמר
שהוולד  וכשמואל, כרבא רבינו ופסק  מומין. בעלי  ולד

ליקרב . שנתקדשה.71)קדוש לאחר מום בה שנולד זו
יד.72) בכורות וגמרא (משנה חולין לצרכי  בו להשתמש

שמא  חכמים מגזירת הוא זה שכל אמרו, (טו:) ושם וטו:)
קדושת  פקעה התורה, מן אבל עדרים. עדרים מהן יגדל
לאחר  נתעברה ואם שם). רש"י  (ראה האם בפדיון הוולד

מותר. הוולד – לא 73)הפדיון "ליפרקינהו, בגמרא: שם
לחולין, הן שיצאו כדי  בקדושתן, =) פדיונן למתפס  אלימא
גזירה  דאסורין והאי  אמם, בפדיון קדושתן יצאה שכבר

שם)". רש"י  – וכו' היא פדיון 74)בעלמא קודם כלומר,
שאמו 75)האם. זבח  אותו לשם מקדישין כלומר,

עליו  חיילא "והשתא חנינא) וכרבי  שם, (בכורות נתקדשה
ידי על קדושתייהו פקעה ולא דחשבינהו, לעצמו קדושה
ועוד  שם). (רש"י  להו" ופריק  שיוממו עד וממתין אמן פדיון
בלבד. זבח  לאותו אלא מתפיסן שאין במסקנא שם  אמרו

זבח .76) לאותו להתפיסו הוא צריך בגמרא:77)ולכן שם
קאתו", דחויה קדושה מכח  – ליקרבינהו ליעביד, "היכי 
והן  וכו', ונדחו שנראו מומין בעלי  "דאמותן רש"י  ומפרש
הואיל  להקריב , גמורה לקדושה להתפיסן יכול אין עצמן
פוסק  רבינו שהרי  להבין, וצריך מחזי ". לא תו ואידחו
הקרבנות  מעשה מהל' פט "ו ראה נדחים, אינם חיים שבעלי 

ה"ד.

.ÈÈÏeÒt Ïk78ÔËÁLÏ zÓ e„tiLk ÔÈLc˜n‰ »¿≈«À¿»ƒ¿∆ƒ»À»¿»√»
ÌÈÁaË ÏL ˜eMa79ÌOa Ï˜LÏÂ ,ÌL ÔÎÓÏe , «∆«»ƒ¿»¿»»¿ƒ¿…¿»»

‡ËÈÏa80ÔÈlÁ‰ ‡Lk ,81ÔÓe BÎa‰ ÔÓ ıeÁ ; ¿ƒ¿»ƒ¿»«Àƒƒ«¿ƒ
OÚn‰82˜eMa Ì˙ÈÎnL ÈtÓ ,83ÛÈÒBÓ ««¬≈ƒ¿≈∆¿ƒ»»«ƒ
Ô‰ÈÓ„a84,Lc˜‰Ï ÔÈÊBÁ Ô‰ÈÓcL ,ÌÈL„w‰ ‡L . ƒ¿≈∆¿»«√»ƒ∆¿≈∆¿ƒ¿∆¿≈

Ô˙B‡ ÔÈÎBÓ  ˙Á‡ ‰Ó‰a Ì‰ÈÓ„a ‡ÈÓ È‰L∆¬≈≈ƒƒ¿≈∆¿≈»«∆∆¿ƒ»
Ì‰ÈÓc ÔÈ‡L ,OÚn‰Â BÎa‰ Ï‡ ;ÔÈlÁk ˜eMa«¿Àƒ¬»«¿¿««¬≈∆≈¿≈∆

ÔÓeÓa ÔÈÏÎ‡ ‡l‡ ,Lc˜‰Ï85‡a˙iL BÓk ,86 ¿∆¿≈∆»∆¡»ƒ¿»¿∆ƒ¿»≈
ÔÈÎBÓ ÔÈ‡Â ,ÌÈÁaË ÏL ˜eMa Ì˙B‡ ÔÈËÁBL ÔÈ‡≈¬ƒ»«∆«»ƒ¿≈¿ƒ

ÌL Ì˙B‡87˙Èa‰ ˜„Ï BÎa ÒÈt˙‰ elÙ‡ .88BÈ‡  »»¬ƒƒ¿ƒ¿¿∆∆««ƒ≈
˜eMa ÎnÈ ‡ÏÂ ,‡ËÈÏa Ï˜L89ÏBÎÈ BÈ‡L ; ƒ¿»¿ƒ¿»¿…ƒ»≈«∆≈»

eÓb ÔÈ˜ BÏ Èew‰ „ ‡l‡ ÒÈt˙‰Ï90. ¿«¿ƒ∆»»»«»ƒ¿»»

א.78) לא, בכורות במשקל.80)באיטליז.79)משנה,
בקדשים.81) זלזול הוא זה דבר כי  ואף  שם. משנה,
ואין 82) בבית, רק  ונשחטים שנמכרים בהמה, מעשר

רש"י וראה במשנה, (שם באומד כי ֿאם בליטרא נשקלים
בהמה  במעשר מדובר כי  לא:), (שם בגמרא ואמרו שם),
כלל  למוכרו אסור סתם בהמה מעשר אבל יתומים, של

ה"הֿז. בכורות מהל' בפ "ו ראה פסולי83)וכלל, כל של
קונים.84)המוקדשין. הרבה יש בשוק  לבעלים:85)כי 

בהמה. במעשר והבעלים בבכור, בכור 86)הכהן לענין
שם  בפ "ו בהמה מעשר ולענין ה"ג, בכורות מהל' בפ "א

בקדשים.87)ה"ד. זלזול שהוא כלומר,88)משום
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והיא  שהומם. לאחר הבית לבדק  הבכור את הקדיש הכהן
ב . עה, בזבחים שנפשטה הוא 89)בעיה הרוויח  כי  אף 

בש 90)להקדש. למכור יכול אינו שהכהן כשם וק כלומר,
להקנות  יכול אינו כן כמו בליטרא, הבשר את ולישקול

שם). (גמרא, הבית לבדק  זו רשות

ה'תשע"ט  שבט  כ"ט  שני יום 

   1 
בהמה 1) ודין בבהמה, המיוחדים המומים רבינו בו יפרש

חסר. הפנימיים מאיבריה שאחד או טריפה, שנמצאה

.‡‰Ó‰e Ì„‡a ÔÈÏÒBt‰ ÔÈÓen‰ Ïk2.ÌÈMÓÁ  »«ƒ«¿ƒ¿»»ƒ¿≈»¬ƒƒ
.eÓ Îe¿»ƒ¿

וגם 2) אדם אצל גם להיות שראויים כאלו מומים כלומר,
בהמה. אצל

.ÔÈÈe‡ ÔÈ‡Â ‰Ó‰a ÔÈ„ÁÈÓ ÌÈÁ‡ ÔÈÓeÓ LÈÂ¿≈ƒ¬≈ƒ¿À»ƒƒ¿≈»¿≈»¿ƒ
el‡Â ,Ì‰ ‰LÏLe ÌÈOÚÂ ‰LÏLe ,Ì„‡a ˙BÈ‰Ïƒ¿¿»»¿»¿∆¿ƒ¿»≈¿≈

Ì„‡ ÏLk Ï‚Ú dÈÚ ÏbÏ‚ ‰È‰ Ì‡ :Ô‰3˙Á‡ dÈÚ . ≈ƒ»»«¿«≈»»…¿∆»»≈»««
Êe‡ ÏLk ‰pË˜ ‰iM‰Â Ï‚Ú ÏLk ‰ÏB„b4Ì‡ Ï‡ . ¿»¿∆≈∆¿«¿ƒ»¿«»¿∆«»¬»ƒ

ÏBÙk „Ú ‰pË˜ elÙ‡ ,‰pË˜ ÔÊ‡Â ‰ÏB„b ÔÊ‡ ‰˙È‰»¿»…∆¿»¿…∆¿«»¬ƒ¿«»«¿
Ì‡ .ÚO da LiL ˙ÏaÈ dÈÚ ÔÏa LÈ Ì‡ .Lk »≈ƒ≈¿…∆≈»«∆∆∆≈»≈»ƒ
‰Èt .‰‡p‰ ÌB˜Óa ‰ÈÓËBÁ ÈL ÔÈaL BÚ‰ wƒ«»∆≈¿≈»∆»¿»«ƒ¿∆ƒ»

Òet ,ÈÊÁ ÏLÏ ‰ÓB„5„cÁÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ∆¿∆¬ƒ»««ƒ∆≈¿À»
.„etLk¿«

ונדה 3) מ . (בכורות יוחנן ר' בשם חנה בר בר רבה לדעת
הדרך  שאין שבעין בלובן הדמיון היה אם אלא זה אין כג.)
כן  כי  מום, זה אין שבעין, בשחור הדמיון היה אם אבל כן,
חייא  ור' שמואל אמר יהודה כרב  פסק  ורבינו להיות. הדרך
אלא  לחלק , הכרח  אין שלדבריהם יוחנן, ר' אמר אבא בר
מום. זה הרי  שבעין, בשחור לאדם הדמיון היה אם אפילו

או 4) גדולות שתיהן אבל קטנה, ואחת גדולה אחת ודווקא
רבינו  כתב  ולפיכך ג:). (שם בבהמה כשר קטנות שתיהן
גדולות  שתיהן אם גם שבאדם לפי  בהמה, מומי  בין זה מום
מהלכות  ה בפרק  כמפורש מום, זה הרי  קטנות, שתיהן או

ו. הלכה מקדש העליונות 5)ביאת והלחיים שהשפה
התחתונות. על עודפות

.‚Èt ÏÚ Û‡ ,eÓbÙpL B‡ ewpL ˙BBˆÈÁ‰ ‰ÈhÁƒ∆»«ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿¿««ƒ
Ú Ì‡ .eÓÓ‚pL B‡ ,Ô˙ˆ˜Ó ‡LpL‰ÈhÁ e˜ ∆ƒ¿«ƒ¿»»∆ƒ¿¿ƒ∆∆¿ƒ∆»

Ô‰ ˙ÁÂBˆÂ ‰Èt ˙Á˙BtL ˙Úa È‰L ,˙BiÓÈt‰«¿ƒƒ∆¬≈¿≈∆««ƒ»¿««≈
.ÔÈÒÁ ÔÈ‡ƒ¿ƒ¬≈ƒ

.„Ô‰Ó ‡L ‡ÏÂ Ô‰nÚ Ô˙eÎÊÂ ‰È˜ eÏh Ì‡ƒƒ¿«¿∆»¿«¿»ƒ»∆¿…ƒ¿«≈∆
‰Lk  ÌÈ˜ dÏ LiL ‰˜ Ï‡ .ÌeÏk6Ì‡ . ¿¬»¿≈»∆≈»«¿«ƒ¿≈»ƒ

‰ÓbÙ Ì‡ .‰Ó‰a‰ „Èb ˙‡ ‰ÙBÁL BÚ‰ ÌbÙƒ¿«»∆∆∆ƒ«¿≈»ƒƒ¿¿»
Ï‡ ,ÌˆÚ‰ ÔÓ f‰ ÌbÙ Ì‡ .‰˜ ÏL ‰ÂÚ‰»∆¿»∆¿≈»ƒƒ¿««»»ƒ»∆∆¬»

˜t‰ ÔÓ ‡Ï7ÌÈLÏ ÏvÙÓ f‰ L‡ ‰˙È‰ Ì‡ . …ƒ«∆∆ƒ»¿»…«»»¿À»ƒ¿«ƒ
Úaˆ‡ ‡ÏÓ ‡ÈÏÁÏ ‡ÈÏÁ ÔÈa ‰È‰ Ì‡ .ÌÈÓˆÚ ÈLaƒ¿≈¬»ƒƒ»»≈À¿»¿À¿»¿…∆¿«

‡ÈÏÁ :È„‚a ?‰nk „ÚÂ .ˆ˜ f‰ ‰È‰ Ì‡ .Oa»»ƒ»»«»»»»¿««»ƒ¿ƒÀ¿»
ÈzL C‡ :‰ÏËe .Lk  ÌÈzL ,ÌeÓ  ˙Á‡««¿«ƒ»≈¿»∆…∆¿≈
‰È‰L È„b‰ Ê .Lk  LÏL ‰˙È‰ ,ÌeÓ  ˙BÈÏÁÀ¿»¿»»»≈¿««¿ƒ∆»»
ÔÓ ÌˆÚ aL Ì‡ .ÈÊÁ ÏLÏ ‰ÓBc ÏcÏ„Óe C«¿À¿»∆¿∆¬ƒƒƒ¿«∆∆ƒ
ÈtÓ ,Lk  ÂÈ˙BÚÏvÓ ÌˆÚ aL Ì‡ Ï‡ .f‰«»»¬»ƒƒ¿«∆∆ƒ«¿»»≈ƒ¿≈

ÈeÏba BÈ‡L8. ∆≈«»

כלל.6) מום זה שאין המורכב 7)למזבח , עצם יש בזנב 
מום, זה הרי  העצם, במקצת נחתך ואם חוליות, וכמה מכמה
חוליה  של החיבור מקום שהוא הפרק  קצת נחתך אם אבל
נחתך  שלא זמן שכל משום מום זה אין השנייה, עם אחת

ומתרפא. חוזר הוא שאני8)לגמרי , "יכול שם: ספרא
מה  רגל, שבר או יד שבר לומר תלמוד צלע , שבר מרבה
שאין  צלע  שבר יצא חוזרים, ואין בגלוי  שמומן מיוחדין אלו
רוב  "נשתברו ד פרק  בכורות ובתוספתא בגלוי " מומן
שנאמר  מום, אינו מבפנים מום בו שהיה או צלעותיו
ופסח  עור מה פסח , או עור יח ) כא, שם אדם, (במומי 

וכו'". שבגלוי  מום המיוחדים

.‰LÏL ‡l‡ dÏ ÔÈ‡ B‡ ,ÌÈÏ‚ LÓÁ ˙ÏÚa«¬«»≈«¿«ƒ≈»∆»»
ÌÈÏ‚9‰l‚Ú d˙Òt ÂÈ„ÈÂ ÂÈÏ‚Ó ˙Á‡ ‰˙È‰ Ì‡ . «¿«ƒƒ»¿»««≈«¿»¿»»«¿»»¬À»

Ì‡ .‰ÒeÙe ‰˜e„Ò ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,BÓÁ ÏLk¿∆¬««ƒ∆ƒ¿»¿»ƒ
ËeÏ˜ e‰ÊÂ .BÓÁ ÏLk ‰ËeÏ˜ BÏ‚ B‡ B„È ‰˙È‰»¿»»«¿¿»¿∆¬¿∆»
,Ô‰nÚ Ô˙eÎÊÂ ‰ÈÙÏË eÓÓ‚ Ì‡ .‰Bza eÓ‡‰»»«»ƒƒ¿¿¿»∆»¿«¿»ƒ»∆

OaÏ B˜ ËÚÓ Ô˙eÎfÓ ‡LpL Èt ÏÚ Û‡10. ««ƒ∆ƒ¿«ƒ«¿»¿«»«»»

המדובר 9) כי  הונא רב  שם ומפרש מ . בכורות משנה
היא  רגלים" חמש "בעלת בידים, היו והחיסרון שהיתרון
שלש  אלא לה "אין רגלים, ושתי  ידים שלש לה שהיו
שבשני אחת, ויד רגלים שתי  לה שהיו היינו, רגלים"
אם  אבל מום, מטעם אלא אסורה אינה הנ"ל האופנים
שהרי להקריבן, אין זה בלא ברגלים, היו והיתרון החיסרון

טרפה. נחשב 10)היא זה זאת ובכל לגמרי , נעקרו ולא
למום.

.Â‰Ó‰a ÔÈÈen‰ ÌeÓ ÌÈÚLÂ ‰LÏMÓ ÌeÓ Ïk11 »ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿≈»
Ì‰Ó „Á‡ ÏÙ Ì‡Â .Ôaw‰ ÔÓ d˙B‡ ÔÈÏÒBt¿ƒ»ƒ«»¿»¿ƒ»«∆»≈∆

ÔÈlÁÏ ‡ˆ˙Â ‰„tz  L„˜ ‡È‰L ‰ÓÈÓ˙a12ıeÁ . ƒ¿ƒ»∆ƒ…∆ƒ»∆¿≈≈¿Àƒ
Ô˜fÓ13‰ÏBÁÂ14Ì‰ÊÓe15Lk BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L , ƒ»≈¿∆¿…»∆««ƒ∆≈»≈

Ôa˜Ï16‰cÙ BÈ‡ 17„Ú ‰ÚBÂ Ìi˜ È‰È ‡l‡ , ¿»¿»≈ƒ¿∆∆»¿ƒ«»¿∆«
Úe˜ Á‡ ÌeÓ Ba „ÏeiL18.‰„tÈÂ ÔÈÓen‰ ‡MÓ ∆ƒ»≈«≈»«ƒ¿»«ƒ¿ƒ»∆

dÈ‡  BÚ ÌeÓ da „ÏBpL ÌÈL„˜ ˙Ó‰a ÔÎÂ¿≈∆¡«»»ƒ∆«»≈≈»
˙ÈcÙ ‡ÏÂ ‰˜19. ¿≈»¿…ƒ¿≈

מקדש,11) ביאת מהלכות ז בפרק  שנמנו חמישים והם
כאן. שנמנו ושלושה "על 12)ועשרים מא. בכורות משנה

כלומר, עליהן". נפדין המוקדשים ופסולי  וכו' מומין אלו
אסורים  אבל באכילה, להתירם לחולין ויצאו לפדותן מצוה

ועבודה. כשהוא 13)בגיזה ורועד רותת להיות "שהגיע 
כוחו".14)עומד. וכשלון חליו מפני  רועד "כשהוא

רע ".15) שריחו שם 16)"הוא בגמרא הדברים ומקור
מן  - הצאן "מן י ) א, (ויקרא שנאמר ממה כן ולמדו
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מן  (דרשו ומזוהם חולה לזקן פרט  העזים, מן או הכשבים
כולם). וכן הצאן כל ולא "ואלו 17)הצאן במשנה: שם

ולא  המזבח ") מן ("שנפסל במקדש לא עליהן שוחטין שאין
גמורים. מומים שאינם לפי  מום 18)במדינה" כלומר,

וקבוע . על 19)גמור יפדו "יכול לג. ותמורה לז: בכורות
יקריבו  לא אשר יא) כז, (ויקרא לומר תלמוד עובר, מום
יצתה  (=נפדית) עיקר כל קריבה שאינה מי  לה', קרבן ממנה

נפדית). (=שאינה למחר" אלא היום קריבה שאינה זו

.ÊÌÈBÚ ÔÈÓeÓ ‰Úa‡20el‡Â ,‰Ó‰e Ì„‡a LÈ «¿»»ƒ¿ƒ≈¿»»ƒ¿≈»¿≈
ÁÏ b :Ô‰21˙ÈÊÊÁ .22˙ÈˆÓ dÈ‡L23ÌÈÓ . ≈»»«¬»ƒ∆≈»ƒ¿ƒ«ƒ
ÔÈÚa ÔÈ„BiL24ÔÈÚe˜ ÔÈ‡Â25ÔÈ‡L ÔÈÂÒ . ∆¿ƒ»«ƒ¿≈»¿ƒ«¿≈ƒ∆≈»

ÔÈÚe˜26. ¿ƒ

קבועים.20) מבפנים 21)אינם בין לח  שהוא שחין מין
יבש  או ובחוץ  בפנים יבש היה אם אבל מבחוץ , ובין

קבועים. מומים הם הרי  מחוץ , ולח  ילפת 22)מבפנים מין
א)23)(=שחין). מינים: שני  יש ילפת בכלל כלומר,

והיא  מצרים על שבאה שחין מכת שהיא מצרית" "חזזית
בויקרא  בתורה האמורה ילפת היא וזו וכעורה קשה חזזית
מום  וזהו שם), (בכורות בחוץ  ולחה בפנים יבשה והיא שם
שחין  במכת הייתה (=שלא מצרית שאינה חזזית ב ) קבוע .
עובר  מום והוא בפנים, ובין בחוץ  בין לחה והיא במצרים)
ובעל  וכו' שוחטין שאין "ואלו במשנה בבכורות שם הנזכר

שם). (בכורות בראיה.24)חזזית" לקות לו הגורמים
ולא 25) ויתפזרו המים יסורו שלפעמים מא. שם משנה

גמור. מום הוא הקבועים אבל מא.26)יעמדו, שם משנה
חוורור  במדינה ולא במקדש לא עליהן שוחטין שאין "ואלו
על  גם עולה קבועים" ("שאינם קבועים" שאינם והמים
שיטרד  שיעור הוא "חוורור "חוורור"), על וגם "המים"
הוא  חולי  "חוורור שם: וברש"י  האלו". מהעצבים הראות

בעין". לבנות טיפין שיש

.ÁÌL LÈ27ÌÈÁ‡ ÌÈÈÏÁ ‰Úa‡28‡ˆÓ Ì‡ , ≈»«¿»»√»ƒ¬≈ƒƒƒ¿»
d˙B‡ ÔÈÈ˜Ó ÔÈ‡  ‰Ó‰a Ì‰Ó „Á‡29ÈÙÏ , ∆»≈∆ƒ¿≈»≈«¿ƒƒ»¿ƒ

EÈ„ ÁÓ :ÓB‡ e˙k‰Â ,Án‰ ÔÓ dÈ‡L30. ∆≈»ƒ«À¿»¿«»≈ƒ¿«¿»∆
ÚO Ba ÔÈ‡L ˙ÏaÈ BÈÚ ÔÏaL ÈÓ :Ô‰ el‡Â31Ì‡ . ¿≈≈ƒ∆¿…∆≈«∆∆∆≈≈»ƒ

CeÓÒ ËÚÓ Ô˙eÎfÓ ‡LpL Èt ÏÚ Û‡ ÂÈ˜ eÓÓ‚ƒ¿¿«¿»««ƒ∆ƒ¿«ƒ«¿»¿«»
OaÏ32˙BiÓÈt‰ ÂÈhÁ eÓbÙ Ì‡ .33„Á‡ ‰È‰ Ì‡ . «»»ƒƒ¿¿ƒ»«¿ƒƒƒ»»∆»

ÔÈcÙ ‡ÏÂ ÔÈ˜ ‡Ï  ÌÈL„wa el‡Ó34eÚÈ ‡l‡ , ≈≈«√»ƒ…¿≈ƒ¿…ƒ¿ƒ∆»ƒ¿
ÌeÓ Ô‰a ÏtiL „Ú35ÈÏ ‰‡È  ÔÈ˜‰ Ì‡Â . «∆ƒ…»∆¿ƒƒ¿ƒ»≈»∆ƒ

eˆ‰L36. ∆À¿

רבינו.27) בפי  שגורה "שם" מומין.28)מלת ואינם
גמורים.29) מומים אינם כי  "מבחר 30)אף  להיות: צריך

גמור.31)נדריכם". מום הוא שיער בו יש אם אבל
ובכל 32) כלום, נשאר ולא נעקר אם אלא למום נחשב  שאין

מובחר. זה שאין הנ"ל, מטעם אותה, מקריבין אין זאת
אם 33) אלא גמור מום נחשב  שאינו ג, הלכה למעלה ראה

נגממו, או נפגמו אם אבל לגמרי , הפנימיות חיטיו נעקרו
גמור. מום זה אין לגמרי , נעקרו שוחטין 34)ולא "אין

במדינה". ולא במקדש לא ויפדנו.35)עליהן

ולא 36) למצוה הוא שכתוב , [נדריכם] נדריך "דמבחר
לפסול".

.Ë‰Ú da ‰„ÚpL ÌÈL„˜ ˙Ó‰a ÔÎÂ37B‡ ¿≈∆¡«»»ƒ∆∆∆¿»»¬≈»
ÌÈÏÚa‰ Èt ÏÚ B‡ „Á‡ „Úa Ì„‡‰ ˙‡ ‰˙ÈÓ‰L38 ∆≈ƒ»∆»»»¿≈∆»«ƒ«¿»ƒ
.Úe˜ ÌeÓ dÏ „ÏeiL „Ú ˙ÈcÙ ‡ÏÂ ‰˜ ‡Ï …¿≈»¿…ƒ¿≈«∆ƒ»≈»»«

והמוקצה 37) זרה לעבודה והנעבד והנרבע  הרובע  כגון
זרה. הבהמה 38)לעבודה - עדים שני  פי  על היה שאם

נסקלת.

.È˙BiÙh‰ ÔÓ ˙Á‡ da „ÏBpL ‰Ó‰a39˙BÒB‡‰ ¿≈»∆«»««ƒ«¿≈ƒ»¿
‡e‰ È‰ .ÁaÊn‰ Èa‚Ï ‰eÒ‡  ‰ÏÈÎ‡a d˙B‡»«¬ƒ»¬»¿«≈«ƒ¿≈«¬≈
.EÈÙ ‡OÈ‰ B‡ EˆÈ‰ E˙ÁÙÏ ‡ e‰È˜‰ :ÓB‡≈«¿ƒ≈»¿∆»∆¬ƒ¿¿¬ƒ»»∆
,d˙B‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡  Ôa˜Ï ‰Èe‡ dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈»¿»¿»¿»≈ƒ»

ÌÈÏkÏ ÔÏÈÎ‡‰Ï ÌÈL„w‰ ˙‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡L40‡l‡ , ∆≈ƒ∆«√»ƒ¿«¬ƒ»«¿»ƒ∆»
.ewÈÂ e˙eÓiL „Ú eÚÈƒ¿«∆»¿ƒ»¿

מום.39) בכלל (דברים 40)שאינן שנאמר ממה כן למדו
לכלביך. ולא "ואכלת" טו) יב ,

.‡È‰ÙË ˙‡ˆÓÂ ‰ËÁL41˙ÈÏ ‡ˆz BÊ È‰  ƒ¿¬»¿ƒ¿≈¿≈»¬≈≈≈¿≈
ÔÈiÓÈt‰ ‰ÈÈ‡Ó „Á‡ ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .‰ÙO‰«¿≈»¿≈ƒƒ¿»∆»≈≈»∆»«¿ƒƒƒ
˙‡ˆÓpL ÔB‚k ,‰ÙË dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÒÁ»≈««ƒ∆≈»¿≈»¿∆ƒ¿≈

˙Á‡ ‡ÈÏÎa42ÏBÁh‰ ÏhpL B‡43‰eÒ‡ BÊ È‰  ¿À¿»««∆ƒ««¿¬≈¬»
ÛO˙Â ÁaÊnÏ44ÔÈ‡L ,ÌeÓ ˙ÏÚa ‡È‰L ÈtÓ ‡Ï . «ƒ¿≈«¿ƒ»≈…ƒ¿≈∆ƒ«¬«∆≈
ÌÈÙaL ÔBqÁÒÁ ÔÈÈ˜Ó ÔÈ‡L ÈtÓ ‡l‡ ,ÌeÓ ƒ»∆ƒ¿ƒ∆»ƒ¿≈∆≈«¿ƒƒ»≈

 ˙i‰ ÏÎÂ .ÌÎÏ eÈ‰È ÌÓÈÓz :Ó‡pL ,ÏÏk¿»∆∆¡«¿ƒƒƒ¿»∆¿»«»≈
ÒÁk45ÈL B‡ ˙BÈÏk LÏL ÌL ‡ˆÓ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿»≈¿ƒ»ƒƒ¿»»»À¿¿≈

.‰ÏeÒt  ÌÈÏBÁË¿ƒ¿»

הפנימיים.41) שבאברים הטרפיות מן אחת כלומר,
הלכה 42) שחיטה מהלכות ח  בפרק  ראה אחת, כלייה בעלת

באכילה. מותרת שהיא ומותרת 43)כה, טריפה, שאינה
בשריפה".44)באכילה. בקדש שפסולו ש"כל משום

דמי ".45) כנטול יתר "כל נח : בחולין ראה

.ÈÌÈBÓL ‰‰ML Ïk ?ÌÈÚe˜ ÔÈÂÒ ‡È‰ BÊ È‡≈ƒ«¿≈ƒ¿ƒ…∆»»¿ƒ
ÌÈÓÚt LÏL B˙B‡ ÔÈ˜„Be .‰‡ ‡ÏÂ ÌBÈ46ÌBÈa : ¿…»»¿ƒ»¿»ƒ¿

‰Úa‡ ÌBÈe ,Ba eLÈb‰L ˙ÚÓ ÌÈOÚÂ ‰ÚLƒ¿»¿∆¿ƒ≈≈∆ƒ¿ƒ¿«¿»»
‰‡ Ì‡ .ÌÈBÓL ÌBÈe ,ÌÈMÓÁÂ47BÏ ÌÈBÓ  «¬ƒƒ¿¿ƒƒ»»ƒ

.‰i‡‰ ‰˜ÒtL ˙ÚÓ ÌÈBÓL¿ƒ≈≈∆»¿»»¿ƒ»

לט .)46) (שם ובגמרא שם, במשנה אנטיגנוס  בן חנינא כר'
וכפירוש  משולשים", שיהיו "ובלבד יצחק  בר נחמן רב  אמר
התוספות  כשיטת ולא ופ , נד כז, בימים שבודקים שם רש"י 
ובאמצע  שמונים ובסוף  שמונים בתחילת (שבודק  שם

מ ). יום שהוא  פסקה 47)שמונים ושוב  השמונים באמצע 
ראייתו.

.‚È‰ÏÎ‡Lk ?ÌÈÚe˜ ÌÈn‰L Ú„eÈ ‰ne48ÌÈOÚ «∆ƒ»«∆««ƒ¿ƒ¿∆»¿»¬»ƒ
ÌÈÁÏ49ÔÎ ÈÁ‡ ‰ÏÎ‡Â ,ÔÒÈ ÈˆÁ „Ú „‡ L‡Ó «ƒ≈…¬»«¬ƒƒ»¿»¿»«¬≈≈

ÌÈLÈ ÌÈOÚ50ÏeÏ‡51‰‡t˙ ‡ÏÂ ,ÈLz ÈˆÁÂ ¬»ƒ¿≈ƒ¡«¬ƒƒ¿≈¿…ƒ¿«¿»
ÌÈÚe˜ ÌÈÓ el‡ È‰ 52. ¬≈≈«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



פה                 
         

מעשבים 48) לאכול צריכה היא כמה יד הלכה להלן ראה
החורף .49)אלו. חדשי  במשך שגדלו וחציר תבן
קודם50) אכל אבל הקיץ . חדשי  במשך ואחר שגדלו יבש

קבועים. מים זה אין כי  ויתכן בכך, מתרפאת אינה לח , כך
אלול.51) חודש ובגמרא 52)כל במשנה קבוע , מום והוא

של  ויבש לח  אכל הקבועים מים הן "ואלו לח : בכורות
זה  הרי  גשמים) במי  רק  שמסתפקת בעל (=שדה גשמים
בית  מרפאה), הזאת האכילה הייתה כן, לא (שאם מום
בהשקייה) וגם גשמים במי  גם שמסתפקת (=שדה השלחין
יש  כי  וייתכן מרפאים, אינם האלו העשבים (כי  מום אינו
מים  שזה משום ולא לעוורונה שגרמה אחרת, סיבה
מום  אינו לח , כך ואחר יבש אכל נמי  ודגשמים קבועים).
וחצי אדר וכו' חדשים ג' וישנו הלח  אחר יבש שיאכל עד
הזכיר  לא למה להבין ויש יבש". תשרי  וחצי  אלול לח , ניסן
רפואה, היא (=בעל) גשמים של ויבש לח  רק  כי  כאן רבינו

שלחין? של ויבש לח  ולא

.„ÈÁl‰ ÔÓÊa ÌÈÁl‰ el‡ ÌÈOÚÓ ÏÎ‡z ‰nÎÂ¿«»…«≈¬»ƒ≈««ƒƒ¿«««
˙‚B‚k ?Li‰ ÔÓÊa ÌÈLÈ‰Â53˙BÈ B‡54Ì„˜ ¿«¿≈ƒƒ¿««»≈ƒ¿∆∆≈…∆

‰BL‡ ‰cÚÒ55ÌÈL„Á ‰LÏLa ÌÈÓÈ Ïk ÏL ¿À»ƒ»∆»»ƒƒ¿»√»ƒ
‰i˙L Á‡ ÌBÈ ÏÎa Ô˙B‡ ÏÎ‡zL CÈˆÂ .el‡56, ≈¿»ƒ∆…«»¿»««¿ƒ»

˙zÓ ‰È‰˙Â57‰„Oa58‰È‰z ‡ÏÂ ,‰ÏÈÎ‡ ˙Úa ¿ƒ¿∆À∆∆«»∆¿≈¬ƒ»¿…ƒ¿∆
˙BˆÏ ˙Á‡ ‰Ó‰e ‡È‰ ‡l‡ ,dcÏ59Ì‡ .dnÚ ¿«»∆»ƒ¿≈»«∆∆ƒ¿ƒ»ƒ

ÔÈÚe˜ el‡ È‰  ˙‡t˙ ‡ÏÂ el‡ Ïk dÏ ‰OÚ«¬»»»≈¿…ƒ¿«»¬≈≈¿ƒ
˜ÙÒ ‰Ê È‰  el‡ ÏkÓ „Á‡ ÒÁ Ì‡Â ;È‡cÂ60, ««¿ƒ»≈∆»ƒ»≈¬≈∆»≈

‰˜ dÈ‡Â61˙ÈcÙ ‡ÏÂ62. ¿≈»¿≈»¿…ƒ¿≈

יבשה.53) אותו?54)כתאנה מאכילין "וכמה בגמרא שם
כגרוגרת" ערובא בן פינחס  רבי  משום יוחנן רבי  אמר
לבדיקה". דיו וכו' כגרוגרת "אפילו גרשום רבינו ובפירוש

ראשונה 55) בסעודה כגרוגרת במערבא "בעי  שם: בגמרא
בסעודה  לומר תמצי  אם וסעודה, סעודה בכל דלמא או
וודאי אכילה קודם אכילה, לאחר או אכילה קודם ראשונה,
בכל  שפוסק  ורבינו מאי ". אכילה לאחר כסמא, ליה מעלי 
רק  שמספיק  כאן פסק  שבגמרא לומר" תמצי  כ"אם מקום
קודם  שצריך ופוסק  משנה) לחם (ראה ראשונה בסעודה
לאחר  אבל מרפא, בוודאי  יש שבזה הגמרא כדברי  אכילה,

שם. האיבעיא נפשט  לא כי  הוא, ספק  לט .56)אכילה שם
מעליא  ודאי  שתייה קודם שתייה, לאחר או שתייה "קודם

מאי ". שתייה לאחר כשערי , קשורה.57)ליה לא
הייתה 58) אם אבל בשדה, אלא מועלת זו רפואה שאין

הסמוכה  בגינה ורק  וכלל. כלל זו רפואה מועילה לא בעיר
בספק . הדבר שם 59)לעיר זה וגם עמה, בצוותא כלומר,

מאי ". לבדו ליה, מעלי  וודאי  חברו זה 60)"עם אין שמא
שלא  ומה אחרת היא לעוורונה והסיבה קבועים, מים

הנכון. הטיפול את לה עשו שלא משום כי61)נתרפאה
ואין  עובר מום הוא אופן בכל קבועים אינם המים אם אף 

עובר. מום בעלת בהמה שאין 62)מקריבים ייתכן כי 
נפדית. אינה עובר ובמום קבועים, המים

.ÂËÈˆÁÂ Blk „‡a BËtLÓk Ál‰ ‰ÏÎ‡ ?„ˆÈk≈«»¿»««¿ƒ¿»«¬»À«¬ƒ
ÔÒÈ ÈˆÁa BËtLÓk Li‰ ÂÈÁ‡ ‰ÏÎ‡Â ,ÔÒÈƒ»¿»¿»«¬»«»≈¿ƒ¿»«¬ƒƒ»

„q‰ ÏÚ ÌÈL„Á ‰LÏLa ‰ÏÎ‡L ‡ˆÓpL ,i‡Â63, ¿ƒ»∆ƒ¿»∆»¿»ƒ¿»√»ƒ««≈∆
B‡ ,‰i˙L Ì„˜ B‡ ‰ÏÈÎ‡ Á‡ ˙‚B‚k ‰ÏÎ‡L B‡∆»¿»ƒ¿∆∆««¬ƒ»…∆¿ƒ»
‰È‚a ‰˙È‰L B‡ ,dcÏ ‰˙È‰L B‡ ,‰eL˜ ‰˙È‰L∆»¿»¿»∆»¿»¿«»∆»¿»¿ƒ»
˜ÙÒ el‡ ÏkÓ  ˙‡t˙ ‡ÏÂ ,ÈÚÏ ‰ÎeÓq‰«¿»»ƒ¿…ƒ¿«»ƒ»≈»≈

ÌÈBÚ B‡ ÔÈÚe˜64ÌeÓ da ÏÈh‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»ƒƒƒ»
‰˜BÏ BÈ‡  Á‡65‰ÏÈÎ‡‰ ÈpÓÊa dËtLÓk ‰ÏÎ‡ . «≈≈∆»¿»¿ƒ¿»»ƒ¿«≈»¬ƒ»

.Úe˜ ÌeÓ ˙ÏÚa ‡È‰ È‰  ‰‡t˙ ‡ÏÂ¿…ƒ¿«¿»¬≈ƒ«¬«»«

שאמרנו 63) כמו ולא רצופים. חדשים שלושה כלומר,
תשרי . חצי  עד ומאלול ניסן, חצי  עד מאדר למעלה:

הם 64) אם האלו הדברים בכל נסתפקו שם בגמרא שהרי 
ספק  הוא כך משום הספק . נפשט  ולא לא, או מרפאין
אחרת  סיבה כאן שיש שייתכן עוברים, או קבועים

לזה. רפואה אינם אלו ודברים היא 65)לעוורונה. שמא
לוקה. אינו אחר מום בה והמטיל קבוע  מום בעלת

.ÊË˜ÙÒ ca LÈ66ÌeÓ ˙ÏÚa ‡È‰ ÚÙÓÏ Ì‡ , ≈«»»»≈ƒ¿«¿≈«ƒ«¬«
eL‡È˙pL ˙ÚÓ B‡ ÌÈÓen‰ dÏ e‡aL ˙ÚÓ Úe»̃«≈≈∆»»«ƒ≈≈∆ƒ¿»¬
eL‡È˙pL Ì„˜ d˙B‡ ‰„Bt‰ ,CÎÈÙÏ .d˙‡eÙÓ≈¿»»¿ƒ»«∆»…∆∆ƒ¿»¬
eL‡È˙pL Á‡ ÔBÈ„t‰ B˙B‡a ‰‰Â d˙‡eÙÓ≈¿»»¿∆¡»¿«ƒ¿««∆ƒ¿»¬

d˙‡eÙÓ67Ôa˜ ‡ÈÓ BÈ‡Â ,ÏÚBÓ ˜ÙÒ ‰Ê È‰  ≈¿»»¬≈∆»≈≈¿≈≈ƒ»¿«
.BÓB˜Óa ‡a˙iL BÓk ,‰ÏÈÚÓ¿ƒ»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

שמואל 66) דמר אחוה פינחס  מיניה "בעי  לט . שם
מכאן  או מומא הוי  למפרע  איתסי , ולא אכל משמואל,
אמרת  אי  בפדיונו. למימעל מינה נפקא מומא, הוי  ולהבא
לא  מומא הוי  ולהבא מכאן ואי  מעיל, מומא הוא למפרע 

הבעיא. נפשטה ולא אחר 67)מעיל", נהנה אפילו כלומר,
לפני שנפדה כיון ספק , זה הרי  מרפואתה, שנתייאשו
שם  רש"י  מדברי  שנראה כמו (ולא מרפואתה שנתייאשו

שם). רש"ש ראה מעל, ודאי  בדיקתן שלאחר

   1 
יונה,1) ובני  תורים ודין בעוף , הפוסלים המומים בו יבאר

ודין  והנעבד, זרה לעבודה ומוקצה ונרבע  רובע  ודין
המקדישם.

.‡ÛBÚa ÔÈÏÒBt ÔÈÓen‰ ÔÈ‡2„Á‡Â Îf‰ „Á‡ ÔÎÂ . ≈«ƒ¿ƒ¿¿≈∆»«»»¿∆»
ÛBÚa ‰˜p‰3‰Ó‰a ‡l‡ 'ÎÊ ÌÈÓz' Ó‡ ‡lL . «¿≈»¿∆…∆¡«»ƒ»»∆»ƒ¿≈»

ÌÈpË˜ ÔÈÓeÓa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .„Ïa4Ï‡ ; ƒ¿««∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿«ƒ¬»
Btb LiL ÛBÚ5 BÏ‚ ‰ÚË˜ B‡ BÈÚ ˙ÈÓÒ B‡ ∆»≈«ƒ¿≈≈ƒ¿¿»«¿

ÁaÊn‰ Èa‚Ï eÒ‡6ÏÏk ÒÁ ÔÈÈ˜Ó ÔÈ‡L ,7ÔÎÂ . »¿«≈«ƒ¿≈«∆≈«¿ƒƒ»≈¿»¿≈
d˙B‡ ÔÈÒB‡L ˙BÙh‰ ÔÓ ˙Á‡ Ba „ÏB Ì‡ƒ«««ƒ«¿≈∆¿ƒ»

Ôa˜Ï ÏÒÙ ‰Ê È‰  ‰ÏÈÎ‡a8. «¬ƒ»¬≈∆ƒ¿»¿»¿»

בעוף ,2) וזכרות תמות ואין בבהמה, וזכרות תמות כי 
דנדבה  דבורא ויקרא ובספרא יד. ותמורה כד: קידושין
יח ) כב , (ויקרא שנאמר ממה זאת למדו ג, הלכה ו פרשה
וזכרות  "תמות – ובעזים" בכשבים בבקר זכר "תמים

בעוף ". וזכרות תמות ואין בהמה,3)בבהמה, שבקרבנות
נקבה  דוקא או נקבה, ולא זכר דוקא להביא שחייבים יש
מן  או הזכרים מן או להביא יכול העוף  מן אבל זכר, ולא
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ח . הלכה הקרבנות מעשה מהלכות בפ "א וראה הנקבות,
במשנה).4) סח : זבחים (רש"י  שבעין דוקין כנף 5)כגון

גפה,6)שלו. יבשה "יכול שם: וקידושין שם ספרא
"מן  יד) א, (ויקרא לומר תלמוד עינה, נחטטה רגלה, נקטעה

העוף ". כל ולא יא.7)העוף " הלכה פ "ב , למעלה ראה
ממה 8) י , הלכה שם למעלה רבינו הביא בהמה, לגבי 

או  הירצך לפחתך נא "הקריבהו ח ) א, (מלאכי  שנאמר
משנה). (כסף  בעוף  גם שייך זה וטעם פניך", הישא

.ÌÈBz9ÌÈpË˜10‰BÈ Èe ,ÔÈÏeÒt 11 ÌÈÏB„‚ ƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈»¿ƒ
ÔÈÏeÒt12‰Bi‰ Èa ÔÓ B‡ ÌÈz‰ ÔÓ :Ó‡pL ;13. ¿ƒ∆∆¡«ƒ«…ƒƒ¿≈«»

e‰v‰ ˙lÁz14ÏeÒt  ‰Êe ‰Êa15È˙Ó „ÚÂ .16eÈ‰È ¿ƒ««ƒ»∆»∆»¿«»«ƒ¿
Ûk ˜BÚL ÔÓÊ Ïk ?ÌÈLk ‰BÈ È17‡lÓ˙Óe ¿≈»¿≈ƒ»¿«∆≈»»ƒ¿«≈

BwÚ ÌB˜ÓÌc18e‰ÊiMÓ ÌÈLk ÌÈBz‰Â .19. ¿ƒ»»¿«ƒ¿≈ƒƒ∆ƒ¿»

יונים.9) של מיוחד עדיין.10)מין גדלו יונים 11)שלא
צריך  היה לא "גדולים" על כאן שמדבר ומכיון רגילים.
ראה  קטנים, על מורה "בני " שהמלה היונה", "ובני לכתוב 

שגור. ביטוי  שנקט  אלא בסמוך, וברייתא 12)להלן משנה
כב . הכתוב 13)בחולין השמיט  לא כולה, התורה ובכל

"בני " פעם אף  כתב  לא כן וכמו "יונים ", אצל "בני " מלת
תורים  כי  כב :) (שם בברייתא למדו ומזה "תורים", אצל

קטנים. דוקא ויונים נוצה 14)דוקא להביא כשמתחילים
שם). חולין (רש"י  לצואר סביב  צהובה שם 15)יפה

שבני יונה, בני  אצל ובין תורים אצל בין כלומר, במשנה.
פסול  ובתורים הקטנות, מכלל יצא שכבר משום פסול יונה
נסתפקו  (שם:) ובחולין גדלות. לכלל הגיע  לא שעוד מפני 
נפשטה  ולא ספק , מטעם או ודאי  מטעם פסולים הם אם
הלכה  הקרבנות מעשה מהלכות בפט "ז להלן וראה הבעיא,

מכי16)ב . וכו' כשרים יונה בני  "מאימתי  בגמרא שם
יונה  בני  מאימתי  ופירש"י  דמא", ואתי  מיניה גדפא שמיט 
שהיה  נראה "ורבינו, הם, מאוסים שנולדו שביום כשרים,
הגירסא  שהיא ונראה כשרים", יונה בני  אימתי  "עד גורס 

משנה). (כסף  שמיט 17)הנכונה" "מכי  שם: בגמרא
בערוך  ראה הקטנים, הכנפיים שעל הנוצה והיינו גדפא",

ג. נץ  הציהוב .18)ערך תחילת בכלל אינו עדיין שאז
פקפוק . שום בלי  לכתחילה הוא בגמרא:19)וכשר שם

"שיהא  רש"י : ומפרש משיזהיבו" כשרים, התורים "מאימתי 
כזהב ". ומזהיבים ואדומים גדולים גופן כנפי 

.‚ÌeËÓh‰20ÒBÈ‚Bc‡‰Â21EÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , «À¿¿»«¿¿ƒ««ƒ∆≈¿
Ô‰Ó ÏB„b ÌeÓ22ÁaÊnÏ ÔÈÏeÒt Ô‰ È‰ 23CcÓ »≈∆¬≈≈¿ƒ«ƒ¿≈«ƒ∆∆

ÔÈÓk Ô‰ È‰  ‰˜ ˜ÙÒ ÎÊ ˜ÙÒ Ô‰L ÈÙÏ :˙Á‡«∆∆¿ƒ∆≈¿≈»»¿≈¿≈»¬≈≈¿ƒ
 ‰ÓÈÓ˙ ‰˜e ÌÈÓz ÎÊ :Ó‡ ˙Bawe .Á‡«≈«»¿»∆¡«»»»ƒ¿≈»¿ƒ»

˙È‡cÂ ‰˜ B‡ È‡cÂ ÎÊ ‰È‰iL „Ú24Û‡ CÎÈÙÏ . «∆ƒ¿∆»»««¿≈»«»ƒ¿ƒ»«
ÒBÈ‚Bc‡ B‡ ÌeËÓË ‡e‰L ÛBÚ‰25ÏeÒt »∆À¿«¿¿ƒ»

ÁaÊnÏ26. «ƒ¿≈«

(פ "ב 20) סתום הוא אלא נקבות, ולא זכרות לא לו שאין
כה). הלכה אישות זכרות 21)מהלכות אבר לו "שיש

כד). הלכה (שם נקבות" בכורות 22)ואבר משנה ראה
הטומטום  סובר תנאֿקמא תנאים: מחלוקת בכור, לענין מא.
נקבה), הם (שמא במקדש לא אותן שוחטין אין ואנדרוגינוס 

לך  "אין אומר ישמעאל ור' זכר), הם (שמא במדינה ולא
ונעבד  נגזז אלא בכור אינו אומרים וחכמים מזה". גדול מום
רבינו  ופסק  רש"י ). – ונעבד ונגזז היא, עצמה בפני  (שבריה
הלכה  המקדש ביאת מהלכות בפ "ז כתב  וכן ישמעאל. כר'
ה, הלכה בכורות מהלכות בפ "ב  שהרי  עיון, צריך אבל ח .
אחרי (כלומר, במומו ויאכל בכור הוא כי  בטומטום פסק 
מה  כי  שם, במשנה רש"י  כתב  וכן אחר, מום בו שנפל
אלא  זה אין מזה", גדול מום לך "אין ישמעאל ר' שאמר
כדעת  שם פסק  ובאנדרוגינוס  לחםֿמשנה). – באנדרוגינוס 
ט . הלכה להלן גם וראה עצמה. בפני  כבריה שהוא חכמים

ויקרא 23) פ ' בספרא אליעזר ר' כדברי  ולא פה: זבחים
ואנדרוגינוס  שטומטום ה), הלכה ו פרשה דנדבה (דבורא

בעוף . שאינו 24)כשרים שם) (בכורות חכמים כדברי 
בגמרא  שהרי  תמוהים, דבריו אבל ונעבד. נגזז אלא בכור
אבל  באנדרוגינוס , מחלוקת חסדא רב  "אמר מא: שם

מספיקא". וקדוש הוא ספיקא הכל דברי  אף 25)טומטום
א. הלכה למעלה ראה בעוף , פוסלים המומים אין כי 

שהטומטום 26) בקרבנות שלמדנו כיון כלומר, אחרת. מדרך
זכר  או שצריך משום למזבח , בהקרבה אסורין והאנדרוגינוס 

למזבח . פוסלים הם בעוף  גם – ודאית נקבה או ודאי 

.„ÌÈ‡Ïk‰ ÔÎÂ27ÔÙ„ ‡ˆBÈÂ28ÔÓÊ qÁÓe29 ¿≈«ƒ¿«ƒ¿≈…∆¿À«¿«
ÌÈÏeÒt30BL :Ó‡pL .ÌeÓ Ì‰a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ««ƒ∆≈»∆∆∆¡«

ÈÙa ÔÈÓÂ ÔÈÓ Ïk ‰È‰iL „Ú  ÊÚ B‡ OÎ B‡∆∆≈«∆ƒ¿∆»ƒ»ƒƒ¿≈
ÊÚÂ OkÓ ÚÓ ‰È‰iL ‡Ï ,BÓˆÚ31 „ÏeÈ Èk . «¿…∆ƒ¿∆¿…»ƒ∆∆»≈ƒƒ»≈

ÔÙ„ ‡ˆBÈÏ Ët32qÁÓÏ Ët  ÌÈÓÈ ˙ÚL ‰È‰Â . ¿»¿≈…∆¿»»ƒ¿«»ƒ¿»ƒ¿À«
ÔÓÊ33ÌB˙ÈÏ Ët  Bn‡ ˙Áz .34Á‡ „ÏBpL , ¿«««ƒ¿»¿»∆«««

Bn‡ ‰ËÁLpL35. ∆ƒ¿¬»ƒ

להלן.27) ראה ועז, מכבש הולד 28)מעורב  שהוציאו
קיסרי . ניתוח  ידי  על הבטן, ח ,29)דרך הלכה להלן ראה

שבעת  וכל להיוולדו, השמיני  מיום להקריב  מצותֿעשה כי 
זמן. מחוסר הוא הראשונים בבא 30)הימים נז. בכורות

ג. הלכה ח  פרשה אמור בספרא הוא וכן ועוד. עז: קמא
ומכאן 31) ואחד, אחד כל על "או" שכתוב  ממה כן למדו

מעורבים, שיהיו ולא עז, או כבש או שור להיות צריך כי 
(הר  או ד"ה לח : חולין ותוספות שם קמא בבא ראה

שם.34)שם.33)שם.32)המוריה).

.‰‰Ó„p‰36‡e‰ È‰  ÌÈ‡Ïk BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , «ƒ¿∆««ƒ∆≈ƒ¿«ƒ¬≈
ÁaÊnÏ ÏeÒt37ÊÚÂ ,ÊÚ ÔÈÓk ‰„ÏiL ÏÁ ?„ˆÈk . »«ƒ¿≈«≈«»≈∆»¿»¿ƒ≈¿≈

˙ˆ˜Ó Ba LiL Èt ÏÚ Û‡ ,Ok ÔÈÓk ‰„ÏiL∆»¿»¿ƒ∆∆««ƒ∆≈ƒ¿»
ÔÈÓÈÒ38ÏeÒt  Á‡ ÔÈÓÏ ‰ÓB„ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ , ƒ»ƒƒ¿∆¿ƒ«≈»

ÔÓ ÏB„b Úe˜ ÌeÓ EÏ ÔÈ‡L ;Úe˜ ÌeÓ ÏÚk¿««»«∆≈¿»«»ƒ
ÈepM‰39. «ƒ

אמה 35) שמתה כל יתום, "ואיזהו במשנה: שם בבכורות
לאחר  נולד השמיט  ורבינו ילדה". ואח "כ שנשחטה או
שמים  בידי  שבמיתה משום בכסף ֿמשנה), (ראה מיתה
באופן  ורק  קמב :), בתרא בבא (ראה אמו לפני  מת הוולד
רבינו  כיוון ולזה מת. הוולד אין – לצאת הוולד שנעקר
הלכה  בכורות מהלכות בפ "ו דהוא) ד"ה שם תוספות (ראה
או  אמו שמתה היתום "וכן שכתב : בהמה, מעשר לענין יד
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פז                 
         

מתעשר". אינו לידתו עם בהמשך 36)נשחטה להלן ראה
הנדמה. הוא כיצד ובבא 37)ההלכה, וחולין בכורות

"או  שם) (ויקרא שנאמר ממה זאת ולמדו שם. וספרא בתרא
לנדמה. פרט  – מ "או 38)עז" למעטו אין שאז אמו. של

טז: בבכורות ראה לענין 39)עז", במשנה שם ראה
פטורה  רחל, מין שילדה ועז עז, מין שילדה "רחל בכורה:
ג: שם וגמרא חייב ". סימנים מקצת בו יש ואם הבכורה . מן
בחוץ , עליו לישחט  לענין אבל לכהן, ליתנו חייב  כי  אמרו
ואסור  גמור, למום אמו, סימני  מקצת בו שיש הנדמה, נחשב 
מקצת  בו אין ואם שם. ברש"י  וראה המזבח , על להקריבו
למין  כולו שדומה כיון מום, בעל אינו אמו, של סימנים

כנ"ל.א  עז", מ "או נתמעט  והוא חר,

.ÂÚB‰ ÔÎÂ40Úap‰Â41‰Ê ‰„BÚÏ ‰ˆ˜n‰Â42 ¿≈»≈«¿«ƒ¿»¿«À¿∆«¬»»»
„Úp‰Â43‰ÏÈÎ‡a ÔÈzÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,44È‰  ¿«∆¡»««ƒ∆≈À»ƒ«¬ƒ»¬≈

ÁaÊn‰ Èa‚Ï ÔÈÏeÒt Ô‰45Ì‰a Ì˙ÁLÓ Èk :Ó‡pL . ≈¿ƒ¿«≈«ƒ¿≈«∆∆¡«ƒ»¿»»»∆
ÏeÒt ‰˙ÁL‰ Ba LiL Ïk 46‰Úe .47‡e‰ …∆≈«¿»»»«¬≈»

Èk :È˙k ‰Ê ‰„BÚe .Oa Ïk ˙ÈÁL‰ Èk :ÓB‡≈ƒƒ¿ƒ»»»«¬»»»¿ƒƒ
EnÚ ˙ÁL48Ì„‡‰ ˙‡ e‚‰L ÛBÚÂ ‰Ó‰a ÔÎÂ .49 ƒ≈«¿¿≈¿≈»»∆»¿∆»»»

ÚBk Ô‰ È‰50Úa B‡51ÁaÊnÏ ÔÈÏeÒÙe52. ¬≈≈¿≈«ƒ¿»¿ƒ«ƒ¿≈«

האשה.40) על שבא פר  מן 41)כגון שנרבעה בהמה
פי על או אחד עד פי  על ונרבע  שרבע  "וכגון האדם,
זבחים  ורש"י  בפיה"מ , (רבינו בכך" נסקלת שאינה הבעלים,

כח .). תמורה וראה לקרבן 42)עא. הפרישוה כלומר,
אף  רבינו, ולדעת כח :). בתמורה (רש"י  זרה לעבודה
ישראל  תפארת (ראה עבודהֿזרה לתשמישי  הפרישוה
פ "ד  להלן וראה לד), סימן פ "ב  קדשים לסדר בפתיחה

מוקצה. משום נפסל מאימתי  ד אותו 43)הלכה שעשו
לו. ועבדו הרשומים 44)עבודהֿזרה אלה כל כלומר,

ופ "ח  כח . תמורה משנה ראה והנעבד, המוקצה ואף  למעלה,
א. הלכה זרה עבודה במשנה.45)מהלכות שם

עמ '46) (שם בברייתא כי  אף  כח : שם ישמעאל ר' דרשת
הבהמה" "מן ב ) א, (ויקרא שנאמר ממה כן למדו ב ) ועמ ' א
"מן  הנעבד, את להוציא הבקר" "מן ונרבע , רובע  להוציא
ר' דרשת רבינו מביא – המוקצה את להוציא הצאן"
כי ד"ה כג. חולין תוספות ראה בה, מודים שהכל ישמעאל

המוריה). (הר וכן 47)משחתם "ובערוה". מג"ע : בדפוס 
רוקח ). (מעשה בגמרא כן 48)הוא למדו שם, בתמורה

לכם  ועשיתם תשחיתון "פן טז) ד, (דברים שנאמר ממה
כאן). המוריה הר (וראה וכו'" סמל כל תמונת פסל

(משנה 49) מסקילה שפטורים הבעלים ע "פ  או אחד עד ע "פ 
ב ). הלכה פ "ד להלן ראה עא. בהמה 50)זבחים לגבי  רק 

פ "ד  להלן וראה פה: (זבחים בעוף  רובע  אין שהרי  כן, כתב 
א). שם.51)הלכה פ "ד להלן ראה בעוף , ובין בבהמה בין

זאת 52) שלמדו כח : בתמורה וראה במשנה. שם זבחים
את  להוציא – הצאן "ומן ב ) א, (ויקרא שנאמר ממה
ומוקצה  נרבע  שלמד ישמעאל ר' לדעת כי  ויתכן הנוגח ".
וכו' הבהמה" "מן דרש ולא למעלה, ראה מ "משחתם",

הצאן"לעני "ומן גם דרש לא – שם בתמורה ראה זה, ן
כרובע  "שהן לכתוב  רבינו הוצרך ולכן נוגח , להוציא

המוריה. בהר וראה ונרבע ",

.Êel‡‰ ÔÈÏeÒt‰ Ïk ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ,ÈÏ ‰‡ÈÂ¿≈»∆ƒ∆««ƒ∆≈»«¿ƒ»≈
ÁaÊnÏ ÔÈÈe‡53BÈ‡  ÔÈ˜‰Â Ú Ì‡ ,Ôa˜Ï ¿ƒ«ƒ¿≈«¿»¿»ƒ»«¿ƒ¿ƒ»≈

Ô˙‰Ê‡ ‰Lt˙ ‡lL ÈÙÏ ,‰Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ54Ï‡ . ∆ƒ«»¿ƒ∆…ƒ¿»¿»«¿»»»¬»
Ô˙‡55Ïk ÈÁÓe ‰BÊ56ÁaÊn‰ Èa‚Ï ÔÈeÒ‡57, ∆¿«»¿ƒ∆∆¬ƒ¿«≈«ƒ¿≈«

;˙Á‡ ‰˜BÏ  „Á‡k Ô‰ÈL B‡ Ô‰Ó „Á‡ È˜n‰Â¿««¿ƒ∆»≈∆¿≈∆¿∆»∆««
‰Ó ÈtÓe .Ïk ÈÁÓe ‰BÊ Ô˙‡ ‡È˙ ‡Ï :Ó‡pL∆∆¡«…»ƒ∆¿«»¿ƒ∆∆ƒ¿≈»

‰˜BÏ58Â‡Ïa eÓ‡pL ÈtÓ ?Ô‰ÈL ÏÚ ˙Á‡ ∆«««¿≈∆ƒ¿≈∆∆∆¿¿«
„Á‡59. ∆»

נכון.53) וכן זו, מלה חסירה וויניציאה רומי  בדפוס 
כמבואר 54) השחתה", – מ "השחתה נלמדו אלא בתורה,

אתנן.55)למעלה. איזהו ח , הלכה פ "ד להלן ראה
כלב .56) מחיר איזהו טז, הלכה שם להלן משנה 57)ראה

ק . לאֿתעשה המצוות ספר וראה כח . לפי58)תמורה
כדלהלן. נתפרשה, "לא 59)שאזהרתם נאמר לא כלומר,

ביחד  כללן אלא כלב ", מחיר תביא ולא זונה, אתנן תביא
בספר  רבינו ודעת כלב ", ומחיר זונה אתנן תביא "לא
ראה  שם, רבינו וכנוסחת מא. (פסחים כרבא ט  כלל המצוות
שם  ותיקונים ובהוספות לו, עמוד לעם" המצוות ב "ספר
אחת, אלא לוקין אין כזה שבכללות לאו שעל שמו), עמוד

א. הלכה פ "ה להלן גם ראה

.Á‰OÚ ˙ÂˆÓ60˙Baw‰ Ïk È˜‰Ï61ÌBiÓ ƒ¿«¬≈¿«¿ƒ»«»¿»ƒ
‰‡Ï‰Â ÈÈÓM‰62˙Áz ÌÈÓÈ ˙ÚL ‰È‰Â :Ó‡pL , «¿ƒƒ»»¿»∆∆¡«¿»»ƒ¿«»ƒ««

‰ˆÈ ‰‡Ï‰Â ÈÈÓM‰ ÌBiÓe Bn‡63˙ÚL ÏÎÂ . ƒƒ«¿ƒƒ»»¿»≈»∆¿»ƒ¿«
ÔÓÊ qÁÓ ‡˜ ÌÈÓi‰64ÔÓÊ qÁnL Èt ÏÚ Û‡Â . «»ƒƒ¿»¿À«¿«¿««ƒ∆¿À«¿«

ÏeÒt65‰˜BÏ BÈ‡  BÈ˜‰Â Ú Ì‡ ,66ÈtÓ , »ƒ»«¿ƒ¿ƒ≈∆ƒ¿≈
‰OÚ ÏÏkÓ ‡a‰ Â‡Ï ‡e‰L67Ôaw‰ ‰ˆ ‡ÏÂ ,68. ∆««»ƒ¿«¬≈¿…ƒ¿»«»¿»

ס .60) עשה המצוות, בספר שם:61)ראה המצוות (בספר
נצטווינו  לא שבעוף  נראה – הבהמה" מן שנקריב  קרבן "כל
שכתב  ט  הלכה להלן נראה וכן השמיני . היום עד להמתין
כתב  ולא זמנן", שעבר יונה ובני  – זמנן הגיע  שלא "תורים
שלא  "תורים שם כתב  וכן זמנן". הגיע  שלא יונה "בני  גם
מהלכות  ובפי "ח  בבהמה". זמן כמחוסר שהן זמנן, הגיע 
בהמה  בגופו, זמן מחוסר "איזהו ח : הלכה הקרבנות מעשה
שבני הרי  זמנן", הגיע  שלא ותורין הלידה ימי  שבעת בתוך
בפ "ג  (וראה לידתם משעת מיד בהקרבה מותרים יונה
בחולין  רש"י  דעת וכן י ). הלכה אסורות מאכלות מהלכות

להגרע "א). הרמב "ם בגליון וראה מסכת 62)כב : ראה
הקרבנות  מעשה מהלכות פ "א ולהלן ד, משנה פ "א פרה

יאֿיב . "שבעת 63)הלכה כט ) כב , (שמות נאמר כן וכמו
לי ". תתנו השמיני  ביום אמו, עם יהיה ראה 64)ימים

הלכה  הקרבנות מעשה מהלכות פי "ח  ולהלן קיב : בזבחים
פ :65)ח . ובחולין שם, פרה במשנה נראה ראה 66)כן

קיד: וזבחים שם ימים 67)חולין שבעת "והיה שנאמר
שבכל  זה ומכלל ירצה", והלאה השמיני  ומיום אמו, תחת
שם  וזבחים בחולין הדברים ומקור ירצה. לא הימים שבעת
לעשה", ניתקו דהכתוב  זמן למחוסר הנח  זירא, רבי  "אמר
שעובר  לעשה, הניתק  לאו כל כמו זה אין כי  רבינו ומפרש
הכוונה  אלא שבו, העשה את אחרֿכך ומקיים הלאו על
ד"ה  שם זבחים בתוספות וראה עשה, מכלל הבא ללאו
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שם. המצוות ובספר הנח , ד"ה שם וחולין אלמא,
מכלל 68) ירצה". והלאה השמיני  "ומיום (שם) נאמר שהרי 

נרצה. אינו – השמיני  יום שלפני  זה,

.ËÔpÓÊ ÚÈb‰ ‡lL ÌÈBz69ÔÓÊ qÁÓk Ô‰L , ƒ∆…ƒƒ«¿«»∆≈ƒ¿À«¿«
‰Ó‰aa70ÔpÓÊ ÚL ‰BÈ Èe ,71ÏÚk Ïk‰  «¿≈»¿≈»∆»«¿«»«…¿««

ÌeÓ72‰˜BÏ BÈ‡  ÔÈ˜n‰Â ;73Èt ÏÚ Û‡ , ¿««¿ƒ»≈∆««ƒ
.‰ˆ ‡ÏÂ ÏeÒt Ôaw‰L∆«»¿»»¿…ƒ¿»

ב .69) הלכה למעלה ראה שיזהבו, זבחים 70)לפני  כת"ק 
ה"ח . הקרבנות מעשה מהלכות פי "ח  להלן וראה קיד:

זמנן.71) מהו ב  הלכה למעלה יונה 72)ראה בני  כלומר,
זבחים  משנה וראה בהמה, אצל מום כבעל הוא זמנן שעבר

כי ֿאם 73)שם. לאֿתעשה, בלשון התורה כתבן לא שהרי 
מן  "והקריב  יד) א, (ויקרא שנאמר עשה, מכלל הבא בלאו

כסף ֿמשנה. ראה היונה", בני  מן או התורים

.ÈÒBÈ‚Bc‡Â ÌeËÓË LÈc˜n‰74‰ÙËe75ÌÈ‡ÏÎÂ ««¿ƒÀ¿¿«¿¿ƒ¿≈»¿ƒ¿«ƒ
ÔÙ„ ‡ˆBÈÂ76ÌÈˆÚ LÈc˜Ók ‰Ê È‰  ÁaÊnÏ ¿≈…∆«ƒ¿≈«¬≈∆¿«¿ƒ≈ƒ

ÌÈ‡Â77Ô‰ È‰Â ,ÔÙeb ÏÚ ‰ÏÁ ‰M„˜ ÔÈ‡L ÈÙÏ , «¬»ƒ¿ƒ∆≈¿À»»»«»«¬≈≈
Ôa˜ Ïk Ì‰ÈÓ„a ‡ÈÈÂ eÎnÈÂ ,c ÏÎÏ ÔÈlÁÀƒ¿»»»¿ƒ»¿¿»ƒƒ¿≈∆»»¿»

ÌeÓ ÏÚk ÔÈ‡Â .‰ˆiL78BÈÓa LÈ ÌeÓ ÏÚaL , ∆ƒ¿∆¿≈»¿««∆««≈¿ƒ
Ôa˜79LÈc˜n‰ Ï‡ .80„ÚÂ ‰ˆ˜Óe ÚaÂ ÚB »¿»¬»««¿ƒ≈«¿ƒ¿»À¿∆¿∆¡»

,BÚ ÌeÓ ÏÚa LÈc˜Ók ‰Ê È‰  ÈÁÓe Ô˙‡Â¿∆¿»¿ƒ¬≈∆¿«¿ƒ««≈
ÔÎÂ .ÂÈÏÚ e„tÈÂ Úe˜ ÌeÓ Ô‰a ÏtiL „Ú eÚÈÂ¿ƒ¿«∆ƒ…»∆»«¿ƒ»»»¿≈
ÌeÓ ÏÚa LÈc˜Ók ‰Ê È‰  ÔÓÊ qÁÓ LÈc˜n‰««¿ƒ¿À«¿«¬≈∆¿«¿ƒ««

‰˜BÏ BÈ‡Â ,BÚ81e‡aL BÓk ,82. ≈¿≈∆¿∆≈«¿

ג.74) הלכה למעלה א.75)ראה הלכה למעלה ראה
ד.76) הלכה למעלה יז.77)ראה תמורה 78)תמורה

שקדושת  מום, בעל על קרבן בהמת בממיר והיינו שם.
ופ "ג  יד, הלכה תמורה מהלכות (פ "א עליו חלה  התמורה

תמורה. חלה לא אלה ועל ה) הלכה תם.79)שם הוא אם
עצמן. בפני  מין הם הנ"ל החמישה כח :80)אבל תמורה

(81– למזבח  שהמקדישו עובר מום לבעל דומה אינו ובזה
מום  בעל לבין עובר מום בעל בין בזה חילקו שלא לוקה,
המוריה. בהר וראה ב . הלכה פ "א למעלה עיין קבוע ,

ח .82) הלכה למעלה

.‡È‰Úa‡ Ô‰ È‰ ÁaÊnÏ ÔÈeÒ‡‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»»¬ƒ«ƒ¿≈«¬≈≈«¿»»
ÌeÓ ÏÚa :Ô‰ el‡Â ,OÚ83Án‰ ÔÓ BÈ‡LÂ .84. »»¿≈≈««¿∆≈ƒ«À¿»

ÌÈÙaÓ ‡ qÁÓe85‰ÙËe .86ÌÈ‡ÏÎÂ .87‡ˆBÈÂ . ¿À«≈»ƒƒ¿ƒ¿≈»¿ƒ¿«ƒ¿≈
ÔÙ„88ÚÂ .89ÚaÂ .90Ì„‡‰ ˙ÈÓ‰LÂ .91„Úp‰ .92. …∆¿…≈«¿ƒ¿»¿∆≈ƒ»»»«∆¡»

Ô˙‡‰ .‰ˆ˜n‰93ÈÁn‰ .94ÔÓÊ qÁÓ .95. «À¿∆»∆¿»«¿ƒ¿À«¿«

ונדמה 83) ואנדרוגינוס  וטומטום ד. הלכה פ "א למעלה ראה
(לחם  ה והלכה ג הלכה למעלה ראה מום, בעל בכלל הם
(כסף ֿמשנה  כלאים בכלל נדמה כי  אומרים ויש משנה).

ה). הלכה ח .84)למעלה הלכה פ "ב  למעלה ראה
יא.85) הלכה ד.87)שם.86)שם הלכה למעלה
ו.89)שם.88) הלכה שם.91)שם.90)למעלה
ז.93)שם.92) הלכה למעלה 95)שם.94)למעלה

אמו  שנשחטה אחר שנולד יתום כאן מנה ולא ד. הלכה

אין  אמו שחיטת אחר שנולד שכיון ד), הלכה למעלה (ראה
ועיין  משנה, (כסף  דופן יוצא בכלל הוא והרי  לידה, זו

ראב "ד).

.ÈÔÈeÒ‡‰ Ïk96.Ô‰L ÏÎa ÔÈÒB‡ ÁaÊn‰ Èa‚Ï »»¬ƒ¿«≈«ƒ¿≈«¿ƒ¿»∆≈
‡Baa „Á‡ Ú˙ elÙ‡97ÏÒÙÂ Ïk‰ „ÒÙ  ¬ƒƒ¿»≈∆»¿ƒƒ¿««…¿ƒ¿«

ÔlÎÂ .ÁaÊnÏ98ÁaÊnÏ ÔÈzÓ Ô‰È˙B„ÏÂ99ıeÁ ; «ƒ¿≈«¿À»«¿≈∆À»ƒ«ƒ¿≈«
,Ì„‡‰ ˙‡ ‰˙ÈÓ‰LÂ ˙Èˆ˜Óe ˙„ÚÂ ˙Úa „ÏeÓƒ¿«ƒ¿««¿∆¡∆∆À¿≈¿∆≈ƒ»∆»»»

Ô˙BÓk ÁaÊnÏ ÔÈeÒ‡ Ô„ÏeL100. ∆¿»»¬ƒ«ƒ¿≈«¿»

כח .96) ובתמורה ע : בזבחים הוא 97)משנה מי  ניכר ולא
למזבח .98)הפסול. הפסולין ל:99)כל בתמורה משנה

גם  וראה מותרין", וולדותיהן מזבח  לגבי  האסורים "כל
מו: זרה ולד 100)בעבודה רבא "אמר שם: בתמורה

אסור  נוגחת ולד נרבעו, וולדה היא אסורה, היא הנרבעת ה,
ונעבד  מוקצה ולד אפילו דאמרי , איכא וכו'. נגחו וולדה
(כלומר, בניפחיה" ליה דניחא טעמא? מאי  אסור,
חשובה  ונראית ונפוחה, שמינה נראית מעובדת כשהבהמה
רבינו  – ואסור בעובר ליה ניחא הלכך זרה, לעבודה יותר

דאמרי . כאיכא רבינו ופסק  גרשום),

.‚È?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na101B‡ ‰Ú da ‰„ÚpLk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆∆¿»»¬≈»
dnÚ ÈeˆÓ „Ïe‰ È‰L ,˙aÚÓ ‰˙È‰Lk ‰˙ÈÓ‰L∆≈ƒ»¿∆»¿»¿À∆∆∆¬≈«»»»ƒ»
Ì‡ Ï‡ ;‰ÈÈ‡Ó ‡k ‰È‰Â ‰ÏÒÙpL ˙Úa¿≈∆ƒ¿¿»¿»»¿≈»≈≈»∆»¬»ƒ
‰˙ÈÓ‰L Á‡ B‡ ‰Ú da ‰„ÚpL Á‡ ‰aÚ˙ƒ¿«¿»««∆∆∆¿»»¬≈»««∆≈ƒ»

ÁaÊnÏ Lk d„ÏÂ È‰ 102‡È‰Lk ‰Úa elÙ‡ . ¬≈¿»»»≈«ƒ¿≈«¬ƒƒ¿¿»¿∆ƒ
‰aÚ˙ Ck Á‡Â ˙Lc˜Ó103Ì‡ ,ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â . À¿∆∆¿««»ƒ¿«¿»¿≈»ƒ«ƒ

,‰aÚ˙Â dLÈc˜‰ Ck Á‡Â ÔÈlÁ ‡È‰Â ‰Úaƒ¿¿»¿ƒÀƒ¿««»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿«¿»
zÓ d„ÏeL104‰ÙË ˙ˆÈa ÁBÙ‡ ÔÎÂ .105zÓ ∆¿»»À»¿≈∆¿«≈«¿≈»À»

ÁaÊnÏ106. «ƒ¿≈«

את 101) ושהמיתה והמוקצה והנעבדת הנרבעת שוולד
למזבח . אסורין - הוא 102)האדם שם נחמן רב  לדעת

אין  רבא, דעת ולפי  אליעזר. לר' וגם לרבנן גם הכל, לדברי 
(האם  מותר" גורם וזה "זה הסוברים רבנן, לדברי  אלא זה

עליה). הבא והזכר הלשון 103)האסורה, לפי  שם
רבנן. דברי  ולפי  נחמן, רב  של הלשון 104)הראשון לפי 

השני הלשון ולפי  הכל, לדברי  הוא נחמן רב  של הראשון
רבנן. לדברי  אלא זה שנולד 105)אין אפרוח  כלומר,

טריפה. יונה מודים 106)מביצת שהכל במסקנא לא. שם
נסרחת  שהביצה לאחר אלא נרקם האפרוח  שאין מפני  בזה,

איסורה. בטל ואז כעפר, ונעשית

.„È‰Ó˜Ï ‰ÂÁzLn‰107,˙BÁÓÏ ÔÈzÓ ‰ÈhÁ  «ƒ¿«¬∆¿»»ƒ∆»À»ƒƒ¿»
Ô‰L ÁaÊÓ Èeq‡ ÏL ˙B„ÏÂÏ eÓ„Â ,epzL È‰L∆¬≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»∆ƒ≈ƒ¿≈«∆≈

ÔÈzÓ108ÈÈLÎa dÓËtL ‰Ó‰a ÔÎÂ .109‰„BÚ À»ƒ¿≈¿≈»∆ƒ¿»¿«¿ƒ≈¬»
ÁaÊnÏ ˙zÓ  ‰Ê110epzL È‰L ,111. »»À∆∆«ƒ¿≈«∆¬≈ƒ¿«

לארץ .107) ומחוברת צומחת כשהיא תבואה
נעבד 108) כגון מזבח , איסורי  של לוולדות נדמו כלומר,

כאן  ואף  נתעברה, ואחרֿכך בה שנעבדה וכו' ונרבע  ומוקצה
אלו  דברים ומקור קמח , הוא ועכשיו קמה היה מוקדם

הגמרא. במסקנת מז. זרה הוא 109)בעבודה "כרשינין
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(רבינו  לבקר" אותו ומאכילין וכו' כרסנא בערבי  הנקרא זרע 
תרומות  מהלכות בפי "ב  וראה רמ .). שבת המשנה בפירוש

ז. של 110)הלכה הכרשינים עם הבהמה מקריב  כי  אף 
המשנה). מרכבת (ראה שבקרבה זרה כלומר,111)עבודה

מהסוגיא  דבריו ומקור האכילה, ידי  על נשתנו הכרשינין
האכילה  מעתה, "אלא בתמיהה: ששאלו לא. בתמורה
ברור  שהדבר הרי  – דאסירה?" נמי  הכי  עבודהֿזרה, כרשיני 

למזבח . מותרת עבודהֿזרה בכרשיני  בהמה המפטם כי 

.ÂËÔÈÁ˜BÏ112ÌÈÎBk È„BÚ‰ ÔÓ ˙Baw‰ Ïk113, ¿ƒ»«»¿»ƒ»¿≈»ƒ
ÌeMÓ ‡Ï Ì‰Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â‡ÏÂ ÚaÂ ÚB ¿≈¿ƒ»∆…ƒ≈«¿ƒ¿»¿…

.ÏÒÙ ‰fL È‡cÂa Ú„eiL „Ú ,„ÚÂ ‰ˆ˜Ó ÌeMÓƒÀ¿∆¿∆¡»«∆ƒ»«¿««∆∆ƒ¿»
ÌÚ‰ ÏÓÁ L‡ Ìe‡È‰ È˜ÏÓÚÓ :ÓB‡ ‡e‰ È‰¬≈≈≈¬»≈ƒ¡ƒ¬∆»«»»

EÈ‰Ï‡ ÈÈÏ ÁÊ ÔÚÓÏ ˜a‰Â Ô‡v‰ ËÈÓ ÏÚ114. «≈««…¿«»»¿««¿…««»¡…∆

בברייתא.112) כב : זרה  מן 113)עבודה קונים כלומר,
מעשה  מהלכות פ "ג להלן וראה לקרבן. בהמות הגויים
הגוי . מן עולה קרבן שמקבלים ב , הלכה הקרבנות

שמפרש 114) אליעזר כרבי  ולא חכמים, לדעת כד: שם
לה'. לזבוח  בדמיהם ולקחת למכרם זה פסוק 

   1 
עדים,1) שם והיו אדם והמית ונרבע  רובע  דין בו יבאר

זונה  אתנן ודין ומוקצה, ונרבע  רובע  משום נפסל ומתי 
כלב . ומחיר

.‡ÚapL ÛBÚ‰ „Á‡Â ‰Ó‰a‰ „Á‡2˙ÈÓ‰L B‡ ∆»«¿≈»¿∆»»∆ƒ¿«∆≈ƒ
Ì„‡‰ ˙‡3„Ú B‡ ‰ˆ˜‰ B‡4Èa‚Ï ÏeÒt Ïk‰  ∆»»»À¿»∆¡««…»¿«≈

ÁaÊn‰5. «ƒ¿≈«

נרבע 2) יש ירמיה, רבי  "בעי  ב : פה, בזבחים אדם. עלֿידי 
בעופות, נרבע  יש כי  ופשטו בעופות", נרבע  אין או בעופות
ואתנן  והנעבד והמוקצה "הנרבע  בברייתא שנאמר ממה
שפסולים, הרי  הבליעה", אבית בגדים מטמאים וכו' ומחיר
ממה  כן למדו - א כג, ובחולין נבילה. אותם עושה ומליקתם
ונעבד  נרבע  למעוטי  – התורים" "מן יד) א, (ויקרא שנאמר
לכתוב  רבינו ודקדק  יש) ד"ה שם זבחים 'תוספות' (וראה
רובע  עוף  שאין בעופות, שייך לא שרובע  מפני  "שנרבעה",

שם). (זבחים, העוף 3)אשה ופסול ה"ו. פ "ג למעלה ראה
העוף  שוה סקילה שלענין שכשם הבהמה, מפסול ללמוד יש
שוה  קרבן, לענין גם הואֿהדין כז.), ברכות (ראה לבהמה
פסולה  האדם את שהמיתה הבהמה מה לבהמה, העוף 
ספר' ('קרית כן העוף  אף  במשנה) עא. זבחים (ראה לקרבן

המוריה'). והמוקצה 4)ו'הר "הנרבע  ב : פה, זבחים ראה
אבית  בגדים מטמאין כולן וכו' ומחיר ואתנן והנעבד
כבהמות. שעופות הרי  מנבלתם). (שמליקתם הבליעה"
למעוטי התורים, "מן כדלהלן: כן שלמדו למעלה וראה

ונעבד". א.5)נרבע  עא, וזבחים א. כח , תמורה ראה

.ÌL eÈ‰ Ì‡ ,Ì„‡‰ ˙‡ ˙ÈÓ‰LÂ Úap‰Â ÚB‰»≈«¿«ƒ¿»¿∆≈ƒ∆»»»ƒ»»
ÌÈ„Ú ÈL6ÛBÚ‰ B‡ ‰Ó‰a‰ È‰ 7ÔÈÏ˜Ò8ÔOe ¿≈≈ƒ¬≈«¿≈»»ƒ¿»ƒ¿»»

‰‡‰a eÒ‡9ÔÈeÒ‡ Ô‰L el‡a ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â , »«¬»»¿≈»ƒ«¿≈∆≈¬ƒ
dBbÏ10eÓ‡ ‰ne .11eÈ‰Lk ?ÁaÊnÏ ÔÈeÒ‡ Ô‰L «»««»»¿∆≈¬ƒ«ƒ¿≈«¿∆»

„Ïa „Á‡ „Ú ÌL ‰È‰L ÔB‚k .ËBÈ„‰Ï ÔÈzÓÀ»ƒ¿∆¿¿∆»»»≈∆»ƒ¿«

Èt ÏÚ Û‡ ÌÈÏÚa‰ Èt ÏÚ B‡ ,ÔÈ˜˙BL ÌÈÏÚa‰Â¿«¿»ƒ¿ƒ«ƒ«¿»ƒ««ƒ
„Ú ÔÈ‡LÏÏk12ÌÈÏÚa‰Â „Á‡ „Ú ÌL ‰È‰ . ∆≈≈¿»»»»≈∆»¿«¿»ƒ

ÁaÊnÏ Û‡ ÔÈzÓ el‡ È‰  B˙B‡ ÔÈLÈÁÎÓ13. «¿ƒƒ¬≈≈À»ƒ««ƒ¿≈«

א.6) עא, זבחים א. כח , תמורה א. מא, בכורות ראה
ב . נז, לא 7)וקידושין אבל האדם, את והמית נרבע  לענין

וראה  פה: (זבחים אשה רובע  עוף  שאין רובע  לענין
טוֿטז)8)למעלה). כ, (ויקרא ונרבע  ברובע  שנאמר

הבהמה  ואת יומת, מות בבהמה שכבתו יתן אשר  "ואיש
אותה, לרבעה בהמה כל אל תקרב  אשר ואשה תהרוגו.
בם". דמיהם יומתו מות הבהמה, ואת האשה את והרגת
בסקילה, הם אלו מיתות כי  פי "א קדושים ב 'ספרא' ואמרו
"וכי כח ) כא, (שמות האדם את שהמית שור אצל ונאמר
ולא  השור יסקל סקול ומת, אשה את או איש את שור יגח 
שור  "אחד שם דרשב "י  במכילתא ואמרו בשרו" את יאכל

ועוף ". וחיה בהמה כל שכתוב 9)ואחד שחטן. אם אפילו
את  יאכל "ולא שם) (שמות האדם את שהמית שור לענין
כא: (בפסחים אלעזר רבי  אמר אבהו רבי  ואמר בשרו",
לא  שנאמר מקום "כל שם) וקידושין קיד. וחולין מא. וב "ק 
איסור  ואחד אכילה איסור אחד תאכלו, לא תאכל לא יאכל
וגם  בנבילה". לך שפירט  כדרך הכתוב  לך שיפרט  עד הנאה,
נלמד  וזה שם. קידושין ראה בהנאה, אסורים ונרבע  רובע 

שם. בריטב "א ראה שהמית, ב 10)משור ע , זבחים ראה
במשנה. בהלכה 11)- ראה במשנה, - א כח , תמורה

ה"ו. ופ "ג "כמיתת 12)הקודמת, מד.) (בבאֿקמא שאמרו
עדים  בשני  היא בעלים ומיתת השור", מיתת כך הבעלים,
בעד  אפילו אסור להקרבה אבל סו.) קידושין רש"י  (ראה
שם. וקידושין ותמורה בכורות ראה בבעלים, או אחד,

אח 13) עד לו אמר אביי , "ואמר שם: שורך בקידושין ד
הבעל  אם אלא נאמן שאינו הרי  נאמן", – שותק  והלה נרבע 
וראה  (כסף ֿמשנה). נאמן אינו מכחיש היה אם אבל שותק ,

קיימי . מזבח  לגבי  לאו ד"ה שם רש"י  גם

.‚˙‡ ‰˙ÈÓ‰L „Ú ‰eÁÈb‰Â da e˜ÁOL ‰Ó‰a¿≈»∆ƒ¬»¿ƒƒ»«∆≈ƒ»∆
‡È‰L ÈtÓ ,ÁaÊnÏ ‰Lk BÊ È‰  Ì„‡‰»»»¬≈¿≈»«ƒ¿≈«ƒ¿≈∆ƒ

‰Òe‡k14Úa B‡ ÚB ÌeMÓ ˙ÏÒÙ ‰Ó‰a‰ ÔÈ‡ . «¬»≈«¿≈»ƒ¿∆∆ƒ≈«ƒ¿»
dÚL Ì„‡‰ ‰È‰iL „Ú15ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa «∆ƒ¿∆»»»∆¿»»∆≈«»ƒ¿

„Á‡16ÌÈÎBk „BÚ ÔÈa Ï‡OÈ ÔÈa .17ÔÈa]18[ ∆»≈ƒ¿»≈≈≈»ƒ≈
„Ú19‡e‰ Ì„‡‰ Ì‡Â .‰ÏÒÙ Ì„‡ dÚe ÏÈ‡B‰ , ∆∆ƒ¿»»»»ƒ¿¿»¿ƒ»»»

‰È‰zL „Ú ˙ÏÒÙ dÈ‡  ‰Ó‰a‰ ÔÓ ÚapL∆ƒ¿«ƒ«¿≈»≈»ƒ¿∆∆«∆ƒ¿∆
„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙a ˙Úap‰ ‰M‡‰20‡‰È B‡ , »ƒ»«ƒ¿«««»»ƒ¿∆»¿≈

„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa Úap‰ LÈ‡‰21. »ƒ«ƒ¿»∆≈«»ƒ¿∆»

כרב 14) ופסק  ושמואל, רב  בזה נחלקו - ב  מ , בבבאֿקמא
לוולד  דומה זה ואין (כסף ֿמשנה). באיסורין כמותו שהלכה
זאת  ובכל באונס , היה שהוולד האדם, את שהמיתה בהמה
עצם  כל שכאן – הי "ב ) פ "ג למעלה (ראה לקרבן אסור הוא
ברצון. ההריגה עצם היה שם ואילו באונס , היה הפעולה

המוריה'. ב 'הר תחלה 15)וראה ופירש ב "רובע " התחיל
בסמוך. להלן יפרש רובע  ואילו בפחות 16)"נרבע ", אבל

מה.). נדה (משנה, למזבח  פוסל ואינו ביאה, ביאתו אין מזה
שהרי17) ה"ב ), למעלה (ראה עדים בשני  רבעה אפילו ובזה
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מהל' בפ "ט  (ראה ידו על נהרגת אינה בהמה, שרבע  הגוי 
אסורה  לגוי  הנרבעת שאף  זה, לדבר ומקור ה"ו). מלכים
הט "ו) פ "ג למעלה (הובא ב  כב , זרה בעבודה הוא למזבח ,
חוששין  ואין לקרבן, בהמה מהגויים) =) מהן "לוקחין כי 
ולא  מוקצה משום ולא נרבע  משום ולא רובע  משום לא
למזבח . אסורה – רבעה שהגוי  ידוע  שאם הרי  נעבד", משום

שהובא 18) מג"ע , ובדפוס  וויניציאה, רומי  בדפוסי  הוא כן
רוקח '. כאשה,19)ב 'מעשה במצוות שחייב  כנעני  עבד

אוסרה. שהעבד כלֿשכן ברביעתו, אוסרה הגוי  ואם
"בת 20) ב : מד, בנדה ראה ביאה, זו אין מזה בפחות אבל

אחד  עליה בא וכו', בביאה מתקדשת אחד ויום שנים שלש
פטורה, והיא עליה מומתין בתורה, האמורות העריות מכל
- ב  נה, בסנהדרין ואמרו בעין", אצבע  כנותן מכן פחות
כשם  כי  רבינו וסובר העריות". מכל "אחד בכלל בהמה שגם
ויום  שנים שלש בת היא אם אלא ידה על מומתין שלא
שנים  שלש בת שתהיה עד למזבח  נאסרת לא כן כמו אחד,
אבל  וחייבין. ד"ה סוף  שם ב 'תוספות' הוא וכן אחד, ויום

שבע  קטן שלענין שכיון כתב , בהשגות אמרו הראב "ד ל,
את  ופוסל וכו' אחד ויום שנים תשע  "בן מה.) (נדה במשנה
ויום  שנים שלש בת לענין ואילו המזבח ", גבי  מעל הבהמה
גבי מעל הבהמה את שפוסלת במשנה אמרו לא אחד,
זה  מתוך – שנבעל קטן לענין כן אמרו לא כן וכמו המזבח ,
תשע  בן שיהיה צריך הרובע  הוא האדם אם רק  כי  נראה,
ביאה, זו ואין נהנית, הבהמה אין שבפחות אחד, ויום שנים
בפחות  אפילו אדם, הוא והנרבע  בהמה הוא הרובע  אם אבל
ויום  שנים משלש ופחות בזכר, אחד ויום שנים תשע  מבן
בפחות  גם נהנית שהבהמה נאסרת, הבהמה – בנקבה אחד

שלוש. מבן ובפחות תשע  שבמשנה 21)מבן אף ֿעלֿפי 
סובר  – הרובע  הוא הקטן אם אלא כן אמרו לא שם) (נדה,

הראב "ד. בדעת למעלה וראה ביניהם. לחלק  שאין רבינו

.„?‰ˆ˜Ó ÌeMÓ ÛBÚ‰ B‡ ‰Ó‰a‰ ÏÒtz È˙ÓÈ‡Ó≈≈»«ƒ»≈«¿≈»»ƒÀ¿∆
ÌÈÓk‰ Ô‰a eOÚiMÓ22‰OÚÓ23d˙B‡ eÊÊ‚iL ÔB‚k , ƒ∆«¬»∆«¿»ƒ«¬∆¿∆ƒ¿¿»

‰Ê ‰„BÚ ÌLÏ da e„ÚÈ B‡24ÌÈ„a Ï‡ .25 ««¿»¿≈¬»»»¬»ƒ¿»ƒ
‰Ê ‰„BÚÏ Lc˜‰ ÔÈ‡L ,‰ˆ˜Ó ‰OÚ BÈ‡26. ≈«¬∆À¿∆∆≈∆¿≈«¬»»»

עבודהֿזרה.22) בבית המשמשים רב 23)הם בר כרבא
אלא  אסור מוקצה ש"אין כט .) (תמורה יצחק  רב  אמר אדא
אסור  מוקצה "אין שם גרס  שרבינו ונראה שיעבדו", עד
פ "ה  זרה עבודה בתוספתא הוא וכן משיעבדו", אלא
משנעשה  מוקצה, נקרא "מאימתי  (5 469 עמ ' (צוקרמנדל
וכפי (26 555 (עמוד פ "ד בתמורה שם הוא וכן מעשה". בו
מכח  רבינו על השיג והראב "ד שם. ברש"י  ראשון פירוש
עד  אלא אסור שאינו להיפך, ופירשה שלפנינו, הנוסחא
השני הפירוש וכפי  מותר, - מכאן לאחר אבל שיעבדו,

כסף ֿמשנה. ועי ' לשם 24)שברש"י . צמרה גוזז כלומר,
או  קרון משיכת כגון לצרכיה, עמה משתמש או עבודהֿזרה
של  מימרא שם, (תמורה עבודהֿזרה לצורך אחרת עבודה

יוחנן). בלבד.25)רבי  בדיבור הקצאה אלא 26)כלומר,
ושם. שם ותוספתא שם גמרא במעשה,

.‰ÔÈa BlL ‰Ó‰a‰ ‰˙È‰L ÔÈa ,Úap‰Â ÚB‰»≈«¿«ƒ¿»≈∆»¿»«¿≈»∆≈
ÔB„Êa ÔÈa ,ÔBˆa ÔÈa Ò‡a ÔÈa ,BÁ ÏL ‰˙È‰L∆»¿»∆¬≈≈¿…∆≈¿»≈¿»

 dLc˜‰ Á‡Ï ÔÈa dLc˜‰ ÈÙÏ ÔÈa ,‰‚‚La ÔÈa≈ƒ¿»»≈ƒ¿≈∆¿≈»≈¿««∆¿≈»
ÁaÊnÏ ‰eÒ‡ BÊ È‰27BlL ‰È‰ Ì‡ ,‰ˆ˜n‰ Ï‡ . ¬≈¬»«ƒ¿≈«¬»«À¿∆ƒ»»∆

B‡ BÁ ÏL ‰ˆ˜‰ ;ÏÒÙ  LÈc˜iL Ì„˜ ‰ˆ˜‰Â¿À¿»…∆∆«¿ƒƒ¿«ƒ¿»∆¬≈
ÔÈ‡L ;zÓ ‰Ê È‰  BLÈc˜‰L Á‡ BlL ‰ˆ˜‰L∆ƒ¿»∆««∆ƒ¿ƒ¬≈∆À»∆≈

BlL BÈ‡L „ ‰ˆ˜Ó Ì„‡28. »»«¿∆»»∆≈∆

משל 27) ובין משלו בין "הנרבע  שם: תמורה תוספתא,
בין  בשוגג בין הקדשו, לאחר בין הקדשו לפני  בין חבירו,
מזבח ". לגבי  פסול - ברצון ובין באונס  בין במזיד,
"רובע  אמרו: (4 353 (עמ ' פ "ד בבאֿקמא ובתוספתא
ב 'קרית  וראה וכו'". חבירו משל ובין משלו בין ונרבע ,

שלו 28)ספר'. "(מ )מוקצה פ "ו, סוף  זרה עבודה תוספתא,
מותר  חבירו ושל ראשון), ובדפוס  ווין בכת"י  הוא (כן אסור
הקדשו  לאחר אסור, הקדשו לפני  ושם), שם הוא (כן
שלו  "מוקצה שם: תמורה בתוספתא, גם וראה מותר",

מותר". חברו ושל אסור,

.ÂÔÈa ,BÁ ÏL ÔÈa BlL „ÚL ÔÈa ,„Úp‰Ò‡a «∆¡»≈∆»«∆≈∆¬≈≈¿…∆
Lc˜‰ ÈÙÏ ÔÈa ,‰‚‚La ÔÈa ÔB„Êa ÔÈa ,ÔBˆa ÔÈa≈¿»≈¿»≈ƒ¿»»≈ƒ¿≈∆¿≈

eÒ‡ ‰Ê È‰  Lc˜‰ Á‡Ï ÔÈa29ÏtiL „Ú ‰ÚÈÂ ; ≈¿««∆¿≈¬≈∆»¿ƒ¿∆«∆ƒ…
e‡aL BÓk ,Ba ‰„tÈÂ Úe˜ ÌeÓ Ba30 „Úp‰Â . »«¿ƒ»∆¿∆≈«¿¿«∆¡»

ÁaÊnÏ ÔÈeÒ‡ ÂÈÏÚM ‰Ó ÏÎÂ ‡e‰31Èetˆ ÏkL ;32 ¿…«∆»»¬ƒ«ƒ¿≈«∆»ƒ
‰‡‰a ÔÈeÒ‡ „Ú33,eÒ‡ ‡e‰  ‰ˆ˜n‰ Ï‡ . ∆¡»¬ƒ«¬»»¬»«À¿∆»

ÁaÊnÏ zÓ ÂÈÏÚM ‰Óe34. «∆»»À»«ƒ¿≈«

חבירו,29) של ובין משלו בין "ונעבד שם: תמורה תוספתא,
במזיד  ובין בשוגג בין הקדשו, לאחר ובין הקדשו לפני  בין
אלו  (מילים פסול ברצון כשר, באונס  מזבח , לגבי  פסול -
ב 'חסדי משנה' ב 'כסף  וראה בסיפא, שכתוב  למה סותרות
דר' בריה הלל ר' ערך ואמוראים' תנאים וב 'יחוסי  דוד'
ובין  באונס  בין אותו, שעובדין כל נעבד, איזהו ולס ).
"איזהו  א: נד, זרה עבודה בברייתא גם הוא וכן ברצון".
באונס  בין במזיד ובין בשוגג בין אותו שעובדים כל נעבד,
"איזהו  פ "ו: זרה עבודה תוספתא גם וראה ברצון", ובין
ופירוש  במזיד". בין בשגגה בין אותו שעובדין כל נעבד,
צריך  ואין הבהמה, את לעבוד הגוים שאנסוהו "באונס ",
שאמרו  כמו ולא חבירו, בבהמת ואפילו מעשה, בה שיעשה
בה  לעשות צריך חבירו "בהמת שם: זרה, עבודה בגמרא
שרק  משנה' ה'כסף  שמחלק  כמו ולא לאסרה", כדי  מעשה
צריך  אין לגבוה לאסרה אבל מעשה, צריך להדיוט  לאסרה
ה"א  זרה עבודה מהל' פ "ח  למעלה פסק  רבינו שהרי  מעשה,
להדיוט  אסרה לא חבירו, בבהמת מעשה שעשה אף  כי 
דברי על סמך אבל שלו, שאינו דבר אוסר אדם שאין
נאסר  שאינו אע "פ  "הנעבד כי  ה"ג) פ "ז (כלאים ה'ירושלמי '
גם  ראה שלו, שאינו דבר אוסר אדם אין (שהרי  להדיוט 
עשה  אם בין הבדל אין זה ולפי  לגבוה", נאסר הט "ו) להלן
('אור  לעולם אסור שלגבוה מעשה, עשה לא אם ובין מעשה

מעיין). לענין ה"ז להלן וראה פ "ג 30)שמח ', למעלה
ומה 31)ה"י . הוא וכו' "הנעבד א: כח , תמורה משנה,

אסור". וכו'.32)שעליו וזהב  כסף  כגון שעליו מה כלומר,
וזהב 33) כסף  תחמוד "לא כה) ז, (דברים שנאמר להדיוט ,

להדיוט  שאסור ומכיון כח :). (תמורה לך" ולקחת עליהם
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ישראל, "ממשקה טו) מה, (יחזקאל שנאמר לגבוה, גם נאסר
ה. מנחות מח . (פסחים ואמרו ולשלמים". ולעולה למנחה
מהאסור  ולא לישראל, המותר מן כט .) ותמורה צ : חולין ו.

ע  הנעבד אבל בהנאה לישראל, לישראל מותר כי  אף  צמו,
מן  שנמעט  למזבח , אסור ה"א), זרה עבודה מהל' (פ "ח 
היה  לא אם אפילו זה ולפי  ה"ו), פ "ג למעלה (ראה הפסוק 
אסור  הוא הרי  אותו, שעבדו בשעה הנעבד, על הציפוי 
שכתב  שם, בתמורה המשנה בפירוש ראה אבל למזבח .
למזבח , אסורים שעליו שמה שאמרו למה הטעם רבינו
של  וזהב  כסף  מהֿשאיןֿכן נעבד, והזהב  הכסף  שגם משום
כי מדבריו, נשמע  מותר. הוא הרי  – נעבד שלא המוקצה
– שנעבד בשעה עליו היה שלא הנעבד של והזהב  הכסף 

למזבח . עצמו 34)מותר שהמוקצה א. כח , תמורה משנה,
במה  אבל ה"ד), למעלה (ראה מעשה בו שעשו משום אסור
"כסף  ומטעם שם). המשנה, (פירוש מעשה עשו לא שעליו
על  אלא כן נאמר שלא לאסור, אין כן גם עליהם" וזהב 

ספר'). ('קרית משמשיה על ולא עצמה, עבודהֿזרה

.Ê‰Ï ‰ÂÁzLn‰35zÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , «ƒ¿«¬∆¿«««ƒ∆À»
‰‡‰a36ÁaÊnÏ ÔÈeÒ‡ ÂÈ‡ È‰ 37ÔÎÂ . «¬»»¬≈¬»»¬ƒ«ƒ¿≈«¿≈

Bˆ‡a ÚBp‰ ÔÈÚÓÏ ‰ÂÁzLn‰38ÂÈÓÈÓ È‰  «ƒ¿«¬∆¿«¿»«≈«¿«¿¬≈≈»
CqÏ ÔÈÏeÒt39‰L‡ .40‰ÏËaL41ÔÈ‡ÈÓ ÔÈ‡  ¿ƒ¿«≈¬≈»∆»¿»≈¿ƒƒ

‰ÎÚnÏ ÌÈÊ‚ ‰pnÓ42 ‰Ó‰Ï ‰ÂÁzLn‰ ÔÎÂ . ƒ∆»¿»ƒ««¬»»¿≈«ƒ¿«¬∆ƒ¿≈»
È„‚Ï ÏeÒt dlL Óˆ Ck ,ÁaÊnÏ ‰ÏÒÙpL ÌLk¿≈∆ƒ¿¿»«ƒ¿≈«»∆∆∆»»¿ƒ¿≈

˙BˆBˆÁÏ ÔÈÏeÒt ‰È˜Â ,‰p‰k43‰È˜BLÂ ,44 ¿À»¿«¿∆»¿ƒ«¬¿¿∆»
ÔÈÓÈÏ ‰ÈÚÓ Èe ,ÔÈÏÈÏÁÏ45ÏeÒt Ïk‰ ,46. «¬ƒƒ¿≈≈∆»¿ƒƒ«…»

כאן 35) גם לפרש צריך מעיין, גבי  להלן שכתבנו מה לפי 
שלו. כי36)בהר שם, זרה עבודה בהל' ראה להדיוט ,

אף ֿעלֿפי אדם עשהו ולא אדם יד תפיסת בו שאין "כל
בהנאה". מותר זה הרי  לבנות 37)שנעבד, אסור כלומר,

זרה  בעבודה חמא בר רמי  בעיית והיא ההר, מאבני  מזבח 
מותר  (אם למזבח  מהו אבניו להר, "המשתחוה א: מו,
(שם  רבא ופשטה חננאל) רבינו – לא או מזבח  מהן  לבנות
אסור  להדיוט , בתלוש שמותר אתנן "ומה מקלֿוחומר: מו:)
זונה  אתנן תביא לא יט ) כג, (דברים דכתיב  לגבוה, במחובר
שאסור  נעבד במחובר, שנא ולא תלוש שנא לא כלב , ומחיר
לגבוה". במחובר שאסור דין אינו להדיוט , בתלוש

בתוך 38) נשארים המים כן וכמו ברשותו, נובע  כלומר,
ברשות  נובע  אם אבל לשדותיו, מחוץ  יוצאים ואינם שדותיו
בנובע  כן וכמו נט .), מז. (שם נאסרים המים אין הרבים
ואף ֿעלֿפי שלו. שאינו דבר אוסר אדם אין אחר, בשדה
אוסר  אדם קרבן שלגבי  ה"ו, למעלה רבינו פסק  שבבהמה
איסור  שהרי  כן, הדבר אין במחובר – שלו שאינו דבר
למעלה), (ראה מאתנן בקלֿוחומר נלמד לגבוה מחובר
אחרים  של בבהמה ולא שלו, בבהמה אלא שייך אינו ואתנן

שמח '). המשתחוה 39)('אור רבה, "בעי  א: מז, שם
סגיד, קא דקמיה למיא וכו', לנסכים מהו מימיו למעיין,
לפניו  עכשיו רואה שהוא למים =) אזלו קמאי  וקמאי 
לדברונא  דילמא או שם) רש"י  – להם הלכו והרי  השתחוה,
והרי השתחוה, והילוכו נהר של לקילוח  =) סגיד" קא דמיא
רבינו  פסק  ומספק  נפשטה, ולא שם) רש"י  – נעבד הנהר כל

לא  למה זה על תמה והלחםֿמשנה (כסף ֿמשנה. לחומרא
ראה  הספיקות, בכל שכתב  כמו הורצה שבדיעבד כתב ,

הי "ב ). עבודהֿזרה.40)להלן לשם אותו שעבדו אילן
שמותרת 41) עבודהֿזרה, מלהיות אותה ביטל שהגוי 

ה"ח ). זרה עבודה מהל' (פ "ח  להדיוט  בהנאה
באשרה 42) מודים "הכל ה"ב : פ "א ביכורים 'ירושלמי '

(ראה  למערכה" גזירים ממנה מביאים שאין שבטלה,
-43)משנהֿלמלך). א לו, שבת ראה לשופרות, כלומר,

חצוצרות. נקראים השוק 44)ששופרות של העצם כלומר,
בשעת  במקדש הלוים בו שיחללו חליל, לעשותו פסול

במשנה). נ. סוכה (ראה השואבה בית כלומר,45)שמחת
נא:). שם (ראה כינור של לנימים הן 46)פסול אלו כל

א. מז, זרה עבודה במס ' נפשטו שלא בעיות

Á47.‰OÚÈ ‡Ï  ‰Ê ‰„BÚÏ ÌL Ba LiL Ïk…∆≈≈«¬»»»…≈»∆
‰‡‰a zÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,L„w‰ ˙Î‡ÏÓÏ48. ƒ¿∆∆«…∆««ƒ∆À»«¬»»

49?Ô˙‡ e‰Ê È‡50‰Ê c CÈÏ ‡‰ :‰BÊÏ ÓB‡‰ ≈∆∆¿»»≈¿»≈ƒ»»∆
CÎOa51˙È˙ek ‰BÊ „Á‡ .52‰ÁÙL B‡53B‡ ƒ¿»≈∆»»ƒƒ¿»

ÔÈÂ‡Ï ÈiÁÓ B‡ ÂÈÏÚ ‰ÂÚ ‡È‰L ˙ÈÏ‡OÈ54Ï‡ . ƒ¿¿≈ƒ∆ƒ∆¿»»»≈«»≈»ƒ¬»
‰Èet‰55Ô‰k ‰È‰ elÙ‡ ,56zÓ dp˙‡ 57ÔÎÂ . «¿»¬ƒ»»…≈∆¿«»À»¿≈

‰ÂÚ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,zÓ dp˙‡  ‰c BzL‡58. ƒ¿ƒ»∆¿«»À»««ƒ∆ƒ∆¿»

"איזהו 47) לפני  להלן להיות צריכה ה"ח  שתחילת נראה
אריה'). בן ('הגהות טעם 48)אתנן" ונתינת כלל הוא

המוריה'. ב 'הר ראה כנ"ל.49)להקודם, להיות, צריך כן
למזבח .50) אסור זונה אתנן כי  ה"ז, פ "ג למעלה ראה
א.51) כט , תמורה זאת 52)משנה, ולמדו ב . כט , תמורה

כג, (דברים באתנן נאמר תועבה". – "תועבה בגזירהֿשוה
ונאמר  אלקיך", ה' תועבה כי  וגו' זונה אתנן תביא "לא יט )
האלה". התועבות מכל יעשה אשר כל "כי  כט ) יח , (ויקרא
הכי בה, תופסין קידושין שאין עריות ויקרא) =) להלן מה
קידושין  אין ובגויה בה", תופסין קידושין אין (=באתנן) נמי 

במשנה. - ב  סו, בקידושין ראה כט ,53)תופסין, תמורה
ותלין  זה טלה הוליך לחבירו האומר "וכן במשנה: - א
אומרים  וחכמים אתנן, אינו אומר רבי  עבדי , אצל שפחתך
דברי כי  יצחק , רב  בר שמואל אמר ל.) (שם ובגמרא אתנן".
שאסור  ובנים אשה לו ובאין עברי , בעבד הם המשנה
שפחה  אתנן חכמים שלדעת הרי  ה"י ), להלן (ראה בשפחה

אתנן. הוא האלמנה.54)הרי  על הבא גדול כהן כגון
היתה  אלאֿאםֿכן נאסר אתנן אין כי  ברורה, רבינו ודעת
הנ"ל  המשנה על שם שהקשו ממה לכך וראיה עבירה, ביאת
כולם, דברי  לפי  והוא שרי ", מישרא לעבד שפחה  "והא
אין  אביי  דלדברי  - ב  כט , שם ורבא אביי  של והמחלוקת
תופסין  שאין מעריות, היא אם אלא ישראל זונה אתנן איסור
בהן  שתופסין לאוין מחייבי  היא אם אבל קידושין, בהן
בחייבי שאפילו סובר ורבא אסור, אתננה אין – קידושין
לפי אסור, אתננה קידושין, בהן שתופסין אף  לאוין,
אתננה  גויה זונה מה גויה, מזונה ישראלית זונה שלומדים
כרבא. רבינו ופסק  אסור. אתננה ישראלית זונה אף  אסור,

תמורה,55) (ראה זונה עשאה לא הפנויה על הבא דפנוי 
וחללה 56)שם). זונה "אשה ז) כא, (ויקרא אצלו שנאמר

לכהן. אף  לזונה נחשבת הפנויה על הבא אין יקחו", לא

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15



צב                
         

כרבי57) ולא זונה, עשאה לא הפנויה על הבא שפנוי 
שם. תמורה ראה זמן,58)אליעזר, לאחר לו שמותרת כיון

לו). הבאות ד"ה שם רש"י  ועי ' שם, (תמורה ורב  וכרבי 

.Ë‡O59˙ÓÁÓ dÏ ÔziL Ïk  ÔÈÂ‡Ï ÈiÁÓ ˙Á‡ »»««≈«»≈»ƒ…∆ƒ≈»≈¬«
‰ÏÈÚa60eÎf‰Â .eÒ‡Â Ô˙‡ ‰Ê È‰61Bp˙‡  ¿ƒ»¬≈∆∆¿»¿»¿«¿∆¿«
eÒ‡62zÓ ‰Ê È‰  ÏÚBaÏ Ô˙‡ ‰M‡‰ ‰˙ . »»¿»»ƒ»∆¿»«≈¬≈∆À»

Ô˙‡ ÌeMÓ63. ƒ∆¿»

שאף ֿעלֿפי59) הקודמת) (הלכה שלמעלה מנדה זאת למד
שהיא  לא אם אסור שאתננה לומר מקום היה אשתו, שהיא
אף ֿעלֿפי לאוין, שבחייבי  ומכאן זמן, לאחר לו מותרת
לא  מותרת תהיה לא שהרי  אסור, אתננה לאשה, שנשאה

המוריה'). ('הר מחמת 60)לעולם שלא לה נתן אם אבל
אתנן  זה אין ממלאכתה, שביטלה מחמת אלא בעילה,
להפקעתה  שכר לה "ושנתן רבי ): של ברייתא שם, (תמורה
ו'מרכבת  משנה' ב 'כסף  וראה מותרין", וכו' בטלה) שכר =)

הזכר.61)המשנה'. על דברי62)הבא שם, תמורה מס '
זכר 63)רב . לדבר, ראיה שאין ואף ֿעלֿפי  רבי . דברי  שם

להפך" ותהי  לך ניתן לא ואתנן אתנן, "ובתתך לדבר
קרוי שאין נשמע  "להפך" שנאמר וממה לד), טז, (יחזקאל

(שם). להיפך ולא לאשה מאיש אלא אתנן

.ÈE˙ÁÙL ÔÈÏ˙Â ‰Ê „ EÏ ‡‰ :BÁÏ ÓB‡‰»≈«¬≈≈¿»»∆¿»ƒƒ¿»¿
BÏ ÔÈ‡L ‡e‰Â .Ô˙‡ ‰Ê È‰  ÈÚ‰ ÈcÚ Ïˆ‡≈∆«¿ƒ»ƒ¿ƒ¬≈∆∆¿»¿∆≈
‰Ê È‰  ÌÈe ‰M‡ BÏ LÈ Ì‡ Ï‡ ;ÌÈe ‰M‡ƒ»»ƒ¬»ƒ≈ƒ»»ƒ¬≈∆

˙ÈÚk ‰ÁÙLa zÓ64‡a˙iL BÓk ,65ÔÈc‰ ‡e‰Â . À»¿ƒ¿»¿«¬ƒ¿∆ƒ¿»≈¿«ƒ
ÈBÏÙÏ ÈÏÚa‰Â ‰Ê c CÈÏ ‡‰ :‰BÊÏ ÓB‡a¿≈¿»≈ƒ»»∆¿ƒ»¬ƒƒ¿ƒ

Ô˙‡ ‰Ê È‰  ÈÏ‡Oi‰66. «ƒ¿¿≈ƒ¬≈∆∆¿»

"וכן 64) במשנה: שם תמורה ראה זונה. אתנן זה ואין
עבדי , אצל שפחתך ותלין זה טלה הוליך לחבירו האומר
(שם  ובגמרא אתנן". אומרים וחכמים אתנן, אינו אומר רבי 
שמואל  אמר וכו', שרי  משרא לעבד שפחה "והא שאלו: ל.)
אשה  ליה דלית וכגון וכו' עברי  בעבד וכו' יצחק  רב  בר
שפחה  לו מוסר רבו אין ובנים, אשה לו אין דתניא ובנים,
כנענית". שפחה לו מוסר רבו ובנים, אשה לו יש כנענית,

ה"ד.65) עבדים מהל' באדון 66)בפ "ג רק  לא כלומר,
בכל  וחייב  העבד, של ידיו במעשה זוכה (שהאדון ועבד
אף  אסור, האדון שנתן שהאתנן חכמים, אמרו העבד) צרכי 
אנשים  בשני  אפילו אלא האדון, ולא הבועל הוא העבד כי 
עבור  אתנן נתן ואחד השני , עם קשר שום לאחד שאין
בעילת  עבור שניתן מכיון אסור, זה אתנן גם – השני  בעילת

כסף ֿמשנה. וראה הנותנו. הוא מי  חשוב  ולא איסור,

.‡ÈdÏ Ô˙Â „Á‡ ‰ÏË dÏ ÔzÏ ‰Bf‰ ÌÚ ˜Òt»«ƒ«»ƒ≈»»∆∆»¿»«»
ÔÈeÒ‡Â Ô˙‡ Ôlk  ÛÏ‡ Ô˙ elÙ‡ ,‰a‰«¿≈¬ƒ»«∆∆À»∆¿»«¬ƒ

ÁaÊnÏ67Ó‡ ‡l‡ ,‰ÈÏÚ ‡a ‡ÏÂ dp˙‡ dÏ Ô˙ . «ƒ¿≈«»«»∆¿«»¿…»»∆»∆»»«
‰ÈÏÚ ‡BiLk  CÈÏÚ ‡B‡L „Ú CÏˆ‡ È‰È :dÏ»¿ƒ∆¿≈«∆»»«ƒ¿∆»»∆»

Ò‡È68 ‰ÈÏÚ ‡BiL Ì„˜ ezÈ˜‰Â ‰Ó„˜ . ≈»≈»¿»¿ƒ¿ƒ«…∆∆»»∆»
Lk69[.d˙BÁ È„È ‰‡ˆÈ  Ôa˜ ˙iÁ ‰˙È‰ Ì‡Â] . »≈¿ƒ»¿»«∆∆»¿»»¿»¿≈»»

È˜ ÈÏ ÈˆzL È˙ÓÈ‡ :Ô˙pL ˙Úa dÏ Ó‡iL ‡e‰Â¿∆…«»»≈∆»«≈»«∆≈»ƒƒ¿ƒ

ÂÈLÎÚÓ B˙B‡70Ôk dÏ Ó‡ ‡Ï Ì‡ Ï‡ ;71dÈ‡  ≈«¿»¬»ƒ…»«»≈≈»
dlL BÈ‡L c È˜‰Ï ‰ÏBÎÈ72. ¿»¿«¿ƒ»»∆≈∆»

זה 67) טלה הוליך לזונה "האומר במשנה: שם, תמורה ראה
"היכי שם: ובגמרא אסורין", כולן - ק ' הן אפילו בשכרך,
מאה  בשכרה) שלקחה =) אגרא דשקלה אילימא דמי ,
לא  מאה, לי  מה חד לי  מה אסירי , דכולהו פשיטא בהמות,
אתנן  מכח  דכולהו מאה, לה ויהיב  חדא אגרא דשקלה צריכא

עליה 68)קאתי ". בא ולא לה נתן רבנן, "תנו אמרינן: שם
להו? קרית אתננה - עליה בא ולא לה נתן מותר, אתננה וכו'
אתננה  וכו', עליה בא ואחרֿכך לה נתן קתני  הכי  אלא וכו',
שקדמה  אלעזר, רבי  אמר למפרע ? אתנן עליה וליחול מותר,
אם  שרק  הרי  סג.), סב : זרה בעבודה הוא (וכן והקריבתו"
בשעה  אם אבל קיים, האתנן היה לא כבר עליה שבא בשעה

ואסור. אתנן זה הרי  בידה, אתנן היה עליה ראה 69)שבא
הסמוכה. בהערה שתצטרכי70)למעלה אימתי  כלומר,

קנוי יהא לא אותו תצטרכי  לא ואם מעכשיו, לך תקני  לטלה
ביאה. בשעת אלא יהיה 71)לך, זה טלה רק  לה, אמר אלא

ביאה. בשעת אלא אותו תקחי  ולא זמן 72)אצלך, שכל
יד) כז, (ויקרא אומר והכתוב  הטלה, קנתה לא עליה בא שלא
(ראה  בגמרא ודרשו לה'", קודש ביתו את יקדיש כי  "ואיש
ברשותו", כל אף  ברשותו, ביתו "מה שם) זרה ועבודה תמורה

ולהקריבו. להקדישו יכול אינו האדם של שאינו ודבר

.È‰ÈÏÚ ‡BiL Ì„˜ ezLÈc˜‰Â ‰Ó„˜73Ck Á‡Â »¿»¿ƒ¿ƒ«…∆∆»»∆»¿««»
Ô˙‡ ‡e‰ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È‰  ‰ÈÏÚ ‡a74‡e ÏÈ‡B‰ , »»∆»¬≈∆»≈ƒ∆¿»ƒ»

epÈ˜zL Ì„˜ ‰ÈÏÚ75È‰L ,Ô˙‡ BÈ‡ B‡ , »∆»…∆∆«¿ƒ∆≈∆¿»∆¬≈
‰‡Èa Ì„˜ ezLÈc˜‰76CÎÈÙÏ .77˜È ‡Ï78Ì‡Â , ƒ¿ƒ«…∆ƒ»¿ƒ»…ƒ¿«¿ƒ

‰ˆ  ˜79. »«ƒ¿»

הקריבתו.73) לא בתמורה 74)ועדיין הושעיא רב  בעיית
נפשטה. ולא שם, זרה קיים 75)ועבודה הטלה והרי 

ביאה. לגבוה 76)בשעת "אמירתו קיימאֿלן והרי 
כבר. הקריבתו כאילו זה והרי  להדיוט ", כמסירתו

ספק .77) שהדבר רבינו 79)מספק .78)כיון דעת כן
תמידין  מהל' פ "ז להלן ראה הקרבנות, בעניני  הספיקות בכל

ה"כ. ומוספין

.‚È,dÏ Ô˙ ÔÓÊ Á‡Ïe ,dÏ Ô˙ ‡ÏÂ ‰ÈÏÚ ‡a»»∆»¿…»«»¿««¿«»«»
ÌÈc ‰na .Ô˙‡ ‰Ê È‰  ÌÈL ‰nk Á‡ elÙ‡¬ƒ«««»»ƒ¬≈∆∆¿»«∆¿»ƒ
,‰Ê ‰ÏËa ÈÏ ÈÏÚa‰ :dÏ Ó‡L ˙È˙eÎa ?ÌÈeÓ‡¬ƒ¿ƒ∆»«»ƒ»¬ƒƒ¿»∆∆

‰ÎÈLÓ ‰ÎÈˆ dÈ‡L80˙ÈÏ‡OÈa B‡ ,81‰È‰L ∆≈»¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿¿≈ƒ∆»»
dˆÁa ‰Ïh‰82˙BÚÓ CÏ Ôz‡ ‡Ï Ì‡ :dÏ Ó‡Â «»∆«¬≈»¿»«»ƒ…∆≈»»

ClL ‡e‰ È‰  ÈBÏt ÌBÈa83dÏ Ó‡ Ì‡ Ï‡ ; ¿¿ƒ¬≈∆»¬»ƒ»«»
ÔÓÊ Á‡Ïe ,‰ÈÏÚ ‡e ,Ì˙Ò '‰ÏËa ÈÏ ÈÏÚa‰'ƒ»¬ƒƒ¿»∆¿»»»∆»¿««¿«

Ô˙‡ ÌeMÓ zÓ ‰Ê È‰  ‰ÏË dÏ ÁÏL84. »«»»∆¬≈∆À»ƒ∆¿»

(ראה 80) במשיכה וגם בכסף  גם קונה הגוי  שהרי  כלומר,
וכיון  פח ), בהערה ועיי "ש הי "ד, ומתנה זכיה מהל' פ "א
הטלה  את קונה היא הרי  זה, בטלה לי  הבעלי  לה שאומר
אתנן  זה והרי  זמן לאחר הטלה את לה נתן כי  אף  זו, בביאה

בסמוך. להלן וראה במשיכה 81)זונה, אלא קונה שאינה
ה"א). מכירה מהל' בפ "ג (ראה בהגבהה וחצרו 82)או
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ה"ח ). ומתנה זכיה מהל' (פ "ד לו קונה אדם ראה 83)של
עליה  "בא בברייתא: - ב  סב , זרה ועבודה א. כט , בתמורה
לה, יהיב  "מאי  שם: ובגמרא מותר", אתננה לה נתן ולא
אתננה  לה נתן ואחרֿכך עליה בא וכו' קתני  הכי  אלא
ונתן  עליה בא "והתניא, סג.) ושם , כט : (שם והקשו מותר",
לה  דאמר הא קשיא לא וכו', אסור אתננה וכו' עד ואפי ' לה
זה  טלה סתם. בטלה הבעלי  לה דאמר הא זה, בטלה הבעלי 
במשיכה. קניא דלא גויה בזונה משיכה, מחוסר והא
בחצרה  דקאי  כגון ישראלית, בזונה אפילו אימא, ואיבעית
פלוני יום עוד אם לה ואמר אפותיקי , לא דשוויה וכו'
וראה  באתננך", טלה לאו ואם מוטב , זוזי  לך יהבינא
בעיא  דלא גויה "בזונה שגרס  שם, זרה עבודה 'מאירי '
אלו  כי  (והוסיף  ב  יד, קידושין ב 'מאירי ' הוא וכן משיכה".
וכן  היא) משובשת גירסא במשיכה", קניא "דלא הגורסים
רבינו. גרס  וכן שם, זרה עבודה ספרדי  בכת"י  הגירסא

ביאה.84) בשעת המיוחד אלא אתנן שאין בגמרא, שם

.„ÈÈÁÓe Ô˙‡ ÌeMÓ eÒ‡ ÔÈ‡85ÔÙe‚ ‡l‡86, ≈»ƒ∆¿»¿ƒ∆»»
Èab ÏÚ ˜Ï Èe‡‰ c ÏÚ ‡l‡ ÏÁ BÈ‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»≈»∆»«»»»»ƒ¿«««≈
ÔÈÈÂ ‰BÈ Èe ÔÈB˙Â ‰B‰Ë ‰Ó‰a ÔB‚k ,ÁaÊn‰«ƒ¿≈«¿¿≈»¿»¿ƒ¿≈»¿«ƒ

˙ÏÒÂ ÔÓLÂ87È‰  Ôa˜ Ô‰a ‰Á˜ÏÂ ˙BÚÓ dÏ Ô˙ . ¿∆∆»…∆»«»»¿»¿»»∆»¿»¬≈
Lk ‰Ê88. ∆»≈

כלב .85) מחיר הוא זה אי  הט "ז, להלן משנה 86)ראה
זונה", אתנן תביא "לא יט ) כג, (דברים שנאמר ב . ל, תמורה
ספר'). ('קרית חילופיו ולא שאסור, הוא גופיה אתנן

כשרים 87) אלו הרי  וחטים, זיתים ענבים, לה נתן אם אבל
הט "ו. להלן ראה נשתנו, שכבר במשנה.88)לקרבן, שם

.ÂËÔ˙‡OÚÂ ÌÈ˙ÈÊ ,˙ÏÒ Ô˙‡OÚÂ ÌÈhÁ dÏ Ô˙»«»ƒƒ«¬»»«…∆≈ƒ«¬»»«
kL ,ÌÈLk el‡ È‰  ÔÈÈ Ô˙‡OÚÂ ÌÈÚ ,ÔÓL∆∆¬»ƒ«¬»»««ƒ¬≈≈¿≈ƒ∆¿»

epzL89ÌÈL„˜ ˙Ó‰a dÏ Ô˙ .90‡Ï  dp˙‡a ƒ¿«»«»∆¡«»»ƒ¿∆¿«»…
ÁaÊnÏ ‰Ò‡91BÁÒt ÏÚ d˙B‡ ‰pÓ elÙ‡Â .92ÏÚÂ ∆∆¿»«ƒ¿≈««¬ƒƒ»»«ƒ¿¿«

B˙‚È‚Á93‰ÎÊ kL ,ÔÈLc˜n‰ eÏÒÙ ‡Ï  dp˙‡a ¬ƒ»¿∆¿«»…ƒ¿¿«À¿»ƒ∆¿»»»
ÔLÈc˜‰L ‰ÚMÓ dBb Ô‰a94c dÏ Ô˙ Ì‡ ÔÎÂ . »∆»«ƒ»»∆ƒ¿ƒ»¿≈ƒ»«»»»

BÈ‡L c ÒB‡ Ì„‡ ÔÈ‡L ,BÏÒt ‡Ï  BlL BÈ‡L∆≈∆…¿»∆≈»»≈»»∆≈
BlL95ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,96Ô˙ Ì‡ Ï‡ . ∆∆»ƒ≈ƒ¿»¬«¿»ƒ¬»ƒ»«

˙BÙBÚ dÏ97ÔÈLc˜Ó Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,98ÏÁ Ô˙‡  »««ƒ∆≈À¿»ƒ∆¿»»
ÌÈeÒ‡Â Ì‰ÈÏÚ99‰Ê „ ‡e‰ ‰Ïa˜ ÈcÓe .100. ¬≈∆«¬ƒƒƒ¿≈«»»»»∆

שנאמר 89) ממה שדרשו הלל וכבית בברייתא. שם, תמורה
לכל  אלקיך ה' בית כלב  ומחיר זונה אתנן תביא "לא (שם)
ולא  "שניהם" – שניהם" גם אלקיך ה' תועבת  כי  נדר,
כלב ". "מחיר בשינוי  הי "ח  להלן וראה שינוייהם,

הנתינה.90) לפני שהקדישה בהמה  תמורה 91)כלומר,
מותרין". אלו הרי  מוקדשין, לה "נתן במשנה: שם,

בסמוך.92) להלן עשר 93)ראה ארבעה חגיגת היא
הי "ב . פסח  קרבן מהל' בפ "י  ראה זה 94)בניסן, ואין

"ויהיו  בגמרא: ושם באתננה. לה לתת יכול ואינו שלו, ממון
 ֿ תלמוד וכו' מקלֿוחומר עליהן, חל ומחיר אתנן מוקדשין,
טעמא  הנדור. את להוציא נדר", "לכל (שם): לומר

יהיב  כי  אמינא הוה קרא, מעטינהו לא הא קרא, דמעטינהו
הוא, ממוניה לאו והא ומחיר, אתנן עליהן חל מוקדשין, לה
"ואם  דתניא - היא ורבי  פסחו, על בממנה הושעיא רב  אמר
מכדי משה, החייהו ד) יב , (שמות משה" מהיות הבית ימעט 
אין  שאם מקח  מכדי  אף  אומר, רבי  מקח . מכדי  ולא אכילה
חולין  ומעותיו חגיגתו, ועל פסחו על עמו אחרים ממנה לו
צ , בפסחים ואמרו פסחיהן". ישראל הקדישו כן מנת שעל
והמקיל  מחלוקתם, בביאור נחלקו זירא ורבי  שרבה - א
ובמצה  הפסח , לצליית בעצים נחלקו שלא מפרש בהם
אלא  – חולין והמעות בהם לוקח  לחכמים שגם ומרור,
קרבן  מהל' פ "ד רבינו ופסק  וטלית, חלוק  במעות בקונה
ולפיכך  שם). (משנהֿלמלך כרבי  ולא כחכמים הי "א פסח 
כהברייתא  ולא הקדש, של שהם זו, הלכה בטעם כאן כתב 
זו  ברייתא כי  נדר", "לכל הפסוק  מן שמיעטה שם בתמורה
אותה  מנה "ואפילו שכתב  במה רבינו וכוונת דרבי . אליבא
שיש  וחגיגה פסח  שגם לומר, חגיגתו", ועל פסחו על
אלא  ההלכה לפי  זה אין – כנ"ל) (רבי , ממונו שהם אומרים
ובהל' כאן כסף ֿמשנה ועי ' הקדש. ממון אלא אינם הם גם

שם. פסח  למעלה:95)קרבן שהובאו הגמרא מדברי  נלמד
ה"ה. למעלה גם וראה הוא". ממוניה לאו שאז 96)"והא

מהל' בפ "ה כמבואר רשות, ושינוי  ביאוש הזונה קנתה
המוריה'). ('הר ה"ג יונה.97)גניבה ובני  תורים

הנתינה.98) לפני  שהקדישן עופות אפילו כלומר,
מותרין,99) וכו' מעות לה "נתן במשנה: - ב  ל, בתמורה

גבי על קרב  בו שכיוצא דבר וכל וסלתות ושמנים יינות
עופות, מותרים. אלו הרי  מוקדשין לה נתן אסור, המזבח 
שהמום  המוקדשין אם מה בדין שהיה אסורים. אלו הרי 
פוסל  המום שאין עוף  עליהן, חל ומחיר אתנן אין בהן פוסל
תלמודֿלומר  עליהם, חל ומחיר אתנן יהא שלא דין אינו בו
רבינו  ומפרש העוף ", את להביא נדר, לכל יט ) כג, (דברים
הפסיקה  למה כן לא שאם מוקדשין, בעופות מדובר כי 
ביחד  הדברים נשנו ולא מוקדשין", לה "נתן בבבא המשנה
כי עלֿכרחנו אלא (ועופות)", וסלתות ושמנים "יינות
כי לכך, ראיה ועוד רוקח '). ('מעשה מוקדשין הם העופות
קלֿוחומר  זה אין – חולין הם שהעופות נאמר אם

לעופות  אין ממוקדשין ולפיכך גבוה, ממון הם מוקדשין כי  ,
חל  שאתנן אפשר חולין שהם עופות אבל עליהם, חל אתנן
 ֿ (לחם מוקדשין בעופות מדובר כי  עלֿכרחנו אלא עליהם,
הם  במשנה "העופות" כי  מפרש הראב "ד אבל משנה).

שם. רש"י  פירש וכן הכתוב 100)חולין, מגזירת כלומר,
אדם  "אין אומרים היינו הסברא, מצד אבל נדר". "לכל

(לחםֿמשנה). שלו" שאינו דבר אוסר

.ÊË?Ïk ÈÁÓ ‡e‰ ‰Ê È‡101:BÁÏ ÓB‡‰ ‰Ê ≈∆¿ƒ∆∆∆»≈«¬≈
‰Ê Ïk ˙Áz ‰Ê ‰ÏË EÏ ‡‰102Ïk ÛÈÏÁ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ≈¿»∆∆««∆∆∆¿≈ƒ∆¡ƒ∆∆

˙BeÒ‡ Ôlk  Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÙBÚ B‡ ˙BÓ‰a ‰nÎa¿«»¿≈¿«≈»∆À»¬
ÁaÊnÏ103. «ƒ¿≈«

למזבח .101) אסור כלב  מחיר כי  ה"ז פ "ג למעלה ראה
בגמרא:102) ושם בטלה. הכלב  שמחליף  והיינו שם. משנה,

יג) מד, (תהלים אומר הוא וכן כלב . חליפי  זהו כלב , "מחיר
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מחיר  אלמא במחיריהם", רבית ולא הון בלא עמך תמכר
שם). (רש"י  דמים (כסף ֿמשנה).103)היינו הוא פשוט 

הכלב  שכנגד שעשרה בהי "ז, להלן שנאמר ממה ונלמד
המוריה'). ('הר אסורים

.ÊÈÔÈÙzL ÈL104ÌÈ‡ÏË ‰OÚ Á˜Ï ‰Ê ,e˜ÏÁL ¿≈À»ƒ∆»¿∆»«¬»»¿»ƒ
Ïk‰ ÌÚL  „Á‡ ÏÎÂ ‰ÚLz Á˜Ï ‰ÊÂ105 ¿∆»«ƒ¿»¿∆∆∆»∆ƒ«∆∆

ÔÈzÓ106Ì‰Ó „Á‡ LÈ Ì‡ :Bc‚kL ‰OÚ‰ Ï‡ ; À»ƒ¬»»¬»»∆¿∆¿ƒ≈∆»≈∆
B‡ÈˆBÓ  Ïk‰ ÈÓc ÏÚ ˙È B‡ Ïk‰ ÈÓ„k BÓc»ƒ¿≈«∆∆»≈«¿≈«∆∆ƒ

BÈÁÓ ‰È‰ÈÂ Ïk‰ „‚k ‰OÚ‰ ÔÓ107Ô‡Le ,108 ƒ»¬»»¿∆∆«∆∆¿ƒ¿∆¿ƒ¿»»
ÌÈzÓ109ÔÈ˙eÁt ÂÈÓc Ô‰Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk Ì‡Â ; À»ƒ¿ƒ»∆»¿∆»≈∆»»¿ƒ

ÌÈeÒ‡ Ôlk ‰OÚ‰ È‰  Ïk‰ ÈÓcÓ110. ƒ¿≈«∆∆¬≈»¬»»À»¬ƒ

א.104) ל, שם הטלאים 105)משנה, תשעת כלומר,
הכלב . בחלקו שנפל זה שהרי106)שנטל במשנה. שם

הכלב . חליפי  "מחיר 107)אינם יהיה זה טלה כלומר,
להלן). ומובא בגמרא, (שם למזבח  אסור הוא ורק  הכלב ",

הטלאים.108) תשעת ד"ה 109)יתר שם ב 'תוספות'
עיון, צריך כן ואם "ברירה". מטעם שזהו כתבו ואידך,
מעשר  מהל' (פ "ז ברירה אין שבדאורייתא פסק  רבינו שהרי 
ה"י . בכורות מהל' פ "ו בלחםֿמשנה ועי ' ה"א).

נטל 110) אחד שחלקו, שותפין שני  "וכן שם: במשנה,
הכלב  ושעם אסור, הכלב  שכנגד וכלב , תשעה ואחד עשרה
והנך  כלבא, להדי  חדא "ניפוק  הקשו: שם ובגמרא מותר",
מחד  כלב  דמי  דטפי  כגון עסקינן במאי  הכא לישתרו, כולהו
הטלה  לעומת הכלב  ששוה היתר =) טיפונא והאי  מינייהו,

כלב . למחיר נחשבים וכולם בכולהו", שדי  האחד)

.ÁÈÌÈhÁa Ïk ÛÈÏÁ‰L ÔB‚k ,ÈÁn‰ ‰pzLƒ¿«»«¿ƒ¿∆∆¡ƒ∆∆¿ƒƒ
zÓ ‰Ê È‰  ˙ÏÒ eOÚÂ111Ïk Ô˙‡ .112ÈÁÓe ¿«¬…∆¬≈∆À»∆¿«∆∆¿ƒ

‰BÊ113ÔÈzÓ 114e ‰BÊ Ô˙‡ .ÔÈzÓ  Ïk ÈÁÓ »À»ƒ∆¿«»¿ƒ∆∆À»ƒ
˙Èa‰ ˜„Ï115ÏL ÔÙeb Ï‡ .ÔÈpzLÓ Ô‰ È‰L , ¿∆∆««ƒ∆¬≈≈ƒ¿«ƒ¬»»∆

ÔÈÚew ‰OÚÈ ‡Ï Ô˙‡116ÏÎÏ :Ó‡pL ;˙ÈaÏ ∆¿»…≈»∆ƒƒ««ƒ∆∆¡«¿»
„117.ÌÈÚew‰ ˙‡ ‡È‰Ï  ∆∆¿»ƒ∆»ƒƒ

שנאמר 111) ממה שדרשו הלל וכבית בברייתא, - ב  ל, שם
אלקיך  ה' בית כלב  ומחיר זונה אתנן תביא "לא שם) (דברים
ולא  "שניהם" שניהם", גם אלקיך ה' תועבת כי  נדר, לכל
ולענין  זונה. אתנן לענין הט "ו למעלה וראה שינוייהם.
 ֿ בכסף  וראה הי "ב . פ "ג למעלה מובא שמותרין, ולדותיהם

ובמשנהֿלמלך. ונותן 112)משנה כלב  על בא כלומר,
ל.). במשנה שם רש"י  (ראה באתננו טלה הכלב  לבעל

לו 113) שיש זונה שפחה תמורת טלה לחבירו נתן כלומר,
שם). רש"י  ומחיר 114)(וראה הכלב  "אתנן במשנה: שם

– "שניהם" שם) (דברים שנאמר מותרין, אלו הרי  זונה,
ארבעה". ולא אחר 115)שניהם מותרים למזבח  שאם

שמותרים  קלֿוחומר ובהט "ו) זו, בהלכה (למעלה שנשתנו
(כסף ֿמשנה). הבית שם.116)לבדק  בברייתא, כחכמים

(שם)117) שנאמר ממה חכמים זאת למדו שם, בברייתא
עיון  וצריך הריקועין", את "לרבות – אלקיך" ה' "בית

(לחםֿמשנה).

ה'תשע"ט  שבט  ל' שלישי יום 

   1 
ושאיסורם 1) למזבח , שפסולים ודבש שאור דין בו יתבאר

שהוא. במה

.‡B‡O2L„e3ÁaÊn‰ Èa‚Ï ÔÈeÒ‡4ÏÎa Ôeq‡Â , ¿¿«¬ƒ¿«≈«ƒ¿≈«¿ƒ»¿»
Ô‰L5eÈË˜˙ ‡Ï Lc ÏÎÂ ‡O ÏÎ Èk :Ó‡pL ; ∆≈∆∆¡«ƒ»¿…¿»¿«…«¿ƒ

B‡ Ôaw‰ ÌÚ ÔÈË˜‰ Ì‡ ‡l‡ iÁ BÈ‡Â .ÓB‚Â¿≈¿≈«»∆»ƒƒ¿ƒ»ƒ«»¿»
Ôa˜ ÌLÏ6ÈË˜n‰ B‡ ÔÓˆÚ ÈË˜n‰ „Á‡Â . ¿≈»¿»¿∆»««¿ƒ«¿»««¿ƒ

BÓˆÚ ÈÙa Ô‰Ó „Á‡ Ïk ÏÚ ‰˜BÏ  Ô‰lL ˙Úz7. «¬…∆∆»∆∆«»∆»≈∆ƒ¿≈«¿
,˙Á‡ ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡  „Á‡k Ô‰ÈL ÈË˜‰ Ì‡Â¿ƒƒ¿ƒ¿≈∆¿∆»≈∆∆»««

„Á‡ Â‡Ïa eÓ‡ Ì‰ÈML ÈÙÏ8. ¿ƒ∆¿≈∆∆∆¿¿«∆»

ידי2) על (=שנחמץ  לחמץ  הדין והוא אחרים. המחמיץ  דבר
שם 3)אחרים). ו"הוא דבש" קרוייה פרי  מתיקת "כל

שהוא  תמרים דבש וכן דבורים), (=דבש הידוע  לדבש כולל
הפירות  מן היוצא מוהל וכן תורה, של הדבש  סתם
"כל  התורה שאמרה מפני  כן, לפרש והוכרח  המתוקים".
(=ביכורים) ראשית קרבן וגו', תקטירו לא דבש וכל שאור
דבורים  דבש הוא הנאמר הדבש ואם לה'". אותם תקריבו
והלא  אותם", תקריבו ראשית "קרבן שנאמר זה מהו
דבש  ולא המינים שבעת מפירות אלא אינם ביכורים

הפנימי .4)דבורים. במזבח  אלא חייב  אינו בקטורת
ד):5) הלכה יב  פרשה דנדבה (דבורא ויקרא פרשת בספרא

שאור  כל לומר תלמוד מניין? המועט  המרובה, אלא לי  "אין
כשההקטרה  והמדובר נח . במנחות הוא וכן דבש". וכל וכו'
גם  הזה הכלֿשהוא עם ביחד שהקטירו כגון בכזית, הייתה
פסק  שהרי  מג: בפסחים וכזעירי  להקטרה, המותר דבר
וכגון  מכזית פחותה הקטרה שאין ב , הלכה להלן רבינו
שאם  עצמם, בפני  ואחד אחד כל ניכרים וההיתר שהאיסור

תערובת. היינו כן הקרבן 6)לא עם שהקטירן או כלומר,
ובלבד  עצמן בפני  שהקטירן או עצים, לשם נתכוון ואפילו
ג  הלכה להלן ראה עצים. לשם ולא הקרבן לשם שיתכוון

שם. משנה ועל 7)ובכסף  עצמו בפני  דבש על כלומר,
בנפרד. הקטירן אם עצמו, בפני  במנחות 8)שאור כרבא

אביי אמר המזבח  גבי  על ודבש שאור המעלה "איתמר שם:
אין  אמר רבא וכו', דבש משום ולוקה שאור משום לוקה
לקי מיהא חדא דאמרי  איכא שבכללות, לאו על לוקין
דאמרי כאיכא ופוסק  וכו'", לקי  לא נמי  חדא דאמרי  ואיכא

רבינו. על השיג והראב "ד הראשון.

.‰ÏÒÙ  ˙Ëwa ‡e‰L Ïk Ì‰Ó ÏÙ9Ì‡Â . »«≈∆»∆«¿…∆ƒ¿¿»¿ƒ
ÏÎÈ‰a ‰pnÓ ÈË˜‰10‰˜BÏ 11‰Ë˜‰ ÔÈ‡Â . ƒ¿ƒƒ∆»«≈»∆¿≈«¿»»

.˙ÈÊkÓ ‰˙eÁt¿»ƒ¿«ƒ

אבל 9) פסלה", דבש בה נתן "ואם בברייתא: ו. בכריתות
ח . הלכה המקדש כלי  מהלכות ד פרק  יומא בירושלמי 
כן  ואם תקטירו לא שנאמר משום הוא שהטעם "ומשמע 
מפני אלא דבש תנא נקט  ולא לדבש, שאור בין חילוק  אין
היה  אילו שם בירושלמי  שאמרו כמו לקטורת. יפה שהוא
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לעמוד  יכול כולו העולם כל היה לא דבש מעט  לתוכה נותן
משנה). (כסף  שבהיכל,10)בריחה" הפנימי  המזבח  על

יום. בכל הקטורת מקטירין מה 11)שעליו מלבד כלומר,
על  אפילו (שהוא שאור או דבש שהקטיר על לוקה שהוא
הזהב  מזבח  על שהקטיר על גם לוקה הוא החיצון), מזבח 
קטורת  עליו תעלו "לא ט ) ל, (שמות שנאמר זרה, קטורת

ומנחה". ועולה זרה

.‚ÔÓˆÚ ÈÙa L„ B‡ B‡O ‰ÏÚ‰12ÌLÏ ÁaÊnÏ ∆¡»¿¿«ƒ¿≈«¿»«ƒ¿≈«¿≈
ÁÈÏ eÏÚÈ ‡Ï ÁaÊn‰ Ï‡Â :Ó‡pL ;eËt  ÌÈˆÚ≈ƒ»∆∆¡«¿∆«ƒ¿≈«…«¬¿≈«
‰z‡ Ï‡ ,‰ÏÚÓ ‰z‡ È‡ ÁBÁÈ ÁÈÏ  ÁÁÈƒ…«¿≈«ƒ«ƒ«»«¬∆¬»«»
Èe‡ BÈ‡L c ÈË˜‰ elÙ‡ .ÌÈˆÚ ÌLÏ ‰ÏÚÓ«¬∆¿≈≈ƒ¬ƒƒ¿ƒ»»∆≈»

‰Ë˜‰Ï13Ôaw‰ ÔÓ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,B‡Oa B‡ L„a ¿«¿»»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿ƒ«»¿»
‰˜BÏ 14. ∆

לשם 12) אפילו הקרבן, עם דבש או שאור העלה אבל
חייב . אלא 13)עצים, חייב  שאינו א הלכה למעלה ראה

המדובר  וכאן קרבן, לשם או הקרבן עם הקטירן אם
חטאת. בשר עם ביחד עצים, לשם הדבש כשהבעיר

דנדבה 14) (דבורא ויקרא פרשת בספרא רבינו דברי  מקור
וכו' חטאת מבשר המעלה "ומנין ו): הלכה יב  פרשה
תלמוד  בלאֿתעשה, עובר הדבש ומן השאור מן והקטירם

וכו'. דבש וכל שאור כל כי  לומר

.„ÌL‡Â ˙‡hÁ OaÓ ‰ÏÚn‰ ?„ˆÈk15OaÓ B‡ ≈«««¬∆ƒ¿««»¿»»ƒ¿«
ÌÈL„˜ÌÈl˜16˙BÁn‰ ÈÈMÓ B‡17˙BnÓ B‡ »»ƒ«ƒƒ¿»≈«¿»ƒ«
ÓÚ‰18ÛBÚ‰ ˙‡hÁÓ B‡19ÌÈt‰ ÌÁlÓ B‡20ÈzLe »…∆≈««»ƒ∆∆«»ƒ¿≈
ÌÁl‰21ÚˆÓ ÏL ÔÓL ‚lÓ B‡22˙ÈÊk ‰ÏÚn‰ , «∆∆ƒ…∆∆∆¿…»««¬∆¿«ƒ

ÔÈa ÁaÊnÏ ÔÈa ,L„a B‡ ıÓÁa el‡Ó ˙Á‡Ó≈««≈≈¿»≈ƒ¿«≈«ƒ¿≈«≈
LkÏ23ÔÈÈe‡ el‡ Ïk ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ .‰˜BÏ  «∆∆∆««ƒ∆≈»≈¿ƒ

Ô‰ÈÏÚ iÁ  Ôa˜ ÔÈÈe˜ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰Ë˜‰Ï24; ¿«¿»»ƒ¿≈¿ƒ»¿»«»¬≈∆
ÓB‚Â ÈÈÏ Ì˙‡ eÈ˜z ˙ÈL‡ Ôa˜ :Ó‡pL25. ∆∆¡«»¿«≈ƒ«¿ƒ…»«»¿≈

לכהנים.15) נאכלין מעשר 16)שהם תודה, יחיד, שלמי 
לכהנים. הנאכל ובכור לבעלים, שנאכלים ופסח , בהמה

ומקטיר 17) נקמצות המזבח  לגבי  הקריבות המנחות "כל כי 
לכהנים". נאכל והשאר המזבח  על כולו הקומץ 

המנחות.18) כל כשיירי  לכהנים הנאכלת 19)הנאכל
מרב  חמא בר רמי  "בעי  נח . במנחות זה דבר ומקור לכהנים.
כל  מהו, מזבח  גבי  על העוף  חטאת מבשר המעלה חסדא,
(שהרי לאישים ממנו אין והאי  רחמנא אמר לאישים שממנו
ששמו  כל דלמא או לכהנים), וכולה דמה, אלא למזבח  אין
כל  אומר אליעזר ר' כתנאי , קרבן. שמו נמי  והאי  קרבן
מאי קרבן, ששמו כל אומר עקיבא רבי  לאישים, שממנו
כי רבינו וסובר בינייהו". איכא העוף  חטאת בשר - בינייהו
דבש, או שאור עם העוף  חטאת בשר כשמעלה כאן המדובר

עקיבא. כרבי  ופסק  כולו 20)כנ"ל. נאכל הפנים לחם כי 
המזבח . לגבי  קרב  ואינו נאכלות 21)לכהנים הן כי 

כהונה.22)לכהנים. לזכרי  נאכלים השמן לוג שיירי  כי 
חטאת  בשר וכו' "כתנאי  הנ"ל מנחות בגמרא זה דבר ומקור
איכא  מצורע  של שמן לוג אמר רב  בינייהו, איכא העוף 
מצורע ". של שמן לוג לרבות קרבנם" "כל לוי  דתני  בינייהו,

כנ"ל. עקיבא, כרבי  רבינו ממה 23)ופסק  כן ולמדו
כבש. ואחד מזבח  אחד - יעלו" לא המזבח  "ואל שנאמר

יא)24) (שם, שנאמר ממה זאת למדו שם בספרא כי  אף 
הרי לאישים ממנו שיש כל לה'", אשה ממנו תקטירו "לא
לרבי אבל אליעזר לרבי  אלא זה אין - תקטירו בבל הוא
ממנו  אין ואפילו קרבן, ששמו "כל נח .) (מנחות  עקיבא

חייב ". - "לא 25)לאישים יא) (שם, נאמר זה ולפני 
ממנו. תקטירו לא קרבן ששמו כל לה'", אשה ממנו תקטירו

.‰eÒ‡ ÔÎÂ26ÁaÊn‰ ÏÚ ÈË˜‰Ï27ÏkÓ c ¿≈»¿«¿ƒ««ƒ¿≈«»»ƒ»
Oa ÔB‚k ,‰Ë˜‰Ï ÔÈÈe‡ ÔÈ‡L el‡ ÌÈc¿»ƒ≈∆≈»¿ƒ¿«¿»»¿¿«
ÈtÓ .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÁÓ ÈÈLe ˙BÓL‡Â ˙B‡hÁ«»«¬»¿»≈¿»¿«≈»∆ƒƒ
È‰  ÌÈM‡Ï B˙ˆ˜nL c ÏkL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰«¿»»¿∆»»»∆ƒ¿»»ƒƒ¬≈

eÈË˜z Ïa B˙È‡L28. ¿≈ƒ¿««¿ƒ

אלא 26) כאן אין ג) הלכה (למעלה משנה הכסף  לדעת
הוא  הכתוב  שעיקר לפי  כאן, אין מלקות אבל בלבד, איסור

ודבש. שאור על 27)במעלה ולא המזבח  על דווקא
לדבר  ולא כמזבח , כבש נתרבה ודבש לשאור רק  כי  הכבש,
גבי על מכולם "המעלה נז: במנחות שאמרו ומה אחר.
מפרש  פטור", אומר אלעזר ר' חייב  אמר יוחנן ר' הכבש
עצים. לשם ודבש שאור עם אותם במעלה שהמדובר רבינו
שאור  בלא לחוד אלו דברים במעלה אבל יוחנן, כרבי  ופסק 

כמזבח . כבש אין כי  מודים הכל פי28)ודבש, על אף 
כרבי ד) הלכה (למעלה רבינו פסק  ודבש שאור שלעניין
חטאת  בבשר - עליהן" חייב  קרבן שהוא ש"כל עקיבא

כן. הדבר אין לחוד,

.Â‰‡ÓË ‰Ó‰a ÈÈ‡ ÈË˜n‰29 ÁaÊn‰ Èab ÏÚ ««¿ƒ≈¿≈¿≈»¿≈»««≈«ƒ¿≈«
,‰OÚ ÏÏkÓ d˙˜‰ eq‡L Èt ÏÚ Û‡Â .‰˜BÏ∆¿««ƒ∆ƒ«¿»»»ƒ¿«¬≈

ÏÎ‡ ‰B‰h‰ ÔÓ :Ó‡ È‰L30‰B‰h‰ ÔÓe ∆¬≈∆¡«ƒ«¿»¡…ƒ«¿»
˜‰31ÌLk  È˜z ‡ÏÂ ÏÎ‡z ‡Ï ‰‡ÓË ‡‰ , «¿≈»¿≈»……«¿…«¿ƒ¿≈

BÓk ,‰OÚ ÏÏkÓ ‡a‰ ‰‡Óh‰ ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‰˜BlL∆∆«¬ƒ««¿≈»«»ƒ¿«¬≈¿
d˙˜‰ ÏÚ ‰˜BÏ Ck ,BÓB˜Óa e‡aL32Ï‡ . ∆≈«¿ƒ¿»∆««¿»»»¬»

BÈ‡Â ,‰OÚa BÚ  ‰B‰Ë ‰iÁ ÈÈ‡ È˜n‰««¿ƒ≈¿≈«»¿»≈«¬≈¿≈
‰˜BÏ33‰Ó‰a‰ ÔÓ :Ó‡pL ?‰OÚa ‡e‰L ÔÈpÓe . ∆ƒ«ƒ∆«¬≈∆∆¡«ƒ«¿≈»

ÔÓ ‡‰ ,ÌÎa˜ ˙‡ eÈ˜z Ô‡v‰ ÔÓe ˜a‰ ÔÓƒ«»»ƒ«…«¿ƒ∆»¿«¿∆»ƒ
eÈ˜z ‡Ï ‰iÁ‰34.‰OÚ  ‰OÚ ÏÏkÓ ‡a‰ Â‡ÏÂ ; ««»…«¿ƒ¿««»ƒ¿«¬≈¬≈

וכו'.29) וגמל סוס  "וכל 30)חמור, ו) יד, (דברים שנאמר
גרה  מעלת פרסות שתי  שסע  ושוסעת פרסה מפרסת בהמה

תאכלו". אותה הבקר 31)בבהמה מן הבהמה "מן שנאמר
קרבנכם". את תקריבו הצאן אמרו:32)ומן שם בזבחים

רי המזבח , גבי  על טמאה בהמה אברי  המעלה ש "איתמר
אמר  לקיש ריש לוקה. אינו אמר יוחנן רבי  לוקה, אמר לקיש
לוקין  עשה מכלל הבא ולאו לא, טמאה אין טהורה לוקה,
עשה  מכלל הבא לאו עליו, לוקין אין אמר יוחנן ורבי  עליו,
בהמה  ולא תאכלו אותה ירמיה, רבי  מותיב  עליו. לוקין אין
יעקב  רבי  ליה אמר עשה, עשה מכלל הבא ולאו טמאה,
טמאה  בהמה באברי  לך אסברא תחליפא, בר ירמיה לרבי 
רש"י ומפרש וכו'". בחיה פליגי  כי  פליגי , לא עלמא דכולי 
בדיבור  לשונו וזה לקיש, ריש על היא ירמיה ר' שקושיית
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וכו' שנוייה היא "כך עשה: עשה מכלל הבא ולאו המתחיל
לא  זה את אך לומר תלמוד מנלן, תעשה בלא ומסקינן
אזהרה  לאו אחריה, תעשה לא מדאיצטריך אלמא תאכלו
"דעשה  פליגי : לא עלמא דכולי  המתחיל ובדיבור היא",
ירמיה  ר' קושיית רבינו לדעת אבל לא", ותו דאיכא הוא
נמי משמע  תאכלו, אותה שנאמר שכיוון יוחנן, ר' על היא
כן  אם לגבוה, אסור להדיוט  שאסר שכל תקריבו, אתה
להקרבה, הדין הוא - תעשה בלא שהאכילה כיוון ממילא
שהוא  פליגי  לא עלמא כולי  טמאה בהמה באברי  ומתרץ :

מאכילה. הקרבה שלמדים "כי33)בלאו, שם: בזבחים
ריש  בעשה, עובר אמר יוחנן רבי  איתמר והכי  בחיה, פליגי 
בעשה, עובר אמר יוחנן ר' כלום, בלא עובר אינו אמר לקיש
את  תקריבו הצאן ומן הבקר מן הבהמה (=מן בהמה
למצוה  ההוא וכו' אמר לקיש ריש לא, חיה אין, קרבנכם")

יוחנן. כרבי  רבינו ופסק  ויקרא 34)בעלמא". ספרא
החיה  אף  יכול "בהמה ו): הלכה ב  פרשה דנדבה (דבורא
וצאן  בקר לומר תלמוד וכו' שנאמר בהמה, קרוייה שהיא
הביא  ואם יביא לא יכול וצאן, בקר אלא בבהמה לך אין
בבהמה  לך ואין תקריבו, וצאן בקר לומר תלמוד וכו', כשר
רבו  לו שאמר למי  דומה זה למה הא בלבד, וצאן בקר אלא
הרי החטים, על זה הוסיף  אם הא חטים, אלא לי  תביא אל

דבריו". על עובר זה

.ÊÏeÒt  Ôaw‰ È˜‰Â ÏÊBb‰ B‡ Bb‰35, «≈«≈¿ƒ¿ƒ«»¿»»
ÏÊ‚ ‡O :Ó‡pL ;B‡BO ‡e‰ Cea LB„w‰Â¿«»»¿∆∆¡«≈»≈
Ì‡Â .Ïa˜˙Ó BÈ‡L ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â .‰ÏBÚa¿»¿≈»ƒ«∆≈ƒ¿«≈¿ƒ

Lk Ôaw‰  ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙36‰È‰ elÙ‡Â . ƒ¿»¬«¿»ƒ«»¿»»≈«¬ƒ»»
dOa ˙‡ ÔÈÏÎB‡ ÌÈ‰k‰L ,˙‡hÁ37˙wz ÈtÓe . «»∆«…¬ƒ¿ƒ∆¿»»ƒ¿≈«»«

ÌÈaÏ ‰Ú„B Ì‡ ,‰ÏeÊb‰ ˙‡hÁ‰L :eÓ‡ ÁaÊÓƒ¿≈«»¿∆««»«¿»ƒ¿»»«ƒ
È„k ,ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙pL Èt ÏÚ Û‡ ˙tÎÓ dÈ‡ ≈»¿«∆∆««ƒ∆ƒ¿»¬«¿»ƒ¿≈

‰ÏBÚ‰ ÔÎÂ .˙BÏÊb ÏÎB‡ ÁaÊÓ :eÓ‡È ‡lL38. ∆……¿ƒ¿≈«≈¿≈¿≈»»

סו:35) קמא (בבא מזה ולמדו קרבנו" עולה "אם שנאמר
הגזול". ולא "קרבנו - בגיטין 36)סז) יהודה רב  כדעת

ואבידה  גזילה מהלכות ב  (פרק  רבינו שדעת פי  על ואף  נה.
רבנן  אוקמוה כאן - בגזילה קניין אינו שיאוש א) הלכה
שיש  ועוד משנה). (כסף  נה: שם רבא שאמר כמו ברשותיה,

להקדש. מחולין השם שינוי  גם רק 37)כאן לא כלומר,
אפילו  אלא הכשירו, המזבח , על לריצוי  אלא שאינה בעולה,

לכהנים. אכילה גם בה שיש וכל 38)בחטאת, להיות צריך
"מאי שם: בגיטין הוא וכן למזבח , כולה שהיא העולה, שכן
לא  קאמר מיבעיא לא נמי , עולה אפילו חטאת איריא
ודם  דחלב  נמי  חטאת אפילו אלא היא, דכליל עולה מיבעיא
אפילו  לה, אוכלים כהנים ואידך מזבח , לגבי  דסליק  היא

גזלות". אוכל מזבח  יאמרו שלא גזור הכי 

.ÁÌ˙Ò dÈ˜‰Â BÁ ˙ÏBÚ Bb‰39da etk˙  «≈«¬≈¿ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿«¿»
.ÌÈBL‡‰ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ»ƒƒ

אחר.39) לשם להקריבה נתכוון לא כלומר,

.ËÌÈÎÒe ˙BÁÓ ÔÈ‡ÈÓ ÔÈ‡40Ïh‰ ÔÓ ‡Ï41‡ÏÂ ≈¿ƒƒ¿»¿»ƒ…ƒ«∆∆¿…
ÓÚÏ Ì„˜ L„Á‰ ÔÓ42Ún„Ó‰ ÔÓ ‡ÏÂ43ÔÈ‡Â , ƒ∆»»…∆»…∆¿…ƒ«¿À»¿≈

‰ÂˆÓ ‡È‰L ÈtÓ ;Ìk‰ È‡ÏÎÂ ‰ÏÚÓ ÓBÏ CÈ»̂ƒ«≈»¿»¿ƒ¿≈«∆∆ƒ¿≈∆ƒƒ¿»
‰Úa ‰‡a‰44Ì‡Â .d‡BO ‡e‰ Cea LB„w‰L , «»»«¬≈»∆«»»¿»¿ƒ

Ï‡ ,Ôa˜Ï ÔÈÈe‡ Ô˙BÈ‰Ï eLc˜˙ ‡Ï  ‡È‰≈ƒ…ƒ¿«¿ƒ¿»¿ƒ¿»¿»¬»
eÏÒÙpL ÌÈL„˜k eÈ‰ÈÂ ,ÏÒt‰Ï eLc˜˙45. ƒ¿«¿¿ƒ»≈¿ƒ¿¿»»ƒ∆ƒ¿¿

הקרבנות 40) מעשה מהלכות ב  בפרק  (ראה הסולת [היינו
חדש]. מטעם העומר לפני  האסורה א) גם 41)הלכה ראה

המותר  מן טו) מה, (יחזקאל ישראל "ממשקה מח . פסחים
הטבל". מן נסכים מביאין אין אמרו מכאן לישראל,

העומר.42) שהקריבו לפני  חדשה חולין 43)תבואה
- לכהנים מותרים שהם פי  על ואף  התרומה. עם שנתערבו
לכל  מותרים שאינם מכיוון ונסכים, מנחות מהם מביאין אין
לישראל. המותר מן ישראל ממשקה שנאמר ישראל,

לומר 44) לרבינו לו למה העיר צט  סימן אריה' ה'שאגת
זה  אין הלא בעבירה, הבאה מצוה שהוא משום הטעם

לישראל? המותר מן ישראל, פח .45)ממשקה זבחים
צריך  ואין המדומע  מן וכו' ונסכים מנחות מביאין "אין
רב  אמר קדש, לא הביא ואם הכרם, וכלאי  מערלה לומר
ליפסל". קדש אבל ליקרב , קדש לא אסי  רב  ואיתימא

הכלי ". שקדשם וישרפו לחול נפקי  "דלא רש"י  ומפרש

.ÈÌ„˜ L„Á‰ ÔÓ Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈÓ ÔÈ‡ ˙BÁn‰ Ïk»«¿»≈¿ƒƒ»ƒ∆»»…∆
Ô‰a Ó‡ È‰L ,‰lÁzÎÏ ÌÁl‰ ÈzL46ÌÈeka : ¿≈«∆∆¿«¿ƒ»∆¬≈∆¡«»∆ƒƒ

ÈÈÏ47Lk  ‡È‰ Ì‡Â ;48ÔÓ ÌÈÎÒ ÌÈ‡ÈÓe . «»¿ƒ≈ƒ»≈¿ƒƒ¿»ƒƒ
‰ˆ˜n‰49BË ÌBÈa50. «À¿∆¿

הלחם.46) לשתי47)בשתי  "קודם סח : מנחות במשנה
אחד  נוסח  לפי  ה: שם בגמרא אמרו יביא", לא הלחם

ביכורים". דאיקרו שם 48)"משום ובגמרא במשנה. שם
הקרבת  לאחר להדיוט  שהותר כיוון נחמיה בר יהודה אמר
הלחם. שתי  קודם הביא אם בדיעבד כשר כך משום העומר

אלא 49) לשתייה עומדות שאינן יין של חביות היינו
תרנגולת  לגיזתה רחל טז: בשבת (ראה בחנות למכירה
יהודה  דר' פלוגתא - דעיסקא ותמרי  דרידיא ותורי  לביצתה

לא). או מוקצה איסור יש אם שמעון "יום 50)ור' נקט 
יום  מהלכות א (פרק  מוקצה איסור אין שבשבת לפי  טוב "
נסכים  מביאים אסור, שמוקצה פי  על ואף  יז). הלכה טוב 
ואינו  מדרבנן, אלא אינו איסורו שכל משום המוקצה מן

מח .). (פסחים בזמן התלוי  איסור אלא בעצם, איסור

.‡ÈeÏÚiL Ì„˜ ˙Baw‰ Ïk ÁÏÓÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ¿…«»«»¿»…∆∆«¬
ÔÈ‡Â .ÁÏÓ È˜z Ea˜ Ïk ÏÚ :Ó‡pL ,ÁaÊnÏ«ƒ¿≈«∆∆¡««»»¿»¿«¿ƒ∆«¿≈
ÔÈiÓ ıeÁ ,ÁÏÓ ‡Ïa ÁaÊnÏ wL „ EÏ¿»»∆»≈«ƒ¿≈«¿…∆«ƒ≈

ÌÈÎÒp‰51ÌÈˆÚ‰Â Ìc‰Â52‰Ïa˜ ‰Ê „Â .53ÔÈ‡Â , «¿»ƒ¿«»¿»≈ƒ¿»»∆«»»¿≈
‰ÙÈ Oa‰ ÁÏÓÏ ‰ÂˆÓe .ÂÈÏÚ CÓÒÏ ‡˜Ó BÏƒ¿»ƒ¿…»»ƒ¿»ƒ¿…««»»»∆

BÓk ,‰ÙÈ.ÁÏBÓe ‡‰ ˙‡ Ct‰nL ÈÏˆÏ Oa ÁÏ »∆¿≈«»»¿»ƒ∆¿«≈∆»≈∆≈«
„Á‡ ÁÏÓ Èb‚a elÙ‡ ,‡e‰L Ïk ÁÏÓ Ì‡Â54 ¿ƒ»«»∆¬ƒ¿«¿ƒ∆«∆»

Lk55. »≈

נדב 51) אם אבל הנסכים, עם הבא ביין אלא אינו זה וכל
דבר  של שטעמו פי  על [ואף  מלח . עליו נותן עצמו בפני  יין
(מנחות  לאשים עולה שאינו מפני  הוא מלח , צריך היין שאין
שהרי מלח , יצטרך לא עצמו בפני  הבא יין גם כן ואם כא.),

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



צז                 
         

שם. הקרבנות מעשה (הלכות לאשים עולה אינו הוא גם
עם  הבא יין בין יסודי  הבדל יש - משנה) בלחם שם ועיין
בפני הבא יין לבין לאישים, אינו הדין שמעיקר הנסכים,
כיבוי שאיסור אלא לאישים, לבוא לו היה שמעיקרו עצמו,
האישים]. גבי  על יבוא שלא לו גרם המזבח  על האש

יג)52) ב , (ויקרא שנאמר ממה כ. במנחות איתמעט  דם
דמך. מעל ולא - מנחתך" זה 53)"מעל דבר כלומר,

לחם  ראה קבלה, מדברי  הוא מלח  בלא קרבים שהעצים
וזה  יח . למנחות המשנה בפירוש רבינו כתב  וכן כאן, משנה
אפשר  אי  לשרפה המזבח  גבי  על שנקרב  כל "וכן לשונו:
מעל  אמר הדם וכן קבלה, וזה בלבד, העצים אלא מלח  בלא
עצים. לעניין רק  היא שהקבלה הרי  דמך", מעל ולא מנחתך

בעלמא"54) למצוה משהו בה מישדא דתימא "מהו שם
שהוא, כל מליחה צריך שדם לטעות מקום היה (כלומר,
שהוא. כל מספיק  שלמצוה הרי  מליחה). מצוות לקיים בכדי 

מליחה,55) מצוות ידי  שיצא כשרה, המליחה לומר רוצה
כלום. מלח  לא אם גם כשר הקרבן אבל

.È‰˜BÏ  ÏÏk ÁÏÓ ‡Ïa È˜‰56‡ÏÂ :Ó‡pL , ƒ¿ƒ¿…∆«¿»∆∆∆¡«¿…
 ‰˜BlL Èt ÏÚ Û‡Â .EÈ‰Ï‡ ˙Èa ÁÏÓ ˙ÈaL«̇¿ƒ∆«¿ƒ¡…∆¿««ƒ∆∆

‰ˆ‰Â Lk Ôaw‰57ÁÏn‰L ,‰Án‰ ÔÓ ıeÁ . «»¿»»≈¿À¿»ƒ«ƒ¿»∆«∆«
‰ˆÈÓwa kÚÓ58˙Èa ÁÏÓ ˙ÈaL˙ ‡ÏÂ :Ó‡pL ; ¿«≈«¿ƒ»∆∆¡«¿…«¿ƒ∆«¿ƒ

E˙ÁÓ ÏÚÓ EÈ‰Ï‡59. ¡…∆≈«ƒ¿»∆

לאו 56) זה ואין צט . תעשה לא המצוות בספר גם הוא כן
בלא  ההקרבה שעצם - עליו לוקין שאין מעשה, בו שאין
- קרבן שבכל מכאן ונראה איסור. של מעשה הוא מלח 
משנה: בלחם והקשה שם. המצוות בספר מפורש וכן לוקה,
אינו  שהמלח  כדלהלן, במנחה, אלא אינו זה פסוק  הלא
ולא  שנאמר המנחה בקמיצת אלא קרבן, בשום מעכב 
קרבן? בכל מלקות לחייב  לו מנין כן ואם וגו', מלח  תשבית

מלח ,57) תקריב  קרבנך כל על הכתוב  מפשט  משמע  "כן
לעכב ". ולא מולח 58)למצוה שאינו משום קמיצה נקט 

בלבד. הקומץ  את (כסף 59)אלא לעכב " ודאי  "שמשמע 
שהחזיר  מקום כל רב  "אמר יט . שם ובמנחות משנה).
שאמרו  ומה לעכב ", אלא אינו המנחה בתורת הכתוב 
וכו' מלח  ולא פתת ולא בלל לא יצק  "לא יח , שם במשנה
הכהן, מלח  שלא אלא כלל, מלח  שלא הכוונה אין כשרה",

כ. שם ובגמרא שם המשנה פירוש ראה הזר, מלחה אבל

.‚È,eaˆ ÏMÓ  ˙Baw‰ Ïk Ba ÔÈÁÏBnL ÁÏn‰«∆«∆¿ƒ»«»¿»ƒ∆ƒ
ÌÈˆÚ B‡ ÁÏÓ ‡ÈÓ „ÈÁi‰ ÔÈ‡Â ;ÌÈˆÚ‰ BÓk¿»≈ƒ¿≈«»ƒ≈ƒ∆«≈ƒ

Ba˜Ï60ÔÈ˙B eÈ‰ ˙BÓB˜Ó ‰LÏLe .B˙ÈaÓ ¿»¿»ƒ≈ƒ¿»¿»¿ƒ
ÁÏn‰ ˙kLÏa :ÁÏn‰61Lk‰ Èab ÏÚÂ ,62BL‡e , «∆«¿ƒ¿««∆«¿««≈«∆∆¿…

˙BBÚ ÔÈÁÏBÓ eÈ‰ ÁÏn‰ ˙kLÏa .ÁaÊÓ ÏL∆ƒ¿≈«¿ƒ¿««∆«»¿ƒ
ÌÈL„w‰63.ÌÈÈ‡‰ ÔÈÁÏBÓ Lk‰ Èab ÏÚÂ . «√»ƒ¿««≈«∆∆¿ƒ»≈»ƒ

˙BÁÓe ‰Bl‰Â ıÓw‰ ÔÈÁÏBÓ ÁaÊÓ ÏL BL‡e¿…∆ƒ¿≈«¿ƒ«…∆¿«¿»¿»
.ÛBÚ‰ ˙ÏBÚÂ ˙BÙOp‰«ƒ¿»¿«»

יש 60) אבל בו, שנתחייב  קרבן היינו לקרבנו, לכתוב  דקדק 
עצים. מביא היחיד בעזרת 61)אשר היו לשכות שמונה כי 

המלח ". "לשכת מהן ואחת היה 62)ישראל "כבש" כי 

למזבח . עליו לעלות כדי  מזבח , של לדרומו בנוי 
מולחים 63) שבהם המלח , מונח  היה המלח  בלשכת כלומר,

בלשכת  היה לא העורות, מליחת מקום אבל הקדשים, עורות
הפרוה. בלשכת אלא המלח ,

   1 
ומובחרים,1) תמימים להיות שצריכים נסכים דין בו יבואר

המערכה. עצי  וכן

.‡a˜ Ïk ˙BÈ‰Ï ‰ÂˆnL ÌLkÁÂ ÌÈÓz Ô2Ck , ¿≈∆ƒ¿»ƒ¿»»¿»»ƒ¿ƒ¿»»
ÔÈÎÒp‰3ÌÈÓÈÓz eÈ‰È4ÌÓÈÓz :Ó‡pL ;ÌÈÁÂ «¿»ƒƒ¿¿ƒƒ¿ƒ¿»ƒ∆∆¡«¿ƒƒ

‡lL .ÌÈÓÈÓz ÌÈÎÒp‰ eÈ‰iL  Ì‰ÈkÒÂ ÌÎÏ eÈ‰Èƒ¿»∆¿ƒ¿≈∆∆ƒ¿«¿»ƒ¿ƒƒ∆…
ÔMÚÓ ÔÈiÓ ‡Ï ÌÈÎÒ ‡ÈÈ5‰ÚÈÏ˙‰L ˙ÏÒ ‡ÏÂ ,6, »ƒ¿»ƒ…ƒ«ƒ¿À»¿……∆∆ƒ¿ƒ»

ÏÏÈ ‡ÏÂ7BÁÈL ÔÓLa8Ú BÓÚË B‡9. ¿…ƒ¿…¿∆∆∆≈«¿»

יא,2) הלכה ופ "ג ח . הלכה פ "ב  א, הלכה פ "א למעלה ראה
יא. הלכה פ "ז עם 3)ולהלן שמביאין וסולת שמן יין,

הקרבנות  מעשה מהלכות בפ "ב  וראה בסמוך. ראה הקרבן,
א. יהודה 4)הלכה ב "ר יוסי  "רבי  במשנה: פז. מנחות

יהיו  תמימים וכו' שנאמר פסול, קמחין בו שיש יין אומר,
אין  קמחים, בו שיש יין שלענין ואף ֿעלֿפי  ונסכיהם". לכם
– שם) המשנה בפירוש (ראה יהודה ב "ר יוסי  כר' הלכה
שיהיו  שצריך זה, מפסוק  שדורש והדרשה ההלכה בעצם

משנה). (כסף  עליו חולק  אין תמימים, שם 5)הנסכים
היו  מרים, הענבים "כשהיו הוא ומעושן פו: במשנה
המשנה) (בפירוש ורבינו (רש"י ). למתקן" כדי  אותן מעשנים
היין  אותו ריח  לכלי  היה שאם ר"ל, מעושן, "פירוש כתב :
הזה  המום הרבה ואירע  מעושן, הנקרא והוא הבל בו היה
התוי "ט  על וההגהה התוי "ט  ולפי  המערב ". ביינות אצלנו
לכלי היה שאם ר"ל, מעושן, "פי ' רבינו: בדברי  צ "ל שם,
וכו'". כן) גם הכלי  (ריח  בו (יהיה) היין אותו (רע ), ריח 

ט . הלכה להלן התליעה 6)וראה "ואם פה. שם משנה
נלמד  שזה המשנה, בפירוש רבינו שם וכתב  פסולה",
הנסכים, גם "שיהיו ונסכיהם": לכם יהיו "תמימים מהפסוק 
במיניהם". השלימות בתכלית והיין והשמן הסולת ר"ל

יא. הלכה להלן המנחה.7)וראה פו.8)את שם
הביא  ואם יביא, לא רע  ריח  ושל וכו' "שמן בברייתא:

יד.9)פסול". הלכה להלן ראה

.‰ÎÚn‰ ÈˆÚ ÔÎÂ10‡ÏÂ ,ÌÈÁ ‡l‡ eÈ‰È ‡Ï ¿≈¬≈««¬»»…ƒ¿∆»ƒ¿»ƒ¿…
 ÁÏ ‡e‰Lk ÚÈÏ˙‰L ıÚ ÏÎÂ .˙ÚÏBz Ì‰a ‰È‰Èƒ¿∆»∆««¿»≈∆ƒ¿ƒ«¿∆«

ÁaÊnÏ ÏeÒt11ÌB˜n‰ ˙‡ Bb  LÈ ÚÈÏ˙‰ . »«ƒ¿≈«ƒ¿ƒ«»≈≈∆«»
‰È˙Ò ÈˆÚÂ .ÚÈÏ˙‰L12e‡ÈÈ ‡Ï ,ÌÏBÚÏ ÔÈÏeÒt ∆ƒ¿ƒ««¬≈¿ƒ»¿ƒ¿»…»ƒ

ÌÈL„Á ‡l‡13. ∆»¬»ƒ

אֿד.10) הלכות ומוספין תמידין מהלכות פ "ב  להלן ראה
פסול 11) תולעת, בו שנמצא עץ  "וכל ה: משנה פ "ב  מדות

לח  אלא שנו לא שמואל, "אמר פה: ובמנחות מזבח ", לגבי 
– היבש כמו שהתליע , מה ממנו לגרר יכול אינו שלח  (לפי 
וז"ל: כתב , רוקח  ובמעשה וכשר". גוררו יבש אבל רש"י ),
למזבח ) פסולים מתולעים (=שעצים הדבר שטעם "ונראה
שם  ועיין כ: במנחות כמפורש קרבן, נקראו שהעצים מפני 

בעי . ד"ה פה: ובדף  מלמד, ד"ה תוספתא 12)בתוספות
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צח                
         

עצים  והם .(24 526 עמוד צוקרמנדל (הוצאת פ "ט  מנחות
משנה). (לחם העצים ולקחו הבנין וסתרו בבנין שהיו

אומר:13) שמוע  בן אלעזר רבי  קטז: וזבחים כב . מנחות
אשר  האש על אשר העצים "על ח ) א, (ויקרא לומר תלמוד
עצים  אף  הדיוט , בו נשתמש שלא מזבח  מה המזבח , על

הדיוט ". בהן נשתמש שלא ואש

.‚LÈc˜n‰14ÏeÒt ÔÈÈ15˙ÏÒ B‡16ÏeÒt ÔÓL B‡17 ««¿ƒ«ƒ»…∆∆∆»
ÁaÊnÏ ÌÈÏeÒt ÌÈˆÚ B‡18Ì‡ ,˜ÙÒ c‰ È‰  ≈ƒ¿ƒ«ƒ¿≈«¬≈«»»»≈ƒ

‰˜BÏÂ ‰Ó‰k ÌeÓ ÏÚÏ ÌÈÓBc19ÏÚk ÔÈ‡ B‡ , ƒ¿««ƒ¿≈»¿∆≈»¿««
˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓe ,‰˜BÏ BÈ‡ CÎÈÙÏ .ÌeÓ20. ¿ƒ»≈∆«ƒ«««¿

(14 ֿ המשנה ונסתפק  ופז. פו. פה: במנחות רבא של בעיות
(ראה  מקטיר על גם או מקדיש על רק  הוא הספק  אם למלך
זריקת. ד"ה סג: יומא לתוספות וציין ד), הלכה להלן

ט .15) הלכה להלן יא.16)ראה הלכה להלן ראה
יד.17) הלכה להלן ב .18)ראה הלכה למעלה ראה
ב .19) הלכה פ "א למעלה מדרבנן,20)ראה מלקות

הלכה  עדות מהלכות (פי "ח  שיראו מה כפי  מכין שביתֿדין
הלכה  ומצה חמץ  מהלכות ובפ "ו מרד), ערך בערוך וראה ו,
אותו  מכין הפסח , בערב  מצה שאכל "ומי  רבינו: כתב  יב ,
אחרות  בנוסחאות אבל נפשו", שתצא עד מרדות מכת
וכן  נה, הערה שם עיין נפשו". שתצא "עד המלים חסרות
כי מ "ה: פ "ד לכתובות הרי "ף  על בהגהותיו הב "ח  כתב 
מכת  אותו "מכין רק  כתוב  היה לפניו, שהיתה בנוסחא
נמשכת, בעבירה אלא נפשו שתצא עד מכין ואין מרדות",
אותו  מכין שעשה, מה על לעונשו כדי  אלא שאינו כל אבל
שבת  מהלכות בפ "א עוד וראה הביתֿדין. שיראו כפי  רק 
לאו  באיסור ספק  בכל כי  רבינו, וסובר יד. והערה ג הלכה

עליו  מלקות שלוקין אותו מכין – ומיתה כרת איסור או ,
ובפ "י א, הלכה ביאה איסורי  מהלכות בפ "ג ראה מדרבנן,
ביאת  מהלכות ובפ "ג ה, הלכה אסורות מאכלות מהלכות

כד. הלכה מקדש

.„˙Ïq‰21‰Bl‰Â ÔÓM‰Â ÔÈi‰Â22˙BÙBÚ‰Â23 «…∆¿««ƒ¿«∆∆¿«¿»¿»
˙L ÈÏÎe ÌÈˆÚ‰Â24e‡ÓËpL B‡ eÏÒÙpL25ÔÈ‡  ¿»≈ƒ¿≈»≈∆ƒ¿¿∆ƒ¿¿≈

BLiL Ïk  CÈÚ‰Â „ÈÓÚ‰Â :Ó‡pL ;Ô˙B‡ ÔÈ„Btƒ»∆∆¡«¿∆¡ƒ¿∆¡ƒ…∆∆¿
‰„ÓÚ‰ ÏÏÎa ÔÈ‡ el‡Â ,CÚ ‰„ÓÚ‰a26CÎÈÙÏ , ¿«¬»»∆¡»¿≈≈»ƒ¿««¬»»¿ƒ»

ÌÏBÚÏ ÔÈcÙ ÔÈ‡27. ≈ƒ¿ƒ¿»

וכו'".21) והנסכים "המנחות ק : במנחות משנה
עם 22) ביחד אחרת, בבבא הלבונה הובאה שם במשנה

וראה  ונסכים, מנחות עם ביחד ולא שרת, וכלי  ועצים עופות
"והעמיד 23)להלן. ה) הלכה ד פרשה בחוקותי  (פ ' ספרא

והעצים  העופות ואין נפדית, בהמה הכהן, לפני  הבהמה את
(תמורה  לוי  של כברייתא ולא נפדים". שרת וכלי  והלבונה
ואפילו  חיה אפילו וכו' העמדה בכלל היו "שהכל לג.)
ד"ה  שם (מנחות התוספות שכתבו כמו ודלא עופות".
לוי , כדעת נפדים, הם להקדישם מומם קדם שאם העופות),

שם. במקדש.24)עיין בהם שמשרתים כלים
חולקה 25) ולפיכך "שנטמאו", אלא שנינו לא שם במשנה

ב  ובבא והנסכים", "המנחות א בבא בבות: לשתי  המשנה
חיים  שעופות לפי  שרת", וכלי  והלבונה והעצים "העופות

מקבלים  אינם הם אף  ולבונה ועצים טומאה, מקבלים אינם
יש  שרת וכלי  ח ), הלכה להלן (ראה מדרבנן אלא טומאה
או  "שנפסלו שכתב  רבינו אבל במקוה, טהרה להם
המוריה. בהר וראה כאחד, כולם כלל שנטמאו"

אלו"26) ולא נפדית בהמת הבהמה, את והעמיד "דכתיב 
וראה  ט . הלכה ערכין מהלכות בפ "ה גם ועיין ספר), (קרית

א. משנה פי "ב  מנחות טוב ' יום קדם 27)'תוספות אפילו
זו. הלכה בתחילת למעלה ראה להקדשן, מומן

.‰e‡ÓËpL B‡ eÏÒÙpLa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿¿∆ƒ¿¿
eLc˜˙iL Ì„˜ Ï‡ ;˙L ÈÏÎa eLc˜˙pL Á‡««∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»≈¬»…∆∆ƒ¿«¿

Ô˙B‡ ÔÈ„Bt  eÏÒÙ B‡ e‡ÓË Ì‡ ,ÈÏÎa28Ï‡ . ƒ¿ƒƒƒ¿¿ƒ¿¿ƒ»¬»
ÔÈ‡  ÈÏÎa eL„˜ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈB‰Ë¿ƒ««ƒ∆¬«ƒ…»¿ƒ¿ƒ≈

Ô˙B‡ ÔÈ„Bt29‡ËBÁ ˙ÁnÓ ıeÁ .30:da Ó‡pL , ƒ»ƒƒ¿«≈∆∆¡«»
B˙‡hÁ ÏÚ ,B˙‡hÁÓ31B˙‡hÁ ‡ÈnL ,ÓBÏ  ≈«»««»«∆≈ƒ«»

 ˙L ÈÏÎa Lc˜˙zL Ì„˜ ,CÎÈÙÏ .B˙‡hÁ ÈÓcÓƒ¿≈«»¿ƒ»…∆∆ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»≈
Èt ÏÚ Û‡ d˙B‡ ÔÈ„BÙe ,ÌÈÓc ˙M„˜k ‡È‰ È‰¬≈ƒƒ¿À«»ƒƒ»««ƒ

ÌÈÎÒp‰ ÏÎÂ .‰B‰Ë ‡È‰L32e‡ÓËpL33‰OBÚ  ∆ƒ¿»¿»«¿»ƒ∆ƒ¿¿∆
ÁaÊna ÔÙBOÂ ÔÓˆÚ ÈÙa ‰ÎÚÓ Ì‰Ï34. »∆«¬»»ƒ¿≈«¿»¿¿»«ƒ¿≈«

קדשו 28) שלא עד שנטמאו והנסכים "המנחות שם: במשנה
העופות  פדיון, להם אין בכלי  משקדשו פדיון, להם יש בכלי 
הרי וכו'", פדיון להם אין שרת וכלי  והלבונה והעצים
קודם  לבין שרת בכלי  שנתקדשו אחר בין שההבדל
ונראה  ונסכים, במנחות אלא נאמר לא שרת, בכלי  שנתקדשו
ובעופות  שרת בכלי  שהרי  לכך והוכחה רבינו, כוונת גם שכן

המשנה). (מרכבת כלל שייך לא ודאי  אלעזר 29)זה כרבי 
קא. אלעזר.30)שם ר' דברי  המשך בקרבן 31)שם

ו) ה, (ויקרא ושעירה כשבה אצל נאמר ויורד, עולה
"על  יג) (שם, נאמר ובמנחה "מחטאתו", י ) (שם, ובתורים
מקצת  משמע  "מחטאתו" כז:) (כריתות ודרשו חטאתו",
מעות  והפריש מקדש כשטימא עשיר היה שאם חטאתו,
הדמים  ממקצת יביא העני , ואח "כ שעירה, או לכבשה
משמע  חטאתו" ו"על חולין, והשאר מנחה או תורים
והעשיר, האיפה עשירית והפריש עני  היה שאם שיוסיף ,
רש"י (ראה שעירה או כשבה ויביא מעות ויוסיף  יפדנה

שם). צב .32)מנחות קדשים,33)זבחים קדשי  בבשר
ו), הלכה המוקדשין פסולי  מהלכות פי "ט  (להלן רבינו כתב 

בפנים. נשרף  הוא בפנים נטמא אם ברייתא 34)שרק 
להן  "עושה שאמרו שמכיון רבינו, וסובר צב . בזבחים
במקום  במזבח  שהמדובר נראה עצמן" בפני  מערכה
שם  כרש"י  ודלא מערכות, שם שאין בעזרה ולא המערכות,
הלכה  הקרבנות מעשה מהלכות בפ "ז וראה משנה). (לחם

ג.

.Â‚Á‰ ÈÓ35e‡ÓËpL36Ô˜ÈM‰Â37BÓk] Ô‰ËÂ ≈∆»∆ƒ¿¿¿ƒƒ»¿ƒ¬»¿
[˙B‰Ëa ‡a˙iL38 ÔLÈc˜‰ Ck Á‡Â Ô‰Ë Ì‡ : ∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒƒ¬»¿««»ƒ¿ƒ»

 e‡ÓË Ck Á‡Â ÔLÈc˜‰ Ì‡Â ;ÔÈÎq˙Ó el‡ È‰¬≈≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»¿««»ƒ¿¿
eÁcÈ eÁ„Â ÏÈ‡B‰39. ƒ¿ƒ¿ƒ»

מהלכות 35) (פ "י  במקדש הסוכות בחג שמנסכים מים
ו). הלכה ומוספין ריש 36)תמידין של מימרא לד: פסחים
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צט                 
         

שהיו  החג, שבתוך בשבת והמדובר הושעיא. ר' בשם לקיש
יכולין  אין וכשנטמאו שבת, מערב  השילוח  ממעיין ממלאין
ומאירי ). (רש"י  בהשקה וטהרן והלך בשבת, ולמלאות לילך

צפו 37) המקוה שמי  עד במקוה, והשקיען בכלי  המים נתן
כא). הלכה אוכלין טומאת מהלכות (פ "ב  עליהם

שם.38) אוכלין טומאת "השיקן 39)הלכות שם: בפסחים
השיקן  ואחרֿכך הקדישן טהורין, הקדישן ואחרֿכך
עשו  שחכמים הדבר, בטעם אמרו שם ובגמרא טמאים",
זריעתה) היא זו מקוה במי  (והשקה זריעה תהא שלא מעלה
פ "ט  סוף  ובירושלמי  ח . הלכה ראה בקדשים, מועלת
משיקן  שנטמאו מים יוחנן, ר' בשם אבהו "ר' דתרומות:
נדחו", כבר מעיקרא, חג מי  היו ואם חג, מי  אותן ועושה

ה  בין הפרש בזה שם "ואין בקריאת ר"ל, בפה, קדישן
וראה  (מאירי  שרת" בכלי  שהקדישן בין חג, לשם במלואן

תנינא). נמי  אנן אף  רבא אמר בד"ה שם, פסחים רש"י 

.ÊÌÈÚÂ ÌÈ˙ÈÊ40e‡ÓËpL41˙BÁt ÔÎBc  ≈ƒ«¬»ƒ∆ƒ¿¿¿»»
‰ˆÈkÓ42;ÌÈÎÒÏ ÌÈLk Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜Ln‰Â , ƒ¿≈»¿««¿ƒ«¿ƒ≈∆¿≈ƒƒ¿»ƒ

BÙebÓ BÈ‡ el‡Îe ,ÏÎ‡a ‡e‰ „˜ÙÓ ‰˜Ln‰L43. ∆««¿∆À¿»»…∆¿ƒ≈ƒ

ויינן 40) מכביצה פחות דורכן שנטמאו, "ענבים לג: פסחים
שם. כמבואר זיתים, לענין הוא וכן לנסכים", כשר

או 41) שרץ  בטמא שנגעו כגון לטומאה, ראשון ידי  "על
את  עושין הם והרי  שניים, הענבים שנעשו נבלה, טמא
התרומה  את הפוסל שכל ראשון, (מהם) היוצאים המשקין
בשני בנגעו אבל ראשון. להיות בחולין, אף  משקין, מטמא
ואין  רביעי  נעשה שלישי  אין וכו', שלישי  הם שנעשו
מהן" היוצאין למשקין כלל מטמאין האלו והזיתים הענבים

אחר 42)(מאירי ). אוכל מטמא טמא אוכל שאין משום
מהלכות  (פ "ד כביצה הטמא) (=באוכל בו שיהיה עד אלא
מכביצה  פחות בדורכן כך ומשום א). הלכה אוכלין טומאת
אחר  במשקה נוגעין שהענבים (אף  מהן היוצא המשקין אין
מן  כי  אמרו, שם ובגמרא הענבים, ידי  על נטמאין הסחיטה)
נטמאו  לא מכוונת, בכביצה דרכן אם שאפילו היה הדין
של  הראשונה הטיפה יציאת עם שהרי  מהן, היוצא המשקין
אינם  ושוב  כביצה, משיעור הענבים נפחתו המשקה
יבוא  שלא כביצה, על גזרו שחכמים אלא אחרים, מטמאים

מכביצה. ביותר עלֿידי43)לעשות נטמאו לא ולפיכך
(שם  בתוכו מכונסים היותם בעת בפרי , הטומאה מגע 

בגמרא).

.Á‰ÏÚÓ44ÌÈÚfL :ÌÈL„˜a ÌÈÓÎÁ eOÚ ‰˙È «¬»¿≈»»¬»ƒ¿»»ƒ∆¿»ƒ
;ÌÈÎÒÏ ÔÈÏeÒt Ô‰Ó ‡ˆBi‰  ÔÚÊ elÙ‡ ,e‡ÓËpL∆ƒ¿¿¬ƒ¿»»«≈≈∆¿ƒƒ¿»ƒ

˙ÏÚBÓ ‰ÚÈÊ ÔÈ‡L45ÌÈL„˜a46ÌÈˆÚ‰ ÔÎÂ . ∆≈¿ƒ»∆∆¿»»ƒ¿≈»≈ƒ
‰Bl‰Â47Ô‰ È‰  ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿«¿»««ƒ∆≈»√»ƒ¬≈≈

ÌÈˆÚ‰ eÏÒtÈÂ ,˙Baw‰ ÔÈÚÏ ÏÎ‡k ÔÈ‡nË˙Óƒ¿«¿ƒ¿…∆¿ƒ¿««»¿»¿ƒ»¿»≈ƒ
.Ô˙B‡ ÔÈÈ˜Ó ÔÈ‡Â ÁaÊnÏ BÊ ‰‡ÓËa ‰Bl‰Â¿«¿»¿À¿»«ƒ¿≈«¿≈«¿ƒƒ»

לד:44) שבתרומה 46)לטהר.45)שם אף ֿעלֿפי 
לד.). (שם הזריעה שגם 47)מועלת נראה, "וכן" מלשון

טומאה  שיקבלו יתירה מעלה בהם חכמים עשו אלו
שם) רש"י  (ראה לה. בפסחים נראה וכן (כסף ֿמשנה),
מדרבנן. מעלה היא זו כי  שם), רש"י  (ראה מו: ובזבחים

שנאמר  ממה ושם) (שם שהביאו מה כי  לומר צריך זה, ולפי 
– יאכל" לא טמא בכל יגע  אשר "והבשר יט ) ז, (ויקרא

לאסמכת  אלא זה אין ולבונה", עצים צריך "לרבות אבל א,
המוקדשין  פסולי  מהלכות בפי "ח  רבינו שכתב  ממה עיון
אחר  שנטמאה המנחה מלבונת כזית האוכל כי  יב , הלכה
ולא  גמורה דרשה היא זו כי  הרי  – לוקה בכלי  שנתקדשה
המוריה. ובהר רוקח  במעשה בלחםֿמשנה, ראה אסמכתא,

.ËÁaÊn‰ Èa‚Ï ÔÈÏeÒt‰ ˙BÈi‰ Ô‰ el‡Â48: ¿≈≈«≈«¿ƒ¿«≈«ƒ¿≈«
˜B˙n‰49ÔMÚÓ‰Â ,50LÓMa B‡ L‡a ÏMÓ‰Â ,51 «»¿«¿À»¿«¿À»»≈«∆∆

B‡52ÔÈÓnÁnL ÔÈÈ Ï‡ .ÏeMaa BÓÚË ‰pzLpL∆ƒ¿«»«¿«ƒ¬»«ƒ∆¿«¿ƒ
ÏeMa ÌÚË Ba ‰˙ ‡ÏÂ LÓMa B˙B‡53ÔÈÈ ÔÎÂ , «∆∆¿…»¿»««ƒ¿≈≈

ÔÈ˜enˆ54BzbÓ ÔÈÈÂ ,55ÌBÈ ÌÈÚa‡ ‰‰L ‡lL56, ƒƒ¿«ƒƒƒ∆…»»«¿»ƒ
˙BiÏc‰ ÔÈÈÂ57ÔÈÁÏM‰ ˙Èa ÚeËp‰ Ìk ÔÈÈÂ ,58B‡ ¿≈«»ƒ¿≈∆∆«»«¿≈«¿»ƒ

ÌÈÏf‰ ˙Èa59Ô‰ÈÈa ÚÊ ÚÊpL ÌÈÙb ÔÈÈ B‡ ,60, ¿≈«¿»ƒ≈¿»ƒ∆ƒ¿«∆«≈≈∆
„Ú ‡lL Ìk ÔÈÈ B‡61‡ÈÈ ‡Ï ˙BÈi‰ el‡ Ïk  ≈∆∆∆…∆¡«»≈«≈…»ƒ

Lk  ‡È‰ Ì‡Â ,‰lÁzÎÏ62. ¿«¿ƒ»¿ƒ≈ƒ»≈

שפסולים 48) מהם ויש לכתחילה, רק  שפסולים מהם יש
בדיעבד. וכו'49)אפילו מתוק  "לא פו: במנחות משנה

(ולא  עצמו מחמת מתוק  "כשהוא ופירש"י  פסול". הביא ואם
תירוש  אחר, ענין פז.). (שם בגמרא כדמפרש השמש) מחמת
אפשר  אי  רבינו, ובדברי  יום". ארבעים עליו עברו שלא
שהה  שלא שיין בסמוך כתב  שהרי  השני , כפירוש לפרש
ד"ה  פז. שם בתוספות ועיין בדיעבד, כשר יום , ארבעים
חילוק  שאין נראה במתוק , רבינו חילק  שלא זה ומתוך מתוק .
ולא  השמש, מחמת מתוק  לבין עצמו מחמת מתוק  בין
ופירוש  אחרת גירסא לפניו שהיתה ועלֿכרחנו כפירש"י .

להלן. וראה פז. שם בגמרא "ולא 50)אחר במשנה שם
לכלי היה שאם לומר, "ורצה פסול". הביא ואם וכו' מעושן
הנקרא  והוא הכלי ) (ריח  בו (יהיה) היין אותו (רע ) ריח 
המערב " ביינות אצלנו הזה המום הרבה (ויקרה) מעושן,
בתוי "ט  שהגיה מה לפי  שם, המשנה בפירוש (רבינו

א). הלכה למעלה וראה תוי "ט , על בגמרא 51)ובהגהות
ולא  מתוק  לא מביאין "אין שנאמר ממה מקשה פז. שם
"אין  שם שנאמר למה פסול", הביא ואם מעושן, ולא מבושל
"חוליא  ומתרץ  כשר", הביא ואם הליסטיון, את מביאין
ולדעת  מאיס ". דפירי  חוליא מאיס , לא דשימשא (=מתיקות)
כלל, במתוק  מחלק  שלא רבינו אבל במתוק , המדובר רש"י 
ודאי , שהוא במבושל שהמדובר שמפרש נראה למעלה, ראה
לליסטיון, ממבושל הגמרא וקושיית בשמש, בין באש בין
שם  הגמרא ובתירוץ  להלן), (ראה בשמש מבושל הוא שאף 
בו  נתנה בין מחלק  אלא שלפנינו כנוסחא רבינו גרס  לא

לא. או בישול, טעם הוא 52)השמש וכן להיות, צריך כן
"או". בטעות: חדשים, בדפוסים ישנים. זהו 53)בדפוסים

הביא  ואם הליסטיון, מביאין "אין במשנה: שם שאמרו מה
תחת  בכדים אותו "שנותנים שם: רבינו מפרש שכן כשר",
השמש  ושם במצרים, שעושים כמו שישבר עד השמש

יוסטן". מפרשים: קצת דברי  כפי  יוני , תוספתא 54)בלשון
צז: בתרא בבא גם וראה פ "ט , שזה 55)מנחות תירוש יין

הענבים). דריכת (=מקום מגיתו יצא תוספתא 56)עתה
הביא  ואם יום, ארבעים מבן פחות יין מביאין "אין שם:
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מגיתו  יין חייא, ר' תני  צז. בתרא בבבא הוא וכן כשר", מגתו
וכו' מגיתו "יין ע . סנהדרין וראה כשר", הביא ואם יביא, לא
פ "ז  ולהלן א, משנה פ "ו עדיות וראה יום", ארבעים עד

ז. אלא 57)הלכה הדליות מן מביאין "ואין במשנה: שם
בתוספתא  הוא וכן ו), הלכה פ "ז להלן (ראה הרגילות" מן
הדליות", מן ולא הכדמת מן לא מביאין "אין שם: מנחות
מן  הגבוהות "הדליות שם: המשנה בפירוש רבינו וכתב 
לפי טריילש, "שקורין וברש"י  קנים", של ערש על הארץ 

ההלכה. בסוף  להלן וראה יפה": יין מקום 58)שאינו
שם  לרוותם. מספיקים אינם הגשמים ומי  למים, הצמא
השלחים  מבית ולא הזבלים מבית לא מביאין "אין במשנה:

כשר". הביא ואם האשפתות,59)וכו' אצל שנטוע  כלומר,
כנ"ל. במשנה, שנזרע 60)שם ממה "ולא במשנה: שם

זרוע  שהיה "מגפנים כלומר, כשר". הביא ואם ביניהם,
(והמדובר  ישראל). (תפארת הקרקע " שהכחישו ביניהם
כלאים  מהלכות בפ "ה ראה בכרם, כלאים שאינם בזרעים

יח ֿיט ). "אין 61)הלכה במשנה: שם בשנה. פעמיים
ובגמרא  העבודים". הכרמים ומן הרגילות מן אלא מביאין
להלן  וראה בשנה", פעמיים העבודים כרמים "תנא, פז. שם

ו. הלכה במשנה 62)פ "ז כן מפורש למעלה, הנזכרים בכל
לא  עבודים, בלתי  ובכרמים בדליות אבל שם, בתוספתא או
רבינו  זאת שלמד ונראה כשר, הביא שאם מקום בשום נזכר
כן  שנאמר כמו פסול, הביא שאם במשנה נאמר שלא ממה

ומעושן. מתוק  על

.È‰lb˙pL ÔÈÈ63ÁaÊn‰ Èa‚Ï ÏeÒt 64ÔÙ‚ ‰Ï„‰ . «ƒ∆ƒ¿«»»¿«≈«ƒ¿≈«ƒ¿»∆∆
‡˙ Èab ÏÚ‰65ÌÈÎÒÏ ÏeÒt dÈÈ 66ÈtÓ , ««≈¿≈»≈»»ƒ¿»ƒƒ¿≈

ÌÈÎÒe ÁÊ :ÓB‡ ‡e‰ È‰ .BÁÈ ‰pzLpL67‰Ó  ∆ƒ¿«»≈¬≈≈∆«¿»ƒ«
‰pzL ‡lL Áf68epzL ‡lL ÌÈÎÒ Û‡ ,69. ∆«∆…ƒ¿«»«¿»ƒ∆…ƒ¿«

ארס .63) בו והכניס  מהיין, נחש שתה שמא חשש ויש
מזבח ",64) לגבי  פסולין מגולין "והמים מח : סוכה משנה

את  יסנן אם שאף  אמרו, שם בתרא ובבבא נ. שם ובגמרא
ח ) א, (מלאכי  שנאמר משום לנסכים, הוא פסול – היין
ה' אמר פניך, הישא או הירצך לפחתך נא "הקריבהו

התאנה,65)צבאות". עץ  על ונתנם הגפן שריגי  את הרים
הענבים. גדלו יז.66)וכן בבכורות אשי  רב  דברי 

לזה.67) זה כי68)הוקשו ה. הלכה פ "ג למעלה ראה
מן  גדול קבוע  מום לך שאין וכו' למזבח  פסול וכו' "הנדמה

לנסכים.69)השינוי ". פסולים נשתנו, אבל

.‡Èda ‰ÚÈÏ˙‰L ˙ÏÒ70ÌÈhÁ‰  eÚÈÏ˙‰ B‡71 …∆∆ƒ¿ƒ»À»ƒ¿ƒ…«ƒƒ
Ô‰Ó ˙ÈOÚpL72‰ÏeÒt 73 ˙Á‡ ‰hÁ  ÚÈÏ˙‰ . ∆«¬≈≈∆¿»ƒ¿ƒ«…ƒ»««
˜ÙÒ ‰Ê È‰74 ÁÓ˜ da ‡LpL ˙ÏÒ ÏÎÂ . ¬≈∆»≈¿»…∆∆ƒ¿«»∆«

‰ÏeÒt75. ¿»

ובברייתא 70) פסולה", התליעה "ואם במשנה פה. מנחות
פסולה, - רובה שהתליעה סולת רבנן, "תנו פה:) (שם

פסולות". - רובן שהתליעו ממאה 71)וחיטין כלומר,
מהששים  וחיטה חיטה כל אם ואפי ' ששים, נתלעו חטים
אין  יחסי  (שבאופן ברובה ולא במיעוטה רק  נתלעה הללו

מתולעים). רוב  מהחיטים 72)בהם נעשתה שהסולת
מתולעים. מהם שרוב  "וחיטין 73)הללו, בברייתא: שם

פסולות". - רובן רבי74)שהתליעו "בעי  בגמרא: שם
רש"י , ומפרש תיקו". סאה, ברוב  או חיטה ברוב  ירמיה,
גם  שיהיו צריך שהתליעו החיטין רוב  אם היא שהבעיא
צורך  אין או מתולעת, רובה תהיה בהם וחיטה חיטה שכל
גם  מספיק  אלא מתולעת, רובה תהיה וחיטה חיטה שכל
אבל  מתולעת. במיעוטה רק  היא מהם וחיטה חיטה שכל
כל  אפילו אם ליפסל מספיק  כי  ברור זה כי  מפרש, רבינו
ענין  כאן אין כי  מתולעת, במיעוטה רק  היא וחיטה חיטה
אין  כי  ואף  מובחר, להיות שצריך דין אלא ברוב  ביטול  של
סימן  ב  חלק  הקודש ציץ  (ראה המובחר מן זה אין רוב , כאן
מתולעים  יהיו החיטים שרוב  צריך אם היא הבעיא וכל כג),
אחת  חיטה רוב  רק  היה אם גם מספיק  או במיעוטם,
הדבר  ונשאר מובחר, לבלתי  הסאה כל שתיעשה מתולעת,

כאן. המוריה והר כסף ֿמשנה גם וראה עד 75)בתיקו,
הי "ב . להלן ראה אותה, וינפה שיחזור

.È?ÌÈ˜„Ba „ˆÈk76,˙Ïq‰ CB˙Ï B„È aÊb‰ ÒÈÎÓ ≈«¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿»»¿«…∆
‰ÏeÒt  ˜‡ da ‰ÏÚ Ì‡77‰tÈÂ ÊÁiL „Ú ƒ»»»»»¿»«∆«¬…ƒ«∆

ÔÈÁÏM‰ ˙Èa eÚÊpL ÌÈhÁ ˙ÏÒ Ï‡ .d˙B‡78B‡ »¬»…∆ƒƒ∆ƒ¿¿¿≈«¿»ƒ
ÌÈÏf‰ ˙Èa79ÔÏÈ‡‰ ˙Èa B‡80d ‡lL ı‡a B‡ ¿≈«¿»ƒ¿≈»ƒ»¿∆∆∆…»»
d„aÚ ‡ÏÂ81 ‡È‰ Ì‡Â ,‰lÁzÎÏ ‡ÈÈ ‡Ï  ¿…ƒ¿»…»ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ≈ƒ

‰Lk82. ¿≈»

קמח .76) בה ואין צרכה כל מנופה היא אם הסולת, את
בסולת),77) קמח  יש (=אם בודק  "כיצד פה. מנחות משנה

וגרוע , דק  (קמח  אבק  בה עלה לתוכן, ידו מכניס  הגזבר
שינפנה". עד פסולה כת"י ) "אין מש 78)רש"י  שם: נה

ארץ  שהיא שם רבינו ומפרש השלחין", מבית מביאין
מוטעמים. אינם החיטים כך ומתוך שם 79)צמאה,

שם, מפרש ורבינו הזבלים". מבית מביאין "אין במשנה:
טעימה. ואינה באשפות, הצומחת במשנה:80)חיטה שם

אינם  והחיטים אילנות, בהן שיש "מקום האילן" מבית "ולא
לה  עושים שהאילנות "לפי  שם), בפיה"מ  (רבינו מוטעמים"
שהאילנות  ועוד, שם). (רש"י  יפה גדלה התבואה ואין צל
שם). כת"י  (רש"י  הזרעים את ומכחישים הקרקע  את יונקים

ראשונה,81) שנה נרה עושה, הוא כיצד במשנה: שם
עושה  והיא יום שבעים לפסח  קודם זרועה שניה ובשנה
ומניחין  הארץ  שמהפכין ההפוך, הוא "וניר מרובה". סולת
וזורעים  שניה פעם אותה מהפכין ובשניה אחת, שנה אותה
השדה  אם אמרו, שם ובגמרא שם). בפיה"מ  (רבינו אותה"
בשנה  שניה פעם אותה לחרוש צריך אין עבודה היתה
שניה, בשנה גם צריך עבודה היתה לא אם אבל השניה,

ד. הלכה פ "ז להלן על 82)ראה כן אמרו שם במשנה
אבל  האילן, ומבית השלחין ומבית הזבלים מבית המביא
במשנה  מפורש לא עבדה ולא נרה שלא משדה המביא על
"כיצד  מלשון רבינו כן ולמד לא. או כשר בדיעבד אם  שם

כסף ֿמשנה. עיין לכתחילה, אלא שאינו עושה" הוא

.‚È˜a‰ ÈÏÏbÓ ÔËwlL ÌÈhÁ83ÌÚÊe84È‰  ƒƒ∆ƒ¿»ƒ∆¿≈«»»¿»»¬≈
el‡85Ô‰ ÔÈ„Ú B‡ ‰ÚÈfa ÔÒe‡Ó ‰Ú Ì‡ ,˜ÙÒ ≈»≈ƒ»¿»ƒ»«¿ƒ»¬«ƒ≈

ÔÈÒe‡Ó86‡È‰ Ì‡Â ,˙BÁÓ Ô‰Ó ‡ÈÈ ‡Ï CÎÈÙÏ . ¿ƒ¿ƒ»…»ƒ≈∆¿»¿ƒ≈ƒ
Lk 87. »≈
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הבקר.83) של הצואה אבל 84)מתוך ספק , יש בזרעם רק 
מאוסים, שהם למזבח , אסורים עצמם, הללו החיטים אותם
הישא  או הירצך לפחתך נא "הקריבהו ח ) א, (מלאכי  וכתוב 

סט .). (מנחות החיטים 85)פניך" מזריעת שצמחו החיטים
הבקר. מגללי  בר 86)שלקט  רמי  של בעיא שם מנחות

הסתפקו  לא שם במנחות כי  תמוהים, רבינו דברי  אבל חמא.
אולי הסתפקו אלא הזריעה, לאחר גם מאוסים עודם אם
במעי שהיו מכיון כחושים, שהם מחמת הם אסורים
ועיין  שם, אחרת גירסא רבינו לפני  היתה ואולי  הבהמה.

פ "ד 87)לחםֿמשנה. למעלה ראה בקרבן, ספק  כל כדין
יב . הלכה

.„ÈÌÈbb ÏL ÔÓL :ÔÈÏeÒt‰ ÌÈÓM‰ Ô‰ el‡Â88 ¿≈≈«¿»ƒ«¿ƒ∆∆∆«¿¿ƒ
ÌÈÓa eMpL89ÌÈ˙ÈÊ ÏL B‡ ,90ÔÈLek91B‡ ∆ƒ¿¿«ƒ∆≈ƒ¿ƒ

ÌÈ˜eÏL92ÌÈÓL ÏL ÔÓL B‡ ,93BÁÈL ÔÓL B‡ , ¿ƒ∆∆∆¿»ƒ∆∆∆≈
Ú94ÔÈÏeÒt el‡ Ïk 95˙Èa BÚËpL ˙ÈÊ ÔÓL Ï‡ . «»≈¿ƒ¬»∆∆«ƒ∆¿»¿≈

Ô‰ÈÈa ÚÊ ÚÊpL B‡ ÔÈÁÏM‰ ˙Èa B‡ ÌÈÏf‰96, «¿»ƒ¿≈«¿»ƒ∆ƒ¿«∆«≈≈∆
ÔÈ„Ú ‡l‡ ,eÏLa ‡lL ÌÈ˙ÈfÓ B‡ÈˆB‰L ÔÓL B‡∆∆∆ƒƒ≈ƒ∆…»¿∆»¬«ƒ

ÔÈbt Ì‰97.Lk  ‡È‰ Ì‡Â ,‡ÈÈ ‡Ï el‡ Ïk  ≈«ƒ»≈…»ƒ¿ƒ≈ƒ»≈

זיתים.88) מן 89)של מביאין "אין פה: שם משנה
ששהו  אחר, בלשון שם רש"י  ופירש במים". שנשרו הגרגרין

במים. זיתים.90)הזיתים  של במי91)שמן או בחומץ 
גרשום). רבינו וראה פו. כת"י  (רש"י  ששפכו 92)מלח 

ולא  הכבושים מן "ולא במשנה: שם רותחים. מים עליהם
השלוקין". פו.93)מן שם וברייתא פ "ט  מנחות תוספתא

משמרי יין שמוציאין כמו השמרים, מן שיצא "שמן כלומר,
שם). כת"י  (רש"י  וברייתא 94)היין" בתוספתא זה גם

א. הלכה למעלה ראה שם 95)שם, בדיעבד. אפילו
לא) כח , (במדבר "שנאמר ומשום וברייתא, במשנה
ר"ל  הנסכים, גם שיהיו ונסכיהם", לכם יהיו "תמימים
(רבינו  במיניהם" השלימות בתכלית והיין והשמן הסולת
למעלה  וראה ספר, בקרית גם וראה פה.). שם בפיה"מ 

א. מבית 96)הלכה לא מביאין "אין פה: במשנה שם
ואם  ביניהם, שנזרע  מה מן לא השלחין, מבית ולא הזבלים

למע  וראה כשר", ט .הביא הלכה שם:97)לה במשנה
רבי "תניא פו. שם ובגמרא אנפיקנון". שמן מביאין "אין
וגרס  שליש". הביא שלא זית שמן אנפיקנון אומר, יהודה
ואם  ד"ה פו. תוספות (ראה ר"ת גרס  וכן במשנה, רבינו
הביא  "ואם גורסים יש אבל כשר", הביא "ואם הביא)

שם. ותוספות וברש"י  שם בברייתא ראה פסול".

.ÂËÌÈÎÒp‰Â ˙BÁn‰ Ïk98‰ˆeÁÓe ı‡‰Ó ÌÈLk »«¿»¿«¿»ƒ¿≈ƒ≈»»∆ƒ»
L„Á‰ ÔÓ ,ı‡Ï99ÔLi‰ ÔÓe100ÔÓ e‡ÈiL „Ïe , »»∆ƒ∆»»ƒ«»»ƒ¿«∆»ƒƒ

ÓÚ‰ ÔÓ ıeÁ ;Án‰101ÌÁl‰ ÈzLe102ÔÈ‡L , «À¿»ƒ»…∆¿≈«∆∆∆≈»
Ï‡OÈ ı‡Óe L„Á‰ ÔÓ ‡l‡ ÔÈ‡a103. »ƒ∆»ƒ∆»»≈∆∆ƒ¿»≈

מן 98) באים והיחיד, הציבור קרבנות "כל פג: שם משנה
העומר  מן חוץ  הישן, ומן החדש מן לארץ , ומחוצה הארץ 
ישראל, ומארץ  החדש מן אלא באין שאינן הלחם ושתי 
"כל  כי  רבינו ומפרש המובחר". מן אלא באין אינן וכולן
(ד"ה  שם ובתוספות נסכים. וגם מנחות גם הם  הקרבנות",
שם  רש"י  ואילו הזבחים, על גם המדובר כי  כתבו, כל)

במנחות. רק  שנקצרה 99)מפרשה החדשה התבואה מן
ניסן. טז ראה 100)לאחר מזמן, שבביתו ממה כלומר,

ב . הלכה ומוספין תמידין מהלכות בפ "ז 101)בפ "ח  ראה
פסח , של שני  "ביום כי  ג, הלכה ומוספין תמידין מהלכות
כל  של מוסף  על יתר מקריבין בניסן, עשר ששה יום שהיא
ציבור". של מנחה והוא התנופה, עומר עם לעולה כבש יום,

מספירת 102) חמשים ביום כי  א, הלכה פ "ח  שם ראה
ביום  המוסף  על יתר מביאין וכו' השבועות חג והוא העומר

הלחם. שתי  חדשה מנחה "דבר 103)הזה במשנה. שם
ומן  הארץ  מן אלא יהיו שלא הלחם ושתי  בעומר תורה,
אל  תבואו כי  י ) כג, (ויקרא בעומר רחמנא אמר החדש,
את  והבאתם קצירה את וקצרתם לכם נותן אני אשר הארץ 
טזֿיז) כג, (שם הלחם בשתי  ונאמר קצירכם, ראשית עומר
והקרבתם  יום חמשים תספרו השביעית השבת ממחרת עד
ונאמר  תנופה, לחם תביאו ממושבותיכם לה', חדשה מנחה
(רבינו  מעשיך" ביכורי  הקציר וחג טז) כג, (שמות עוד
הלכה  ומוספין תמידין מהלכות בפ "ז וראה שם), בפיה"מ 

ב . הלכה שם ובפ "ח  הֿו,

   1 
ואסור 1) לקרבן בדיעבד פסול שאינו דבר בו יבואר

לכתחילה. להקריבו

.‡.‰lÁzÎÏ B˙B‡ ‡ÈÓ ÏeÒt BÈ‡L c Ïk ‡Ï…»»»∆≈»≈ƒ¿«¿ƒ»
eÚÎÂ LeÁk ‰O ‡ÈÈ ‡Ï  ‰ÏBÚ iÁ ‰È‰ ?„ˆÈk≈«»»«»»…»ƒ∆»¿»
ÏÎB e‡Â :Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ .ÌeÓ Ba ÔÈ‡ È‰ :Ó‡ÈÂ¿…«¬≈≈¿«∆∆¡«¿»≈

ÓB‚Â2Án‰ ÔÓ ‡ÈÈ  Ôa˜Ï ‡ÈiL Ïk ‡l‡ .3. ¿≈∆»…∆»ƒ¿»¿»»ƒƒ«À¿»

לה'".2) משחת וזובח  ונודד זכר, בעדרו ראה 3)"ויש
והמשובח  היפה מן "שיביא הי "א: ולהלן ה"ח , פ "ב  למעלה
להביא  מיוחדת מצוה הוא זה וכל המין", שבאותו ביותר
אפילו  יוצא חובתו ידי  לצאת כדי  אבל המובחר, מן
ה"ד: הקרבנות מעשה מהל' בפט "ז ראה בבינוני , לכתחילה
כחוש  יביא לא וכו' עגל או כבש או איל או שור שנדר "מי 
להביא  חייב  ואינו מועטין שדמיו מפני  המין שבאותו ביותר

הבינוני ". יביא אלא וכו' ביותר והשמן היפה

.ÌÈÏÈ‡ ÔÈ‡ÈÓ :Lc˜n‰ ÔÓÊa ÔÈOBÚ eÈ‰ CÎÂ4 ¿»»ƒƒ¿««ƒ¿»¿ƒƒ≈ƒ
‡BnÓ5ÌÈOk ÔÈ‡ÈÓe ,6ÔBÁÓ ÌÈÁ Ô‰ÈabL7, ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ∆«≈∆¿»ƒ≈∆¿

ÔBM‰ ÔÓ ÌÈÏ‚Ú ÔÈ‡ÈÓe8˙BÏÊB‚Â ,9CÏn‰ ‰Ó10, ¿ƒƒ¬»ƒƒ«»¿»≈««∆∆
ÔÈËeÏ‰Â ÔÈÁwÓ ÔÈÈ ÔÈ‡ÈÓe11LÓÎnÓ ˙ÏÒÂ , ¿ƒƒ«ƒƒ»¿«ƒ«¬«ƒ¿…∆ƒƒ¿»

‰ÁBÈÂ12ÚB˜zÓ ÔÓL ÔÈ‡ÈÓe ,13. ¿¬»¿ƒƒ∆∆ƒ¿«

שנים.4) שתי  א.5)בני  פז, מנחות שנה.6)ברייתא בני 
רבי7) וכו', מחברון כבשים ממואב  "אילים בברייתא: שם

וב 'תוספות' כרחבן". שגובהן כבשים מביאין אומר יהודה
ורש"י רבינו (לפי  הדבר ופירוש רחבים", "שגובהן גרסו שם

רחבים. שגביהן בברייתא.8)בכת"י ) בני9)שם תורים
בברייתא.10)יונה. במשנה,11)שם - ב  פו, שם

לרבינו  המשניות ובפירוש ועטולין". "קדוחים שם והגירסא
בית  להן "שניה עוד: אמרו ושם והטולין", "קרותים גרס 

בבקעא". סגנא וכפר בהר, לבן ובית ב 12)רימה פג, שם 
זנוח ) (ערך והערוך וזטחא", "מכניס  שם והגירסא במשנה. -
"מכמס  הגירסא שבמשניות ובמשנה וזנוחא", "מכמס  גרס 
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קב                
         

בבקעא". עפריים להן "ושניה עוד איתא ושם ומזוניחא",
(כלומר,13) אלפא תקוע , במשנה, - ב  פה, שם

בעבר  רגב  להן שניה אומר שאול אבא לשמן, אלף =ראשון)
הירדן.

.‚ÌÈˆÚ‰ Ïk14ÌÈL„Á‰15‰ÎÚnÏ ÌÈLk16‡ÏÂ . »»≈ƒ«¬»ƒ¿≈ƒ««¬»»¿…
ÏMÓ ‡ÏÂ ˙ÈÊ ÏMÓ ÔÈ‡ÈÓ eÈ‰17eMÈ ÌeMÓ ,ÔÙb »¿ƒƒƒ∆«ƒ¿…ƒ∆∆∆ƒƒ

Ï‡OÈ ı‡18ÔÈÏÈ‚ eÈ‰ el‡e .19ÏL ˙BiaÓa : ∆∆ƒ¿»≈¿≈»¿ƒƒ¿À¿ƒ∆
‰‡z20ÌÈLÁ ÏL21eMÈa ÔÈ‡L22ÊB‚‡ ÏLe , ¿≈»∆√»ƒ∆≈»¿ƒ¿∆¡

ÔÓL ıÚ ÏLe23ÔÈÊb‰Â .24‰LÓ ‰OÚL25‰n‡  ¿∆≈∆∆¿«¿»ƒ∆»»∆«»
ÔaÁ ‰n‡Â Ôk‡26LÈ„b ˜ÁÓk ÔÈÚÂ ,27.‰‡Ò ÏL »¿»¿«»»¿»¿»¿»¿««»ƒ∆¿»

˙BB„Ï ÔÈOBÚ Ô˙BÓÎe28. ¿»ƒ¿

להלן.14) וראה כט .), תמיד (המפרש, העצים" רוב  "כלומר,
ה"ב .15) פ "ו למעלה ראה הדיוט , בהן נשתמש שלא
למערכה".16) כשרין העצים "כל במשנה: שם, תמיד

המסודרין  העצים מן שנעשה האש צבור הוא "מערכה
וראה  מג:). ליומא בפיה"מ  (רבינו האש" ומבערין וגדושין
היו  ויום יום בכל כי  ה"ה הכיפורים יום עבודת מהל' בפ "ב 
מהל' בפ "ו גם וראה אש, של מערכות שלש המזבח  על

ה"א. ומוספין גפן 17)תמידין משל "חוץ  במשנה: שם
זית". כט :).18)ושל (שם יעקב  בר אחא כרב 

שבעצים 19) מובחרים שהם משום המערכה, לעשות
הראב "ד). וענפים"20)(פירוש "חריות והם שם. משנה,

כט .). תמיד כלומר,21)(המפרש, חרשים" "של צ "ל:
שמדובר  כט :) (שם בגמרא אמרו וכן (כסף ֿמשנה). יערות

פרי . עושה שאינה ואינן 22)בתאנה במדבריות, אלא
(רבינו  ישראל ארץ  ישוב  משום בזה ואין לאכילה, ראויות

שם). המשניות עצים 23)בפירוש והם במשנה, שם
שם). תמיד (מפרש, נר כמו כתב שדולקין שם והרע "ב 

שהוא  שמעתי  ואני  אפרסמון. שמן העושה "עץ  שהוא:
ואף ֿעלֿגב  צינוב "ר, ובערב  פינ"ו, בלע "ז לו שקורין האילן
לא  הלכך וזית, בגפן כמו צורך, בו אין הוא מאכל דעץ 
הגפן  שאסרו כדרך ישראל ארץ  של ישובה משום  אסרוהו

ה"ב :24)והזית". ומוספין תמידין מהל' בפ "ב  ראה
יותר  שחר של תמיד עם עץ  של גזירים בשני  לעלות "מצוה
של  תמיד עם גזירים שני  מוסיפין וכן וכו' המערכה עצי  על

הערביים". המזבח 25)בין על שהעלו הגזירין כלומר,
במשכן. המערכה.26)שהיה מקום כמידת - ב  סב , זבחים

המזבח " על אשר האש על אשר העצים "על (שם) ותניא
כלום". המזבח  מן יוצאין עצים יהיו "שלא – ח ) א, (ויקרא

יובש,27) מדת היא סאה בזבחים. שם "גודש", צ "ל:
וגדושה. מלאה כשהיא הזאת המדה כעובי  ופירושו

אמה 28) כ"ד היה דורות של במזבח  המערכה מקום כי  אף 
פ "ב  (ראה טפחים וארבעה אמה כ"ד על טפחים וארבעה
גדולה  הגזירין מדת היתה לא – ה"ז) הבחירה בית מהל'
"האומר  מ "ד: פ "ו בשקלים ששנינו ממה נשמע  שכן יותר,
שם  וב 'ירושלמי ' גזירין". משני  יפחות לא עצים, עלי  הרי 

כאן). המוריה' ב 'הר (וראה אמה הוא השיעור כי  נאמר

.„ÔÈOBÚ eÈ‰ „ˆÈÎÂ29˙BÁn‰ ÈhÁ ˙ÚÈÊa30 ¿≈«»ƒƒ¿ƒ«ƒ≈«¿»
?ÌÈÎÒp‰Â31ÈˆÁ 32‰BL‡ ‰La ‰„O‰33ÚÊÂ ¿«¿»ƒ»¬ƒ«»∆¿»»ƒ»¿»«

dÈˆÁ34‰iL ‰Le ,35‰BL‡a ÚfL ÈˆÁ‰  ∆¿»¿»»¿ƒ»»«¬ƒ∆»«»ƒ»

ÌBÈ ÌÈÚL ÁÒtÏ Ì„˜ Á‡‰ ÈˆÁ‰ ÚÊÂ36Ì‡Â . ¿»««≈ƒ»«≈…∆«∆«ƒ¿ƒ¿ƒ
Ck Á‡Â ‰BLÂ LBÁ  ‰„eÚ ‰„O‰ ‰˙È‰ ‡Ï…»¿»«»∆¬»≈¿∆¿««»

ÚBÊ37ÌÈhÁ‰ Be .38˙‡ ÛL Ck Á‡Â ,‰ÙÈ ‰ÙÈ ≈«≈«ƒƒ»∆»∆¿««»»∆
ÌÈhÁ‰39‰a‰ Ô‰a ËÚBeeÙl˜˙iL „Ú40. «ƒƒ≈»∆«¿≈«∆ƒ¿«¿

מנחות 29) משנה מהודרת. וסלתן יפות החטים יהיו למען
ב . פה, שם  וברייתא א. והם 30)פה, עצמן, בפני  הבאות

מהל' בפי "ב  ראה יחיד, מנחות ותשע  ציבור מנחות שלש
ה"אֿד. הקרבנות מנחת 31)מעשה של החיטים כלומר,

כאן. המוריה' ב 'הר וראה ה"א. שם בפ "ב  עי ' הנסכים,
בלי32) בלבד בניר חצייה והשאיר השדה, כל חרש כלומר,

שהשדה 33)זריעה. באופן מדובר כי  אמרו, שם בגמרא
והיתה  הראשונה, השנה לפני  חרושה כלומר, עבודה. היתה
רבינו  כאן שכתב  מה וממילא שלימה, שנה כולה בורה
והשניה  לזריעה, הראשונה הכוונה, - ראשונה בשנה
ולחםֿמשנה. בכסף ֿמשנה וראה שם. רש"י  וכדעת לחרישה,

פעמיים.34) שנחרש במקום היתה זו שזריעה נמצא השני .
כדלעיל.35) לחרישה, ושלישית לזריעה שניה כלומר,
יש 36) "שכבר בשבט  ה' ביום והוא וברייתא. במשנה, שם

גרשום). ורבינו (רש"י  עליה" שזורחת לחמה שם.37)כח 
שם.38) תנאֿקמא.39)ברייתא, כדעת - א עו, שם משנה

החיטה  שיכו ועניינו ראש, ישופך מן גזור הוא  "ושיפה
המשנה, (פירוש העפר" מעליה שמעביר עד בכח  בידים

שיפה 40)שם). וכו' טעונות המנחות "כל במשנה: שם
"ובעיט  בחיטין", שהיא ובעיטה עד ברגל אותה שדורסין ה

שם). המשנה, (פירוש נשברת"

.‰˙B‡Ó LÏL ˙BeÚË ˙BÁÓ ÏL ÌÈhÁ‰ Ïk»«ƒƒ∆¿»¿¿≈
‰ËÈÚa ˙B‡Ó LÓÁÂ ‰ÙÈL41ËÚBe ˙Á‡ ÛL . ƒ»«¬≈≈¿ƒ»»««≈

LÏL ËÚBe ÌÈzL ÛL ,ÌÈzL42LÏL e‡ˆÓ . ¿«ƒ»¿«ƒ≈»ƒ¿¿»
‰ÏÈÏÁ ÊBÁÂ .˙BËÈÚa LÓÁÂ ˙BÙÈL43Ó‚iL „Ú , ƒ¿»≈¿ƒ¿≈¬ƒ»«∆ƒ¿…

È„k ,‰ËÈÚa ˙B‡Ó LÓÁÂ ‰ÙÈL ˙B‡Ó LÏL¿≈ƒ»«¬≈≈¿ƒ»¿≈
‰ÙÈLa ‰ÎÏB‰‰Â ‰‡B‰‰ LBÁÂ .‰a‰ eÙl˜˙iL∆ƒ¿«¿«¿≈¿≈«»»¿«»»¿ƒ»

ÈÓÁ‰Ï ˙Á‡44‰ÙÈ ‰ÙÈ „wÓe ÔÁBË Ck Á‡Â .45. ««¿«¿ƒ¿««»≈¿«≈»∆»∆

במשנה.41) שם.42)שם שם.43)ברייתא, רש"י  ראה
דילמא 44) או חד, ואתויי  אמטויי  ירמיה, רב  "בעי  שם:

דקתני "הא רש"י : ופירש תיקו". מאי . תרי , ואתויי  אמטויי 
בידו  ומביא שמוליך דמה ואתויי , אמטויי  היינו אחת, שף 
שיפה, חד קרי  לחודא להולכה דילמא או אחת, שיפה חשיב 
לא  זו שבעיא ומכיון שיפה". אחשיב  לחוד הבאה נמי  וכן
לשיפה  וההובאה ההולכה ולחשוב  להחמיר יש נפשטה,

שהיה 45)אחת. במשנה) עו: (שם חכמים אמרו בעומר,
שהיה  (שם) אמרו הלחם, ובשתי  נפה. בשלשֿעשרה מנופה
ואילו  באחתֿעשרה, הפנים ולחם בשתיםֿעשרה, מנופה
רבינו  כתב  ולכן שיעור, חכמים נתנו לא המנחות בשאר

שיעור. נתינת בלי  יפה, יפה ומרקד

.ÂÔÈi‰46˙BiÏ‚‰ ÔÓ ÌÈÚ ‡ÈÓ 47ÌÈÓk‰ ÔÓ , ««ƒ≈ƒ¬»ƒƒ»«¿ƒƒ«¿»ƒ
ÌÈ„eÚ‰48‰La ÌÈÓÚt49CB„Â ,50B˙B‡ ÔÈÒBÎÂ . »¬ƒ«¬ƒ¿»»¿≈¿¿ƒ

˙BpË˜ ˙BiÁa51‡ÏÂ ˙Á‡ ˙Á‡ Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡Â . ¿»ƒ¿«¿≈«ƒƒ»««««¿…
LÏL LÏL ‡l‡ ,ÌÈzL ÌÈzL52˙‡ ‡lÓÓ BÈ‡Â . ¿«ƒ¿«ƒ∆»»»¿≈¿«≈∆
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Û„B BÁÈ ‰È‰iL È„k ,‰Èt „Ú ˙ÈÁ‰53BÈ‡Â . ∆»ƒ«ƒ»¿≈∆ƒ¿∆≈≈¿≈
Èt ÏÚ ‰ÏBÚ‰ ÔÈÁÓ˜‰ ÈtÓ ,˙ÈÁ‰ ÈtÓ ‡Ï ‡ÈÓ≈ƒ…ƒƒ∆»ƒƒ¿≈«ƒ¿ƒ»∆«¿≈

ÔÈi‰54‰ÈÏeMÓ ‡ÏÂ ;55ÈtÓ ,56‡l‡ ;ÌÈÓM‰ ««ƒ¿…ƒ∆»ƒ¿≈«¿»ƒ∆»
dLÈÏMÓ57dÚˆÓ‡Óe58˙ÈÚˆÓ‡ ÏL59. ƒ¿ƒ»≈∆¿»»∆∆¿»ƒ

הלכה 46) כל ומקור לנסכים. היין עושין היו כיצד כלומר,
במשנה. - ב  פו, במנחות כשאר 47)זו לארץ  "הסמוכות

מן  מוגבהות =) דלויות שאינן המשנה) (פירוש הכרמים"
ה"ט . פ "ו למעלה וראה "ואין 48)הארץ ). שם: משנה,

העבודים". הכרמים ומן הרגילות מן אלא וכו' מביאין
בשנה,49) פעמים העבודים כרמים תנא - א פז, שם בגמרא

כמין  השרשים סביבות החפירה היא הכרמים "ועבודת
בהן  שיכנס  כדי  כולה העפר אותה ולהפך ולהשקותן גומות
הם  האלו והענבים שם) המשנה, (פירוש והאויר" המים
דקדק  אלא הזמירה, מלאכת רבינו כתב  (ולא מובחרים.
חפירה  היינו השביעית, בשנה היתר להן שיש מלאכות וכתב 
(פ "א  אילנא לאוקמי  נתכוין אם שמותרת השרשים, סביב 
(שם  השלחין בבית השקאה ה"ז), ויובל שמיטה מהל'
נראה  שכן ה"ט ), (שם לגפנים עוגויות ועשיית ה"ח ),
"מהו  קידוש: לענין שם שאמרו ה"ב , פ "ח  שבת ב 'ירושלמי '
של  ביין יוצאין הושעיה, רבי  תני  שביעית, של ביין לצאת
שהספק  לו) עמ ' טו (סי ' "זמנים" בספרי  וראה שביעית".
אם  השנים, כבשאר עבוד שאינו שביעית, של יין אם היה
תלוי קידוש דין (שהרי  עבודים מכרמים יין נקרא הוא
רבי של מברייתא ופשט  צז.), בבאֿבתרא ראה – בנסכים
הרי השביעית, בשנה העבוד שכרם הרי  שיוצאים, הושעיה

עבוד). כרם מנחות 50)הוא (תוספתא בצירתן אחר מיד
כאן). המוריה' 'הר וראה ב :51)פ "ט , פו, שם במשנה

טעם  (שפוגמים גדולים בחצבין אותן כונסין (היו) "ולא
אלא  כת"י ) רש"י  פז.)היין, (שם ובברייתא קטנות", בחביות

רבינו  ומפרש ובינוניות", לודיות כדות חביות "תנא,
"ולא  שם: במשנה שאמרו מה לפרש באו הללו שהדברים
וגם  לגדולים גם שהכוונה גדולים", בחצבין אותן כונסין היו
וכסתם  קטנות, בחביות אלא יכנוס  לא כן ואם לבינוניים,
בתוספתא  שאמרו כמו ולא המוריה'). ('הר המשנה דברי 
אלא  קטנות בחביות ולא גדולים בחצבים "לא שם:

בינוניות". איתא:52)בכדידיות לפנינו, שם בברייתא
מדברי "ונראה אחת", אחת אלא שתים אותן מניחין "אין
מפרש  והוא שהזכיר, כלשון בברייתא וכו' גורס  שהוא רבינו
היא  והאמצעית זו, גב  על זו חביות שלש שמניחים

(לחםֿמשנה). יותר" יינה ששמור משנה,53)המשובחת
ב . פו, העולים 54)שם הגרגרים הם קמחין במשנה. שם

קורין  ערבית ובלשון חיטה. לגרגרי  ודומים היין פני  על
שם). המשנה, (פירוש קמחין הנמצא 55)אותם מהיין

החבית. של לתחתיתה במשנה.56)סמוך שם
האמצעי57) השליש מן אלא לוקח  אינו כלומר, שם. משנה,

שלמעלה  מהקמחין רחוק  שהוא מפני  מובחר, הוא ששם
שבשוליים. ברז 58)ומהשמרים שם כלומר, שם. משנה,

השליש  חצי  אלא מוציא ואינו היין. ומוציא החבית באמצע 
בו  שיש העליון מהשליש ולא מהברז, שלמעלה האמצעי 

ה"ז. להלן וראה נלמד 59)קמחים, וזה ליתא, שם במשנה
למעלה. ראה רבינו, נוסחת לפי  שם מהברייתא

.ÊLBÈ aÊb‰ ‰È‰60„ˆaL ˜p‰ ÔÓ ‡ˆBÈ ÔÈi‰Â »»«ƒ¿»≈¿««ƒ≈ƒ«∆∆∆¿«
 ˙‡ˆÏ ÏÈÁ˙Ó ÌÈÓM‰ ÈepL ‰‡iL ÔÂÈk ,˙ÈÁ‰∆»ƒ≈»∆ƒ¿∆ƒ«¿»ƒ«¿ƒ»≈
ÌÈÚa‡ Á‡Ó ?‡ÈÓ È˙ÓÈ‡Óe .Á˜BÏ BÈ‡Â ˜ÒBt≈¿≈≈«≈≈»«≈ƒ≈«««¿»ƒ

B˙ÎÈ„Ï ÌBÈ61ÌÈL ÈzL „Ú62ËÚÓ ˙È B‡63Ì‡Â . ƒ¿ƒ»«¿≈»ƒ»≈¿«¿ƒ
Lk ‰Ê È‰  ÌÈL ‰nkÓ ÔLÈ ÔÈÈ ‡È‰64‡e‰Â . ≈ƒ«ƒ»»ƒ«»»ƒ¬≈∆»≈¿

BÓÚË „ÒtÈ ‡lL65. ∆…ƒ»≈«¿

במשנה.60) - א פז, "אין 61)שם פ "ט : מנחות תוספתא
כשר", מגתו הביא ואם יום, ארבעים מבן פחות יין מביאין
מ "א, פ "ו ועדיות א. ע , וסנהדרין ב . צז, בבאֿבתרא וראה

ה"ט . פ "ו למעלה "אין 62)וראה ב : פו, מנחות משנה,
רבינו  ופסק  מכשירין". וחכמים רבי . דברי  ישן, מביאין
לכתחילה  האוסר כרבי  ולא לכתחילה, המכשירים כחכמים

ראה 63)(כסף ֿמשנה). טעמו, שנפסד חשש שאין זמן כל
המחמיר,64)להלן. רבי  לדעת פ "ט , מנחות תוספתא

מדברי שנראה מה אבל המקילים. חכמים לדעת וכלֿשכן
התוספתא  מן מקור לכך אין יביא, לא שלכתחילה רבינו
(ראה  כחכמים פסק  רבינו ואילו רבי , לדעת שהיא הנ"ל,
התירו  שלא הסברא, מן כן שלמד לומר וצריך למעלה).
ישן  הוא שנים, מכמה ישן יין אבל ישן, ביין אלא חכמים
ועי ' חכמים, בדברי  לכתחילה היתר מצאנו לא ובזה נושן,

ומבושל 65)כסף ֿמשנה. מעושן מיין נלמד הוא פשוט 
 ֿ (כסף  ה"ט  פ "ו למעלה כמפורש ופסולים, טעמם שנשתנה

משנה).

.ÁÔÓLa ÔÈÈÓ ‰ÚLz66ÂÈOÚÓ ÈepL ÈtÓ67?„ˆÈk . ƒ¿»ƒƒ¿∆∆ƒ¿≈ƒ«¬»≈«
BbbL ˙ÈÊ68BL˙Îe ˙Á‡ ˙Á‡ Be ˙Èf‰ L‡a «ƒ∆ƒ¿¿¿…««ƒ≈¿««««¿»
ÏqÏ B˙e69ÊÁ .ÔBL‡‰ ‡e‰ epnÓ ‡ˆiL ÔÓM‰  ¿»«««∆∆∆»»ƒ∆»ƒ»«

‰B˜a BÚËe Ck Á‡70‡e‰ epnÓ ‡ˆiL ÔÓM‰  ««»¿»¿»«∆∆∆»»ƒ∆
BÁËe BÚhL Á‡ ÊÁ Ì‡Â .ÈM‰71‰iL BÚËe72 «≈ƒ¿ƒ»«««∆¿»¿»¿»¿ƒ»

Ô˜ÒnL ÌÈ˙ÈÊ .ÈLÈÏM‰ ‡e‰ epnÓ ‡ˆÈL ÔÓM‰ «∆∆∆»»ƒ∆«¿ƒƒ≈ƒ∆¿»»
Ôlk73ÔÏÚ‰Â ‡ÈeaÚa74bb bb e ÊÁÂ ,‚bÏ À»¿ƒ¿¿»¿∆¡»««¿»«≈≈«¿≈«¿≈

‰  ÏqÏ Ô˙e ÔL˙Îe.ÈÚÈ‰ ‡e‰ epnÓ ‡ˆiL ÔÓM ¿»»¿»»«««∆∆∆»»ƒ∆»¿ƒƒ
‡e‰ ‡ˆiL ÔÓM‰  Ck Á‡ ‰B˜a BÚË Ì‡Â¿ƒ¿»¿»««»«∆∆∆»»
‡ˆÈL ÔÓM‰  ‰iL ÌÚt ÔÚËÂ ÔÁËÂ ÊÁ .ÈLÈÓÁ‰«¬ƒƒ»«¿»«¿»«««¿ƒ»«∆∆∆»»
„Ú ˙Èa‰ CB˙a ÔÚËe Ô˜ÒnL ÌÈ˙ÈÊ .ÈMM‰ ‡e‰«ƒƒ≈ƒ∆¿»»¿»»¿««ƒ«
 ÏqÏ Ô˙Â L˙k Ck Á‡Â ,ÔbÂ ÔÏÚ‰Â e˜ÏiL∆ƒ¿¿∆¡»¿ƒ¿»¿««»»«¿»«««
 ‰B˜a ÔÚËÂ ÊÁ .ÈÚÈM‰ ‡e‰ ‡ˆiL ÔÓM‰«∆∆∆»»«¿ƒƒ»«¿»«¿»
ÌÚt ÔÚËÂ ÔÁËÂ ÊÁ .ÈÈÓM‰ ‡e‰ ‡ˆiL ÔÓM‰«∆∆∆»»«¿ƒƒ»«¿»«¿»«««

.ÈÚÈLz‰ ‡e‰ ‡ˆiL ÔÓM‰  ‰iL¿ƒ»«∆∆∆»»«¿ƒƒ

פי "ג 66) אמור פ ' ב 'ספרא' הוא וכן א. פו, שם משנה,
פעמים 67)ה"ב ֿה. בשלש שהיו השמן, עשיית מעשי 

אחת  פעם היתה הזיתים לקיטת אבל שונים, ובאופנים
ראה  בשנה, פעמים שלש שהיו רש"י  כפירוש ולא בשנה,

(לחםֿמשנה). שם גרגירים 68)ב 'תוספות' שליקט  היינו
סימן  שעשה או הזית בראש היטב  שנתבשלו אותם
ואחרֿכך  היטב , מבושלים שיהיו עד ראשונה במתבשלים
(וראה  כן אחר מיד לוקט  הזיתים ושאר מהאילן, תולשן

המוריה'). ו'הר מנקביו.69)בלחםֿמשנה השמן שיזוב 
בית 70) קורת שבסל הכתושים הזיתים על מניח  כלומר,
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שם, במשנה וכחכמים נוסף , שמן יוצא הכובד ומתוך הבד,
לא  אבל אבנים, מניחים כי  האומר יהודה רבי  על החולקים
ומתערבים  שמרים גם יוצאים הקורה כובד שמתוך הקורה,

שם. רש"י  וראה השמן, ברייתא 71)עם ראה בריחיים,
הבד.72)שם. בית בראש 73)בקורת לגרגר שגמר אחר

שם.74)הזית. במשנה הגג, לראש

.Ë˙BÁÓÏ ÔÈLk ÔlkL Èt ÏÚ Û‡75ÔÈ‡ ÔBL‡‰ , ««ƒ∆À»¿≈ƒƒ¿»»ƒ≈
epnÓ ‰ÏÚÓÏ76ÂÈÁ‡Â .77ÈÚÈ‰Â ÈM‰78Ô‰ÈLe , ¿«¿»ƒ∆¿«¬»«≈ƒ¿»¿ƒƒ¿≈∆

ÔÈÂL79Ì‰ÈÁ‡Â .80ÈLÈÓÁ‰Â ÈLÈÏM‰81ÈÚÈM‰Â82, »ƒ¿«¬≈∆«¿ƒƒ¿«¬ƒƒ¿«¿ƒƒ
ÔÈÂL ÔzLÏLe83Ì‰ÈÁ‡Â .84ÈMM‰85ÈÈÓM‰Â86, ¿»¿»»ƒ¿«¬≈∆«ƒƒ¿«¿ƒƒ
ÔÈÂL Ì‰ÈLe87ÈÚÈLz‰Â .88epnÓ ‰hÓÏ ÔÈ‡89. ¿≈∆»ƒ¿«¿ƒƒ≈¿«»ƒ∆

כתית 75) זך יהא "יכול אמרו: שם ובגמרא שם. משנה,
סולת  ועשרון מ ) כט , (שמות תלמודֿלומר למנחות, פסול
אלא  למאור, תלמודֿלומר מה כן אם כתית, בשמן בלול
חסה  התורה אלעזר, רבי  אמר חסכון? מאי  החסכון, מפני 
צריך  היה שאילו שם, רש"י  ומפרש ישראל", של ממונן על
היו  במנורה, כמו וכתית, זך אחר במנחות גם לחזור
שם). (רש"י , ביוקר אותו לוקחים שהיו מפסידים

וראה 76) שם). (במשנה, ביותר והמובחר הנקי  השמן שהוא
ה"י . יותר.77)להלן פחותה הראשון 78)דרגה שהוא

לו 79)שבשני . אין אם במנחות, מובחר לענין בנקיונם,
האלו  המינים משני  שמן לו ויש ביותר, המובחר הראשון מן
ראה  שוים, אינם מנורה לענין אבל שירצה, מאיזה יביא -

הסמוכה. שלישית.80)בהלכה השני81)דרגה שהוא
שבשלישי .82)שבשני . הראשון במשנה.83)שהוא שם

רביעית.84) שבשני .85)דרגה השלישי  שהוא
שבשלישי .86) השני  שם.87)שהוא זה שהוא 88)גם

שבשלישי . שם.89)השלישי  זה גם

.ÈÔBL‡ ‡l‡ ‰BnÏ Lk ÔÈ‡90ÈÚÈe91 ≈»≈«¿»∆»ƒ¿ƒƒ
ÈÚÈLe92Lk ÔÈ‡  B‡nÏ ˙È˙k :Ó‡pL ;„Ïa ¿ƒƒƒ¿«∆∆¡«»ƒ«»≈»≈

„Ïa Le˙k‰ ÔÓ ‡ˆBi‰ ‡l‡ ‰BnÏ93Ï‡ . «¿»∆»«≈ƒ«»ƒ¿«¬»
ÔÈLk Ôlk ˙BÁÓÏ94. ƒ¿»À»¿≈ƒ

שבשני .91)שבראשון.90) ראשון שהוא 92)שהוא
שלושת  אלו, כל כי  במשנה. שם שבשלישי . ראשון
מהֿשאיןֿכן  ה"ח ), (למעלה כתישה עלֿידי  נעשו השמנים,

השמנים. ב .93)ביתר פו, שם בברייתא יהודה, כרבי 
ה"ט .94) למעלה ראה

.‡ÈÔlkL Á‡ÓeÈ„k ?eÓ ‰nÏ ,˙BÁÓÏ ÔÈLk ≈««∆À»¿≈ƒƒ¿»»»ƒ¿¿≈
.˙eÁt‰Â ,‰ÂM‰Â ,epnÓ ‰ÏÚÓÏ ÔÈ‡L ‰ÙÈ Ú„ÈÏ≈«»∆∆≈¿«¿»ƒ∆¿«»∆¿«»
B„È ÈÁÈÂ Ú‰ BˆÈ ÛÎÈ  BÓˆÚ ˙BkÊÏ ‰ˆB‰L∆»∆¿««¿»…ƒ¿»«¿«¿ƒ»
B˙B‡aL ˙BÈa ÁaLÓ‰ ,‰Ùi‰ ÔÓ Ba˜ ‡ÈÈÂ¿»ƒ»¿»ƒ«»∆«¿À»¿≈∆¿

ÔÈn‰95‡È‰ Ï‰Â :‰Bza Ó‡ È‰ .epnÓ ‡ÈiL «ƒ∆»ƒƒ∆¬≈∆¡««»¿∆∆≈ƒ
Ï‰ Ï‡ ÈÈ ÚLiÂ ,Ô‰ÏÁÓe B‡ˆ ˙BÎaÓ ‡e‰ Ì‚«ƒ¿……≈∆¿≈∆«ƒ«¿»∆∆∆
Ï‡‰ ÌLÏ ‡e‰L c ÏÎa ÔÈc‰ ‡e‰Â .B˙ÁÓ Ï‡Â¿∆ƒ¿»¿«ƒ¿»»»∆¿≈»≈

Bh‰Â ‰‡p‰ ÔÓ ‰È‰iL ,Bh‰96˙Èa ‰a Ì‡ . «∆ƒ¿∆ƒ«»∆¿«ƒ»»≈
 Ú ÏÈÎ‡‰ .B˙ÈLÈ ˙ÈaÓ ‰‡ ‰È‰È  ‰lÙz¿ƒ»ƒ¿∆»∆ƒ≈¿ƒ»∆¡ƒ»≈
 ÌÚ ‰qk .BÁÏLaL ˜B˙n‰Â Bh‰ ÔÓ ÏÈÎ‡È«¬ƒƒ«¿«»∆¿À¿»ƒ»»…

ÔÓ LÈc˜È  c LÈc˜‰ .B˙eÒÎaL ‰Ùi‰ ÔÓ ‰qÎÈ¿«∆ƒ«»∆∆ƒ¿ƒ¿ƒ»»«¿ƒƒ
.ÓB‚Â ÈÈÏ ÏÁ Ïk :ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ .ÂÈÒÎaL ‰Ùi‰«»∆∆ƒ¿»»¿≈≈»≈∆«»¿≈

למעלה 95) וראה ה"ד, הקרבנות מעשה מהל' בפט "ז ראה
שם. שכתבנו מה אליו"96)ה"א ראויים רבינו, דברי  "הם

(כסף ֿמשנה).

ÁaÊn‰ Èeq‡ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈«ƒ¿≈«

ה'תשע"ט  א' אדר א' רביעי יום 

  





,‰OÚ ˙BˆÓ OÚ .˙BˆÓ ÌÈOÚÂ LÏL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»¿∆¿ƒƒ¿∆∆ƒ¿¬≈
(‡ :ÔËÙ ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ‰OÚ LÏLe¿∆¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
( .„q‰ ÏÚ ÌÈe˙k‰ ‰ÈOÚÓk ‰ÏBÚ‰ ˙BOÚÏ«¬»»¿«¬∆»«¿ƒ««≈∆
‡lL („ .˙‡hÁ „Ò (‚ .‰ÏBÚ Oa ÏÎ‡Ï ‡lL∆…∆¡…¿«»≈∆«»∆…
ÏÈcÈ ‡lL (‰ .˙ÈÓÈt‰ ˙‡hÁ OaÓ ÏÎ‡Ï∆¡…ƒ¿««»«¿ƒƒ∆…«¿ƒ
ÌÈ‰k‰ eÏÎ‡iL (Ê .ÌL‡‰ „Ò (Â .ÛBÚ‰ ˙‡hÁa¿««»≈∆»»»∆…¿«…¬ƒ
ıeÁ ÌeÏÎ‡È ‡lL (Á .Lc˜na ÌÈL„˜ ÈL„˜ Oa¿«»¿≈»»ƒ«ƒ¿»∆……¿
„Ò (È .ÌÈL„˜ ÈL„wÓ Ê ÏÎ‡È ‡lL (Ë .‰ÊÚÏ»¬»»∆……«»ƒ»¿≈»»ƒ≈∆
Ì„˜ ÌÈl˜ ÌÈL„˜ Oa ÏÎ‡Ï ‡lL (‡È .ÌÈÓÏM‰«¿»ƒ∆…∆¡…¿«»»ƒ«ƒ…∆
‰ÈOÚÓ „Òk ‰ÁÓ Ïk ˙BOÚÏ (È .ÌÈÓc ˙˜ÈÊ¿ƒ«»ƒ«¬»ƒ¿»¿≈∆«¬∆»
˙ÁÓ ÏÚ ÔÓL ÌÈOÈ ‡lL (‚È .‰Bza ÌÈe˙k‰«¿ƒ«»∆…»ƒ∆∆«ƒ¿«
ÏÎ‡z ‡lL (ÂË .‰BÏ ‰ÈÏÚ ÔzÈ ‡lL („È .‡ËBÁ≈∆…ƒ≈»∆»¿»∆…≈»≈
(ÊÈ .ıÓÁ ˙ÁÓ ‰Ù‡z ‡lL (ÊË .Ô‰k ˙ÁÓƒ¿«…≈∆…≈»∆ƒ¿«»≈
Ïk Ì„‡ ‡ÈiL (ÁÈ .˙BÁÓ ÈÈL ÌÈ‰k‰ eÏÎ‡iL∆…¿«…¬ƒ¿»≈¿»∆»ƒ»»»
‡lL (ËÈ .ÔBL‡ Ba Ú‚tL Ï‚a ÂÈ˙B„Â ÂÈ„¿»»¿ƒ¿»»∆∆∆»«ƒ∆…
.Ô‰a iÁ ‡e‰L ÌÈc ‡Le B˙„Â B„ Á‡È¿«≈ƒ¿¿ƒ¿»¿»¿»ƒ∆«»»∆
(‡Î .‰ÈÁa‰ ˙Èa ˙Baw‰ Ïk È˜‰Ï (Î¿«¿ƒ»«»¿»¿≈«¿ƒ»
‡lL (Î .‰ÈÁa‰ ˙ÈÏ ı‡Ï ‰ˆeÁ ÈL„˜ ‡È‰Ï¿»ƒ»¿≈»»»∆¿≈«¿ƒ»∆…
È˜‰Ï ‡lL (‚Î .‰ÊÚÏ ıeÁ ˙Ba˜ ËÁLÏƒ¿…»¿»»¬»»∆…¿«¿ƒ

.‰ÊÚÏ ıeÁ Ôa»̃¿»»¬»»
:el‡ ÌÈ˜Ùa el‡ ˙BˆÓ e‡e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

 1 
מינים,1) מחמשה באים חיה מנפש קרבנות כי  בו יבואר

מינים. ארבעה הם ויחיד ציבור ושקרבנות

.‡‰MÓÁÓ ÔÈ‡a ‰iÁ LÙ ÈÈÓ ÏL ˙Baw‰ Ïk»«»¿»∆ƒ≈∆∆«»»ƒ≈¬ƒ»
„Ïa ÔÈÈÓ2,ÌÈfÚ‰ ÔÓe ,ÌÈOk‰ ÔÓe ,˜a‰ ÔÓ : ƒƒƒ¿«ƒ«»»ƒ«¿»ƒƒ»ƒƒ

ÌÈBz‰ ÔÓe3‰Bi‰ Èa ÔÓe ,4. ƒ«ƒƒ¿≈«»

כתב 2) וכן התורה. בפסוקי  ומבוארים פשוטים דברים הם
קדשים. סדר למשניות היונים.3)בהקדמה ממיני  מין

איסורי מהלכות ג (פרק  גדולים הם אם אלא כשרים ואינם
ב ). הלכה שאינם 4)המזבח  לפי  היונה", "בני  נקראו

קטנים. בהיותם אלא כשרים

.˙Baw‰ ÏÎÂ5,„ÈÁÈ ÏL ÔÈa eaˆ ÏL ÔÈa , ¿»«»¿»≈∆ƒ≈∆»ƒ
ÔÈÈÓ ‰Úa‡6ÌÈÓÏLe ,ÌL‡Â ,˙‡hÁÂ ,‰ÏBÚ :7. «¿»»ƒƒ»¿«»¿»»¿»ƒ

חיה.5) התורה 6)מנפש "זאת לז) ז, (ויקרא שנאמר
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ולזבח  ולמילואים ולאשם ולחטאת למנחה לעולה
שהם  חיה נפש של קרבנות מיני  ארבעה הרי  השלמים".
אלא  היו שלא ומילואים סולת שהיא למנחה פרט  לדורות,
ח ). משנה ה פרק  לזבחים המשנה (פירוש לשעה

לשונו:7) וזה רבינו כתב  שם קדשים לסדר בהקדמה
לשלמים", הדומה או והשלמים והעולה והאשם "החטאת
שאמרנו  "מה לשונו: וזה דבריו ביאר שם המשנה ובפירוש
לא  להם, הדומים או שלמים הזאת במסכת דברינו בתחילת
לומר  רצונו קרבנות השלושה אלה על אלא כוונתינו הייתה
וכאן  וכו', לשלמים דומין שהן לפי  והפסח  והמעשר הבכור,
שלמים, בכלל הם ופסח  ומעשר שבכור לומר אפשר אי 
שנקראת  לתודה הכוונה אלא לחוד, להלן אותם מנה שהרי 

שלמים.

.‚:Ì‰Â ,„ÈÁÈ Ôa˜ ÈÈÓ ‰LÏL ÌL LÈ „BÚÂ¿≈»¿»ƒ≈»¿«»ƒ¿≈
OÚn‰Â ,BÎa‰Â ,ÁÒt‰8. «∆«¿«¿¿««¬≈

בהמה.8) מעשר

.„ÔÈ‡Â .˙‡hÁ B‡ ‰ÏBÚ Ô‰ eav‰ ˙Ba˜ Ïk»»¿¿«ƒ≈»«»¿≈
ÌÈ‡a‰ ÌÈOk ÈMÓ ıeÁ ,ÌÈÓÏL eav‰ ˙Ba˜a¿»¿¿«ƒ¿»ƒƒ¿≈¿»ƒ«»ƒ

˙ˆÚa ‰Ùez‰ ÌÁÏ ÌÚ9ÈÁÊ ÌÈ‡˜p‰ Ì‰Â , ƒ∆∆«¿»»¬∆∆¿≈«ƒ¿»ƒƒ¿≈
eaˆ ÈÓÏL10ÌÏBÚÏ ÌL‡ ÔÈÈ˜Ó eav‰ ÔÈ‡Â .11 «¿≈ƒ¿≈«ƒ«¿ƒƒ»»¿»

ÛBÚ ‡ÏÂ12. ¿…

כמו 9) השבועות, בחג הקריבה הלחם, שתי  מנחת כלומר,
תנופה  לחם תביאו "ממושבותיכם יזֿיט ) כג, (ויקרא שנאמר
שנה  בני  כבשים ושני  וגו' הלחם על והקרבתם וגו' שתיים
(שם, שנאמר משום תנופה" "לחם ונקראו שלמים", לזבח 
ה' לפני  תנופה הבכורים לחם על אותם הכהן  "והניף  כ)

צבור 10)וגו'". שלמי  "זבחי  במשנה נד: בזבחים
נאמרו 11)ואשמות". בתורה הכתובים האשמות שכל

איתיה, ביחיד "אשם יד. בתמורה מפורש וכן יחיד, אצל
ליתיה". הצבור 12)בצבור אין עוף  קרבן אף  כלומר,

ומנחות  ד. בזבחים שם, בתמורה הדברים ומקור מקריבים.
זאת  למדו ו הלכה ו פרשה דנדבה דבורא ויקרא ובספרא ה.
- קרבנו" העוף  מן "ואם יד) (א, בויקרא שנאמר ממה
הציבור  ואין עוף  מביא היחיד יחיד), (=בלשון "קרבנו

עוף ". מביא

.‰ÔÈ„ÈÓz ÈL :Ì‰ eav‰ ˙Ba˜13,ÌBÈ Ïk ÏL »¿¿«ƒ≈¿≈¿ƒƒ∆»
˙B„ÚBn‰Â ÌÈL„Á ÈL‡Â ˙B˙aL ÈÙÒeÓe14ÈÚOe , ¿≈«»¿»≈√»ƒ¿«¬¿ƒ

ÌÈetk‰ ÌBÈ ÏL ˙‡hÁ15ÔÈc ˙Èa e‚‚L Ì‡ ÔÎÂ .16 «»∆«ƒƒ¿≈ƒ»¿≈ƒ
.ÈÚOÂ t ËLÂ ËL Ïk ‡ÈÓ  ‰Ê ‰„BÚa eB‰Â¿«¬»»»≈ƒ»≈∆»≈∆«¿»ƒ
Ì‰ ÌÈÈÚO‰ el‡Â .˙‡hÁ ÈÚO‰Â ,‰ÏBÚ t‰«»»¿«»ƒ«»¿≈«¿ƒƒ≈

Ì‡Â .‰Ê ‰„BÚ ÈÈÚO ÌÈ‡˜p‰‡La eB‰Â e‚‚L «ƒ¿»ƒ¿ƒ≈¬»»»¿ƒ»¿¿ƒ¿»
ÌÏÚ‰ t ‡˜p‰ ‡e‰Â ,˙‡hÁÏ t ÔÈ‡ÈÓ  ˙Bˆn‰«ƒ¿¿ƒƒ«¿«»¿«ƒ¿»«∆¿≈

.eaˆ ÏL c»»∆ƒ

התמיד 13) לעולת וכבש שחרית של התמיד לעולת כבש
הערביים. בין סוכות,14)של [=שבועות], עצרת פסח ,

הכיפורים. ויום השנה ראש עצרת, שעיר 15)שמיני  והוא
השעיר  אבל המשתלח . שעיר של זוגו בן הנשרף , הפנימי 
איל  כן וכמו המועדות, מוספי  בכלל הוא הנאכל, החיצוני 

המוסף . בכלל הוא הכיפורים, ביום שבא בית 16)העם
הגדול. דין

.ÂOÚn‰Â BÎa‰ :Ì‰ „ÈÁi‰ ˙Ba˜17.ÁÒt‰Â »¿¿«»ƒ≈«¿¿««¬≈¿«∆«
.˙BÏBÚ ‡È‰Â ,‰i‡‰Â .ÌÈÓÏL ‡È‰Â ,‰‚È‚Á‰Â¿«¬ƒ»¿ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ

b‰ Ôa˜Â18Èa ÈL B‡ ;‰Ó‰a‰ ÔÓ ‰ÏBÚ ‡e‰Â . ¿»¿««≈¿»ƒ«¿≈»¿≈¿≈
‰ÏBÚ Ô‰ÈLe ,ÌÈBz ÈzL B‡ ‰BÈ19ÈzL B‡ ; »¿≈ƒ¿≈∆»¿≈

ÌÈÓÏL ˙Á‡Â ‰ÏBÚ ˙Á‡ ,˙BÓ‰a20„Bp‰Â .21B‡ ¿≈««»¿««¿»ƒ¿«≈
c˙n‰22B‡ ‰ÏBÚÌÚ ÔÈ‡a‰ ÌÈÓÏLe .ÌÈÓÏL «ƒ¿«≈»¿»ƒ¿»ƒ«»ƒƒ

‰„Bz ÌÈ‡˜p‰ Ì‰ ,ÌÁl‰23ÈÊp‰ ˙Ba˜ ÔÎÂ .24, «∆∆≈«ƒ¿»ƒ»¿≈»¿¿«»ƒ
ÌÈÓÏLe ˙‡hÁÂ ‰ÏBÚ Ô‰Â25ÚˆÓ ˙Ba˜Â .26Ô‰Â , ¿≈»¿«»¿»ƒ¿»¿¿¿…»¿≈

‰ÏBÚÂ ÌL‡Â ˙‡hÁ27ÌÈÊ ˙Ba˜Â .28˙B„ÏBÈÂ29, «»¿»»¿»¿»¿¿»ƒ¿¿
‰ÏBÚÂ ˙‡hÁ Ô‰Â30‡Ï ˙ÂˆÓa ‚‚BM‰ Ôa˜Â . ¿≈«»¿»¿»¿««≈¿ƒ¿«…

˙‡hÁ ‡e‰Â ,˙k da LiL ‰OÚ˙31˜tzÒ Ì‡Â . «¬∆∆≈»»≈¿«»¿ƒƒ¿«≈
‡ÈÓ  ‡ËÁ‰ B˙B‡ ‰OÚ ‡Ï B‡ ‰OÚ Ì‡ BÏƒ»»…»»«≈¿≈ƒ

ÌL‡32ÈeÏz ÌL‡ ‡˜p‰ ‡e‰Â ,33˙BÚ LÈÂ . »»¿«ƒ¿»»»»¿≈¬≈
ÌL‡ Ô‰ÈÏÚ ‡ÈnL34È‡cÂ ÌL‡ ‡˜p‰ ‡e‰Â ,35. ∆≈ƒ¬≈∆»»¿«ƒ¿»»»««

Ú‰ ÏÈ‡ ÔÎÂÏB„b Ô‰k È˜nL ˙‡hÁ‰ Ùe ‰ÏB ¿≈≈»»«««»∆«¿ƒ…≈»
ÌÈetk‰ ÌBÈa BlMÓ36Ùe .„ÈÁÈ Ôa˜ Ô‰ È‰  ƒ∆¿«ƒƒ¬≈≈»¿«»ƒ«

˙Baw‰ el‡ ÏÎÂ .ÌÈetk‰ ÌBÈ t ‡˜p‰ ‡e‰ ‰Ê∆«ƒ¿»««ƒƒ¿»≈«»¿»
ÂÈÈ„ e‡a˙È Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ ,‰Bza Ô‰ ÔÈLÙÓ¿…»ƒ≈«»¿»∆»≈∆ƒ¿»¬ƒ»

.BÓB˜Óaƒ¿

בהמה.17) איסורי18)מעשר מהלכות י "ג בפרק  ראה
ולהסתופף  לברית להיכנס  הגוי  ירצה שאם דֿה, הלכה ביאה
מילה, צריך תורה, עול עליו ויקבל השכינה כנפי  תחת
שנאמר  ממה ט .) (כריתות כן ולמדו קרבן, והרצאת טבילה
אבותיכם  "מה - ה'" לפני  יהיה כגר "ככם טו) טו, (במדבר
שנאמר  דם והרצאת וטבילה במילה אלא לברית נכנסו לא
עולות  ויעלו ישראל בני  נערי  את "וישלח  ה) כד, (שמות
ממילה  (שחוץ  כן גר אף  - פרים" לה' שלמים זבחים ויזבחו

כישראל). - קרבן גם צריך כריתות 19)וטבילה בברייתא
נאמר  ובישראל לישראל, גר שהושווה פי  על שאף  אמרו ח :
במקצת, אם כי  הושווה לא - שלמים, וגם עולה גם שהביאו
בו  שנאמר לפי  עולות, רק  שמביא אלא הקרבנות, לכל ולא
"איזהו  - לה'" ניחוח  ריח  אשה "ועשה יד) שם, (במדבר
בעולת  שהרי  העוף ", עולת אומר הוי  לה' שכולו דבר
ואמרינן  בעוף , כן שאין מה מהעור, נהנים הכהנים בהמה,
עולה, ואחד חטאת אחד שבתורה הקינין "כל בגמרא שם
(עולה  הבהמה מן חובתו הביא עולות, שתיהן (בגר ) כאן

יצא". - מן 20)אחת) חובתו "הביא שם: בכריתות
ושלמים עולה יצא, יצא",הבהמה לא ושלמים מנחה יצא,

יוצא  (שהרי  דווקא לאו ושלמים "עולה שם: רש "י  וכתב 
לא  ושלמים מנחה למיתני  דבעי  משום אלא לבד) בעולה
יט  אות שם מקובצת משיטה וחידושין ובהשמטות יצא".
העוף , בעולת מיירי  ושלמים דעולה לפרש שיש כתב ,
רבינו  אבל זבח . מין שאינו יצא, לא ושלמים מנחה שדווקא
שכיוון  אומרים, ויש בהמות". "שתי  מפורש כתב  הרי 
שתיהן. שיקריב  עד יוצא אינו ושלמים עולה שהפריש

עלי ".21) "הרי  האומר: זו".22)הוא "הרי  האומר: הוא
על 23) אם וגו' השלמים זבח  תורת "וזאת יג - יא ז, ויקרא
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תודת  זבח  על וגו' התודה זבח  על והקריב  יקריבנו תודה
נזרו.24)שלמיו". ימי  מלאת ביום שנאמר 25)שמביא

אחד  תמים שנתו בן כבש לה' קרבנו את והקריב  יד) (שם,
אחד  ואיל לחטאת תמימה שנתה בת אחת וכבשה לעולה

לשלמים". לטהרתו.26)תמים השמיני  ביום שמביא
שני27) יקח  השמיני  "וביום יט ): - י  (שם, שנאמר כמו

את  וגו' תמימה שנתה בת אחת וכבשה תמימים כבשים
וגו' החטאת את הכהן ועשה וגו' לאשם וגו' האחד הכבש

העולה". את ישחט  ביום 28)ואחר שמביאין וזבה זב 
לטהרתם. ואחד 29)השמיני  הארבעים ביום שמביאה

לנקבה. ואחד השמונים וביום מביאים 30)לזכר, וזבה זב 
לעולה  אחד יונה בני  שני  או תורים שתי  מהן: אחד כל
או  יונה ובן לעולה אחד כבש מביאה ויולדת לחטאת, ואחד
שני או תורים שתי  מביאה משגת ידה אין ואם לחטאת, תור

לחטאת. ואחת לעולה אחד יונה חטאת,31)בני  קרבן
קרבנו  והביא וגו' בשגגה תחטא אחת נפש "ואם שנאמר
חטא". אשר חטאתו על נקבה תמימה עזים שעירת

ונשא 32) ואשם ידע  ולא וגו' תחטא כי  נפש "ואם שנאמר
לאשם". בערכך הצאן מן תמים איל והביא וגו' עוונו

לו 33) שיודע  עד לו ותולה הספק  על מכפר שהוא "מפני 
חטאתו". ויקריב  בשגגה שחטא על 34)בוודאי  הן: ואלו

ועל  נזיר טומאת ועל המעילה ועל הגזל ועל חרופה שפחה
ממנה". כשיטהר משום 35)הצרעת בא אינו "שהרי 

בן 36)ספק ". בפר הקדש אל אהרן יבא "בזאת שנאמר
לעולה". ואיל לחטאת בקר

.Ê„ÈÁi‰ ˙Ba˜ Ïk37˙eÈÁ‡e Ô˙eÈÁ‡a iÁ »»¿¿«»ƒ«»¿«¬»»¿«¬»
‰„p‰ ÔÓ ıeÁ ,Ô‰ÈkÒ38eav‰ ˙Ba˜ ÏÎÂ .39 ƒ¿≈∆ƒ«¿»»¿»»¿¿«ƒ

Ô‰ÈkÒ ˙eÈÁ‡a ‡ÏÂ Ô˙eÈÁ‡a ÔÈiÁ ÔÈ‡40Ì‡Â . ≈»«»ƒ¿«¬»»¿…¿«¬»ƒ¿≈∆¿ƒ
˜41Ôa˜Â .Ì‰ÈkÒ ˙eÈÁ‡a ÔÈiÁ  Áf‰ »««∆««»ƒ¿«¬»ƒ¿≈∆¿»¿«
„ÈÁÈ42BÈ‡Â ,eaˆ Ôa˜k ‡e‰ È‰  ÔÓÊ BÏ ÚewL »ƒ∆»«¿«¬≈¿»¿«ƒ¿≈

B˙eÈÁ‡a iÁ43. «»¿«¬»

זמן.37) להם קבוע  שלמים.38)שלא או עולה זו הרי 
זמן.39) להם שקבוע  הקרבנות -40)והם זמנו ש"עבר

קרבנו". הנסכים 41)בטל שזמן לפי  שם. בתמורה גמרא
זמן. לאחר נסכיו אדם ומביא עובר, קרבן 42)אינו כגון

הכיפורים. יום של ואיל פר או להם 43)פסח  קבוע  שהרי 
זמן.

.ÁÌÈÎf‰ ÔÓ ‡l‡ ‰‡a dÈ‡ ‰Ó‰a ˙ÏBÚ Ïk»«¿≈»≈»»»∆»ƒ«¿»ƒ
„Ïa44ÌÈfÚ‰ ÔÓe ÌÈOk‰ ÔÓ ‰‡a ‡È‰Â .45ÔÓe ƒ¿«¿ƒ»»ƒ«¿»ƒƒ»ƒƒƒ
˜a‰46ÌÈpË˜ ÔÈa ÌÈÏB„b ÔÈa ,47Èe ÌÈBz‰ ÔÓe . «»»≈¿ƒ≈¿«ƒƒ«ƒ¿≈

‰BÈ48‰˜p‰Â Îf‰ Ô‰a „Á‡Â ,49. »¿∆»»∆«»»¿«¿≈»

תמים 44) זכר וגו' קרבנו עולה "אם ג) א, (ויקרא שנאמר
יקריבנו". תמים "זכר י ) א, (שם נאמר וכן יקריבנו".

מן 45) או הכבשים מן קרבנו הצאן מן "ואם (שם) שנאמר
וגו'". לעולה קרבנו 46)העזים עולה "אם ג) (שם, שנאמר

כי47)וגו'". עז או כשב  או "שור כז) כב , (שם שנאמר
והלאה  השמיני  וביום אמו תחת ימים שבעת והיה ייוולד

לה'". אשה לקרבן "ואם 48)יירצה יד) א, (שם שנאמר
בני מן או התורים מן והקריב  לה' קרבנו עולה העוף  מן

מזבח  איסורי  מהלכות ג בפרק  וראה קרבנו". את היונה
פסולין. - גדולים יונה ובני  קטנים תורים כי  ב , הלכה

יקריבו 49) אשר וגו' איש "איש יח ֿיט ) כב , (שם שנאמר
הרי ובעזים", בכשבים בבקר זכר תמים לרצונכם לעולה לה'
ומזה  ובעזים" בכבשים בבקר זכר "תמים התורה ציינה
יש  כי  כד:) קדושין כה. ו. מנחות ל. יד. (תמורה למדו

בעופות". וזכרות תמות ואין בבהמה, וזכרות "תמות

.ËÌÈÈn‰ ˙LÓÁÓ ‰‡a ˙‡hÁ‰50ÔÓ ,el‡‰ ««»»»≈¬≈∆«ƒƒ»≈ƒ
˙B˜p‰ ÔÓe ÌÈÎf‰51ÌÈpËw‰ ÔÓe ÌÈÏB„b‰ ÔÓ ,52. «¿»ƒƒ«¿≈ƒ«¿ƒƒ«¿«ƒ

בני50) ומן התורים מן העזים, מן הכבשים, מן הבקר, מן
הקריבה  ויש זה, ממין הקריבה חטאת יש כלומר, היונה.
הכהן  "אם ג): ד, (שם פר נאמר משיח  בכהן וכו'. זה ממין
לחטאת", וגו' בקר בן פר וגו' והקריב  וגו' יחטא המשיח 
"ונעלם  יגֿיד) (שם, צבור של דבר בהעלם נאמר כן וכמו
לחטאת", בקר בן פר הקהל והקריבו וגו' הקהל מעיני  דבר
יחטא  נשיא "אשר כב ֿכג): (שם, עזים שעיר נאמר ובנשיא
תמים". זכר עזים שעיר קרבנו את והביא וגו' בשגגה וגו'
יביא  כבש "ואם לב ) (שם, שנאמר כבשה, - הדיוט  ובשגגת
ויורד  עולה ובקרבן יביאנה", תמימה נקבה לחטאת קרבנו
אחד  לה' יונה בני  שני  או תורים "שתי  ז) ה, (שם נאמר

לעולה". ואחד כג)51)לחטאת ד, (שם נאמר בנשיא
דבר  והעלם ג) (שם, משיח  בכהן תמים", זכר עזים "שעיר
הדיוט  ובשגגת בקר", בן "פר נאמר יד) שם, (שם צבור של

תמימה". "נקבה לב ) (שם, הם 52)נאמר ושעיר פר
שנה. בת קטנה, היא וכבשה שתיים, בני  גדולים,

.È„Ïa ÌÈOk ÈÎfÓ ‡l‡ ‡a BÈ‡ ÌL‡‰53LÈ . »»»≈»∆»ƒƒ¿≈¿»ƒƒ¿«≈
‰Ê ÔÈÓ ÈÏB„bÓ ‡a ÌL‡54ÔÓ ‡a ÌL‡ LÈÂ , »»»ƒ¿≈ƒ∆¿≈»»»ƒ
ÌÈpËw‰55. «¿«ƒ

נאמר 53) וכן תמים", "איל כה טוֿיח , ה, שם נאמר כן
לאשם". שנתו בן כבש "והביא יב ) ו, (במדבר בנזיר

שנתיים.54) בני  אילים, הם (שם) ויקרא שבספר האשמות
שנתו.55) בן כבש הוא (שם) במדבר שבספר נזיר של אשם

.‡ÈÌÈOk‰ ÔÓ ÌÈ‡a ÌÈÓÏM‰56ÌÈfÚ‰ ÔÓe57ÔÓe «¿»ƒ»ƒƒ«¿»ƒƒ»ƒƒƒ
˜a‰58˙B˜pÓe ÌÈÎfÓ ,59ÔÓe ÌÈÏB„b‰ ÔÓ , «»»ƒ¿»ƒƒ¿≈ƒ«¿ƒƒ

ÌÈpËw‰60ÌÈÓÏL ‡a ÛBÚ‰ ÔÈ‡Â .61ÌÈpËw‰ .62Ì‰ «¿«ƒ¿≈»»¿»ƒ«¿«ƒ≈
ÌÈÓÈ ˙ÓL ÔaÓ63‰L „Ú64ÌBÈÏ ÌBiÓ ‰ÓÈÓz65. ƒ∆¿…«»ƒ«»»¿ƒ»ƒ¿

BÏ ‰aÚ˙  ‰L ‰aÚ˙ Ì‡66˜aa :ÌÈÏB„b‰Â . ƒƒ¿«¿»»»ƒ¿«¿»¿«¿ƒ«»»
„Ú  Ô‡ve ,ÌBÈÏ ÌBiÓ ˙BÓÏL ÌÈL LÏL „Ú «»»ƒ¿≈ƒ¿«…«
È‰  ‰Ê ÏÚ ˙BÈ .ÌBÈÏ ÌBiÓ ˙BÓÏL ÌÈL ÈzL¿≈»ƒ¿≈ƒ¿≈«∆¬≈

B˙B‡ ÔÈÈ˜Ó ÔÈ‡Â ,Ô˜Ê ‡e‰67. »≈¿≈«¿ƒƒ

לזבח 56) קרבנו הצאן מן "ואם וֿז) ג, (ויקרא שנאמר
קרבנו". את מקריב  הוא כשב  אם וגו' שנאמר 57)שלמים

קרבנו". עז "ואם יב ) "ואם 58)(שם, א) (שם, שנאמר
מקריב ". הוא הבקר מן אם קרבנו, שלמים זבח 

אם 59) וגו' קרבנו שלמים זבח  "ואם אֿו) ג, (שם שנאמר
נקבה". או זכר וגו' קרבנו הצאן מן ואם וגו', נקבה אם זכר

ייוולד 60) כי  עז או כשב  או "שור כז) כב , (שם שנאמר
יירצה  והלאה השמיני  ומיום אמו, תחת ימים שבעת  והיה
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קז                  
         

בן  הוא ז) ג, שם (הנאמר "כשב " וגם לה'". אשה לקרבן
מן  הוא א) ג, שם (הנאמר הבקר" ו"מן שם) (להלן שנה

עולה",61)הגדולים. העוף  מן "ואם יד) א, (שם שנאמר
"העוף  ב ) הלכה ו פרשה דנדבה דבורא (שם בספרא ודרשו

שלמים". העוף  ואין כבש 62)עולה, והם הקרבנות, שבכל
שבבקר. ועגל שבצאן, כז)63)וכבשה כב , (שם שנאמר
יירצה". והלאה השמיני  ג:64)"ומיום משנה א פרק  פרה

משנה. יותר ולא שנה", בני  במשנה.65)"כבשים שם
בתשרי , הנגמרת עולם של שנה ולא שלו שנה כלומר,
"שנתו  מז:) (נדה ודרשו שנתו" בן "כבש ו) יב , (שם שנאמר

העולם". מנין של שנה ולא שיעברו 66)שלו עד וכשר
פרה  בתוספתא הדברים ומקור חודש. עשר שלושה עליו
בתורה  האמורים שנה בני  ש"כבשים חכמים בדעת א פרק 
באב , לתשעה באב  מתשעה בניסן, לאחד בניסן מאחד -

לו". נתעברה שנה "ר'67)ונתעברה ב : משנה שם בפרה
ח ) ח , (במדבר שנאמר שתיים, בני  פרים אומר הגלילי  יוסי 
בן  שתיים) בן מתפרש: והוא מיותר, זה ("שני " שני  ופר
רבי שלוש, בני  אף  אומרים וחכמים לחטאת, תקח  בקר
שאין  אלא כשרים, חמש ובני  ארבע  בני  אף  אומר מאיר
המשנה  בפירוש רבינו וכתב  הכבוד", מפני  זקנים מביאין
מתועבים  הבהמות מן הזקנים והיות כחכמים "הלכה שם:
קרוב  עניינו וכאילו אמיתי  מאמר הוא הנה הקרבנות בכל
ר' בא שלא רבינו וסובר כח ". ותש הזקן לומר רצונו ממום
שמה  דבריהם, לפרש אלא חכמים, דברי  על לחלוק  מאיר
משלוש  שיותר הכוונה אין שלוש", בני  "אף  שאמרו
שכתב  ומה הכבוד, מפני  אותו מביאין שאין אלא פסולים,
אינו  שהזקן ו, הלכה מזבח  איסורי  מהלכות ב  בפרק  רבינו
(משנה  פסול זה וזקן כחו, שתשש בזקן היינו לעבודה, כשר
פרה  מהלכות א ובפרק  שם מזבח  איסורי  בהלכות למלך

א). הלכה אדומה

.ÈÈÈÓM‰ ÌBiÓ ÔÈLk ˙Baw‰ ÏkL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»«»¿»¿≈ƒƒ«¿ƒƒ
‡Ï‰ÂÌÈLÏL ÌBiÓ ‡l‡ ‰lÁzÎÏ ÔÈÈ˜Ó ÔÈ‡  ‰ »»¿»≈«¿ƒƒ¿«¿ƒ»∆»ƒ¿ƒ

‰‡Ï‰Â68BÎa‰ ÔÓ ıeÁ .69ÔÓe ÁÒt‰ ÔÓe »»¿»ƒ«¿ƒ«∆«ƒ
OÚn‰70 ‰lÁzÎÏ ÈÈÓMa ÔÈ˜‰Ï ‰ˆ Ì‡L , ««¬≈∆ƒ»»¿«¿ƒ»«¿ƒƒ¿«¿ƒ»

.È˜Ó«¿ƒ

ביום 68) ואף  והלאה, ל' מיום "כשרין ד: משנה שם בפרה
בפירוש  רבינו וכתב  כשרים". שמיני  ביום הקריבם ואם ל'
לשון  זה יצא השמיני  ביום הקריבם אם "ואמר שם: המשנה
ואמר  יירצה" והלאה השמיני  "ומיום כז) כב , (ויקרא התורה
ואמרו: לי ", תתנו השמיני  "ביום כט ) כב , (שמות בבכור
לשמיני כשר בבכור האמור אמו מה שווה, לגזירה אמו אמו
שהתיר  וזה עצמו, לשמיני  כשר כאן האמור אמו אף  עצמו
מיום  אלא תקרב  לא לכתחילה אבל בדיעבד, הקרבתו

יירצה". "והלאה כאמרו: שלא 69)שלושים, במשנה. שם
להורות  לי ", תתנו השמיני  "ביום אלא "והלאה", בו נאמר

השמיני . ביום לכתחילה לבכור 70)שמותר "שנשתוו
גם  נזכרו שם ובמשנה מזבחים". בחמישי  דמים מתן לעניין
וצריך  השמיני , ביום לכתחילה שמקריבם ונדבות נדרים

רבינו. השמיטם למה עיון,

.‚È˙Á‡ ‰ÚL eÙÈÒB‰ Ì‡Â ,ÌÈL„˜Ï ÔÈBÓ ˙BÚL71 »ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ»»««

‰ÚL e˙Át B‡72B˙ÂˆnL Ôa˜ ?„ˆÈk .ÔÈÏeÒt  »¬»»¿ƒ≈«»¿»∆ƒ¿»
‰L Ôa ˙BÈ‰Ï73 ˙Á‡ ‰ÚL ‰M‰ ÏÚ ÛÈÒB‰ Ì‡ , ƒ¿∆»»ƒƒ««»»»»««

ÏÚ ÛÈÒB‰Â ‰ËÈÁL ˙ÚLa ‰L Ôa ‰È‰ elÙ‡ .ÏÒÙƒ¿»¬ƒ»»∆»»ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ«
ÏÒÙ  ‰˜ÈÊ ˙ÚLa ‰M‰74‰L Ôa ‰È‰iL „Ú , «»»ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿««∆ƒ¿∆∆»»

.ÌÈÁf‰ ÏÎa ÔÎÂ .‰˜ÈÊ ˙ÚL „Ú«¿«¿ƒ»¿≈¿»«¿»ƒ

הוא 71) התשיעית, בשעה בניסן עשר בארבעה שנולד כגון
פסול. הוא ואילך ומכאן זו, שעה עד כגון 72)כשר

ושלושים  שנה היינו שנתיים, בני  להיות שצריכים באילים
אלא  כשר אינו התשיעית, בשנה נולד אם יום, ואחד
התשיעית. ובשעה יום ואחד ושלושים שנה בן כשיהיה

יותר.73) זכר 74)ולא תמים "שה ה) יב , (שמות שנאמר
בקבלה  שחיטה, בשעת שנה ובן תמים "שיהא שנה", בן
לא  הוויותיו כל "יהיה" לומר תלמוד מנין? בזריקה בהולכה

שם). (זבחים שנה" ובן תם אלא יהיו

.„ÈB‡ ‰Ok B‡ Ok ‰Bza Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk»»∆∆¡««»∆∆ƒ¿»
‰L Èa el‡ È‰  ÌÈOk75Ó‡pL ÌB˜Ó ÏÎÂ . ¿»ƒ¬≈≈¿≈»»¿»»∆∆¡«

ÌÈÏÈ‡ B‡ ÏÈ‡76ÌÈ˙L Èa ÌÈÎf‰ Ì‰ 77. «ƒ≈ƒ≈«¿»ƒ¿≈¿»«ƒ
„Á‡ ‰iL ‰La ÒkiMÓ ?ÏÈ‡ ‡wÈ È˙ÓÈ‡Óe≈≈»«ƒ»≈«ƒƒ∆ƒ»≈¿»»¿ƒ»∆»

ÌBÈ ÌÈLÏLe78‡Ï Lk BÈ‡ ÌÈLÏL ÌBÈa Ï‡ . ¿ƒ¬»¿¿ƒ≈»≈…
OÎÏ79ÒbÏt ‡˜p‰ ‡e‰Â ,ÏÈ‡Ï ‡ÏÂ80ÌB˜Ó ÏÎÂ . ¿∆∆¿…¿«ƒ¿«ƒ¿»«¿»¿»»

‰L Ôa ‰Ê È‰  Ï‚Ú Ba Ó‡pL81t .Ôa  ∆∆¡«≈∆¬≈∆∆»»«∆
ÌÈzL82.ÌÈzL Ôa  [ÈÚO .‰L Ôa]  ÌÈfÚ ÈÚO . ¿«ƒ¿ƒƒƒ∆»»»ƒ∆¿«ƒ

.ÈÚO ‡˜ ‡e‰ ‰iL ‰L Ïk»»»¿ƒ»ƒ¿»»ƒ

בתוך 75) כלומר, שנה", בני  "כבשים ג: משנה שם פרה
משנה. יותר ולא בני76)השנה, "ואילים שם: פרה

יז, (יחזקאל הארץ  אילי  את כמו קשה, לשון שאיל שתיים",
שנים. שתי  בן - קשה כאן אף  כא.), ביבמות ראה יג.

פחות.77) עשר 78)ולא שלושה "בן במשנה: שם פרה
איל". זה הרי  אחד ויום לאחר 79)חודש כשר, אינו לכבש

יום. שלושים בתוך ואפילו שנה, לו שם:80)שמלאה
גס , פלג מורכבת, מלה "פלגס  פלגס ", קורהו טרפון "רבי 
לגדר  הגיע  ולא מה, מגדר שיצא - הגדר, העדר לומר רצה

הגדרים". בין נשאר אבל י .81)שאחריו, השנה ראש
סתם  בתורה עגל שנאמר מקום כל אומר מאיר רבי  "שהיה
ועגל  ג) ט , (ויקרא "שכתוב  משנה, יותר ולא שנה", בן -

שנה". בני  אבל 82)וכבש שתים, מבן פחות לא כלומר,
ומקור  כשר. - שלימות שנים שלוש עד שתיים, מבן יותר
פרים  אומר הגלילי  יוסי  "ר' ב : משנה שם בפרה הדברים
וסובר  שלוש". בני  אף  אומרים וחכמים וכו' שתיים בני 
בפחות  אבל שנים, משתי  ביותר אלא נחלקו לא כי  רבינו

פסולים. כולם לדברי  - שנים משתי 

.ÂËÏL ˙B‡hÁ ÏÎÂ .ÌÈÎÊ  eav‰ ˙Ba˜ Ïk»»¿¿«ƒ¿»ƒ¿»«»∆
ÊÚ‰ ÔÓ  eaˆ83˜a‰ ÔÓ B‡84ÔÓ Ô‰a ÔÈ‡Â , ƒƒ»≈ƒ«»»¿≈»∆ƒ

eav‰ ˙BÏBÚ ÏÎÂ .ÌÈOk‰85ÔÓe ÌÈOk‰ ÔÓ  «¿»ƒ¿»«ƒƒ«¿»ƒƒ
 „ÈÁÈ ˙‡hÁ Ïk .ÊÚ‰ ÔÓ ‰ÏBÚ Ô‰Ï ÔÈ‡Â ,˜a‰«»»¿≈»∆»ƒ»≈»««»ƒ

‰˜86ÌÈ‰kÏ ÏÎ‡˙Â ,87˜a‰ ÔÓ ‰‡a dÈ‡Â ,88. ¿≈»¿≈»≈«…¬ƒ¿≈»»»ƒ«»»
˙B‡hÁ LÏMÓ ıeÁ89ÊÚ ‡È‰L ,‡ÈO ˙‡hÁ :90, ƒ»«»««»ƒ∆ƒ≈

˙ÏÎ‡Â91t ‡e‰L ,ÁÈLÓ Ô‰k ˙‡hÁÂ .92, ¿∆¡∆∆¿««…≈»ƒ«∆«
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˙ÙOÂ93ÈLÈÏM‰Â .˙Bˆn‰ Ïk ÏÚ ‡a‰ t ‡e‰Â . ¿ƒ¿∆∆¿««»«»«ƒ¿¿«¿ƒƒ
,˙‡hÁ ‡e‰Â ,ÌÈetk‰ ÌBÈa ÏB„b Ô‰k ‡ÈnL t «∆≈ƒ…≈»¿«ƒƒ¿«»

ÛOÂ94. ¿ƒ¿»

והמועדות.83) חדשים ראשי  שעירי  כל פר 84)היינו
זרה). מעבודה (חוץ  המצוות בשאר צבור של דבר העלם

התורה.85) בפסוקי  מפורש זה ד,86)כל (ויקרא שנאמר
קרבנו  והביא וגו' תחטא אחת נפש "ואם לב ) כח , כז,
ואם  וגו', חטא אשר חטאתו על נקבה תמימה עזים שעירת
כן  וכמו יביאנה", תמימה נקבה לחטאת, קרבנו יביא כבש
הצאן  מן נקבה וגו' "והביא ו) ה, (שם ויורד עולה אצל

לחטאת". עזים שעירת או נג.87)כשבה זבחים משנה
ו, (שם שנאמר כהונה", לזכרי  הקלעים מן לפנים "ונאכלין
זרה  עבודה שעירת ואף  אותה". יאכל בכהנים זכר "כל כב )
נסים  רבינו כדעת ודלא זה, בכלל כז) טו, (במדבר יחיד של

טז. הלכה להלן הראב "ד אלא 88)שהביא נאמר שלא
כנ"ל. לחטאת", עזים שעירת או שאינן 89)"כשבה

היחיד. חטאות לשאר אלא 90)דומות באה אינה כלומר,
ולא  זכר ובא חטאות, כשאר הכבשים מן ולא העזים, מן
עזים  שעיר קרבנו את "והביא כג) ד, (ויקרא שנאמר נקבה,

תמים". החיצוניות.91)זכר החטאות ולא 92)ככל 
יחטא  המשיח  הכהן "אם ג) (שם, שנאמר חטאות, כשאר
לה' תמים בקר בן פר חטא אשר חטאתו על והקריב  וגו'

יב )93)לחטאת". (שם, שנאמר הפנימיות, חטאות כדין
וגו'. אותו ושרף  וגו' למחנה מחוץ  הפר כל את "והוציא

ג)94) טז, (שם שנאמר החטאות, כשאר אינן זה גם כלומר,
וכמו  לחטאת". בקר בן בפר הקדש אל אהרן יבוא "בזאת

כחט  נשרף  אלא חטאות, כשאר נאכל אינו הפנימיות,כן אות
וגו' החטאת שעיר ואת החטאת פר "ואת כז) (שם, שנאמר

וגו'". באש ושרפו למחנה מחוץ  אל יוציא

.ÊË˙BÏÎ‡ eaˆ ÏL ˙B‡hÁ Ïk95ÈÚOÓ ıeÁ , »«»∆ƒ∆¡»ƒ»ƒ
ÁlzLÓ BÁL ÌÈetk‰ ÌBÈ ÏL96ÈÈÚO ÔÎÂ , ∆«ƒƒ∆¬≈ƒ¿«≈«¿≈¿ƒ≈

‰Ê ‰„BÚ97ÌÏÚ‰ Ùe98Ïk ÏÚ ‡a‰ Ùe . ¬»»»«∆¿≈««»«»
˙Bˆn‰99,ÔÈÙOp‰ ÌÈt ÌÈ‡˜ ÌÏÚ‰ Ùe «ƒ¿«∆¿≈ƒ¿»ƒ»ƒ«ƒ¿»ƒ

.ÌÈÙOp‰ ÌÈÈÚO ÌÈ‡˜ ‰Ê ‰„BÚ ÈÈÚOe¿ƒ≈¬»»»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ«ƒ¿»ƒ
ÌÈzL ,˙BÙOp‰ Ì‰ ˙B‡hÁ LÓÁL ,z„ÓÏ ‡‰»»«¿»∆»≈«»≈«ƒ¿»¿«ƒ

„ÈÁÈÏ100eaˆÏ LÏLÂ101. ¿»ƒ¿»¿ƒ

והיחיד 95) הצבור חטאות במשנה: נג. נב : בזבחים הוא כן
כהונה". לזכרי  כו' ונאכלין שנאמר 96)וכו' נשרף , שהוא

למחנה  מחוץ  אל יוציא וגו' החטאת שעיר "ואת (שם)
וגו'". באש הגדול 97)ושרפו ביתֿהדין הורו שאם

העם  ועשו בהוראתן העם ושגגו זרה עבודה להתיר בשגגה
להביא  ושבט  שבט  כל חייבין חטאתן נודע  כך ואחר וכו'
שלא  פי  על ואף  כד). טו, (במדבר לעולה ופר לחטאת שעיר
(ויקרא  בספרא זאת למדו בשריפה, שדינם שם מפורש
כא) ד, (ויקרא שנאמר ממה י ) הלכה ו פרק  דחובה דבורא
הקהל  חטאות לכל אב  בניין - הוא" הקהל "חטאת
לפר  עשה "כאשר הפסוק  מן למדו לט : ובזבחים שישרפו".
בפנים. הזאות צריכים זרה עבודה ששעירי  החטאת",

בשאר 98) ביתֿדין שגגו שאם צבור, של  דבר העלם פר

נשרף , והוא לחטאת, פר ושבט  שבט  כל מביא כריתות,
וגו' ונעלם ישגו ישראל עדת כל "ואם יגֿכא) (שם, שנאמר

אותו". ושרף  למחנה מחוץ  אל הפר את הוא 99)והוציא
טו. הלכה למעלה ראה משיח , כהן משיח ,100)פר כהן פר

הכיפורים. ביום גדול כהן זרה,101)ופר עבודה שעירי 
ופר  המשתלח ) שעיר של (חברו הפנימי  הכיפורים יום שעיר

צבור. של דבר העלם

.ÊÈ˙BÏBÚ‰ ÏÎÂ .ÌÈÁÊ ÌÈ‡˜ el‡‰ ˙Baw‰ Ïk»«»¿»»≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»»
˙ˆÚ ÏL ÌÈÓÏL ÈOk ÈLe ˙BÓL‡‰Â ˙B‡hÁ‰Â¿««»¿»¬»¿≈ƒ¿≈¿»ƒ∆¬∆∆
„ÈÁÈ ÏL ÌÈÓÏL Ï‡ .ÌÈL„˜ ÈL„˜ ÌÈ‡˜ƒ¿»ƒ»¿≈»»ƒ¬»¿»ƒ∆»ƒ

ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ÌÈ‡˜ ÁÒt‰Â OÚn‰Â BÎa‰Â102. ¿«¿¿««¬≈¿«∆«ƒ¿»ƒ»»ƒ«ƒ

העיר.102) בכל ונאכלין בעזרה מקום בכל ושחיטתן

.ÁÈÔÓ ÁaÊn‰ Èab ÏÚ Ô˙B‡ ÔÈÙBOL ÌÈÈ‡‰»≈»ƒ∆¿ƒ»««≈«ƒ¿≈«ƒ
Ì‰ ÌÈÓÏM‰ ÔÓe ˙BÓL‡‰ ÔÓe ˙BÏÎ‡p‰ ˙B‡hÁ‰««»«∆¡»ƒ»¬»ƒ«¿»ƒ≈

ÔÈeÓ‡ ÔÈ‡˜p‰103B‡ BL ÏL ÔÈeÓ‡‰ Ô‰ el‡Â . «ƒ¿»ƒ≈ƒ¿≈≈»≈ƒ∆
w‰ ÏÚ L‡ ÏÁ‰ :ÊÚ ÏL104ÏÁ BÏÏÎe , ∆≈«≈∆¬∆««∆∆ƒ¿»≈∆

‰w‰ Èab ÏÚL105Ô‰ÈÏÚL ÏÁÂ ˙BÈÏk‰ ÈzLe ,106 ∆««≈«≈»¿≈«¿»¿≈∆∆¬≈∆
ÌÈÏÒk‰ ÏÚ L‡ ÏÁ‰ ÌÚ107„k‰ ˙˙BÈÂ ,108, ƒ«≈∆¬∆««¿»ƒ¿∆∆«»≈

˙˙Bi‰ ÌÚ ËÚÓ „k‰ ÔÓ ÏËBÂ109‰È‰ Ì‡Â . ¿≈ƒ«»≈¿«ƒ«∆∆¿ƒ»»
‰ÈÏ‡‰ el‡ ÏÚ ÛÈÒBÓ  ÌÈOk‰ ÔÈnÓ Ôaw‰«»¿»ƒƒ«¿»ƒƒ«≈»«¿»

‰ÓÈÓz110‰„M‰ ÔÓ ˙BÈÏÁ‰ ÌÚ111ÌB˜Ó „Ú ¿ƒ»ƒ«À¿ƒ«ƒ¿»«¿
‰pÈÒÈ ‰ˆÚ‰ ˙nÚÏ :Ó‡pL ;˙BÈÏk‰112ÏÎÂ . «¿»∆∆¡«¿À«∆»∆¿ƒ∆»¿»
ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊÓ ÏÚ ÔÈÙO ÔÈeÓ‡‰113. »≈ƒƒ¿»ƒ«ƒ¿≈««ƒ

לשרפן"103) ה' (שאמר) שציווה הדברים לומר "רצונו
פירש, מר) (ערך והערוך קדשים). לסדר בהקדמה (רבינו
האברים. כל על ואדונים מורים שהם שם על כן שנקראו
- האמרת ה' "את מלשון שזהו כתב , כאן למלך ובמשנה

און". פועל כל החלב 104)יתאמרו את וכו' "והקריב  שם,
הק  את על המכסה אשר החלב  כל ואת רב 

הן  "ואלו אמרו: ט  פרק  סוף  חולין הקרב ".[ובתוספתא
החלבים  הן ואלו ואליה, הכבד ויותרת כליות שתי  אמורין
פרק  זבחים בתוספתא לפרש צריך וכן באכילה. האסורים
אליהו  רבינו בפירוש וראה ואימורין". חלבים "הקטר א:
כדברי כתב  הוא שגם ג משנה א פרק  ברכות מלונדריש

הך]. היינו וחלבים שאמורים שם 105)רבינו בתוספתא
כל  "את ו): הלכה יד פרשה דנדבה (דבורא ויקרא ובספרא
החלב  את להביא אומר ישמעאל רבי  הקרב  על אשר החלב 
שעל  החלב  את להביא אומר עקיבא רבי  הקבה, שעל
תמה, כאן משנה והכסף  ישמעאל. כר' רבינו ופסק  הדקים"
פרק  משנה בלחם וראה עקיבא? כרבי  רבינו פסק  לא למה
י "ג  פרק  למלך ובמשנה ו הלכה אסורות מאכלות מהלכות ז

בזה. שתירץ  מה ה, הלכה שגגות ויקרא 106)מהלכות
עליהן". אשר החלב  ואת הכליות שתי  "ואת שם:

הכסלים"107) על אשר עליהן אשר החלב  "ואת שם:
חיה  כשהבהמה הכליות שעל "החלב  שם: רש"י  ומפרש
שתחת  החלב  וזהו מלמטה, והם הכסלים בגובה הוא
ובתחתיתו  הכסלים בגובה למעלה הנראה וכו' המתניים

חופהו". על 108)הבשר הכבד על היותרת "ואת שם:
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כמו  ממנו היוצא התחתון הקצה "והוא יסירנה", הכליות
ד  פרק  בתמיד שנזכר הכבד אצבע  והיינו היד", מן הבהן

ג. שקול 109)משנה "הדבר ז): הלכה שם (ויקרא בספרא
על  היותרת (ו)מן [או] היותרת על הכבד מן שיטול (=ספק )
יסירנה  והשאר הכבד על מהיותרת מעט  שיניח  (=אם הכבד
מהכבד  חוץ  הנשאר היותרת ואת הכתוב  פירוש ויהיה
- יסירנה, הכבד מעט  עם היותרת את או ויקטירנה, יסירנה
ומן  הכבד על היותרת ואת אומר כשהוא הקדש) דרך
היותרת". על הכבד מן שיטול המזבחה, והקטיר החטאת
מן  היותרת "ואת אומר: הוא י ) ט , (ויקרא אחר ובמקום

וגו'110)הכבד". מקריב  הוא כשב  "אם זֿט ): (ג, שם
תמימה". האליה חלבו לה' אשה וגו' והקריב 

אשר 111) החוליות והן לה, הסמוכות החוליות "עם כלומר,
שדרתא". הטבחים אותם שקורין הירכיים בין

עם 112) יטלנה "יכול ג): הלכה יט  פרק  (שם בספרא
יכול  העצה לעומת אי  העצה, לעומת לומר תלמוד השדרה
לפנים  ייכנס  יסירה, לומר תלמוד העצה, מן לפנים ייכנס  לא
חוליות  עמו שיטול דהיינו לרבינו ומשמע  העצה". מן
(כסף  השדרה כל את ייטול שלא אלא מיעט  ולא השדרה,

אהרן 113)משנה). בני  אותו "והקטירו ה) (שם, שנאמר
המזבח  שהרי  החיצון, מזבח  וזהו העולה", על המזבחה
ל, בשמות כמפורש קטורת אלא עליו להעלות אסור הפנימי 

משנה). (כסף  ט 

.ËÈÂÈL„Á eÏkL Èt ÏÚ Û‡ ,˙aÚÓ ‰Ó‰a‰ ‰˙È‰»¿»«¿≈»¿À∆∆««ƒ∆»√»»
ÈÁ ‡ˆÓ elÙ‡Â ,aÚ ÏL114ÌÚ BaÏÁ ‰ÏÚÓ BÈ‡  ∆À»«¬ƒƒ¿»«≈«¬∆∆¿ƒ

„Ïa Bn‡ ÏÁ ‡l‡ ,Bn‡ ÏÁ115aÚ‰ È‰Â , ≈∆ƒ∆»≈∆ƒƒ¿««¬≈»À»
.‰ÈÈ‡Ó „Á‡k¿∆»≈≈»∆»

כרת.114) חייב  והאוכלו הבהמה כחלב  שחלבו
נאמר 115) "למה ה): הלכה יד פרשה (שם ויקרא בספרא

זכר  (שהרי  השליל מכלל מוציא באשם כליות ושתי  חלב 
כאן  [ה]אמורין כליות ושתי  חלב  אף  האשם), הוא
במעי שנמצא (=עובר השליל" מכלל מוציא (בשלמים)

הבהמה).

   1 
טעון 1) קרבן ואיזה נסכים, ומנחת נסכים דיני  בו יבאר

נסכים. של שיעורם הוא ומה נסכים,

.‡Ôaw‰ ÌÚ ÔÈ‡ÈnL ˙Ïq‰Â ÔÈi‰2ÔÈ‡˜p‰ Ì‰ ««ƒ¿«…∆∆¿ƒƒƒ«»¿»≈«ƒ¿»ƒ
ÌÈÎÒ3ÌÈÎÒ ˙ÁÓ ˙‡˜ dcÏ ˙Ïq‰Â ,4˙ÁÓe . ¿»ƒ¿«…∆¿«»ƒ¿≈ƒ¿«¿»ƒƒ¿«

‰Ùez ‡Ï ‰eÚË dÈ‡ ÌÈÎÒ5‰Lb‰ ‡ÏÂ6‡ÏÂ ¿»ƒ≈»¿»…¿»¿…«»»¿…
‰BÏ7ÁÏÓ ‰eÚË Ï‡ ,8˙ÙO dlÎÂ .9ÁaÊÓ ÏÚ ¿»¬»¿»∆«¿À»ƒ¿∆∆«ƒ¿≈«

ÔBˆÈÁ‰10B˙B‡ ÔÈ˙B ÔÈ‡Â .ÁaÊn‰ ÏÚ ÔÈi‰ Cq˙ÈÂ . «ƒ¿ƒ¿«≈««ƒ««ƒ¿≈«¿≈¿ƒ
L‡‰ ÏÚ11B„È dÈa‚Ó ‡l‡ ,12„BÒÈ‰ ÏÚ ˜ˆBÈÂ13 «»≈∆»«¿ƒ«»¿≈««¿

ÔÈ˙ÈMÏ „BÈ ‡e‰Â14. ¿≈«ƒƒ

ואשמו 2) מצורע  וחטאת ושלמים בהמה עולת היינו
ב ). הלכה (להלן נסכים ט .3)הטעונין ה. זבחים ראה

ועוד. צו: ופסחים שם) רש"י  (ועיין טו: ראה 4)ברכות
ועוד. ח . מנחות קט : זבחים יא. היא 5)שבועות "תנופה

מנחות  המשנה בפירוש (רבינו הרוחות" לארבע  שמנענעים

ה). משנה המזבח 6)פ "ה לקרן שמגישין היא "הגשה
והגישו" או המזבח  אל והגישה שנאמר מה והוא וכו',
אין  נסכים "ומנחת שנינו: סא. מנחות ובמשנה שם). (רבינו
כתוב  לא שהרי  בה, אין תנופה תנופה", ולא הגשה טעונות
ממה  סא.) ס : (שם בגמרא שנתמעטה בה אין והגשה בה,
הכהן  אל "והקריב  ח ) ב , (ויקרא מרחשת במנחת שנאמר
אותה, מיעוט , משמע  "והקריבה" המזבח ", אל והגישה
בגלל  באה שאינה נסכים מנחת ולא עצמה. בגלל  שבאה

הזבח . בגלל אלא "מנחת 7)עצמה, במשנה נט . שם
בגמרא  זאת ולמדו לבונה". טעונה ואין שמן טעונה נסכים
עליה  "ושמת טו) ב , (שם העומר במנחת שנאמר ממה שם,
לבונה. נסכים מנחת על ולא לבונה, עליה – לבונה"

כל 8) "על יג) (שם, שנאמר ממה זאת ולמדו כ. מנחות
(דבורא  ויקרא פ ' בספרא גם וראה מלח ". תקריב  קרבנך
טעונה  הסולת, כלומר המנחה, ורק  ג). הלכה יד פרק  דנדבה
מזבח  איסורי  מהלכות (פ "ה מלח  טעון אינו היין אבל מלח .

יא). למזבח ,9)הלכה נסכים "ומנחת עד: במנחות משנה
לכהנים". בהן אסור 10)ואין הפנימי  המזבח  על שהרי 

קמח . הערה פ "א למעלה ראה בלבד, קטורת אלא להעלות
האומר 11) שמואל וגם . מט : מח : בסוכה הוא פשוט 

האישים", גבי  על ומזלפן מביא יין "המתנדב  צא:) (זבחים
בשביל  הבאים בנסכים אבל יין, במתנדב  אלא כן אמר לא
רש"י (עיין המזבח  גבי  על שמתנסך מודים הכל הקרבן
יין  המתנדב  שגם יד), הלכה פט "ז (להלן פסק  ורבינו שם),

המוריה). (הר השיתין גבי  על כולו דוקא,12)מנסכו לאו
תמידין  מה' פ "י  (ראה ידך" "הגבה מח : בסוכה אמרו שלא
מפורש  שאינו דוקא המים בניסוך אלא – ח ) הלכה ומוספין
מודים  הצדוקים ואין מסיני  למשה הלכה הוא אלא בתורה,
על  ויסוך הוא צדוקי  זה כהן שמא חששו ולפיכך בזה,
קיים  זה חשש אין בתורה, המפורש היין בניסוך אבל רגליו,

להלן). עוד (ראה עליו,13)(כסף ֿמשנה). השיג הראב "ד
בספל  אלא היסוד, על יוצק  היה שלא שיבוש, "זה וכתב :
מח . בסוכה (ראה דרומית" מערבית בקרן שהיה יין של

מהלכו  פ "י  להלן רבינו ז).ובדברי  הלכה ומוספין תמידין ת
חג, של בניסוך אלא ספלים נזכרו שלא כתב  והכסף ֿמשנה
דבריו  (ולפי  היסוד. על היה השנה ימות כל של ניסוך אבל
ידו", "מגביה למעלה רבינו שאמר ממה גם להבין, יש
המזבח , שבראש בספלים ולא היסוד, על שמנסך שמכיון
הוא  ניסוך של שמקומו ומכיון היסוד, על עומד הוא בוודאי 
אם  י ), הלכה פ "ז ולהלן סג. (זבחים הסיקרא מחוט  למעלה
אם  אבל הסיקרא, מחוט  למטה מנסך נמצא ידיו, יגביה לא
עשרים  שהן ויותר, אמות ארבע  הוא הרי  – ידיו מגביה הוא
היסוד  של הטפחים חמשת עם ויחד ויותר, טפחים וארבעה
מנסך  הוא הרי  ז), הלכה הבחירה בית מהלכות (פ "ב  למעלה
המזבח  מחצית שהוא טפחים ותשעה מעשרים למעלה
בזה  הרגיש לא למה עיון, וצריך ח ). הלכה שם (למעלה

שם 14)הכסף ֿמשנה). למעלה ראה המזבח , ביסוד שהיו
יא. הלכה

.‰Ó‰a ˙ÏBÚ ‡l‡ ÌÈÎÒ ÔeÚË ÔÈ‡15ÌÈÓÏLe ≈»¿»ƒ∆»«¿≈»¿»ƒ
„Ïa16Ok B‡ .„ÈÁÈ Ôa˜ B‡ eaˆ Ôa˜ eÈ‰ ÔÈa , ƒ¿«≈»»¿«ƒ»¿«»ƒ∆∆
˙„ÏBÈ17ÏB„b Ô‰k ÏL BÏÈ‡Â18˙BÏBÚ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,19 ∆∆¿≈∆…≈»ƒ¿≈
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ÌÈÎÒ ÌÈeÚË20ÛBÚ‰ Ï‡ .21˙B‡hÁ‰Â ˙BÓL‡‰Â22 ¿ƒ¿»ƒ¬»»¿»¬»¿««»
ÚˆÓ ˙‡hÁÓ ıeÁ ;ÌÈÎÒ Ì‰nÚ ÔÈ‡ÈÓ ÔÈ‡ ≈¿ƒƒƒ»∆¿»ƒ≈««¿…»

BÓL‡Â23‰Bza Ì‰ÈkÒ eLt˙pL ,24. «¬»∆ƒ¿»¿ƒ¿≈∆«»

ההלכה.15) המשך ראה העוף , עולת משנה 16)ולא
חוץ  נסכים טעונין והיחיד הציבור קרבנות "כל צ : במנחות
שם: ובגמרא והאשם", והחטאת והפסח  והמעשר הבכור מן
לנסך) ויין וגו' ג טו, (במדבר לה' אשה ועשיתם רבנן, "תנו
לומר  תלמוד וכו', נסכים טעון יהא לאישים העולה כל יכול
וכו'. זבח " (שם) לומר תלמוד מנין, שלמים "עולה". (שם)

ו).17) יב , (ויקרא יולדת "ואיל 18)עולת ג טז, שם
(ראה 19)לעולה". ונדבה בנדר באים שאינם אף ֿעלֿפי 

ג). הלכה שנאמר 20)להלן במה במיוחד שנתרבו
או  האחד לכבש וגו' רביעית לנסך "ויין הֿו) טו, (במדבר
של  אילו לרבות לאיל יולדת, עולת זו "לכבש - וגו'", לאיל

צא:). (מנחות יאשיה 21)אהרן" ר' לפי  צ : בגמרא שם
– הצאן" מן או הבקר "מן ג) (שם, שנאמר ממה כן למדו
"זבח ", (שם) שנאמר ממה יונתן ר' ולפי  העוף , עולת ולא

בשח  ולא במליקה הוא שהרי  זבח , אינו יטה.ועוף 
והאשם".22) והחטאת וכו' הבכור מן "חוץ  שם: במשנה

אמר  הדבר, וטעם הפסוק . מן שנתמעטו ג הלכה להלן וראה
מאחר  מהודר", קרבנו יהא "שלא טו.) (סוטה שמעון ר'

חטא. על באים שחטאתו 23)שהם "אלא במשנה: שם
"שאין  שם: ובסוטה נסכים", טעונין ואשמו, מצורע  של

חטא". על שנאמר 24)באין ממה צא. שם כן למדו
תמימים  כבשים שני  יקח  השמיני  "וביום י ): יד, (ויקרא
סולת  עשרונים ושלשה תמימה שנתה בת אחת וכבשה
"במנחה  (שם): ואמרו שמן", אחד ולוג בשמן בלולה מנחה
אם  יודע  איני  ועדיין וכו', מדבר הכתוב  הזבח  מן הבאה
"ויין  ה) טו, (במדבר לומר תלמוד לאו, ואם נסכים טעונה
לכבש  לזבח  או העולה על תעשה ההין רביעית לנסך
מצורע . חטאת זו "זבח " מצורע . עולת זו "עולה" – האחד"
נסכים. טעונים ששלשתן הרי  מצורע ". אשם זו לזבח " "או

.‚?ÌL‡‰Â ˙‡hÁ‰ ÌÚ ÌÈÎÒ ÔÈ‡ÈÓ ÔÈ‡L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆≈¿ƒƒ¿»ƒƒ««»¿»»»
„a ‡a‰ c  ‰„ B‡ „ ‡lÙÏ :Ó‡pL∆∆¡«¿«≈∆∆¿»»»»«»¿∆∆

‰„e25,ÁÒÙe OÚÓe BÎe ÌL‡Â ˙‡hÁ e‡ˆÈ ; ¿»»»¿«»¿»»¿«¬≈∆«
.ÌÈÎÒ ÔÈeÚË ÔÈ‡  ‰„e „a ÔÈ‡a ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈»»ƒ¿∆∆¿»»≈¿ƒ¿»ƒ

‰i‡ ˙ÏBÚÂ ‰‚È‚Á ÈÓÏL ‡È‰Ï ÔÈpÓe26?ÌÈÎÒÏ ƒ«ƒ¿»ƒ«¿≈¬ƒ»¿«¿ƒ»ƒ¿»ƒ
ÌÎÈ„ÚÓa B‡ :Ó‡pL27. ∆∆¡«¿…¬≈∆

צ :25) ונדבה.26)מנחות בנדר באים שאינם אע "פ 
שם.27) מנחות

.„ ‰Ok B‡ Ok ÈkÒ ?ÌÈÎÒ eÚL ‡e‰ ‰nk«»ƒ¿»ƒƒ¿≈∆∆ƒ¿»
CÒÏ ÔÈÈÂ ,ÔÓL ÔÈ‰‰ ˙ÈÚÈa ÏeÏa ˙ÏÒ ÔBOÚƒ»…∆»ƒ¿ƒƒ«ƒ∆∆¿«ƒ¿∆∆

ÔÈ‰‰ ˙ÈÚÈ28ÊÚ‰ ÈkÒ ÔÎÂ .29ÏB„b ÔÈa ÔË˜ ÔÈa ,30, ¿ƒƒ«ƒ¿≈ƒ¿≈»≈≈»»≈»
‰˜ ÔÈa ÎÊ ÔÈa31‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÁ ÈkÒ B‡ , ≈»»≈¿≈»ƒ¿≈»≈««ƒ∆ƒ

‰ÏB„‚32ÏeÏa ˙ÏÒ ÌÈBOÚ ÈL Ô‰ ÏÈ‡ ÈkÒ Ï‡ . ¿»¬»ƒ¿≈«ƒ≈¿≈∆¿ƒ…∆»
ÔÈ‰‰ ˙ÈLÈÏL CÒÏ ÔÈÈÂ ,ÔÓL ÔÈ‰‰ ˙ÈLÈÏLa33. ƒ¿ƒƒ«ƒ∆∆¿«ƒ¿∆∆¿ƒƒ«ƒ

‰LÏL  ˙B˜ ÔÈa ÌÈÎÊ ÔÈa ,Ï‚Ú‰ B‡ t‰ ÈkÒÂ¿ƒ¿≈«»»≈∆≈¿»ƒ≈¿≈¿»

ÈˆÁ CÒÏ ÔÈÈÂ ,ÔÓL ÔÈ‰‰ ÈˆÁa ÏeÏa ˙ÏÒ ÌÈBOÚ∆¿ƒ…∆»«¬ƒ«ƒ∆∆¿«ƒ¿∆∆¬ƒ
ÔÈ‰‰34. «ƒ

קרבנו 28) המקריב  "והקריב  דֿה) (שם, בתורה מפורש כן
לנסך  ויין שמן, ההין ברביעת בלול עשרון, סולת מנחה לה'
וראה  האחד". לכבש לזבח  או לעולה תעשה ההין רביעית

ההין. מדת היא מה ז הלכה יא)29)להלן (שם, שנאמר
בעזים". או בכבשים לשה וגו' יעשה במנחות 30)"ככה

עזים  (והלא תלמודֿלומר מה (שם), בעזים" "או אמרו: צא:
הכתוב  שחילק  שמצינו לפי  רש"י ), – הם כבשים בכלל
ההלכה), בהמשך (ראה איל נסכי  לבין כבש נסכי  בין (שם)
 ֿ תלמוד (=גדול), שעיר לנסכי  (=קטן) גדי  נסכי  בין יכול
(הובא  ג משנה פ "ה בשקלים הוא וכן בעזים, או לומר

צב .). במקדש 31)במנחות היו חותמות "ד' שם: שקלים
נסכי עם משמש גדי  וחוטא. גדי , זכר, עגל, עליהן וכתוב 
חותם  (=שמאותו ונקבות זכרים וקטנים גדולים הצאן
גדולים  בין צאן, לקרבן נסכים לוקחין היו גדי , עליו שכתוב 
חוץ  שם) מנחות רש"י  – נקבות בין זכרים בין קטנים, בין

אילים". בכבשים 32)משל לשה "או צא: במנחות
שם, נאמר כבר (והלא תלמודֿלומר מה יא), שם, (במדבר
שחילק  שמצינו לפי  רש"י ), – האחד" לכבש לזבח  "או ה
נסכי בין נחלק  יכול איל, לנסכי  כבש נסכי  בין (שם) הכתוב 
וכמו  בכבשים", לשה או תלמודֿלומר רחלה, לנסכי  כבשה
בכמה, רחלה נסכי  רבא, לן "בדיק  בגמרא שם נאמר כן

שם). (דשקלים ממתניתין" ליה שם,33)ופשיטנא במדבר
שני סולת מנחה תעשה לאיל "או בלולה וֿז: עשרונים

ריח  תקריב  ההין שלישית לנסך ויין ההין, שלישית בשמן
לה'". או 34)ניחוח  עולה בקר בן תעשה "וכי  ח ֿיא: שם,

מנחה  הבקר בן על והקריב  לה', שלמים או נדר לפלא זבח ,
תקריב  ויין ההין, חצי  בשמן בלול עשרונים שלשה סולת
לשור  יעשה ככה לה'. ניחוח  ריח  אשה ההין חצי  לנסך
 ֿ תלמוד מה האחד, "לשור שם: במנחות ואמרו האחד",
– הבקר" בן על "והקריב  (שם) נאמר כבר (והלא לומר
איל  נסכי  בין הֿו) (שם, הכתוב  שחילק  שמצינו לפי  רש"י ),
 ֿ תלמוד עגל, לנסכי  פר נסכי  בין נחלק  יכול כבש, לנסכי 
משמש  "עגל שם: בשקלים הוא וכן האחד". לשור לומר
שאמר  ומה ונקבות". זכרים וקטנים גדולים בקר, נסכי  עם
שם: שנאמר ממה ללמוד אפשר נקבות" בין זכרים "בין
שלמים  או נדר לפלא זבח , או עולה בקר בן תעשה "וכי 
ראה  הנקבות, מן ובין הזכרים מן בין באים ושלמים לה'",

יא. הלכה פ "א למעלה

.‰ÌÈÓÏLÏ ÔÈa ‰ÏBÚÏ ÔÈa ÌÈÎÒp‰ Ô‰ el‡35. ≈≈«¿»ƒ≈¿»≈ƒ¿»ƒ
‰f‰ eÚMk36„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ37tÒnk :Ó‡pL ; «ƒ«∆¿»∆»¿∆»∆∆¡««ƒ¿»

ÔÈ‡ .ÌtÒÓk „Á‡Ï eOÚz ‰Îk ,eOÚz L‡¬∆«¬»»«¬»∆»¿ƒ¿»»≈
ÔÈÙÈÒBÓ38.Ô‰Ó ÔÈÚBb ÔÈ‡Â el‡‰ ÔÈeÚM‰ ÏÚ ƒƒ««ƒƒ»≈¿≈¿ƒ≈∆

ÏeÒt  ‡e‰L Ïk ÛÈÒB‰ B‡ Úb Ì‡Â39ıeÁ . ¿ƒ»«ƒ»∆»
ÓÚ‰ ˙Ù‰ ÌBÈa ÔÈÈ˜nL ‰ÏBÚ‰ OkÓ40, ƒ∆∆»»∆«¿ƒƒ¿¬»«»…∆

ÌÈBOÚ ÈL BlL ÌÈÎÒp‰L41˙ÈLÈÏLa ÏeÏa ∆«¿»ƒ∆¿≈∆¿ƒ»ƒ¿ƒƒ
ÔÓL ÔÈ‰‰42eÏtÎ ‡Ï ,BzÏÒ ‰ÏtÎpL Èt ÏÚ Û‡ . «ƒ∆∆««ƒ∆ƒ¿¿»»¿…ƒ¿¿

BÈÈ43ÔÈ‰‰ ˙ÈÚÈ CÒÏ ÔÈÈ ‡l‡ ,[BÓLÂ]44. ≈¿«¿∆»«ƒ¿∆∆¿ƒƒ«ƒ
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וגו'35) זבח  או עולה לה' אשה "ועשיתם ג) (שם, שכתוב 
וגו'". שלמים יותר.36)או ולא פחות שאפילו 37)לא

לכל  נסכים צריך אחת, בבת אחד ממין קרבנות כמה מביא
צא.). (מנחות ואחד טו,38)אחד (לבמדבר שלח  פ ' ספרי 

את 39)יב ). מעכב  מיעוטו "עשרון, כז. במנחות משנה
את  מעכב  מיעוטו היין פסול), שהוא כל חיסר (=שאם רובו
אמרו: שם ובגמרא רובו", את מעכב  מיעוטו השמן רובו,
קרא  אמר טעמא? מאי  רובו, את מעכב  מיעוטו "עשרון,

מסלתה, ח ) ו, היין (ויקרא פסולה. שהוא כל חסרה שאם
מיעוטו  השמן שם), (במדבר, ככה רובו, את מעכב  מיעוטו
נדבה  ומנחת (שם). ככה נסכים, דמנחת רובו, את מעכב 
שהוא  כל חסר שאם ומשמנה, שם) (ויקרא קרא אמר
שריבה  המנחות "כל פ "ח  מנחות בתוספתא וראה פסולה",
חסרה  מדה שהיתה או חלות, מדת שחיסר או חלות מדת
וכתב  פסולות" אלו הרי  - מחברתה יתירה או מחברתה
(וראה  לשמן בין ליין בין כלל שזה משמע  כי  הכסף ֿמשנה
שירבה  עד פסול אינו בשמן כי  ה"ט , פסוהמ "ק  מה' בפי "א

סולת). עשרון לכל שמן לוגין (כג,40)שני  ויקרא ראה
שנתו  בן תמים כבש העומר, את הניפכם ביום "ועשיתם יב )

לה'". שני41)לעולה "ומנחתו יג) (שם, שכתוב  סולת,
לה'". אשה בשמן בלולה סולת הביא 42)עשרונים וכן

העשרונים  שני  כי  מנחות, מסכת לפיה"מ  בהקדמתו רבינו
מה  פט : במנחות שאמרו ומה שמן. ההין בשלישית בלולים
השגת  (ראה ההין רביעית שמן אף  ההין, רביעית יין
מפירש"י תוספת אלא זה אין הנראה כפי  – הראב "ד)

משנה). שמנחתו 43)(מרכבת "אעפ "י  שם: מנחות משנה
כפולים".. נסכיו היו לא "ונסכה 44)כפולה, (שם) שכתוב 

ההין". רביעית יין

.ÂÔ‰L ,BlL ÌÈOk ‰LÏL ÌÚ ‡ÈÓ Úˆn‰«¿…»≈ƒƒ¿»¿»ƒ∆∆≈
‰ÏBÚÂ ÌL‡Â ˙‡hÁ45ÌÈBOÚ ‰LÏL ,46ÈtÓe . «»¿»»¿»¿»∆¿ƒƒƒ

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰47BlL ÌÈÁf‰ ÏÏÎa ÔÈ‡a Ô‰L ,48. «¿»»¿∆≈»ƒƒ¿««¿»ƒ∆
,ÔÓL ÔÈ‰‰ ˙ÈÚÈa ÏeÏa Ok Ïk ÌÚ ÔBOÚƒ»ƒ»∆∆»ƒ¿ƒƒ«ƒ∆∆

ÔzLÏMÓ ÔBOÚ Ïk ÌÚ ÔÈÈ ˙ÈÚÈe49ÈkÒ ‡Lk , ¿ƒƒ«ƒƒ»ƒ»ƒ¿»¿»ƒ¿»ƒ¿≈
È˜n‰Â .ÌÈOk‰50ÈkÒ BnÚ ‡ÈÓ  ÒbÏt‰ ˙‡ «¿»ƒ¿««¿ƒ∆««¿»≈ƒƒƒ¿≈

ÏÈ‡51BÁÊ BÏ ‰ÏBÚ ‡ÏÂ52. «ƒ¿…∆ƒ¿

ג.45) הלכה כפרה מחוסרי  מהלכות בפ "א ראה
כבשים 46) שני  יקח  השמיני  "וביום י ) יד, (ויקרא שנאמר

עשרונים  ושלשה תמימה שנתה בת אחת וכבשה תמימים
בשמן". בלולה מנחה צא.47)סולת במנחות

ואת 48) העולה את הכהן "והעלה כ ) יד, (שם שנאמר
ובהגהת  הזבח . עם הבאה במנחה אומר הוי  המנחה",
באין  "שהן מגיהים: ובאורֿשמח  הרמב "ם, על הרש"ש

שלו". הזבחים דֿה)49)בגלל טו, (במדבר שנאמר
שמן. ההין ברביעית בלול עשרון, סולת מנחה וגו' "והקריב 
לכבש  לזבח  או העולה על תעשה ההין רביעית לנסך ויין
כתובים  שכבר לזבח , או לעולה תלמודֿלומר (מה האחד"
מצורע , עולת זו "עולה" אלא: ג), שם, הפרשה בראש
(מנחות  מצורע  אשם זו לזבח " "או מצורע , חטאת זו "זבח "

יין. נסכי  טעונים ששלשתן הרי  משנה 50)צא.), פ "א פרה
ראה  לאיל, ולא לכבש לא כשר שאינו בדיעבד כלומר, ג.

יד. הלכה פ "א בלול 51)למעלה סולת עשרונים שני  שהם
למעלה  ראה ההין, שלישית לנסך ויין שמן, ההין בשלישית
ר' לפי  כי  צא: ומנחות כג, חולין וראה במשנה. שם ה"ד,
במשנה  שמבואר מה בפ "ע , בריה פלגס  שסובר יוחנן
"או  מהפסוק  מיוחד ריבוי  משום הוא איל, נסכי  עמו שמביא
איל  כנסכי  שמביא הפלגס , את לרבות ו) טו, (במדבר לאיל"
שפלגס  האומר פדא ולבר בפ "ע , בריה אלא איל שאינו אף 
עמו  שמביא במשנה שמבואר מה איל, ספק  כבש ספק  הוא
כל  יהיו איל הוא אם ואומר ומתנה מביא כלומר, איל, נסכי 
ההין  ורביעית סולת עשרון הרי  כבש הוא ואם שלו, הנסכים
נדבה. יהיו היתר שלו, נסכים יהיו יין ההין ורביעית שמן
כבש  ספק  להיותו נוסף  אם זירא, ר' בעיית בחולין שם וראה
זירא  ר' לפי  כך ומשום לא, או בריה ספק  גם הוא איל, ספק 
כל  שיהיו הוא, בפ "ע  בריה אם ולומר להתנות גם צריך
שלא  ורבינו בתיקו). הדבר שנשאר (ע "ש נדבה הנסכים
שאין  יוחנן כר' שסובר נשמע  להתנות, שצריך כאן מזכיר
ה"ב  פט "ז להלן ראה אבל בפ "ע , בריה ודאי  אלא ספק  זה
הרי לא, או נדרו ידי  יצא אם ספק  שהוא רבינו שפסק 
ראה  פדא, כבר אלא יוחנן כר' סובר שאינו מפורש

שם. ולחםֿמשנה בין 52)קריתֿספר כלומר, במשנה. שם
ולפי שארצה. איזה אמר או כבש, נדר אם ובין איל נדר אם
ולפי בפ "ע , בריה אלא כבש ואינו איל שאינו משום יוחנן ר'
בריה  ספק  או איל, ספק  כבש ספק  שהוא משום פדא בר
זבחו  לו עולה לא איל, שנדר ובאופן זירא. ר' בעיית כפי 
זבחו  לו עולה לא כבש, שנדר ובאופן כבש. הוא שמא כי 
עולה  היה איל, הוא שמא (ומשום בפ "ע  בריה הוא שמא כי 
גדול  והביא קטן הנודר כי  ה"א, פט "ז להלן  ראה זבחו, לו
ה"ב ). שם להלן (ראה שארצה מאיזה אמר אם גם זה יצא),

.ÊÔÈ‰‰‚Ï OÚ ÌÈL ‡e‰53eÚL eÚ„B‰ Îe . «ƒ¿≈»»…¿»«¿ƒ
ÔÈeÚ ˙BÎÏ‰a ˙BÁ‡ ˙BcÓ ÌÚ ‚l‰54ÔBOÚ‰Â . «…ƒƒ¬≈¿ƒ¿≈ƒ¿»ƒ»

ÓÚ‰ ‡e‰55BeÚL e‡a Îe .‰lÁ eÚL ‡e‰L , »…∆∆ƒ«»¿»≈«¿ƒ
‰lÁ ÔÈÚa56. ¿ƒ¿««»

כד)53) ל, (שמות שנאמר ממה זאת למדו פט . במנחות
קודש  משחת "שמן לא) (שם, עוד ונאמר הין", זית  "ושמן
שניםֿעשר. בגימטריא "זה" – לדורותיכם" לי  זה יהיה

יב 54) ובהלכה רביעיות", ארבע  – "הלוג כי  יג, הלכה פ "א
שבעה  משקל היין מן או המים מן מחזקת "והרביעית שם

בקירוב ". דינר וחצי  דינרין עשירית 55)עשר שהוא
לו). טז, (שמות הלכה 56)האיפה ביכורים מהלכות בפ "ו

ובחלה  ב , משנה פ "א עדיות לרבינו בפיה"מ  גם וראה טו.
מנחות. למסכת הקדמתו ובסוף  ו, משנה פ "ב 

.Á„ÈÁÈ ˙ÁÓ ÔÈa ,˙BÁn‰ B‡ ÌÈÎÒp‰ ÔÈ„„BnLk¿∆¿ƒ«¿»ƒ«¿»≈ƒ¿«»ƒ
eaˆ ˙ÁÓ ÔÈa57ÏL ‰cÓa B˙B‡ ÔÈ„„BÓ ÔÈ‡  ≈ƒ¿«ƒ≈¿ƒ¿ƒ»∆

ÏÈ‡Ï ÌÈL ÏL B‡ tÏ ÌÈBOÚ ‰LÏL58‡l‡ , ¿»∆¿ƒ«»∆¿«ƒ»«ƒ∆»
Lc˜na ‰È‰L „Á‡ ÔBOÚa Ïk‰ „„BÓ59ÔÎÂ . ≈«…¿ƒ»∆»∆»»«ƒ¿»¿≈

Lc˜naL B˙cÓa B˙B‡ ÔÈ„„BÓ ÌÈÎÒ ÏL ÔÓM‰60. «∆∆∆¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»∆«ƒ¿»
Lc˜naL ‚la  „ÈÁi‰ ˙BÁÓ ÏL ÔÓLÂ61ÔÈÓk . ¿∆∆∆ƒ¿«»ƒ«…∆«ƒ¿»¿ƒ¿«

ÔÈbl‰ ÔÈÓ Ck ˙BBOÚ‰62. »∆¿»ƒ¿««Àƒ

גֿד.57) הלכות פי "ב  להלן פז.58)ראה במנחות משנה
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הפסוקים. מן זאת למדו פז:) (שם ראה 59)ובגמרא שם,
טז. הלכה המקדש כלי  מהלכות שהיו 60)בפ "א כלומר,

כמו  ההין, ורביעית ההין ושלישית ההין חצי  במקדש
הראוי לקרבן בהן מדה בכל למדוד במשנה) (שם ששנינו

יז. הלכה המקדש כלי  מהלכות בפ "א וראה משנה 61)לו.
פח . כר'62)שם ולא תנאֿקמא וכדברי  במשנה, שם

החכמים  לפי  זאת נלמד פט . שם ובברייתא יעקב . בן אליעזר
וגו' הוא דל "ואם כא) יד, (ויקרא עני  במצורע  שנאמר ממה
לימד  – שמן" ולוג למנחה בשמן בלול אחד סולת ועשרון

(שמן). לוג שטעון עשרון (כל) על

.ËÈˆea63ÔBOÚ‰ b ÔÈ‡L ,ÏÁ  ˙ÏÒ ÏL ˙Bcn‰ ≈≈«ƒ∆…∆…∆≈«»ƒ»
L„˜64„BÈ ‡e‰L ÈÙÏ ,L„˜  ÔÓM‰Â ÔÈi‰ Èˆee . …∆≈≈««ƒ¿«∆∆…∆¿ƒ∆≈

ıeÁaÓe ÌÈÙaÓ eÁLÓ Ál‰ ÈÏÎe ,ÈÏk‰ b ÏÚ65. «««¿ƒ¿≈««ƒ¿¿ƒƒ¿ƒƒ«
˙ek ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ÔÈˆea‰ eLc˜˙È ‰nÏÂ¿»»ƒ¿«¿«≈ƒ««ƒ∆≈«»«

?„Ïa ÈÏkaM ‰ÓÏ ‡l‡ „„Bn‰66:eÓ‡È ‡lL È„k «≈∆»¿«∆«¿ƒƒ¿«¿≈∆……¿
ÏÁÏ ˙L ÈÏkÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ67. ƒƒƒ¿ƒ»≈¿…

הכלי63) מן שנופל "ומה כתנאֿקמא. צ . במנחות משנה
שם). (רש"י  בירוצין" היינו שנתמלא, כלומר,64)לאחר

ראה  בפנים. אלא לקדשה בחוץ  נמשחה לא היבש מדת
ממה  זאת ולמדו יט . הלכה המקדש כלי  מהלכות בפ "א
אותם, – אותם" ויקדש "וימשחם א) ז, (במדבר שנאמר

מבחוץ . היבש מדת המקדש 65)למעט  כלי  בהלכות ראה
כ,66)שם. הלכה המוקדשין פסולי  מהלכות בפ "ג וראה

מדעת. אלא מקדשין אין השרת כלי  שם 67)כי  בגמרא
לתנאֿקמא  שגם רבינו סובר אבל יוסי , ר' דברי  לפי  כן אמרו

למלך). (משנה כן לומר צריך

.È?ÔÈˆeaa ÔÈOBÚ eÈ‰ ‰Ó68Á‡ ÁÊ ÌL LÈ Ì‡ ∆»ƒ«≈ƒƒ≈»∆««≈
‰ÈÏa eÏÒtÈ  eÏ Ì‡Â ,BnÚ eÈ˜È 69Â‡Ï Ì‡Â ;70 «¿ƒƒ¿ƒ»ƒ»¿¿ƒ»¿ƒ«

ÁaÊn‰ Ô‰a ÔÈˆi˜Ó 71. ¿«¿ƒ»∆«ƒ¿≈«

והכוונ 68) צ : שם אבל ברייתא שנתקדשו, הלח  לבירוצי  ה
ט .ב  הלכה למעלה כמבואר גמורים, חולין הם היבש  ירוצי 

ליפסל 69) הבירוצין נתקדשו אחר, זבח  שם שיש "שכיון
לנו, "ואם שכתב : שם ברש"י  ועיין משנה). (כסף  בלינה"
לא  אם אף  פוסלת שלינה הרי  אחר", זבח  שם שאין לפי 

במשנהֿלמלך. וראה אחר, זבח  שם לדעת 70)היה
זבח  שם היה כשלא המדובר למעלה) (ראה כסף ֿמשנה
לא  שהרי  בלינה, נפסלים אינם שלנו, שאף ֿעלֿפי  אחר,
וגם  אחר, זבח  להם כשאין המדובר רש"י , ולדעת נתקדשו.

לנו. משנה 71)לא (פ "ד בשקלים הוא וכן בברייתא. שם
בפ "ז  וראה הכהנים, סגן חנניה רבי  לדעת נסכים במותר ד)
בגמרא  מפרש מקיצין ולשון יג. הלכה המקדש כלי  מהלכות
בקינוח  שמביא כאדם שהוא שם) רש"י  ועיין יב : (שבועות
 ֿ (שמואל שנאמר כמו קיץ , מלשון והוא מתיקה, מיני  סעודה
מקריבין  כלומר, לנערים, לאכול והקיץ  הלחם ב ) טז, ב 
שאינם  מגדים מיני  כמו אלא תמידין, לשם שלא  אותם

משנה). (כסף  הסעודה מעיקר

.‡È?„ˆÈk72Ì‰a ÔÈÁ˜BÏ73ÌMÏ Oa‰ ,˙BÏBÚ ≈«¿ƒ»∆«»»«≈
.ÌÈ‰kÏ ˙BBÚ‰Â¿»«…¬ƒ

המזבח .72) את בהם היין 73)מקיצים את פודים כלומר,
כלי בהלכות עוד וראה עולות. בדמיהם וקונים והשמן

שם. המקדש

.ÈÔÈkÚÓ ÔÈ‡ ÌÈÎÒ ÏL ÔÓM‰ ÌÚ ˙Ïq‰74˙‡ «…∆ƒ«∆∆∆¿»ƒ≈»¿«¿ƒ∆
ÔÈi‰75ÔkÚÓ ÔÈi‰ ‡ÏÂ ,76˙‡ ÔÈkÚÓ ÌÈÎÒp‰ ‡ÏÂ . ««ƒ¿…««ƒ¿«¿»¿…«¿»ƒ¿«¿ƒ∆

Áf‰77Á‡ ÂÈÎÒe ÌBi‰ Ba˜ Ì„‡ ‡ÈÓ ‡l‡ , «∆«∆»≈ƒ»»»¿»«¿»»««
ÌÈÓÈ ‰OÚ78eaˆ „Á‡Â „ÈÁÈ „Á‡ .79‡lL ‡e‰Â . ¬»»»ƒ∆»»ƒ¿∆»ƒ¿∆…

,˙L ÈÏÎÏ Ô˙ Ì‡ Ï‡ ;˙L ÈÏÎa ÌÈÎÒp‰ eL„»̃¿«¿»ƒƒ¿ƒ»≈¬»ƒ¿»»ƒ¿ƒ»≈
‰ÈÏa eÏÒtÈ  eÏ Ì‡80. ƒ»ƒ»¿¿ƒ»

מד:74) במנחות ושמן 75)משנה סולת לו אין שאם
לבדו. היין מביא סולת 76)למנחה, מביא יין, לו אין שאם

שם  (תוספות זה את זה מעכבים והשמן הסולת אולם ושמן.
שאמרו: דמנחות, פ "ו בתוספתא נראה וכן הסולת). ד"ה
כי ועלֿכרחנו זה", את זה מעכבין והסולת בהמה "נסכי 

המוריה). (הר כנ"ל וסולת, בשמן אם 77)המדובר כלומר,
לבדו. זבחו את הוא מביא ויין, ושמן סולת לו אין

פ "ו.78) ומנחות פ "ה זבחים ותוספתא טו: מנחות
זבחים 79) ובתוספתא שם, במנחות כן מפורש יחיד, לענין

ולענין  ימים". עשרה עד ונסכיו היום זבחו מביא "אדם שם:
"מנחתם  פד.) (זבחים שאמרו ממה ללמוד יש ציבור
בחג, הציבור בקרבנות הוא זה ופסוק  למחר", וכו' ונסכיהם
בציבור, כן לעשות אין לכתחילה אולם, שם. רש"י  עיין
היין  על אלא שירה אומרים ואין שירה, טעון הקרבן שהרי 
ד"ה  סוף  ל: השנה לראש בתוספות ראה הקרבן, ועל

המוריה). (הר ותוספתא 80)ונתקלקלו עט . במנחות משנה
פ "ו. מנחות

.‚ÈÔÈlÁ‰ ÔÓ ‡l‡ ÌÈÎÒ ÔÈ‡ÈÓ ÔÈ‡81Ì‡ÈÈ ‡Ï . ≈¿ƒƒ¿»ƒ∆»ƒ«Àƒ…¿ƒ≈
ÔÓ ‡ÏÂ ÈL OÚnÓ ‡ÏÂ ‰Óez‰ ÔÓ ‡Ï…ƒ«¿»¿…ƒ«¬≈≈ƒ¿…ƒ

ÌÈeka‰82ÔÓ dÓÁÏ ‡ÈnL ,‰„Bz elÙ‡Â . «ƒƒ«¬ƒ»∆≈ƒ«¿»ƒ
OÚn‰83ÔÈlÁ‰ ÔÓ ‡l‡ ÌÈÎÒ e‡ÈÈ ‡Ï ,84. ««¬≈…»ƒ¿»ƒ∆»ƒ«Àƒ

מן 81) אלא יביאו לא מקום בכל "ונסכים פב . שם משנה
ומעילה 82)החולין". פ "ח , ומנחות פ "א, שקלים תוספתא

ומן  הטבל מן וכו' ונסכים מנחות מביאין "אין פ "א:
שני ממעשר תרומתו, ניטלה שלא ראשון ממעשר התרומה,

וכו'". נפדו שלא עלי83)והקדש "הרי  שאמר: כגון
פט "ז  להלן וראה פא: (שם המעשר" מן ולחמה היא תודה,

יז). מקום".84)הלכה בכל "ונסכים פב : במשנה שם
"והקריב  ד) טו, (במדבר שנאמר משום שם, להלן וראה
לגבוה  צד בהן יהיה ולא משלו, שיהיה עד קרבנו, המקריב 

כלל".

.„ÈÏ‡˜ÊÁÈ ÙÒa ÔÈeÓ‡‰ ÌÈÎÒp‰ ÈeÚL Ïk85 »ƒ≈«¿»ƒ»¬ƒ¿≈∆¿∆¿≈
ÌL ÌÈe˙k‰ ‰„BÚ‰ È„ÒÂ ˙Baw‰ Ô˙B‡ ÔÈÓeƒ¿«»«»¿»¿ƒ¿≈»¬»«¿ƒ»
‡Èp‰ ‡l‡ ,˙BB„Ï ÔÈ‚‰B ÔÈ‡Â ,Ô‰ ÌÈ‡elÓ Ôlk À»ƒƒ≈¿≈¬ƒ¿∆»«»ƒ
˙kÁ ÌÚ ÔÈ‡eln‰ ÔÈÈ˜Ó eÈ‰È „ˆÈk LÙe ‰eƒ̂»≈≈≈«ƒ¿«¿ƒƒ«ƒƒƒ¬À«

ÈLÈÏL ˙Èa ‰aiLk ÁÈLn‰ CÏn‰ ÈÓÈa ÁaÊn‰86. «ƒ¿≈«ƒ≈«∆∆«»ƒ«¿∆ƒ»∆«ƒ¿ƒƒ

מה.85) ביחזקאל 86)פרק  הפסוק  על הקשו מה. במנחות
תמים  בקר בן פר תקח  לחודש באחד "בראשון יח ) (שם,
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יוחנן, א"ר היא. עולה "חטאת, – המקדש" את וחטאת
מילואים  אמר, אשי  רב  לדורשה. עתיד אליהו זו פרשה
רבינו  ופסק  משה". בימי  שהקריבו כדרך עזרא, בימי  הקריבו
השלישי הבית על הם אלו נבואה שדברי  ומפרש אשי . כרב 
בית  על היא יחזקאל של שהנבואה כפירש"י , מפרש (ולא
נוהגים  שאינם קרבנות הקריבו שני  שבבית וכמו שני ),
בבית  גם יקריבו כן משה, בימי  שהקריבו כמו לדורות,
וברמב "ן  ג, כלל המצוות בספר וראה משנה). (לחם שלישי 

שם. אסתר במגילת

.ÂËÁaÊn‰ ˙kÁa ÌÈ‡ÈOp‰ eÈ˜‰L ÌLÎe87 ¿≈∆ƒ¿ƒ«¿ƒƒ«¬À««ƒ¿≈«
˙aLa eÈ˜‰Â ˙BB„Ï Ô˙BÓk ÔÈ‡L ÌÈc88Ck , ¿»ƒ∆≈¿»¿¿ƒ¿ƒ¿«»»

LÙÓ L‡k „È˙ÚÏ ˙aLa B˙kÁ È˜Ó ‡ÈOp‰«»ƒ«¿ƒ¬À»¿«»∆»ƒ«¬∆¿…»
ÌL89ÌÈ‡a‰ ‡ÊÚ ÈÓÈa eÈ˜‰L ˙Ba˜ ÔÎÂ . »¿≈»¿»∆ƒ¿ƒƒ≈∆¿»«»ƒ

ÈM‰Ó90Ï‡ .˙BB„Ï ÔÈ‚‰B ÔÈ‡Â eÈ‰ ÌÈ‡elÓ  ≈«¿ƒƒƒ»¿≈»¬ƒ¿¬»
˙BB„Ï ÌÈ‚‰Bp‰ ÌÈc91eLtL ‰Bz Èc Ì‰92 ¿»ƒ«¬ƒ¿≈ƒ¿≈»∆≈«¿

Ì‰ÈÏÚ ÛÈÒB‰Ï ÔÈ‡ ,ea ‰LÓ ÈtÓ Ìe˜ÈzÚ‰L BÓk¿∆∆¿ƒƒƒ∆«≈≈¿ƒ¬≈∆
Ú‚Ï ÔÈ‡Â93. ¿≈ƒ¿…«

ז.87) ט .88)במדבר קטן ד.89)מועד מו, ביחזקאל
הקריבו 90) הגולה בני  מהשבי  "הבאים לה: ח , פרק  עזרא

ישראל, כל על שניםֿעשר פרים ישראל, לאלקי  עולות
חטאת  צפירי  ושבעה, שבעים כבשים וששה, תשעים אילים

לה'". עולה הכל הפסוק 91)שניםֿעשר, על ו. בהוריות
שחטאת  אפשר וכו', עולה "הכל מקשים, עולה" "הכל הנ"ל
מה  כעולה, הכל אלא חטאת), צפירי  גם היו (הלא עולה?
בסוף , שם ומסיק  נאכלת", לא חטאת אף  נאכלת, לא עולה
כי רבינו לפי  הדברים וכוונת היתה, שעה הוראת כי 

היו. דֿו.92)מילואים הלכות למעלה 93)למעלה ראה
ה. הלכה

   1 
עולה 1) או שלמים קרבן להביא הרוצים שנים דין יבואר בו

ממומר. או מגוי  קרבן מקבלים ואם בשותפות,

.‡˙eÙzLa ‰ÏBÚ B‡ ÌÈÓÏL ‡È‰Ï eˆL ÌÈL2 ¿«ƒ∆»¿»ƒ¿»ƒ»¿À»
‰„a ÔÈa „a ÔÈa ,ÔÈ‡ÈÓ 3‡BÈ ÛBÚ elÙ‡Â . ¿ƒƒ≈¿∆∆≈ƒ¿»»«¬ƒ»

˙eÙzLa4. ¿À»

(ויקרא,2) ב 'ספרא' זאת ולמדו ב . קד, מנחות משנה,
"תקריבו  ב ) א, (ויקרא הפסוק  מן ה"א) פ "ג דנדבה, דיבורא
ובשלמים  שנים". נדבת באה שהיא "מלמד – קרבנכם" את
לה'", שלמים זבח  יקריב  כי  "ואיש כא) כב , (שם נאמר
השותפין. את לרבות ה"ז) פ "ז (אמור ב 'ספרא' זה ולמדו

לכל 3) קרבנו יקריב  אשר אומר, רבי  "תניא, שם: במנחות,
באין  הכל יח ) (שם, לה'" יקריבו אשר נדבותם ולכל נדריהם
באים  אינם ואשם שחטאת מכאן ומשמע  בשותפות".
תמורה  - ב  ו, הוריות - א נ, ביומא שאמרו ומה בשותפות,
הכיפורים, יום של פר היינו שותפות", של "חטאת ב : טז,

המוריה'). ('הר ציבור של דבר העלם פר שנאמר 4)או
וגו'", והקריב  לה' קרבנו עולה העוף  מן "ואם יד) א, (שם
מלמד  "והקריב , ה"א): פ "ח  (ויקרא ב 'ספרא' מזה ולמדו

שנים". נדבת באה שהיא

.ÌÈ„Ú B‡ ÌÈL „Á‡Â ÌÈL‡ „Á‡Â5Ïk ÔÈ‡ÈÓ ¿∆»¬»ƒ¿∆»»ƒ¬»ƒ¿ƒƒ»
Ô‰Ó ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ÌÈÎBk È„BÚ‰ Ï‡ .˙Baw‰«»¿»¬»»¿≈»ƒ≈¿«¿ƒ≈∆

„Ïa ˙BÏBÚ ‡l‡6Ó‡pL ,7‡Ï Î Ôa „iÓe : ∆»ƒ¿«∆∆¡«ƒ«∆≈»…
ÌÎÈ‰Ï‡ ÌÁÏ ˙‡ eÈ˜˙8ÛBÚ‰ ˙ÏBÚ elÙ‡ . «¿ƒ∆∆∆¡…≈∆¬ƒ«»

ÈÎp‰ ÔÓ ÔÈÏa˜Ó9‰„BÚ „BÚ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿«¿ƒƒ«»¿ƒ««ƒ∆≈¬»
‰Ê10ÌÈÓÏL Ô‰Ó ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ Ï‡ .11˙BÁÓ ‡ÏÂ12 »»¬»≈¿«¿ƒ≈∆¿»ƒ¿…¿»

˙BÓL‡Â ˙B‡hÁ ‡ÏÂ13˙B‡a ÔÈ‡L ˙BÏBÚ ÔÎÂ . ¿…«»«¬»¿≈∆≈»»
ÈÎp‰ ÔÓ Ô˙B‡ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ‰„e „a14ÔB‚k , ¿∆∆¿»»≈¿«¿ƒ»ƒ«»¿ƒ¿

˙„ÏBÈ ˙ÏBÚ15˙B‡a ÔÈ‡L ˙BÏBÚÓ da ‡ˆBiÎÂ «∆∆¿«≈»≈∆≈»»
.‰„ ÌeMÓ ‡ÏÂ „ ÌeMÓƒ∆∆¿…ƒ¿»»

הגר 5) ומן ישראל מבית איש "איש יח ) כב , (שם שנאמר
לרבות  "בישראל, ה"א) שם (אמור וב 'ספרא' בישראל",

ועבדים". כרבי6)נשים ולא ב . עג, במנחות עקיבא כרבי 
הגלילי . המומין.7)יוסי  אלה"8)בפרשת "מכל וגו':

אתה  לוקח  מקריב , את אין מומין) מבעלי  =) אלה "מכל –
ועי ' ה"א, פ "ב  זרה עבודה ('ירושלמי ' ומקריב " תמימים
"את  שנאמר ומכיון איש). איש ד"ה שם מנחות 'תוספות'
פ "ז  שם ב 'ספרא' (ראה עולה היינו ולחם אלקיכם", לחם
אחר. קרבן ולא מקריבים הם עולה שרק  ללמוד יש – הי "ב )
שנאמר  ממה זאת למדו ג:) וחולין שם, (מנחות ובבבלי 
לכל  קרבנו יקריב  אשר וגו' ישראל מבית איש "איש (שם)
איש" "איש לעולה", לה' יקריבו אשר נדבותם ולכל נדריהם
– כישראל" ונדבות נדרים שנודרים הגויים את לרבות

בלבד". עולה אלא לי  אין נחלקו 9)"לעולה, שם, במנחות
סובר  הגלילי  יוסי  שרבי  הגלילי , יוסי  ורבי  עקיבא רבי 
ותודה, שלמים וכן ועצים, ולבונה ויין עופות אפילו שמביא
לי אין לעולה", לה' יקריבו "אשר וסובר חולק  עקיבא ורבי 
עוף , ממעט  לא עקיבא רבי  כי  רבינו וסובר בלבד, עולה אלא
ב  פג, זבחים ראה סתם, עולה מכלל יוצא אינו עוף  כי 
כאן. רוקח ' ב 'מעשה וראה המוריה'). ו'הר (כסף ֿמשנה

אין 10) בישראל כי  ואף  ונדבות. נדרים ממנו מקבלין
זהו  ה"ד), להלן (ראה לעבודהֿזרה ממוכר קרבנות מקבלים
"מכם  מכם", יקריב  כי  "אדם ב ) א, (ויקרא  שנאמר משום
מקבלים. מגויים אבל המומר", את להוציא כולכם, ולא
להוציא  =) חלקתי  "בכם – "מכם" ה.) (חולין חז"ל ודרשו
ולא  ישראל"), מבית איש "איש שם נאמר שהרי  המומר, את
מתנדבים, עבודהֿזרה, עובדי  גם שכולם, =) באומות

מהם)". ראה 11)ומקבלים שם, במנחות עקיבא כרבי 
שהם  ה"ג בתחילת להלן ועי ' ההלכה. בתחילת למעלה

לעולה. "אלו 12)קרבים ששנינו שמה אמרו, שם במנחות
אלא  אינו עכו"ם", מנחת לכהנים, ושיריהן נקמצות מנחות
(ראה  עקיבא רבי  לדעת ולא הגלילי , יוסי  רבי  לדעת
מנחה  מביא הגוי  אין עקיבא לרבי  כי  רבינו ודעת למעלה),
וה'תוספות' עכו"ם, שלמי  ד"ה שם רש"י  כדעת (ולא כלל
אלא  מנחה מביא עקיבא לרבי  שאף  בישראל, ד"ה סא: שם

עולה). כמו לה' כליל כולה פ "א 13)שהיא בשקלים
זבים  קיני  וכותי ) גוי  של =) מידם מקבלים "ואין מ "ה:
ונידב  שנידר כל הכלל זה ואשמות. חטאות יולדות וקיני 
לפני היה (וכן שם אחרות ובנוסחאות וכו'". מידם  מקבלין
נדרים  מהם מקבלין "אבל שם): המשנה, בפירוש רבינו
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ו  חטאות (לפניונדבות בכותי  אלא אינו וזה וכו'". אשמות
אבל  ישוב , אולי  לכפרה, שנתכוין שכיון כגוי ). שעשאוהו
המשנה, (פירוש ואשמות חטאות מהם מקבלין אין הגויים
דבריהם  לכל כגויים שיהיו הכותים על שגזרו ואחר שם).
המשנה, (פירוש ואשמות חטאות מביאים אינם הם גם –

"לכל 14)שם). יח ) כב , (ויקרא שנאמר שם. שקלים
וב 'ספרא' – ב  עג, מנחות ראה נדבותם", ולכל נדריהם
ד, (שם מהפסוק  דרשו ה"א) פ "א דחובה, דיבורא (ויקרא,
"בני – תחטא" כי  נפש לאמר, ישראל בני  אל "דבר ב )
(פירוש  חטאת" מביאין הגוים ואין חטאת, מביאין ישראל

שם). מקבלים 15)הרא"ש "ואין שם שקלים, מס ' ראה
- ונידב  שנידר כל הכלל, זה וכו'. יולדת וקיני  וכו' מידם
מידן". מקבלין אין - ונידב  נידר שאינו כל מידן, מקבלים

.‚˙BÏBÚ Ô˙B‡ ÔÈÈ˜Ó  ÌÈÓÏL ‡È‰L ÈÎ16; »¿ƒ∆≈ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ»
ÌÈÓÏL „ .ÌÈÓMÏ BaÏ ÌÈÎBk „BÚ‰L17Ì˙e ∆»≈»ƒƒ«»«ƒ»«¿»ƒ¿»»

Ï‡OÈÏ18ÔÈÏÎB‡  Ï‡OÈÏ Ô‰a tk˙iL ˙Ó ÏÚ ¿ƒ¿»≈«¿»∆ƒ¿«≈»∆¿ƒ¿»≈¿ƒ
Ô‰ÎÏ Ô˙ Ì‡ ÔÎÂ .Ï‡OÈ ÈÓÏLk ÌÈÏ‡Oi‰ Ô˙B‡»«ƒ¿¿≈ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»»¿…≈

.ÔÏÎB‡ Ô‰k …≈¿»

העכו"ם,16) שלמי  הונא, רב  "אמר ב : עג, א. עג, במנחות
איבעית  סברא. אימא ואיבעית קרא, אימא איבעית עולות.
היא  כוונתו =) לשמים לבו כוכבים עובד סברא, אימא
שם), רש"י  – שיאכלו ולא לשמים כליל קרבנותיו שיהיו
שם) (ויקרא לעולה" לה' יקריבו "אשר קרא אימא ואיבעית

ליהוי . עולה דמקרבי , שם.17)כל (כלומר,18)מנחות,
נראה  (וכן ישראל בו שיתכפר מנת על נדרו: בשעת התנה כן
ושלמיו, עולתו "המוכר הרי  כן, לא שאם שם). הגמרא לשון
מהל' בפ "ד וראה ב . פט , בפסחים כמפורש כלום". עשה לא

ה"ח ). מעילה

.„‡OÈ‰Ê ‰„BÚÏ ÓeÓ ‡e‰L Ï19ÏlÁÓ B‡ ƒ¿»≈∆»«¬»»»¿«≈
‡ÈÒ‰Ùa ˙aL20ÏÏk Ôa˜ epnÓ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ 21. «»¿«¿∆¿»≈¿«¿ƒƒ∆»¿»¿»

ÌÈÎp‰ ÔÓ d˙B‡ ÔÈÏa˜nL ,‰ÏBÚ‰ elÙ‡22ÔÈ‡ , ¬ƒ»»∆¿«¿ƒ»ƒ«»¿ƒ≈
Èk Ì„‡ :Ó‡pL .‰f‰ Óen‰ ÔÓ d˙B‡ ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒ»ƒ«»«∆∆∆¡«»»ƒ

e„ÓÏ ‰ÚeÓL‰ ÈtÓ .ÌkÓ È˜È23‡ÏÂ  'ÌkÓ' : «¿ƒƒ∆ƒƒ«¿»»¿ƒ∆¿…
Óen‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï ,ÌÎlk24ÓeÓ ‰È‰ Ì‡ Ï‡ .25 À¿∆¿ƒ∆«»¬»ƒ»»»

˙BÚ ‡LÏ26˙Baw‰ Ïk epnÓ ÔÈÏa˜Ó 27È„k , ƒ¿»¬≈¿«¿ƒƒ∆»«»¿»¿≈
‰eL˙a ÊÁiL28ÌÒÙÓ ‡e‰Â ‰ÚÏ ÓeÓ ‰È‰ . ∆«¬…ƒ¿»»»»«¬≈»¿¿À¿»

ÒÈÚÎ‰Ï ÔÈa ,da Ïb‰Â d˙BOÚÏ Úe„ÈÂ29ÔÈa ¿»««¬»¿À¿«»≈¿«¿ƒ≈
ÔB‡˙Ï30‰Ú d˙B‡Ï Ôa˜ epnÓ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ 31. ¿≈»≈¿«¿ƒƒ∆»¿»¿»¬≈»

ÒÈÚÎ‰Ï ÔÈa ,ÏÁ ÏÎ‡Ï ÏÈ‚ ‰È‰L ÔB‚k ?„ˆÈk≈«¿∆»»»ƒ∆¡…≈∆≈¿«¿ƒ
ÏÁ ÏÎ‡Â ‚‚LÂ ,ÔB‡˙Ï ÔÈa32ÔÈ‡  ˙‡hÁ ‡È‰Â ≈¿≈»¿»«¿»«≈∆¿≈ƒ«»≈

.epnÓ d˙B‡ ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒ»ƒ∆

בזדון.19) עבודהֿזרה המחלל 20)עובד אבל כל. לעין
בעירובין  ראה אחרת, לעבירה כמומר הוא הרי  בצנעא, שבת

א. בחולין 21)סט , הדברים ומקור אחרת. עבירה על אף 
כולכם, ולא "מכם ב ) א, (שם מכם" יקריב  כי  "אדם א: ה,
להביא  הבהמה" "מן וכו', התורה) (לכל המומר את להוציא
מכאן  אחת), לעבירה מומרים =) לבהמה שדומים אדם בני 
אחד) לדבר (מומר ישראל מפושעי  קרבנות מקבלין אמרו

בפרהסיא  שבתות ולחלל היין את לנסך המומר מן חוץ  וכו'
 ֿ בעבודה המודה כל כי  התורה, לכל למומר דומים (שהם
שבת  המחלל כן וכמו (שם). כולה התורה בכל ככופר זרה,
שחס ֿוחלילה  שקר, עדות ומעיד במעשיו כופר בפרהסיא,
שם). רש"י  ראה בראשית, במעשה הקב "ה שבת לא

ה"ב .22) למעלה ראה עבודהֿזרה. העובדים אלה אפילו
שם.23) עבודהֿזרה 24)חולין, ועובדי  (שם). התורה לכל

כולה, התורה לכל כמומרים הם הרי  בפרהסיא שבת ומחללי 
מין 25)כנ"ל. הוא הרי  להכעיס , המומר אבל לתיאבון,

ופ "ד  ה"ב , זרה עבודה מהל' ופי "א ה"ט , תשובה מהל' (פ "ג
להלן). וראה ה"י , רוצח  אחת 26)מהל' לעבירה כלומר,

שבת. וחילול מעבודהֿזרה חוץ  שבתורה, העבירות מיתר
עליה,27) מומר שהוא זו, עבירה על לכפר הבא מקרבן חוץ 

להלן. מקבלין 28)ראה אמרו, "מכאן בחולין: שם
בתשובה. בהן שיחזרו כדי  ישראל מפושעי  קרבנות

מין,29) הוא שהרי  לדבר, אין שעליו להכעיס , בין כלומר,
אפילו  אלא למעלה), (ראה קרבן שום ממנו מקבלים ואין
מקבלים  אין – אחרות עבירות על קרבנות שמביא לתיאבון,
וראה  עליה. מומר שהוא עבירה אותה על קרבן ממנו

רוקח '. לו 30)ב 'מעשה אין אם אלא איסור אוכל שאינו
ד,31)היתר. (ויקרא הארץ  "מעם אמרו: - ב  ה, בחולין

רבי משום אומר יוסי  בן שמעון רבי  למומר. פרט  כז),
השב  כב ) (שם, ואשם" בשגגה תעשינה לא "אשר שמעון,
שגגתו, על קרבן מביא בתשובה) ישוב  יידע  אם =) מידיעתו
רב  ואמר וכו'. שגגתו על קרבן מביא אינו מידיעתו שב  אינו
איכא  הדם, על קרבן והביא חלב  לאכול מומר המנונא,
ולרבי ממנו. מקבלין ולא שמו, מומר (לתנאֿקמא בינייהו
שם) רש"י  ממנו, ומקבלין בדם, הוא מידיעתו שב  שמעון,
חלב  לאכול שמומר מודים הכל יא.) (בהוריות אמר ורבא
לו  ונתחלף  לתאבון נבלה באוכל הכא אלא לדם, מומר אינו
אכיל  דלתיאבון כיון (תנאֿקמא) סבר מר קמיפלגי , בשומן
דאילו  כיון יוסי ) בן שמעון (רבי  סבר ומר הוא, מומר במזיד,
הוא". מומר לאו – דאיסורא אכל לא דהתירא אשתכח 
כתנאֿקמא  שסובר א. פנים: בשני  לומר יש רבינו ובדעת
לדעת  שמעון כרבי  שסובר ב . כאן). (כסף ֿמשנה רבא לדעת
וראה  ה"ב ). שגגות מהל' בפ "ב  (לחםֿמשנה המנונא רב 

ה"ז. שגגות מהל' הוא 32)בפ "ג כי  ממנו נעלם כלומר,
חלב .

.‰ÌÈÎBk È„BÚ‰ ˙BÏBÚ33Ô‰nÚ ÔÈ‡ÈÓ ÔÈ‡ »¿≈»ƒ≈¿ƒƒƒ»∆
ÌÈÎÒ34Ï‡ ;‰Îk ‰OÚÈ ÁÊ‡‰ Ïk :Ó‡pL , ¿»ƒ∆∆¡«»»∆¿»«¬∆»»¬»

eaˆ ÏMÓ ÔÈ˜ Ì‰ÈkÒ35eOÚz ‰Îk :Ó‡pL , ƒ¿≈∆¿≈ƒƒ∆ƒ∆∆¡«»»«¬
ÌtÒÓk „Á‡Ï36ÔÈ‡L ;‰ÎÈÓÒ ˙BeÚË ÔÈ‡Â . »∆»¿ƒ¿»»¿≈»¿¿ƒ»∆≈

Ï‡OÈa ‡l‡ ‰ÎÈÓÒ37ÌÈLa ‡ÏÂ ÌÈL‡a ,38. ¿ƒ»∆»¿ƒ¿»≈«¬»ƒ¿…¿»ƒ

ה"ב .33) למעלה (כמו 34)ראה אותם כופין אין כלומר,
מקור  נסכים. להביא פא:) מנחות ראה לישראל, שכופין
אזרח  רבנן, דתנו להא תנא "מאן ב : עג, שם הדברים
נסכים, מביא הגוי  ואין נסכים מביא אזרח  יג), טו, (במדבר
(שם, ככה תלמודֿלומר נסכים, טעונה עולתו תהא לא יכול
אחרינא  מידי  אין, עולה אמר הא עקיבא, רבי  ואי  וכו'. יב )
=) חברתה" וכל עולה עקיבא, רבי  אימא ואיבעית וכו'. לא
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מפרשים' כה'יש ומפרש עקיבא, כרבי  רבינו ופסק  נסכיה).
שאין  אלא לומר בא לא "אזרח " כי  שם, מקובצת' שב 'שיטה
לישראל  שכופין כמו קרבנו עם נסכים להביא הגוי  את כופין
שכתב  כמו מביא, – להביא רצה אם אבל שם), (מנחות
ממדינה  עולתו ששלח  הגוי  "וכן ה"ג: שקלים מהל' בפ "ד
מתרומת  נסכיהם יביאו נסכים, דמי  עמה שלח  ולא אחרת
ובנוסחא  נסכים. עמה משלח  – רצה שאם הרי  הלשכה",
שם, רוקח ' ב 'מעשה ראה וכו'", ששלח  מי  "וכן שם: אחרת

כאן. המוריה' ו'הר הלשכה,35)ובלחםֿמשנה מתרומת
פ "ז  סוף  המשניות בפירוש וכן שם, שקלים בהל' ראה
הכוונה  ציבור, משל שאומר מקום "ובכל וז"ל: דשקלים,

הלשכה". מתרומת שיביא העולות 36)בו שכל לעיכובא,
נסכים. טעונות ונלמד 37)וכו' א. צג, מנחות משנה,

בני – ישראל" "בני  ב ) א, (ויקרא שנאמר ממה שם, בגמרא
ה"ח . להלן וראה סומכין, העכו"ם ואין סומכין, ישראל

ואין 38) סומכין, ישראל "בני  – ישראל" "בני  (שם) שנאמר
ה"ח . להלן וראה טז:). (חגיגה סומכות" ישראל בנות

.Â‰Ó‰a ˙Ba˜ Ïk39„ÈÁi‰ È˜iL40‰BÁ ÔÈa , »»¿¿¿≈»∆«¿ƒ«»ƒ≈»
‰„ ÔÈa41Ô‰ÈÏÚ CÓBÒ ,42ÔÈiÁ Ô‰Lk43ÔÓ ıeÁ ; ≈¿»»≈¬≈∆¿∆≈«ƒƒ

ÁÒt‰Â OÚn‰Â BÎa‰44ÏÚ B„È CÓÒÂ :Ó‡pL . «¿¿««¬≈¿«∆«∆∆¡«¿»«»«
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .Ba˜ L‡45Ôa˜ ÏkL , …»¿»ƒƒ«¿»»¿∆»»¿»

.OÚÓe BÎe ÁÒtÓ ıeÁ ,ÚÓLna««¿»ƒ∆«¿«¬≈

(דיבורא 39) ויקרא 'ספרא' ראה הצאן, מן ובין הבקר מן בין
ה"ה). פ "ד קרבנות 40)דנדבה, רוב  כי  ה"י , להלן ראה

סמיכה. טעונין אינם ומנחות 41)הציבור ה"ג, שם 'ספרא'
ב . א.42)צג, צב , מנחות פ "ב 43)משנה, שם, 'ספרא'

ב . סב , שם ובגמרא א. סא, א. צד, מנחות ומשנה ה"א,
א.44) צב , משנה ה"דֿו,45)שם, פי "ז שם ב 'ספרא '

ב . צב , ובמנחות

.Ê‰ÎÈÓÒ ÔeÚË BÈ‡ ÛBÚ‰46ÔÈcL ˙BÚn‰ Ïk ÔÎÂ . »≈»¿ƒ»¿≈»«»∆ƒ»
˙BÎÏ‰a e‡a kL ,‰„ ÏL ˙BzÏ eÏÙiL∆ƒ¿«≈∆¿»»∆¿»≈«¿¿ƒ¿

ÌÈÏ˜L47Ô˙B‡ ÏÚa ÔÈ‡  ˙BÏBÚ e‡BÈ ÔlkL ¿»ƒ∆À»»≈««»
‰ÏBÚ‰ d˙B‡ ÏÚ CÓBÒ ˙BÚn‰48‰ÈÏÚ ‡ÈÓ BÈ‡Â , «»≈«»»»¿≈≈ƒ»∆»
eaˆ ÏMÓ ‰ÈÎÒ ‡l‡ ,ÌÈÎÒ49‰È‰L Èt ÏÚ Û‡Â . ¿»ƒ∆»¿»∆»ƒ∆ƒ¿««ƒ∆»»

Ô‰k50ÓLÓ ÈL‡ ÏL dBÚÂ d˙„BÚ 51. …≈¬»»¿»∆«¿≈ƒ¿»

העולה",46) ראש על ידו "וסמך ד) א, (ויקרא שנאמר
העוף ", לעולת פרט  "העולה, ה"ז: פ "ד שם ב 'ספרא' ודרשו

ב . כח , בגיטין גם הי "ד.47)וראה ופ "ג ה"ג, פ "ב 
ב .48) כ, תמורה שכיון 49)משנה, ומשום שם. משנה,

סמיכה  בהם ואין ציבור, קרבנות הן הרי  לתיבות, שנפלו
משלו. נסכים מביא אינו הטעם ומאותו ה"י ). להלן (ראה
לעיכובא  שהוא "ככה" יג) טו, (במדבר בהם שכתוב  ומכיון

ספר'). ('קרית ציבור משל נסכים מביא בפ "ד 50)– וראה
בא  זה הרי  קרבן, לו שהיה כהן כי  ה"ז, המקדש כלי  מהל'
קרבנו  של והעור וכו', שירצה יום בכל ומקריבו למקדש

שלו. קרבנו.51)ואכילתו זה שאין משום שם, משנה

.ÁÔÈÎÓBÒ Ïk‰52ÔË˜Â ‰ËBL LÁÓ ıeÁ ,53„ÚÂ «…¿ƒ≈≈≈∆¿»»¿∆∆
ÈÎÂ ‡ÓeÒÂ ‰M‡Â54CÓBÒ ÁÈÏM‰ ÔÈ‡Â .55ÔÈ‡L ; ¿ƒ»¿»¿»¿ƒ¿≈«»ƒ«≈∆≈

„È ‡Ï  B„È CÓÒÂ :Ó‡pL ,ÌÈÏÚaa ‡l‡ ‰ÎÈÓÒ¿ƒ»∆»«¿»ƒ∆∆¡«¿»«»…«
BÁeÏL ‡ÏÂ BcÚ „È ‡ÏÂ BzL‡56. ƒ¿¿…««¿¿…¿

א.52) צג, מנחות קרבן 53)משנה, אביהם (כשהביא
וראה  ה"ו). שם ופ "ג ה"ה, כפרה מחוסרי  מהל' (פ "א עבורם
קטו). מצוה חינוך' וב 'מנחת שם, חדשים' ב 'תוספות

חרש 54) לכולם: טעם נתנו בגמרא, ושם שלהם. בקרבנות
נתמעטה  אשה שם), (מנחות, הם דעה בני  לאו וקטן שוטה
סומכים  ישראל בני  ישראל", "בני  ב ) א, (שם שנאמר ממה
אינו  ועבד ה"ה). למעלה (וראה סומכות ישראל בנות  ואין
וסומא, שם. חינוך' ב 'מנחת ראה לאשה, שהוקש מפני  סומך
פר  על העדה זקני  מסמיכת ב 'גזירהֿשוה' שם בגמרא למדו
שהרי בסומא, שאינה טו) ד, (שם ציבור של דבר העלם
אינה  סמיכה כל כן כמו בסנהדרין, להיות ראוי  אינו סומא
מה  (שם) נתמעט  וגוי  שם). המשנה, בפירוש (ראה בסומא
סומכים, ישראל "בני  – ישראל" "בני  ב ) א, (שם שנאמר

ה"ה. למעלה וראה סומכים", הגוים משנה,55)ואין
שם. ב .56)מנחות צג, מנחות

.Ë„Á‡ ÁÊ e‡È‰L ‰MÓÁ57ÂÈÏÚ ÔÈÎÓBÒ Ôlk 58 ¬ƒ»∆≈ƒ∆«∆»À»¿ƒ»»
‰Ê Á‡ ‰Ê59˙Á‡ ˙a Ôlk eÎÓÒiL ‡Ï ,60ÈÓ . ∆««∆…∆ƒ¿¿À»¿«««ƒ

˙nL61ÌÈÓÏL B‡ ‰ÏBÚ Ba˜ ÁÈp‰Â62BLBÈ È‰  ∆≈¿ƒƒ«»¿»»¿»ƒ¬≈¿
ÂÈÏÚ CÓBÒÂ B‡ÈÓ63ÂÈÎÒ ‡ÈÓe64. ¿ƒ¿≈»»≈ƒ¿»»

ה"א.57) למעלה במשנה,58)ראה - ב  צג, מנחות
כל  לרבות "קרבנו" ה"א ופי "ז ה"א, פ "ב  ויקרא ו'ספרא'
לסמיכה. בקרבן) שנשתתפו חבורה =) חוברין בעלי 

ה"ג.59) פ "ו דחובה דיבורא ויקרא, ו'ספרא' שם, תוספתא
דוד'60) ו'חסדי  ספר' ('קרית הי "ג להלן ראה חציצה, משום

חוצץ " אינו במינו ש"מין (ואף ֿעלֿפי  שם). בתוספתא,
בדבר  אלא זה אין – הי "ב ) לולב  מהל' ופ "ז לז: (סוכה
שאנו  בסמיכה, אבל בלבד, בנגיעה אלא בו צורך שאין
כחו  בכל סמיכה כאן אין הי "א), (להלן כחו" ל"כל צריכים

הקרבן). במשנה.61)על - א צב , אבל 62)מנחות
(פ "ד  תמות בעליה שמתו חטאת שהרי  לא, ואשמות חטאות
באשם  מתה, שבחטאת וכל ה"א), המוקדשין פסולי  מהל'

הי "ד). (שם שיסתאב  עד ולמדו 63)ירעה שם. משנה,
"המר  י ) כז, (ויקרא שנאמר תמורה, מדין צג.) (שם זאת
הקדש, מתחילת הקדש סוף  ולמידים ממיר. שהיורש ימיר",
אף  הקרבן, כבעל הוא שהרי  ממיר, יורש הקדש תחילת מה

סומך. יורש – הקדש שהוא 64)סוף  שכיון שם. משנה,
ה"ח ) (למעלה סומך אינו השליח  שהרי  כשליח , ואינו סומך
פ "ט  מנחות גדול' ('אור הקרבן בעל כמו נסכים מביא –

מ "ח ).

.Èeav‰ ˙Ba˜a ‰ÎÈÓÒ ÔÈ‡65È˙MÓ ıeÁ , ≈¿ƒ»¿»¿¿«ƒƒ¿≈
c ÌÏÚ‰ t ÏÚÂ ÁlzLn‰ ÈÚO ÏÚ :˙BÎÈÓÒ66. ¿ƒ«»ƒ«ƒ¿«≈«¿««∆¿≈»»

ÂÈÏÚ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ„‰q‰ ÔÓ ‰LÏLe67‰Ê „Â . ¿»ƒ««¿∆¿ƒ¿ƒ»»¿»»∆
ÈzL ‡l‡ eava ÔÈ‡L ,ea ‰LÓ ÈtÓ ‰ÎÏ‰¬»»ƒƒ∆«≈∆≈«ƒ∆»¿≈

˙BÎÈÓÒ68. ¿ƒ

אלא 65) בתורה סמיכה הוזכרה שלא א. צב , מנחות משנה
יחיד. מפורש 66)בקרבנות שבשניהם שם. משנה,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24



קטז                 
         

ד, (שם נאמר ציבור, של דבר העלם בפר סמיכה: שצריכים
ובשעיר  הפר", ראש על ידיהם את העדה זקני  "וסמכו טו)
על  ידיו שתי  את אהרן וסמך כא), טז, (שם נאמר המשתלח 
המדברה". עתי  איש ביד ושלח  וגו', החי  השעיר ראש

סנהדרין 67) במשנה הוא כן ציבור. של דבר העלם פר על
ציבור) של דבר העלם פר ראש על =) זקנים "סמיכת א: ב ,
אומר  יהודה רבי  שמעון. רבי  דברי  בשלשה, עגלה ועריפת
רבי שאמרו: ואף ֿעלֿפי  שמעון. כרבי  רבינו ופסק  בחמשה,
הרי – מו:) (עירובין יהודה כרבי  הלכה שמעון, ורבי  יהודה
ומפורש  שמעון, כרבי  פסקו הלכות שבכמה מז.) (שם אמרו
ה"א, מסוטה ופ "ט  ה"ב , מסנהדרין פ "א ב 'ירושלמי ' אמרו
דברי ונראין וכו', בעריפה יהודה רבי  דברי  נראין רבי , "אמר

בסמיכה". שמעון "אמר 68)רבי  א: צב , במנחות הוא כן
בציבור". סמיכות שתי  גמירי  רבינא,

.‡È‰ÊÚa ‡l‡ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡69 ‰ÊÚÏ ıeÁ CÓÒ . ≈¿ƒ∆»»¬»»»«»¬»»
ÌÈÙaÓ CÓBÒÂ ÊBÁ70„ÓBÚ Ôaw‰ ÏÚa ‰È‰ Ì‡Â . ≈¿≈ƒƒ¿ƒ¿ƒ»»«««»¿»≈

B„È ÒÈÎ‰Â ıeÁa71‰Lk B˙ÎÈÓÒ  CÓÒÂ ÌÈÙÏ72. «¿ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ¿»«¿ƒ»¿≈»
BÁk ÏÎa CÓÒiL ‡e‰Â73.B‰Ë ‡l‡ CÓBÒ ÔÈ‡Â . ¿∆ƒ¿…¿»…¿≈≈∆»»

CÓÒ  ‡Óh‰ CÓÒ Ì‡Â74. ¿ƒ»««»≈»«

ה'",69) לפני  לרצונו אותו "יקריב  ג) א, (ויקרא שנאמר
ומקרא  העולה", ראש על ידו "וסמך השני  בפסוק  לו וסמוך
בעזרה. שהסמיכה מכאן וסמך", ה' "לפני  לפניו נדרש

ה'70) "לפני  ה"א): (פ "ד דנדבה דיבורא ויקרא, ב 'ספרא'
בפנים". ויסמוך יחזור מבחוץ  שסמך אע "פ  וסמך,

להלן 71) ראה להיות, צריך וכן "ידיו". העתיק  ספר' ב 'קרית
להכניס 72)הי "ג. אפשר דסמיכה - א לב , בזבחים הוא כן
א:73)ידיו. לג, בזבחים שאמרו ומה שם. להלן ראה

ראשו  הסומך, כל יוסף  רב  אמר וכו', ולסמוך לידיה "ליעייל
אפשר" לא הילכך בעינן, כחו כל טעמא מאי  מכניס , ורובו
לו  אפשר בהתאמצות אבל הרגילה, בדרך אלא זה אין –
('הר  ידיו אלא מכניס  שאינו אף ֿעלֿפי  כחו בכל לסמוך

"וסמך 74)המוריה'). הפסוק  מן למדו - א לב , בזבחים
בטהורים, דווקא שזו וכשם לשניה. אחת להשוות ושחט ",
ומכיון  בטמאים. ולא בטהורים אלא אינו השניה כן כמו
כשרה" שחיטתם ששחטו הפסולין "כל שנינו: שבשחיטה
טמא. הוא אם אף  בדיעבד שכשירה בסמיכה, הואֿהדין –

.ÈÔÈËÁBL ÔÈÎÓBqL ÌB˜ne75‰ÎÈÓÒÏ ÛÎ˙Â . «»∆¿ƒ¬ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»
‰ËÈÁL76 ‰‰ML B‡ Á‡ ÌB˜Óa ËÁL Ì‡Â . ¿ƒ»¿ƒ»«¿»«≈∆»»

‰Lk B˙ËÈÁL77‡È‰ ‰ÂˆÓ ÈÈL ‰ÎÈÓq‰Â .78. ¿ƒ»¿≈»¿«¿ƒ»¿»≈ƒ¿»ƒ
ÏÚ Û‡Â .˙kÚÓ dÈ‡Â ,tk  CÓÒ ‡Ï Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ…»«ƒ≈¿≈»¿«∆∆¿««

tk ‡Ï el‡k ÂÈÏÚ ÔÈÏÚÓ ÔÎ Èt79. ƒ≈«¬ƒ»»¿ƒ…ƒ≈

הטעימו:75) צג:) (שם ובגמרא א. צג, במנחות משנה
שוחטין, - שסומכין בעזרה) מקום באותו =) "במקום
זה  אין אחר, במקום ישחט  שאם שחיטה", לסמיכה שתיכף 

ולמדו 76)"תיכף ". מיד. ישחוט  אלא ישהה, שלא היינו
ממה  ה"א) פ "ד דנדבה, דיבורא (ויקרא, ב 'ספרא' זאת
שסומכין  "במקום ושחט ", – "וסמך דֿה) א, (ויקרא שנאמר
אמרו  השהיה, ושיעור שחיטה". לסמיכה ותיכף  שוחטין, –
הליכת  כדי  שהה שאם כל) ד"ה לט . (סוטה ב 'תוספות'

הרמ "א  פסק  וכן הפסק . הוא בודאי  אמות, ושתים עשרים
לבציעת  ידים נטילת שבין הפסק  לענין קסו, סי ' באו"ח 
ג. ס "ק  שם והגר"א ג, ס "ק  שם במ "א וראה הפת,

היתה 77) שהרי  כשרה, הסמיכה – שמח ' 'אור לדעת
שלא  לעזרה מחוץ  בסמך מהֿשאיןֿכן ה', לפני  במקומה
(ראה  בפנים ולסמוך לחזור שצריך ה', לפני  כסמיכה היתה
מפרשים  משנה' וה'כסף  ספר' ה'קרית אבל הי "א), למעלה
לפי כשרה, אינה שהסמיכה אף  כשרה, שהשחיטה
(וממה  ההלכה. בהמשך ראה מעכבת, אינה שהסמיכה
אני קורא שם, שהיו הסמיכות "כל א: לג, בזבחים שאמרו
שהיה  (=מצורע ) מזה חוץ  שחיטה לסמיכה תיכף  עליהן
במקום  שאינה שסמיכה נראה וכו'", ניקנור בשערי 
היא, כשרה סמיכה – לשחיטה תיכף  לא וגם השחיטה,

סומך?). הוא למה כן, לא א.78)שאם צג, מנחות משנה,
גם  שכן הכפרה, עיקר ואינה שיריים שהיא מצוה והיינו
פי "ט  (להלן מעכבים אינם ליסוד, הנשפכים הדם שיירי 

מן 79)ה"ד). מצוה קיים לא כלומר, ב . צג, שם ברייתא,
מכפרת  סמיכה וכי  ד), א, (ויקרא ונרצה "וסמך  המובחר.
הדם  "כי  יא) יז, (שם שנאמר בדם, אלא כפרה אין והלא
שיירי לסמיכה עשאה שאם לך לומר אלא יכפר", בנפש הוא

וכיפר". כיפר, לא כאילו הכתוב  עליו מעלה מצוה,

.‚ÈBÁk ÏÎa CÓÒÏ CÓBq‰ CÈˆÂ80ÂÈ„È ÈzLa81ÏÚ ¿»ƒ«≈ƒ¿…¿»…ƒ¿≈»»«
‰Ó‰a‰ L‡82ÏÚ ‡Ï  ‰ÏÚ‰ L‡ ÏÚ :Ó‡pL , …«¿≈»∆∆¡««…»…»…«

ev‰‡83ÔÈ„„v‰ ÏÚ ‡ÏÂ84ÔÈa ıˆBÁ „ ‰È‰È ‡ÏÂ . ««»¿…««¿»ƒ¿…ƒ¿∆»»≈≈
‰Ó‰a‰ ÔÈe ÂÈ„È85. »»≈«¿≈»

סמיכה 80) שמע ֿמינה חמא, בר רמי  "אמר ב : טז, בחגיגה
חגיגה  מהל' ובפ "א הי "א, למעלה וראה בעינן", כחו בכל

אמר 81)ה"ט . ע "ב ), (שם ובגמרא א. צג, מנחות משנה,
המשתלח ) בשעיר כא, טז, (ויקרא קרא דאמר לקיש, ריש
בנה  זה שתי , וכתיב  ידו, כתיב  ידיו", שתי  את אהרן "וסמך

ש  כאן הרי  ידו, בהמה) (בסמיכת שנאמר מקום כל תים,אב :
אחת). ידו =) אחת הכתוב  לך שיפרט  שם.82)עד משנה,

"ולא  (2 528 עמ ' צוקרמנדל (הוצאת פ "י  מנחות ובתוספתא
זו". גבי  על זו ידיו מניח  ב .83)היה צג, שם ברייתא,

בעיא 84) שם). (רש"י  הלחיים על שסמך וכגון הראש. של
על  ש"ידו ביראה, אבא של מברייתא בגמרא, שם שנפשטה

הצדדין". על ידו ולא רבי85)ראשו "בעי  בגמרא שם
דבר  יהא שלא ובלבד תאֿשמע  שתחוץ , מהו מטלית ירמיה,

הזבח ". לבין בינו חוצץ 

.„È?CÓBÒ „ˆÈÎÂ86 ÌÈL„˜ L„˜ Ôaw‰ ‰È‰ Ì‡ ¿≈«≈ƒ»»«»¿»…∆»»ƒ
ÔBÙˆa B„ÈÓÚÓ87„ÓBÚ CÓBq‰Â ,ÚÓÏ ÂÈÙe «¬ƒ¿»»»¿«¬»¿«≈≈

ÈzL ÔÈa ÂÈ„È ÈzL ÁÈpÓe ,ÚÓÏ ÂÈÙe ÁÊÓa¿ƒ¿»»»¿«¬»«ƒ«¿≈»»≈¿≈
ÂÈ˜88‰cÂ˙Óe ,89˙‡hÁ ÔBÚ ˙‡hÁ ÏÚ90ÏÚÂ , «¿»ƒ¿«∆««»¬«»¿«

ÌL‡ ÔBÚ ÌL‡91ÔBÚÂ ‰OÚ ÔBÚ ‰cÂ˙Ó ‰ÏÚ‰ ÏÚÂ , »»¬»»¿«»…»ƒ¿«∆¬¬≈«¬
‰OÚÏ ˜zpL ‰OÚ˙ ‡Ï92. …«¬∆∆ƒ««¬≈

א.86) לו, יומא שחיטתן 87)ברייתא, קדשים שקדשי 
בית  מהל' בפ "ה וראה ה"ב ֿג. פ "ה להלן ראה בצפון,

צפון. מהו הט "ז, ובתוספתא 88)הבחירה שם. ברייתא,
קרניו". גבי  על ידיו שתי  "מניח  (1 528 (עמוד פ "י  מנחות
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שם. ראשונים' ב 'תוספת ה,89)וראה (במדבר שנאמר
והתודו  וגו' האדם חטאת מכל יעשו כי  אשה או "איש וֿז)
אצל  הוי  דברים דוידוי  "ומשמע  עשו", אשר חטאתם את
אם  סמיכה, אלא בקרבן מעשה הקרבן לבעל ואין הקרבן,

ספר'). ('קרית יתודה" סמיכה בשעת על 90)כן כלומר,
שגגות, מהל' בפ "א ראה החטאת, מביא שעליו הזה החטא

חטאות. חייבי  פירוט 91)פירוט  שגגות מהל' בפ "ט  ראה
תלוי . אשם חייבי  – שם ובפ "ה ודאי , אשם חייבי 

שם.92) ביומא עקיבא, כרבי 

.ÂË?‰cÂ˙Ó „ˆÈk93ÈzÚLt È˙ÈÂÚ È˙‡ËÁ :ÓB‡94 ≈«ƒ¿«∆≈»»ƒ»ƒƒ»«¿ƒ
CÎÂ Ck È˙ÈOÚÂ95BÊÂ EÈÙÏ ‰eL˙a ÈzÊÁÂ , ¿»ƒƒ»»»¿»«¿ƒƒ¿»¿»∆¿

ÌB˜Ó ÏÎa CÓBÒ  ÌÈÓÏL Ôaw‰ ‰È‰ .È˙tk«»»ƒ»»«»¿»¿»ƒ≈¿»»
‰ÊÚ‰ ÔÓ ‰ˆiL96‰ËÈÁL ÌB˜Óa97,ÈÏ ‰‡ÈÂ . ∆ƒ¿∆ƒ»¬»»ƒ¿¿ƒ»¿≈»∆ƒ

ÌÈÓÏM‰ ÏÚ ‰cÂ˙Ó BÈ‡L98Èc ÓB‡ Ï‡ , ∆≈ƒ¿«∆««¿»ƒ¬»≈ƒ¿≈
ÁL99. ∆«

ה"א.93) תשובה מהל' בפ "א כדעת 94)ראה שם, יומא
שהמתוודה 95)חכמים. ה"ה, תשובה מהל' פ "ב  ראה

יומא. סוף  'ירושלמי ' וראה החטא, לפרט  שהרי96)צריך
להלן  ראה בעזרה, מקום בכל ונשחטים הם, קלים קדשים

ה"ב ֿד. (למעלה 97)פ "ה שוחטין - שסומכין שבמקום
בו 98)הי "ב ). כתוב  ולא חטא, על באים אינם שהרי 

הוא 99)"ונרצה". וכן שמח '), ('אור לתודה מזמור כמו
הפסוק : על כב ) (ל, הימיםֿב  לדברי  יוסף  רב  בתרגום
– אבותיהם" אלקי  לה' ומתודים שלמים זבחי  "מזבחים
אלקי ה' קדם ומהודן קודשיא נכסת דבחי  "דבחין

נאֿנב ). עמוד' מז כרך ב "סיני " ליינר (הגר"י  דאבהתהון"

ה'תשע"ט  א' אדר ב' חמישי יום 

   1 
שתהא 1) ושצריך ביום, אלא קרבן מביאים שאין בו יתבאר

לשמה. הקרבנות עבודת

.‡Ô˙B‡ ÔÈÈ˜Ó ÔÈ‡ ˙Baw‰ Ïk2,ÌBia ‡l‡ »«»¿»≈«¿ƒƒ»∆»«
˙‡ È˜‰Ï Ï‡OÈ Èa ˙‡ B˙eˆ ÌBÈa :Ó‡pL∆∆¡«¿«…∆¿≈ƒ¿»≈¿«¿ƒ∆
ÔÈËÁBL ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .‰ÏÈla ‡ÏÂ ÌBia  Ì‰Èa»̃¿¿≈∆«¿…««¿»¿ƒ»≈¬ƒ

ÌBia ‡l‡ ÌÈÁÊ3ÌBÈa ‡l‡ ÌÈÓc ÔÈ˜BÊ ÔÈ‡Â , ¿»ƒ∆»«¿≈¿ƒ»ƒ∆»¿
‰ËÈÁM‰4ÌBÈa  BÁÊ ˙‡ BÈ˜‰ ÌBÈa :Ó‡pL ; «¿ƒ»∆∆¡«¿«¿ƒ∆ƒ¿¿

‰nÁ‰ ‰Ú˜ML ÔÂÈÎÂ .‰˜‰‰ ‰È‰z ‰ÁÈf‰«¿ƒ»ƒ¿∆««¿»»¿≈»∆»¿»««»
.Ìc‰ ÏÒÙƒ¿««»

  

        
       

הקרבת  הוא  יהודי , של ה ' בעבודת הקרבנות מעשה  עני
עצמו  ולהביא  – לה '" קרב  מכ יקריב  כי   אד" – עצמו 
שהיה  יצחק  כדוגמת לה ', קרב הוא  כולו  שכל למצב 
היינו  דווקא ,  ביו להיות צרי גופא  ובזה  תמימה ". "עולה 
ח "ו  פוגעת שאינה  רק  לא  זו  עבודה  כי  ובגילוי , באור
ושני  ימי ואריכות בריאות שמוסיפה  אלא  בבריאות

תמימה " "עולה  שהיה  יצחק  בדוגמת הרחבה , ומתו טובות
האבות. מכל יותר  ימי והארי

ח "ו , והסתר  העל היינו  "לילה " של מצב  נהיה   א ואפילו 
הקב "ה  כי  בלילה ",  ואיברי אימורי להקטיר "מותר הנה 
חצות  עד  רק  ולא  , ליו ה "לילה " את להפו ליהודי  כח  נות
נוגע שזה  רש "י , כדעת הלילה  כל  ג אלא  , " הרמב כדעת
 סמו הגלות של הלילה  דמשיחא , דעקבתא  לדרא  במיוחד 

הגאולה . לבוקר
      

במשנה.2) כ: ממה 3)מגילה זאת למדו שם במגילה
דיבור  שם ובתוספות זבחכם", "ביום ו) יט , (ויקרא שנאמר
מהפסוק  שחיטה ללמוד אין כי  כתבו, לקמיצה המתחיל
ושחיטה  הקרבנות בעבודת מדבר זה פסוק  כי  צוותו", "ביום

בזר. כשרה היא שהרי  עבודה, המחרת 4)אינה ביום ולא
הזביחה. ביום רק  אלא

.ÂÈÈzÓ ewL Ïk5B˙B‡ ÔÈÏÚÓ  ÌBia6ÏÚ …∆»¿«ƒ»««¬ƒ«
‰ÏÈl‰ Ïk ÁaÊn‰7ÌBia ÌÓc ˜ÊpL ÌÈÁÊ ?„ˆÈk . «ƒ¿≈«»««¿»≈«¿»ƒ∆ƒ¿«»»«

„enÚ ‰ÏÚiL „Ú ‰ÏÈla Ô‰ÈeÓ‡ ÔÈÈË˜Ó «¿ƒƒ≈≈∆««¿»«∆«¬∆«
„Ú ‰ÏÈla Ô˙B‡ ÔÈÈË˜Ó ˙BÏBÚ‰ ÈÈ‡ ÔÎÂ .ÁM‰«««¿≈≈¿≈»«¿ƒƒ»««¿»«

ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚiL8‰ÚÈLt‰ ÔÓ ˜ÈÁ‰Ï È„Îe .9, ∆«¬∆««««¿≈¿«¿ƒƒ«¿ƒ»
ÔÈeÓ‡‰ ÔÈÈË˜Ó ÔÈ‡L ,ÌÈÓÎÁ eÓ‡10ÈÈ‡Â »¿¬»ƒ∆≈«¿ƒƒ»≈ƒ¿≈¿≈
‰ÏÈl‰ ˙BˆÁ „Ú ‡l‡ ‰ÏBÚ‰11. »»∆»«¬««¿»

  

         
      

בפירוש   " והרמב רש "י  של המפורסמת  מחלוקת והיא 
חכמי שגזרו  שמה  סבר שרש "י  בש "ס , הראשונה  המשנה 
חלבי הקטר על לא  אבל קריאת־שמע , על הוא  חצות עד 
על   שג למד  המשניות בפירוש   " הרמב ואילו  . ואיברי
להרחיק  כדי  חצות, עד  שיהיו   חכמי גזרו   ואיברי  חלבי

העבירה . מ  האד את
מה  שכל מהכלל לכאורה  קשה   " הרמב לשיטת והנה ,
 ובעניי לאסור,  לחכמי כח  אי בפירוש , תורה  שהתירה 
 אי וא "כ  הבוקר", עד  הלילה  "כל בפירוש  תורה  אמרה  זה 

זאת. לאסור  חכמי ביד  כח  שיהיה  יתכ
שאמרה  שמה  סבר  " שהרמב בזה ,  התירו לומר ויש 
 שמצוות לגלות לא  הוא  הבוקר", עד  הלילה  "כל תורה 
על  עבר לא  השחר עמוד  עלה  שלא  עוד  שכל אלא  בלילה ,

. ביו היא  המצוה  עיקר אבל נותר, איסור
חלב : הענייני בפנימיות לומר יש  זה , מפירוש  מהיוצא 
היינו  ה '", חלב  "כל התורה  אומרת כ ועל תענוג, על מורה 
לה '. למוסרו  עליו  הזה ,  בעול  לאד שיש  תענוג שכל
, ביו הוא   ואיברי  חלבי הקטר שעיקר הנ"ל על־פי  והנה 
רק  להיעשות צריכה  התענוג שמסירת לומר  לאד אי
, העול מתאוות התענוג מסירת היינו  "לילה ", של  בענייני
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– ואור  יו בענייני  היינו  , ביו היא  המצוה  שעיקר אלא 
לה '", חלב  "כל הציווי  ישנו  בעיקר  שבה – ומצוות תורה 
אל  שחידש , תורה  מחידוש   לאד הבא  תענוג  שג כלומר
ה ' רצו  שמקיי מהעובדה  רק   כי ־א ממנו  ליהנות לו 

בה . והחידוש  התורה  בלימוד 
     

הדם.5) אבריו.6)זריקת או אימוריו כל 7)כלומר, אבל
והמנחות  הלבונה (=הקומץ , ביום מתיריו קרב  שלא
ו"אף  שם). (תוספתא הלילה כל אותו מעלין אין הנשרפות)
וכו' הערביים בין של תמיד אחר שוחטין שאין פי  על

וכו'". והאימורין העולות איברי  (שם 8)מקטירין שנאמר
המזבח  על מוקדה על העולה היא העולה, תורת "זאת ב ) ו,

בו". תוקד המזבח  ואש הבקר עד הלילה "שלא 9)כל
עלות  אחר דבר מהם עושה ונמצא השעה את עליו תדחק 

ואברים".10)השחר". חלבים "הקטר שם: במשנה
מצוותן 11) חצות עד חכמים שאמרו מה "כל שם: משנה

עד  מצוותן אחד ליום הנאכלין וכל השחר, עמוד שיעלה עד
עד  מצוותן ואברים חלבים הקטר השחר, עמוד שיעלה
חצות  עד חכמים אמרו למה כן אם השחר, עמוד שיעלה
וכן  (כאן רבינו ודעת העבירה", מן אדם להרחיק  כדי 
הם  ואברים חלבים הקטר גם כי  שם) המשניות בפירוש
כי כתב  שם רש"י  אבל חצות, עד חכמים שאמרו מה בכלל
לפי חצות, עד חכמים אמרו לא ואברים חלבים הקטר על

במקדש. שבות ואין הם, זריזים שכהנים

.‚ÌÈÈ‡Â ÔÈeÓ‡ ÈË˜‰Ï znL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆À»¿«¿ƒ≈ƒ¿≈»ƒ
ÔÈÏczLÓ ‡l‡ ,˙Ú„Ï Ô˙B‡ ÔÈÁ‡Ó ÔÈ‡  ‰ÏÈla««¿»≈¿«¬ƒ»¿««∆»ƒ¿«¿ƒ
È‰L .d˙ÚLa ‰ÂˆÓ ‰ÈÁ .ÌBia Ïk‰ ÈË˜‰Ï¿«¿ƒ«…«¬ƒ»ƒ¿»ƒ¿»»∆¬≈

ÈÈ‡Â ÔÈeÓ‡ Ë˜‰,‰ÏÈla ÌÈLkL Èt ÏÚ Û‡ ,Ì ∆¿≈≈ƒ¿≈»ƒ««ƒ∆¿≈ƒ««¿»
È‡ˆBÓÏ Ô˙B‡ ÔÈÁ‡Ó ÔÈ‡Â ,ÔpÓÊa ˙aM‰ ˙‡ ÔÈÁBcƒ∆««»ƒ¿«»¿≈¿«¬ƒ»¿»≈

.˙aL«»

  

       
 

חלבי שהקטר ומה  המקדש , בבית עבודה  אי בלילה 
המזבח  על  אות  שמעלי הוא  הלילה  כל  כשרי  ואיברי
הספיקו  כשלא  ורק  הלילה , כל  מאליה  נקטרי  וה

. ביו  להקטיר
       

.„ÌBia ‡l‡ ˜ BÈ‡L c Ïk12ıÓw‰ ÔB‚k ,13 »»»∆≈»≈∆»«¿«…∆
˙Ëw‰Â ‰Bl‰Â14˙BÙOp‰ ˙BÁÓe15zÓ  ¿«¿»¿«¿…∆¿»«ƒ¿»À»

LÓM‰ ‡BÓ ÌÚ ÔÈ˜‰Ï16ÔÈÎÏB‰Â ÔÈÏk‡˙Ó Ì‰Â , ¿«¿ƒ»ƒ¿«∆∆¿≈ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ
‰ÏBÚ ÈÈ‡k ‰ÏÈl‰ Ïk17. »««¿»¿≈¿≈»

ביום.12) מתיריו קרבו הקומץ ,13)שלא הקטרת כלומר,
נקמצות, המזבח , גבי  על הקריבות מהמנחות גדול חלק  כי 
לכהנים. נאכל והשאר המזבח , גבי  על כולו הקומץ  ומקטיר

הפנימי .14) המזבח  על הקטורת הקטרת ראה 15)כלומר,

חינוך  (=מנחת כהנים זכרי  מנחות כי  שם י "ב  פרק  להלן
נשרפות  נדבה) מנחת או חוטא מנחת שהביא וכהן וחביתין

נקמצות. ואינן המזבח , גבי  על קודם 16)כליל מועט  זמן
לפני ברובו האש שתצית שהות אין כי  "אף  השקיעה

המזבח ". גבי  על נקלטים והם זאת 17)השקיעה, ולמדו
את  ריבה העולה", תורת "זאת א) ו, (ויקרא שנאמר ממה
אברי כמו הלילה כל ונשארים השקיעה קודם שמקריבן אלו
תמידין  מהלכות א פרק  להלן למלך במשנה וראה העולה.
תמיד  לפני  הייתה הקמיצה אם רק  כי  ג, הלכה סוף  ומוספין
התמיד, לאחר הקומץ  את להקטיר אפשר הערביים, בין של
לאחר  המזבח  על לשורפם אין הנשרפות במנחות כן וכמו
לא  אם אבל התמיד, לפני  בכלי  נתקדשו אם אלא התמיד,
אחר  לעשותם אסור התמיד, לפני  בכלי  נתקדשו או נקמצו

התמיד.

.‰Áf‰ ÌÚ ÌÈ‡a‰ ÌÈÎÒp‰18‡l‡ ÔÈ˜ ÔÈ‡  «¿»ƒ«»ƒƒ«∆«≈¿≈ƒ∆»
LÈwÓ  ÌÎÈÓÏLÏe ÌÎÈkÒÏe :Ó‡pL ;ÌBia«∆∆¡«¿ƒ¿≈∆¿«¿≈∆«ƒ
.ÌBia ÌÈÎÒ Û‡ ,ÌBia ÌÈÓÏM ‰Ó :ÌÈÓÏLÏ ÌÈÎÒ¿»ƒƒ¿»ƒ«¿»ƒ««¿»ƒ«

ÔÓˆÚ ÈÙa ÌÈ‡a‰ ÌÈÎÒp‰ Ï‡19ÔÈLc˜˙Ó 20 ¬»«¿»ƒ«»ƒƒ¿≈«¿»ƒ¿«¿ƒ
‰ÏÈla ÔÈ˜e ‰ÏÈla21CÎÈÙÏ .22BÏ encÊ Ì‡ , ««¿»¿≈ƒ««¿»¿ƒ»ƒƒ¿«¿

ÔÈ˜Óe ÔLÈc˜Ó  ÔÓˆÚ ÈÙa ÔÈ‡a‰ ÌÈÎÒ¿»ƒ«»ƒƒ¿≈«¿»«¿ƒ»«¿ƒ»
‰ÏÈla23ÈÈ‡k ,Ô‰a ˙ÏÒBt ÁM‰ ˙BÏÚÂ . ««¿»«¬«««∆∆»∆¿≈¿≈

˙BÏBÚ‰24. »

הזבח .18) עם הזבח ,19)שהביאם עם הקדישם שלא
עשרה  לאחר ונסכיו היום קרבנו להביא אדם יכול שהרי 

שרת.20)ימים. בכלי  נתינתם ידי  דלא 21)על שכיוון
נסכים  שדווקא בלילה, להקריב  יכול הזבח , בשחיטת קדשו
"לנסכיכם  שכתוב  ממה נתרבו הזבח  עם הבאים
בלילה, גם מתקדשין בלילה, שקריבין ומכיוון ולשלמיכם",
(=נסכים  ביום הקרב  כל הכלל "זה יד. בתמורה אמרו שכן
הקרב  וכל ביום, אלא קדוש אינו זה) בכלל הזבח  עם הבאים
בין  ביום בין קדוש עצמם) בפני  הבאים (=נסכים בלילה

עצמם 22)בלילה. בפני  הבאים שנסכים כיוון כלומר,
בלילה. וקריבים בלילה מקדישן 23)מתקדשים כלומר,

משום  והכל משנה) (כסף  מיד ומקריבן בלילה לכתחילה
להחמיצנה. אין המצוה, לו שנזדמנה שמיד מצוה, זריזות
דאמרת  השתא פפא רב  "אמר שם: בתמורה הדברים ומקור
נזדמנו  בלילה, אפילו קריבין עצמן בפני  הבאים נסכים

ומקריבן". בלילה מקדישן בלילה בתמורה 24)נסכים
בהן  פוסלת השחר ועלות אהבה בר אדא רב  "אמר שם:

הקריבן. ולא שהקדישן כאברין"

.Â‰ËÈÁLÏÂ ‰ÎÈÓÒÏ Lk ÌBi‰ Ïk25‰˜ÈÏÓÏÂ26, »«»≈ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ»
Ë˜‰Ï27‰Lb‰Ï28‰Èf‰Ïe29‰Ùe˙ÏÂ ,30‰ˆÈÓ˜ÏÂ31 ¿∆¿≈¿«»»¿«»»¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»

ÔÈÙÒen‰ Ôa˜Ïe32ÈË˜‰Ï Lk ‰ÏÈl‰ ÏÎÂ . ¿»¿««»ƒ¿»««¿»»≈¿«¿ƒ
ÌÈÈ‡Â ÔÈeÓ‡33 ÌBia B˙ÂˆnL c :ÏÏk‰ ‰Ê . ≈ƒ¿≈»ƒ∆«¿»»»∆ƒ¿»«

Ïk Lk  ‰ÏÈla B˙ÂˆnL „Â ,ÌBi‰ Ïk Lk»≈»«¿»»∆ƒ¿»««¿»»≈»
.˙BˆÓÏ ÔÈÓÈc˜Ó ÔÈÊÈÊ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .‰ÏÈl‰««¿»¿««ƒ≈¿ƒƒ«¿ƒƒ¿ƒ¿

יט ,25) (ויקרא בשחיטה שנאמר ממה זאת למדו שם בגמרא
"וסמך  יג) ג, (שם ונאמר לילה, לאפוקי  זבחכם", "ביום ו)
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ביום. סמיכה אף  ביום שחיטה מה מליקת 26)ושחט ",
ממה  שם בגמרא כן נלמדו טו), א, ויקרא (ראה העוף 
לאפוקי - ישראל" בני  את צוותו "ביום לח ) ז, (שם שנאמר

שכתוב 27)לילה. ממה שם נלמד זה וגם הקומץ , הקטרת
צוותו". "ביום לגבי28)(שם) הקריבות המנחות "כל כי 

דרומית  קרן של חודה כנגד במערב  הגשה טעונות המזבח 
לתנופה  הגשה שהוקשה ממה שם בגמרא ונלמד מערבית",
מנחת  את האשה מיד הכהן ולקח  כה) ה, (במדבר שנאמר
אף  ביום תנופה מה והקריב ", והניף  (=הגשה) הקנאות

ביום. פרים 29)הגשה דם והזיית הקרבנות דם זריקת
ממה  שם בגמרא נלמד זה וגם הפנימיות. וחטאות הנשרפים

צוותו". "ביום שם) (ויקרא עומר 30)שכתוב  את שמניף 
השלמים  של החזה את כן וכמו הסוטה, ומנחת התנופה
(שם  שכתוב  ממה שם בגמרא ונלמד לכהן. שנותנה לפני 
לילה. לאפוקי  העומר", את הניפכם "ביום יב ) כג,

"ביום 31) שכתוב  ממה שם נלמד זה וגם המנחה, קמיצת
יום 32)צוותו". "דבר לז) (שם, שנאמר ממה שם נלמד

לילה. לאפוקי  תורת 33)ביומו", "זאת ב ) ו, (שם שנאמר
עד  הלילה כל המזבח  על מוקדה על העולה היא העולה

כא.). (שם בו" תוקד המזבח  ואש הבקר

.Ê‡l‡ ‰lÁzÎÏ Ô˙B‡ ÔÈËÁBL ÔÈ‡ ÌÈÁf‰ Ïk»«¿»ƒ≈¬ƒ»¿«¿ƒ»∆»
˙L ÈÏkÓ ÔÈkÒa34ÔÈËÁBML c ÏÎa ËÁL Ì‡Â ; ¿«ƒƒ¿≈»≈¿ƒ»«¿»»»∆¬ƒ

‰˜ ÏL ˙ÈÓe˜a elÙ‡ ,ÔÈlÁ‰ Ba35ÔÈLk 36. «Àƒ¬ƒƒ¿ƒ∆»∆¿≈ƒ

גב 34) על אף  דם אדם, דהווה "מידי  אמרו יד: בסוטה
וכן  שרת. כלי  שסכין הרי  בהמה", בצוואר סכין דקדישתיה
בחולין  ואילו שרת". בכלי  מקדשת "סכין עו: במנחות אמרו
אין  והרי  קנה, של בקרומית קדשים לשחוט  הכשירו ג.
צריך  שלכתחילה רבינו הוציא מזה עץ , של שרת כלי  עושים

צריך. אינו ובדיעבד שרת (רש"י35)כלי  קנה" של "צלע 
מן  שמשתייר מה "פירש קרם ערך ובערוך טו:), חולין

אותה". כשמתקנין שם:36)המחצלת מנחות תוספתא
שאין  מה שרת, וכלי  כהן טעון שהקמיצה בקמיצה "חומר
של  בקרומית אפילו ושחיטה בכלי  קמיצה בשחיטה, כן

קנה".

.Á‰Èf‰ È„kÓ ˙BÁt ÌÓcÓ ÏawL ÌÈÁf‰ ÏÎÂ37 ¿»«¿»ƒ∆ƒ≈ƒ»»»ƒ¿≈«»»
Ìc‰ Ïk Ïa˜Ï Ôek˙‰Ï CÈˆÂ .Ìc‰ Lc˜˙ ‡Ï38. …ƒ¿«≈«»¿»ƒ¿ƒ¿«≈¿«≈»«»

ÌÈÓÈq‰ ÊÁB‡ ?‰OBÚ ‡e‰ „ˆÈk39Ô‡ÈˆBÓe B„Èa ≈«∆≈«ƒ»ƒ¿»ƒ»
˜Ên‰ CB˙Ï ÔÈ„Èe‰ ÌÚ40 B‡ ÌÈL ËÁBLÂ , ƒ«¿ƒƒ¿«ƒ¿»¿≈¿«ƒ…

ÔÈkq‰ dÈa‚Óe .ÈÏka Blk Ìc‰ Ïa˜˙iL È„k ,ÌÈL¿«ƒ¿≈∆ƒ¿«≈«»À«¿ƒ«¿ƒ«««ƒ
ÔÓ ‡l‡ ‰ÈÏÚÓ Ìc‰ „È ‡lL È„k ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿≈∆…≈≈«»≈»∆»∆»ƒ

‡ev‰41˜Ên‰ ˙ÙOa BÁp˜Ó  ÔÈkÒaL Ì„Â .42. ««»¿»∆¿«ƒ¿«¿ƒ¿««ƒ¿»

שני37) בכלי  אחת הזייה מכדי  ופחות אחד, בכלי  אחת,
בלבד  אחת הזייה כדי  אפילו בו קיבל אם אבל ביחד, וערבן
וכמה  כמה הקרבנות על להזות צריך כי  אף  הדם, קידש
מנחות  התוספות לדעת אבל כדינו. וקרבן קרבן בכל הזיות
דם  שיקבל צריך כי  שם, ורש"י  ואם, המתחיל דיבור שם

הזיותיו. לכל שצריך מה וקרבן קרבן אף 38)בכל כלומר,
אלא  זה אין קידש, - אחת הזייה כדי  רק  דם קיבל אם כי 
והוא  הדם. כל לקבל להתכוון צריך לכתחילה אבל בדיעבד,

שיקבל  צריך השוחט  רב  אמר יהודה רב  "אמר כה. בזבחים
הפר  דם כל "ואת ז) ד, (שם שנאמר פר, של דמו כל את
עניין  תניהו וכו' לשיריים עניין אינו אם וכו', ישפך"

והוושט .39)לקבלה". אוויר 40)הקנה על כלומר,
בר  ירמיה רב  אמר חסדא רב  "אמר שם: בזבחים המזרק .
רש"י ומפרש הכלי ", לתוך וורידין שיתן צריך השוחט  אבא:
של  אווירו על אלא אפשר, לא דהא דווקא לאו תוך האי 
הוא  הרי  הכלי  "אוויר ההלכה בסוף  להלן וראה כלי , תוך
נוזל  הדם שיהא צריך שחיטה שמתחילת "ודעתו ככלי ",
רבותינו  דעת וכן השחיטה, גמר לא שעדיין אף  הכלי , לתוך
שחיטה, היתר המתחיל דיבור ה. (מעילה התוספות בעלי 
דיבור  עו: קמא ובבא ואי  המתחיל דיבור קי . זבחים

העומד). כל יהודה 41)המתחיל רב  "אמר כה. בזבחים
שנאמר  למעלה, סכין שיגביה צריך השוחט  שמואל: אמר
אחר  ודבר הפר מדם ולא הפר", מדם וכו' "ולקח  ה) (שם,

ייכנס 42)(=סכין). שלא מאחוריו המזרק  בשפת "פירוש
סכין  "ודם שם: בזבחים והוא משנה). (כסף  במזרק " דם
א, (עזרא כדכתיב  מזרק  בשפת אביי  אמר ליה, מקנח  במאי 
זהב  כפורי  בשם נקראים שמזרקין כלומר, זהב ", "כפורי  י )

קינוח . שם על

.ËÈÏkk ‡e‰ È‰ ÈÏk‰ ÈÂ‡43Ìc‰ Ïa˜Ó ‰È‰ .44 ¬ƒ«¿ƒ¬≈«¿ƒ»»¿«≈«»
ÈÂ‡Ï Ìc‰ ÚÈbiL Ì„˜ ˜Ên‰ ÈÏeL e˙ÁÙÂ¿ƒ¿¬≈«ƒ¿»…∆∆«ƒ««»«¬ƒ

˜Ên‰45ÔÈ‡L ÈÂ‡‰L ;Ìc‰ Lc˜˙ ‡Ï  ˙ÁÙp‰ «ƒ¿»«ƒ¿»…ƒ¿«≈«»∆»¬ƒ∆≈
ÁpÓk BÈ‡  ÁeÏ BÙBÒ46. »«≈¿À»

ממש 43) הכלי  לתוך הוורידין את שיכניס  צורך אין כלומר,
הוא  אלא אפשרי ), בלתי  זה דבר (כי  הדם מקבל שהוא בעת
ואם  הכלי . של התוך נגד הכלי , מן למעלה הוורידין מחזיק 
כשהם  עוד הדם נתקדש שוליו) נפחתו (=כשלא לנוח  סופו
בזבחים  ונפשטה איבעיא זה ודבר הכלי , מן למעלה באוויר

הכלי ).44)כה: תוך נגד הכלי , מן (=למעלה הכלי  באוויר
הגיע 45) אם אבל המזרק , דופני  בתוך שהוא לאוויר כלומר,

אף  שוליו, נפחתו כן אחרי  ורק  הדפנות, אוויר לתוך הדם
הדם. נתקדש - המזרק  לתחתית הדם הגיע  שלא

היה 46) יוחנן מרבי  אסי  רבי  מיניה "בעי  שם: בזבחים
מהו? לאוויר דם הגיע  שלא עד וזרק  שוליו ונפחתו מקבל
דמי ", כמונח  לא או דמי  כמונח  לנוח  סופו שאין אוויר
לאו  לנוח  סופו שאין אוויר לומר תמצי  "אם שם: ואמרינן
רבינו  דעת וידועה מאי "? לנוח  שסופו אוויר דמי , כמונח 

משנה. לחם ראה לומר" תמצי  כ"אם מקום בכל שפוסק 

.ÈÌLÏ BzLÁÓ ‰È‰zL „BÚ‰ CÈˆ ÌÈÁf‰ Ïk»«¿»ƒ»ƒ»≈∆ƒ¿∆«¬«¿¿≈
Áf‰47ÂÈÏÚa ÌLÏe48˙Ïa˜ ˙ÚLe ,‰ÁÈÊ ˙ÚLa «∆«¿≈¿»»ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿««»«

ÏÚ B˙˜ÈÊ ˙ÚLe ,Ìc‰ ˙ÎÏB‰ ˙ÚLe ,Ìc‰«»ƒ¿«»««»ƒ¿«¿ƒ»«
‰È‰zL  ÂÈÓÏL ˙„Bz ÁÊ Oe :Ó‡pL ;ÁaÊn‰«ƒ¿≈«∆∆¡«¿«∆««¿»»∆ƒ¿∆

˙B„BÚ‰ Úa‡ ‡L ÌÚ ‰ÁÈÊ49ÂÈÓÏL ÌLÏ50. ¿ƒ»ƒ¿»«¿«»¬¿≈¿»»
˙Baw‰ ‡L ÔÎÂ51‡L „ÚÂ ËÁL Ì‡Â . ¿≈¿»«»¿»¿ƒ»«¿»«¿»

˙B„BÚ52ÏÏk LÁ ‡ÏÂ Ì˙Ò53 ÌÈÓÏLe ‰ÏBÚa ¬¿»¿…»«¿»¿»ƒ¿»ƒ
ÌÈÏÚaÏ eÏÚÂ ,ÌÈLk Ô‰ È‰54. ¬≈≈¿≈ƒ¿»«¿»ƒ

וכו'.47) שלמים לשם שלמים עולה, לשם קרבן 48)עולה
וכו'. שמעון לשם שמעון של קרבן ראובן, לשם ראובן של
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לשמן  שלא שנזבחו הזבחים "כל במשנה: ב , בזבחים
הפסח  מן חוץ  חובה לשם לבעלים עלו שלא אלא כשרים
היינו  לשמן", דש"שלא ב : (שם בגמרא ומשמע  והחטאת".

משנה). (כסף  בעלים בשינוי  בין קדש בשינוי  בין
הדם,49) קבלת העבודות: ג' שאר עם השחיטה כלומר,

עבודות. ארבע  ביחד שהן הדם, וזריקת הדם הולכת
ממה 50) הזבח  לשם שחיטה שצריך למדו ד.) (שם בגמרא

שתהא  קרבנו", שלמים זבח  "ואם א) ד, (ויקרא שנאמר
תודת  זבח  "ובשר שנאמר וממה שלמים. לשם זביחה
לשינוי עניין" "תנהו עניין" אינו ב "אם למדו שלמיו"
הדם  וקבלת בעלים. לשם השחיטה שתהא שצריך בעלים,
(שם  שנאמר ממה (שם) למדו שלמים לשם שתהא שצריך
לשם  הדם קבלת שתהא השלמים" דם את "המקריב  לג) ז,
"ואת  יז) ו, (במדבר הנזיר באיל שנאמר וממה שלמים,
לשם  עשייתו שתהא למדו שלמים" זבח  יעשה האיל
לשינוי עניין תנהו קדש לשינוי  עניין אינו ואם שלמים,
לשם  שתהיינה הדם והולכת הדם קבלת (שם:) למדו בעלים
ממה  (שם.) למדו הזבח  לשם שתהא הדם והולכת בעלים.
[וגו'] הכל את [וגו'] "והקריב  יג) א, (ויקרא שנאמר
שצריך  וזריקה זבח . לשם שתהא שצריך הולכה זו המזבחה"
יד) ז, (שם שנאמר ממה שם למדו הזבח  לשם שתהא
שלמים, לשם זריקה שתהא השלמים" דם את "הזורק 
ד) (שם, שנאמר ממה (שם:) למדו בעלים לשם  וזריקה

חברו. על ולא עליו עליו" לכפר לו בגמרא 51)"ונרצה
ולמנחה  לעולה התורה זאת לז) ז, (שם קרא "אמר ד:) (שם
הכתוב  הקישן השלמים, ולזבח  ולמילואים ולאשם ולחטאת
בעינן  בעלים שינוי  בין קדש שינוי  בין שלמים מה לשלמים,
בעינן  בעלים שינוי  בין קדש שינוי  בין כל אף  לשמה,

וזריקתו.52)לשמה". הולכתו הדם, לא 53)קבלת
לשמן. שלא ולא הזבחים 54)לשמן "כל במשנה: ב . שם

לשם  לבעלים עלו שלא אלא כשרים לשמן שלא  שנזבחו
אמרו  (שם:) ובגמרא והחטאת", הפסח  מן חוץ  חובה
לשם  לבעלים נמי  עלו סתמא הא לשמן דשלא "טעמא
חובה, לשם לבעלים עלו הזבחים שבכל הרי  חובה".
ויתכן  ושלמים. בעולה רק  זאת כותב  ורבינו בסתם, כשעבד
ופירוש  ושלמים. בעולה שאפילו לומר רבינו כוונת כי 
בשלמים  נאמר זבח  לשם שצריך הדבר שעיקר אף  הדברים
לשם  לבעלים ועלו כשר, סתם עשה אם זאת ובכל ועולה,

משנה). (לחם קרבנות לשאר וחומר וקל חובה.

.‡ÈBzLÁÓ ‰È‰zL CÈˆÂ55˙ËÈÁL ˙ÚLa56 ¿»ƒ∆ƒ¿∆«¬«¿ƒ¿«¿ƒ«
‰ÏBÚ‰57ÌLÏe ,Áf‰ ÌLÏ :ÌÈ„ ‰ML ÌLÏ »»¿≈ƒ»¿»ƒ¿≈«∆«¿≈

BÈË˜iLÂ ,‡e‰ Cea ÌM‰Ï Áf‰LÂ ,ÁBf‰«≈«¿∆«∆«¿«≈»¿∆«¿ƒ
ÌÈM‡Ï58„Ïa ÁÈÏ B˙Ë˜‰LÂ ,59LÂ ,˙Á ‰Ê ÁÈ »ƒƒ¿∆«¿»»¿≈«ƒ¿«¿∆≈«∆««

ÌM‰ ÈÙÏ Áe60Lk  Ì˙Ò ËÁL Ì‡Â .61BÓk , «ƒ¿≈«≈¿ƒ»«¿»»≈¿
‰È‰zL CÈˆ ÌL‡Â ˙‡hÁ ËÁBM‰Â .e‡aL∆≈«¿¿«≈«»¿»»»ƒ∆ƒ¿∆

.ÂÈÏÚ ‡aL ‡ËÁ‰ B˙B‡ ÌLÏ BzLÁÓ«¬«¿¿≈«≈¿∆»»»

העובד.55) בשעת 56)של ולא שחיטה בשעת דווקא
המתחיל 57)ההקטרה. דיבור שם (זבחים רש"י  לדעת

שעולה  נראה רבינו מדברי  אבל לשלמים. הדין הוא עולה)
זבח , לשם דברים: ארבעה אלא אין בשלמים ואילו דווקא.

ולניחוח  לריח  אבל לאישים. ושיקטירו להשם, זובח , לשם
ראה  לשם, בהקרבה המדברים בפסוקים בשלמים נאמרו לא

גֿט . ג, על 58)ויקרא אותו שיקטירו שיחשוב  כלומר,
לאכילה. צלי  לעשותו ולא אברים 59)האש, יצלה ושלא

אז  כי  המערכה, על אותן יעלה כך ואחר למערכה מחוץ 
ריח . בהם אין ניחוח ,60)שוב  לשונו: וזה בגמרא שם

העולם. והיה שאמר מי  לשם לה', רוח  הנחת לשם
מה 61) כל על מוסב  זה כי  נראה הדברים מפשטות

מששת  אחד בכל הפכית בכוונה שחט  אם כן ואם שלמעלה,
הרי כי  ייתכן, לא וזה כשרה. שחיטתו אין - הנ"ל הדברים
מנה  לא א) (הלכה המוקדשין פסולי  מהלכות י "ב  בפרק 
ושלא  זבח  לשם שלא שחט  אם אלא מחשבה בפסול רבינו
פגם  שום אין הדברים ארבעת יתר שבכל הרי  זובח , לשם

משנה. לחם ועיין להיפך, חשב  אם

   1 
מקום 1) ואם כהונה, מצות ואילך שמקבלה בו יבאר

הזבחים. בכל שוה הדם וקבלת השחיטה

.‡e‡a k2,ÌÈÊa ‰Lk ÌÈL„w‰ ˙ËÈÁML ¿»≈«¿∆¿ƒ««√»ƒ¿≈»¿»ƒ
 ÌÈÁf‰ ÏÎÂ .‰p‰k ˙ÂˆÓ CÏÈ‡Â Ìc‰ ˙ÏawÓeƒ«»««»¿≈«ƒ¿«¿À»¿»«¿»ƒ

˙L ÈÏÎa ÔÓc Ïea˜3Ô‰k „Èa4ÌB˜Ó Ï‡ ; ƒ»»ƒ¿ƒ»≈¿«…≈¬»¿
ÔlÎa ‰ÂL BÈ‡ ÔÓc Ïea˜ ÌB˜Óe Ô˙ËÈÁL5. ¿ƒ»»¿ƒ»»≈»∆¿À»

ו.2) הלכה המקדש ביאת מהלכות שנאמר 3)בפ "ט 
ויזבחו  עולות "ויעלו הֿו) כד, (שמות בסיני  ושלמים בעולה
וישם  הדם חצי  משה ויקח  פרים. לה' שלמים זבחים
צריך  בשלמים ואם פב :) ומנחות צז: זבחים (ראה באגנות"
ובספרא  שם). במנחות (רש"י  קדשים לשאר קלֿוחומר כלי 
"ולקח , אמרו: ה) הלכה ג פרשה דחובה (דבורא ויקרא
לקיחה  מה לקיחה, להלן ונאמרה לקיחה, כאן נאמר
מפרש  שם ובמלבי "ם בכלי " כאן אף  בכלי , להלן האמורה
שבחטאת  ושלמים, מעולה חטאת ללמוד היא הכוונה כי 
נאמר  ושלמים ובעולה הכהן", "ולקח  כה): ד, (ויקרא נאמר
ושלמים  עולה של קיחה מה משה", "ויקח  שם): (שמות
בקריתֿספר  גם (וראה בכלי  חטאת של קיחה אף  בכלי ,
(ויקרא  שנאמר מחטאת, מז:) (בזבחים נלמד ואשם כאן).
כלי , טעונה חטאת "מה הוא", האשם כחטאת "כי  יג) יד,

כלי ". טעונה אשם המקדש 4)אף  ביאת בהלכות הוא כן
בני "והקריבו ה) א, (שם שנאמר ממה כן ולמדו שם.

לב .). (זבחים כהונה מצות ואילך מקבלה ראה 5)אהרן",
ב . הלכה להלן

.ÔÈ‡Â Ô˙B‡ ÔÈËÁBL ÔÈ‡  ÌÈL„˜ ÈL„˜ ?„ˆÈk≈«»¿≈»»ƒ≈¬ƒ»¿≈
ÔBÙˆa ‡l‡ ÔÓc ˙‡ ÔÈÏa˜Ó6ÌB˜n‰ ÏÎa ,ÁaÊn‰ ¿«¿ƒ∆»»∆»ƒ¿«ƒ¿≈«¿»«»

‰Ê ÙÒ ˙lÁ˙a ÂÈ˙BÏe‚ e‡aL7ÌÈl˜ ÌÈL„˜Â . ∆≈«¿¿»ƒ¿ƒ«≈∆∆¿»»ƒ«ƒ
‰ÊÚ‰ ÔÓ ÌB˜Ó ÏÎa ÔÓc Ïea˜Â Ô˙ËÈÁL 8. ¿ƒ»»¿ƒ»»¿»»ƒ»¬»»

ג.6) הלכה להלן וראה ומז: מז. מהלכות 7)זבחים בפ "ה
טז. הלכה הבחירה "קדשים 8)בית במשנה: נה. זבחים

הלכה  פ "ד למעלה וראה בעזרה". מקום בכל שחיטתן קלים,
לתוך  נוזל הדם שיהא צריך שחיטה תחילת עם מיד כי  ח ,
דמן  קיבול גם בעזרה, מקום בכל ששחיטה ומכיון הכלי ,

ג. הלכה סוף  להלן וראה כן.
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.‚?ÔBÙva ‡l‡ ÌÈL„˜ ÈL„˜ ÔÈËÁBL ÔÈ‡L ÔÈpÓe9 ƒ«ƒ∆≈¬ƒ»¿≈»»ƒ∆»«»
ÁaÊn‰ CÈ ÏÚ B˙‡ ËÁLÂ :‰ÏBÚa Ó‡ È‰L∆¬≈∆¡«¿»¿»«…«∆∆«ƒ¿≈«

‰Ùˆ10ËÁMz L‡ ÌB˜Óa :ÓB‡ ‡e‰ ˙‡hÁe , »…»¿«»≈ƒ¿¬∆ƒ»≈
˙‡hÁ‰ ËÁMz ‰ÏÚ‰11ÌLÎe ;12˙‡˜ ˙‡hÁ‰L »…»ƒ»≈««»¿≈∆««»ƒ¿≈

ÌÈL„˜ L„˜13ÌÈL„˜ L„˜ ˙‡˜ ‰ÏBÚ‰ Ck ,14. …∆»»ƒ»»»ƒ¿≈…∆»»ƒ
ÓB‡ ‡e‰ ÌL‡e15‰ÏÚ‰ ˙‡ eËÁLÈ L‡ ÌB˜Óa : ¿»»≈ƒ¿¬∆ƒ¿¬∆»…»

eaˆ ÈÓÏLÂ .ÌL‡‰ ˙‡ eËÁLÈ16,˙‡hÁÏ eLw‰ ƒ¿¬∆»»»¿«¿≈ƒÀ¿¿«»
ÈLe ˙‡hÁÏ „Á‡ ÌÈfÚ ÈÚO Ì˙ÈOÚÂ :Ó‡pL∆∆¡««¬ƒ∆¿ƒƒƒ∆»¿«»¿≈

ÌÈÓÏL ÁÊÏ ‰L Èa ÌÈOÎ17ÈL„˜ Ô‰ CÎÈÙÏ ; ¿»ƒ¿≈»»¿∆«¿»ƒ¿ƒ»≈»¿≈
ÌB˜Óe .d˙ËÈÁL ÌB˜Óa ÔÈËÁLÂ ,˙‡hÁk ÌÈL„»̃»ƒ¿«»¿ƒ¿»ƒƒ¿¿ƒ»»¿

‰Ïaw‰ ÌB˜Ó ‡e‰ ‰ËÈÁL18. ¿ƒ»¿««»»

מח .9) צאן 10)זבחים בן "אשכחן אמרו: שם ובגמרא
מן  "ואם י  א, שם שנאמר בצאן, נאמר הנ"ל הפסוק  (שהרי 
בקר  בן לעולה"), העזים מן או הכבשים מן קרבנו, הצאן
ענין  על מוסיף  וי "ו הצאן", מן "ואם קרא אמר לן, מנא
לפני שם, בויקרא שנאמר בקר, (=בן עליון וילמד ראשון,

הצאן)". (=מן התחתון מן מח :11)כן) עיין 12)שם
וכו'13)כסף ֿמשנה. החטאת תורת "זאת שם: בויקרא

הוא". קדשים "העולה 14)קודש במשנה: נג: בזבחים
שהיא  בתורה כתוב  שלא ואף ֿעלֿפי  וכו'". קדשים קדשי 
שווה  שהיא לפי  ואשם, מחטאת למדוה - קדשים, קדשי 
פ "ה  זבחים המשנה (פירוש דמה ובקיבול בשחיטתה להם
קדשי לך ואין לגבוה, כולה היא שהרי  ועוד, א). משנה

שם). (רש"י  כזה נד:15)קדשים זבחים במשנה ראה
ד.16) הלכה פ "א למעלה ראה עצרת, כבשי  שם 17)הם

בצפון  שחיטתן וכו' ואשמות ציבור שלמי  "זבחי  במשנה:
נה.) (שם ובגמרא וכו'". בצפון שרת בכלי  דמן וקיבול
קמיה  חנן רב  בר רבה דתני  צפון, דבעי  לן "מנא אמרו:
בצפון  חטאת מה לחטאת, אחד עזים שעיר ועשיתם דרבא,
למדה  מהיכן חטאת וכי  רבא, ליה אמר ציבור. שלמי  אף 
אלא  בהיקש? ומלמד חוזר מהיקש, הלמד דבר מעולה,
זבחי ועל עולותיכם על כהנא, דרב  בריה מרי  רב  מדתני 
זבחי אף  קדשים, קדשי  עולה מה י ) י , (במדבר שלמיכם
שלמי זבחי  אף  בצפון, עולה מה קדשים. קדשי  ציבור שלמי 
ראה  שנדחתה, הדרשה את הביא ורבינו בצפון". ציבור

ולחםֿמשנה. תחילת 18)בכסף ֿמשנה עם מיד כי 
נוזל  שיהיה כלומר, הכלי . לתוך הדם לקבל צריך השחיטה
השחיטה  מקום כן, ואם ח ), הלכה פ "ד (למעלה מיד בכלי 

ב . הלכה למעלה עוד וראה הקבלה. מקום הוא

.„,‰ÊÚ‰ ÏÎa ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ÌÈËÁBML ÔÈpÓeƒ«ƒ∆¬ƒ»»ƒ«ƒ¿»»¬»»
?ÏÎÈ‰‰ ÈBÁ‡ elÙ‡19:ÌÈÓÏLa Ó‡ È‰L ¬ƒ¬≈«≈»∆¬≈∆¡«ƒ¿»ƒ

„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t BËÁLe20,˙BÁe‰ Ïk ÈLÎ‰Ï  ¿»∆«…∆≈¿«¿ƒ»»
ÌÈL„w‰ ‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .Áe Ì‰Ï „ÁÈ ‡Ï È‰L∆¬≈…ƒ≈»∆«¿«ƒƒ¿»«√»ƒ

ÌÈLk  ÏÎÈ‰a ÌËÁL Ì‡Â .ÌÈl˜21Ì‡ Ï‡ . «ƒ¿ƒ¿»»«≈»¿≈ƒ¬»ƒ
˙Bbb‰ ÔÈ‡L ;ÔÈÏeÒt  ÏÎÈ‰ ÏL Bb‚a ÔËÁL¿»»¿«∆≈»¿ƒ∆≈««

‰ÊÚ‰ Ú˜˜a ‡l‡ ,ÏÏk ‰ËÈÁLÏ ˙BÈe‡22. ¿ƒ¿ƒ»¿»∆»¿«¿«»¬»»

קטן 19) לול רב , אמר יהודה רב  בר רמי  "דאמר נה: בזבחים
להכשיר  כדי  אמות, שמונה גבוה הכפורת בית אחורי  היה

קלים", קדשים ולשחיטת קדשים קדשי  לאכילת העזרה את
אומר  יהודה ברבי  יוסי  רבי  היה "וכן פ "ז: זבחים ובתוספתא
מן  גבוהין למערב  פתוחין החליפות בבית היו פספסין שני 
קדשים  קדשי  לאכילת כשרה עזרה שתהא אמות ת' הארץ 
שנאמר  הכפורת, אחורי  אפילו קלים קדשים ולשחיטת
ד"ה  שם בתוספות ועיין וגו'". מועד אהל פתח  ושחטו
להלן  (ראה מועד אהל פתח  רואה אינו הלא שהקשו שנים,
גרע  לא הקדשים, קודש שרואה שמה ותירצו, ה). הלכה

ההיכל. פתח  (הר 20)מרואה שם בתוספתא למדו כן
בכסף ֿמשנה). וראה ח .21)המוריה, ומנחות סג. בזבחים

(שם) שנאמר כשרים, בהיכל ששחטן שלמים יוחנן ר' "אמר
העיקר", מן חמור טפל יהא ולא מועד, אהל פתח  ושחטו

עצמו. בהיכל כלֿשכן כשר, ההיכל בפתח  כן 22)שאם
כל  לשחיטת ראוי  אינו היכל של שגגו קז: בזבחים הוא

זבח .

.‰ÌÈÓÏL23ÏÎÈ‰‰ ˙B˙Ï„ eÁ˙tiL Ì„˜ ÔËÁML ¿»ƒ∆¿»»…∆∆ƒ»¿«¿«≈»
.Áe˙tL ÔÓÊa  „ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t :Ó‡pL ;ÔÈÏeÒt ¿ƒ∆∆¡«∆«…∆≈ƒ¿«∆»«

˙BÙ‚eÓ ÂÈ˙B˙Ï„ eÈ‰ elÙ‡24ÏeÚk ‰Ê È‰ 25Ï‡ . ¬ƒ»«¿»»¬≈∆¿»¬»
dÈ‡ ÂÈÏÚL ˙Ît‰26˙ÏÒBt27. «»…∆∆»»≈»∆∆

אלא 23) אינו זה שדין סא.), (שם רש"י  וכדעת נה: זבחים
בשאר  ולא מועד", אהל "פתח  בהם שכתוב  בשלמים
שוחט  היה "לא ז: משנה פ "ג בתמיד שאמרו ומה קרבנות.
אלא  זה אין שנפתח ", הגדול שער קול ששומע  עד השוחט 
אמר, מר ד"ה צה. מנחות בתוספות ראה לעכב . ולא למצוה,

שם. בתמיד טוב ' יום נעולות 24)וב 'תוספות ולא סגורות
כנעול 25)במנעול. מוגף  "פשיטא שם: בזבחים הוא כן

כלי26)דמי ". מהלכות פ "ז כמבואר ההיכל, פתח  על
שמח ). (אור יז הלכה בעיא 27)המקדש בזבחים שם

נעשה  אין עצמו הוא זירא ר' אמר מאי , "וילון שנפשטא:
הוילון  שעשו שם, ותוס ' רש"י  ופירשו פתוח ", כפתח  אלא

שחיטה. בשעת בהיכל יסתכלו שלא צניעות, לשם

.ÂÏL ÔÈa „ÈÁÈ ÏL ÔÈa ,ÌÈÓÏM‰Â ÌL‡‰Â ‰ÏBÚ‰»»¿»»»¿«¿»ƒ≈∆»ƒ≈∆
‰ÂL ÁaÊn‰ Èab ÏÚ ÔzLÏL Ìc ˙˜ÈÊ ,eaˆ28 ƒ¿ƒ««¿»¿»««≈«ƒ¿≈«»»

ÌÏBÚÏ29Ìc‰ Ô‰k‰ Á˜BlLk ?‰OBÚ ‡e‰ „ˆÈÎÂ . ¿»¿≈«∆¿∆≈««…≈«»
˜Êna epnÓ ˜BÊÂ ,˜Êna30ÈzL ÏÚ ˙B˜ÈÊ ÈzL «ƒ¿»¿≈ƒ∆«ƒ¿»¿≈¿ƒ«¿≈

ÁaÊn‰ ˙BiÂÊ31ÔBÒÎÏ‡a32‰hÓÏe ÁaÊn‰ ÈˆÁÓ33: »ƒ«ƒ¿≈««¬«¿≈¬ƒ«ƒ¿≈«¿«»
˙ÈÓBc ˙ÈÚÓ Ô˜ ÏÚÂ ˙ÈBÙˆ ˙ÈÁÊÓ Ô˜ ÏÚ34. «∆∆ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«∆∆«¬»ƒ¿ƒ

ÛÈwÓ Ìc‰ ‰È‰iL Ôw‰ ÏÚ Ìc‰ ˜ÊiLk Ôek˙Óeƒ¿«≈¿∆ƒ¿…«»««∆∆∆ƒ¿∆«»«ƒ
Ì"b ÔÈÓk ˙BiÂf‰ ÏÚ35ÈzL ÏL Ìc‰ ‡ˆniL È„k , ««»ƒ¿ƒ«¿≈∆ƒ»≈«»∆¿≈

‰ÏBÚa Ó‡pL ÈÙÏ .ÁaÊn‰ ÈÏ˙k ‰Úa‡ ÏÚ ˙BzÓ«»««¿»»»¿≈«ƒ¿≈«¿ƒ∆∆¡«¿»
'ÈÒ' ÌÈÓÏLe36ÌL‡Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â .37Ìc‰ ÈÈLe . ƒ¿»ƒ»ƒ¿«ƒ¿»»¿»≈«»
ÔÈÎtL38„BÒÈ‰ ÏÚ39ÈÓBc‰40. ƒ¿»ƒ««¿«¿ƒ

ציבור 28) שלמי  (לענין נד: (בעולה) נג: בזבחים הוא כן
מתנות  שתי  טעון "ודמן יחיד): שלמי  (לעניו ונה. ואשמות),

ארבע ". ועוד.29)שהן וויניציאה (ר"מ ) רומי  בדפוסי  כן
לעולה. החדשים: כי30)בדפוסים ט , הלכה להלן ראה

אלא  באצבעו דם הזיית שטעון קרבן הקרבנות בכל "אין
בלבד". וכתנאֿקמא 31)חטאת כשמואל נג: זבחים
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משנה). (כסף  שם הקרנות 32)בברייתא שתי  כלומר,
צפונית, מזרחית קרן היינו באלכסון, זו מול זו תהיינה
"שתי שיהיו כדי  דרומית, מערבית קרן באלכסון וכנגדה

ארבע ". שהן "עולת 33)מתנות א: משנה פ "א בקנים
"אל  כה) – יח  ד, (ויקרא שנאמר משום למטה", דמה בהמה
שיש  במקום למטה עולה שדם הרי  העולה", מזבח  יסוד
למטה, שהם והשלמים האשם כגון קרבנות ושאר יסוד,
יט ) ו, (שם בהמה בחטאת שנאמר ממה י :) (זבחים למדו
של  דמו ואין למעלה, דמה "אותה" אותה", המחטא "הכהן

שם). לקנים הרא"ש בפי ' (ראה למעלה בתמיד 34)אחר
מזרחה  ונותן צפונית מזרחית לקרן לו "בא א: משנה פ "ד
יומא  וראה דרומה". מערבה ונותן דרומית מערבית צפונה,
בקרן  ולא הנ"ל, הקרנות בשתי  נותן היה כך משום כי  טו:
שעולה  משום מערבית, צפונית ובקרן מזרחית דרומית
(ראה  יסוד לה היה לא מזרחית דרומית וקרן יסוד, טעונה
פינות  ש"כל ומפני  י ). הלכה הבחירה בית מהלכות בפ "ב 
בקרן  לזרוק  הקדימו ימין" דרך אלא יהו לא פונה, שאתה
את  להקיף  כשמתחיל תחילה פוגש שבה צפונית מזרחית
(יומא  דרומית מערבית בקרן נותן ואח "כ מימין, המזבח 

(רש"י35)שם). שלנו פשוטה ככף  עשויה יונית, אות

אהרן 36)שם). בני  "וזרקו יא) א, (שם נאמר בעולה
(שם  בשלמים נאמר וכן סביב ", המזבח  על דמו את הכהנים
סביב ". המזבח  על הדם את הכהנים אהרן בני  וזרקו ב ) ג,

את 37) ישחטו אשר "במקום ב ) ז, (שם סביב  בו שנאמר
סביב ", המזבח  על יזרוק  דמו ואת האשם, את ישחטו העולה
זריקה  יזרקנו "יכול שם: בזבחים בברייתא התנאֿקמא ואמר

יכול סביב , אי  סביב . תלמודֿלומר כחוט ,אחת, יקיפנו
שהן  מתנות שתי  גמא, כמין כיצד, הא וזרקו. תלמודֿלומר

אלא 38)ארבע ". נזכרה לא ליסוד, שיריים שפיכת
שאר  נא.) (זבחים ולמדו לד), ל, כה, יח , ד, (שם בחטאות
מזבח  יסוד "אל כה) (שם, שנאמר מחטאת, הקרבנות
כלומר, עולה", של למזבח  יסוד "תן (שם) ודרשו העולה",
עולה, של מזבחה להלכות יסוד שיריים, שפיכת תורת "תן
שפיכת  עליו הניתנין דמים ובכל בעולה, טעון המזבח  שיהא
לז. בזבחים עוד וראה שם) (רש"י  היסוד" אל שיריים

נב .).39) (שם היסוד" גג "על אחרים: שם 40)בספרים
שכשם  פנימיות, מחטאות כן למדו בגמרא ושם במשנה. נג.
מערבי ליסוד דהיינו לו, בסמוך שופך פנימיות שבחטאות
קרבנות  בשאר כן כמו מבפנים, כשיוצא תחילה פוגע  שבו
יסוד  והיינו מהכבש, כשיורד תחילה בה שפוגע  לקרן שופך
דרומית  לקרן שהכוונה י , הלכה פ "ז להלן וראה דרומי .

מערבית.

.Ê˙BÏÎ‡p‰ ˙B‡hÁ‰41˙BzÓ Úa‡ ÔeÚË ÔÓc  ««»«∆¡»»»»«¿««»
˙B˜ Úa‡ ÏÚ42ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊn‰43ÁaÊÓ ÈˆÁÓ ««¿««¿«ƒ¿≈««ƒ≈¬ƒƒ¿≈«

‰ÏÚÓÏe44ÁaÊn‰ ˙˜ ÏÚ :da Ó‡pL ÈÙÏ ,45. ¿«¿»¿ƒ∆∆¡«»««¿…«ƒ¿≈«
,˜Êna Ìc‰ Ô‰k‰ Á˜BlLk ?‰OBÚ ‡e‰ „ˆÈÎÂ¿≈«∆¿∆≈««…≈«»«ƒ¿»
˙ÈÓÈ‰ BÚaˆ‡ ÏBËÂ ,ÁaÊn‰ Ïˆ‡ BÎÈÏBÓƒ≈∆«ƒ¿≈«¿≈∆¿»«¿»ƒ

Ìca Ï„ebÏ ‰ÎeÓq‰46BÚaˆ‡a CÓBÒÂ ,47‰ÏB„b‰ «¿»«»«»¿≈¿∆¿»«¿»
‡hÁÓe Ô‡kÓ Ï„ebe Ô‡kÓ48ÈÂÏL dcÁ „‚k „B ƒ»«»ƒ»¿«≈¿≈¿∆∆À»∆

BÚaˆ‡aL Ìc‰ Ïk ‰ÏÎiL „Ú Ô˜49‰OBÚ ‡e‰ ÔÎÂ . ∆∆«∆ƒ¿∆»«»∆¿∆¿»¿≈∆

Ô˜Â Ô˜ ÏÎa50˙Á‡ ‰n‡k ÔwÏ CeÓÒ Ô˙ Ì‡Â . ¿»∆∆»∆∆¿ƒ»«»«∆∆¿«»««
tk  Ô‡kÓ B‡ Ô‡kÓ51. ƒ»ƒ»ƒ≈

דין 41) יא הלכות להלן וראה טז. הלכה פ "א למעלה ראה
הנשרפות. נב :42)חטאות שם מזבח 43)משנה שהוא

החטאת  מדם הכהן "ולקח  כה) (שם, שנאמר העולה,
העולה". מזבח  קרנות על ונתן פ "א 44)באצבעו קנים

למעלן  בהמה וחטאת למטן נעשית העוף  "חטאת א: משנה
"דמים  נג.) (זבחים ובברייתא פסול", וכו' שינה ואם וכו'
ניתנין  התחתונים ולמעלה, הסקרא מחוט  ניתנין העליונים
שמעון  ב "ר אלעזר רבי  רבי . דברי  ולמטן, הסקרא מחוט 
ופסק  קרן", של גופה על וכו' בהמה בחטאת וכו' אומר
משנה). (כסף  שמעון ב "ר אלעזר כר' ולא כרבי , רבינו

והיינו 45) העולה". מזבח  "קרנות נאמר הנאכלות, בחטאות
למעלה. ראה הסקרא, מחוט  זבחים 46)למעלה ברייתא

המיומנת  ימין) יד (=של הימנית באצבעו "וטובל נג.
דחובה  (דבורא ויקרא ובספרא שבמזרק ". הדם מן שבימין,
(ויקרא  כאן "נאמר בגזירהֿשוה כן למדן ח ) הלכה ג פרשה
טז) יד, שם – (במצורע  להלן ונאמר "אצבעו", שם)
מפורש  (שכן הימנית להלן, האמורה אצבעו מה "אצבעו",
- הימנית כאן, האמורה אצבעו אף  שבימין, המיומנת שם)

שבימין". בגודלו 47)המיומנת "וחומר בברייתא: שם
היתה  רבינו ולפני  מלמטה". קטנה ובאצבעו מלמעלה
ב 'שיטה  שהובאה שם, אחרים כבספרים שם הנוסחא
"נותן  (19 448 (עמ ' פ "ו זבחים ובתוספתא שם. מקובצת'
מכן  גודל "נותן שם: גרס  ורבינו מכן", וגדולה מכן גדול
אצבע  היינו (ו"גדולה" שם). ראשונית (תוספת מכן" וגדולה

שבאצבעות). הגדולה שהיא חטאת 48)אמה (דם) "זריקת
שם). (רש"י  אותה" המחטא הכהן כמו חיטוי , קרויה

וכו'49) "ולקח  כה) ד, (שם שנאמר משום בברייתא. שם
(ראה  באצבעו שלקח  מה כל שיתן מזה שנשמע  ונתן",

ספר). שם.50)בקרית שם,51)ברייתא זבחים בגמרא
דמים  כי  האומר דרבי , (אליבא האמוראים בזה נחלקו
בהתחלת  ראה ולמעלה, הסקרא מחוט  ניתנים העליונים
וחד  אילך, ואמה אילך אמה נותן אמר חד כאן), ההלכה
אף  כי  שם ואמרו קרן, של חודו כנגד ויורד מחטא אמר
בדיעבד, אלא אינו אילך", ואמה אילך אמה "נותן הסובר
וראה  כמותו, רבינו ופסק  בחודה, מצוה לכתחילה אבל

בכסף ֿמשנה.

.ÁÔ˜Â Ô˜ Ïk ÏÚ BÚaˆ‡ ÏaËÏ CÈˆÂ52. ¿»ƒƒ¿…∆¿»«»∆∆»∆∆
˙ÙOa BÚaˆ‡ Áp˜Ó  Ôw‰ ÏÚ ‰È˙p‰ ÓBbLÎe¿∆≈«¿ƒ»««∆∆¿«≈«∆¿»ƒ¿«

˜Ên‰53Ìc‰ ÈÈML ;‰iL ÌÚt ÏBË Ck Á‡Â , «ƒ¿»¿««»≈««¿ƒ»∆¿»≈«»
˙Á‡ Ô˜ ÏÚ Ô‰Ó ÔzÏ ÔÈÏeÒt BÚaˆ‡aL54. ∆¿∆¿»¿ƒƒ≈≈∆«∆∆«∆∆

"וטבל 52) ח ): הלכה ג פרשה דחובה דבורא (ויקרא בספרא
ז: ומנחות צג: זבחים וראה טבילה", הזייה כל על והזה,

שם. אמר 53)וברש"י  מקנח . במה "אצבעו שם: זבחים
וראה  זהב ". כפורי  י ) א, (עזרא כדכתיב  מזרק , בשפת אביי ,

ח . הלכה פ "ד שיריים 54)למעלה אלעזר, רבי  "אמר שם:
פסולין". שבאצבעו

.ËÌc ˙Èf‰ ÔeÚhL Ôa˜ ˙Baw‰ ÏÎa ÔÈ‡≈¿»«»¿»»¿»∆»«»«»
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„Ïa ˙‡hÁ ‡l‡ BÚaˆ‡a55ÏËÂ :da Ó‡pL , ¿∆¿»∆»«»ƒ¿«∆∆¡«»¿»«
Ìca BÚaˆ‡56,‰ÏÈË È„k Ìc ÌL ‰È‰iL CÈˆÂ . ∆¿»«»¿»ƒ∆ƒ¿∆»»¿≈¿ƒ»

ÌcÓ BÚaˆ‡ ‚tÒiL ‡Ï57. …∆¿«≈∆¿»ƒ»

ו.55) הלכה למעלה ראה במזרק , זורק  הקרבנות שאר אבל
את 56) הכהן "וטבל שנאמר הפסוק , לשון רבינו קיצר

בחטאת  אבל הפנימית, בחטאת זה ופסק  בדם". אצבעו
החטאת  מדם הכהן "ולקח  כה): (שם, נאמר החיצונה,
שאינה  אלא אצבע , טבילת ישנה בה ואף  ונתן", באצבעו

למלך). (משנה יד. בזבחים כמפורש כלומר,57)מפגלת
הזייה  כדי  בכלי  יקבל הדם קבלת שבעת שצריך למה נוסף 
יהיה  ההזיה שבעת צורך יש – ח ) הלכה פ "ד למעלה (ראה
כדי כשיעור קיבל הדם קבלת בעת ואם טבילה, כדי  דם שם
כלים. לכמה אחרֿכך הדם את לחלק  רשאי  אינו הזיה,
לטבול  שיוכל דם כמות בכלי  שיהיה הוא הזיה, כדי  ושיעור
אצבעו  לקנח  שיוכל כמות רק  שם שיהיה ולא אצבעו,
מ :) (בזבחים זה דבר ולמדו למלך). (משנה הכלי  בדפנות

מספג". "ולא – "וטבל" (שם) שנאמר ממה

.È?ÏÈÁ˙Ó ‡e‰ ÔÈpÓe58Lka ‰ÏBÚ59‰BÙe ƒ«ƒ«¿ƒ∆«∆∆∆
BÈÓÈÏ60Bq‰ ÏÚ Cl‰Óe61˙ÈÓBc Ô˜a Ô˙BÂ ƒƒ¿«≈««≈¿≈¿∆∆¿ƒ

‰ÎeÓq‰ ‰iM‰ Ôwa Ck Á‡Â ,‰lÁz ˙ÈÁÊÓƒ¿»ƒ¿ƒ»¿««»«∆∆«¿ƒ»«¿»
Ô˜a Ck Á‡Â ,˙ÈBÙˆ ˙ÈÁÊÓ ‡È‰L ,dÏ»∆ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿««»¿∆∆
,˙ÈÚÓ ˙ÈBÙˆ ‡È‰L ,dÏ ‰ÎeÓq‰ ˙ÈLÈÏL¿ƒƒ«¿»»∆ƒ¿ƒ«¬»ƒ
˙ÈÚÓ ‡È‰L ,dÏ ‰ÎeÓq‰ ˙ÈÚÈ Ô˜a Ck Á‡Â¿««»¿∆∆¿ƒƒ«¿»»∆ƒ«¬»ƒ
da ÌÈÏL‰L Ôw‰ d˙B‡ „BÒÈ ÏÚÂ .˙ÈÓBc¿ƒ¿«¿»«∆∆∆ƒ¿ƒ»
Ïk ˙‡Â :Ó‡pL ;Ìc‰ ÈÈL CÙBL ‡e‰ ˙Bzn‰««»≈¿»≈«»∆∆¡«¿≈»

‰ÏÚ‰ ÁaÊÓ „BÒÈ Ï‡ CtLÈ Ìc‰62„BÒÈ ‰Ê  «»ƒ¿…∆¿ƒ¿«»…»∆¿
ÈÓBc63. ¿ƒ

נג.).58) בזבחים (משנה ראשונה מזה קרן איזה על כלומר,
כי59) יג, הלכה הבחירה בית מהלכות בפ "ב  למעלה ראה

בפ "א  עוד שם וראה מזבח , של לדרומו בנוי  היה הכבש
יז. שאתה 60)הלכה פינות "כל כי  מזרח . לצד שהוא

יז) מג, (יחזקאל שנאמר ימין, דרך אלא יהו לא פונה,
סב :). (זבחים קדים" פונות למעלה 61)ומעלותיהו ראה

ז. הלכה אל 62)שם ישפוך דמה כל "ואת מוגה: בספר
נכון, וכן יחיד, בחטאת ל ד, בויקרא והוא המזבח ". יסוד
ושם  הפנימיות, בחטאות הוא שלנו שבספרים הפסוק  שהרי 
(כסף  יא הלכה להלן ראה מערבי , ליסוד השיריים שפך  הוא
מזבח  יסוד אל ישפוך דמו "ואת הגיה המוריה ובהר משנה).
נשיא. בחטאת קודם, שם הנאמר כה), (שם, העולה"

מזבח ,63) יסוד אל "ת"ר, שם: ובגמ ' שם. זבחים במשנה
העולה  (ממזבח  הכבש" מן ירידתו ילמד וכו' דרומי  יסוד זה
הנשרפות  (בחטאות ההיכל מן ליציאתו הנאכלות) בחטאות
בסמוך  ההיכל מן יציאתו מה הזהב ), מזבח  על הדם שמזין
העולה  מזבח  של המערבי  יסוד על הדם את (ששופך לו
הלכה  להלן ראה ההיכל, מן בצאתו תחילה בו פוגע  שהוא

דרומי ). יסוד (שהוא לו בסמוך הכבש מן ירידתו אף  יא),

.‡È˙BÙOp‰ ˙B‡hÁ‰ Ïk64ÌÈÙÏ ÒÎ ÌÓc  »««»«ƒ¿»»»ƒ¿»ƒ¿ƒ
ÏÎÈ‰Ï65‰Bza LÙÓ L‡k ÌL epnÓ ÔÈfÓe66. «≈»«ƒƒ∆»«¬∆¿…»«»

ÁaÊÓ ÏL ÈÚn‰ „BÒÈ ÏÚ ÔÎÙBL Ìc‰ ÈÈLe¿»≈«»¿»«¿««¬»ƒ∆ƒ¿≈«
ÔBˆÈÁ‰67z Ba Ú‚Bt ‡e‰L ,.ÏÎÈ‰‰ ÔÓ B˙‡ˆa ‰lÁ «ƒ∆≈«¿ƒ»¿≈ƒ«≈»

גדול 64) כהן של ופרו משיח  כהן פר ליחיד: שתים שהן
ושעיר  עבודהֿזרה שעירי  לציבור: ושלש הכיפורים, ביום
העלם  ופר המשתלח ), שעיר של (זוגו הפנימי  הכיפורים יום

טז. הלכה פ "א למעלה ראה ציבור, של ראה 65)דבר

ה. הלכה הבחירה בית מהלכות פ "א ראה 66)למעלה
יג. והלכה יב  הלכה ולמדו 67)להלן מז: זבחים משנה

מזבח  יסוד "אל יח ) (שם, שנאמר ממה נא.) (שם בגמרא כן
פוגע  הוא מערב  ובצד מועד", אהל פתח  אשר העולה
פתח  "אשר נאמר לא הפנימיות, בחטאות ואילו תחילה.
פוגע  הוא שבו דרומי , ליסוד שופך הוא ושם מועד", אהל

י ). הלכה (למעלה תחלה

.Èt ?Ì‰Ó ‰fÓ ‰nÎÂ ?ÔÓcÓ ÔÈfÓ ÔÎÈ‰Â68 ¿≈»«ƒƒ»»¿«»«∆≈∆«
ÈÚOÂ69ÔeÚË Ô‰Ó „Á‡ Ïk Ìc  ÌÈetk‰ ÌBÈ ÏL ¿»ƒ∆«ƒƒ«»∆»≈∆»

ÌÈca‰ ÔÈa ÏÚ ˙BÈf‰ ‰BÓL70.˙Ît‰ ÏÚ ‰BÓLe ¿∆«»«≈««ƒ¿∆««»…∆
Úa‡ Ì‰ÈMÓ ‰fÓe ,ÈÚO‰Â t‰ Ìc ÚÓe¿»≈««»¿«»ƒ«∆ƒ¿≈∆«¿«
ÚLÂ ,ÏÎÈ‰aL ‰f‰ ÁaÊÓ ˙B˜ Úa‡ ÏÚ ˙B‡f‰«»««¿««¿ƒ¿««»»∆«≈»¿∆«

‰Ê ÁaÊÓ ÏL BÚˆÓ‡ ÏÚ ˙BÈf‰71‡a˙iL BÓk , «»«∆¿»∆ƒ¿≈«∆¿∆ƒ¿»≈
ÌÈetk‰ ÌBÈ ˙„BÚ ˙BÎÏ‰a72˙BÈf‰a Ôek ‡Ï Ì‡Â . ¿ƒ¿¬««ƒƒ¿ƒ…ƒ≈««»

ÌÈÙaL73.˙BLk  ∆ƒ¿ƒ¿≈

  

          
       

ועל   הבדי שבי בהזיות 'שמונה ' המספר דיוק  לבאר ויש 
עילאה  תשובה  להיות צריכה  ביוה "כ  התשובה  הפרוכת,
שמחה  מתו להיות צריכה  זו  ותשובה  שלימותה , בתכלית
תשובה  מחמת שק  "הלובש  בשו "ע  אדה "ז כפס "ד  דווקא 
בכסות  לכבדו  וצרי יו "ט שהוא  מפני  ביוה "כ  לפשטו  צרי
"קרעו  של ההנהגה   ע קשור אינו  יוה "כ   שצו היינו  נקיה ",
שמחה . מתו להיות שצרי אלא  'שק ', ולבוש  " בגדיכ
לוחות  בו  שניתנו   יו" שביוה "כ  למת־תורה  קשור זה  עני
נאמר  ובתורה  תורה , ענינה  עילאה  תשובה  כי  אחרונות"
וזה  שמחה . של עני לב " משמחי   ישרי ה ' "פקודי 
המספר  כי  יוה "כ , של בהזאות 'שמונה ' במספר שמדייק 
הבינה , בספירת שהיא  עילאה  תשובה  על מורה  שמונה 
השמחה , עניי – שמחה "  הבני  א" ענינה  הבינה  וספירת
ד 'עתיקא  הגילוי  המשכת הנהר" "רחובות היא  בינה   ובנוס

הרחבה . של באופ למטה  קדישא '
      

גדול.68) כהן של פר המשתלח .69)כלומר, של זוגו
ה"ב .70) יוהכ"פ  עבודת מהלכות בפ "ד ראה הארון, בדי 
(שם).71) הדרום (יתכן,73)שם.72)בצד כז: מנחות

דחובה  (דבורא ויקרא פ ' בספרא שאמרו למה כוונתו כי 
כנגד  מכוון שהוא מלמד – ה' "לפני  י ) הלכה ה פרשה
שם, הכיפורים יום עבודת בהלכות שכתב  מה וזהו הבדים".
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קכד                 
         

הפרוכת, על שמזה והשעיר הפר דם של הזאות ששמונה
הם  הנ"ל הספרא שדברי  (ואף ֿעלֿפי  הארון כנגד מזה הוא
של  ושעיר בפר אלא רבינו זאת הביא לא משיח , כהן בפר
כאן  שכתב  מה וזהו המוריה). בהר וראה הכיפורים, יום
בקרית  וראה הבדים. לבין כיון שלא היינו כיון", לא "ואם
כפרה  מחוסרי  מהלכות בפ "ד להלן ובחזוןֿאיש כאן, ספר

ב ). הלכה

.‚ÈÔÈÙOp‰ ÌÈt74ÔÈÙOp‰ ÌÈÈÚOe75Ìc ˜BÊ  »ƒ«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ«ƒ¿»ƒ≈»
˙Ît‰ ÏÚ ˙BÈf‰ ÚL Ì‰Ó „Á‡ ÏkÓ76˙Ïcn‰ ƒ»∆»≈∆∆««»««»…∆««¿∆∆

ÌÈL„w‰ L„˜ ÔÈe L„w‰ ÔÈa77ÏÚ ˙BÈf‰ Úa‡Â , ≈«…∆≈…∆«√»ƒ¿«¿««»«
‰f‰ ÁaÊÓ ˙B˜ Úa‡78. «¿««¿ƒ¿««»»

ציבור.74) של דבר העלם ופר משיח , כהן שעירי75)פר
"והזה 76)עבודהֿזרה. המשיח ) בכהן ו ד, (ויקרא שנאמר

וכעין  הקודש", פרוכת פני  את ה' לפני  פעמים שבע  הדם מן
עבודהֿזרה  ושעירי  ציבור. של דבר העלם בפר יז) (שם, זה
שנאמר  ממה ה) הלכה ו פרק  (שם ויקרא בספרא נלמדו
- החטאת", לפר עשה כאשר לפר "ועשה כה) (שם,
טז. הלכה להלן וראה עבודהֿזרה", שעירי  לרבות "החטאת,

הקודש".77) פרוכת פני  "את ו: יז.78)שם, – ז שם,

.„È‰f‰ ÁaÊÓ ÏÚ ÔÈzp‰ ÌÈÓc‰ ÏÎÂ79‡e‰Lk , ¿»«»ƒ«ƒ»ƒ«ƒ¿««»»¿∆
ÒÎ80‰BnÏ ÁaÊn‰ ÔÈa „ÓBÚ 81ÁaÊn‰Â ƒ¿»≈≈«ƒ¿≈««¿»¿«ƒ¿≈«
ÂÈÙÏ82ıeÁaÓ ÁaÊn‰ ˙B˜ ÏÚ Ô˙BÂ ,83ÏÈÁ˙Ó . ¿»»¿≈««¿«ƒ¿≈«ƒ««¿ƒ

˙ÈBÙˆ ˙ÈÁÊÓ ÔwÓ84,˙ÈÚÓ ˙ÈBÙˆÏ , ƒ∆∆ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿ƒ«¬»ƒ
.˙ÈÁÊÓ ˙ÈÓB„Ï ,˙ÈÓBc ˙ÈÚÓÏ¿«¬»ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿»ƒ

יב )79) הלכה (למעלה הכיפורים יום של  ושעיר פר היינו
יג), הלכה (למעלה הנשרפים ושעירים הנשרפים ופרים

להלן. עמוד 80)וראה (שם פ "ו זבחים בתוספתא הוא (כן
"כיון  הנשרפים: ושעירים הנשרפים פרים לענין (10 488
עמוד  ב  חלק  ראשונים לתוספת נספחות – ווין בכ"י  הוא (כן
למנורה, הזהב  מזבח  בין ועמד נכנס  דמן, וזרק  ששחט  (299
בית  כנגד פעמים שבע  והזה טבל ממנו, לפנים היה מזבח 
בפר  אבל וכו'". וכן מכן הקרן על נתן וכו' הקדשים קדשי 
נכנס ", "כשהוא לומר שייך לא הכיפורים יום של ושעיר
היתה  הקרנות, על ההזאה שלפני  הפרוכת, על ההזאה שהרי 
מהלכות  בפ "ד וראה נח : (יומא ולפרוכת המזבח  בין בעמדו
בשם  כאן המוריה ובהר ב , הלכה הכיפורים יום עבודת
ההזאה  כן ואם רבינו), בדברי  שם שטעותֿסופר הפרי ֿחדש
שאמרו  ומה בכניסתו. ולא ביציאתו היתה המזבח  קרנות על
"נכנס  (23 185 עמוד פ "ג (צוקרמנדל פ "ב  יומא בתוספתא
שם  – וכו'" למנורה הזהב  מזבח  בין שנמצא עד בהיכל
להיכל  הגדול הכהן של הראשונה הכניסה על המדובר

שם). עיין כלומר,81)ולקודשֿהקדשים, שם. תוספתא
רבינו  שדעת ומכאן בדרום. היתה המנורה הרי  כי  בדרום,
(ראה  שהיו הפרוכות ששתי  נג: נב : ביומא משנה כסתם
פרופה  החיצונה היתה ב ) הלכה הבחירה בית מהלכות בפ "ד
בדרום. היתה וכניסתו הצפון, מן פרופה ופנימית הדרום, מן

חוץ 82) כולו אבל למנורה, המזבח  בין עומד הוא כלומר,
טז, (שם הכיפורים ביום נאמר שכן למזרחו, כלומר, למזבח .
(יומא  חכמים ודרשו ה'", לפני  אשר המזבח  אל "ויצא יח )

כן  וכמו מזבח ", מכוליה דנפיק  עד המזבח , אל "ויצא נח :)
שנאמר  ממה למדו הנשרפים, ושעירים הנשרפים בפרים
ה', לפני  "מזבח  ה'" לפני  הסמים קטורת "מזבח  ז) ד, (שם
(יומא  ומזה" למזבח  חוץ  עומד כיצד, הא ה'. לפני  כהן ואין

ומכן 83)שם). מכן הקרן על "נתן שם: זבחים תוספתא
פסול". ולפנים הקרן מן ביומא 84)כשרה, משנה, כסתם

היו, פרוכות שתי  שסובר למי  גם כי  רבינו וסובר שם.
מזרחית  מקרן להתחיל צריך הדרום, מן פרופה והחיצונה
תחלה, פוגע  שבה דרומית מערבית מקרן שהרי  צפונית,
"ויצא  שנאמר משום מתחיל, אינו הכיפורים, ביום ביציאתו
מתחיל, אינו גם מזרחית ובדרומית כנ"ל, המזבח " אל
האחרונה  תהיה דרומית מערבית שקרן נמצא שאםֿכן
שקרן  באופן צפונית, ממזרחית התחיל ולפיכך מכולן,
המוריה). (הר האחרונה הקרן לפני  תהיה דרומית מערבית
מבפנים, יוצא שאינו הנשרפים, ושעירים הנשרפים ובפרים
ממזרחית  להתחיל שצריך בוודאי  – מבחוץ  נכנס  אלא

בימינו. שהיא צפונית,

.ÂË˙Bˆn‰ Ïk ÏÚ ‡a‰ ÁÈLÓ Ô‰k t85Ô‰k  «…≈»ƒ««»«»«ƒ¿…≈
epnÓ ‰fÓe BÓc Ïa˜Ó BÓˆÚ ÁÈLn‰86ÌÈÙaÓ87. «»ƒ««¿¿«≈»«∆ƒ∆ƒƒ¿ƒ

Lk  ËBÈ„‰ Ô‰k ‰f‰Â Ïa˜ Ì‡Â88. ¿ƒƒ≈¿ƒ»…≈∆¿»≈

וגו'85) והקריב  וגו' יחטא המשיח  הכהן "אם ג: ד, בויקרא
של  דבר העלם פר ודין לחטאת". לה' תמים בקר בן פר
משנהֿלמלך. ראה משיח , כהן פר כדין ציבור,

הפר,86) מדם המשיח  הכהן "ולקח  הֿו) (שם, שנאמר
בדם  אצבעו את הכהן וטבל מועד אהל אל  אותו והביא
ספרא  (ראה הקודש" פרוכת פני  את ה' לפני  וגו' והזה

בסמוך). (ונראה 87)המובא הפנימי . המזבח  שעל הזיות
יא), הלכה (למעלה החיצון המזבח  ליסוד שיריים ששפיכת

משיח ). לכהן לכתחלה אף  צריכה פ '88)אינה בספרא
הכהן  "ולקח  ו): הלכה ג פרשה דחובה (דבורא ויקרא
בגדים  מרובה המשחה, בשמן המשוח  אלא לי  אין המשיח ,
מה  אחר, כהן לרבות סופינו אם הכהן, תלמודֿלומר מנין.
כהן  שיקבל מצוה אלא המשיח , כהן ולקח  תלמודֿלומר
העתיק : שם שמעוני  (בילקוט  אחר כהן קבל ואם משיח ,

כשרה". עבודתו "הדיוט ")

.ÊË‰Ê ‰„BÚ ÈÈÚO89‡Ï ,ÔÈÙOp‰ ÔÈÈÚO Ô‰Â , ¿ƒ≈¬»»»¿≈¿ƒƒ«ƒ¿»ƒ…
‰Bza Ô‰a Lt˙90‡e‰ ÔÎÈ‰Ïe ÔÓc Ô˙B „ˆÈk ƒ¿»≈»∆«»≈«≈»»¿≈»

t ÔÈ„k ÔÈc  Ï‰w‰ ˙‡hÁ Ô‰L ÈÙÏ ‡l‡ .Ô˙B≈∆»¿ƒ∆≈«««»»ƒ»¿ƒ«
Ba eÓ‡‰ ÏÎÏ ,Ï‰w‰ ˙‡hÁ ‡e‰L ,ÌÏÚ‰91: ∆¿≈∆«««»»¿»»»

ÌÈÓc ÔzÓÏ92‰ÙOÏÂ ,93ÛBO‰ ˙‡ ‡nËÏe ,94. ¿««»ƒ¿ƒ¿≈»¿«≈∆«≈

טז.89) הלכה פ "א למעלה כו.90)ראה – כב  טו, במדבר
(ויקרא 91) שנאמר ממה ה, והלכה י  הלכה ו פרק  שם ספרא

"החטאת  – החטאת" לפר עשר כאשר לפר "ועשה כֿכא) ד,
הלכה  למעלה ראה דמים, (למתן עבודהֿזרה" שעירי  לרבות
הקהל  חטאת הראשון, הפר את שרף  כאשר אותו "ושרף  יג).
עבודהֿזרה  שעירי  ואין ישרף , פר אלא אינו "או – הוא"
חטאות  לכל אב  בנין הקהל, חטאת תלמודֿלומר נשרפים,

מא. בזבחים וראה שישרפו". שבע 92)הקהל, שזורק 
המזבח , קרנות ארבע  על הזיות וארבע  הפרוכת, על הזיות
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קכה                  
         

לכתחילה  צריכים אם במשנהֿלמלך וראה שם. למעלה ראה
משיח . גֿד.93)כהן הלכות פ "ז להלן לטמא 94)ראה

ומה  ד. הלכה אדומה פרה מהלכות בפ "ה ראה בגדיו,
העלם  מפר עבודהֿזרה שעירי  שלמדים רבינו מדברי  שנראה
טומאה, נאמרה לא דבר העלם בפר שהרי  עיון, צריך דבר,
בזבחים  (ראה הכיפורים יום של ושעיר מפר למדנו וכולם

המוריה). ובהר ד, הלכה ט  פרשה אחרי  פ ' ובספרא פג.

.ÊÈBÎa‰95Ô‰Ó „Á‡ Ïk Ìc  ÁÒt‰Â OÚn‰Â «¿¿««¬≈¿«∆««»∆»≈∆
‰ÎÈÙLa ,˙Á‡ ‰zÓ ÔeÚË96„BÒÈ‰ „‚k97BÊ È‡a , »«»»««ƒ¿ƒ»¿∆∆«¿¿≈

Ô˜ È‰L .ÁaÊn‰ ˙BiÂÊ LÏMÓ ‰ˆiL Áe«∆ƒ¿∆ƒ¿»»ƒ«ƒ¿≈«∆¬≈∆∆
„BÒÈ dÏ ‰È‰ ‡Ï ˙ÈÓBc ˙ÈÁÊÓ98e‡aL BÓk ,99. ƒ¿»ƒ¿ƒ…»»»¿¿∆≈«¿

Ó‡ È‰L ?˙Á‡ ‰zÓ ‡l‡ ÔÈeÚË ÔÈ‡L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆≈»¿ƒ∆»«»»««∆¬≈∆¡«
ÌÓc ˙‡Â :BÎaa100ÈtÓ .ÁaÊn‰ ÏÚ ˜Êz «¿¿∆»»ƒ¿…««ƒ¿≈«ƒƒ

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰101ÁÒÙe OÚÓa ÔÈc‰ ‡e‰L , «¿»»¿∆«ƒ¿«¬≈¿∆«
.BÎak ˙Á‡ ‰zÓ ÔÓc Ô˙BpL∆≈»»«»»«««¿

במשנה.95) נו: למזבח 96)זבחים בסמוך המזרק  ע "י 
ה"ו. פסח  קרבן מהלכות בפ "א גם וראה מרחוק . ולא

שופכן 97) והפסח  והמעשר "הבכור פ "ו: זבחים תוספתא
אלו  הרי  היסוד, כנגד שלא שפכן היסוד, כנגד אחת שפיכה
כאן. לח "מ  וראה במשנה, נו: זבחים גם וראה פסולין",

א.98) משנה פ "ג הבחירה 99)מדות בית מהלכות בפ "ב 
קרח 100)ה"י . (פרשת בספרי  ואמרו וי "ו, בלא "את" צ "ל

אחת". מתנה המזבח , על תזרוק  דמם "את קיח ) פסקא
אצל 101) (הנאמר הם קדש אומר, יאשיה "רבי  שם: בספרי 

ואת  המעשר את להביא נאמר, למה שם) במדבר בכור,
התורה. בכל להם שמענו שלא אחת שפיכה שיטענו הפסח 
כז) יב , (דברים נאמר כבר שהרי  צריך, אינו אומר יצחק  ר'
שיטענו  הפסח  ואת המעשר את להביא ישפך, זבחיך ודם
זבחים  וראה עח ). פיסקא ראה ספרי  גם (וראה אחת" שפיכה

כאן. לח "מ  וראה , סד: פסחים לז.

.ÁÈÁaÊn‰ Èab ÏÚ Ô‰ÈeÓ‡ ÔÈÈË˜Ó ÌÈÁf‰ Ïk»«¿»ƒ«¿ƒƒ≈≈∆««≈«ƒ¿≈«
‰lÁz Ìc‰ ÔÈ˜BfL Á‡102ÔÈËÈLÙÓ ÌÈÁf‰ ÏÎÂ . ««∆¿ƒ«»¿ƒ»¿»«¿»ƒ«¿ƒƒ

Ô˙B‡103Ô‰ÈeÓ‡ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ Ck Á‡Â104ÔÈ‡Â , »¿««»ƒƒ∆≈≈∆¿≈
Ìc‰ ˜fiL „Ú Ô˙B‡ ÔÈËÈLÙÓ105˙B‡hÁÓ ıeÁ . «¿ƒƒ»«∆ƒ»≈«»≈«»

˙BÙOp‰106:Ó‡pL ;ÏÏk Ì˙B‡ ÔÈËÈLÙÓ ÔÈ‡L , «ƒ¿»∆≈«¿ƒƒ»¿»∆∆¡«
ÌOa ˙‡Â ÌBÚ ˙‡107‰lÁz ˜BÊ :ÓB‡ ˙‡ˆÓ . ∆»¿∆¿»»ƒ¿≈»≈≈¿ƒ»

ÚB˜Â ,ËÈLÙÓ Ck Á‡Â108ÔÈeÓ‡‰ ‡ÈˆBÓe ¿««»«¿ƒ¿≈«ƒ»≈ƒ
.ÈË˜Óe«¿ƒ

הקטרה,102) כתוב  כן ואחרי  קודם, זריקה כתוב  שבכולם
על  תזרוק  דמם "את שם) (במדבר בכור אצל שכתוב  וכמו
כאן). ספר קרית (ראה תקטיר" חלבם ואת המזבח 

העור.103) "והפשיט 104)את ו) א, (ויקרא שנאמר כמו
ספר). קרית (ראה לנתחיה" אותה ונתח  העולה את

קודם 105) הפשט  דאין מודו דכו"ע  "נתבאר קג: בזבחים
ובסוף  כ"כ, הדם לשהות שאסור מפני  רש"י  וכתב  זריקה,
זבח  רבינו, כתב  ה"ט ) (פי "ט  המוקדשין פסולי  הלכות
ובקרית  משנה), (כסף  פוסל" אינו זריקה קודם שהופשט 
על  הדם את "וזרקו ה) (שם, שנאמר משום  כתב , כאן ספר

העולה". את "והפשיט  ו) (שם, נאמר ואחרֿכך המזבח ",
לירושלים.106) מחוץ  הדשן למה 107)בבית הכוונה

פרשם", ואת בשרם ואת עורותם את באש "ושרפו שכתוב 
וכן  משיח . כהן של מפרו יוה"כ ושעיר פר ילפינן כלומר,
(בפר  כאן נאמר אומר, "רבי  נ. בזבחים בברייתא אמרו
להלן  ונאמר ופרש, ובשר עור הכיפורים) יום של ושעיר
מה  ופרש, ובשר עור יא) ד, ויקרא משיח , כהן פר (אצל
רפ "ה: חובה ויקרא (בתו"כ בהפשט  שלא ניתוח  ע "י  להלן
וקרבו  כרעיו ועל ראשו על בשרו כל ואת הפר עור "ואת
שלם, כשהוא כולו מוציא שהוא מלמד וכו'. והוציא ופרשו
מה  וכרעיו, ראשו ת"ל שלם, וישרפנו שלם יוציאנו יכול
ניתוח . ע "י  כאן אף  ניתוח , ע "י  להלן האמורים וכרעיו ראשו
כאן  אף  הפשט , ע "י  להלן האמורים וכרעיו ראשו מה אי 
שלא  ניתוח  ע "י  כאן אף  ופרשו) וקרבו ת"ל הפשט , ע "י 

כאן). המוריה הר (ראה פ "א 108)בהפשט " ראה לבטנו,
ו. הלכה פסח  קרבן מהלכות

.ËÈÌÈ‰kÏ  ÌÈL„w‰ ÈL„˜ ˙BBÚ Ïk109ÔÈa , »»¿≈«√»ƒ«…¬ƒ≈
BÚ :Ó‡pL ;„ÈÁÈ ˙Ba˜a ÔÈa eaˆ ˙Ba˜a¿»¿¿ƒ≈¿»¿¿»ƒ∆∆¡«

È˜‰ L‡ ‰ÏÚ‰110 ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ˙BBÚ Ï‡ . »…»¬∆ƒ¿ƒ¬»»»ƒ«ƒ
ÌÈÏÚaÏ111dOa ÁaÊn‰ ‰ÎÊ ‡lL ‰ÏBÚ ÏÎÂ .112 «¿»ƒ¿»»∆…»»«ƒ¿≈«ƒ¿»»

dBÚa ÌÈ‰k‰ eÎÊ ‡Ï 113 LÈ‡ ˙ÏÚ :Ó‡pL ; …»«…¬ƒ¿»∆∆¡«…«ƒ
LÈ‡Ï ‰˙ÏÚL ‰ÏBÚ114. »∆»¿»»ƒ

קג.109) זבחים של 110)משנה כלימודו יהיה. לכהן
עור  אלא לי  אין העולה, "עור שם: בברייתא התנאֿקמא
אשר  העולה "עור ת"ל מנין, קדשים קדשי  עורות העולה,
זאת  למדים שם במשנה וכן ישמעאל, ר' אבל הקריב ".
זכו  בבשרו (כהנים) זכו שלא אלו אם ומה מקלֿוחומר,
ואשמות  (=חטאות בבשרה שזכו קדשים קדשי  בעורה,

בעורה". שיזכו דין אינו שם,111)לכהנים) במשנה
קלים, קדשים אף  מרבה שאני  "יכול שם, בברייתא ונתמעטו
קדשים". קדשי  כל אף  קדשים, קדשי  עולה מה עולה. ת"ל

לה 112) היתה שלא זריקה, קודם פסול בה שאירע  "כגון
שם). זבחים (רש"י  למזבח " היתר במשנה.113)שעת שם

בפיה"מ 114) (רבינו מזבח " לגבי  שעלתה לומר "רוצה שם.
שם).

.ÎÌ„˜ ÏeÒt Ô‰a Ú‡L ÌÈL„w‰ ÈL„˜ Ïk»»¿≈«√»ƒ∆≈«»∆¿…∆
ÌÈ‰kÏ Ô‰È˙BBÚ ÔÈ‡  ÔËLÙ‰115ÔËLÙ‰ Á‡Ï ; ∆¿≈»≈≈∆«…¬ƒ¿««∆¿≈»

ÌÈ‰kÏ ÔBÚ 116ÈL‡ Ô˙B‡ ÔÈ˜lÁÓ ˙BBÚ‰ ÏÎÂ . »«…¬ƒ¿»»¿«¿ƒ»«¿≈
ÓLÓ117Ô‰ÈÈa118˙aL ÚÏ ˙aL ÚÓ119. ƒ¿»≈≈∆≈∆∆«»¿∆∆«»

(ראה 115) הכל וישרף  כבשר העור אלא קג: שם משנה
ה"ט ). המוקדשין פסולי  מהלכות במשנה.116)פי "ט  שם

הכהנים. בהן זכו כבר הפסול, קודם והופשט  הואיל
ה"ג.117) המקדש כלי  מהלכות פ "ד שם 118)ראה ראה

כא. פי "ג:119)הלכה ומנחות פי "א, זבחים תוספתא
הפרוה, בית ללשכת קדשים עורות מכניסין היו "בראשונה
והיו  היום, שבאותו אב  בית לכל בערבין אותן מחלקין והיו
אותם  ונוטלים באים נז.) פסחים זרוע , (=בעלי  כהונה גדולי 
לכל  שבתות בערבי  אותם מחלקים שיהיו התקינו בזרוע ,

ומשמר". משמר
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קכו                 
         

.‡Î˙Èa‰ ˜„Ï B˙ÏBÚ ÒÈt˙n‰120ÎÂ ,LÈc˜n‰ Ô ««¿ƒ»¿∆∆««ƒ¿≈««¿ƒ
˙BÏBÚ e˜iL ÔÈcL ,ÌÈÎÊ Ô‰a eÈ‰Â ÂÈÒÎ121 ¿»»¿»»∆¿»ƒ∆ƒ»∆ƒ¿¿

Ët  LÈ‡ ˙ÏÚ :Ó‡pL ;ÌÈ‰kÏ Ô‰È˙BBÚ ÔÈ‡≈≈∆«…¬ƒ∆∆¡«…«ƒ¿»
Lc˜‰ ˙ÏBÚÏ122˜„Ï eÏtÈÂ ˙BBÚ‰ eÎnÈ ‡l‡ . ¿«∆¿≈∆»ƒ»¿»¿ƒ¿¿∆∆

˙Èa‰123‰M‡ B‡ LÈ‡ ˙ÏBÚ „Á‡ .124„BÚ B‡ ««ƒ∆»«ƒƒ»≈
ÌÈÎBk125Ó‡ ‡Ï ,ÌÈ‰kÏ Ô‰È˙BBÚ „Ú B‡ »ƒ∆∆≈∆«…¬ƒ…∆¡«

.Lc˜‰‰ ‡ÈˆB‰Ï ‡l‡ 'LÈ‡'ƒ∆»¿ƒ«∆¿≈

למזבח .120) ולא הבית לבדק  עולה מקדיש כלומר,
והיה 121) נכסיו, "המקדיש מ "ד: פ "ד בשקלים יהושע  כר'

אליעזר  רבי  ונקבות, זכרים מזבח , גבי  על ראויה בהמה בהן
אומר  יהושע  רבי  וכו'. עולות לצרכי  ימכרו זכרים אומר
שפסק  עצמו, סותר ורבינו וכו'". עולות יקרבו עצמן זכרים
לחםֿמשנה  וראה כר"א, ז הלכה ערכין מהלכות ה בפרק 

לעולת 122)כאן. פרט  איש, עולת "ת"ר, קג. זבחים
רבי וכו'. להקדש פרט  מאי  וכו', יהודה ר' דברי  הקדש,
אלא  וכו'. הבית לבדק  עולה למתפיס  פרט  ינאי , א"ר אייבו
הקדש, לעולת פרט  לעיל, דתני  (להא לה מוקים במאי  מר,
יהושע  וכרבי  נכסיו, במקדיש לה מוקמינא א"ל רש"י )

תפיס 123)וכו'". עור אבל בשר, מילי  "הני  בגמ ': שם
מילי הני  הקדישו, חולק  אדם דאמר יהושע  לר' ואפילו וכו'
שלו, נכסיו כשאר הבית (לבדק  תפיס  עור אבל בשר,

עולת 124)רש"י )". ואחד האיש עולת "אחד שם: משנה
לכהנים". עורותיהן עולת 125)האשה, "ת"ר, שם: בגמ '

נשים  גרים עולות איש, עולת אלא לי  אין ח ), ז, (ויקרא איש
מנין, ריבה".ועבדים העולה, עור (שם) תלמודֿלומר

בהגהה  ראה "גרים", במקום "גוים", שם: רבינו ונוסחת
נראית  רבינו נוסחת כי  הכסף ֿמשנה וכתב  שם. בגמרא
הדעת  על יעלה היאך קשה, שלפנינו לנוסחא שהרי  נכונה,

לישראל. גר בין לחלק 

   1 
מעשיה.1) הם וכיצד העולה, עשיית מצות בו יבאר

.‡‰ÏBÚ‰ ˙BOÚÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2‰e˙k‰ dËtLÓk3 ƒ¿«¬≈«¬»»¿ƒ¿»»«¿»
Ìc‰ ˜BÊÂ ËÁBL ?‰ÏBÚ‰ ‰OÚÓ „ˆÈÎÂ .‰Bza«»¿≈««¬≈»»≈¿≈«»

e‡aL BÓk4ÁzÓe ËÈLÙÓe ,5ÌÈÁ˙p‰ Ïk ÈË˜Óe ¿∆≈«¿«¿ƒ¿«≈««¿ƒ»«¿»ƒ
Ïk‰ ˙‡ Ô‰k‰ ÈË˜‰Â :Ó‡pL ;ÁaÊn‰ Èab ÏÚ««≈«ƒ¿≈«∆∆¡«¿ƒ¿ƒ«…≈∆«…

.‰ÁaÊn‰«ƒ¿≈»

אם 2) וגו' מכם יקריב  כי  "אדם גֿד) א , (ויקרא שנאמר
את  "ויקרב  טז) ט , (שם נאמר ועוד וגו'", קרבנו עולה
סג). (עשה המצוות' ב 'ספר וראה כמשפט ". ויעשה העולה

רומי .3) בדפוס  הוא וכן ה"אֿג 4)"הכתוב ". פ "ה למעלה
זריקה. לענין ה"ו ושם שחיטה, מפשיט 5)לענין כלומר,

(שם  שנאמר לנתחיה, העולה את מנתח  ואחרֿכך העור את
ועי ' לנתחיה", אותה ונתח  העולה את "והפשיט  ו) א,
מנתחין  כיצד ה"הֿט , להלן וראה במשנה. - ב  נג, בזבחים

העולה. את

.ÌÈOk ÈL‡aL Óˆ6,ÌÈLÈz‰ Ô˜ÊaL ÚOÂ ∆∆∆¿»≈¿»ƒ¿≈»∆ƒ¿««¿»ƒ
ÌÈÙÏh‰Â ÌÈw‰Â ÌÈ„Èb‰Â ˙BÓˆÚ‰Â7Ô‰L ÔÓÊa : ¿»¬»¿«ƒƒ¿««¿«ƒ¿«¿»«ƒƒ¿«∆≈

ÔÈaÁÓ8Ïk‰ ˙‡ ÔÈÈË˜Ó 9eLt Ì‡Â ,10‡Ï  ¿À»ƒ«¿ƒƒ∆«…¿ƒ»¿…

eÏÚÈ11Ìc‰Â Oa‰ EÈ˙ÏÚ :Ó‡pL ;12ÔlÎÂ .13 «¬∆∆¡«……∆«»»¿«»¿À»
eÚ˜tL14ÁaÊn‰ ÏÚÓ15ÈÊÁÈ ‡Ï 16˙ÏÁb ÔÎÂ .17 ∆»¿≈««ƒ¿≈«…«¬ƒ¿≈«∆∆

.ÈÊÁÈ ‡Ï  ÁaÊn‰ ÏÚÓ ‰Ú˜tL∆»¿»≈««ƒ¿≈«…«¬ƒ

אינו 6) "שהראש שם: וברש"י  במשנה. - ב  פה, זבחים
(כז.): חולין בשחיטת כדאמר עורו עם וקרב  הפשט , בכלל
בכלל  וישנן הפשטה בכלל שישנן נתחים, אלא לי  אין
בשחיטה, הותז שכבר הראש את לרבות מנין הקטרה,
צמר  ויש וכו', בהקטרה ישנו בהפשטה, שאינו שאף ֿעלֿפי 

ראשו". אצל  ערפו חיבור 8)הפרסות.7)בגובה לבשר
"והקטיר 9)טבעי . ט ) (שם, שנאמר שם, זבחים משנה,

אלו. כל לרבות המזבחה", הכל את כלומר,10)הכהן
אליו. מחוברים ואינם מהבשר ואף 11)ניתקו במשנה. שם

הט "ז). המוקדשין פסולי  מהל' (פ "ג ירדו – עלו אם
שם).12) (משנה, אחר דבר ולא מקטיר, ודם בשר שרק  הרי 

מזה, שנשמע  הכל", את הכהן "והקטיר שנאמר ומה
אינם  אם אבל במחוברין, מדובר שם – הכל שמקטיר

פו.). שם (ברייתא מקטיר אינו – שם 13)מחוברין משנה,
אלה פו  ובין ירדו", לא עלו "אם שדינם אלה, בין והיינו א. ,

שם). (רש"י , כנ"ל לעלות שדינם עפו.14)המחוברים
בתוכו  שיש דבר שכל האש במוקדי  רואים שאנו "כמו
להתנועע  לחות אותו כשמתחיל האש מן עף  הוא לחות,

שם). המשנה, בפירוש (רבינו אם 15)ולצאת" אבל לארץ .
(מעילה  גחלת אצל כן וכמו יחזיר, – עצמו המזבח  על פקעו

בדברי16)ט :). שם בברייתא וכן א. פו, שם משנה,
"ועשית  (שם): שנאמר ממה הממעט  רבי , של תנאֿקמא
מחזיר, אתה עולה עיכולי  לך לומר והדם, הבשר עולותיך
הרי עיון, צריך אבל ועצמות". גידין עיכולי  מחזיר אתה ואי 
בראש  הם אפילו פירשו, שאם הנ"ל מהפסוק  דורש רבי 
פסולי מהל' פ "ג (להלן כמותו פסק  ורבינו ירדו, – המזבח 
שגם  מזה ללמוד אפשר היאך כן ואם הט "ז), המוקדשין
שפירש  שם ברש"י  וראה יחזיר. לא פקעו אם במחוברים,
ורבינו  ב 'תוספות'. ועיי "ש להחזיר", צריך "אין יחזיר" "לא
בזה. דעתו לבאר מבלי  כצורתה, המשנה לשון העתיק 

שם.17) במשנה זה, גם

.‚ÌÈÈ‡18Ô‰a LÈ Ì‡ :ÁaÊn‰ ÏÚÓ eÚ˜tL ≈»ƒ∆»¿≈««ƒ¿≈«ƒ≈»∆
‰ÏÈl‰ ˙BˆÁ Á‡ eÚ˜t elÙ‡ ,LnÓ19,ÈÊÁÈ  «»¬ƒ»¿««¬««¿»«¬ƒ

ÔÈ‡ Ì‡Â ;‰ÏÈl‰ Ïk ÁaÊn‰ ÏÚ ‰„˜BÓ ÏÚ :Ó‡pL∆∆¡««¿»««ƒ¿≈«»««¿»¿ƒ≈
ÈÊÁÈ ‡Ï  ˙BˆÁ Ì„˜ eÚ˜t elÙ‡ ,LnÓ Ì‰a20. »∆«»¬ƒ»¿…∆¬…«¬ƒ

Oa‰ CÁ˙21Ô‰ÈÏÚ LÈÂ22Ì„˜ :eÚ˜Ùe ıÚk ƒ¿»≈«»»¿»«¬≈∆¿≈»¿…∆
ÈÊÁÈ ‡Ï  ˙BˆÁ Á‡ ,ÈÊÁÈ  ˙BˆÁ23. ¬«¬ƒ««¬…«¬ƒ

שם.18) וגמרא, הבשר 19)משנה נתחרך שלענין באופן
(ראה  חצות אחר לבין חצות קודם בין הבדל יש ויבש,

גבי20)להלן). מעל שפקעו "איברים במשנה: שם
יחזיר", לא חצות לאחר וכו', יחזיר חצות קודם  המזבח 
חצות  לאחר אפילו ממש, בהו דאית "אי  אמרו: שם ובגמרא
לא  לא. נמי  חצות קודם אפילו ממש, בהו דלית אי  נמי .
ממש, בהם אין שאם הוא, הדברים וביאור בשרירי ". צריכא,
אפילו  להחזיר צורך ואין מצוותן, ונעשתה אפר, כמו זה הרי 

ח  מצוותן קודם נעשתה לא הרי  ממש, בהם יש אם אבל צות.
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אומר: הוא שהרי  חצות, לאחר אפילו להחזיר וצריך עדיין,
הלילה". כל המזבח  על מוקדה (שם):21)"על בגמרא

שנתקשו  "קשים רש"י : ומפרש בשרירי ", צריכא, "לא
אלא  בכולן ושלטה לחותן כל האש (שליחכה האש מחמת
יבשים  כעצים אלא מקובצת'), 'שיטה – פחם נעשו שלא

מתוכם". למעלה.22)הם הבשר פני  יבשו כלומר,
כל 23) שנאמר ממשמע  יוחנן, רבי  "אמר בגמרא: שם

עד  הלילה כל המזבח  על מוקדה על העולה היא =) הלילה
הבוקר, עד תלמודֿלומר מה הבוקר, שעד יודע  איני  הבוקר)

הבוקר). את להקדים (כלומר, לילה" של לבקרו בוקר תן

.„ÁznLk24Ïk ˙‡ ÔÈÎÈÏBÓ ,‰ÏBÚ‰ ÈÈ‡ ¿∆¿«≈«≈¿≈»»ƒƒ∆»
LkÏ ÌÈÁ˙p‰25ÌL Ì˙B‡ ÔÈÁÏBÓe26Ck Á‡Â . «¿»ƒ«∆∆¿ƒ»»¿««»

ÁaÊn‰ L‡Ï ÌÈÈ‡‰ Ïk ÔÈÏÚÓ27„Èb ÈÒÓe . «¬ƒ»»≈»ƒ¿…«ƒ¿≈«≈ƒƒ
Óe ÁaÊn‰ L‡a ‰Lp‰ÔLc‰ Èab ÏÚ BÎÈÏL «»∆¿…«ƒ¿≈««¿ƒ««≈«∆∆

ÁaÊn‰ ÚˆÓ‡aL28L‡‰ ÏÚ ÌÈÈ‡‰ Ïk ˜BÊÂ .29, ∆¿∆¿««ƒ¿≈«¿≈»»≈»ƒ«»≈
‰˜ÈÊa Ìc‰L ÌLk  Ìc‰Â Oa‰ :Ó‡pL30Ck , ∆∆¡««»»¿«»¿≈∆«»ƒ¿ƒ»»

‰˜ÈÊa Oa‰ Ïk31Ô˙B‡ CBÚÂ ÊBÁ Ô˜BfL Á‡Â . »«»»ƒ¿ƒ»¿««∆¿»≈¿≈»
L‡‰ ÏÚ32ÌÈÈ‡Â .Ì˙‡ Ô‰k‰ CÚÂ :Ó‡pL , «»≈∆∆¡«¿»««…≈…»¿≈»ƒ

ÌeMÓ Ì‰a ÔÈ‡  ÁaÊnÏ ÔÏÚ‰ Ck Á‡Â Ô‡ÏvL∆¿»»¿««»∆¡»«ƒ¿≈«≈»∆ƒ
ÁBÁÈ ÁÈ33. ≈«ƒ«

לנתח .24) כשגמר "הפיס 25)כלומר, א: כה, יומא משנה,
הוא  וכן לכבש", אברים מעלה ומי  וכו' שוחט  מי  השני 
ולמטה  הכבש מחצי  ונתנום "הלכו ב : לא, תמיד במשנה
האברים  את מוליכין "בכמה ה"י ֿיח : להלן וראה במערבו".

ה"ו. ומוספין תמידין מהל' בפ "ד וגם במס '26)לכבש".
וכן  ומלחום", וכו' הכבש מחצי  ונתנום "הלכו שם: תמיד,
"בשלשה  כא:): במנחות (מובאת פ "ו מנחות בתוספתא
הכבש  גבי  ועל המלח  בלשכת נתונה, המלח  מקומות
את  מולחים ששם הכבש גבי  על וכו', מזבח  של ובראשו
הי "ג. מזבח  איסורי  מהל' בפ "ה גם וראה וכו'". האברים
קרבנך  כל "על יג) ב , (ויקרא שכתוב  במה הדבר, מקור
הי "א. שם מזבח  איסורי  בהל' וראה מלח ". תקריב 

אברים 27) מעלה מי  הרביעי  וכו' "הפיס  א: כו, יומא משנה,
להם  "אמר ב : לב , תמיד במשנה וכן למזבח ". הכבש מן
הכבש  מן אברים מעלה מי  והפיסו, בואו וכו' הממונה
דרך  היתה המזבח  גבי  על העלאה כל ובוודאי  למזבח ".
הי "ג: הבחירה בית מהל' בפ "ב  רבינו שכתב  כמו זריקה,
ליתן  כדי  למזבח  הכבש בין מפסיק  היה מעט  "ואויר
'משנה  גם וראה המשנה'), ('מרכבת בזריקה" האיברים

כאן. הנשה 28)למלך' "גיד ב : צ , בחולין הונא רב  דברי 
באמצע  הצבור "האפר הוא לתפוח " חולצו עולה של
זאת  ולמדו מ "ב ). פ "ב  תמיד המשנה, (פירוש המזבח "
ישראל  ממשקה טו) מה, (יחזקאל שנאמר ממה שם) (חולין

המו  "מן ולעולה אסור למנחה הנשה (וגיד לישראל" תר
"ומאחר  בברייתא) (שם ושאלו מקטירו). אינו ולכן לישראל,
הקריבהו  ח ) א, (מלאכי  שנאמר משום מעלהו, למה שחולצו
ולכך  למזבח , מפורעת ירך להביא הוא (וגנאי  לפחתך" נא
לדשן, ומשליכו חולצו המזבח  ועל שלם, כשהירך מעלהו

שם). רש"י  שבזה 29)ראה אליעזר, כרבי  א. קד, זבחים
כמותו  סובר שמעון רבי  וגם עליו, חולק  לא יהושע  רבי  גם

משנה'. ב 'לחם וראה סב :) שהרי30)(שם שם. זבחים,
עומד  שהוא "וזרקו", בתורה פעמים כמה מפורש נאמר בדם

למזבח . הדם וזורק  בין 31)בארץ  מפסיק  היה מעט  שאויר
(למעלה  בזריקה למזבח  האיברים ליתן כדי  למזבח , הכבש

הי "ג). הבחירה בית מהל' (ויקרא,32)פ "ב  ב 'ספרא'
והדם  הבשר עולותיך "ועשית הי "ב ) פ "ד דנדבה דיבורא
"פירוש  =) ורובג זורק  יהא יכול בזריקה. הבשר אף  וכו'
ערך  'ערוך' – אבנים" של מרבג כמו אחד על אחד שיתן
זורק  כיצד, הא אותם, הכהן וערך תלמודֿלומר רבג),
בעת  יעריך שלא פירושו: הוא כן רבינו, ולדעת ועורך".
המערכה  ליד עומד ואחרֿכך זורק  אלא מרחוק , שזורק 

.(4 485 (עמ ' פ "ד זבחים תוספתא ועי ' זבחים 33)ועורך.
הי "א. פ "ד למעלה וראה רב . של מימרא - ב  מו,

.‰‰È‰ ‡Ï ?‰ÏBÚ‰ ˙‡ ÔÈÁzÓ „ˆÈk34˙‡ BL ≈«¿«¿ƒ∆»»…»»≈∆
Ï‚‰35ËÈLÙÓe Ba ‰ÏB˙Â B˜B ‡l‡ ,36‰È‰ Ì‡Â . »∆∆∆»¿¿∆«¿ƒ¿ƒ»»

‰iÏz ÈÏa BËÈLÙÓ  BL37‡e‰L „Ú ËÈLÙÓe . «¿ƒ¿ƒ¿ƒ»«¿ƒ«∆
‰ÊÁÏ ÚÈbÓ38L‡‰ ˙‡ C˙BÁ ,‰ÊÁÏ ÚÈb‰ .39B˙BÂ «ƒ«∆»∆ƒƒ«∆»∆≈∆»…¿¿

ÌÈÚk‰ ˙‡ C˙BÁÂ .Ô‰ÎÏ40Á‡Ï Ô˙BÂ41ÌÈÏLÓe , ¿…≈¿≈∆«¿»«ƒ¿¿»¿«≈«¿ƒ
ËLÙ‰‰ ˙‡42BÓc ˙‡ ‡ÈˆBÓe l‰ ˙‡ ÚB˜Â .43. ∆«∆¿≈¿≈«∆«≈ƒ∆»

Á‡Ï Ô˙BÂ ÌÈ„i‰ ˙‡ C˙BÁÂ44ÈÈÓÈ Ï‚Ï ‰ÏÚ .45 ¿≈∆«»«ƒ¿¿»¿«≈»»¿∆∆¿ƒƒ
ÌÈˆÈa ÈzLe ,L‡ ‰ÎfL ÈÓÏ B˙BÂ BÎ˙BÁ ¿¿¿¿ƒ∆»»»…¿≈≈ƒ

dnÚ46eÏbiL „Ú ‰Ó‰a‰ ˙‡ ÚB˜ Ck Á‡Â . ƒ»¿««»≈«∆«¿≈»«∆ƒ»
ÌÈÚn‰47„t‰ ˙‡ ÏËBÂ ,48L‡‰ ÏÚ B˙BÂ «≈«ƒ¿≈∆«∆∆¿¿«»…

‰ËÈÁM‰ ˙Èa ÏÚ ‰ÏÚÓÏÓ49ÌÈw‰ ˙‡ ÏËBÂ ,50 ƒ¿«¿»«≈«¿ƒ»¿≈∆«¿»«ƒ
Á‡Ï Ô˙BÂ51. ¿¿»¿«≈

מ "ב .34) פ "ד עושים 35)תמיד שהקצבים כדרך
הפשט . קודם הכרעים הכרעים 36)שחותכים שגם לפי 

להלן  וראה ישראל'). ('תפארת הניתוח  לפני  הפשט  צריכים
שגמר  לפני  לנתחם מותר – הפשט  צריכים שהם שאע "פ 

הבהמה. כל את ה"י ,37)להפשיט  פ "ט  להלן גם נראה כך
עד  למעלה הקרקע  את הרואה כל חזה, "איזהו שכתב 
פ "ט  חולין מהתוספתא ומקורו הכרס ". עד למטה הצואר,
מדובר  כן ואם להיפך), שנויה היא מה. חולין (ובגמרא
כי ויתכן אמורים, הדברים בשור כי  ועלֿכרחנו תלה, בשלא

תלוהו. לא כובדו מפשיט 38)מחמת "היה במשנה: שם
מן  להפשיט  מתחיל כלומר, לחזה", שמגיע  עד ויורד
עד  ההפשט  מלגמור הניח  "ואז לחזה, עד ויורד הרגלים
יפול  החזה תחילה יפשוט  ואם וכו' הראש תחילה שיחתוך
אין  הצוואר שהרי  לראש, סמוך עד למטה ממילא העור
קשה  יהיה ועלֿידי ֿזה מ "ג) פ "ט  (כחולין בו מחובר העור
ישראל'). ('תפארת לצואר" סמוך בצמצום הראש לחתוך

כדאמרינן 39) הפשטה, בכלל שאינו העור, "עם שם. משנה,
הוא  שהראש ומשום שם). תמיד, (הרא"ש כז" בחולין
(המפרש, ראשון לחותכו נאה לפיכך להקטרה, הראשון
למדו  ונתח ", "והפשיט  ו) א, (ויקרא שנאמר וממה שם).
הוא  ההפשט  כי  ה"א) פ "ה דנדבה דיבורא (ויקרא, ב 'ספרא'
התחלת  לפני  הראש חותך אינו ולכך האברים, ניתוח  לפני 
ח ֿט ) (שם, שנאמר מה ומתוך ישראל'). ('תפארת ההפשט 
אינם  והכרעיים שהראש ללמוד יש וכרעיים, ראש נתחים
('הר  ההפשט  גמר לפני  נחתכים הם ולפיכך נתחים , בכלל
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הגר"א). בשם שם 40)המוריה' ועל הבהמה, "רגלי 
שחותך  לומר ורוצה (המפרש), כרעים" נקראים כריעה
(רא"ש). הארכובה עד ומפרש), (רא"ש הרגלים ארבע 
ותולה  נוקבו אלא קודם שכתב  מה לפרש צריך כך ומשום
הגידין, צומת במקום מהברכיים, למעלה שנוקבו "ר"ל בו,
עד  לחתכם צריך שהרי  ממש, ברגליו לתלותו שאי ֿאפשר
בעמוד" תלויה נשארת הבהמה שאר בעוד הברכיים

ישראל'). שקיבל 41)('תפארת לזה לא כלומר, שם.
ההפשט ".42)הראש. את גמר) =) "מירק  במשנה: שם

השחיטה,43) בשעת גונחת צמאה, שכשהשה במשנה. שם
הקרוש  הדם והוא השחיטה, מבית הדם את וממשכת
שפסול  בכלי  נתקבל ולא שנשפך כדם ודינו בלב , הנמצא
– הכ"ה) המוקדשין פסולי  מהל' פ "א להלן (ראה למזבח 
שתוחב  השחיטה בית דרך היתה הלב  וקריעת שם. הרא"ש
ואין  מחובר, בעודו ופותחו וקורעו ללב  שמגיע  עד ידו
הבהמה  עדיין שהרי  חיבורו, ממקום הלב  שקרע  כאן הכוונה
רבינו: אמר להלן שהרי  דלהלן, הקריעה לפני  והיא סגורה
('תפארת  המעיים" את שיגלו עד הבהמה את קורע  "ואח "כ

כהרא"ש). ודלא הרגלים 44)ישראל', שתי  חותך כלומר,
הא  מן לארכובה הקדמיות עד שהרי  לכתפיים, עד רכובה

הכרעים". את "וחותך למעלה ראה כן, לפני  חתך כבר
אחר  מיד חותכן הלב , למקום סמוכות שהידים ומשום
תמיד, (הראב "ד המצוות על מעבירין שאין לפי  הלב , שקרע 
הבהמה  כובד שעדיין משום כתב : שם והמפרש שם).
הרגל  את חותך אין כך משום נתלית, והבהמה ברגלים

הידים. את שחתך לפני  תלוי45)הימני  שהקרבן "מפני 
לשון  למיתני  שייך והראש, החזה אצל מלמטה בו ונתעסק 
גם  ויתכן לחתכו, הרגל כלפי  ידו מגביה שהוא "עלה",
מעלה" גבי  עולה היה ברגלים להתעסק  צריך שכשהיה
הארכובה  מן מימין, האחורית הרגל והיינו שם). (הראב "ד,
כבד  ולמטה הארכובה מן אבל בגוף , החיבור עד ולמעלה
את  "וחותך למעלה: שכתב  מה ראה כן, לפני  חתך

חתכה 46)הכרעים". הימנית לרגל "ועלה במשנה: שם
בא  העולה (שהרי  עמה" ביצים וב ' בה, שזכה למי  ונתנה
בשורה  עומדים כולם "נמצאו במשנה: שם ולהלן לזכר),
בימינו, הראש וכו' וברגל בראש הראשון בידם, והאברים
ברגל  תלויה נשארת הבהמה ועדיין בשמאלו", הימנית ורגל

להתעסק 47)שמאל. לו שהיה הוא "ובדין במשנה. שם
ולהתעסק  לקרוע  ואח "כ מבחוץ  שהם הכבש רגלי  בשני 
לתלות, יכול היה לא רגליו שני  חותך היה אם אבל בפנים,
היה  שבה מלחתוך אחת רגל מניח  היה עלֿכרחך ולפיכך

(ראב "ד). קורע " ואח "כ הקרב "48)תלוי  שעל "חלב 
מדם 49)(רא"ש). לכלוך "לכסות והיינו: במשנה. שם

(ויקרא  דכתיב  (כז.) דחולין בפ "ב  מקרא לה ודרש השחיטה,
דרך  "וזהו (רא"ש). וערך" פדרו ואת ראשו "את יב ) א,
את  נושא כשהיה שהרי  שם), (חולין, מעלה" של כבוד
הי "א, להלן ראה למעלה, השחיטה בית הופך היה הראש

גנאי . הוא במשנה.51)המעיים.50)ולכלוכו שם

.ÂÌÈÓa ÔÁÈ„Óe CÏB‰52ÌÈÚk‰Â w‰Â :Ó‡pL , ≈¿ƒ»¿«ƒ∆∆¡«¿«∆∆¿«¿»«ƒ
ÔÈÈa ‡Ï  ÌÈna ıÁÈ53‚ÊÓa ‡ÏÂ ,54‡La ‡ÏÂ , ƒ¿««»ƒ…¿«ƒ¿…¿∆∆¿…ƒ¿»

ÔÈ˜LÓ55ÔÈLk ˙BÓÈn‰ ÏÎÂ .56Òk‰ ?ÔÁÈ„Ó ‰nk . «¿ƒ¿»«≈¿≈ƒ«»¿ƒ»«»≈

[ÔÈÁÈ„n‰] ˙Èa d˙B‡ ÔÈÁÈ„Ó57dkˆ Ïk58; ¿ƒƒ»¿≈«¿ƒƒ»»¿»
ÌÈÓÚt LÏMÓ ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡ ÌÈw‰59Ô˙B‡ ÔÈÁÈ„Óe . «¿»«ƒ≈¬ƒƒ»¿»ƒ¿ƒƒ»

ÌÈ„enÚ‰ ÔÈaL LÈL ÏL ˙BÁÏL ÏÚ60. «À¿»∆«ƒ∆≈»«ƒ

במשנה.52) וי53)שם פ ' דנדבה 'ספרא' דיבורא קרא,
א. כב , בזבחים הובא ה"ד, ממוזגים 54)פ "ז מים עם יין

וראה  שם). זבחים, (רש"י  יין ואחד מים חלקי  שני  יחד,
הי "ב . פ "ח  וכו'55)להלן "במים ושם) (שם מיעטו שאם

משקין. בשאר ולא במים ללמוד: שיש כלֿשכן במזוג", ולא
רש"י56) ומפרש המים", כל את להכשיר "במים ושם: שם

מכונסין". "ואפילו שם: מ "ג:57)בזבחים פ "ה במדות
הקדשים", קרבי  מדיחין היו ששם המדיחין, "לשכת
בעזרה, הפרש כל להוציא רוצין היו "שלא לכרס  והכוונה
יתר  אבל (רא"ש), המדיחין" ללשכת אותו הוליכו לכן
העמודים, שבין שיש של שולחנות על מדיחים הקרבים
בית  מהל' פ "ה ולמעלה ההלכה, בהמשך להלן ראה

הי "ז. עד 58)הבחירה קצבה בלי  כלומר, שם. תמיד,
(רא"ש). הצורך לכל יפה במשנה:59)שתהא שם

שאין  "עניינו במעוטה". פעמים שלשה מדיחין "והקרבים
זה  על ומוסיפין פעמים, משלש בפחות במים אותן מדיחין
שם). המשנה, בפירוש (רבינו להדיחם" שאפשר מה כל

העמודים",60) שבין שיש של שולחנות "על במשנה: שם
לא:) בתמיד הובאה מ "ד, שקלים ממס ' (פ "ו ששנינו כמו
בבית  שיש של שמונה במקדש, היו שולחנות עשר "שלשה
בפ "ה  גם (ראה הקרבים" את מדיחין שעליהן המטבחים
למה  אמרו: שם, תמיד ובגמרא הי "ד). הבחירה בית מהל'
שהוא  "מפני  וזהב  מכסף  ולא משיש השולחנות עשו
שם). (רא"ש ומקלקו הבשר את מחמם כלומר, מרתיח ".
שאחד  שאף ֿעלֿפי  אמרו, ה"ג) שם (שקלים וב 'ירושלמי '
מזכירין  אין – מעולם הקודש בשר הסריח  שלא הוא הנסים

הנס ). על סומכין אין (כלומר, נסים מעשה

.ÊÔÈkq‰ ˙‡ ÏË61„k‰ ÔÓ ‰‡‰ ˙‡ LÈÙÓe62, »«∆««ƒ«¿ƒ∆»≈»ƒ«»≈
„k‰ Úaˆ‡Â„k‰ ÔÓ63„k‰ ÊÈÊÓ BÈ‡Â , ¿∆¿««»≈ƒ«»≈¿≈≈ƒ«»≈

BÓB˜nÓ64Á‡Ï B˙BÂ ‰ÊÁ‰ ˙‡ ˜BÂ ,65‰ÏBÚÂ . ƒ¿¿≈∆∆»∆¿¿¿«≈¿∆
˙ÈÓÈ‰ ÔÙcÏ66‰„M‰ „Ú „BÈÂ C˙BÁÂ67ÚbÈ ‡ÏÂ , «…∆«¿»ƒ¿≈¿≈««ƒ¿»¿…ƒ«

‰„Ma68˙Bk ˙BÚÏˆ ÈzLÏ ÚÈbÓ ‡e‰L „Ú ,69, «ƒ¿»«∆«ƒ«ƒ¿≈¿»«
da ‰ÈeÏz „k‰Â ,Á‡Ï d˙BÂ dÎ˙BÁ70. ¿»¿¿»¿«≈¿«»≈¿»»

בנטילת 61) לא לסכין צורך לו היה לא עכשיו ועד מ "ג. שם
שנוטלים  דברים שהם הקרבים, בנטילת ולא הפדר

(המפרש). סכין בלא שהכבד 62)ומפרידים "לפי  שם.
עם  והריאה ההלכה) בסוף  (ראה הימני  הדופן עם קרב 

ומפרש). (הרא"ש ה"ח  להלן ראה שם 63)הגרה",
והכליות  העוקץ  עם קריבה היתה הכבד אצבע  "כי  במשנה,
(ויקרא  בהם שנאמר הקרבנות בשאר כמו ה"ט ), להלן (ראה
ופירש  יסירנה", הכליות על הכבד על "היותרת טו) י , ד, ג,
(רא"ש). הכליות" עם הכבד מן מעט  שיהא ז"ל רש"י 
לסדר  רבינו בהקדמת ראה הכבד, יותרת הוא הכבד ואצבע 
התחתון  הקצה והוא הכבד, "ויותרת וז"ל: שכתב  קדשים,
המוריה' ב 'הר (ראה היד" מן הבוהן כמו ממנו היוצא

הי "א). פ "א מזיזה 64)למעלה היה "ולא במשנה: שם
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מזיז  היה שלא ראשון בפירוש הראב "ד ומפרש ממקומה",
אצבע  את מזיז היה שלא כתב , שני  ובפירוש הריאה. את
מפרש, רבינו אבל שם), והרע "ב  המפרש פירשו (וכן הכבד
וזהו  שם. ב 'מאירי ' הוא וכן הכבד, את מזיז שאינו שהכוונה
להלן  ראה בה'", תלויה "והכבד שם: במשנה שאמרו מה

ההלכה. למי65)בסוף  ונותנו החזה "נוקב  במשנה: שם
שחותך  ארובה, כמין "שעושה שם: וברא"ש בה", שזכה
ונשאר  הצלעות, מראשי  הקרקע  את הרואה החזה שומן את

הצלעות". ראשי  בין נקב  "מן 66)כמין במשנה. שם
שהקנה  הצואר דהיינו הגרה, אצל לאלתר לבוא היה הראוי 
לא  אבל כסדר, היה שזה הכבד, אצבע  עם בו תלויין והלב 
מצלעות  שהוא בדבר שמתעסק  שכיון לעשות, זה דבר יתכן
הימנית) בדופן =) בו שגם הוא דין החזה, כגון הבהמה
היה  לפיכך הבהמה, מצלעות שאינו הצוואר, קודם מתעסק 

שם). (ראב "ד, הימנית" לדופן ועולה שם 67)חוזר
כלפי צלע  של בעמקו ויורד חותך היה "כלומר, במשנה.

שם). (ראב "ד, היה 68)השדרה" לא "כלומר, שם. משנה,
כולה  נשארת והיא (ראב "ד), כלל" עצמה השדרה חותך

ה"ח ). סוף  להלן (ראה השמאלי  בדופן "היינו 69)שלמה
שמבואר  כמו מלמטה", צלעות ושתי  מלמעלה צלעות שתי 

המוריה'). ('הר ה"ח  במשנה.70)להלן שם

.ÁBÏ ‡a71‰bÏ72Ô‡kÓ ˙BÚÏˆ ÈzL da ÁÈpÓ , »«≈»«ƒ«»¿≈¿»ƒ»
Ô‡kÓ ˙BÚÏˆ ÈzLe73dÎ˙BÁ ,74,Á‡Ï d˙BÂ ¿≈¿»ƒ»¿»¿¿»¿«≈

ÔÙcÏ BÏ ‡a .da ÔÈÈeÏz ‰‡‰Â l‰Â ‰w‰Â¿«»∆¿«≈¿»≈»¿ƒ»»«…∆
da ÁÈpÓe ˙ÈÏ‡ÓO‰75‰ÏÚÓÏÓ ˙Bk ˙BÚÏˆ ÈzL76 «¿»ƒ«ƒ«»¿≈¿»«ƒ¿«¿»

‰hÓlÓ ˙Bk ˙BÚÏˆ ÈzLe77ÁÈpÓ ‰È‰ CÎÂ , ¿≈¿»«ƒ¿«»¿»»»«ƒ«
dzÁa78˙BÙc‰ ÈzLa ÁÈpÓ ‡ˆÓ .79Úa‡ «¬∆¿»ƒ¿»«ƒ«ƒ¿≈«¿»«¿«

dÎ˙BÁ .BÊa ˙BÚÏˆ Úa‡Â BÊa ˙BÚÏˆ80d˙BÂ ¿»¿¿«¿«¿»¿¿»¿¿»
.da ÈeÏz ÏBÁh‰Â ,dnÚ ‰„M‰Â ,Á‡Ï¿«≈¿«ƒ¿»ƒ»¿«¿»»

שם.71) תמיד הוא 72)משנה, כי  על גרה ונקרא לצוואר,
(כסף ֿמשנה). גרה כבר 73)מעלה בו הניח  צלעות "שתי 

מצד  צלעות שתי  בה הניח  ועכשיו הימני , הדופן כשחתך
חתך  לא ועדיין חזה, אצל בדופן שהן צלעות אותן והן אחר,
הן  שעדיין בה והניח  לומר שייך לכך השמאלי , דופן
עם  לצלעות לוקחן כלומר, (המפרש), לדופן" מחוברות

לו. כשמחוברים השמאלי .74)הצוואר הדופן מן לצוואר
מחוברות 75) הצלעות שתי  שהניח  "ומניח " הכוונה כאן אין

מחובר  שפירושו הצוואר, שאצל "מניח " כמו לדופן
צלעות, שתי  הדופן אצל הניח  לומר: רוצה אלא לצוואר,
וכן  למטה, מהדופן חסרות האלו הצלעות ששתי  היינו

ישראל'). ('תפארת דבוקים 76)למעלה הנשארים "אותם
צלעות  שתי  שגם מפרש הראב "ד אבל (רא"ש). העוקץ " עם

לצוואר. סמוכים היו כשהן 77)מלמעלה נטלו שכבר
הצוואר. עם בדופן 78)מחוברים שגם היינו שם. משנה,

מלמטה, צלעות ושתי  מלמעלה צלעות שתי  מניח  היה הימני 
ה"ז. למעלה בשעה 79)ראה הדפנות שתי  אצל כלומר,

שתים  (בימין), בזו צלעות ארבע  מניח  מהבהמה שחתכן
וכמו  לצוואר, מחוברות מהן ושתים לעוקץ  מחוברות מהן
מחוברות  שתים הן גם (בשמאל), בזו צלעות ארבע  כן
מחוברות  שלעוקץ  באופן לצוואר, מחוברות ושתים לעוקץ 

צלעות. ארבע  – ולצוואר צלעות, לדופן 80)ארבע 
מהבהמה. השמאלית

.Ëı˜ÚÏ BÏ ‡a81Á‡Ï B˙BÂ BÎ˙BÁ ,82‰ÈÏ‡‰Â , »»…∆¿¿¿¿«≈¿»«¿»
dnÚ ˙BÈÏk ÈzLe „k‰ Úaˆ‡Â83Ï‚‰ ˙‡ ÏËB . ¿∆¿««»≈¿≈¿»ƒ»≈∆»∆∆

Á‡Ï d˙BÂ ˙ÈÏ‡ÓO‰84„ÒÎe .85ÔÈËÈLÙÓ ‰Ê «¿»ƒ¿¿»¿«≈¿≈∆∆«¿ƒƒ
‰Ó‰a ˙ÏBÚ ÔÈÁzÓe86ÔÈeÓ‡‰ ÔÈÁ˙p‰ Ô‰ el‡Â , ¿«¿ƒ«¿≈»¿≈≈«¿»ƒ»¬ƒ

.‰ÈÁ˙Ï d˙‡ ÁzÂ :‰Bza«»¿ƒ«…»ƒ¿»∆»

כתבו 81) לא.) בדף  וכן (שם, והמפרש לג.) (תמיד הראב "ד
שם  יוםֿטוב ' ב 'תוספות (מובא ה'ערוך' ואילו הזנב , שהוא
"לעומת  ט ) (ג, בויקרא הנזכרת העצה שהיא כתב  מ "א), פ "ג
השדרה  סוף  "שהוא כתב  לא:) (שם והרא"ש העצה",

שם. פ "ג רע "ב  וראה לאליה", א.82)הסמוך לא, שם
תלויה  הבהמה שעדיין השמאלי  הרגל אצל "חתכו כלומר,

והראב "ד). (המפרש, שתי83)בו" "וכן במשנה. שם,
מחוברות" שנשארו שמכאן, הצלעות ושתי  שמכאן הצלעות
שקטנות  "מפני  לפרשם חש ולא ה"ח ), למעלה (ראה

ישראל'). ('תפארת ניכרין" ואינן הן שם 84)וקצרות
ובהגהת  בה". שזכה למי  ונתנה השמאלי  רגל "נטל במשנה:
כלומר, לו", "ונותנה שצ "ל כתב , הרמב "ם על אברהם' 'באר

הי "ג. להלן ראה העוקץ , את שקיבל שנאמר 85)לזה
טלה). הוא תמיד (שקרבן טלה אצל שם בתמיד

דנדבה 86) דיבורא (ויקרא, ב 'ספרא' הוא וכן בקר. בעולת
ודין  מנין, הצאן עולת בקר, עולת אלא לי  "אין ה"ג) פ "ה
מה  הצאן, מן עולה והבא הבקר מן עולה הבא נאמר הוא:
הפשטה". תטען הצאן עולת אף  הפשטה, טעונה בקר עולת

.ÈÔ‡v‰ ÔÓ Ì‡ ?LkÏ ÌÈÈ‡‰ ˙‡ ÔÈÎÈÏBÓ ‰nÎa¿«»ƒƒ∆»≈»ƒ«∆∆ƒƒ«…
‰ML d˙B‡ ÔÈÎÈÏBÓ  ‰ÏBÚ‰ ‡È‰87. ƒ»»ƒƒ»ƒ»

ששה".87) שטעון לטלה "למדנו א: כז, ביומא

.‡ÈÔBL‡‰88Ï‚e L‡a 89BÈÓÈa L‡‰ .90, »ƒ»…»∆∆»…ƒƒ
ÂÈ˙BÚaˆ‡ ÔÈa ÂÈ˜Â ,BÚBÊ ÈtÏk BÓËÁÂ91˙Èe , ¿»¿¿«≈¿¿«¿»≈∆¿¿»≈

‰ÈÏÚ „t‰Â ,‰ÏÚÓÏ ‰ËÈÁL92ÔÈÓÈ ÏL Ï‚‰Â . ¿ƒ»¿«¿»¿«∆∆»∆»¿»∆∆∆»ƒ
BÏ‡ÓOa93ıeÁÏ dBÚ ˙Èe ,94. ƒ¿…≈»«

הראשון.88) ושתי89)הכהן הימנית רגל  והיינו שם,
ההלכה. בהמשך להלן וכן ה"ה, למעלה ראה עמה, ביצים

(ויקרא 90) שנאמר האברים, לכל קודם "שהראש ימינו, ביד
הילכך  פדרו, ואת ראשו ואת לנתחיו אותה ונתח  יב ) א,
מן  יותר כבד "הכבד שהרי  ועוד, (מפרש). בימינו" הראש

ישראל'). ('תפארת בימינו" לוקחו ולפיכך שם 91)הרגל,
בין  קרניו אז זרועו, נגד פונה הבהמה "כשחוטם במשנה.
יפול" שלא בטוב  בו שיחזיק  "כדי  (מפרש), אצבעותיו"

ה"ה.92)(ראב "ד). למעלה וראה במשנה. ביד 93)שם
הוה  למזבח  אברים דהולכת "ומשום במשנה), (שם שמאל
ביתר  (כמו ימין צריכה אין לכך כפרה, מעכב  דלא עבודה
שני מוליך ולכך בשמאל), פסולה שעבודה העבודות,
ואחד  בימין החשוב  האבר ונושא ידיו בשתי  אברים

(רא"ש). במקום 94)בשמאל" "שהרגל כלומר, שם.
הרגל  של החוץ  דצד הכא וקאמר עור, עליו אין בגוף  חיבורו
חוץ , כלפי  נמי  הנושא ביד יהיה העור משם שמפשיטין
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('תפארת  טפי " שפיר דהכי  אצבעותיו, ראשי  כלפי  דהיינו
(ראב "ד). שלמעלה כבוד דרך זה כי  ישראל'),

.ÈÈM‰95ÏLÂ ,BÈÓÈa ÔÈÓÈ ÏL .ÌÈ„i‰ ÈzLa  «≈ƒƒ¿≈«»«ƒ∆»ƒƒƒ¿∆
BÏ‡ÓOa Ï‡ÓO96ıeÁÏ ÔBÚ ˙Èe .97. ¿…ƒ¿…≈»«

השני .95) אותם 96)הכהן מוליכין חשיבותן "דרך שם.
(מפרש). שם.97)למזבח "

.‚ÈLÈÏM‰È98Ï‚e ı˜Úa 99,BÈÓÈa ı˜Ú‰ . «¿ƒƒ»…∆»∆∆»…∆ƒƒ
ÂÈ˙BÚaˆ‡ ÔÈa ˙Ï„Ï„Ó ‰ÈÏ‡‰Â100„k‰ Úaˆ‡Â , ¿»«¿»¿À¿∆∆≈∆¿¿»¿∆¿««»≈

BnÚ ˙BÈÏk‰ ÈzLe101.BÏ‡ÓOa Ï‡ÓO ÏL Ï‚‰Â . ¿≈«¿»ƒ¿»∆∆∆¿…ƒ¿…
ıeÁÏ ÔBÚ ˙Èe102. ≈»«

השלישי .98) ראה 99)הכהן השמאלית, הרגל היינו שם,
הי "א. ולמעלה ההלכה, בהמשך האליה 100)להלן

שהוא  העוקץ  ראש את מניח  והיה (מפרש), בעוקץ  דבוקה
שהיא  האליה (עם השני  וראשו אצבעותיו, בין למעלה עב 
ידו  פס  על להחזיק  ויוכל יעכבו שלא כדי  תלוי  היה ארוכה)
הראב "ד). פירוש (ראה עמו כליות ושתי  הכבד אצבע  גם

ימין.101) יד על העוקץ  עם כלומר, שם.102)שם.

.„ÈÈÚÈ‰103‰be ‰ÊÁa 104,BÈÓÈa ‰ÊÁ‰ . »¿ƒƒ∆»∆«≈»∆»∆ƒƒ
.ÂÈ˙BÚaˆ‡ ÔÈa ‰È˙BÚÏˆÂ ,BÏ‡ÓOa ‰b‰Â¿«≈»ƒ¿…¿«¿∆»≈∆¿¿»

הרביעי .103) שם.104)הכהן משנה,

.ÂËÈLÈÓÁ‰105˙BÙ„ ÈzLa 106,BÈÓÈa ÔÈÓÈ ÏL . «¬ƒƒƒ¿≈¿»∆»ƒƒƒ
.ıeÁÏ ÔBÚ ˙Èe .BÏ‡ÓOa Ï‡ÓO ÏLÂ¿∆¿…ƒ¿…≈»«

החמישי .105) שם.106)הכהן משנה,

.ÊËÈMM‰107CÊa ÔÈe˙ ,ÌÈ˜a 108ÏÚ ÌÈÚÎe , «ƒƒƒ¿»«ƒ¿ƒ¿»≈¿»«ƒ«
‰ÏÚÓÏÓ Ô‰Èab109.ÊÚ B‡ Ok ‰ÏBÚ‰ ‰˙È‰ Ì‡ . «≈∆ƒ¿«¿»ƒ»¿»»»∆∆≈

ÌÈL ÌÈw‰ ÔÈÎÈÏBÓ  ÏÈ‡ ‰˙È‰ Ì‡ Ï‡110ÔÎÂ . ¬»ƒ»¿»«ƒƒƒ«¿»«ƒ¿«ƒ¿≈
‰ÈÎÒ ÏL ˙Ïq‰111„Á‡ „Èa112„Á‡ „Èa ÔÈi‰Â ,113. «…∆∆¿»∆»¿«∆»¿««ƒ¿«∆»

ÏÈ‡ ‰È‰ Ì‡Â114ÌÈLa ÔÈi‰Â ,ÌÈLa ˙Ïq‰ 115. ¿ƒ»»«ƒ«…∆ƒ¿«ƒ¿««ƒƒ¿«ƒ

הששי .107) (ראה 108)הכהן גדולה כף  היא "בזך" שם.
"קערה". שם פירש ורבינו וברע "ב ). שם.109)במפרש

והקטיר  במים ירחץ  והכרעים "והקרב  יג) (שם, שנאמר
שם. ברא"ש ראה הקרב , על שהכרעים הרי  המזבחה",

וכבד 110) גדול שהאיל הוא: והטעם ב . כו, יומא משנה,
(ראה  שנתיים בן והאיל שנה בן הוא הכבש שהרי  הכבש, מן
לשני הקרבים את לחלק  הכוונה ואין הי "ד), פ "א למעלה
יומא  ישראל' ('תפארת ביחד נושאים שניהם אלא הכהנים,

מ "ו). מקטירין 111)פ "ב  העולה, אברי  הקטרת שלאחר
סולת. דהיינו "השביעי112)מנחתו, במשנה: שם

מנה 113)בסולת". לא שרבינו ומה ביין". "התשיעי  שם:
משום  בחביתין", "השמיני  שם במשנה שמובא חביתין כאן
התמיד, בעולת מדברות וביומא בתמיד הנ"ל שהמשניות
מנחת  בה שאין סתם עולה מקרבן מדבר כאן רבינו אבל
רבינו  שמדבר ה"ה ומוספין תמידין מהל' בפ "ו אבל חביתין,
המוריה'). ('הר חביתין גם שם מביא תמיד, בקרבן

שם.114) עשרון 115)יומא, היא הכבש שסולת משום

שני האיל סולת ואילו שמן, ההין ברביעית בלול אחד
יין  הם הכבש ונסכי  שמן, ההין בשלישית בלול עשרונים
(ראה  יין ההין שלישית הם האיל ונסכי  ההין, רביעית
לשני הסולת את מחלקים היו לא אולם ה"ד). פ "ב  למעלה
ביחד  נושאים כהנים שני  אלא כהנים, לשני  היין ואת כהנים
היין  את ביחד נושאים אחרים כהנים ושני  הסולת, את

למעלה. וראה שם). יומא, ישראל' ('תפארת

.ÊÈB˙B‡ ÔÈÎÈÏBÓ ÊÚ‰ B‡ Ok‰L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈»»≈∆«∆∆»≈ƒƒ
‰BÓL116„Á‡ B˙B‡ ÔÈÎÈÏBÓ ÏÈ‡‰Â ,ÁaÊnÏ ¿»«ƒ¿≈«¿»«ƒƒƒ««

OÚ117. »»

הנושאים 116) שנים ישנם הנ"ל, לששה שנוסף  כהנים.
והיין. טו 117)הסולת הלכה שעד חמשה היינו כהנים.

הרי ליין, ושנים לסולת שנים לקרבים, שנים בכלל), (והיא
עשר. אחד כאן

.ÁÈÌÈOÚÂ ‰Úa‡ B˙B‡ ÔÈÎÈÏBÓ BM‰118ÔBL‡‰ . «ƒƒ«¿»»¿∆¿ƒ»ƒ
ÏL Ï‚‰ ÔÈÎÈÏBÓ ÈLÈÏM‰Â ÈM‰Â .L‡‰ ˙‡ CÈÏBÓƒ∆»…¿«≈ƒ¿«¿ƒƒƒƒ»∆∆∆
ÈMM‰Â .ı˜Ú‰ ˙‡ ÔÈÎÈÏBÓ ÈLÈÓÁ‰Â ÈÚÈ‰Â .ÔÈÓÈ»ƒ¿»¿ƒƒ¿«¬ƒƒƒƒ∆»…∆¿«ƒƒ
ÈÈÓM‰Â .Ï‡ÓO ÏL Ï‚‰ ˙‡ ÔÈÎÈÏBÓ ÈÚÈM‰Â¿«¿ƒƒƒƒ∆»∆∆∆¿…¿«¿ƒƒ
,‰LÏL d˙B‡ ÔÈÎÈÏBÓ ‰b‰Â .‰ÊÁ‰ ˙‡ CÈÏBÓƒ∆∆»∆¿«≈»ƒƒ»¿»

L ÔÈÎÈÏBÓe .OÚ „Á‡Â ÈÈOÚÂ ÈÚÈLzÌÈ„i‰ Èz ¿ƒƒ«¬ƒƒ¿««»»ƒƒ¿≈«»«ƒ
˙Ïq‰Â ÌÈw‰Â ,ÌÈLa ˙BÙc‰ ÈzLe ,ÌÈLa119 ƒ¿«ƒ¿≈«¿»ƒ¿«ƒ¿«¿»«ƒ¿«…∆

ÔÈi‰Â120.ÌÈOÚÂ ‰Úa‡ È‰ .‰LÏL ‰LÏLa ¿««ƒƒ¿»¿»¬≈«¿»»¿∆¿ƒ

ואיבריו 118) גדול הוא שהשור משום במשנה. שם יומא,
נוספים. בכהנים צורך יש לכן שלשה 119)כבדים, שהוא

פ "ב  למעלה (ראה שמן ההין בחצי  בלול סולת עשרונים
(שם).120)ה"ד). ההין חצי  שהוא

.ËÈBL ÏL ÏB„b‰ ‡‰ e˜lÁÈ ‡Ï ‰nÏÂ¿»»…¿«¿»≈∆«»∆
‰ÈÁ˙ ‡ÏÂ  ‰ÈÁ˙Ï d˙‡ ÁzÂ :Ó‡pL ?ÌÈ˜ÏÁÏ«¬»ƒ∆∆¡«¿ƒ«…»ƒ¿»∆»¿…¿»∆»

ÌÈÁ˙Ï121?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .122˙BÏBÚa ƒ¿»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿
‰ÈÁ˙ CÈÏB‰Ï eˆ Ì‡ ,„ÈÁi‰ ˙BÏBÚ Ï‡ ;eav‰«ƒ¬»«»ƒƒ»¿ƒ¿»∆»

ÔÈÎÈÏBÓ  ˙BÈa B‡ el‡Ó ˙BÁÙa123. ¿»≈≈¿≈ƒƒ

הוא 121) וכן ה"ז. פ "ה דנדבה דיבורא ויקרא, 'ספרא'
א. יא, חולין כהנים.122)בגמרא של זה מספר שצריך

שם.123) יומא, משנה

.Î?˙ÈOÚ ‰˙È‰ „ˆÈk ÛBÚ‰ ˙ÏBÚ124‰ÏBÚ «»≈«»¿»«¬≈∆
LkÏ125‰BÙe126BqÏ127˙ÈÓBc Ô˜Ï BÏ ‡e «∆∆∆«≈»¿∆∆¿ƒ

˙ÈÁÊÓ128˜ÏBÓ ‰È‰Â ,129ÏenÓ dL‡ ˙‡ ÌL ƒ¿»ƒ¿»»≈»∆…»ƒ
dtÚ130ÏÈcÓe131‰ÏeÒt  ÏÈc‰ ‡Ï Ì‡Â .132. »¿»«¿ƒ¿ƒ…ƒ¿ƒ¿»

È˜ ÏÚ Ûeb‰ Ì„Â L‡‰ Ìc ‰vÓÓe133ÁaÊn‰ ¿«∆«»…¿«««ƒ«ƒ¿≈«
ÁaÊn‰ ÚˆÓ‡aL ËeÁ‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ134Ì„ ‰vÓ Ì‡Â . ¿«¿»ƒ«∆¿∆¿««ƒ¿≈«¿ƒƒ»«

‰ÏeÒt  Ûeb‰ Ì„ ‰vÓ ‡ÏÂ L‡‰135Ì„ ‰vÓ . »…¿…ƒ»««¿»ƒ»«
.‰Lk  L‡‰ Ì„ ‰vÓ ‡ÏÂ Ûeb‰«¿…ƒ»«»…¿≈»

ב .124) סד, זבחים למעלה 125)משנה, נעשית שהרי 
ההלכה. בהמשך ראה הסקרא, הכבש 126)מחוט  עלֿידי 

הבחירה  בית מהל' פ "ב  למעלה ראה הגדול, שבכבש הקטן
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קלי                  
         

יד. (פ "ב 127)הלכה למעלה רבינו שהזכיר הסובב  הוא
סה.) (זבחים שאמרו ואף ֿעלֿפי  ה"ז). הבחירה בית מהלכות
– המזבח " בראש מליקה אף  המזבח , בראש הקטרה "מה
המזבח  כראש דינו שהסובב  מוכיח  שם הברייתא המשך הרי 
שאפשר  הסוגיא בסוף  הדבר וטעם (עיי "ש), זה לענין
ורק  האימורים. שם ולהקטיר הסובב  גבי  על מערכה לעשות
דרומית  מערבית בקרן נעשית העוף  עולת שהיתה בזמן
לא  כי  ממש, המזבח  בראש עולה היה אז ה"י ), פ "ז (להלן
זבחים  רש"י  ראה מערב , לצד הגדול בכבש קטן כבש היה
 ֿ יום וב 'תוספות יותר, ד"ה שם ו'תוספות' צבר, ד"ה סד.
אות  מ "ה שם ישראל' כ'תפארת ודלא מ "ג. פ "ו זבחים טוב '

משום 128)כח ). סד.) (שם בגמרא והטעימו שם. משנה,
והעור  המוראה את שם שמשליך הדשן, לבית קרובה שהיא
פ "ז  להלן וראה הכ"א. להלן ראה המעיים, ובני  הנוצה עם
מזרחית  דרומית קרן ואין רבה, העוף  שעולת בזמן כי  ה"ז

מערבית. דרומית לקרן נפנין אותה, ראה 129)מכילה
מולקין. כיצד הכ"ג פני130)להלן אחורי  הוא "ערפה"

והוא  למטה, הוא ערפה" ו"מול ראש, גובה כלומר , העוף .
ו'תפארת  ורע "ב  שם, זבחים רש"י  ראה הצוואר. אחורי 
"ממול  הכתוב  בה ביאר לא העוף  ועולת שם. ישראל'
ממליקת  העולה מליקת סה.) (שם למדנו אבל עורף ",
"ומלק ", טו) א, ויקרא – (בעולה כאן "נאמר החטאת,
להלן  מה "ומלק ", ח ) ה, שם – (בחטאת להלן ונאמר
ממול  ראשו את "ומלק  שם: (כמפורש עורף  ממול (בחטאת)

עורף ". ממול (עולה) כאן אף  חותך 131)ערפו"), כלומר,
(חולין  מעכב  אינו העור אבל הכ"ג. כדלהלן הסימנים שני 
זאת  ולמדו שם). משנה' וב 'לחם ה"ו, פ "ז להלן וראה - כ:
– והקטיר" "ומלק  טו) א, (שם שנאמר ממה סה.) (זבחים
הראש  מליקה אף  לעצמו, והגוף  לעצמו הראש הקטרה, מה
שם) המשנה, (בפירוש רבינו אבל לעצמו. והגוף  לעצמו
יבדיל", "ולא ח ) ה, (שם העוף  בחטאת שנאמר שממה כתב 
 ֿ יום ב 'תוספות וראה מבדיל. הוא העוף  בעולת כי  ידענו

שם. זבחים "הבדיל 132)טוב ' במשנה - ב  סד, שם
(סה: שם וב 'תוספות' פסל". בעולה, הבדיל ולא בחטאת
ב 'ספרא' שדרשו כמו בחטאת, הניחא הקשו: הבדיל) ד"ה
כל  שיהו "חטאת, ה"ט ) פי "ח  דחובה דיבורא (ויקרא,
ומשם  לשמו", שלא למלקו פרט  הוא, חטאת. לשם מעשיה
- קשה בעולה, אבל פוסל. בחטאת המשנה שכל ללמוד יש
הראש  הקטרה, מה למדו: מהקטרה שהרי  ועוד מנלן?
הקטרה  מה גם: לומר יש כן ואם בעצמו, והגוף  בעצמו
כי ויתכן עיי "ש. מעכבת, אינה הבדלה אף  מעכבת, אינה

בפי רבינו כתב  שכתב לכך ממה זאת שלמדו המשניות, רוש
בעולה  אבל יבדיל, ולא בחטאת יבדיל": "ולא בחטאת
עיון  וצריך לעכב , הכתוב  עליו ששנה כמו זה והרי  מבדיל,

המוריה'). שבראש 133)('הר המליקה מקום שדוחק 
על  דמו "ונמצה טו) א, (שם שנאמר המזבח , לקיר ובגוף 
ה"ז) פ "ז דנדבה דיבורא (ויקרא, וב 'ספרא' המזבח ", קיר
ומוצה  ובגוף  בראש אוחז כולו דם דמו, "ונמצה אמרו:

נעשית 134)משניהם". העוף  "עולת מ "א): (פ "א קנים
סה.): (בזבחים זאת ולמדו פסול". שינה ואם למעלה,
לאחר  דעתך על תעלה וכי  (שם), דמו ונמצה והקטיר "ומלק 
בראש  הקטרה מה לך: לומר אלא וממצה, חוזר שהקטיר

קכו, הערה למעלה וראה המזבח ". בראש מיצוי  אף  המזבח ,
מזבח . של ראשו גם נקרא שם 135)שהסובב  זבחים,

סו.) שם בגמרא הובא ה"ז, פ "ט  (שם וב 'ספרא' במשנה.
או  הראש, דם מיצה ולא הגוף  דם שמיצה אע "פ  "עולה,
הגוף , דם מיצה ולא הראש דם שמיצה אע "פ  יכול
מסתברא  רבינא, "אמר שם: ובגמרא הוא". תלמודֿלומר

שכיחי ". בגוף  דמים, דרוב 

.‡ÎÁaÊnÏ B˙˜ÈÏÓ ˙Èa ÛÈwÓe L‡‰ ˙‡ ÏËBÂ¿≈∆»…«ƒ≈¿ƒ»«ƒ¿≈«
ÁÏÓa B‚ÙBÒÂ136ÌÈM‡‰ Èab ÏÚ B˜BÊÂ137BÏ ‡e . ¿¿¿∆«¿¿««≈»ƒƒ»

ÛebÏ138‰‡n‰ ˙‡ ÈÒ‰Â139ÌÚ B„Èa ‰ÈÏÚL BÚ‰Â «¿≈ƒ∆«À¿»¿»∆»∆»¿»ƒ
‰ˆBp‰140dnÚ ÔÈ‡ˆBi‰ ÌÈÚÓ Èa ˙‡Â141ÔÎÈÏLÓe «»¿∆¿≈≈«ƒ«¿ƒƒ»«¿ƒ»

ÔLc‰ ˙ÈÏ142. ¿≈«∆∆

נטל 136) המזבח , קיר על דמה את "וממצה במשנה: שם
במלח ". וסופגו למזבח , מליקתו בית והקיף  הראש את
סומכו  למזבח , מליקתו בית את והקיף  רש"י : שם ופירש
שם. הרע "ב  פירש וכן הדם". שיתמצה כדי  בקיר, ודחקו
הגוף ", ודם הראש דם "וממצה למעלה שכתב  לרבינו אבל
לצורך  אינה למזבח  זו הקרבה כלומר זו, הקפה כי  ע "כ

מיצה. כבר שהרי  אש 137)מיצוי  על כלומר, במשנה. שם
במשנה.138)המזבח . שבו 139)שם הזפק  "הוא

בפירוש  (רבינו באדם" האצטומכא כנגד בעוף  והוא המאכל,
שעליו,140)המשניות). העור עם הזפק  את מסיר כלומר,

המוראה  את "והסיר במשנה: שם העור. שעל הנוצה ועם
מוראתו  את "והסיר טז) א, (ויקרא שנאמר כמו הנוצה", ואת
עלֿכרחך  הרי  והנוצה, המוראה את שמסיר ומכיון בנוצתה",
היא  הנוצה שהרי  המוראה, שעל העור את גם מסיר שהוא
תנאֿקמא  כדברי  הוא "בידו", רבינו שכתב  ומה העור. על
"קודרה  האומר ישמעאל, רבי  דבי  כתנא ודלא סה.) (זבחים
חותך  והוא שעליה, הנוצה היא ונוצתה ארובה". כמין בסכין
המשניות). בפירוש (רבינו שעליה" והנוצה העור עם אותה
נוצה  היא שנוצה שם) לתורה, (בפירושו הרמב "ן כתב  וכן
פירש  שם) ובחומש שם, (בזבחים רש"י  אבל ממש,
נעו  גם נצו "כי  כמו מאוס , ודבר פרש מלשון "נוצתה"

טו). ד, יוסי141)(איכה אבא וכדעת במשנה, - ב  סד, שם
ראה  עמה", קורקבנה ונוטל "נוטלה האומר: סה.) (זבחים

שם. התורה, על הרמב "ן כמו 142)בפירוש שם. משנה,
אל  קדמה, המזבח  אצל אותה "והשליך שם) (ויקרא שנאמר
פ "ט  שם ('ספרא' כבש של למזרחו כלומר הדשן", מקום
מהל' פ "ב  (להלן הרמתו לאחר הדשן נותנים היו ושם ה"ג).

הי "ב ). ומוספין תמידין

.ÎÔÈkÒ ‡Ïa B„Èa  ÂÈÙÎ B˙‡ ÚqLÂ143BÈ‡Â . ¿ƒ«…ƒ¿»»¿»¿…«ƒ¿≈
ÏÈc‰Ï CÈˆ144 ÏÈc‰ Ì‡Â .ÏÈcÈ ‡Ï :Ó‡pL , »ƒ¿«¿ƒ∆∆¡«…«¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ

Lk145ÁÏÓa B‚ÙBÒÂ .146ÌÈM‡‰ Èab ÏÚ B˜BÊÂ147. »≈¿¿¿∆«¿¿««≈»ƒƒ
Èa ˙‡ ‡ÏÂ ‰ˆBp‰ ˙‡ ‡ÏÂ ‰‡n‰ ˙‡ ÈÒ‰ ‡Ï…≈ƒ∆«À¿»¿…∆«»¿…∆¿≈
Á‡Ó da ‰pML Ïk  ÁÏÓa d‚ÙÒ ‡ÏÂ ÌÈÚÓ≈«ƒ¿…¿»»¿∆«…∆ƒ»»≈««

‰Lk Ìc‰ ˙ÈˆÓz148. «¿ƒ«»¿≈»

ביד,143) אלא שיסע  אין ושסע , רבנן: "תנו ב : סה, זבחים
הגדי ". כשסע  וישסעהו ו) יד, (שופטים אומר הוא  וכן

('תפארת 144) מזה" זה הגוף  חלקי  שני  קורע  "אינו
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ה"ו):145)ישראל'). (שם ב 'ספרא' הוא וכן במשנה. שם
שמח '). ('אור והקטיר" תלמודֿלומר פסל, יבדיל אם "יכול
יבדיל" "לא כי  רבינו, הסביר שמיני ) (כלל המצוות' וב 'ספר
בעבור  מהבדלה, לפטור אלא לאו, לאזהרות בא לא זה,
על  עולה והיה לנתחיה, אותו ונתח  בהמה בעולת שאמר
צריך  שאינו אמר לכן כמותה, העוף  עולת שגם הדעת

כשר. הבדיל ואם בלבד, ישסעהו אבל שם 146)להבדיל,
מלח ". תקריב  קרבנך כל "על יג) ב , (שם שנאמר במשנה.

הכהן 147) אותו "והקטיר יז) א, (שם שנאמר במשנה. שם
ריח  אשה הוא עולה האש, על אשר העצים על המזבחה

לה'". שם.148)ניחוח  ב 'ספרא' הוא וכן במשנה. שם

.‚Î„BÈÂ ıˆB˜ ?ÔÈ˜ÏBÓ „ˆÈk149Ôtva150ÏenÓ ≈«¿ƒ≈¿≈«ƒ…∆ƒ
ÛÚ151‡È‰Ïe CÈÏB‰Ï ‰ˆ Ì‡ .152,‡ÈÓe CÈÏBÓ  …∆ƒ»»¿ƒ¿»ƒƒ≈ƒ

Bc  Ôtva „BÈÂ ÒBc ˙BÈ‰Ï ‰ˆ Ì‡ÂÒ153Ì‡Â . ¿ƒ»»ƒ¿≈¿≈«ƒ…∆≈¿ƒ
ÌÈÓÈq‰ e˜Ú154LLBÁ BÈ‡ 155C˙BÁÂ .156 ∆∆¿«ƒ»ƒ≈≈¿≈

‰„L157˙˜ÙÓe158Oa  ‡Ïa159 C˙Á Ì‡L ; ƒ¿»«¿∆∆¿……»»∆ƒ»«…
ÔÈÓÈqÏ ÚÈbiL Ì„˜ ‰˙Ók BÊ È‰  Oa160CÈˆÂ . »»¬≈¿≈»…∆∆«ƒ««ƒ»ƒ¿»ƒ
„BÈ ‡e‰Lk ‰ÏBÚa ÌÈÓÈq‰ ÈL CzÁÏ161˜ÏBn‰Â . «¿…¿≈«ƒ»ƒ¿»¿∆≈¿«≈

ÔÈkÒa162ÔÈ„„v‰ ÔÓ B‡163ÈÓk ‡l‡ ,‰˜ÈÏÓ dÈ‡  ¿«ƒƒ«¿»ƒ≈»¿ƒ»∆»¿ƒ
‰˜ÈÏÓÏ Lk ÛÚ‰ ÏÎÂ .Á B‡ ˜ÁL164. ∆»«»«¿»»…∆»≈ƒ¿ƒ»

ויורד 149) קוצץ  מליקה, מצות כהנא, רב  "אמר א: כ, חולין
והובאה". הולכה "בלא רש"י  ומפרש מצוותה". היא וזו
דורס  וזהו צנון, שחותך כמי  למטה וחותך דוחק  הוא כלומר,

שח  מהל' בפ "ג (וראה ההלכה בהמשך הי "א).שלהלן יטה
"יכול 150) אמרו: סה.) בזבחים וכן ה"ג, פ "ז (שם ב 'ספרא'

ומלק " "הכהן טו) (שם, תלמודֿלומר וכו', בסכין ימלקנו
ובתוספתא  כהן". של בעצמו אלא מליקה תהא שלא וכו',
היה  וכו', העוף  בחטאת מולק  "כיצד אמרינן: פ "ז, זבחים
העוף , בחטאת שמולק  כשם וכו', ערפה ממול בצפורן מולק 
מבדיל  היה העוף  שבעולת אלא העוף , בעולת מולק  כך

ה"כ.151)וכו'". למעלה לחתוך 152)ראה כלומר,
שחיטה. וכדין לחם) שחותכים (כמו ומביא מוליך בצורת

ה"ז. שחיטה מהל' פ "ב  דברי153)ראה על שם, בחולין
ויורד), דורס  =) ויורד קוצץ  מליקה מצות שאומר כהנא רב 
מוליך  אין, ויורד קוצץ  למימר: אבין רבי  "סבר אמרו:
ומביא  שמוליך כלֿשכן ירמיה, רב  ליה אמר לא, ומביא
היא  זו "אף  אימא: מצוותה", היא "זו ומאי  כשר, במליקה

"עיקור 154)מצוותה". הי "ד: שחיטה מהל' פ "ג ראה
ונשמט  הוושט , או הקנה והיא הגרגרת, שנעקרה כגון כיצד?

שחיטה". גמר קודם שניהן או מהן שם:155)אחד חולין,
ב  ובעמ ' בעוף ", סימנין עיקור אין יחזקאל, בר רמי  "תני 
בר  רמי  דתני  הא קיסי , בר רבין לי  אמר רבינא, "אמר שם:
יש  בשחיטה אבל במליקה, אלא אמרן לא וכו' יחזקאל
בה, פסלו לא וחלדה דדרסה "כיון רש"י  ופירש עיקור",

בה". פסיל לא נמי  סימנים זבחים 156)עיקור ברייתא,
א. וכח , א. כא, וחולין ב . רש"י157)סה, השדרה, חוט 

חוט  היכן "עד ה"ג: שחיטה מהל' פ "ט  וראה שם, זבחים
העורף ". שבתחילת לפולין מבחוץ  תחילתו השדרה,

שם.158) רש"י  הצוואר, רש"י159)עצם סביב , המקפת
נשברה 160)שם. כ:) (חולין "כדאמרינן ב : סה, שם

מפרכסת, ואפילו ומטמאה נבילה, - עמה בשר ורוב  מפרקת
קודם  (ובעולה, הסימן קודם בשר רוב  חותך הוי  אי  הילכך
וסימנין  מליקה, בה מהניא ולא מתה ליה הויא הסימנים)

שם). (רש"י  הן" מסיני  למשה שלא 161)הלכה כלומר,
שני חותך אלא לשני , אחד סימן בין שהיה שום תהיה
וכדברי הבשר, חותך ואחרֿכך יורד, כשהוא מיד הסימנים

ב . סה, זבחים א.162)אביי  סח , זבחים משנה,
שחיטתו 163) - הצדדין מן "השוחט  ב : יט , חולין משנה,

ו"צדדין" פסולה", מליקתו - הצדדין מן המולק  כשרה,
מליקתו  כך ומשום (רש"י ), הצוואר לצד ששוחט  הוא,
מאחוריו" דהיינו ערפו, ממול כתיב  "דבמליקה פסולה,

שם). כשר 164)(רש"י  העורף  "שכל שם: חולין במשנה,
כל  אבל למליקה, כשר העורף  רוחב  כל כלומר, למליקה",
אחורי כל (שהוא העורף  מול ורק  אך אלא כשר, אינו האורך

ה"כ. למעלה וראה הצוואר),

ה'תשע"ט  א' אדר ג' שישי יום 

   1 
ודין 1) נעשית, היא וכיצד החטאת, עשיית מצות תבואר בו

הנשרפות. חטאות

.‡‰eÓ‡‰ Ô˙ÂˆÓk ˙B‡hÁ‰ ˙BOÚÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈«¬««»¿ƒ¿»»»¬»
‰Bza2˙ÏÎ‡p‰ ˙‡hÁ ‰OÚÓ „ˆÈÎÂ .3Ô˙BÂ ËÁBL ? «»¿≈««¬≈«»«∆¡∆∆≈¿≈

e‡aL BÓk Ìc‰4dËÈLÙÓe ,5ÌÈeÓ‡‰ LÈÙÓe6, «»¿∆≈«¿«¿ƒ»«¿ƒ»≈ƒ
ÔÁÏBÓe7Ô˜BÊÂ8ÌÈM‡‰ Èab ÏÚ9˙‡ ÔzÏ ‰ˆ Ì‡Â . ¿»¿¿»««≈»ƒƒ¿ƒ»»ƒ≈∆

Ô˙B  ÁaÊnÏ ÔÎÈÏBnLk ÈÏÎa ÔÈeÓ‡‰10‡Le . »≈ƒƒ¿ƒ¿∆ƒ»«ƒ¿≈«≈¿»
‰ÊÚa ‰p‰k ÈÎÊÏ ÏÎ‡ dOa11. ¿»»∆¡»¿ƒ¿≈¿À»»¬»»

ומבואר 2) וגו'", החטאת תורת "זאת יח ) ו, (ויקרא שנאמר
יאכל. ומה נקטר ממנה ומה יקרב  איך אֿלה) ד, (שם

נאכלת 3) חטאת איזו טוֿטז הלכה א פרק  למעלה ראה
נשרפת. לעניין 4)ואיזו אֿב , הלכה ה פרק  למעלה

הדם. זריקת לעניין ז ובהלכה מעורה.5)שחיטה,
יח :6) הלכה שם למעלה ראה האימורים, את מוציא כלומר,

את  מוציאין כך ואחר אותן מפשיטין וכו' הזבחים "כל
אותם  מפשיטין שאין הנשרפות מחטאות חוץ  אימוריהם,

במלח 7)כלל". מנחתך קרבן "וכל הפסוק  על כ. במנחות
מנין  (מנחה), קומץ  אלא לי  "ואין אמרו: יג) ב , (שם תמלח "
וכו', אשם ואימורי  חטאת אימורי  וכו', הלבונה את לרבות
מלח ". תקריב  קרבנך כל "על (שם) לומר תלמוד

עולה 8) בקרבן רבינו כן כתב  ד הלכה ו פרק  [למעלה
וצריך ו  והדם", הבשר עולותיך "ועשית הפסוק  מן למדה

בחטאת?]. כן למדו מהיכן ח ֿי )9)עיון ד, (שם שנאמר
על  הכהן והקטירם וגו' הכליות שתי  וגו' חלב  כל "ואת

העולה". "הקטר 10)מזבח  א: פרק  זבחים בתוספתא
בין  בכלי  בין ביד בין האישים גבי  על ונתנן וכו' חלבים
שכל  פי  על ואף  כשירין". אלו הרי  בימינו בין בשמאלו
הולכת  לעניין יא.) זבחים (עיין ימין יד טעון חטאת מעשה
בכלי . גם מותר כשר, בשמאל שגם ואימורים, חלבים

לזכרי11) הקלעים מן לפנים "ונאכלין נג. בזבחים משנה
במקום  יט ) ו, (שם החטאת על בתורה "שנאמר כהונה".
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מן  לפנים עניין והוא מועד, אהל בחצר תיאכל קדוש
במשכן. הקלעים מן לפנים כנגד במקדש והעזרה הקלעים.

.˜BÊÂ ËÁBL ?˙BÙOp‰ ˙B‡hÁ ‰OÚÓ „ˆÈÎÂ12 ¿≈««¬≈«»«ƒ¿»≈¿≈
e‡aL BÓk ÌÓc13ÌÚB˜ Ck Á‡Â ,14‡ÈˆBÓe »»¿∆≈«¿¿««»¿»ƒ

ÌÈeÓ‡‰15ÈÏÎa Ô˙BÂ16ÔÁÏBÓe ,17Èab ÏÚ Ô˜BÊÂ »≈ƒ¿¿»ƒ¿ƒ¿»¿¿»««≈
Ô˙È‡L ‡ÈˆBÓe .ÌÈM‡‰18ÈÚÏ ıeÁ19ÔÈÁzÓe , »ƒƒƒ¿≈ƒ»»ƒ¿«¿ƒ

ÔBÚa ‰ÏBÚ‰ ÈÁ˙k ÌL Ô˙B‡20ÌL Ô˙B‡ ÔÈÙBOÂ , »»¿ƒ¿≈»»¿»¿¿ƒ»»
ÔLc‰ ˙Èa21. ¿≈«∆∆

ט ).12) הלכה ה פרק  (למעלה בפרק 13)באצבע  למעלה
זריקת  לעניין יאֿיב  ובהלכות שחיטה, לעניין אֿב  הלכות ה

הנשרפות 14)הדם. החטאות שהרי  אותן, מפשיטין ואין
עורן. עם את 15)נשרפות והוציא "קרען פז: יומא משנה

במגיס ",16)אימוריהן". "נתן במשנה שם שרת. כלי 
משאר  טפי  הנשרפות בחטאות כלי  דבעינן דהא "נראה
ג) ו, (שם כדכתיב  הרמה, לשון בהו דכתיב  משום זבחים,

בכלי ". והוי  כל 17)והרים, "על יג) ב , (שם שנאמר

מלח ". תקריב  קרבו 18)קרבנך כרעיו, ראשו, בשרו, עורו,
יא). ד, (שם יב )19)ופרשו (שם, שנאמר לירושלים, חוץ 

מחוץ  "אל ואמרו: למחנה", מחוץ  אל הפר כל את "והוציא
מחנות  לשלוש חוץ  אומר אתה מחנות, לשלוש חוץ  למחנה,
(שם, העדה בפר אומר כשהוא אחת, מחנה אלא אינו או
נאמר  כבר שהרי  לומר, צריך שאין למחנה מחוץ  אל כא)
שנייה, מחנה לו ליתן הראשון, הפר את שרף  כאשר (שם)
את  "והוציא ד, ו, (שם בדשן למחנה מחוץ  אומר כשהוא
כבר  שהרי  לומר, צריך שאין למחנה"), מחוץ  אל הדשן
מחנה  לו ליתן - ישרף  הדשן שפך על יב ) ד, (שם נאמר
מחנה  הבית, והר שכינה מחנה היא והעזרה שלישית".
שלישית. מחנה שהיא ישראל, מחנה וירושלים לווייה

מנתחן 20) ושם שלמות, כשהן העיר מן מוציאן כלומר,
(שם, שנאמר לפי  העור הפשט  בלא אבל העולה, כנתחי 
כרעיו  ועל ראשו על בשרו כל ואת הפר עור "ואת יאֿיב )
וספרא  שם יומא נ. (זבחים ואמרו והוציא". ופרשו וקרבו
שלם, ישרפנו יכול שלם, שמוציאו "מלמד ב ) הלכה שם,
ח ֿט ) א, שם (בעולה להלן ונאמר וכרעיו ראשו כאן נאמר
(שנאמר  ניתוח  ידי  על עולה אצל להלן מה וכרעיו, ראשו
אי ניתוח , ידי  על כאן אף  לנתחיה") אותה "ונתח  ו א, שם
העולה) את "והפשיט  שם נאמר (שהרי  בהפשט  להלן מה
כשם  - ופרשו וקרבו לומר תלמוד הפשט , נמי  כאן אף 

בעורו". בשרו כך בקרבו יב )21)שפרשו ד, (שם שנאמר
יישרף ". הדשן שפך "על

.‚‰ÙOÏ ˙BÓB˜Ó ‰LÏL22CB˙a  „Á‡ : ¿»¿ƒ¿≈»∆»¿
‰ÊÚ‰23ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ÔÈÙBO Be .24ÈeÓ‡Â , »¬»»¿ƒ¿≈«À¿»ƒ¿≈≈

eÏÒÙpL ÌÈl˜ ÌÈL„˜25ÏL ÌÈÈÚOe ÌÈÙe , »»ƒ«ƒ∆ƒ¿¿»ƒ¿ƒƒ∆
ÈÙÏ ÔÈa ÏeÒt Ì‰a Ú‡ Ì‡ ˙BÙOp‰ ˙B‡hÁ«»«ƒ¿»ƒ≈«»∆¿≈ƒ¿≈

‰˜ÈÊ Á‡Ï ÔÈa ‰˜ÈÊ26e‡ˆiL B‡ e‡ÓËpL ÔB‚k , ¿ƒ»≈¿««¿ƒ»¿∆ƒ¿¿∆»¿
˙‡ˆÏ ÔpÓÊ ÚÈb‰ ‡lL „Ú ‰ÊÚÏ ıeÁ27ÔlL B‡ , »¬»»«∆…ƒƒ«¿«»»≈∆»
Ô‰lL ÔÈeÓ‡‰ eÏ B‡ Oa‰28. «»»»»≈ƒ∆»∆

תני22) וכן אבוה בר רבה אמר נחמן רב  אמר קד: בזבחים
מקומות  שלושה היינו הן" הדשנין בית "שלושה לוי 

יותר, היו הדשן, שם להניח  הדשנים בית אבל לשריפה,
הדשן  להרמת מקום בעזרה היה הנ"ל משלושה חוץ  שהרי 
ודישון  העוף  מוראת נותנין היו ששם שריפה) מקום (ולא
של  במזרחו והיה הדשן, בית ונקרא והמנורה, הפנימי  מזבח 

מזבח .23)כבש. של במזרחו והיה שם. זבחים
ממה 24) ועוד) כד. (פסחים זאת ולמדו קדשים קדשי  פסולי 

אהל  אל מדמה יובא אשר חטאת "וכל כג) ו, (שם שנאמר
"בקדש  ודרשו תישרף " באש תאכל לא בקדש לכפר מועד
ואימורי קדשים קדשי  לפסולי  למדו ומכאן תשרף ", באש
שרק  רש"י  ופירש בעזרה, = בקדש שנשרפים קלים קדשים
בעזרה. נשרפים בעזרה, שאכילתם קדשים, קדשי  פסולי 
שריפתם  אף  העיר, בכל שנאכלים קלים, קדשים פסולי  אבל

העיר. הואיל 25)בכל קלים, קדשים של "אפילו כלומר,
בעזרה". פסוליהם שריפת אף  בעזרה, הכשירין והקטרת

הזמן 26) שהגיע  אף  זריקה, אחר אפילו כי  שם. זבחים
בעזרה. נשרפין - יצאו לא ועדיין הואיל לצאת,

זריקה.27) קודם ספק 28)כלומר, כל אין הנקטר, שבדבר
נפסלו  שוודאי  שיצאו לאימורים הדין והוא פוסלת. שלינה

לצאת. סופם אין שהרי  בעזרה, נשרפים וודאי 

.„Be .‰Èa BÓLe ,˙Èa‰ ‰a  ÈM‰ ÌB˜n‰Â¿«»«≈ƒ¿«««ƒ¿ƒ»
Á‡ ÏeÒt Ô‰a Ú‡ Ì‡ ˙BÙOp‰ ˙B‡hÁ ÔÈÙBO¿ƒ«»«ƒ¿»ƒ≈«»∆¿««

‰ÊÚ‰ ÔÓ Ô˙‡ˆ29ıeÁ  ÈLÈÏM‰ ÌB˜n‰Â . ≈»ƒ»¬»»¿«»«¿ƒƒ
ÔLc‰ ˙Èa ‡˜p‰ ‡e‰Â ,ÌÈÏLeÈÏ30ÔÈÙBO ÌLÂ . ƒ»«ƒ¿«ƒ¿»≈«∆∆¿»¿ƒ

.Ô˙ÂˆÓk ˙BÙO Ô‰L ÔÓÊa ˙BÙOp‰ ˙B‡hÁ«»«ƒ¿»ƒ¿«∆≈ƒ¿»¿ƒ¿»»

הבית 29) בהר היה הדשן ובית וכו' לוי  "תני  שם: בגמרא
פסול  בהן שאירע  הנשרפים ושעירים פרים שורפין ששם
שיצאו". לאחר "ביציאתן, רש"י : ומפרש ביציאתן",

בזמן 30) הנשרפין ושעירים הנשרפים "פרים שם: במשנה
ממה  כן ולמדו הדשן". בבית נשרפים כמצוותן נשרפין שהן
מחוץ  אל הפר כל את "והוציא יב ) ד, (ויקרא שנאמר

למחנה".

.‰ÏÎÂ .‰ÏÈle Êa ‰Lk ÔÈÙOp‰ Ïk ˙ÙOe¿≈«»«ƒ¿»ƒ¿≈»¿»««¿»¿»
ÚÏ ıeÁ ÔÈÙOp‰‰Ê31ÔÈLk ÌÈˆÚ‰ Ïk  «ƒ¿»ƒ»¬»»»»≈ƒ¿≈ƒ

‡‚e L˜a elÙ‡ ,Ô˙ÙOÏ32ÌÈˆÚ ÏÚ :Ó‡pL ; ƒ¿≈»»¬ƒ¿«ƒ¿»»∆∆¡««≈ƒ
‡ÈˆB‰Ï ?ÌÈˆÚ Ó‡ ‰nÏÂ .ÌB˜Ó ÏkÓ L‡  L‡a»≈≈ƒ»»¿»»∆¡«≈ƒ¿ƒ

ıÓ‰ ˙‡Â „Èq‰ ˙‡33. ∆«ƒ¿∆»∆∆

הכשרים 31) בעצים רק  נשרפין בפנים, הנשרפים אבל
השדות".32)למערכה. בו 33)"זבל שיש חם "אפר

האש". מן שארית

.Âd˙B‡ ˜ÏBÓ ?˙ÈOÚ ‰˙È‰ „ˆÈk ÛBÚ‰ ˙‡hÁ««»≈«»¿»«¬≈≈»
Btˆa „BÈÂ ,e‡aL BÓk ˙ÈÚÓ ˙ÈÓBc Ô˜a34 ¿∆∆¿ƒ«¬»ƒ¿∆≈«¿¿≈¿ƒ»¿

ÔÈÓÈq‰ CzÁiL „Ú35ÏÈcÓ BÈ‡Â ,Ô‰Ó „Á‡  B‡ «∆«¿…«ƒ»ƒ…∆»≈∆¿≈«¿ƒ
Ûeb‰ ÔÓ L‡‰36‰˜BÏÂ ,ÏÒt  ÏÈc‰ Ì‡Â .37; »…ƒ«¿ƒƒ¿ƒ»«¿∆

.ÏÈcÈ ‡ÏÂ BtÚ ÏenÓ BL‡ ˙‡ ˜ÏÓe :Ó‡pL∆∆¡«»«∆…ƒ»¿¿…«¿ƒ
ÁaÊn‰ È˜ ÏÚ dÓcÓ ‰fÓe38BÚˆÓ‡Ó ‰hÓÏ39, «∆ƒ»»«ƒ«ƒ¿≈«¿«»≈∆¿»
„BÒÈ‰ ÏÚ ÌÈvÓ˙Ó Ìc‰ ÈÈLe40‡Lp‰Â :Ó‡pL . ¿»≈«»ƒ¿«ƒ««¿∆∆¡«¿«ƒ¿»

È˜ ÏÚ ‰È˙p‰L ÏÏkÓ ;ÁaÊn‰ „BÒÈ ÏÚ ‰ˆnÈ Ìca«»ƒ»≈«¿«ƒ¿≈«ƒ¿»∆«¿ƒ»«ƒ
.ÔBzÁz‰ È˜ e‰ÊÂ ,„BÒÈ Ï‡ ÔÈvÓ˙Ó BlL ÔÈÈM‰L∆«¿»ƒ∆ƒ¿«ƒ∆¿¿∆ƒ««¿
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א,34) (ויקרא וכו' ומלק " "הכהן וכו' בסכין ימלקנו "יכול
כהן". של בעצמו אלא מליקה תהיה שלא מלמד טו)

והוושט .35) "חטאת 36)הקנה במשנה: סד: בזבחים
מבדיל", ואינו ערפה ממול ראשה את מולק  היה וכו' העוף 

מהגוף . הראש יבדיל שלא שיש 37)והיינו, לאו כל כדין
מעשה. ט )38)בו ה, (ויקרא שנאמר שם. זבחים משנה

שאוחז  זו, והזאה המזבח ". קיר על החטאת מדם "והיזה
המזבח . קיר על ומזה בכלי ) ולא באצבע  (ולא ובגוף  בראש

הסקרא.39) מחוט  למטה ומפרש 40)כלומר, במשנה, שם
בקיר  ודוחקו למזבח  מליקתו בית ומקרב  "שמקיף  שם רש"י 

ליסוד". ויורד מתמצה והדם

.Êda ÁaÊnÏ ÔÈ‡Â .kÚÓ ÛBÚ‰ ˙‡hÁ Ìc ÈevÓeƒ«««»¿«≈¿≈«ƒ¿≈«»
dÓ„ ‡l‡41‰p‰k ÈÎÊÏ ÏÎ‡ ‡M‰Â ,42Ok ∆»»»¿«¿»∆¡»¿ƒ¿≈¿À»ƒ¿«

.‰Ó‰a‰ ˙‡hÁ«««¿≈»

ומיצוי41) הזאה אלא בה נאמרו שלא משום שם, משנה
בלבד. לכל 42)הדם קרבנם "כל שנאמר ממה כן ולמדו

ולבניך, הוא לך קדשים קדש וגו' חטאתם ולכל מנחתם
לך" יהיה קדש אותו יאכל זכר כל תאכלנו, הקדשים בקדש
לזכרי (שנאכלת העוף " חטאת לרבות חטאתם, "ולכל -

כהונה).

.ÁÊÁB‡ ?‰˜ÈÏÓ ˙ÚLa ÛBÚ‰ ˙‡hÁ ÊÁB‡ „ˆÈk≈«≈««»ƒ¿«¿ƒ»≈
ÂÈ˙BÚaˆ‡ ÈzL ÔÈa ‰ÈÏ‚ ÈzL43ÔÈa ‰Èt‚‡ ÈzLe , ¿≈«¿∆»≈¿≈∆¿¿»¿≈¬«∆»≈

ÂÈ˙BÚaˆ‡ ÈzL44ÈzL Á Ï‡ d‡eˆ Á˙BÓe , ¿≈∆¿¿»≈««»»∆…«¿≈
˜ÏBÓe ÂÈ˙BÚaˆ‡45Lc˜naL ˙BL˜ ˙B„BÚÓ BÊÂ .46. ∆¿¿»≈¿≈¬»∆«ƒ¿»

.‰Lk  ÌB˜Ó ÏÎa ÊÁ‡Â ‰pL Ì‡Â¿ƒƒ»¿»«¿»»¿≈»

כלומר,43) מולק . ימין ביד שהרי  השמאלית", יד "של
(רש"י לקמיצה" (=זרת) קטנה אצבע  בין רגליה שני  "מכניס 

האצבעות 44)שם). בשתי  מכניס  הכנפיים שתי  כלומר,
לאצבע ". אמה "בין דהיינו שמאלית, יד אותה של האחרות

הכף 45) על בפנים שיהיה לא ידו גב  על "העוף  כלומר,
ומולק  אצבעות שתי  רוחב  כשיעור הבהן על צווארו ומושך

העורף ". קשות 46)ממול עבודות הן וחפינה קמיצה גם
במקדש.

.Ë„Ïe ,d˙˜ÈÏÓÏ Lk ÁaÊn‰ ÔÓ ÌB˜Ó ÏÎÂ¿»»ƒ«ƒ¿≈«»≈ƒ¿ƒ»»ƒ¿«
ÁaÊn‰ ÚˆÓ‡Ó ‰hÓÏ dÓ„ ‰fiL47ÏÎa ‰f‰ Ì‡Â . ∆«∆»»¿«»≈∆¿««ƒ¿≈«¿ƒƒ»¿»

.LÙp‰ ÌcÓ ËÚÓ ‰hÓÏ ÔziL ‡e‰Â .‰Lk  ÌB˜Ó»¿≈»¿∆ƒ≈¿«»¿«ƒ««∆∆

היה 47) זה אלא כשרה הייתה מקום "ובכל סג. שם במשנה
מקומה".

.È˙ÈÚÓ ˙ÈÓBc Ô˜ ‰˙È‰ ÌÈ„ ‰LÏL¿»¿»ƒ»¿»∆∆¿ƒ«¬»ƒ
‰ÏÚÓÏ ˙LnLÓ48‰hÓÏ ‰LÏLe ,49:‰hÓlÓ . ¿«∆∆¿«¿»¿»¿«»ƒ¿«»

˙BÁn‰ ˙Lb‰Â ,ÛBÚ‰ ˙‡hÁ50ÏL Ìc‰ ÈÈLe , ««»¿«»««¿»¿»≈«»∆
˙BÏBÚ51˙BÏÎ‡p‰ ˙B‡hÁÂ52ÌÈÓÏLe ˙BÓL‡Â53 ¿«»«∆¡»«¬»¿»ƒ

ÌÈn‰ Ceq :‰ÏÚÓ ÏL ‰LÏM‰Â .‰ÈÏÚ ÔÈÎÙBML∆¿ƒ»∆»¿«¿»∆«¿»ƒ««ƒ
‚Áa ÔÈÎqnL54ÌÈÎÒ ÏL ÔÈi‰ CeqÂ ,55˙ÏBÚÂ , ∆¿«¿ƒ∆»¿ƒ««ƒ∆¿»ƒ¿«

ÛBÚ‰56‰a ‡È‰L ÔÓÊa57˙ÈÓBc Ô˜ ÔÈ‡ Ì‡Â , »ƒ¿«∆ƒ«»¿ƒ≈∆∆¿ƒ
˙ÈÚÓ ˙ÈÓBc Ô˜Ï ÔÈÙ  d˙B‡ ‰ÏÈÎÓ ˙ÈÁÊÓƒ¿»ƒ¿ƒ»»ƒ¿ƒ¿∆∆¿ƒ«¬»ƒ

ÌL d˙B‡ ÔÈOBÚÂ58. ¿ƒ»»

מזבח .48) של שבאמצעו הסקרא מחוט 49)מחוט 
אל 50)הסקרא. הגשה והיינו "וההגשות", במשנה: שם
בשעיר 51)המזבח . שנאמר ממה כן למדו נא. בזבחים

יסוד  "תן - העולה" מזבח  יסוד "אל כה) ד, (שם נשיא
העולה  מזבח  על הקרבים שכל היינו עולה" של למזבח 

ליסוד. שיריים שפיכת הנשרפות 52)טעונים חטאות אבל

המערבי . היסוד על דמן על 53)שופך הנקרבים אלו, וכל
שכשם  הנשרפות, מהחטאות נלמדו החיצון, המזבח 
שבו  מפני  המערבי , היסוד על היא שלהן השיריים ששפיכת
על  הנקרבים כן כמו ההיכל, מן בצאתו תחילה פוגע  הוא
תחילה, פוגע  הוא שבו היסוד על נשפכים החיצון המזבח 
שהוא  הכבש מן בירידתו בו הפוגע  הדרומי  היסוד והוא
אחת  אמה אלא תפס  לא שבדרום שהיסוד ולפי  בדרום,

דרומית. מערבית קרן זה הרי  - הסוכות,54)בלבד חג
המזבח ". גבי  על המים את מנסכין החג ימי  שבעת ש"כל

השנה,55) כל של נסכים אבל [=הסוכות], חג של הם אף 
כמין  נקבים שני  היו דרומית מערבית "בקרן כי  למטה קרבו

שיתין". הנקראים והם דקין חוטמין מקום 56)שני  שעיקר
מזרחית. דרומית בקרן הוא הרבה 57)מליקתן שיש

בעולות. העסוקין קרן, באותה זה 58)כהנים שקרן משום
שתי מיתר ונוצה) מוראה זורק  (ששם הדשן לבית קרוב  יותר

הקרנות.

.‡ÈÔÈÓÈ Cc ÔÈÏBÚ  ÁaÊnÏ ÔÈÏBÚ‰ Ïk59ÔÈÙÈwÓe , »»ƒ«ƒ¿≈«ƒ∆∆»ƒ«ƒƒ
Ï‡ÓO Cc ÔÈ„BÈÂ60‰ÏBÚ‰ ÔÓ ıeÁ ;61„Á‡Ï ¿¿ƒ∆∆¿…ƒ»∆¿∆»
el‡ ÌÈ„ ‰LÏMÓ62‰ÏÚÓlL63BÊ Ô˜a64Ô‰L , ƒ¿»¿»ƒ≈∆¿«¿»¿∆∆∆≈

ÔzÎ‡ÏÓ ÔÈOBÚÂ ,ÔwÏ Ï‡ÓO‰ ÏÚ ÔÈÙÂ ÔÈÏBÚƒ¿ƒ¿ƒ««¿…«∆∆¿ƒ¿«¿»
˜ÚÏ ÔÈÊBÁÂ65È„k ?Ï‡ÓOÏ ÔÈÙ ‰Ó ÈtÓe . ¿¿ƒ∆»≈ƒ¿≈»ƒ¿ƒƒ¿…¿≈

ÔÈÙ Ì‡L ;‰lÁz ˙ÈÓBc ˙ÈÚÓ Ô˜a eÚbÙiL∆ƒ¿¿¿∆∆«¬»ƒ¿ƒ¿ƒ»∆ƒƒ¿ƒ
Ô˜Ï eÚÈbiL „Ú ÁaÊn‰ Ïk ˙‡ ÔÈÙÈwÓe ÔÈÓÈ ÏÚ«»ƒ«ƒƒ∆»«ƒ¿≈««∆«ƒ¿∆∆

ÔÈi‰Â ÌÈn‰ ÔMÚ˙È ‡nL ,˙ÈÚÓ ˙ÈÓBc66B‡ ¿ƒ«¬»ƒ∆»ƒ¿«≈««ƒ¿««ƒ
ÁaÊn‰ ÔLÚa ÛBÚ‰ ˙eÓÈ ‡nL67. ∆»»»«¬««ƒ¿≈«

דרומית,59) מזרחית לקרן פונים ומשם לכבש עולין כלומר,
פונה  שאתה פנות "כל סב : שם וראה כבש, של ימין בצד

למזבח ". ימין דרך אלא יהו כבש.60)לא של
אבל 62)למזבח .61) הדם. ושיירי  והיין המים ניסוך

עולה  אינו הסקרא, מחוט  למטה שמקומם הדברים בשלושה
הרצפה. על עומד אלא מקיף , ואינו מחוט 63)למזבח 

מערבית.64)הסקרא. שעלו,65)דרומית מהצד כלומר,
לימין. פנייתם יוחנן 66)ונמצאת רבי  "אמר סד. שם

ויפסיד  סובבו בשעת המזבח  בעשן יתעשנו שמא נסכים
מעושן  ויין ונסכיהם". לכם יהיו תמימים צריכים ואנו ריחו
שהם  מעושנים למים הדין שהוא ומיכן למזבח  פסול

העוף 67)פסולים. "ועולת יוחנן רבי  דברי  המשך שם
לא  הגדול הכבש של במערבו [שהרי  בעשן". תמות שמא
לראש  לעלות והוצרכו הסובב  אל בו לרדת קטן כבש היה

ממש. המזבח 

.È˙‡ ÛÈwÓ ‡e‰Lk ,ÔÈÈ B‡ ÌÈÓ CqÓ‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»«¿«≈«ƒ«ƒ¿∆«ƒ∆
ÌeÏk B„Èa ‰È‰È ‡Ï ÁaÊn‰68ÔwÓ ÛÈwÓe ÏÈÁ˙Óe . «ƒ¿≈«…ƒ¿∆¿»¿«¿ƒ«ƒƒ∆∆

˙ÈBÙˆÏ ,˙ÈBÙˆ ˙ÈÁÊÓÏ ˙ÈÁÊÓ ˙ÈÓBc¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ
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.ÌeÏk B„Èa ‰È‰È ‡ÏÂ ,˙ÈÓBc ˙ÈÚÓÏ ,˙ÈÚÓ«¬»ƒ¿«¬»ƒ¿ƒ¿…ƒ¿∆¿»¿
ÔÈi‰ B‡ ÌÈn‰ ÔÈ˙B ˙ÈÓBc ˙ÈÚÓÏ ÚÈbnLÎe¿∆«ƒ«¿«¬»ƒ¿ƒ¿ƒ««ƒ««ƒ
ÏÚ ‰BÙe ‰ÏBÚ  ÛÈw‰ ‡Ï Ì‡Â .CqÓe B„Èa¿»¿«≈¿ƒ…ƒƒ∆∆«

.„BÈÂ BzÎ‡ÏÓ ‰OBÚÂ ,BÏ‡ÓO¿…¿∆¿«¿¿≈

הוא 68) מהיכן המזבח  את להקיף  לו "בא לג: בתמיד משנה
צפונית  צפונית, מזרחית מזרחית, דרומית מקרן מתחיל
ומפרש  לנסך", יין לו נתנו דרומית, מערבית מערבית,
דווקא  זו משנה כי  סד. בזבחים רש"י  פירש וכן שם הרא"ש
דרומית  לקרן לשמאל פונה הדיוט  כהן אבל גדול, בכהן
המשנה: בפירוש כתב  רבינו אבל למעלה. כמבואר מערבית,
את  המקיף  כל אלא גדול, לכהן מיוחדת אינה זו "הקפה
שהכל  באופן שם. המאירי  כתב  וכן מקיף ", הוא כך המזבח 
עולה  בידו, הנסכים עם לעלות רצה הכהן: של ברצונו תלוי 
וכשבא  לימין עולה הנסכים בלי  לעלות רצה שמאל, דרך

הנסכים. בידו נותנים דרומית מערבית לקרן

   1 
חטאת.1) מדם עליו שניתן בגד דין בו יבואר

.‡ÌÈL„˜ ÈL„˜ ‡MÓ ‰Ó‰a‰ ˙‡hÁa ÓÁ2, …∆¿«««¿≈»ƒ¿»»¿≈»»ƒ
‰Ó‰a‰ ˙‡hÁ ÌcL3ÈÏk‰ ÔÓ ÊzpL4Ba ÏawL ∆««««¿≈»∆ƒ«ƒ«¿ƒ∆ƒ≈

Ìc‰5‰Èf‰ Ì„˜6Òeak ÔeÚË  „‚a‰ ÏÚ7ÌÈÓa8 «»…∆«»»««∆∆»ƒ¿«ƒ
‰ÊÚa9L‡ „‚a‰ ÏÚ dÓcÓ ‰fÈ L‡Â :Ó‡pL ; »¬»»∆∆¡««¬∆ƒ∆ƒ»»««∆∆¬∆

L„˜ ÌB˜Óa ÒaÎz ‰ÈÏÚ ‰fÈ10. ƒ∆»∆»¿«≈¿»»

צג:2) בזבחים המשנה העוף ,3)לשון חטאת  דם  ולא
ב . הלכה להלן שניתז 4)ראה לא אבל במשנה. צג. שם

ו. הלכה להלן ראה המזבח , מקרן או הצוואר ולא 5)מן
הכלי מן וניתז בכלי  ואספו הרצפה, על הצוואר מן שנשפך

ו. הלכה להלן וראה שם), הדם 6)(משנה לא אבל
ז. הלכה להלן ראה ההזיה, לאחר במשנה.7)שנשאר שם

שהכיבוס 8) מפורש לא בגמרא והנה, י . הלכה להלן ראה
סממנים). שבעה עליו שמעבירים אמרו צה. (ושם במים
למריקה  כיבוס  שבין מההיקש כן למד רבינו כי  ויתכן
זה  מהיקש שלמדו ז, הלכה ו פרק  צו בספרא (ראה ושטיפה
להלן  רבינו הביאו קדוש, במקום ושטיפה מריקה לענין
נחושת  בכלי  "ואם כא) ו, (ויקרא נאמר ושם יא), הלכה
הוא  בגד של כיבוס  כן כמו במים", ושוטף  ומורק  בושלה
להכשיר  אין בכיבוס  גם אם בדבר ספק  שיש אלא במים.
לגבי יב  הלכה להלן ראה מזוג, ולא יין ולא דוקא, מים אלא

ושטיפה. במשנה.9)מריקה צד: בעזרה.10)שם והיינו

.C‰ BÚ‰ „Á‡Â „‚a‰ „Á‡11˜O‰ „Á‡Â12 ∆»«∆∆¿∆»»»«¿∆»««
ıÚk ‡e‰ È‰  ‰Lw‰ BÚ‰ Ï‡ .Òeak ÔÈeÚË13, ¿ƒƒ¬»»«»∆¬≈»≈

ÂÈÏÚÓ Ìc‰ „B‚Â14B‡ ˙ÏÎ‡p‰ ˙‡hÁ Ìc „Á‡Â . ¿≈«»≈»»¿∆»««»«∆¡∆∆
˙ÙOp‰ ˙‡hÁ Ì„15;ÛBÚ‰ ˙‡hÁ Ì„ ‡Ï Ï‡ , ««»«ƒ¿∆∆¬»…«««»

˙‡hÁ‰ ËÁMz :Ó‡pL16,a„Ó e˙k‰ ˙ËÁLa  ∆∆¡«ƒ»≈««»¿ƒ¿∆∆«»¿«≈
˙˜ÏÓa ‡Ï17. …¿ƒ¿∆∆

העור 11) ואחד השק  ואחד הבגד "אחד במשנה: צג: שם
אין  (שם) "בגד ברייתא: הביאו שם ובגמרא כיבוס ". טעונין
יזה  אשר ת"ל משהופשט , עור לרבות מנין בגד, אלא לי 

הלכה  להלן וראה יהודה", ר' דברי  וכו' (שם) תכבס  עליה
ההפשט . לפני  ולא כיבוס , טעון שהופשט  אחר דווקא כי  ה,

של 12) מנוצה הוא ו"שק " מפשתים, או מצמר הוא "בגד"
שם). רש"י  (ראה ניתז 13)עזים אם כי  ד הלכה להלן ראה

ראויין  שאינן לפי  כיבוס  טעון אינו מתכת כלי  או עץ  כלי  על
בלבד. גורדן אלא רבנן 14)לכיבוס , בין פלוגתא צד. שם

(=מגרדים) שמגררים או העור, את מכבסים אם ואחרים
רך, עור אבל קשה. בעור חלוקתם מעמיד ורבא אותו.
העור  כי  כרבנן פוסק  ורבינו הכל. לדברי  אותו מכבסים

כיבוס . בר אינו חטאת 15)הקשה "דם צב . שם משנה
הכתוב  שאין אע "פ  כיבוס , טעון זה הרי  הבגד על שניתז
קדוש  במקום יט ) ו, (שם שנאמר בנאכלות, אלא מדבר
טעונות  (=הנשרפות) הפנימיות ואחד הנאכלות אחר תאכל,
לכל  אחת תורה החטאת, תורת יח ) (שם, שנאמר כיבוס ,
.(2 495 (עמ ' פ "י  זבחים תוספתא גם וראה החטאות,

הבגד 16) על מדמה יזה "ואשר כ) (שם, נאמר לו וסמוך
קדוש". במקום תכבס  עליה יזה צב .17)אשר זבחים

קפרא. בר בשם לקיש ריש כדברי 

.‚Òeak ÔeÚË dÓc ÔÈ‡  ‰ÏÒÙpL ˙‡hÁ18ÔÈa , «»∆ƒ¿¿»≈»»»ƒ≈
Lk‰ ˙ÚL dÏ ‰˙È‰L19˙ÚL dÏ ‰˙È‰ ‡lL ÔÈa ∆»¿»»¿««∆≈∆…»¿»»¿«

,‰lL ?Lk‰ ˙ÚL dÏ ‰˙È‰L ‡È‰ BÊ È‡ .Lk‰«∆≈ƒ∆»¿»»¿««∆∆»»
‰ÊÚÏ ıeÁ ˙‡ˆiLÂ ,˙‡ÓËpLÂ20‡lL ‡È‰ BÊ È‡Â . ¿∆ƒ¿»¿∆»»»¬»»¿≈ƒ∆…

‰ËÈÁLa ‰ÏÒÙpL ?Lk‰ ˙ÚL dÏ ‰˙È‰21B‡ »¿»»¿««∆∆ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»
Ìc‰ ˙˜ÈÊa22. ƒ¿ƒ««»

כשרה,18) מדם (שם) "מדמה צג. שם ובברייתא שם, משנה
פסולה". מדם (שם 19)ולא ובברייתא שם, משנה סתם

הכושר  שעת לה היתה אומר עקיבא ר' בזה: נחלקו צג.)
הכושר  שעת לה היתה לא כיבוס . טעון דמה ונפסלה,
זה  אחד אומר, שמעון ר' כיבוס . טעון דמה אין ונפסלה,
שמעון, דר' טעמיה מאי  כיבוס . טעון דמה אין זה ואחד
אותה), יאכל בכהנים זכר (=כל אותה כב ) (שם, כתיב 
הכושר  שעת לה דהיתה להיכא חד מדמה, כ) (שם, וכתיב 
שמעון, כר' רבינו ופסק  הכושר)". שעת לה היתה ללא (וחד
פי "א  שם טוב ' יום ב 'תוספות וראה שם. משנה וכסתם
להלן  שכתב  ממה כאן, רבינו דברי  על שתמה מה ז משנה

יד. היו 20)הלכה והזריקה השחיטה אבל במשנה. שם
הכושר. שעת לה היתה שנפסלה לפני  כן, ואם כדין.

למקומה",21) וחוץ  לזמנה חוץ  "שנשחטה שם במשנה ראה
דמה  יזרקו או אותה שיאכלו שחיטה בשעת חשב  כלומר,
שלא  נשחט  אם כן וכמו למקום, מחוץ  או לזמן מחוץ 
פסולה  – השם שינוי  במחשבת שנעשתה החטאת כי  לשמו,
א). הלכה המוקדשין פסולי  מהלכות פט "ו (להלן

שם 22) וראה במשנה, שם דמה. וזרקו פסולין שקיבלו כגון
הכשרה, דם אף  שהרי  דמה", "וזרקו גרס  שלא ברש"י 
להלן  (ראה כיבוס  טעון הבגד אין זריקה, לאחר דמה שניתז

ז) את הלכה וזרקו פסולין ושקיבלו ד"ה בתוס ' ראה אבל ,
הוא, דחוי  דדם לומר בפסולין איצטריך כי  שכתבו דמה,
הכשר  ויחזור תימא ולא לזריקה, כשר במזרק  הנותר ואין

ויזרוק .

.„„Ïa Ìc‰ ÌB˜Ó ‡l‡ Òeak ÔeÚË ÔÈ‡23‡e‰Â . ≈»ƒ∆»¿«»ƒ¿«¿
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קלו                 
         

ÈÏk ÏÚ ‰È‰iL24‰‡ÓË Ïa˜Ï Èe‡L25Èe‡Â ∆ƒ¿∆«¿ƒ∆»¿«≈À¿»¿»
ÒeaÎÏ26ıÚ ÈÏk ÏÚ Êz Ì‡ Ï‡ ;27˙ÎzÓ ÈÏk B‡ ¿ƒ¬»ƒƒ««¿ƒ≈¿ƒ«∆∆

‡l‡ ,ÒeaÎÏ ÔÈÈe‡ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,Òeak ÔeÚË BÈ‡ ≈»ƒ¿ƒ∆≈»¿ƒ¿ƒ∆»
„Ïa Ô„B‚28. ¿»ƒ¿«

על 23) ניתז "יכול צד.) (שם ובגמרא במשנה, צג: שם
(שם, לומר תלמוד כיבוס , טעון הבגד כל יהא בגד, מקצת
בלבד". דם מקום אלא לך אמרתי  לא יזה, אשר כ)

וכר'24) כלי , כל על גם אלא הבגד, על דוקא לאו כלומר,
טומאה. שמקבל דבר כל מ "בגד" שמרבה (שם) יהודה

ודבר 25) הדם, מקום אלא כיבוס  טעון "אינו במשנה: שם
סתמא  אמרו: צד.) (שם ובגמרא טומאה". לקבל ראוי  שהוא
הראוי בגד "מה - בברייתא, צג: שם (האומר יהודה כרבי 

טומאה"). לקבל הראוי  כל אף  טומאה, שם 26)לקבל
ב .27)במשנה. הלכה למעלה (שם 28)ראה בגמרא

ומפרש  הוא". גרירה דבר כלי , למעוטי  לכיבוס  "ראוי  צד.)
לא  שם, בברייתא וכן גוררו. אלא אותו מכבסין שאין רש"י 
שמגררו  מודים הכל כלי , לענין אבל עור. לענין אלא נחלקו

לה  [וראה בליעת (=מגרדו). שרק  רבינו, שפסק  ט ) (הלכה לן
הוצרכו  למה כן, ואם הנגיעה. ולא כיבוס , מחייבת הדם
הדם  אין הרי  לכיבוס , ראויים שאינם מפני  מתכת כלי למעט 

עיון]. וצריך בהם, נבלע 

.‰BÈ‡L ÈÙÏ ,Òeak ÔeÚË BÈ‡  ‚c‰ BÚ ÏÚ Êzƒ«««»≈»ƒ¿ƒ∆≈
‰‡ÓË Ïa˜Ï Èe‡29:‰Ó‰a‰ BÚ ÏÚ Êz Ì‡ Ï‡ . »¿«≈À¿»¬»ƒƒ«««¿≈»

Òeak ÔeÚË BÈ‡  ËLÙ‰ ‡lL „Ú30ËLÙ‰L Á‡ , «∆…À¿«≈»ƒ««∆À¿«
Òeak ÔeÚË 31‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ; »ƒ∆««ƒ∆≈¿«≈À¿»

„aÚ˙iL Á‡Ï ‰‡ÓË Ïa˜Ï Èe‡ ‡e‰ È‰ ,‰zÚ32. «»¬≈»¿«≈À¿»¿««∆ƒ¿«≈

למעלה 29) וראה במשנה, צג: (שם שאמרו ממה נלמד
לקבל  שראוי  דבר אלא כיבוס  טעון אינו כי  ד) הלכה
רבינו  (ובדברי  יג משנה כלים ממסכת פי "ז וראה טומאה,
אינו  שבים כל כי  גֿד), הלכות כלים מהלכות פ "א להלן
א, משנה כלים ממסכת בפ "י  גם וראה טומאה. מקבל
משום  א, הלכה מת טומאת מהלכות בפכ"א רבינו ובדברי 
למדו  השמועה מפי  עור", או בגד "או לב ) יא, (שם שנאמר
הגדל  מין בגד "מה י ) הלכה ו פרשה שמיני  פ ' (בספרא
שם). כלים בהלכות (רבינו בארץ " הגדל מין עור אף  בארץ ,
עור  כי  ד, הלכה שם כלים בהלכות רבינו שכתב  מה ולפי 
דם  עליו ניתז אם העוף  עור גם טומאה, מקבל אינו העוף 

כיבוס . טעון אינו – במשנה 30)החטאת שם זבחים
(שם) שנאמר ממה הטעם, אמרו שם ובגמרא הכל. לדברי 
לקבל  הראוי  כל אף  טומאה, לקבל הראוי  בגד מה "בגד",
מקבל  ואינו לכלי  ראוי  אינו הופשט , שלא עד ועור טומאה.

יהודה.31)טומאה. רבי  כדעת במשנת הוא 32)שם כן
שם  ובזבחים אמרו, לא ד"ה שם בתוספות ועיין מט : בשבת
וראה  נכון, אל מיושב  הכל רבינו, ולדברי  מנין. ד"ה

בלחםֿמשנה.

.Â„‚a‰ ÏÚ ‡ev‰ ÔÓ Êz33ÁaÊn‰ Ô˜ ÏÚÓ B‡34, ƒ«ƒ««»««∆∆≈«∆∆«ƒ¿≈«
‰tˆ‰ ÏÚ Ìc‰ CtLpL B‡BÙÒ‡Â35ÏÚ epnÓ ÊzÂ ∆ƒ¿««»«»ƒ¿»«¬»¿ƒ«ƒ∆«

dÓcÓ ‰fÈ L‡Â :Ó‡pL ;Òeak ÔeÚË BÈ‡  „‚a‰«∆∆≈»ƒ∆∆¡««¬∆ƒ∆ƒ»»

Èe‡Â ,˙L ÈÏÎa Ïa˜˙pL Ì„a ‡l‡ ÈzÓ‡ ‡Ï …»«¿ƒ∆»¿»∆ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»≈¿»
‰Èf‰Ï36‰Èf‰ È„k Ba LÈÂ ,37. ¿«»»¿≈¿≈«»»

טעון 33) אינו הבגד, על הצואר מן "ניתז במשנה: צג. שם
טעון 34)כיבוס ". אינו היסוד, ומן הקרן "מן במשנה: שם
אינו 35)כיבוס ". ואספו, הרצפה על "נשפך המשנה: שם

אינו  הרצפה, על הצוואר מן לו שנשפך שכיון כיבוס ", טעון
שרת  בכלי  אחרֿכך שיאספוהו אף ֿעלֿפי  להזאה, שוב  ראוי 
אם  אבל כה). הלכה המוקדשין פסולי  מהלכות פ "א (להלן
הרצפה  על הכלי  מן נשפך ואחרֿכך בכלי , הצואר מן קיבל
המוקדשין  פסולי  בהלכות (להלן לזריקה ראוי  שהדם ואספו,
מפורש  וכן כיבוס . הבגד טעון הבגד, על ניתז אם שם)
שם  וברש"י  צב : בזבחים ועיין ה, הלכה פ "ו צו פ ' בספרא

אוספו. אי  אלא 36)ד"ה כיבוס  טעון "אין במשנה: שם
ניתז  "יכול שם: ובברייתא להזאה", וראוי  בכלי  שנתקבל דם
אשר  תלמודֿלומר כיבוס , טעון יהא הבגד על הצוואר מן
– בכלי  (=שנתקבל להזאה בראוי  אלא לך אמרתי  לא יזה,
הנ"ל  מהפסוק  מתמעט  הקרן מן ניתז ואף  שם)". רש"י 

שם). (ברייתא הוזה שכבר לזה פרט  יזה", אבל 37)"אשר
לפי צג:), (שם כיבוס  טעון אינו הזייה, כדי  בו אין אם
ט . הלכה ופ "ה ח , הלכה פ "ד למעלה ראה להזאה. שפסול

.Ê˙Bzn‰ Úa‡ Ô˙38ÏÚ ÒBk‰ ÔÓ Êz Ck Á‡Â »««¿«««»¿««»ƒ«ƒ««
Èt ÏÚ Û‡ ,Òeak ÔeÚË BÈ‡  Ìc‰ ÈÈMÓ „‚a‰«∆∆ƒ¿»≈«»≈»ƒ««ƒ

„BÒÈ‰ ÏÚ ÌÈÈM‰ ˜Ê ‡Ï ÔÈ„ÚL39˙B‡hÁa ÔÎÂ . ∆¬«ƒ…»««¿»ƒ««¿¿≈¿«»
˙BÙOp‰40. «ƒ¿»

דמן 38) הנאכלות, "החטאות כי  ז, הלכה פ "ה למעלה ראה
החיצון". המזבח  קרנות ארבע  על מתנות ארבע  טעון

כיבוס ",39) טעון אינו היסוד, ומן הקרן "מן במשנה: שם
מן  ממש. הקרן מן הקרן, "מן אמרו לט .) (שם ובגמרא
לישפך  הראויין הדם (=שיירי  ליסוד הראוי  מן היסוד,
אמרו  צג. שם ובברייתא במשנה, שם רש"י  ראה ליסוד)",
 ֿ תלמוד כיבוס , טעון יהא היסוד ומן הקרן מן ניתז "יכול

הוזה". שכבר לזה פרט  יזה, אשר שנתן 40)לומר לאחר
אין  יב ֿיג, הלכות פ "ה למעלה ראה להן, הראויות המתנות
כר' ולא עליו, ניתז אשר לבגד כיבוס  מצריך הנשאר הדם
טעונים  הפנימיים הדם שיירי  כי  לט .) (שם שסובר נחמיה

ולחםֿמשנה. כסף ֿמשנה וראה כיבוס ,

.ÁBÚaˆ‡Ó Êz41BÈ‡  B„iÓ ‰Èf‰ ˙‡ˆiL Á‡ ƒ«≈∆¿»««∆»»«»»ƒ»≈
Òeak ÔeÚË42ÔÈÏeÒt Úaˆ‡aL Ìc‰ ÈÈML ; »ƒ∆¿»≈«»∆»∆¿«¿ƒ

‰Èf‰Ï43. ¿«»»

קרבן 41) הקרבנות בכל ש"אין ה"ט , פ "ה למעלה ראה
בה  שנאמר בלבד, חטאת אלא באצבעו דם הזיית שטעון

בדם". אצבעו נתן,42)וטבל אם אפילו והיינו צג: שם
להזאה, ראוי  שבמזרק  שהדם בלבד אחת מתנה אלא נתן לא
ראה  כיבוס , טעון אינו באצבע  הנשאר הדם - כיבוס , וטעון

"וצריך 43)להלן. ח : הלכה פ "ה למעלה וראה שם.
הקרן  על הנתינה וכשגומר וקרן, קרן כל על אצבעו לטבול
שניה, פעם טובל ואחרֿכך המזרק , בשפת אצבעו מקנח 
אחרת". קרן על מהם ליתן פסולין שבאצבעו הדם ששיירי 
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.ËÔeÚË ÈM‰ „‚a‰ ÔÈ‡  ÈL „‚Ï „‚a‰ ÔÓ Êzƒ«ƒ«∆∆¿∆∆≈ƒ≈«∆∆«≈ƒ»
Òeak44Òeak ÔeÚË BÈ‡  ‡ÓË „‚a ÏÚ Êz .45Êz . ƒƒ««∆∆»≈≈»ƒƒ«

ÔÈlÁ Ìc ˙‡hÁ‰ Ìc ÏÚ ÊzÂ ,„‚a‰ ÏÚ ˙‡hÁ‰ Ìc«««»««∆∆¿ƒ«««««»«Àƒ
Òeak ÔeÚË 46B‡) ,‰lÁz ÔÈlÁ‰ Ìc Êz Ì‡ Ï‡ . »ƒ¬»ƒƒ«««Àƒ¿ƒ»

ÔeÚË BÈ‡  ˙‡hÁ‰ Ìc ÂÈÏÚ ÊzÂ ,(‰ÏBÚ Ì„ elÙ‡¬ƒ«»¿ƒ«»»«««»≈»
Ba ÚÏ ‡Ï È‰L ,Òeak47. ƒ∆¬≈…ƒ¿«

מהו,44) לבגד מבגד ניתז מרבי , לוי  מיניה "בעי  צב : שם
לכיבוס , שנזקק  (=שכיון לכיבוס  ליה אידחי  קמא מבגד
כיבוס ), טעון ואינו להזאה ראוי  ואינו ממזבח , הוא נדחה
רש"י – שאלת (=יפה שאלה זו ליה, אמר לא. דילמא או
(ואע "פ  וכשר אוספו אי  ממהֿנפשך, כיבוס  טעון שם),
כיבסו, שלא זמן כל דם מתורת בטל אינו לכיבוס , שנזקק 
למעלה  וראה רש"י , – הרצפה על הכלי  מן כנשפך הוא והרי 
(כגירסת  לומר תמצי  ואם כיבוס ) (וטעון כשר הא ו) הלכה
שהוזקק  (משום פסול הראשון מן אוספו שגם שם) רש"י 
עקיבא  כר' אנא רש"י ) – דם מתורת ליה בטיל לכיבוס 
טעון  דמה ונפסלה, הכושר שעת לו היתה דאמר סביראֿלי 
שעת  לו והיתה נתקבל בכלי  מתחילתו הרי  (והאי  כיבוס 
שם)". רש"י  – ראשון בגד על בנפילתו נפסל ואח "כ הכושר
ואם  שבגמרא, לומר" תמצי  כ"אם תמיד פוסק  רבינו והרי 
כר' (ולא כתנאֿקמא פסק  והרי  ופסול, הוא נדחה זה דם כן
טעונה  אינה הכושר, שעת לה היתה אם שאפילו עקיבא),
טעון  שאינו כאן פסק  לפיכך ג), הלכה (למעלה כיבוס 
הבגד, שעל זה שדם [ואף ֿעלֿפי  בכסף ֿמשנה. ועיין כיבוס .
אומרים  שיש ואע "פ  כנ"ל, מהזאה, נדחה כיבוס , שטעון
אינו  כאחד), באין והתזתו (שטומאתו טמא בגד על שניתז
דם  של דין כל על לערער אין להלן), (ראה כיבוס  טעון
שטעון  כיון ולומר: כיבוס , שטעון בגד על שניתז חטאת
ולמה  כאחד, באין והזאתו ופסולו מהזאה, הוא נדחה כיבוס ,
שוב  כיבוס , צריך שאינו להלכה נפסוק  שאם – כיבוס ? צריך

חלילה]. וחוזר מהזאה, כלל נפסל "בעא 45)אינו צג. שם
וכו', מהו טמא בגד על ניתז חסדא, מרב  חמא בר רמי  מיניה
הני כיבוס . טעון דמה אין ונפסלה הכושר שעת לה היתה
שנא. לא דילמא או לא. אחת בבת אבל זה, אחר בזה מילי 
טומאה  בדנין וכו' ורבנן אליעזר דרבי  פלוגתא ליה, אמר
חטאת  מי  (כגון קמיפלגי " שעה שבאותה מטומאה קדומה
נדה  על להזאה להשוותם אפשר אם הזאתן, לפני  שנטמאו
אליעזר  שרבי  (רש"י ), כאחד באין וההזאה המים שטומאת
בגד  על חטאת דם וניתז דנין. אין סברי  ורבנן דנין, סבר
שלרבי ורבנן, אליעזר ר' בפלוגתת תלויה כך גם טמא,
כטומאה  נפילה שבשעת שטומאה כיבוס , טעון אין אליעזר
ר"י הגיה זה ולפי  אהדדי ). דמו לא ולרבנן נפילה, שלפני 
על  "ניתז רבינו בדברי  בכסף ֿמשנה) דבריו (הובאו קורקוס 
אליעזר. רבי  כדעת ולא רבנן וכדעת כיבוס ", טעון טמא בגד
מחייבת  בבגד שהבליעה בסמוך להלן רבינו שפסק  מה ולפי 
באה  טמא בגד על שבניתז נמצא הנגיעה, ולא הכיבוס  את
נגיעה, משעת באה היא שהרי  הכיבוס , חיוב  לפני  הטומאה
(חק  רבנן לדברי  אפילו הכל, לדברי  כיבוס  צריך אינו ולכן

חטאת 46)נתן). דם לי  פשיטא רבא, "אמר צח : צח . שם
וחזר  הבגד על תחילה חטאת דם (=נפל למעלה עולה ודם

(דהא  כיבוס  טעון רש"י ) – כתם אותו על עולה דם וניתז
העתיק  ורבינו רש"י )". – בו ובלוע  בבגד נוגע  חטאת דם
לדם  עולה דם בין הבדל אין זה שבענין לפי  חולין" "דם
הקרבנות, יתר כל על חטאת שבדם החומר זהו שהרי  חולין,

א). הלכה (למעלה כיבוס  טעון דמה "בעי47)שרק  שם:
נוגע  משום מהו, למעלה חטאת ודם למטה עולה דם רבא,
הבגד  על בניתז החטאת שדם הדין כל אם (כלומר, הוא
נוגע  והוא בבגד) נוגע  שהדם משום הוא כיבוס  שטעון
נבלע  עולה שדם בבגד, זה באופן נוגע  החטאת דם (כלומר,
אינ  כי  אם בבגד, הוא נוגע  עליו החטאת דם וכשנפל ו בבגד,

שם), רש"י  ראה – עולה דם בבלוע  ליה שבע  דהא נבלע 
שניתז  החטאת שדם זה, (שכל הוא בלוע  משום דילמא או
ואם  בבגד, נבלע  שהדם משום הוא כיבוס , טעון הבגד על
פשטה, הדר בלע . לא והא כיבוס ) טעון אינו נבלע  ולא נוגע 

נבלע ). והרי  הוא, בלוע  (שמשום כיבוס  טעונין שאין

.ÈÌc‰ ÌB˜Ó ˙‡ ÔÈÒaÎnLk48B˙B‡ ÔÈÒaÎÓ  ¿∆¿«¿ƒ∆¿«»¿«¿ƒ
ÌÈÓa49ÌL BÏ ‡MÈ ‡lL „Ú ‰ÙÈ ‰ÙÈ50ÏÎÂ . ¿«ƒ»∆»∆«∆…ƒ»≈∆¿»

Ì˙k‰ ÏÚ ÔÈÈÚnL ÌÈÓÓq‰ ˙ÚL51ÏÚ ÔÈÈÚÓ ƒ¿«««¿»ƒ∆«¬ƒƒ««∆∆«¬ƒƒ«
˙‡hÁ Ìc52ÈÓ ÔÈÒÈÎÓ ÔÈ‡L ,ÌÈÏ‚ ÈnÓ ıeÁ , ««»ƒ≈«¿«ƒ∆≈«¿ƒƒ≈

Lc˜nÏ ÌÈÏ‚53. «¿«ƒ«ƒ¿»

ד.48) הלכה למעלה א.49)ראה הלכה למעלה ראה
בשבעה 50) עוד צורך אין רושם, שום נשאר לא אם כי  יתכן

הלכה  ביאה איסורי  מהלכות פ "ט  המשנה (מרכבת סממנים
אם 51)ו). הוא וספק  אשה, של בגד על כתם נמצא אם

סממנין  שבעה עליו מעבירין אדום, צבע  או נדה דם זה
רגלים  מי  פול, של גריסין לעיסת תפל, רוק  שהם:
כהה  או עבר אם ואשלג, קימוניא נתר, בורית, שהחמיצו,
הרי שהוא, כמות עמד ואם וטמאה. דם כתם זה הרי  עינו,
לוֿלז). הל' ביאה איסורי  מהלכות (פ "ט  וטהור צבע  זה

ומראות 52) חטאת דם אבוה, בר רבה "אמר צה. זבחים
סממנין". שבעת צריכין אבל 53)נגעים בברייתא. שם

הרוק  בתוך הרגלים מי  את שמבליעים אמרו, שם בגמרא
מי מכניסים שאין לומר נתכוין רבינו גם כי  ויתכן התפל.
תפל  ברוק  הבלעה אבל המקדש, לבית לחוד, רגלים

המוריה). (הר אותם מכניסים

.‡ÈÔeÚË ˙ÏÎ‡p‰ ˙‡hÁ‰ Ba ‰ÏMa˙pL OÁ ÈÏk¿ƒ∆∆∆ƒ¿«¿»««»«∆¡∆∆»
‰ÈL54ÊÚa‰55ÔeÚË Ba ‰ÏMa˙pL ˙BÎzÓ ÈÏÎe . ¿ƒ»»¬»»¿ƒ«»∆ƒ¿«¿»»

ÌÈÓa ‰ÙÈËLe ‰˜ÈÓ56‰ÊÚa57ÈÏÎe :Ó‡pL . ¿ƒ»¿ƒ»¿«ƒ»¬»»∆∆¡«¿ƒ
MÈ Ba ÏMz L‡ OÁ58Ó‡ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ . ∆∆¬∆¿À«ƒ»≈««ƒ∆…∆¡«

‰Ó :Òeak‰ ÔÈ„k ÔÈc È‰  LB„˜ ÌB˜Óa Ô‡k»¿»»¬≈ƒ»¿ƒ«ƒ«
˙ÙÈËLe ÒÁ ÈÏk ˙ÈL Û‡ ,L„wa „‚a‰ Òeakƒ«∆∆«…∆«¿ƒ«¿ƒ∆∆¿ƒ«

L„wa B˙˜ÈÓe ˙BÎzÓ ÈÏk59Ba ÏMaL ÈÏk „Á‡Â . ¿ƒ«»¿ƒ»«…∆¿∆»¿ƒ∆ƒ≈
‰Ú‰L ÈÏk B‡60Á˙B BÎB˙Ï61. ¿ƒ∆∆¡»¿≈«

בו 54) תבושל אשר חרש "וכלי  כא) ו, (ויקרא שנאמר
הפסוק  גם כי  ואף  הנאכלת, בחטאת נאמר זה ופסוק  ישבר".
במקום  תכבס  וגו' הבגד על מדמה יזה "ואשר כ) (שם,
למעלה  רבינו כתב  ואעפ "כ הנאכלת, בחטאת נאמר קדוש",
חטאת  דם ואחד הנאכלת חטאת דם אחד כי  ב ) (הלכה
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בפסוק  התורה ריבתה כיבוס  לענין – כיבוס  טעונין הנשרפת
לענין  אבל בברייתא), וצב : במשנה צב . שם (ראה מיוחד
כלי שבירת ולענין יג) הלכה להלן (ראה ושטיפה מריקה

התורה. ריבתה לא צג:55)חרס , שם שנאמר 56)משנה
במים", ושוטף  ומורק  בושלה נחושת בכלי  "ואם כא) (שם,
יקרא  בכלים שנדבק  מה שמסיר עד המופלג ִֵָ"הכיבוס 
לתוך  מים שיתן והוא שטיפה, יקרא הנקיות ותוספת ִֵָמריקה,
בפיה"מ  (רבינו משפשף " אלא הכלי  בידו ממרק  ואינו הכלי 

יב . הלכה להלן וראה במשנה.57)צו:). שם
במים"58) ושוטף  ומורק  בושלה נחושת בכלי  "ואם וגומר:

ושטיפה. ומריקה שבירה ו 59)הרי  פרק  צו פ ' ספרא
צד: וזבחים ז, צה:61)ששפך.60)הלכה שם משנה

שם  ובספרא רותח ", לתוכו שעירה ואחד בו, שבישל "אחד
לתוכה  עירה בה. שבישל אלא לי  "אין א) הלכה ז (פרק 
ישבר". בו תבושל אשר (שם), תלמודֿלומר מנין, רותח 
ללמדנו  בא זה הרי  – ל"ישבר" "בו" שנסמך מכיון כלומר,

(רש"י ). ישבר – בו נבלע  רק  אם שאפילו

.ÈÔBˆa  ‰ÙÈËLe ,ÔÈnÁa  ‰˜ÈÓ62 'ÌÈna' . ¿ƒ»¿«ƒ¿ƒ»¿≈«»ƒ
‚ÊÓa ‡ÏÂ ,ÔÈÈa ‡Ï63‰˜Èn‰Â .ÔÈ˜LÓ ‡La ‡ÏÂ , …¿«ƒ¿…¿∆∆¿…ƒ¿»«¿ƒ¿«¿ƒ»

B˙ÙÈËLe ÒBk‰ ˙˜ÈÓk  ‰ÙÈËM‰Â64„etM‰Â .65 ¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ««¿ƒ»¿««
‰ÏkÒ‡‰Â66L‡‰ Èab ÏÚ ÌÈnÁ ÌÈÓa ÔÏÈÚ‚Ó 67 ¿»«¿¿»«¿ƒ»¿«ƒ«ƒ««≈»≈

ÔÁÈ„Ó Ck Á‡Â68. ¿««»¿ƒ»

הוא 62) וכן כרבי , ולא צז. שם בברייתא חכמים כדעת
בחמין, "מריקה שם: רבינו גירסת לפי  צו: שם משנה בסתם
במשנה  הוא וכן המשנה). בפירוש (ראה בצונן" ושטיפה
וברש"י צו: (שם הגעלה היינו בחמין, ומריקה שבמשניות.
צריכא). לא ד"ה שם ותוספות דאמר, למאן אלא ד"ה שם

יד. הלכה להלן ג.63)וראה הלכה שם וספרא צו: שם
ו. הלכה פ "ו למעלה וראה ומים, יין תערובת הוא ומזג

כשטיפת 64) ושטיפה הכוס , כמריקת "מריקה שם: משנה
כל  שיסיר עד להפליג חייב  שאינו לומר, רוצה הכוס ",

שם). המשנה בפירוש (רבינו דק 65)הרושם ברזל
האש. על אותם וצולים בשר נתחי  עליו שחורזים

בפירוש 66) (רבינו בשר" עליה שצולין ברזל של "שבכה
שבשעת  לפי  בהגעלה, הסתפקו בקדשים ורק  המשנה).
– איסור שבלע  ואסכלא שפוד אבל היתר, היה הבליעה
– אסורות מאכלות מהלכות (פי "ז האש על ליבון טעונים

ג). (=שצלו 67)הלכה והאסכלא "השפוד צז. שם במשנה
שיסיר  מגעילן, "ופירוש בחמין". מגעילן חטאת) בשר בהן
מגיזרת  אותה מואסת שהנפש בשפוד, שנבלעה השמנונית
מענין  מג) כו, ויקרא – נפשם" "געלה (צ "ל: נפשי  געלה
ומגעילן. גוי , גיעולי  גיעול, דבריהם: בכל נשתמשו הזה,
לתת  הזה המעשה וסדר ההגעלה. להסיר לומר רוצה וזולתן,
האש, גבי  על כשהן רותחין המים לתוך הכלים אותן

ע  (=כלומר,ושופכין קרים" במים ושוטפן המים מאותן ליהן
– מדיחן") "ואחרֿכך בסמוך מיד רבינו שאומר מה זהו
עו. זרה בעבודה המשנה בפירוש וראה שם. פיה"מ 

הכתוב 68) שגזירת ונראה לעיל. כנזכר בצונן, שוטף  כלומר,
וטעם  בתרומה. ולא כן אמרו בקדשים רק  שהרי  היא,
הלכה  תרומות מהלכות ובפט "ו צו: בזבחים ראה זו, שטיפה

ושטיפה  מריקה צריך הכלי  במקצת בישל שהרי  ועוד, יט .
בפ "ה  רבינו שכתב  [ומה יג. הלכה להלן ראה הכלי , בכל
אלא  אינה בצונן, ששוטף  כג הלכה ומצה חמץ  מהלכות
מהמים  הכלי  ויבלע  יחזור שמא שחששו בחמץ , חומרא
גאון  האי  רב  בשם תנב  סימן אורח ֿחיים בטור (ראה החמים
שטיפה  רבינו הזכיר לא האיסורים בשאר אבל ורש"י ),
גֿד]. הלכות אסורות מאכלות מהלכות בפי "ז ראה בצונן,

.‚È˜ÊpL Á‡ Ô‰a ÏMaL ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆ƒ≈»∆««∆ƒ¿«
‰˜ÈÊ Ì„˜ ÏMa Ì‡ Ï‡ ;B˙ÎÏ‰k dÓc69B‡ , »»¿ƒ¿»¬»ƒƒ≈…∆¿ƒ»

˙ÙOp‰ ˙‡hÁ Oa da ÏMaL70ÔeÚË BÈ‡  ∆ƒ≈»¿««»«ƒ¿∆∆≈»
ÔeÚË Blk  ÈÏk‰ ˙ˆ˜Óa ÏMa .‰ÙÈËLe ‰˜ÈÓ¿ƒ»¿ƒ»ƒ≈¿ƒ¿»«¿ƒÀ»

‰ÙÈËLe ‰˜ÈÓ71. ¿ƒ»¿ƒ»

וכו'69) ושטיפה מבמריקה בהזאה "חומר צו: שם ברייתא
הפנימיות  ובחטאות החיצוניות בחטאות ישנה שהזאה
וגזירת  ושטיפה", במריקה מהֿשאיןֿכן זריקה, לפני  וישנה

כנ"ל. היא שם 70)הכתוב  ברייתא כן וכמו בברייתא, שם
הלכה  למעלה וראה יא. הלכה ג' פרשה צו פ ' ובספרא צב :

בברייתא 71)יא. שמפורש ממה שנפשטה, בעיא צו: שם
הכלי במקצת בישל וכו' מבהזאה ושטיפה מריקה "חומר
וכו'". בהזאה מהֿשאיןֿכן הכלי , כל ושטיפה מריקה טעון
כא) ו, (ויקרא קרא אמר מאי , "וטעמא אמרו שם ובגמרא
(=מורק  כלי  במקצת ואפילו בושלה, נחושת בכלי  ואם

למעלה. ראה היא, הכתוב  גזירת כי  כולו)", ושוטף 

.„ÈÒÁ ÏL epz ÈÂ‡a Oa‰ ‰Ïˆ72ca LÈ  »»«»»«¬ƒ«∆∆∆≈«»»
,MÈ ‡Ï B‡ ,B ‰ÏMa˙Â ÏÈ‡B‰ ,MÈ Ì‡ ˜ÙÒ»≈ƒƒ»≈ƒ¿ƒ¿«¿»…ƒ»≈

Ba ‰Ú‚ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰73Ïk ‡l‡ ,„Ïa ˙‡hÁa ‡ÏÂ . ƒ¿…»¿»¿…¿«»ƒ¿«∆»»
ÔÈnÁ È„È ÏÚ ÌÈL„˜a Ô‰a ÔÈLnzLnL ÌÈÏk‰74, «≈ƒ∆ƒ¿«¿ƒ»∆¿»»ƒ«¿≈«ƒ

‰˜ÈÓ ÔÈeÚË ,ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ÔÈa ÌÈL„˜ ÈL„˜ ÔÈa≈»¿≈»»ƒ≈»»ƒ«ƒ¿ƒ¿ƒ»
‰ÙÈËLe75‰ÏÈÎ‡ ˜Ú76„etM‰ ÔÎÂ .77 ‰ÏkÒ‡‰Â ¿ƒ»≈∆¬ƒ»¿≈««¿»«¿»»

‰ÏÈÎ‡ ÔÓÊ „Ú ÔÁÈpÓ BÈ‡Â .‰ÏÈÎ‡ ˜Ú ÔÏÈÚ‚Ó«¿ƒ»≈∆¬ƒ»¿≈«ƒ»«¿«¬ƒ»
„etM‰ ÏÈÚ‚È  ÏÎ‡Ï ÌÈÏLiLk ‡l‡ ,‰iL¿ƒ»∆»¿∆«¿ƒ∆¡…«¿ƒ««

˜ÓÈÂ ,‰ÏkÒ‡‰Â78˙BÎzÓ ÈÏk ÔÈa ,ÈÏk‰ ÛËLÈÂ ¿»«¿»»ƒ»≈¿ƒ¿…«¿ƒ≈¿ƒ«»
ÈÏk da BML ˙‡hÁ‰ ÔÓ ıeÁ ;ÒÁ ÈÏk ÔÈa≈¿ƒ∆∆ƒ««»∆≈»¿ƒ

ÒÁ79ÈÏÎa ÔÈa ,„iÓ LlLÓe ‰BLÂ ÏMÓe . ∆∆¿«≈¿∆¿«≈ƒ»≈ƒ¿ƒ
ÛËBLÂ ˜ÓÓe ,ÒÁ ÈÏÎa ÔÈa ˙BÎzÓ80ÛBÒ „Ú «»≈ƒ¿ƒ∆∆¿»≈¿≈«

‰ÏÈÎ‡81. ¬ƒ»

הסמוכה.72) בהערה להלן שלא 73)ראה בעיא צה: שם
אם  מתכת, של בתנור גם היא שהבעיא שם ונראה נפשטה,
כתב  למה להבין יש וא"כ לא, או ושטיפה מריקה צריך
(ראה  מתכת של תנור גם הזכיר ולא חרס , של תנור רק  רבינו

והרֿהמוריה). "אחר 74)לחםֿמשנה במשנה צה. שם
הלכה  למעלה ראה רותח ". לתוכו שעירה ואחד בו, שבישל

"אחד 75)יא. שאמרו: חכמים, כדעת צה: שם משנה
מריקה  טעונין קלים, קדשים ואחד הקדשים קדשי 
טעונין  אין קלים "קדשים האומר שמעון כר' ולא ושטיפה",
אלא  לי  אין "חטאת, צו: שם ובברייתא ושטיפה". מריקה
קודש  כב ) ו, (ויקרא לומר תלמוד מנין, הקדשים כל חטאת,
קדשים  קדש אותה, יאכל בכהנים זכר "כל =) היא קדשים
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אותה  תלמודֿלומר התרומה, את מרבה שאני  יכול היא").
ר' דברי  לתרומה, פרט  אותה), יאכל בכהנים זכר כל =)
מריקה  טעונין קדשים קדשי  אומר, שמעון רבי  יהודה.
וכו'" ושטיפה מריקה טעונין אינן קלים קדשים ושטיפה,
וראה  מו:). בעירובין (ראה שמעון ר' נגד יהודה כר' ופסק 
ב 'תוספות  וכן חדשים, בדפוסים שנדפסה ובהגהה ג הלכה
 ֿ ובהר שם, ובלחםֿמשנה ז, משנה פי "א זבחים טוב ' יום

כאן. ֿ 76)המוריה (כסף  האכילה גמר עם מיד כלומר,
חכמים  וכדברי  (לחםֿמשנה), נותר שיהיה לפני  משנה),
עד  בו יבשל הרגל, בתחילת "בישל שאמרו צו: שם במשנה
נחמן  רב  אמר קאמר, "מאי  צז. שם ובגמרא האכילה". זמן
עביד  והדר אכילה, זמן עד לה ממתין אבוה, בר רבה אמר
יוסי אבא משום יוחנן א"ר מילי , מנהני  ושטיפה. מריקה לה
כב ) (שם, וכתיב  ושוטף , ומורק  כא) (שם, כתיב  אבא, בן
האכילה, זמן עד לה ממתין כיצד, הא יאכל. בכהנים זכר כל
בפירוש  רבינו וכתב  ושטיפה". מריקה לה עביד והדר
האכילה  זמן כפי  אלא למרקו יאחר "שלא שם : המשנה
בראב "ד  ועיין אותו", ממרק  האכילה וכשתכלה בלבד,
ולא  האכילה", "זמן שם: ובגמרא במשנה שנוסחתם וברש"י 

אכילה". זמן חכמים 77)"עד לדברי  שם במשנה נראה כן
כתב 78)(כסף ֿמשנה). כבר שהרי  מיותרת, זו [מלה

נפרש  ואם יא. הלכה למעלה ראה מריקה, דהיינו "יגעיל"
שמריקה  שם, המשנה בפירוש רבינו שכתב  מה עלֿפי  כאן
קשה  יהיה העגלה, לאחר הכלי  על חמים מים שפיכת היא
מגעילן  והאסכלה "והשפוד יב  הלכה למעלה שכתב  ממה
שמריקה  הרי  מדיחן", ואחרֿכך האש, גבי  על חמים במים

להלן]. עוד וראה העגלה. הראב "ד,79)היינו עליו והשיג
שא  "ומה טעות וז"ל: ושטיפה, מריקה טעון חרס  בכלי  מר

אלא  טעון שאין פ "י ) (זבחים בתוספתא ובהדיא בידו. היא
קדשי פירוש ושטיפה, מריקה טעון הכל אבל שבירה,
מפרש  "שרבינו כתב  ובכסף ֿמשנה קלים", וקדשים קדשים
מצינו  לא שהרי  בלבד, לחטאת אלא תוספתא קיימא דלא
אבל  בלבד. בחטאת אלא חרס , לכלי  שבירה תורה שהצריכה
מריקה  אלא טעונים אינם חרס  כלי  אף  קדשים, שאר
ממה  רבינו על שמקשה הזבח , בברכת וראה ושטיפה".
יוצא  שאינו חרס  כלי  על העידה "התורה ל: בפסחים שאמרו
שבירה. טעון הוא האיסורים שבכל הרי  לעולם", דופיו מידי 
רבינו  שדעת נאמר [ואם המוריה. ובהר רוקח  במעשה וראה
כאן  הכוונה כי  יתכן הגעלה, לאחר הן ושטיפה שמריקה
(ראה  באש ליבון עלֿידי  החרס  כלי  של הכשרו שלאחר
מריקה  טעון הוא – כב ) הלכה ומצה חמץ  מהלכות בפ "ה

למעלה]. וראה הלכה 80)ושטיפה, ז פרק  צו פ ' בספרא
ושונה  שמבשל מלמד בושלה, נחושת בכלי  "ואם ב :
נחושת, כלי  אלא לי  אין ושוטפו. מורקו ובאחרונה ומשלש,
ומנין  ושוטפו. מורקו ובאחרונה ומשלש ושונה שמבשל
שוברה, ובאחרונה ומשלש ושונה שמבשל חרס  לכלי 
רבינו  וסבור בושלה", נחושת בכלי  ואם ישבר תלמודֿלומר
כלי אף  – אחרים בקדשים אבל בחטאת, רק  המדובר כי 

המוריה). (הר ושוטפו מורקו זמן 81)חרס  סוף  עד כלומר,
המוריה. הר וראה ומשלש, ושונה מבשל אכילה

.ÂËÌÈÏÏ‚ ÈÏk82ÏÎe ÌÈ‡ ÈÏÎe‰Ó„‡ È83ÔÈ‡  ¿≈¿»ƒ¿≈¬»ƒ¿≈¬»»≈»

‰Á„‰ ‡l‡ ,˙‡hÁa elÙ‡ ,‰ÙÈËLe ‰˜ÈÓ ÔÈeÚË¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ¿«»∆»¬»»
„Ïa84.85dOa ÚbÈ L‡ Ïk :˙‡hÁa Ó‡ ƒ¿«∆¡«¿«»…¬∆ƒ«ƒ¿»»

‰BÓk ˙BÈ‰Ï  Lc˜È86da Ú‚Bp‰  ‡È‰ ‰ÏeÒt Ì‡ . ƒ¿»ƒ¿»»ƒ¿»ƒ«≈«»
‰BÓk ÏÎ‡È da Ú‚Bp‰  ‰Lk Ì‡Â ,ÏeÒt»¿ƒ¿≈»«≈«»≈»≈»»

d˙M„˜e87. ƒ¿À»»

המשנה 82) (פירוש והעפר" בקר מרפת העשויים כלים "הם
א). משנה פ "י  ככלי83)לכלים ואינם בתנור נצרפו שלא

עמוד 84)חרס . צוקרמנדל (הוצאת פ "י  זבחים תוספתא
ומצה  חמץ  מהלכות לפ "ה המלך בשער [וראה .(14 495

יונה]. הר"ר בשם כג טז.85)הלכה הלכה התחלת כאן
רומי . בדפוס  נראה ה"ה,86)וכן ג פרשה צו ספרא

נסמן. ושם מה. פסחים צז. זבחים בברייתא 87)וברייתא
ומפרש  שבה", כחמור יאכל כשרה, "ואם הלשון וספרא,
ובעזרה, ולילה וליום כהונה לזכרי  רק  שנאכל רש"י ,
גורס : שם) וחולין פסחים תוס ' (ראה והר"ח  כחטאת.
היום, שנשחט  בשלמים החטאת נבלע  ואם שבהן", "כחמור

למחר. נאכל ואינו החטאת כחומר נאכל

ÊË88.?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na89Ï‡ ;Ba ‰ÚÏpLk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿¿»¬»
˙Lc˜Ó dÈ‡ ‰ÚÏ‰ ‡Ïa ‰ÚÈ‚90˙‡hÁ‰ „Á‡Â . ¿ƒ»¿…«¿»»≈»¿«∆∆¿∆»««»

ÔÈa ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ÔÈa ,ÌÈL„˜ ‡L „Á‡Â¿∆»¿»»»ƒ≈»»ƒ«ƒ≈
ÌÈeÓÁ91‰ÁnÏ ‰ÏÚÏ ‰Bz‰ ˙‡Ê :Ó‡pL ;92. ¬ƒ∆∆¡«…«»»…»«ƒ¿»

נראה 88) וכן פד), (הערה למעלה היא ההלכה התחלת
רומי . (למעלה 89)בדפוס  יקדש" בבשרה יגע  אשר ש"כל

טו). "כל 90)הלכה שם ופסחים בזבחים וברייתא ספרא
(שם) תלמודֿלומר בלע , שלא אפילו יכול (שם), יגע  אשר
חטאת, שומן המחה (=כגון בבשרה שיבלע  עד בבשרה,
רש"י )". – בו ונבלע  שלמים של צלי  ממנו וסך

קדשים.91) קדשי  חטאת 92)כלומר, "אשכחן צז: זבחים
משום  שמואל אמר מנלן. קדשים שאר בבלוע , דמקדשת
ולאשם  ולחטאת ולמנחה לעולה התורה זאת ר"א,
לזה, זה כולם (שהוקשו השלמים" ולזבח  ולמילואים
אף  בבלוע , מקדשת חטאת "מה מחטאת), כולם ולמידים

צח .). (שם בבלוע " מקדשת כל

.ÊÈ˜È˜a dOa Ú‚93Lc˜˙ ‡Ï  B˙ˆ˜Óa ÚÏÂ »«¿»»¿»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿»…ƒ¿«≈
ÚÏa‰ ÌB˜Ó C˙BÁ ‡l‡ ,Blk94. À∆»≈¿«∆«

בתרא 93) בבא (רש"י  ורכה" דקה חררה סופגנין, "רקיק 
"ורקיקי ב ): כט , (שמות אונקלוס  בתרגום וראה יט :).
לחלה  המשנה בפירוש וראה פטירין", "ואיספוגין – מצות"

ד. משנה צז:94)פ "א שם וברייתא צז. שם משנה

.ÁÈÌÈL„˜ ÈL„˜ B‡ ÔÈlÁÂ ÌÈL„˜ Ba ÏMaL ÈÏk¿ƒ∆ƒ≈»»ƒ¿Àƒ»¿≈»»ƒ
ÌÚË Ô˙Ba Ô‰a LÈ Ì‡ :ÌÈl˜ ÌÈL„˜Â95Ïk‰ È‰  ¿»»ƒ«ƒƒ≈»∆¿≈««¬≈«…

Ô‰aL eÓÁk ÏÎ‡96‰˜ÈÓ ÈÏk‰ ÔeÚËÂ , ∆¡»∆»∆»∆¿»«¿ƒ¿ƒ»
‰ÙÈËLe97‡Ï Ì‡Â ;c ÏÎÏ Ô‰aL eÓÁk Ïk‰Â , ¿ƒ»¿«…∆»∆»∆¿»»»¿ƒ…

‰Êa ‰Ê ÌÚË Ô˙98ÌÈeÓÁk ÔÈÏÎ‡ ÔÈlw‰ ÔÈ‡ 99, »«««∆»∆≈««ƒ∆¡»ƒ«¬ƒ
ÈÏk‰ Ï‡ ,c ÏÎÏ Ô˙BÓk ÔÈ‡Â100‰˜ÈÓ ÔeÚË ¿≈»¿»¿»»»¬»«¿ƒ»¿ƒ»
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ששים 95) אין כן וכמו הקדשים, נגד בחולין ששים שאין
הקדשים. קדשי  נגד קלים צז.96)בקדשים שם משנה

ז. הלכה ז פרק  צו יש 97)וספרא "אם במשנה שם ראה
טעונין  ואינן כחמורים, נאכלים הקלים הרי  טעם, בנותן בהן
חסורי קאמר, "מאי  אמרו: שם ובגמרא ושטיפה", מריקה
בנותן  בהן יש אם שם), הגהה (ראה קתני  והכי  מחסרא
ושטיפה, מריקה וטעונין כחמורים, נאכלין הקלין הרי  טעם,
נאכלים  הקלין אין טעם, בנותן בהם אין במגע . ופוסלין
במגע ". פוסלין ואין ושטיפה, מריקה טעונין ואין כחמורים,

בחולין 98) או הקדשי ֿקדשים, נגד ששים יש שבקלים כגון
הקדשים. נגד ששים בתוך 99)יש בטלו החמורים שהרי 

יד),100)הקלים. הלכה (למעלה הראב "ד מדברי  כנראה
עיקר  ונוסחתנו "הכל". כתוב  היה שלו הרמב "ם שבספר

במשנה,101)(כסף ֿמשנה). שביארו מה לפי  בגמרא, שם
מריקה  טעונין אין וכו' טעם בנותן בהם "אין שאם
אין  (כלומר, בעי  לא דקדשי ֿקדשים נהי  הקשו: ושטיפה",
מועטים  שהם קדשי ֿקדשים, אכילת זמן לסוף  במריקה צורך
מריקה  יצטרכו =) ניבעי  קלים קדשים רש"י ) – בטלים והם
דאמר, טעונין אין מאי  אביי , אמר קלים). קדשים מחמת
מני הא אמר, רבא טעונין. קלים, קדשים אבל קדשים. קדשי 
מריקה  טעונין אין קלים קדשים דאמר היא, שמעון ר'
בגלל  ושטיפה מריקה טעון כי  פוסק  ורבינו ושטיפה",
דעת  גם הרי  אביי , כדברי  אם הדיעות. לכל הקדשיםֿקלים,
שמעון, כר' היא המשנה הרי  רבא, כדברי  ואם כן. המשנה

יד. הלכה למעלה ראה שמעון, כר' שלא פוסק  ורבינו

.ËÈ‰ÊÚÏ ıeÁ ‡ˆÈÂ ˙‡hÁ‰ Ìc ÂÈÏÚ ÊzpL „‚a∆∆∆ƒ«»»«««»¿»»»¬»»
ÌL BÒaÎÓe ‰ÊÚÏ BÈÊÁÓ 102ıeÁ ‡ÓË . «¬ƒ»¬»»¿«¿»ƒ¿»

‰ÊÚÏ103BÚB˜ ?‰OÚÈ „ˆÈk 104‰ËiL È„k105, »¬»»≈««¬∆¿¿≈∆ƒ¿«
ÌÈÙa BÒaÎÓe BÒÈÎÓe106ÌÏL Ba ÁÈp‰Ï CÈˆÂ . «¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«ƒ«»≈

˙ÙÚÓ È„k107'„‚a' Ó‡pL ÈÙÏ .108ÒaÎÏ CÈˆ , ¿≈«¬…∆¿ƒ∆∆¡«∆∆»ƒ¿«≈
„‚a109È„k ÈtÓ Ì‰ÈcÓ ‡ÓË ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â . ∆∆¿««ƒ∆»≈ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈¿≈

ÔÓ B‰Ë Ba Ú˜pL ÔÂÈk ,Ba ‰‡LpL ˙ÙÚn‰««¬…∆∆ƒ¿¬»≈»∆ƒ¿«À»ƒ
Ìc‰ ÒaÎÏ Lc˜nÏ BÒÈÎ‰Ï zÓe ‰Bz‰110. «»À»¿«¿ƒ«ƒ¿»¿«≈«»

זֿח .102) הלכות ו פרק  צו פר' וספרא במשנה צד: שם
מהלכות 103) פ "ג (למעלה לעזרה להכניסו אסור שמעתה

ד). הלכה פ "ז נזיר וירושלמי  טז, הלכה המקדש ביאת
בכלי104) והמדובר ההלכה. בהמשך להלן ראה הבגד, רוב 

קורעו  שאינו וכיון כהונה, בבגדי  ובין חול של בגד בין בגד,
המקדש  כלי  מהלכות בפ "ט  ראה לוקה, אינו השחתה, דרך
ובמשנהֿלמלך  מעיל, לגבי  כ הלכה להלן וראה ג. הלכה

יא.105)שם. הלכה כלים מהלכות בפכ"ג ראה
שם.106) וספרא (רש"י107)משנה סודר" רוחב  "כדי 
הבגד".108)שם). על מדמה יזה שם 109)"ואשר

ולאו  רחמנא אמר בגד - קורעו רבינא, לה "מתקיף  בגמרא:
בשעת  עליו בגד שיהא רחמנא, אמר ("בגד הוא בגד

מעפורת". כדי  דמשייר – שם) – (רש"י  שם 110)כיבוסו"
שייר בגמרא: שלא אלא שנו לא הונא, רב  והאמר "איני ,

הוי חיבור מעפורת, כדי  בה שייר אבל מעפורת. כדי  בה
(חולין  והרוטב  העור בפרק  הונא רב  והאמר שם: (וברש"י 
כיון  לקורעה, בה שהתחיל טמאה דטלית שנו לא קכג:)

כדי מיעוט  באותו שייר שלא אלא טהורה, רובה שנקרע 
הוא  ועדיין הוי  חיבור מעפורת, כדי  בה שייר אבל מעפורת.
למיקרע  אתיא לא דילמא (גזירה הוא מדרבנן בטומאתו).
משום  להכניסה ומותר טהורה, מדאורייתא אבל רובה,
לא  כיבוס , מצות לקיים כדי  כלומר, רש"י )", – כיבוס  מצות
וראה  מדרבנן. טמא שהוא דבר בעזרה להכניס  חכמים אסרו

שם. כלים הלכות ובמשנהֿלמלך כאן, לחםֿמשנה

.ÎÏÈÚÓ111ıeÁÏ ‡ÓËÂ ‡ˆÈÂ ˙‡hÁ Ìc ÂÈÏÚ ÊzpL ¿ƒ∆ƒ«»»««»¿»»¿ƒ¿»«
‰˜BÏ  B˙B‡ ÚBw‰ È‰Â ?‰OBÚ ‡e‰ „ˆÈk 112, ≈«∆«¬≈«≈«∆

.e‡aL BÓk113LÏMÓ ˙BÁt ˙BÁt BÒÈÎÓ ¿∆≈«¿«¿ƒ»»ƒ»
ÌÈÙa BÒaÎÓe ˙BÚaˆ‡114Ìc‰ Ïk Òak˙iL Á‡Â , ∆¿»¿«¿ƒ¿ƒ¿««∆ƒ¿«≈»«»

ıeÁa B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ ËÚÓ ËÚÓ115. ¿«¿««¿ƒƒ«

הגדול.111) הכהן כדרך 112)מבגדי  שלא קרעו אם אף 
הלכה 113)השחתה. המקדש כלי  מהלכות פ "ט  למעלה

מכניסו 114)ג. שנטמא, מעיל לקיש, ריש "אמר צה. שם
כח , (שמות שנאמר משום ומכבסו, שלש על משלש בפחות
דם  עליו שניתז כהונה בגדי  של (=מעיל יקרע " לא לב )
לפנים  הדם מקום מכניס  ונטמא, לקלעים חוץ  ויצא חטאת,
טמא  בגד שיעור מכניס  שאינו שלש, על משלש בפחות
לא  שנאמר משום ולהכניסו, לקורעו שאי ֿאפשר לפי  לעזרה,
(שם  הפסולין כל בריש למאןֿדאמר "ואפילו רש"י ), – יקרע 
ויכול  הואיל בגד שאני  ביאה, שמה במקצת ביאה לב :)
ד"ה  שם (תוספות כולו" נכנס  כאילו חשיב  לא  לחותכו,
החיות  שבאדם, לאדם. דומה הבגד אין כלומר, מכניסו),
שאין  בבגד, מהֿשאיןֿכן האיברים, כל את מאחדת שבו
עם  קשר לו אין בפנים שנכנס  ומה חלקיו, בין פנימי  חיבור
לעשות  שאסור אע "פ  לחתכו, יכול שהרי  בחוץ , שנשאר מה
ביאה  ערך תלמודית (אנציקלופדיה המוריה בהר ראה כן,

קב ). עמ ' ח "ג בחוץ ,115)במקצת, קודם ולהטבילו
שרייתו  שהרי  אי ֿאפשר, לכיבוס  בפנים להכניסו ואחרֿכך
בחוץ , מכבסו הוא הרי  כן ואם כיבוסו, זהו במים בגד של
הלכה  למעלה ראה קדוש", במקום "תכבס  אמרה והתורה
וכל  יא). הלכה כלים מהלכות פכ"ג להלן (משנהֿלמלך א
השחתה, כדרך שלא אפילו לקרעו, שאסור במעיל הוא זה
ששם  מפני  שמטבילו, רבינו הביא לא יט  הלכה למעלה אבל
מטומאה  גם יטהר ועלֿידי ֿזה לקרעו שאפשר בבגד מדובר

כאן. המוריה הר וראה דרבנן,

.‡ÎBÒÈÎÓ  ‡ˆÈÂ ˙‡hÁ‰ Ba ÏMaL ÒÁ ÈÏk¿ƒ∆∆∆ƒ≈««»¿»»«¿ƒ
ÌÈÙa BBLÂ116LL È„Îa B˜B  ıeÁa ‡ÓË . ¿¿ƒ¿ƒƒ¿»«¿ƒ¿≈…∆

‰ËiL È„k ÔË˜117ÌÈÙa BBLÂ BÒÈÎÓe ,118Ì‡Â . »»¿≈∆ƒ¿««¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ
È‰L ;ÌÈÙa BBL BÈ‡  ‰fÓ ÏB„b ˜ B˜¿»∆∆»ƒ∆≈¿ƒ¿ƒ∆¬≈

ÈÏk BÈ‡119ÌÈÏk ‡l‡ ÌÈÙa ÔÈBL ÔÈ‡Â ,120ÔÎÂ . ≈¿ƒ¿≈¿ƒƒ¿ƒ∆»≈ƒ¿≈
BÒÈÎÓ  ‰ÊÚÏ ıeÁ ‡ˆÈÂ Ba ÏMaL ˙BÎzÓ ÈÏk¿ƒ«»∆ƒ≈¿»»»¬»»«¿ƒ

ÌÈÙa BÙËBLÂ B˜BÓe121B˙ÁBt  ‡ˆiLk ‡ÓË . ¿¿¿ƒ¿ƒƒ¿»¿∆»»¬
ÌÈÙa BÒÈÎÓe ‰ËiL „Ú122„Ú B„cÓe ÊBÁÂ , «∆ƒ¿««¿ƒƒ¿ƒ¿≈¿«¿«

Ck Á‡Â ,ÌÈÏk‰ ˙È˙k ÊÁÈÂ ˙Át‰ Ì˙qiL∆ƒ»≈«¿»¿«¬…¿«¿ƒ«≈ƒ¿««»
‰ÊÚa BÙËBLÂ B˜BÓ123˙LÁ ÈÏÎa Ì‡Â :Ó‡pL ; ¿¿¿»¬»»∆∆¡«¿ƒƒ¿ƒ¿∆
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קמי                  
         

בו 116) שמפורש כבוס , מדין זאת ולמדו צד: שם משנה
וסמו  קדוש", במקום אשר "תכבס  חרש "וכלי  נאמר לו ך

שבירה  אף  קדוש, במקום כיבוס  מה ישבר", בו תבושל
יא. הלכה למעלה ראה קדוש, "כלי117)במקום שם:

במקום  ושוברו ונכנס  נוקבו לקלעים, חוץ  נטמא וכו', חרס 
נוקבו, שיצא חרס  "כלי  אמרו צה.) (שם ובגמרא קדוש".
קטן". בשורש שניקב  – הוא כלי  ולא רחמנא, אמר כלי 
מדאורייתא  נטהר קטן כשורש ניקב  אם כי  לומר, וצריך
שעדיין  שנו), לא ד"ה סוף  שם תוספות (ראה מדרבנן וטמא
כלים  מהלכות פי "ט  להלן (ראה זיתים לקבל כלי  הוא חשוב 
אסרו  לא בכלי ֿחרס , שבירה מצות לקיים וכדי  ב ) הלכה

יט . הלכה למעלה ראה בפנים. להכניסו ֿ 118)חכמים אף 
שבירה  לענין – שבור ככלי  הוא הרי  טומאה שלגבי  עלֿפי 

כלי . הוא עדיין רבינו 119)במקדש כתב  הרי  להבין, צריך
טה  זיתים כמוציא ניקב  ש"אם שם, כלים והריבהלכות ור,

כלי ועדיין טומאה, מקבלים שאין ואבנים גללים ככלי  הוא
כן, אם רובו". שיפחת עד פתיל בצמיד להציל חשוב , הוא
שוברו  אינו קטן כשורש של מזה גדול נקב  ניקב  אם למה
להציל  לענין לכלי  נחשב  הוא הלא כלי , אינו שהרי  בפנים
אדמה, וכלי  גללים ככלי  רק  שהוא ויתכן פתיל. בצמיד
כמוציא  נקב  שניקבו בשעה ממנו ירד חרס  כלי  דין ואילו

שבירה. צריך אינו ולפיכך אמר 120)זיתים, כלי  צה. שם
כלי כשהוא – כא) ו, ויקרא ישבר, וגו' חרס  (=וכלי  רחמנא

מכיבוס ,121)ישבר. בהיקש כן ולמדו במשנה. צד: שם
יא. הלכה למעלה ראה חרס . בכלי  שבירה שלמדו כמו

אלא 122) שהוא, כל בנקב  טהור אינו מתכות "כלי  שם.
הלכות  כלים מהלכות בפי "א וראה שם). (רש"י  גדול" בנקב 

דרציף 123)אֿב . – הוא כלי  לאו "והא בגמרא צה. שם
עליו  מכין שפוחתו, "אחר רש"י : ופירש מרציף ", ליה
תיקון  אחרי  כי  ואף  עליו". כלי  שם וחזר ומחברו בקורנס 
א) הלכה כלים מהלכות (פי "ב  הישנה טומאתו חוזרת הכלי ,
מצות  ובמקום ב ) הלכה (שם סופרים מדברי  אלא זה אין –

יט . הלכה למעלה ראה גזרו, לא בפנים שם 124)מריקה,
בגמרא.

   1 
נעשה.1) הוא וכיצד האשם, עשיית מצות בו תתבאר

.‡Ô˙ÂˆÓk ˙BÓL‡‰ Ïk ˙BOÚÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈«¬»»¬»¿ƒ¿»»
‰Bza ‰eÓ‡‰2ÌL‡ ÔÈa ?˙BÓL‡‰ ‰OÚÓ „ˆÈÎÂ . »¬»«»¿≈««¬≈»¬»≈»»

BÓk Ìc‰ ˜BÊÂ ËÁBL  ÈeÏz ÌL‡ ÔÈa È‡cÂ««≈»»»≈¿≈«»¿
e‡aL3ËÈLÙÓe ,4ÔÈeÓ‡‰ ‡ÈˆBÓe5ÔÁÏBÓe6 ∆≈«¿«¿ƒƒ»≈ƒ¿»
Ô˜BÊÂ7ÌÈL‡‰ b ÏÚ8ÔÎÈÏB‰Ï ‰ˆ Ì‡Â .9 ÈÏÎa ¿¿»««»ƒƒ¿ƒ»»¿ƒ»ƒ¿ƒ
CÈÏBÓ10‰ÊÚa ‰p‰k ÈÎÊÏ ÏÎ‡ ÌOa ‡Le .11 ƒ¿»¿»»∆¡»¿ƒ¿≈¿À»»¬»»

˙‡hÁk12. ¿«»

ב 'ספר 2) וראה האשם". תורת "וזאת א) ז, (ויקרא שנאמר
סה. עשה שחיטה,3)המצוות' לענין ה"ב  פ "ה למעלה

זריקה. לענין שם שם 5)העור.4)ובה"ו למעלה ראה
מוציאין  ואחרֿכך אותן מפשיטין וכו' הזבחים "כל הי "ח :

אימוריהן". את 6)את לרבות "מנין א: כ, במנחות
ואימורי וכו' אשם ואימורי  חטאת ואימורי  וכו' הלבונה
קרבנך  כל "על יג) ב , (שם תלמודֿלומר וכו' קלים קדשים

דנדבה  דיבורא (ויקרא, ב 'ספרא' הוא וכן מלח ". תקריב 
הי "א. מזבח  איסורי  מהל' פ "ה למעלה וראה ה"ג). פי "ח 

פ "ז 7) למעלה וראה באשם, כן למדו מהיכן עיון, (צריך
ה"ד). ולהלן ה"ד, ופ "ו גֿה)8)ה"א, ז, (שם שנאמר

הקרב  את המכסה החלב  ואת האליה את וגו' חלבו כל "ואת
אותם  והקטיר וגו' עליהן אשר החלב  ואת הכליות שתי  ואת

הוא". אשם לה' אשה המזבחה האימורים 9)הכהן את
שנתנן 10)למזבח . חלבים "הקטר פ "א: זבחים תוספתא

בימינו, בין בשמאלו בין בכלי  בין ביד בין האישים, גבי  על
ה"א. פ "ז למעלה וראה כשרין". אלו משנה,11)הרי 

כהונה", לזכרי  הקלעים מן לפנים "ונאכלין ב : נד, זבחים
יאכל  קדוש במקום יאכלנו בכהנים זכר "כל ו) (שם, ֵֵָשנאמר

הוא". קדשים שנאמר 12)קדש ה"א, פ "ז למעלה ראה
להם". אחת תורה כאשם, "כחטאת ז) (שם,

.‡a˙iL BÓk ,ÈepL BÓc ˙Ïa˜a LÈ ÚˆÓ ÌL‡¬«¿…»≈¿«»«»ƒ¿∆ƒ¿»≈
‰tk ÈqÁÓ ˙BÎÏ‰a13‡L ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â . ¿ƒ¿¿À¿≈«»»¿««ƒ≈¿»

‡Lk  B˙ÏÈÎ‡Â ÁaÊn‰ ÏÚ BÓc ˙˜ÈÊe ÂÈOÚÓ«¬»¿ƒ«»««ƒ¿≈««¬ƒ»ƒ¿»
c ÏÎÏ ˙BÓL‡‰14. »¬»¿»»»

ה"ב .13) יג)14)פ "ד יד, (שם מצורע  באשם נאמר שהרי 
כי וגו' החטאת את ישחט  אשר במקום הכבש את "ושחט 

הוא". קדשים קדש לכהן הוא האשם כחטאת

.‚‰OÚ ˙ÂˆÓ  Ô˙ÂˆÓk ÌÈÓÏL Ïk ˙iOÚ15Ô‰Â . ¬ƒ«»¿»ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿«¬≈¿≈
eaˆ ÈÓÏL „Á‡‰ :ÔÈÈÓ ‰Úa‡16ÈÓÏL ‰LÏM‰Â , «¿»»ƒƒ»∆»«¿≈ƒ¿«¿»«¿≈

„ÈÁÈ17. »ƒ

עוד 15) ואמר קרבנו", שלמים זבח  "ואם א) ג, (שם שכתוב 
– השלמים תורת "וזאת יאֿיב ) ז, (שם המעשה להשלמת

סו). עשה המצוות' ('ספר יקריבנו" תודה על והם 16)אם
בני כבשים "ושני  יט ) כג, (שם שנאמר עצרת, כבשי  שני 

ה"ד. פ "א למעלה וראה שלמים". לזבח  ראה 17)שנה
ה"ה. להלן

.„Ìc‰ ˜BÊÂ ËÁBL ?eaˆ ÈÓÏL ‰OÚÓ „ˆÈÎÂ¿≈««¬≈«¿≈ƒ≈¿≈«»
e‡aL BÓk18ÌÈeÓ‡‰ ‡ÈˆBÓe ËÈLÙÓe ,19 ¿∆≈«¿«¿ƒƒ»≈ƒ

ÔÁÏBÓe20ÔÈË˜Óe21‰p‰k ÈÎÊÏ ÏÎ‡ ‡M‰Â , ¿»«¿ƒ»¿«¿»∆¡»¿ƒ¿≈¿À»
‰ÊÚa22ÌÈL„˜ ÈL„˜ Ô‰L ÈtÓ ,ÌL‡ÎÂ ˙‡hÁk »¬»»««»¿»»»ƒ¿≈∆≈»¿≈»»ƒ

e‡aL BÓk23. ¿∆≈«¿

לענין 18) שם ובה"ו שחיטה, לענין ה"ב ֿג פ "ה למעלה
מפשיטין 19)זריקה. וכו' הזבחים "כל הי "ח : שם ראה

אימוריהן". את מוציאין ואח "כ א.20)אותן כ, מנחות
ה"א. למעלה "והקריב 21)ראה גֿה) ג, (שם שנאמר

בני אותו והקטירו וגו' החלב  את לה', אשה השלמים מזבח 
האימורים  זריקת דין כאן רבינו הביא (ולא המזבחה". אהרן
ה"א). למעלה וראה הי "א, להלן הוא וכן האישים, גבי  על

ב .22) נד, זבחים ופ "ה 23)משנה, הי "ז, פ "א למעלה
ה"ג.

.‰‡a‰ ‡e‰ „Á‡‰ :ÔÈÈÓ ‰LÏL „ÈÁÈ ÈÓÏL«¿≈»ƒ¿»ƒƒ»∆»«»
‰ÁÓOÂ ‰‚È‚Á ÈÓÏL ÔB‚k ,ÌÁÏ ‡Ïa ÌÈÓÏL24. ¿»ƒ¿…∆∆¿«¿≈¬ƒ»¿ƒ¿»

ÌÚ ÌÈ‡a‰ ÌÈÓÏL  ÈM‰Â .ÌÈÓÏL ‡˜p‰ e‰ÊÂ¿∆«ƒ¿»¿»ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ«»ƒƒ
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קמב                 
         

‰„Bz ‡˜p‰ e‰ÊÂ .‰„ B‡ „a ÌÁl‰25B˙B‡Â . «∆∆¿∆∆¿»»¿∆«ƒ¿»»¿
ÌÈÓÏL  ÈLÈÏM‰ ÔÈn‰Â .‰„Bz ÌÁÏ ‡˜ ÌÁl‰«∆∆ƒ¿»∆∆»¿«ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ
ÌÚ ÌÈ‡a Ì‰Â ,BÊ ˙‡ÏÓ ÌBÈa ÈÊp‰ È˜nL∆«¿ƒ«»ƒ¿¿…ƒ¿¿≈»ƒƒ

ÌÁÏ26ÈÊ ÏÈ‡ ‡˜p‰ e‰ÊÂ .27. ∆∆¿∆«ƒ¿»≈»ƒ

וישנם 24) ה"א), חגיגה מהל' פ "א (להלן חובה באים שהם
נדבה. שלמי  "וזאת 25)גם יאֿיב ) ז, (שם שכתוב  כמו

על  והקריב  יקריבנו תודה על אם וגו' השלמים  זבח  תורת
וגו'". מצות חלות התודה, (במדבר 26)זבח  שכתוב  כמו

חלות  סולת מצות וסל לשלמים, תמים אחד "ואיל יד ֿטו) ו,
בשמן". משוחים מצות ורקיקי  בשמן זבחים 27)בלולות

במשנה. - א נה,

.ÂBÓk Ìc‰ ˜BÊÂ ËÁBL ?ÔzLÏL ‰OÚÓ „ˆÈÎÂ¿≈««¬≈¿»¿»≈¿≈«»¿
e‡aL28ÔÈeÓ‡‰ ‡ÈˆBÓe ËÈLÙÓe ,29Ck Á‡Â , ∆≈«¿«¿ƒƒ»≈ƒ¿««»

Oa‰ ˙‡ ÁzÓ30Ô˙BÂ ,ÔÈÓi‰ ˜BLÂ ‰ÊÁ‰ LÈÙÓe ¿«≈«∆«»»«¿ƒ∆»∆¿«»ƒ¿≈
˜BM‰Â ‰ÊÁ‰ ÌÚ ÔÈeÓ‡‰31ÌÈÏÚa‰ È„È ÏÚ32Ô‰ÎÂ , »≈ƒƒ∆»∆¿««¿≈«¿»ƒ¿…≈

ÌÈÏÚa‰ È„È ˙Áz B„È ÁÈpÓ33'‰ ÈÙÏ Ïk‰ ÛÈÓe «ƒ«»««¿≈«¿»ƒ≈ƒ«…ƒ¿≈
ÁÊna34ÔÈÙÈÓ ÁÊna  ‰Ùez ÔeÚh‰ Ïk ÔÎÂ . «ƒ¿»¿≈»«»¿»«ƒ¿»¿ƒƒ

B˙B‡35.

קלים 28) "וקדשים שחיטה: לענין ה"ב  פ "ה למעלה
ה"ד: שם וראה בעזרה". מקום בכל דמן וקיבול שחיטתן
ולענין  וכו'". העזרה בכל קלים קדשים ששוחטים "ומנין
בין  והשלמים והאשם "העולה ה"ו: שם ראה הדם, זריקת
המזבח  גבי  על שלשתן דם זריקת ציבור של בין יחיד של

וכו'". עושה הוא וכיצד לעולם, למעלה 29)שוה ראה
ואחרֿכך  אותן מפשיטין וכו' הזבחים "כל הי "ח : פ "ה

אימוריהם". את רב 30)מוציאין "אמר ב : עז, במנחות
אימורין". שיטול קודם בשר ינתח  שלא אבימי , אמר חסדא

וכו'31) תנופה טעונות "אלו במשנה: - א סא, מנחות
שלהן". ושוק  וחזה יחיד, שלמי  על 32)ואימורי  כלומר,

ידי על מניחן "כיצד ה"ח : להלן וראה שלהם. הידים גבי 
המקריב 33)הבעלים". כהן זה אלא אינו "או ב : סא, שם

ל) ז, (ויקרא אומר כשהוא הבעלים) ולא מניף , שהוא =)
ידיו  מניח  כהן כיצד? הא אמור, בעלים הרי  תביאנה, "ידיו
כהן) ד"ה (שם ה'תוספות' וכתבו ומניף ". הבעלים ידי  תחת
אוחז  והכהן הכלי , באוגני  אוחזים שהבעלים בזה הכוונה כי 

כלל. חציצה שאין באופן במשנה:34)למטה, שם
ובגמרא  המזבח . של ממזרח  כלומר, במזרח ", היתה "תנופה
במערב , יכול במזרח . כד) יד, (שם ה' "לפני  אמרינן שם
יסוד, טעונה וחטאת חטאת, דאיקרי  מנחה מילי  הני  אמרי :
ה' לפני  הכא, אבל יסוד. לו היה לא מזרחית דרומית וקרן
קרינן  במזרח  אפילו "כלומר, רש"י : ומפרש ביה", קרינא
נראה, רבינו מדברי  אבל במערב ". וכלֿשכן – ה' לפני  ביה
פ ' ב 'ספרי ' נראה וכן בכסף ֿמשנה). (ראה במזרח  שדווקא
ה, (במדבר ה'" לפני  המנחה את "והניף  הפסוק  על נשא
הרי ה', לפני  שנאמר מקום שבכל במזרח , ה ' "לפני  כה)
תמימה' 'תורה (ובעל הכתוב " לך שיפרוט  עד במזרח , הוא
שהיא  המנחה הגשת (גבי  בסוטה הגמרא את שם הביא
גם  וראה לשם). קשר לזה אין ובאמת דרומית), במערבית
הוא  " ה' ש"לפני  לומר (וצריך ה"ג. פט "ז צו פ ' ב 'ספרא'

א. בזה: דרכים ששתי  אלא הקדשים, בקודש במערב  באמת

ב . מערב , כלפי  ופניו המזבח  של במזרחו עומד שהוא

למערב . פניו שאין אף ֿעלֿפי  המזבח , במערב  ממש שעומד
ה' לפני  שלעולם שם, וב 'ספרי ' במנחות שאמרו מה וזהו
במקום  אבל עדיף . וזה למערב , ופניו כלומר, במזרח , הוא
 ֿ על יסוד, שצריכה מנחה, בהגשת כגון התורה שפירטה
ב 'תוספות' וראה במערב . שעומד היינו ה'" ש"לפני  כרחנו

כאן). ובכסף ֿמשנה אבל, ד"ה שם פ "א 35)מנחות ראה
מהל' ובפ "ג העומר, במנחת הי "א ומוספין תמידין מהל'

סוטה. מנחת גבי  הט "ו סוטה

.Ê„ÈBÓe ‰ÏÚÓ ,‡ÈÓe CÈÏBÓ ?ÛÈÓ ‡e‰ „ˆÈÎÂ36. ¿≈«≈ƒƒ≈ƒ«¬∆ƒ
„Bz Ôaw‰ ‰È‰ Ì‡ÂdnÚ ‡a‰ ÌÁl‰ ÔÓ Á˜BÏ  ‰ ¿ƒ»»«»¿»»≈«ƒ«∆∆«»ƒ»

‰OÚÓ „Á‡37,ÌÈeÓ‡‰Â ˜BM‰Â ‰ÊÁ‰ ÌÚ BÁÈpÓe ∆»≈¬»»«ƒƒ∆»∆¿«¿»≈ƒ
Ïk‰ ÛÈÓe38ÌÈÏÚa‰ È„È ÏÚ39e‡aL BÓk40. ≈ƒ«…«¿≈«¿»ƒ¿∆≈«¿

שתי36) נותן עושה, הוא "כיצד א: סא, מנחות במשנה
מוליך  למטה, ידיו שתי  ומניח  כבשים, שני  גבי  על הלחם
הונף  אשר כז) כט , (שמות שנאמר ומוריד, מעלה ומביא
מוליך  כי  רבינו כתב  שם, המשנה ובפירוש הורם". ואשר
"מוליך  ב : לז, בסוכה נראה (וכן רוחות. לארבע  ומביא
במנחות  רש"י  פירש וכן שלו) רוחות שהארבע  למי  ומביא
כדי ומערב , ומזרח  ודרום לצפון ומביא "מוליך א: סב ,
ומוריד  מעלה רוחות, מארבעה הבאות רעות רוחות לעצור
היא  כדי , ד"ה שם ה'תוספות' ודעת רעים". טללים לעצור
שתי של בתנופה דווקא אלא כן, עושין תנופות בכל ש"לא
כן, עושים התנופות שבכל סובר רבינו אבל דעצרת", הלחם
הוא  וכן שתי . ד"ה במשנה - א סא, שם ברש"י  נראה וכן
הכ"ה. פ "ה נשא, פ ' וב 'ספרי ' ה"ג, פט "ז צו, ב 'ספרא'

ואחד 37) אחד שבכל לחם, מיני  ארבעה מביא התודה עם
ארבע  הכל מן לוקח  והכהן הי "זֿיח ) (להלן חלות עשר
מעשרה. אחד חלק  והיינו ומין, מין מכל אחת חלות,

להניף ",38) ארבע  דאיכא "משום א: פא, מנחות ראה
(תודה) חלות ארבע  "דאיכא משום, ד"ה רש"י  ומפרש
בפירוש  תנופה נאמרה שלא ואע "פ  להניף ". שצריך דתרומה
ה"ד). פ "ה צו, ('ספרא' משלמים למדוה – תודה  לגבי 

וככה 39) הבעלים, של הידים על מונח  הנ"ל כל כלומר,
והבעלים. הכהן ע "י  מונף  ה"ו.40)הוא למעלה

.ÁÌÈÏÁ‰ ˙‡ Ô˙B ?ÌÈÏÚa‰ È„È ÏÚ ÔÁÈpÓ „ˆÈÎÂ¿≈««ƒ»«¿≈«¿»ƒ≈∆«¬»ƒ
˙BÈÏk‰ ÈzLe ,‰ÏÚÓÏ ˜BLÂ ‰ÊÁÂ ,ÌÈÏÚa‰ È„È ÏÚ«¿≈«¿»ƒ¿»∆»¿«¿»¿≈«¿»
BÁÈpÓ  ÌÁÏ LÈ Ì‡Â ,Ì‰Ó ‰ÏÚÓÏ „k‰ ˙˙BÈÂ¿∆∆«»≈¿«¿»≈∆¿ƒ≈∆∆«ƒ

Ïk‰ ÛÈÓe ,‰ÏÚÓÏ41. ¿«¿»≈ƒ«…

את 41) יביא עושה, הוא "כיצד ה"ג): פט "ז (שם ב 'ספרא'
שתי מהם, למעלה ושוק  וחזה הבעלים, ידי  על החלבים
לחם  שם (יש) אם מהם, למעלה הכבד על ויותרת כליות

וכו'". מהם למעלה נותן

.ËLÈÙÓe ÔÈeÓ‡‰ ‡ÈˆBÓ  ÈÊ ÏÈ‡ Ôaw‰ ‰È‰»»«»¿»≈»ƒƒ»≈ƒ«¿ƒ
˜BLÂ ‰ÊÁ42ÌÈLp‰ ˙ÊÚa ÏÈ‡‰ ‡L ÏMÓe ,43, »∆»¿«≈¿»»«ƒ¿∆¿««»ƒ

ÏÈ‡‰ ÔÓ ‰ÏLa ÚBf‰ Ô‰k‰ Á˜BÏÂ44„Á‡ ÌÚ ¿≈««…≈«¿«¿≈»ƒ»«ƒƒ∆»
BnÚ ‡a‰ ÌÁl‰ ÔÓ ‰OÚÓ45˜BM‰Â ‰ÊÁ‰ ÌÚ ≈¬»»ƒ«∆∆«»ƒƒ∆»∆¿«
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קמג                  
         

ÔÈeÓ‡‰Â46ÁÈpÓ Ô‰k‰Â ,ÈÊp‰ È„È ÏÚ Ïk‰ ÁÈpÓe ¿»≈ƒ«ƒ««…«¿≈«»ƒ¿«…≈«ƒ«
Ïk‰ ÛÈÓe ÌÈÏÚa‰ È„È ˙Áz ÂÈ„È47e‡aL BÓk48. »»««¿≈«¿»ƒ≈ƒ«…¿∆≈«¿

ואחרֿכך 42) האימורים ומוציא "ומפשיט  ה"ו: למעלה ראה
והשוק ". החזה ומפריש הבשר את פ "ה 43)מנתח  ראה

בארבע  היו לשכות ש"ארבע  ה"זֿח , הבחירה בית מהל'
משמשות: הם ומה וכו' נשים) עזרת (של מקצועותיה

ששם הנזירים, לשכת מזרחית את דרומית מבשלים
אלה  אלי , "ויאמר כד) מו, (יחזקאל שכתוב  וכו'", שלמיהם
שם, בפסוקים ראה (בחצר, שם יבשלו אשר המבשלים בית
מדות  הרא"ש (פי ' העם" זבח  את הבית משרתי  עזרה) והיינו

מ "ה). את 44)פ "ב  הכהן "ולקח  יט ) ו, (במדבר שנאמר
משמע  דבריו, רבינו ומדסתם האיל", מן בשלה הזרוע 
ופלוגתא  בו, מחוברת כשהזרוע  מבשל היה האיל ששאר
וכלשון  צח :) (חולין שמעון רבי  של תנאֿקמא וכדעת היא
כי מר, ד"ה שם ב 'תוספות' ועיי "ש שבגמרא. הראשון
לשון  וכפשטות בו, מחובר כשהזרוע  מבשלו לתנאֿקמא
הזרוע ". זהו "אי  ה"י  להלן וראה (כסף ֿמשנה). הפסוק 

חלות 45) עשרים מביא היה הנזיר כי  הכ"ג להלן ראה
וכו' חלות ועשר בשמן, משוחין רקיקין עשרה מהן מצות,

מין. מכל אחת חלות: שתי  מהן לוקח  נלמד 46)והכהן
כסף ֿמשנה). – ל ז, (ויקרא בשלמים שנאמר ממה

הזרוע 47) את הכהן "ולקח  יט ֿכ) שם, (במדבר שנאמר
ונתן  אחד, מצה ורקיק  הסל מן אחת מצה האיל, מן בשלה
קודש  ה' לפני  תנופה הכהן אותם והניף  וגו' הנזיר כפי  על
וגם  התרומה". שוק  ועל התנופה חזה על לכהן  הוא

ה"ו. למעלה ראה עמהם, מניף  היה למעלה 48)אימורים
ה"ד. נזירות מהל' בפ "ח  וראה ה"ו.

.È„Ú ‰ÏÚÓÏ ,Ú˜w‰ ˙‡ ‰‡B‰ Ïk ?‰ÊÁ e‰Ê È‡≈∆»∆»»∆∆««¿«¿«¿»«
Òk‰ „Ú ‰hÓÏ ,‡ev‰49˙BÚÏˆ ÈzL dnÚ C˙BÁÂ . ««»¿«»««»≈¿≈ƒ»¿≈¿»

CÏÈ‡Â CÏÈ‡50?ÚBÊ e‰Ê È‡Â .51ÏL ˜t‰ ÔÓ ≈«¿≈«¿≈∆¿«ƒ«∆∆∆
‰Ê ÔÈÚÓ ÌÈÈ‡ ÈL Ì‰L ,„È ÏL Ûk „Ú ‰aÎ‡«¿À»««∆»∆≈¿≈≈»ƒ¿…ƒ∆

‰Êa52ÔÈÓÈ ÏL ÚBÊ ‡È‰ ‰eÓ‡‰ ÚBf‰Â .53. »∆¿«¿«»¬»ƒ¿«∆»ƒ
ÌB˜Ó ÏÎa eÓ‡‰ ˜BM‰ ‡e‰ Ï‚a dc‚kLÂ54. ¿∆¿∆¿»»∆∆«»»¿»»

את 49) שרואה כל חזה, הוא "איזה פ "ט : חולין תוספתא
שמגיע  עד מלמטה לצוואר, שמגיע  ועד מלמעלה הארץ ,
הצוואר, עד "למטה להיפך הובאה (מה.) ובחולין לכרס ",
וראשו  ברגליו אותו כשתולין וזהו הכרס ", עד למעלה
תולים  שאין בשור עוסקת והתוספתא שם). רש"י  (עי ' למטה
המוריה'. ב 'הר ועי ' ה"ה, פ "ו למעלה ראה אותו,

וכו'50) הקרקע  את הרואה זה חזה, "איזהו שם: חולין,
החזה  וזהו ואילך, אילך דפנות משתי  צלעות שתי  חותך
הקטנות  צלעות ב ' "וחותך רש"י : ומפרש לכהנים". הניתן
והן  מכאן, ואחד מכאן אחד דפנות, משתי  עמו העליונות
מפרש  וחותך) ד"ה (ב 'תוספות' הר"ח  אבל הקנה", שסביב 
ה"ח . פ "ו למעלה וראה מכאן, ושתים מכאן שתים שחותך

הי "ח .51) ביכורים מהל' פ "ט  חולין 52)ראה במשנה
של  כף  עד ארכובה של הפרק  מן הזרוע , "איזהו א: קלד,
הידים  בנזיר)". האמור בשלה, זרוע  =) נזיר של והוא יד

ומקום  אברים), =) פרקים משלשה מורכבות והרגלים
עם  לגוף , הסמוך הירך הוא הראשון הפרק  של החיבור
מהל' פ "ח  (ראה עליונה" "ארכובה נקרא השני , הפרק 
הפרק  עם השני  הפרק  של החיבור ומקום הי "א) שחיטה
"ארכובה  נקרא הפרסה) עם מחובר (שבסופו התחתון
שם, המשנה בפירוש רבינו וכתב  הראש", עם הנמכרת
מהיד, ממנו שלמעלה והפרק  התחתון הפרק  הוא שהזרוע 
לגוף . הסמוך הפרק  אחרי  המתחילים הפרקים שני  שהם
והפרק  לגוף  הסמוך לפרק  שהכוונה מפרש רש"י  אבל

האמצעי ). =) "תנו 53)שאחריו שם: בחולין ימין, יד
זה  אומר אתה ימין, זרוע  זה ג) יח , (דברים הזרוע  רבנן,
הזרוע , תלמודֿלומר שמאל, זרוע  אלא אינו או ימין זרוע 
נמי הכי  שבירך, המיומנת הירך רבא כדאמר תלמודא, מאי 

שבזרוע ". המיומן ברגל 54)הזרוע  "וכנגדו במשנה: שם
הפרקים  שני  הוא שהזרוע  רבינו, פירוש ולפי  שוק ",

התחת  הפרקים שני  הוא השוק  ברגל, גם כן ונים.התחתונים,
של  הפרק  מן עצמות "שתי  שם: שמפרש ברש"י  וראה
למעלה. וראה הירך", כל דהיינו דאטמא, בוקא עד ארכובה

.‡ÈÔÈeÓ‡‰ ÁÏBÓ ÔÙÈnL Á‡Â55ÏÚ ÔÈË˜Óe ¿««∆¿ƒ»≈«»≈ƒ«¿ƒ»«
ÁaÊn‰ Èab56,ÌÈ‰kÏ ÏÎ‡ ˜BM‰Â ‰ÊÁ‰ Ï‡ . «≈«ƒ¿≈«¬»∆»∆¿«∆¡»«…¬ƒ

‰Óez‰ ˜BL ˙‡Â ‰Ùez‰ ‰ÊÁ ˙‡ Èk :Ó‡pL57. ∆∆¡«ƒ∆¬≈«¿»¿≈«¿»
ÌÈÏÚaÏ ÌÈÏÎ‡ ÌÈÓÏM‰ ‡Le58ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡Â . ¿»«¿»ƒ∆¡»ƒ«¿»ƒ¿≈«…¬ƒ

ÔÈeÓ‡‰ Ë˜‰ Á‡Ï ‡l‡ ˜BLÂ ‰ÊÁa ÔÈÎBÊ59. ƒ¿»∆»∆»¿««∆¿≈»≈ƒ

את 55) תביאנה "ידיו לֿלא) ז, (ויקרא בשלמים שנאמר
לפני תנופה אותו להניף  וגו' החזה על החלב  את ה', אשי 
שמניף  הרי  וגו'". המזבחה החלב  את הכהן והקטיר ה',
הקומץ  אלא לי  "אין א: כ, במנחות וראה מקטיר. ואחרֿכך
חטאת  ואימורי  וכו' הלבונה את לרבות מנין מלח ), (שטעון
קלים  קדשים ואימורי  קדשים קדשי  ואימורי  אשם ואימורי 

מלח ". תקריב  קרבנך כל על תלמודֿלומר ראה 56)וכו'
הי "ג. מזבח  איסורי  מהל' ובפ "ה ה"א, פ "ז למעלה

ואתן 57) שלמיהם, מזבחי  ישראל בני  מאת "לקחתי  וגו':
ישראל". בני  מאת עולם לחק  ולבניו הכהן לאהרן אותם

קרבנו 58) ביום שלמיו תודת זבח  "ובשר טו) ז, (שם שנאמר
ה"ב : פט "ז דנדבה דיבורא ויקרא, וב 'ספרא' יאכל",
בהן, שלום שהכל שלמים) נקראים כך משום =) "שלמים
והבשר  העור לכהנים, ושוק  החזה למזבח , והאימורין הדם

פט "ז 59)לבעלים". צו ו'ספרא' ב . נט , פסחים ברייתא,
לאחר  אלא ושוק  בחזה זכאים ובניו אהרן שאין "מנין ה"ד:
החלב  את והקטיר לא) (שם, תלמודֿלומר חלבים, הקטרת
הוא  וכן ולבניו". לאהרן החזה והיה ואחרֿכך המזבחה,
עד  חלקם אוכלים הבעלים שאין והואֿהדין ב . נט , בפסחים
מהל' בפי "ח  רבינו שכתב  וכמו אימורים, הקטרת לאחר
הבשר  את מתירין "והאימורין ה"ז: המוקדשים פסולי 

לאדם".
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ÔÈ‡˜p‰ Ì‰  ÛÈnL ÌÁl‰ ÌÚ ˜BM‰Â ‰ÊÁ‰ ÌÚƒ∆»∆¿«ƒ«∆∆∆≈ƒ≈«ƒ¿»ƒ
ÈÊ ÏÈ‡Ó ÌeÓ65. »≈≈»ƒ

הכ"א.60) להלן הכ"ג.61)ראה להלן שנאמר 62)ראה
האיל". מן בשלה הזרוע  את הכהן "ולקח  יט ) ו, (במדבר

נאכל 63) "והשאר תודה, בחלות - ב  עז, מנחות משנה,
הבשר  שאר עם הנזיר) (שבאיל הלחם "ושאר לבעלים".
אלא  נזיר באיל נתחדש שלא תודה כשלמי  לבעלים נאכל

כאן). ספר' ('קרית בשלה" הי "א.64)זרוע  למעלה ראה
ותוספתא 65) ב . קלג, חולין א. נה, זבחים ב . קי , בבאֿקמא

פ "ב . חלה

.‚È‡e‰ ‰Óez ˜ÙÒ ‰„Bz‰ ÔÓ Ìen‰ ÌÁl‰66. «∆∆«»ƒ«»¿≈¿»
‰Óe˙k LÓÁÂ ‰˙ÈÓ ÂÈÏÚ ÔÈiÁ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ67, ¿ƒ»≈«»ƒ»»ƒ»»…∆ƒ¿»

‰Óe˙k Ún„Ó BÈ‡Â68. ¿≈¿«≈«ƒ¿»

חייבין 66) תודה לחמי  תרומת רבא, "בעי  שם: במנחות
כיון  וחומש, מיתה עליהן חייבין אין או וחומש מיתה עליהן
"והקריב  יד ז, בויקרא בה (שנאמר מעשר לתרומת דאיתקש
או  דמי , מעשר כתרומת לה'") תרומה קרבן מכל אחד ממנו
כי בו "ומתו כב , שם נאמר בו, =) וחמישיתו בו דילמא
עליו") חמישיתו "ויסף  יד שם, נאמר וחמישתו, יחללוהו",
בתרומה  ולא מיתה חייב  מעשר בתרומת (בו, רחמנא מיעט 
בתרומה  ולא חומש חייב  מעשר בתרומת וחמישיתו, אחרת,
אלא  הסתפקו ולא תיקו". מדמעת, אינו או מדמעת אחרת),
במורם  אבל כנ"ל, "תרומה", שנקרא התודה מן במורם

ספק . כל אין תרומה, נקרא שלא נזיר, פ "ו 67)מאיל ראה
חייב  וכו' בזדון תרומה שאכל "זר כי  ה"ו, תרומות מהל'
אכל  ואם וכו' אכילתה על ולוקה וכו' שמים בידי  מיתה
כיון  התודה, מן במורם כאן ואילו חומש", מוסיף  בשגגה
מוסיף  ואינו בזדון, מלקות חייב  הזר אין ספק , שהדבר
למלך'. ו'משנה משנה' ב 'כסף  וראה בשגגה. חומש

תרומה 68) "סאה כי  ה"אֿב , תרומות מהל' פי "ג ראה
הכל  מן מפריש הכל, ונתערב  חולין של סאה למאה שנפלה
סאה  נפלה וכו'. לזרים מותר והשאר לכהן ונותנה אחת סאה
הכל  וימכר מדומע , הכל נעשה ממאה לפחות תרומה
כאן  ואילו סאה", אותה מדמי  חוץ  תרומה בדמי  לכהנים
מן  כי  מדרבנן, אלא אינו הדימוע  ענין וכל ספק , שהדבר
הי "ג), אסורות מאכלות מהל' (פט "ו ברוב  בטל הכל התורה
המשנה' 'מרכבת (ראה דרבנן ספק  כדין לקולא רבינו פסק 
ה"ז  תרומות מהל' בפי "ד רבינו בדברי  מפורש (וכן כאן).

החולין"). ברוב  בטל התרומה "שספק 

.„ÈÏÎ‡ ÌÁl‰ ‡L È‰  Ô‰k ‰„Bz‰ ÏÚa ‰È‰»»«««»…≈¬≈¿»«∆∆∆¡»
ÌÚ ‡a‰ ÌÁl‰ ÔÈ‡L ;Ï‡OÈ ˙„B˙k ÌÈÏÚaÏ«¿»ƒ¿«ƒ¿»≈∆≈«∆∆«»ƒ

‰ÁÓ Èe˜ ÈÊ ÏÈ‡ ÌÚ B‡ ‰„Bz‰69. «»ƒ≈»ƒ»ƒ¿»

על 69) כליל אותה שמקטירים כהן כמנחת דינם אין ולפיכך
"אטו  ב ֿ מו, במנחות הוא וכן ה"ט ). פי "ב  (להלן המזבח 
לחמי וכו' להו ואכלי  כהנים מנדבי  לא מי  ולחמה, תודה
הבא  ללחם גם רבינו למד ומשם מנחה", איקרו לא תודה
רבינו  בהקדמת גם וראה מנחה. נקרא שאינו נזיר, איל עם

השלישי . והחלק  ד"ה בתוך מנחות מס ' למשנה, לפירושו

.ÂËÛÈÓ „Á‡‰  ˙eÙzLa ÌÈÓÏL e‡È‰L ÌÈL¿«ƒ∆≈ƒ¿»ƒ¿À»»∆»≈ƒ

È„È ÏÚ ÛÈÓ „Á‡  ‰‡Ó Ì‰ elÙ‡ .BÁ ˙eLaƒ¿¬≈¬ƒ≈≈»∆»≈ƒ«¿≈
Ôlk70‰ÎÈÓÒa Ôk ÔÈ‡M ‰Ó .71. À»«∆≈≈ƒ¿ƒ»

וכו'70) מבתנופה בסמיכה "חומר ב : צג, מנחות משנה,
החברים", לכל סומך אחד ואין החברים לכל מניף  שאחד
היכי אפשר, דלא "משום אמרו: - א צד, שם ובגמרא
(וראה  חציצה הויא קא הדדי  להדדי  כולהו לינפו ליעביד,
וליהדר  ליניף  ה'תוספות'), בשם שכתבנו מה ה"ו למעלה
לא  בסמיכה (אבל תנופות" ולא רחמנא אמר תנופה וליניף ,
ולחזור  לסמוך ויכול סתם, "וסמך" כי ֿאם סמיכה כתוב 

שם). רש"י  ה"ט .71)ולסמוך, פ "ג למעלה ראה

.ÊË‰ÙÈÓ dÈ‡  Ôaw‰ ˙ÏÚa ‰M‡ ‰˙È‰72Ï‡ , »¿»ƒ»«¬««»¿»≈»¿ƒ»¬»
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‰Ùe˙Ï74‰ËBq‰ ‡l‡ ,‰ÙÈÓ ‰M‡ ÔÈ‡ ÌÏBÚÏe . ƒ¿»¿»≈ƒ»¿ƒ»∆»«»
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ÌB˜Ó ÏÎa ‰Lb‰Ï77. ¿«»»¿»»

נוהגים 72) וכו' והתנופות "הסמיכות א. לו, קידושין משנה,
למדו  - ב  סא, ובמנחות שם, ובגמרא בנשים", ולא באנשים
בני ישראל", בני  אל "דבר כט ) ז, (שם שנאמר ממה כן
ב 'ספרא' הוא וכן מניפות. ישראל בנות ואין מניפים ישראל

שם. צו מנחות 73)פ ' ותוספתא ב . סב , מנחות ברייתא,
שם. ב 'ספרא' גם וראה ידיה", על מניף  כהן "והאשה, פ "י :

ושוק 74) וחזה יחיד שלמי  "ואימורי  א: סא, שם משנה,
"מאי סא:) (שם ובגמרא נשים". ואחד אנשים אחד  שלהן,
נשים  ואחד אנשים אחד קאמר: הכי  יהודה, רב  אמר קאמר,
בידי לא אבל בישראל עצמה ותנופה תנופה, טעון קרבנן

והתנופות 75)נשים". "הסמיכה במשנה: שם קידושין
ונזירה  סוטה ממנחת חוץ  בנשים, ולא באנשים נוהגים וכו'
משלמים, יד יד "אתיא לו:) (שם ובגמרא מניפות", שהן
מיד  הכהן ולקח  כא) ה, במדבר סוטה (אצל  הכא כתיב 
כהן, כאן מה תביאנה, ידיו ל) ז, (ויקרא התם וכתיב  האשה,
כיצד? הא בעלים. כאן אף  בעלים, להלן מה כהן. להלן אף 
נזירה  סוטה, אשכחן ומניף . בעלים ידי  תחת ידו מכניס  כהן
(שם  בסוטה שנאמר "לפי  מסוטה", כף  כף  אתיא מנלן,
בנזיר  ונאמר הזכרון, מנחת את כפיה על ונתן יח ) במדבר,
בענין  והנזיר הנזירה ודין הנזיר, כפי  על ונתן יט ) ו, (שם
או  איש ב ) (שם, הפרשה בתחילת שנאמר למה שוה, הקרבן
'כף ' אתיא שאמר מה והוא נזיר, נדר לנדור יפליא כי  אשה
שם). קידושין המשנה, בפירוש (רבינו מסוטה" 'כף '

סוטה 76) מהל' ופ "ג נזירה, לענין ה"ד נזירות מהל' פ "ח 
סוטה. לענין "תנופות 77)הט "ו א: סא, מנחות משנה,

"ומנ  להגשות", במנחת קודמות דכתיב  קודם? שהתנופה ין
ואחרֿכך  ה', לפני  המנחה את והניף  כה) ה, (שם סוטה
והיינו  שם). במשנה, (רש"י  המזבח " אל אותה והקריב  נאמר
וגם  תנופה גם שטעונות סוטה ובמנחת העומר במנחת

שם). (רש"י  הגשה

.ÊÈÁ˜BÏ ?‰„Bz‰ ÌÚ ‡ÈnL ÌÁl‰ ‡e‰ „ˆÈk≈««∆∆∆≈ƒƒ«»≈«
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וכל 78) איפות, שתי  שהן מאיפה, עשיריות עשרים כלומר,
עו:). (מנחות התודה בפרק  מ "א ראה סאין, שלש איפה

בלולות 79) חלות מורבכת "וסולת יב ) ז, (ויקרא שנאמר
"סולת  ה"ז): (פי "א צו פרשה ב 'ספרא' ואמרו בשמן",
שיהו  לכולן מניין סולת, שהיא לרבוכה למדנו מורבכת,
האמורות  חלות מה חלות, סולת תלמודֿלומר סולת,
והלא  סולת, בכולן האמורות חלות אף  סולת, ברבוכה
 ֿ תלמוד סולת, שיהיו ומניין חלות, בהם נאמר לא רקיקים
אף  סולת, בחלות האמורות מצות מה מצות, מצות לומר
א. נ, בזבחים הוא וכן סולת", ברקיקים האמורות מצות

ולהלן 80) הסמוכה, בהערה להלן וראה שם. מנחות משנה,
חמץ . אותן עושה כיצד עז,81)הי "ח , שם ובגמרא שם.

אחד  ממנו "והקריב  יד) (שם, שנאמר ממה זאת למדו - ב 
מכמה  =) היא מכמה יודע  "איני  לה'", תרומה קרבן מכל
בתרומת  ונאמר תרומה, כאן נאמר רש"י ). אחת, נוטל חלות
מעשרה  אחד כאן אף  מעשרה, אחד להלן מה תרומה, מעשר
יודע  איני  אבל מעשרה, אחד שהיא לתרומה למדנו וכו',
נאמר  אחת, חלה עושה סולת מכמה =) חלה היא מכמה
יג), שם קרבנו", יקריב  חמץ  לחם חלות "על =) לחם כאן
=) לחם יז) כג, (שם הלחם בשתי  להלן ונאמר
עשרונים  שני  שתים תנופה, לחם תביאו "ממושבותיכם
עשרון  כאן אף  לחלה, עשרון להלן מה וכו'. תהיינה") סולת
מעשרה  באות החמץ  שחלות =) לחמץ  עשרה למדנו לחלה,
באות  המצות חלות שגם =) מנין למצה, עשרה עשרונים)
לחם  חלות "על יג) ז, (שם תלמודֿלומר עשרונים), מעשרה
לחמי עשרונות עשרים נמצאו מצה, הבא - חמץ  נגד חמץ ",
כי הי "ח  להלן (וראה למצה ועשרה לחמץ  עשרה תודה,
וראה  חלות), שלשים עושה מצה של עשרונים מהעשרה
אמור  וב 'ספרא' א. טו, ובשבועות במשנה, – א עו, שם עוד

ה"א. פי "ג

.ÁÈˆÈÎÂÔˆenÁ È„k B‡O ‡ÈÓ ?ÔˆnÁÓ „82 ¿≈«¿«¿»≈ƒ¿¿≈ƒ»
‰cn‰ CB˙Ï B˙BÂ83Èt ÏÚ Û‡ .‰cn‰ ˙‡ ‡lÓÓe ¿¿¿«ƒ»¿«≈∆«ƒ»««ƒ

,B‡O‰ ÈtÓ ‰˙È B‡ ‰ÒÁ ˙BÈ‰Ï dÙBqL∆»ƒ¿¬≈»¿≈»ƒ¿≈«¿
‰L˜Â ‰Ú ‰È‰È ÌÈÓÚtL84C ÌÈÓÚÙe85ÔÈ‡  ∆¿»ƒƒ¿∆»∆¿»∆¿»ƒ«≈

„„BÓ ‡e‰ È‰Â ,‰zÚ d˙cÓ ÏÚ ‡l‡ ÔÈÁÈbLÓ«¿ƒƒ∆»«ƒ»»«»«¬≈≈
ÔBOÚ ÔBOÚ86ÌÈÓÏL87ÏL ÌÈBOÚ ‰OÚ‰Â . ƒ»ƒ»¿≈ƒ¿»¬»»∆¿ƒ∆

˙BÂL ˙BlÁ ÌÈLÏL Ô‰Ó ‰OBÚ ‰vÓ88˙BlÁ OÚ , «»∆≈∆¿ƒ«»∆∆«
˙BlÁ OÚÂ ,epz ‰Ù‡Ó ˙BlÁ OÚ :ÔÈÓ ÏkÓƒ»ƒ∆∆««¬≈«¿∆∆«

ÌÈ˜È˜89˙ÎaÓ ˙BlÁ OÚÂ ,90. ¿ƒƒ¿∆∆«À¿∆∆

ב .82) נב , מנחות במשנה, יהודה עשרון.83)כרבי  מדת
שם)84) המשנה, (פירוש קטן" מקום המדה מן "ומחזיק 

היה  לא שאם לפי  קמח ) היה (מאילו יתר העשרון "ונמצא
(רש"י מעכשיו" גדול נפחו היה וקשה) (עבה מגובל שאור

ב . נג, שם בגמרא וראה מקום 85)שם). מחזיק  ורך "נפוח 
בשביל  לא שאם חסר, העשרון "ונמצא שם). (רבינו גדול"
שם. בגמרא וראה שם), (רש"י  מלא" היה לא המים

המנחות 86) או הנסכים "כשמודדין ה"ח  פ "ב  למעלה ראה
או  לפר עשרונים שלשה של במדה אותן מודדין אין וכו'
שהיה  אחד בעשרון הכל מודד אלא לאיל, שנים של

ועשרון 87)במקדש". עשרון כל שעכשיו כיון כלומר,

אלא  משגיחין אין חסר, או יתר יהיה בסוף  כי  אף  מלא, הוא
עתה. מדתה "ועשרה 88)על במשנה: - א עז, במנחות

נמצאו  ורבוכה, רקיקין חלות, מינין: שלש ובמצה למצה,
חלות  ושלש ומין מין לכל ושליש עשרונים שלשה
יהו  לא שבמצה עשרה "יכול עז:) (שם ובגמרא לעשרון",
תודה  על אם יב ) (שם, תלמודֿלומר אחד, ממין אלא כולן
בשמן  בלולות מצות חלות התודה זבח  על והקריב  יקריבנו,
בלולות  חלות מורבכת סולת בשמן, משוחים מצות ורקיקי 
ושלש  ומין, מין לכל ושליש עשרונים שלשה נמצאו בשמן,

לעשרון". ורכה"89)חלות דקה חררה סופגנין, "רקיק ,
מצות  ורקיקי  אונקלוס , תרגום וראה יט :). בבאֿבתרא (רש"י 
וראה  פטירין". "ואיספוגין שם) ויקרא, ב . כט , (שמות

מ "ד. פ "א חלה המשנה, שקועה 90)בפירוש לומר, "רוצה
מ "ג, פ "ט  ושם מ "א). פ "ז מנחות המשנה, (פירוש בשמן"
שיש  ממה עיקר כל גזרה לה אין הזאת "והמילה רבינו: כתב 
שהיא  רבוכה בענין דעתי  נתחזקה אמנם הלשון, מן בידינו
גדול  כהן בחביתי  השמן מרבית מצאתי  מאשר השמן, ריבוי 
שענין  נוטה, ודעתי  וכו' התודה מיני  מאשר רבוכה ובמין
ערב  בלשון שנקרא דבר שקולין כמו קלויה, ענין היא רבוכה
ולכן  בה, אותה שקולין השמן, פני  על שצפה ר"ל, זולאביה,
וראה  תעשה", בשמן שנאמר והוא שמן, בריבוי  הוצרך

וה"כ. הי "ט  להלן

.ËÈdËÏBÁ ?˙Îan‰ ‡È‰ „ˆÈÎÂ91ÔÈÁ˙Ba92 ¿≈«ƒ«À¿∆∆¿»¿¿ƒ
ËÚÓ d˙B‡ ‰ÙB‡Â93ÔÓLa d˙B‡ ‰ÏB˜ Ck Á‡Â , ¿∆»¿«¿««»∆»¿∆∆

ÒtÏ‡‰ ÏÚ94Ba ‡ˆBiÎÂ95,ÔÈbÙq‰ ÔÈÏBwL C„k «»ƒ¿»¿«≈¿∆∆∆ƒ«À¿»ƒ
ÌB˜Ó ÏÎa eÓ‡‰ Cea‰ e‰ÊÂ .dÓLa ÔÈaÓe96. «¿ƒ¿«¿»¿∆»ƒ»»¿»»

אותו 91) קורים הקמח  על הרותחים המים "כשנותנין
מ "ו). פ "א חלה המשנה, (פירוש ב 'סיפרא'92)חליטה"

כל  ברותחין שנעשית מלמד מורבכת, "תעשה ה"ד: פ "ד צו
רבינו  דברי  ומפשטות א. נג, במנחות גם הוא וכן צרכה",
מנחות  המשנה בפירוש אולם במים, היא שהחליטה נראה,
מלת  ענין בפירוש ב 'סיפרא' שאמרו "מה כתב : מ "ג, פ "ט 
הוא  הזה והענין ברותחין, מעשיה שכל מלמד מורבכת,
המוריה' ב 'הר וראה רותח ", עמה שעושין שמן כל  שיהא

ה"ג.93)כאן. בפי "ג להלן (ראה 94)ראה "מרחשת"
מ "ו). פ "א חלה המשנה, להלן 95)בפירוש ראה "מחבת",

למעלה 96)שם. ראה שמן, בהרבה קליה בו שתהיה
פי "ג  להלן משנה' וב 'לחם המשנה, פירוש בשם פט  הערה

ההלכה. בסוף  שם

.Î?˙BlÁ ÌÈLÏM‰ ‰OBÚ ‡e‰ ÔÓL ‰nÎe97ÈˆÁa ¿«»∆∆∆«¿ƒ««¬ƒ
ÔÓL ‚Ï98ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰Ê eÚLÂ .99˙ÈÚÈ . …∆∆¿ƒ∆¬»»¿∆ƒƒ«¿ƒƒ

˙ÈÈÓLe ,˙BlÁÏ ˙ÈÈÓLe ,‰ÎeÏ epnÓƒ∆»¿»¿ƒƒ««¿ƒƒ
ÔÈ˜È˜Ï100. »¿ƒƒ

שמן.97) טעונות אינן חמץ , של החלות עשר אבל מצה, של
"מביא  ה"ו: פי "א צו וב 'סיפרא' א. פט , במנחות מפורש וכן
וחציו  ולרקיקין, לחלות (חציו) וחוציהו שמן לוג חצי 
וראה  שמן. טעונות אינן חמץ  של שחלות הרי  לרביכה".

מ "ד. פ "ז מנחות המשנה פח ,98)בפירוש מנחות משנה,
וחצי לסוטה מים לוג חצי  משמש, היה מה לוג, "חצי  א:
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קמו                 
         

תודה". של שמן (מנחות 99)לוג עזריה בן אלעזר כרבי 
שם). ו'סיפרא' שם.100)פט . ו'סיפרא' מנחות

.‡Î˙BlÁ‰101˙˙BÏ 102ÏL ˙ÈÈÓLa Ô‰lL ˙Ïq‰ ««≈«…∆∆»∆ƒ¿ƒƒ∆
Ô˙B‡ ‰ÙB‡Â LÏ Ck Á‡Â ,ÔÓL103 ÔÈ˜È˜‰Â . ∆∆¿««»»¿∆»¿»¿ƒƒ
Ô˙iÙ‡ Á‡ Ô‰lL ˙ÈÈÓLa ÔÁLBÓ104Á˜BÏ Ô‰k‰Â . ¿»ƒ¿ƒƒ∆»∆««¬ƒ»»¿«…≈≈«

:Ó‡pL ;ÔÈÓÂ ÔÈÓ ÏkÓ ˙Á‡ ,˙BlÁ Úa‡ Ïk‰ ÔÓƒ«…«¿««««ƒ»ƒ»ƒ∆∆¡«
Ôa˜ ÏkÓ „Á‡105. ∆»ƒ»»¿»

הן 101) כיצד ורוצהֿלומר: תנור. מאפה חלות היינו
א:103)מרטיב .102)עשויות? עה, מנחות בברייתא

סולת."תנו  שנבללת מלמד ה) ב , (ויקרא בלולה סולת רבנן,
האפיה), לאחר אותן בולל =) בוללן חלות אומר, רבי 
תודה  לחמי  והלא לו: אמרו בלולות, חלות ד) (שם, שנאמר
אלא  חלות כשהן לבוללן אפשר ואי  חלות, בהן נאמר

שכתב 104)סולת". ה"ח , פי "ג להלן וראה שם. מנחות,
אותן". מושח  אפייה שאחר לי , שם 105)"ויראה משנה,

שנאמר  תרומה, מעשרה אחד נוטל היה "מכולם ב : עז,
לה'". תרומה קרבן מכל אחד ממנו והקריב  שם) (ויקרא

.Î.‡ˆÈ  ˙BlÁ Úa‡ Ô˙B‡ ‰Ù‡L ‰„Bz ÈÓÁÏÂ¿«¿≈»∆»»»«¿««»»
‰ÂˆÓÏ ‡l‡ ÌÈÚa‡ Ó‡ ‡Ï106LÈÙiL ‡e‰Â . …∆¡««¿»ƒ∆»¿ƒ¿»¿∆«¿ƒ

Ô‰lL ‰lÁ‰107˜ˆa Ô‰Lk Ôa˜ ÏkÓ ˙Á‡108ÔÈ‡L , ««»∆»∆««ƒ»»¿»¿∆≈»≈∆≈
‰Òet ÔÈLÈÙÓ109 Ôa˜ ÏkÓ „Á‡ :Ó‡pL ; «¿ƒƒ¿»∆∆¡«∆»ƒ»»¿»

Òet ÏhÈ ‡lL110. ∆…ƒ…»

עו:).106) (שם הונא כרב  ולא א. עו, במנחות כשמואל
לכהן.107) שנותן החלות ארבע  וראה 108)כלומר, שם,

עשר  עשה כי  סוברים והרא"ש הר"ן כי  - ב  יב , בנדרים
מכל  אחד שמפריש ולאחר בצק , כשהם ומין מין מכל חלות
נראה  שם ב 'תוספות' אבל אחת, חלה – מין מכל עשה מין,
עשירי , חלק  העיסה מן הפריש אלא חלות עשר עשה שלא
וכנראה  ומין, מין מכל חלה חלה חלות, ד' אפה ומהנשאר
שבשעת  צורך ואין העיסה, מן שמפריש כן סובר רבינו  שגם

חלות. עשר יהיו מפרישין 109)ההפרשה אין כלומר,
שלימה. כי ֿאם חתוכה ונדרים,110)חלה ב . עז, מנחות

שם.

.‚ÎÁ˜BÏ ?ÈÊ ÏÈ‡ ÌÚ ‡a‰ ÌÁl‰ ‡e‰ „ˆÈÎÂ¿≈««∆∆«»ƒ≈»ƒ≈«
ÔBOÚ ÈLÈÏL ÈLe ˙BBOÚ ‰ML111Ô‰Ó ‰OBÚÂ ƒ»∆¿¿≈¿ƒ≈ƒ»¿∆≈∆

˙BlÁ ÌÈOÚ112‰vÓ Ïk‰Â ,˙BÂL113ÔÈ˜È˜ ‰OÚ . ∆¿ƒ«»¿«…«»¬»»¿ƒƒ
Ô‰lL ˙Ïq‰ ˙˙BÏ ˙BlÁ OÚÂ ,ÔÓMa ÔÈÁeLÓ¿ƒ«∆∆¿∆∆«≈«…∆∆»∆

ep˙ ‰Ù‡Ó Ïk‰Â ,ÔÓMa114˙ÈÚÈ Ô‰lL ÔÓLÂ .115. «∆∆¿«…«¬≈«¿∆∆∆»∆¿ƒƒ
ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰Ê eÚLÂ116Ô‰Ó Á˜BÏ Ô‰k‰Â . ¿ƒ∆¬»»¿∆ƒƒ«¿«…≈≈«≈∆

ÔÈÓ ÏkÓ ˙Á‡ ,˙BlÁ ÈzL117. ¿≈«««ƒ»ƒ

ידות 111) שתי  באה היתה "נזירות א: עח , מנחות משנה,
נמצא  רבוכה, בה ואין ורקיקין חלות תודה, של כמצה
שני =) ועודיין עשרונות ששה שהן ירושלמיות קבין עשרה
לרבות  יג) ז, (ויקרא "שלמיו אמרו: שם ובברייתא שליש)",
יכול  שמן, ולרביעית ירושלמיות קבין לעשרת נזיר שלמי 
מצות  טו) ו, (במדבר תלמודֿלומר בענין, שאמור מה לכל
מצות  ורקיקי  בשמן בלולות חלות סולת מצות וסל =)

שנאמר  דבר פפא, רב  אמר תלמודא, מאי  בשמן). משוחים
רבי דבי  מצות. בו נאמר דלא רבוכה לאפוקי  מצות, בו
כלל  פרט , - ורקיקין חלות כלל, - מצות תנא, ישמעאל
מידי אין, ורקיקין חלות שבפרט , מה אלא בכלל אין ופרט ,

לא". תודה 112)אחריני  מחלות נזיר חלות למדו שהרי 
ומין. מין לכל עשר היו תודה וחלות עח .) (מנחות

שם).113) (במדבר, בתורה כמפורש שם, משנה
תנור 114) מאפה הם ורקיקין חלות כי  ד. ב , בויקרא מפורש

(=115)(כסף ֿמשנה). "רביעית א: פח , מנחות משנה,
רביעית  משמשת, היתה מה במקדש) שהיתה רביעית מדת

לנזיר". שמן ורביעית למצורע  "חצי116)מים א: פט , שם
שבין  יום עשר ואחד לנזיר, שמן ורביעית לתודה, שמן לוג

מסיני ". למשה הלכה - לנדה (במדבר 117)נדה שנאמר
מצה  וחלת האיל מן בשלה הזרוע  את הכהן "ולקח  יט ֿכ) ו,
וכו'". לכהן הוא קודש וגו' אחד מצה ורקיק  הסל מן אחת

.„ÎÈÊaL ÌÁÏ ÈÈÓ ÈL118ÌÁÏ ÈÈÓ ‰Úa‡Â ¿≈ƒ≈∆∆∆¿»ƒ¿«¿»»ƒ≈∆∆
‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈkÚÓ ‰„B˙aL119ÏL ÌÁl‰ ‰OÚÓe . ∆¿»¿«¿ƒ∆∆∆«¬≈«∆∆∆

‰ÊÚÏ ıeÁ Ô‰ÈL120. ¿≈∆»¬»»

הקודמת).118) בהלכה  (למעלה וחלות שם 119)רקיקין
לבעל  או המינים שני  לנזיר אין שאם היינו במשנה. - א כז,
בגמרא  ונלמד כלום. מביאים אינם המינים, ארבעת התודה
תורת  על יעשה "כן כא) (שם, בנזיר שכתוב  ממה (שם)
רש"י עי ' אחר, באופן ולא ככה משמע  יעשה" ו"כן נזרו",
זבח  "על יג) ז, (ויקרא שנאמר לנזיר, הוקשה ותודה שם.
שלמי לרבות "שלמיו" כי  חכמים וקיבלו שלמיו", תודת

שם). (גמרא, –120)נזיר אפייתם וגם לישתם גם כלומר,
הקרבן  שחיטת אלא מקדשם, התנור שאין מפני  לעזרה, חוץ 
המוריה'). ('הר א. עט , ב . עח , במנחות כמפורש מקדשתם,
אינן  עצרת של הלחם שתי  גם שהרי  מספיק , לא זה (אבל
אפייתן  ואף ֿעלֿפי ֿכן מז.) (שם בשחיטה אלא קדושות
ממה  רבינו, דברי  שמקור ונראה במשנה). צה: (שם בפנים
חוץ  ולחמה לפנים, התודה את השוחט  עח :) (שם שאמרו
לפנים  היה אם אבל הלחם, קדש לא פאגי , בית לחומת
קדש  – לעזרה חוץ  שהוא אף ֿעלֿפי  פאגי , בית מחומת
פסולי מהל' בפי "ב  (ראה נזיר באיל הוא וכן הלחם,
ועי ' לעזרה, מחוץ  נעשים שהם ומכאן הט "זֿיח ) המוקדשין

הזבח '). 'ברכת בשם משנהֿלמלך

.‰ÎÁ‡ ?ÁÒt‰Â OÚn‰Â BÎa‰ ‰OÚÓ „ˆÈk≈««¬≈«¿¿««¬≈¿«∆«««
e‡aL BÓk ÔÓc ˜BfL121‡ÈˆBÓe ËÈLÙÓ ∆≈»»¿∆≈«¿«¿ƒƒ

ÌÈeÓ‡‰122ÔÁÏBÓe123ÔÈË˜Óe124Oa ‡Le . »≈ƒ¿»«¿ƒ»¿»¿«
ÌÈ‰kÏ ÏÎ‡ BÎa‰125ÏÎ‡ OÚn‰ Oa ‡Le . «¿∆¡»«…¬ƒ¿»¿«««¬≈∆¡»

ÌÈÏÚaÏ126,ÂÈ˙BÎÏ‰k ÂÈÈeÓÏ ÏÎ‡ ÁÒt‰ ‡Le . «¿»ƒ¿»«∆«∆¡»ƒ¿»¿ƒ¿»
.ÁÒt‰ ˙BÎÏ‰a ‡a˙iL BÓk¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«∆«

הי "ז.121) פ "ה הי "ח :122)למעלה שם למעלה ראה
את  מוציאין ואחרֿכך אותן מפשיטין הזבחים "וכל
נמצאת  וכו' הדם שיזרק  עד אותן מפשיטין ואין אימוריהם,
את  ומוציא וקורע  מפשיט  ואח "כ תחלה זורק  אומר

ומקטירן". הקומץ 123)האימורים אלא לי  "אין א. כ, שם
חטאת  ואימורי  וכו' הלבונה את לרבות מנין מלח ), (שטעון
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קמז                  
         

קלים  קדשים ואימורי  קדשים קדשי  ואימורי  אשם ואימורי 
תקריב  קרבנך כל על יג) ב , (ויקרא תלמודֿלומר וכו',

הי "א. מזבח  איסורי  מהל' פ "ה וראה גבי124)מלח ", על
אומר  הגלילי  יוסי  רבי  "דתניא, ב : נו, זבחים ראה המזבח ,
על  תזרוק  דמם את וגו' כשב  בכור או שור בכור ("אך
נאמר  לא חלבו יז) יח , במדבר – תקטיר" חלבם ואת  המזבח 
ומעשר  בכור על לימד דמם, אלא נאמר לא דמו חלבם, אלא
וראה  מזבח ". לגבי  ואימורים דמים מתן שטעונים ופסח 
וה"ז, ה"ב  פ "א בכורות ובהל' הי "ד, פסח  קרבן מהל' פ "א

ה"ד. שם ה"ב .125)ובפ "ו פ "א בכורות בהל' ראה
ה"ד.126) שם, פ "ו ראה

ה'תשע"ט  א' אדר ד' ש "ק יום 

   1 
לכהונה,1) קדשים קדשי  אכילת של מצותֿעשה בו יבאר

נאכלים. הם מקום ובאיזה

.‡:Ó‡pL ,‰OÚ ˙ÂˆÓ ÌL‡‰Â ˙‡hÁ‰ ˙ÏÈÎ‡¬ƒ«««»¿»»»ƒ¿«¬≈∆∆¡«
ÌÈÏÎB‡ ÌÈ‰k‰  Ì‰a tk L‡ Ì˙‡ eÏÎ‡Â¿»¿…»¬∆À«»∆«…¬ƒ¿ƒ

ÌÈtk˙Ó ÌÈÏÚe2ÌÈL„w‰ ‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â . ¿»ƒƒ¿«¿ƒ¿«ƒƒ¿»«√»ƒ
ÌÈ‰k‰ Ô˙B‡ ÔÈÏÎB‡L3.‰ÂˆÓ Ô˙ÏÈÎ‡L , ∆¿ƒ»«…¬ƒ∆¬ƒ»»ƒ¿»

שאכילת 2) "מניין ד: הלכה ב  פרק  שמיני  פרשת ובספרא
יז) י , (ויקרא לומר תלמוד ישראל, כל על כפרה קדשים
לפני עליהם לכפר העדה עוון את לשאת לכם נתן ואותה
מתכפרים". ובעלים אוכלים הכהנים כיצד, הא ה',

שאין 3) יחיד שלמי  של ושוק  וחזה קדשים, קדשי  שהם
דיבור  שם. ברש"י  וראה לבעלים. כפרה אלו באכילות
הנאכל  החלק  שגם שכתב  השנה, ימות בשאר המתחיל
מסכת  סוף  בתוספתא הוא [וכן מצותֿעשה. בו יש לישראל
קדשנו  אשר ברוך אומר הזבח  ברכת היא "איזו פסחים:

הזבח "]. את לאכול וצונו במצוותיו

.˙BÁÓ ÈÈL ˙ÏÈÎ‡ ÔÎÂ4:Ó‡pL ,‰OÚ ˙ÂˆÓ ¿≈¬ƒ«¿»≈¿»ƒ¿«¬≈∆∆¡«
ÂÈe Ô‰‡ eÏÎ‡È ‰pnÓ ˙˙Bp‰Â5. ¿«∆∆ƒ∆»…¿«¬…»»

שנקמצה.4) לאחר המנחה מן שנשאר ובהמשך 5)מה
ספרא  "ולשון קדוש" במקום תאכל "מצות שנאמר הפסוק 
בו  כיוצא מצוה, תאכל מצות ט ) הלכה ב  פרק  צו (פרשת
שאכילת  כלומר, מצוה, ה) כה, (דברים עליה יבא יבמה
לא  מצותֿעשה שהיא היבמה ביאת כמו היא מנחות שיירי 

בלבד" רשות של דבר

.‚‡l‡ ÔÈÏÎ‡ ˙BÁÓ ÈÈLe ÌL‡Â ˙‡hÁ ÔÈ‡Â¿≈«»¿»»¿»≈¿»∆¡»ƒ∆»
‰ÊÚa ‰p‰k ÈÎÊÏ6ÏÎÈ‰a eÏÎ‡ Ì‡Â ;7eÏÎ‡ 8. ¿ƒ¿≈¿À»»¬»»¿ƒ∆∆¿«≈»∆∆¿

ÌÓL‡ ÏÎÏe Ì˙‡hÁ ÏÎÏe Ì˙ÁÓ ÏÎÏ :Ó‡pL∆∆¡«¿»ƒ¿»»¿»«»»¿»¬»»
B˙‡ ÏÎ‡È ÎÊ Ïk ,epÏÎ‡z ÌÈL„w‰ L„˜a9ÔÎÂ . ¿…∆«√»ƒ…¿∆»»»…«…¿≈

ÌL‡ÎÂ ˙‡hÁk Ì‰ È‰ eaˆ ÈÓÏL10BÓk , «¿≈ƒ¬≈≈««»¿»»»¿
.e‡aL∆≈«¿

"מנחות 6) במשנה: סג. זבחים ראה מנחות, שיירי  ולעניין
הקלעים  מן לפנים ונאכלים בעזרה מקום בכל נקמצות היו
מן  לפנים כנגד במקדש והעזרה מועד, אהל (=בחצר

לזכרי נב :) זבחים המשנה בפירוש רבינו שבמשכן, הקלעים
המנחה  מן "והנותרת ג) ב , (ויקרא שנאמר ומשום כהונה".
ממנה  "והנותרת ט ) ו, (שם נאמר כן וכמו ולבניו", לאהרן
אוהל  בחצר קדוש. במקום תאכל מצות ובניו, אהרן יאכלו
אהרן  בבני  זכר "כל יא) (שם, גם ונאמר יאכלוה" מועד

ה,7)יאכלנה" הלכה הבחירה בית מהלכות א פרק  ראה
היכל. נקראים שלושתן והאולם הקדשים וקדש הקודש כי 

כשרה.8) אכילה  היא "רבי9)כלומר, ח : במנחות ואמרו
העזרה, את גויים הקיפו שאם מניין אומר בתירא בן יהודה
ושיירי קדשים בקדשי  ואוכלין להיכל נכנסים שהכהנים
תאכלנו". הקדשים בקדש לומר, תלמוד מנחות,

כהונה.10) לזכרי  רק  בעזרה ונאכלים

.„ÌÈÎÊ ÌÈ‰ÎÏ ÔÈÏÎ‡ ÌÈÓÏL ÏL ˜BLÂ ‰ÊÁ»∆»∆¿»ƒ∆¡»ƒ¿…¬ƒ¿»ƒ
˙B˜e11EÈÏe ÌÈz˙ EÏ :Ì‰a Ó‡pL , ¿≈∆∆¡«»∆¿¿«ƒ¿»∆

,ÈÊ ÏÈ‡Ó Ìen‰Â ‰„BzÓ Ìen‰ ÔÎÂ .EÈ˙ÏÂ¿ƒ¿…∆¿≈«»ƒ»¿«»≈≈»ƒ
È eÓÈÈ L‡ ÌÈL„w‰ ˙Óez Ïk :Ó‡pL∆∆¡«…¿…«√»ƒ¬∆»ƒ¿≈

ÈEÈ˙ÏÂ EÈÏe EÏ Èz˙ '‰Ï Ï‡O12. ƒ¿»≈«»«ƒ¿¿»∆¿ƒ¿…∆

שהם 11) השלמים, (=מן מהם "המורם נה. זבחים משנה
לנשיהם  לכהנים נאכל שהמורם אלא בהם כיוצא ושוק ) חזה

ולעבדיהם". מהלכות 12)ולבניהם א בפרק  הוא כן
רבינו  כתב  שם המשניות בפירוש אבל י . הלכה ביכורים
בא  שכן לפי  ונקבות זכרים הכהנים אותם אוכלין אלו "וכל
ועיקר  וגו'" בניך וחק  חקך יד) י , (ויקרא עליהן הכתוב 
שוק  ואת התנופה חזה "ואת הפסוק  מתחילת הלימוד
כי אתך ובנותיך ובניך אתה טהור במקום תאכלו התרומה

וגו'". בניך וחק  חקך

.‰BÎa‰ ÔÎÂ13Cl ‰È‰È ÌOe :Ba Ó‡ È‰L , ¿≈«¿∆¬≈∆¡«¿»»ƒ¿∆»
ÔÈÓi‰ ˜BLÎe ‰Ùez‰ ‰ÊÁk14ÌÈÏÎ‡p‰ el‡ ÏÎÂ . «¬≈«¿»¿«»ƒ¿»≈«∆¡»ƒ

Ì‰ÈLÏÂ ÌÈ‰k‰ È„ÚÏ ÌÈÏÎ‡  ˙B‰kÏ15 ¿…¬∆¡»ƒ¿«¿≈«…¬ƒ¿ƒ¿≈∆
‰Óe˙k16˙‡ :Ó‡pL ,ÈÚ‰ ÏÎa ÌÈÏÎ‡ ÔlÎÂ . ƒ¿»¿À»∆¡»ƒ¿»»ƒ∆∆¡«≈

ÌB˜Óa eÏÎ‡z ‰Óez‰ ˜BL ˙‡Â ‰Ùez‰ ‰ÊÁ¬≈«¿»¿≈«¿»…¿¿»
,‰ÊÚ‰ ‡È‰L ,'LB„˜ ÌB˜Óa' Ô‰a Ó‡ ‡Ï .B‰Ë»…∆¡«»∆¿»»∆ƒ»¬»»
Bc‚kL .Ï‡OÈ ‰ÁÓ Ïk ‡e‰L ,'B‰Ë' ‡l‡∆»»∆»«¬≈ƒ¿»≈∆¿∆¿

ÁÒÙe OÚÓÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .ÌÈÏLeÈ  ˙BB„Ï17, ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿«¬≈∆«
ÈÚÂ ˙BBlÁ‰Â .ÌÈÓÏLk ÌÈl˜ ÌÈL„˜ Ô‰ È‰L∆¬≈≈»»ƒ«ƒƒ¿»ƒ¿««»√ƒ

ÌÈÙÏk  ‰ÓBÁ‰18. «»¿ƒ¿ƒ

ונקבות.13) זכרים לכהנים שלמים 14)נאכל קרבן של
שמהפסוק  נז, בזבחים ראה ונקבות. זכרים לכהנים שנאכלים
ולילה  ימים לשני  נאכלים שלמים "מה לומדים אנו  הנ"ל
ובתוספתא  אחד". ולילה ימים לשני  נאכל בכור אף  אחד
הנזיר  ואיל התודה מן והמורם "הבכור ו: פרק  זבחים

ולשפחות". ולעבדים ולנשים לאנשים לנשי15)נאכלים
אוכל 16)הכהנים. שהוא כל הכלל "זה שם: תוספתא

אוכל  אינו בתרומה אוכל שאינו וכל באלו אוכל בתרומה
כהן  בת והוא: הזה הכלל מן יוצא יש כי  ודע  באלו".
היה  ולא הבעל, מת או נתגרשה, כך ואחר לישראל שנישאה
על  ואף  תרומה, לאכילת הכהן אביה לבית שחוזרת זרע , לה

ושוק . חזה לאכילת חוזרת אינה כן נלמד 17)פי  ובכור
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קמח                 
         

וכשוק  התנופה כחזה לך יהיה "ובשרם בו שנאמר ממה
העיר. בכל שנאכלים והיינו עובי18)התרומה". כלומר,

בראשה  החומה ועובי  ירושלים שבחומת החלונות חלל
כירושלים. כלומר, כלפנים, הם למעלה,

.ÂÏÎÂ ‰ÏÈl‰ ÏÎÂ ‰ÁÈf‰ ÌBÈa ÌÈÏÎ‡ ÌÈÓÏM‰«¿»ƒ∆¡»ƒ¿«¿ƒ»¿»««¿»¿»
‰nÁ‰ Ú˜LzL „Ú ˙Án‰ ÌBÈ19ÌBÈa :Ó‡pL ; «»√««∆ƒ¿«««»∆∆¡«¿

ÏÎ‡È ÏÎ‡‰ Ì‡Â ,˙ÁnÓe ÏÎ‡È BÁÊ ˙‡ BÈ˜‰«¿ƒ∆ƒ¿≈»≈ƒ»√»¿ƒ≈»…≈»≈
ÓB‚Â ÈLÈÏM‰ ÌBia ÂÈÓÏL ÁÊŒOaÓ20˙‡ˆÓ . ƒ¿«∆«¿»»««¿ƒƒ¿≈ƒ¿≈»

˜ÏÁ ÔÈa .„Á‡ ‰ÏÈÏÂ ÌÈÓÈ ÈLÏ ÔÈÏÎ‡ Ô‰L ,„ÓÏ»≈∆≈∆¡»ƒƒ¿≈»ƒ¿«¿»∆»≈≈∆
ÌÈÏÚa‰ ˜ÏÁ ÔÈa ÌÈ‰k‰21BÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â . «…¬ƒ≈≈∆«¿»ƒ¿«ƒƒ¿

OÚÓe22.ÌÈÓÏLk ÌÈl˜ ÌÈL„˜ Ô‰ È‰L , «¬≈∆¬≈≈»»ƒ«ƒƒ¿»ƒ

ולילה 19) ימים לשני  הנאכלים "קדשים נו: שם ברייתא
ובבשרן  וכו' החמה משתשקע  בדמן מחשבין אחת

ימים". שני  של החמה הפסוקים:20)משתשקע  המשך
תשא". עוונה ממנה האוכלת שם:21)"והנפש במשנה

המורם  אחד, ולילה ימים לשני  וכו' ונאכלין וכו' "שלמים
בהם". כיוצא הכהנים) (=חלק  לשני22)מהם שנאכלין

בלילה. אלא נאכל אינו הפסח  אבל אחד, ולילה ימים

.Ê‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰„Bz‰ Ï‡,ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ¬»«»««ƒ∆ƒ»»ƒ«ƒ
‰ÏÈl‰ ÌÚ ‰ÁÈf‰ ÌBÈa ‡l‡ ˙ÏÎ‡ dÈ‡23; ≈»∆¡∆∆∆»¿«¿ƒ»ƒ««¿»

„Ú epnÓ ÁÈpÈ ‡Ï ,ÏÎ‡È Ba˜ ÌBÈa :da Ó‡pL∆∆¡«»¿»¿»≈»≈…«ƒ«ƒ∆«
ÈÊ ÏÈ‡ ÔÎÂ .˜a24Ô‰nÚ ‡a‰ ÌÁl‰Â .25‡ˆBik  …∆¿≈≈»ƒ¿«∆∆«»ƒ»∆«≈

Ô‰a26ÌÈÏÚa‰ ˜ÏÁ ÔÈa ÌÈ‰k‰ ˜ÏÁ ÔÈa ,27‡e‰Â . »∆≈≈∆«…¬ƒ≈≈∆«¿»ƒ¿
,˙BÁÓ ÈÈLÏÂ eaˆ ÈÓÏLÏe ÌL‡Ïe ˙‡hÁÏ ÔÈc‰«ƒ¿«»¿»»¿«¿≈ƒ¿ƒ¿»≈¿»
Ba˜ ÌBÈa :Ó‡pL ;‰ÏÈÏÂ ÌBÈÏ ÏÎ‡ Ïk‰L∆«…∆¡»¿»«¿»∆∆¡«¿»¿»

ÚÓLna ˙Baw‰ Ïk  ÏÎ‡È28,ÌÈÓÏM‰ ÔÓ ıeÁ . ≈»≈»«»¿»««¿»ƒ«¿»ƒ
.Ì‰Ï ÌÈÓBc‰ OÚÓe BÎe ,e˙k‰ Ô‰a LtL∆≈≈»∆«»¿«¬≈«ƒ»∆

לו.)24)שלאחריו.23) (שם זאת ולמדו ולילה. ליום נאכל
שלמיו", תודת זבח  "ובשר טו) ז, (ויקרא שנאמר ממה

וכו'. נזיר שלמי  לרבות איל 25)שלמיו, ועם התודה עם
ורקיקים 26)הנזיר. וחלות תודה "לחמי  אמרינן: לו. שם

(שם) לומר תלמוד ולילה), ליום (=שנאכלין מניין שבנזיר
בקר"). עד ממנו יניח  לא ייאכל, קרבנו (="ביום קרבנו

ומאיל 27) התודה (=מן מהם "המורם במשנה נה. שם
בשלה  וזרוע  שבתודה חלות וארבע  ושוק  חזה שהם הנזיר,
(=כבשר)". בהן כיוצא נזיר) שבאיל חלות ושתי  ושוק  וחזה

(שם)28) שלמיו תודת זבח  "ובשר בברייתא: לו. שם ראה
תמורות  וולדות חליפין ולילה, ליום שנאכלת לתודה למדנו
לומר  תלמוד מניין, ואשם חטאת ובשר. לומר תלמוד מניין,
י "ד), (=חגיגת פסח  ושלמי  נזיר שלמי  לרבות ומניין זבח .
שבנזיר  ורקיקים וחלות תודה לחמי  שלמיו. לומר תלמוד
מ "קרבנו" כי  שכתב  ורבינו קרבנו". לומר תלמוד מניין,
כמו  הייתורים מהכרח  לומר "כוונתו הקרבנות, כל משמע 
משנה). (לחם להאריך" לו נראה שלא אלא בגמרא, שאמרו

.ÁÔ‰L ‰Bz ÔÈc  ‰ÏÈÏÂ ÌBÈÏ ÔÈÏÎ‡p‰ el‡ Ïk»≈«∆¡»ƒ¿»«¿»ƒ»∆≈
ÔÓ ˜ÈÁ‰Ï È„Îe ;ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚiL „Ú ÔÈÏÎ‡∆¡»ƒ«∆«¬∆««««¿≈¿«¿ƒƒ

‰Ú‰29„Ú ‡l‡ ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡L ,ÌÈÓÎÁ eÓ‡ , »¬≈»»¿¬»ƒ∆≈∆¡»ƒ∆»«
.‰ÏÈl‰ ˙BˆÁ¬««¿»

שעלה 29) לאחר לאכול ויבוא השעה עליו תדחק  שלא
השחר. עמוד

.ËÌÈL„˜ ÔÈa ÌÈL„˜ ÈL„˜ ÔÈa ,˙Baw‰ Ïk»«»¿»≈»¿≈»»ƒ≈»»ƒ
ÌÈB‰h‰ ‡l‡ Ì˙B‡ ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ ,ÌÈl˜30„Ïa «ƒ≈¿ƒ»∆»«¿ƒƒ¿«

ÔÈÏen‰31BLÓL ÈÚ‰ elÙ‡ .32B˙tk ‡È‰ ‡ÏÂ33 «ƒ¬ƒ∆¡ƒƒ¿¿…≈ƒ«»»
ÌÈL„˜a ÏÎB‡ BÈ‡ 34ÌeËÓh‰Â .35ÏÎ‡Ï eÒ‡ ≈≈¿»»ƒ¿«À¿»∆¡…

Ï ,ÌÈL„˜aÏÚ ˜ÙÒ ‡e‰L ÈÙ36Ï‡ . ¿»»ƒ¿ƒ∆¿≈»≈¬»
ÒBÈ‚Bc‡‰37ÌÈl˜ ÌÈL„˜a ÏÎB‡L ÈÏ ‰‡È 38. »«¿¿ƒ≈»∆ƒ∆≈¿»»ƒ«ƒ

אותו".30) יאכל בביתך טהור "כל יא) יח , (במדבר שנאמר
(שהוא 31) פסח  שאצל בקדשים, אוכלים אינם הערלים אבל

יאכל  לא ערל "וכל מח ) יב , (שמות נאמר קלים) מקדשים
אחרים, קלים בקדשים הדין שהוא ללמוד אפשר ומזה בו",

וחומר. בקל ללמוד יש קדשים קדשי  כלומר,32)ואילו
הטהרה  יום של שמשו שקעה וגם הטמא טבל אפילו

מותר. הוא והזבה 33)שבתרומה הזב  כגון טהרה, קרבן
והמצורע . ממה 34)היולדת עד:) (יבמות זאת ולמדו

זמן  שכל וטהרה", הכהן עליה "וכפר ח ) יב , (ויקרא שנאמר
אינו  שמשו) והעריב  שטבל פי  על (אף  קרבן הביא שלא

בקדשים. אלא 35)אוכל נקבות, ולא זכרות לא לו שאין
נקבה. או זכר הוא אם ידוע  ואין אטום, שמא 36)הוא

זכר. נקבות.37)הוא וגם זכרות גם לו אם 38)שיש
קלים. בקדשים אוכלת נקבה שגם לפי  משנה). (כסף  נימול
אינו  - לזכרים אלא נאכלים שאינם קדשים בקדשי  אבל

נקבה. הוא שמא אוכל

.ÈÏÎ‡Ó ÏÎa ÌÈL„w‰ ˙‡ ÏÎ‡Ï zÓe39elÙ‡ . À»∆¡…∆«√»ƒ¿»«¬»¬ƒ
ÌÈ‰k‰40ÌÈl˜ ÌÈL„wÓ ÔÈa ,Ì˜ÏÁ ÏÎ‡Ï ÔÈzÓ «…¬ƒÀ»ƒ∆¡…∆¿»≈ƒ»»ƒ«ƒ

Ô˙ÏÈÎ‡a ˙BpLÏe ,ÏÎ‡Ó ÏÎa ,ÌÈL„˜ ÈL„wÓ ÔÈa41, ≈ƒ»¿≈»»ƒ¿»«¬»¿««¬ƒ»»
ÌÈ˜eÏL ÌÈÈeÏˆ ÌÏÎ‡Ïe42ÌÈÏMÓe43ÔÎB˙Ï ˙˙ÏÂ , ¿»¿»¿ƒ¿ƒ¿À»ƒ¿»≈¿»

ÔÈÏz ‡Ï Ï‡ ,ÔÈlÁ ÏL ÔÈÏz‡lL ,‰Óez ÏL «¿ƒ∆Àƒ¬»…«¿ƒ∆¿»∆…
Ïeqt È„ÈÏ ‰Óez‰ ˙‡ e‡ÈÈ44˙BÓˆÚ‰Â . »ƒ∆«¿»ƒ≈ƒ¿»¬»

˙B‡Lp‰45ÌÈÏk Ïk Ì‰Ó Ì„‡ ‰OBÚÂ ,˙BzÓ  «ƒ¿»À»¿∆»»≈∆»≈ƒ
.‰ˆiL∆ƒ¿∆

פסח ,39) כקרבן ולא מבושל, ובין שלוק  בין צלי  בין והיינו,
ו, (במדבר נזיר באיל שנאמר ומה צלי . אלא נאכל שאינו
לאו  בישול - האיל" מן בשלה הזרוע  את הכהן "ולקח  יט )

ושלוק . צלי  אף  אלא בזה 40)דווקא, החידוש [עיקר
אלא  נאכלים שאינם קדשים קדשי  אפילו לשנות שמותר

מאכל 41)לכהנים]. בכל לאכלן שמותר רק  לא כלומר,
עליו  להוסיף  יכול צלאו, שאם דהיינו לשנות, רשאי  גם אלא
לצלאו. או לשלקו כך אחר יכול בשלו אם וכן בתבלין

שנימוחו.42) עד מאד הרבה זבחים 43)מבושלים בגמרא
- "למשחה" ח ) יח , (במדבר שנאמר ממה כן למדו צא.
בפרק  רבינו שכתב  ומה אוכלים". שהמלכים כדרך "לגדולה,
אוכלין  הכהנים "ואין כב : הלכה ביכורים מהלכות ט 
שאוכלים  כדרך למשחה שנאמר בחרדל, צלי  אלא המתנות
כאן  שהרי  צלי , אלא אוכל שאינו הכוונה אין - המלכים"
הכוונה  אלא מבושל ובין שלוק  בין צלי  בין שאוכל מפורש
יאכל  ובשלוק , ובמבושל בצלי  שווה הנאה נהנה הוא שאם
ושילוק  מבישול נהנה אם אבל יותר. גדולה דרך שהוא צלי 
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כדרכו. ושלוק  מבושל אוכל אכילת 44)- זמן שהרי 
הוא, מוגבל קדשים אכילת זמן ואילו מוגבל, אינו תרומה
ונאסרו  נותר נעשים הם קדשים, אכילת זמן עבור ואחרי 
גם  יאסרו תרומה, של תבלין לתוכם ייתן ואם באכילה

נותר. בשר של טעם בהם יש שהרי  והיינו,45)התבלין,
לאכילה. הראוי  דבר שום בעצמות כשאין

.‡ÈÔÈÏÎB‡  ˙ËÚeÓ ‰ÏÈÎ‡ Ì‰Ï ‰˙È‰46 »¿»»∆¬ƒ»∆∆¿ƒ
dnÚ47ÌÚ ˙ÏÎ‡ ‰È‰zL È„k ,˙BÓe˙e ÔÈlÁ ƒ»Àƒ¿¿≈∆ƒ¿∆∆¡∆∆ƒ

ÚO‰48ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡  ‰aÓ ‰ÏÈÎ‡ Ô‰Ï ‰˙È‰ . «»»»¿»»∆¬ƒ»¿À»≈¿ƒ
˙ÏÎ‡ ‰È‰z ‡lL È„k ,‰Óe˙e ÔÈlÁ dnÚƒ»Àƒ¿»¿≈∆…ƒ¿∆∆¡∆∆

‰q‚ ‰ÏÈÎ‡49˙BÁn‰ ÈÈLa ÔÎÂ .50. ¬ƒ»«»¿≈ƒ¿»≈«¿»

כדי46) בהם ואין מעט  הנאכלים הקדשים היו אם כלומר,
מותר 47)שביעה. אם שנחלקו ותוספות ברש"י  שם ועיין

לעזרה. מחוץ  שאוכלם או בעזרה, החולין על 48)לאכול
משולחן  יצא ו"שלא ספר). (קרית גדולה" "דרך השובע ,

רעב ". אכילה.49)רבו אינה גסה ובתמורה 50)ואכילה
המנחה) (=מן ממנה "והנותרת ט ) ו, (ויקרא הפסוק  על שם
אוהל  בחצר קדוש במקום תאכל מצות ובניו אהרן יאכלו
שאם  מלמד לומר, תלמוד מה "יאכלו אמרו: יאכלוה" מועד
כדי ותרומה חולין עימה אוכלין מועטת אכילה הייתה
שאם  לומר, תלמוד מה יאכלוה השובע , על נאכלת שתהא
כדי ותרומה, חולין עימה אוכלין אין מרובה אכילה הייתה

הגסה". על נאכלת תהא שלא

.ÈÌL‡ B‡ ˙‡hÁ ÔÈÏMÓ ÔÈ‡51‰„BzÓ ÌeÓ ÌÚ ≈¿«¿ƒ«»»»ƒ»ƒ»
ÈÊ ÏÈ‡Ó B‡52Ô‰ÈÏÎB‡a ËÚÓnL ÈtÓ ,53ÌB˜Óe ≈≈»ƒƒ¿≈∆¿«≈¿¿≈∆ƒ¿

Ô˙ÏÈÎ‡54BÎa ÌÚ ÈÊ ÏÈ‡Óe ‰„BzÓ ÌeÓ ‡ÏÂ . ¬ƒ»»¿…»ƒ»≈≈»ƒƒ¿
ÌÈÓÏL ÏL ˜BLÂ ‰ÊÁ ÌÚ B‡55ÔÓÊ ËÚÓnL ÈtÓ , ƒ»∆»∆¿»ƒƒ¿≈∆¿«≈¿«

Ô˙ÏÈÎ‡56LÓ‡ ÏL ÌÈÓÏMÓ ÌeÓ ‡ÏÂ .57ÌÚ ¬ƒ»»¿…»ƒ¿»ƒ∆∆∆ƒ
Ô‰ÈÏÎB‡a ËÚÓnL ÈtÓ ,ÌBÈ ÏL ÌL‡Â ˙‡hÁ58 «»¿»»∆ƒ¿≈∆¿«≈¿¿≈∆

Ô˙ÏÈÎ‡ ÌB˜Óe59Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÓÊe60˙‡hÁ Ï‡ . ƒ¿¬ƒ»»ƒ¿«¬ƒ»»¬»«»
‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÏMa˙Ó ÌL‡Â61‰Ê ÈÊ ÏÈ‡Â ‰„B˙Â , ¿»»ƒ¿«¿ƒ∆ƒ∆¿»¿≈»ƒ∆

‰Ê ÌÚ62‰Ê ÌÚ ‰Ê ˜BLÂ ‰ÊÁÂ BÎa‰Â ,63‰ÎÈ˙Á . ƒ∆¿«¿¿»∆»∆ƒ∆¬ƒ»
ÌÈL„˜ ÈL„˜ ÏL64Ïebt ÏL B‡65˙B B‡66 ∆»¿≈»»ƒ∆ƒ»

˙BÁ‡ ˙BÎÈ˙Á ÌÚ ‰ÏMa˙pL67˙BÎÈ˙Á‰ Ô˙B‡  ∆ƒ¿«¿»ƒ¬ƒ¬≈»«¬ƒ
ÌÈ‰ÎÏ ˙BzÓe ÌÈÊÏ ˙BeÒ‡68. ¬¿»ƒÀ»¿…¬ƒ

ובעזרה.51) כהונה, לזכרי  אלא נאכלין שאינם
העיר.52) בכל ונקבות לזכרים מורם 53)שנאכלין של

טעם  בגלל אותם אוכלות הנשים שאין נזיר, ואיל מתודה
בהם. אשר והאשם בכל 54)החטאת לאוכלם יוכלו שלא

אינו  אכילתם מזמן אבל והאשם. החטאת בגלל העיר,
ועל  ולילה. ליום אלא נאכלים אינם כולם שהרי  ממעט ,
השלמים, עם והאשם החטאת לבשל שאין וכמה כמה אחת
לשני נאכלים השלמים שהרי  אכילתו, בזמן גם שממעט 

ולילה. תודה 55)ימים בשר לבשל שאסור הדין [הוא
גם  פה שדובר שכיוון אלא שלמים, של בשר עם נזיר ואיל
מורם  גם נקט  לכהנים, אלא נאכלים שאינם ואשם, בחטאת

לכהנים]. שהם ומשלמים, נזיר ואיל שהרי56)מתודה
והבכור  ולילה, ליום נאכלין נזיר ואיל מתודה מורם

ובמקום  באוכלים אבל ולילה. ימים לשני  נאכלין והשלמים
לזכרים  העיר בכל נאכלים כולם כי  שווים, הם האכילה

אחד 57)ולנקבות. יום רק  ונשאר ולילה יום שעבר
אינם 58)לאכילה. והאשם החטאת כי  השלמים. של

נאכלים  מהשלמים המורם ואילו כהונה, לזכרי  אלא נאכלים
כנ"ל. לנקבות, וגם לזכרים השלמים,59)גם של

השלמים  ואילו בעזרה אלא נאכלים אינם והאשם שהחטאת
העיר. בכל שהם 60)נאכלים והאשם, החטאת של

שעברו  אחרי  אמש של השלמים ואילו ולילה, ליום נאכלים
אחד  יום אלא אכילתן מזמן נשאר לא ולילה יום עליו

שווה.61)בלבד. שדינם שווה.62)לפי  שדינם
שווה.63) דינם הם משנ 64)שאף  ב  פרק  טז,ערלה ה

לזרים  שגם האומר שמעון כרבי  ולא קמא, תנא  כדעת
הייתה 65)מותרות. קדשים קדשי  של זו חתיכה כלומר,

של  זו שחתיכה היינו, שבסמוך, נותר" "או וכן פיגול של
פיגול  שהם קלים קדשים אבל נותר, הייתה קדשים קדשי 
מותרות  החתיכות אותן - החתיכות עם שנתבשלו נותר או

לכהנים. וגם לזרים שבכל 66)גם הנותר אינו זה ["נותר"
חוץ  לאכלו העבודה בשעת שחשב  המדובר אלא מקום
בשעת  שחשב  הוא שלמעלה ו"פיגול" פיגול, שהוא לזמנו,

למקומו]. חוץ  לאכלו של 67)העבודה או חולין של
דהיינו  ביטול, כדי  בהן כשהיה [והמדובר קלים. קדשים
והמדובר  במאה]. - קדשים שביטול האיסור, כנגד מאה
כאן  שאין באופן והוציאוה, האסורה החתיכה את כשהכירו
בטלה  שאינה להתכבד" הראוייה "חתיכה של בעיה

פסולי68)בתערובת. בהלכות גם רבינו כתב  [כן
או  [טהורה] חטאת של שחתיכה כד) הלכה (שם המוקדשין
של  חתיכות במאה שנתערבו טהור הפנים לחם של פרוסה
כאן  (שאין לכהנים הכל יאכל אלא יעלו, לא אלו הרי  חולין
ואחד  במאה עולה שתרומה פי  על ואף  - מועט  הפסד אלא
בקדשים  - מועט  הפסד אלא אינו שם שגם פי  על אף 

החמירו)].

.‚ÈÌÈl˜ ÌÈL„˜ Oa B‡ ÌÈL„˜ ÈL„˜ Oa¿«»¿≈»»ƒ¿«»»ƒ«ƒ
È‰  ‰Â‡z Oa ÌÚ ÏMa˙pL69eÒ‡ ‰Â‡z‰ Oa ∆ƒ¿«≈ƒ¿««¬»¬≈¿«««¬»»

ÌÈB‰ËÏ zÓe ÌÈ‡ÓËÏ70. ƒ¿≈ƒÀ»ƒ¿ƒ

חולין.69) קדשים 70)בשר קדשי  בשר היה "אם כלומר,
טהורי הכל אוכלין תאווה, בשר עם שנתבשל זה  (הוא)
עם  שנתבשל קלים קדשים בשר יהיה ואם וכו'. הכהנים
העניין  בזה נחוש ולא זרים טהורי  הכל אוכלין תאווה, בשר
דבר  שם ואין מותר שהכל כיוון משישים לאחד לו ודומה

אכילתו". ייאסר

.„ÈBÏ Ô‰kÏ È˜‰ L‡ ‰ÏÚ‰ BÚ :‰ÏBÚa Ó‡∆¡«¿»»…»¬∆ƒ¿ƒ«…≈
;‰pÏÎ‡È d˙‡ ‡hÁÓ‰ Ô‰k‰ :˙‡hÁa Ó‡Â ;‰È‰Èƒ¿∆¿∆¡«¿«»«…≈«¿«≈…»…¿∆»
Ó‡Â ;‰È‰È BÏ Ba tÎÈ L‡ Ô‰k‰ :ÌL‡a Ó‡Â¿∆¡«¿»»«…≈¬∆¿«∆ƒ¿∆¿∆¡«
;‰È‰È BÏ ÌÈÓÏM‰ Ìc ˙‡ ˜f‰ Ô‰kÏ :ÌÈÓÏLaƒ¿»ƒ«…≈«…≈∆««¿»ƒƒ¿∆
ÔÈ‡ .‰È‰È BÏ d˙‡ È˜n‰ Ô‰k‰ :‰ÁÓa Ó‡Â¿∆¡«¿ƒ¿»«…≈««¿ƒ…»ƒ¿∆≈
Èe‡‰ Ô‰k‰L :Èe‡a ‡l‡ el‡ ÏÎa a„Ó e˙k‰«»¿«≈¿»≈∆»»»∆«…≈»»

‰„BÚÏ71BÈ‡L ÈÓe ;ÏÎ‡Ï ˜ÏÁ BÏ LiL e‰Ê  »¬»∆∆≈≈∆∆¡…ƒ∆≈
˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡  ‡ÓË ‰È‰L ÔB‚k ,Ôaw‰ ˙ÚLa Èe‡»ƒ¿««»¿»¿∆»»»≈≈≈∆
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 ‰wÏÁ ÔÈÚÏ Ï‡ .ÚÏ ‰ËiLk elÙ‡ ÏÎ‡Ï∆¡…¬ƒ¿∆ƒ¿«»∆∆¬»¿ƒ¿«¬À»
‡ ˙Èa ÈL‡Ï Ïk‰72ÌlÎÂ .ÌBi‰ B˙B‡a ÔÈÈ˜nL «…¿«¿≈≈»∆«¿ƒƒ¿«¿À»

‰Ê ÔÈa ,ÂÈÁ‡k LÈ‡ Lc˜n‰ ÈL„˜ ÏÎa ÌÈ˜ÏBÁ¿ƒ¿»»¿≈«ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈∆
È˜‰ ‡lL Lc˜na BnÚL ÂÈÁ‡ ÔÈa È˜‰L73. ∆ƒ¿ƒ≈»ƒ∆ƒ«ƒ¿»∆…ƒ¿ƒ

לאכילת 71) גם כשראוי  והמדובר עבד. שלא פי  על אף 
"והרי72)קדשים. צט .) (זבחים שאמרו [ומה שם. ספרא

המזבח ) גבי  על הדם (=זורקים מחטין דאין כולה משמרה
בתחילת  שהרי  אכילה, להיתר אלא כן אמרו לא ואוכלים",
ומה  משנה. בלחם וראה חלוקה, על דיברו לא שם הסוגיא
לכל  שבת בערב  שיחלקו שתיקנו נז. בפסחים שאמרו
לאו  משמרות", כולהו "דאתיין הגמרא (ולשון המשמר
לתקן  אפשר אי  בבשר אבל בעורות, אלא זה אין - דווקא)

בנותר]. ייפסל שהרי  להקריב .73)כן, שראוי  אלא

.ÂË˙BÈeÙ‡‰ ˙BÁÓ ÔÈa ˙BÁna e˙k‰ ˜ÏÁ ‰nÏÂ¿»»»««»«¿»≈¿»»¬
Ïk :ÓB‡ ‡e‰ ˙BÈeÙ‡a È‰L ?˙Ïq‰ ˙ÁÓeƒ¿««…∆∆¬≈»¬≈»
BÏ d˙‡ È˜n‰ Ô‰kÏ ,epza ‰Ù‡z L‡ ‰Án‰«ƒ¿»¬∆≈»∆«««…≈««¿ƒ…»

‰È‰˙74‰ÁÓ ÏÎÂ :ÓB‡ ‡e‰ ˙Ïq‰ ˙ÁÓe ; ƒ¿∆¿ƒ¿««…∆≈¿»ƒ¿»
LÈ‡ ‰È‰z Ô‰‡ Èa ÏÎÏ ,‰ÁÂ ÔÓM ‰ÏeÏ¿»«∆∆«¬≈»¿»¿≈«¬…ƒ¿∆ƒ

ÂÈÁ‡k75,‡ ˙È ÈL‡ d˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁLk ,‰ÈeÙ‡‰L . ¿»ƒ∆»¬»¿∆¿ƒ»«¿≈≈»
Èe‡ ‡e‰ È‰  ˙t ˙ÈÊk elÙ‡ ,B˜ÏÁ BÏ ÚÈbiL Ïk…∆«ƒ«∆¿¬ƒ¿«ƒ«¬≈»
‰e˜lÁÈ Ì‡ ,˙Ïq‰ Ï‡ ;„iÓ BÏÎB‡ È‰L ,BÏ∆¬≈¿ƒ»¬»«…∆ƒ¿«¿»
,˙BÁt B‡ ˙ÏÒ Btk ‡ÏÓ ‰ÊÏ ÚÈbÓ ‡ˆÓ ,Ô‰ÈÈa≈≈∆ƒ¿»«ƒ«»∆¿…«…∆»
CÎÈÙÏ ,B˙BÙ‡Ï ‡ÏÂ B˙B‡ LeÏÏ ‡Ï Èe‡ BÈ‡L∆≈»…»¿…∆¡¿ƒ»

‰ÁÓ „‚k ‰ÁÓ e˜ÏÁiL ˙Úc‰ ÏÚ ‰ÏBÚ ‰È‰76, »»∆««««∆«¿¿ƒ¿»¿∆∆ƒ¿»
˙È ÈL‡ Ïk ÏÚ dÓˆÚ ÈÙa BÊ ‰ÁÓ e˜ÏÁÈ ‡ÏÂ¿…«¿¿ƒ¿»ƒ¿≈«¿»«»«¿≈≈
È‰z Ô‰‡ Èa ÏÎÏ :da ÓBÏ e˙k‰ Cˆ‰ ;‡‰ »À¿««»«»¿»¿≈«¬…ƒ¿∆

Ô‡kÓ .dÓˆÚ ÈÙa ‰e˜ÏÁiL ÓBÏ  ÂÈÁ‡k LÈ‡ƒ¿»ƒ«∆«¿¿»ƒ¿≈«¿»ƒ«
elÙ‡ ,‰ÁÓ „‚k ‰ÁÓ ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡ :ÌÈÓÎÁ eÓ‡»¿¬»ƒ≈¿ƒƒ¿»¿∆∆ƒ¿»¬ƒ
„‚k ˙ÏÒ B‡ ˙ÁÓ ‰OÚÓ „‚k ˙ÁÓ ‰OÚÓ«¬≈«¬«¿∆∆«¬≈«¬«…∆¿∆∆
ÈÙa ‰ÈÈL ÔÈ˜ÏBÁ ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ‡l‡ ;˙ÏÒ…∆∆»»««¿««¿ƒ¿»∆»ƒ¿≈

.dÓˆÚ«¿»

המקריב .74) לכהן שייכת המנחה שכל נראה שהיה
ולא 75) אב , בית אנשי  לכל נחלקת שהיא למדו שמכאן

סולת. במנחת חלוקה דין התורה מנחה 76)אמרה כלומר,
עשרים  שם והיו אב  בבית כהנים עשרים היו שאם שלמה,
ואחד  אחד שכל ולא שלמה, מנחה אחד כל יקבל מנחות,

ומנחה. מנחה מכל מעשרים אחד חלק  יקבל

.ÊËÛBÚ „‚k ÛBÚ ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡ ÔÎÂ77˙‡hÁ ‡ÏÂ , ¿≈≈¿ƒ¿∆∆¿…«»
˜BLÂ ‰ÊÁ „‚k ˜BLÂ ‰ÊÁ ‡ÏÂ ,˙‡hÁ „‚k78; ¿∆∆«»¿…»∆»¿∆∆»∆»

.‰ÂLa Ô‰ÈÈa B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ ˜ÏÁÂ ˜ÏÁ Ïk ‡l‡∆»»≈∆»≈∆¿ƒ≈≈∆¿»∆

כהונה.77) לזכרי  הנאכלת העוף  חטאת (ויקרא 78)היינו
שאין  כשם תודה, על ואם ליה וסמיך - כאחיו איש י ֿיב ) ז,

קלים". בקדשים חולקים אין כך קדשים בקדשי  חולקין

.ÊÈ˜ÏBÁ ÔËw‰ ÔÈ‡79ÌÈl˜ ÌÈL„˜a elÙ‡80Û‡ , ≈«»»≈¬ƒ¿»»ƒ«ƒ«
ÌÈL„˜ ÈL„˜ BÏÈÎ‡‰Ï znL Èt ÏÚ81‰M‡ ÔÎÂ . «ƒ∆À»¿«¬ƒ»¿≈»»ƒ¿≈ƒ»

Lc˜n‰ ÈL„˜a Ì‰Ï ÌÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡ ÒBÈ‚Bc‡Â¿«¿¿ƒ≈¿ƒ»∆¿»¿≈«ƒ¿»

ÏÏk82ÂÈÁ‡k LÈ‡ :Ó‡pL ,83ÔÈa ,ÌeÓ ÏÚa Ï‡ . ¿»∆∆¡«ƒ¿»ƒ¬»««≈
ÌÈÓz ‰È‰L ÔÈa BÓeÓa „ÏBpL ÔÈa ,BÚ ÔÈa Úe»̃«≈≈≈∆«¿≈∆»»»ƒ

ÏÒÙÂ84˜ÏBÁ 85ÂÈ‰Ï‡ ÌÁÏ :Ó‡pL ;ÏÎB‡Â ¿ƒ¿»≈¿≈∆∆¡«∆∆¡…»
ÌÈL„w‰ ÈL„wÓ86Èe‡ ‰È‰iL ‡e‰Â .ÓB‚Â ƒ»¿≈«√»ƒ¿≈¿∆ƒ¿∆»

‰ÏÈÎ‡Ï87ÏÎ‡Ï ˜ÏBÁ BÈ‡  ‡ÓË ‰È‰ Ì‡ Ï‡ . «¬ƒ»¬»ƒ»»»≈≈≈∆¡…
.ÚÏ»∆∆

(שם 79) שנאמר משום כהונה, במתנות חלק  לו אין כלומר,
שם) וספרא ומנחות (קידושין ודרשו כאחיו" "איש י ) ז,

וכו'". חולק  הקטן ואין וכו' חולק  הפסוק 80)"איש שהרי 
הקטן  ושאין קדשים חלוקת למדו שממנו כאחיו", "איש

קלים. בקדשים גם מדבר - "הרי81)חולק  צט . זבחים
בדיבור  שם רש"י  וכתב  ואוכל", - לחיטוי  ראוי  דאינו קטן
איש  כאחיו, איש (עג.) במנחות "דאמרינן קטן: המתחיל
דאכיל, מכלל מחלוקה ליה ומדמעיט  חולק  קטן ואין חולק 
הפסוק  והרי  ו). ז, יא; ו, (ויקרא כתיב " זכר כל ועוד
ובאשם, במנחה השני  והפסוק  במנחה מדבר הראשון

קדשים. קדשי  קדשים 82)ושניהם בקדשי  רק  לא כלומר,
אפילו  אלא חולקים, אינם - באכילה בהם שאסורים
בהם, חולקים אינם באכילה, להם שמותרים קלים בקדשים

הקטן. "לכל 83)כדין הפסוק : מתחילת הוא הלימוד עיקר
אהרן". בנות ולא אהרן "בני  - אהרן" ונתרבה 84)בני 

בכהנים  זכר "כל אשם אצל ו) ז, (ויקרא שכתוב  ממה
חלק .85)יאכלנו". לו מפסוק 86)יש למדו שם בזבחים

בקדשים  חלוקה זכות ואילו בקדשים, אוכל מום שבעל זה
מנחה  אצל א) זכר": "כל פעמים שלש שנאמר ממה למדו
(שם  אשם אצל ג) כב ); (שם, חטאת אצל ב ) יא); ו, (שם
כי אף  חולק , מום בעל כי  אחד מפסוק  למדים אנו ו), ז,
חולק , במומו הנולד גם כי  - שני  ומפסוק  לעבודה. ראוי  אינו
זה. בכלל קבוע  מום בעל גם כי  - השלישי  ומהפסוק 

מהו 87) טמא והוא מום בעל לקיש ריש "בעי  צט . בזבחים
לי מה שנא לא רבייה ורחמנא חזי  דלא כיוון לו שיחלקו
שאינו  חולק  לאכילה ראוי  דלמא או מום, בעל לי  מה טמא
גדול  כהן שמע  תא רבה אמר חולק , אינו לאכילה  ראוי 
שמע  בערב , לאכול חולק  ואינו אוכל, ואינו אונן מקריב 

מינה". שמע  בעינן, לאכילה ראוי  מינה

.ÁÈÏÎB‡ ÏB„b Ô‰ÎÂ88Ïk ÏËB ‡l‡ ,‰wÏÁa ‡lL ¿…≈»≈∆…«¬À»∆»≈»
‰ˆiM ‰Ó89. «∆ƒ¿∆

הגבול.88) בקדשי  לא אבל המקדש בספרא 89)בקדשי 
ט ) ו, (ויקרא שנאמר מה על ח  הלכה ב  פרשה צו פרשת
ובניו", "לאהרן דרשו: ובניו", אהרן יאכלו ממנה "והנותרת
במחלוקת  שלא לאהרן לבניו, כך ואחר תחילה לאהרן
במחלוקת  שלא אוכל גדול כהן אהרן מה במחלוקת, ולבניו

במחלוקת". שלא אוכלים גדולים כהנים בניו אף 

.ËÈÌÈL„w‰ ˙ÏÈÎ‡Ï Èe‡‰ Ïk90 Ô˜‰ ˙ÚLa »»»«¬ƒ««√»ƒƒ¿«∆¿≈»
˙ÚLa ÏÎ‡Ï Èe‡ BÈ‡L ÈÓ ÏÎÂ ;ÏÎ‡Ï ˜ÏBÁ≈∆¡…¿»ƒ∆≈»∆¡…ƒ¿«

‰„BÚÏ Èe‡ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰„BÚ‰91‡e‰ È‰Â »¬»««ƒ∆»»¬»«¬≈
B˜ÏÁ ÁÈp‰Ï È„k ˜ÏBÁ ÔÈ‡  ÚÏ ÏÎ‡Ï Èe‡»∆¡…»∆∆≈≈¿≈¿«ƒ«∆¿

ÌBÈ ÏeË ?„ˆÈk .ÚÏ92ÌÈetk qÁÓe93ÔB‡‰Â94 »∆∆≈«¿¿À«ƒƒ¿»≈
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קני                  
         

‰ew‰ ÌBÈa95ÏB„b Ô‰k ÔÈa ,96ÔÈ‡ ,ËBÈ„‰ Ô‰k ÔÈa ¿«¿»≈…≈»≈…≈∆¿≈
.ÚÏ ÏÎ‡Ï ÔÈ˜ÏBÁ¿ƒ∆¡…»∆∆

ואם 90) יד) הלכה (למעלה לעבודה ראוי  שהוא למה [נוסף 
לאכילה  ראוי  שהוא פי  על אף  לעבודה, ראוי  שאינו קטן כן
הוא  ממילא שהרי  למעטו, רבינו הוצרך ולא חולק . אינו -
משנה]. בלחם ועיין ואנדרוגינוס , לאשה הדין והוא ממועט ,

(להלן 91) צבור בקרבנות שראוי  וטמא אונן, גדול כהן כגון
בהקריבו  אבל הטהורים, שהקריבו וכגון כג), הלכה
קדשים  כשאר נשרף  אלא כלל, נאכל אינו הטמאים

ועדיין 92)שנטמאו. וטבל התורה מן בטומאה שנטמא כל
שמש. העריב  והמצורע 93)לא היולדת הזבה, הזב , כגון

טהרה), (=קרבן כפרתן הביאו ולא שמשן והעריב  שטבלו
אבלות,94) עליו שחייב  מת לו שימות האדם, נקרא "אונן

לאכול  לו ואסור מדאורייתא, אונן הוא בלבד המיתה ויום
באנינות. שהוא זמן כל הקבורה 95)בקדשים כשיום היינו

אפילו  שלאחריו בלילה אונן אינו שאז המיתה, ביום אינו
מקריב .)96מדרבנן. שהוא פי  על אף 

.ÎıeÁ ;„ÚÏ Èe‡ BÈ‡  ÏÎ‡Ï Èe‡ BÈ‡L Ïk…∆≈»∆¡…≈»«¬…
ÏÎB‡ BÈ‡Â È˜Ó ‡e‰L ,ÔB‡‰ ÏB„b Ô‰kÓ97BÓk , ƒ…≈»»≈∆«¿ƒ¿≈≈¿

;ÏÎ‡Ï Èe‡ BÈ‡  „ÚÏ Èe‡ BÈ‡L ÏÎÂ .e‡aL∆≈«¿¿…∆≈»«¬…≈»∆¡…
‰Bz Lt˙ È‰L ,ÌeÓ ÏÚaÓ ıeÁ98. ƒ««∆¬≈ƒ¿»≈«»

גדול)97) בכהן יב  כא, (ויקרא שנאמר "משום בזה והטעם
עבודה  ויעבוד ישב , כלומר יחלל, ולא יצא לא המקדש ומן
בקדשים  לאכול ו"אסור מתחללת", ואינה בה עוסק  שהיה
ואכלתי הגדול) הכהן באהרן יט  י , (שם שנאמר משום
שמקריב  וטמא ח ). הלכה (שם ה'" בעיני  הייטב  היום חטאת
משום  אינו הראב "ד) השגת (ראה אוכל ואינו צבור בקרבנות
ראוי ואינו נטמא שהקרבן מחמת אלא פסול, שהוא

בעל 98)לאכילה. לרבות בכהנים" זכר "כל כב , ו, ויקרא
מום.

.‡Î˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡  Oaa ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡L Ïk…∆≈≈∆«»»≈≈∆
˙BBÚa99B‰ËÂ ÌÈÓc ˙˜ÈÊ ˙ÚLa ‡ÓË elÙ‡ . »¬ƒ»≈ƒ¿«¿ƒ«»ƒ¿»

ÌÈÏÁ Ë˜‰ ˙ÚLa100Oaa ˜ÏBÁ BÈ‡ 101. ƒ¿«∆¿≈¬»ƒ≈≈«»»
ÈaÓ ÏÁ‰ ˙‡Â ÌÈÓÏM‰ Ìc ˙‡ È˜n‰ :Ó‡pL∆∆¡«««¿ƒ∆««¿»ƒ¿∆«≈∆ƒ¿≈
B‰Ë ‰È‰iL „Ú  ‰ÓÏ ÔÈÓi‰ ˜BL ‰È‰˙ BÏ ,Ô‰‡«¬…ƒ¿∆«»ƒ¿»»«∆ƒ¿∆»

Ê ˙ÚMÓ ‰„BÚÏ Èe‡ÂË˜‰ Á‡ „Ú ‰˜È ¿»»¬»ƒ¿«¿ƒ»«««∆¿≈
ÌÈÏÁ102. ¬»ƒ

ממה 99) ה הלכה ט  פרק  צו פרשת בספרא זאת ולמדו
יהיה  לו לכהן הקריב  אשר העולה "עור ח ) ז, (ויקרא שנאמר
ולאונן". כיפורים ולמחוסר יום לטבול פרט  -

השמש.100) והעריב  שטבל בלילה. כלומר,
משעת 101) לעבודה וראוי  טהור "שיהיה שצריך להשמיענו

בשעת  טהור שהיה מי  למעט  חלבים". הקטר אחר עד זריקה
הקטרה. בשעת וטמא טהור 102)זריקה שהיה מי  למעט 

חלבים. הקטר בשעת וטמא זריקה בשעת

.ÎÛ‡ B‰Ë ‡e‰ È‰Â ,ÏËÂ ‰˜ÈÊ Á‡ ‡ÓËƒ¿»««¿ƒ»¿»««¬≈»«
Ì‡ ˜ÏBÁ Ì‡ ˜ÙÒ c‰  ÌÈÏÁ Ë˜‰ ˙ÚLaƒ¿«∆¿≈¬»ƒ«»»»≈ƒ≈ƒ
.B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡  ÒÙz Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˜ÏBÁ BÈ‡≈≈¿ƒ»ƒ»«≈ƒƒƒ»

.‚ÎÌÈ‡Óh‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡ÓËa ‡a‰ eaˆ Ôa»̃¿«ƒ«»¿À¿»««ƒ∆«¿≈ƒ
B˙B‡ ÔÈÈ˜Ó103ÏÎ‡Ï ÔÈB‰h‰ ÌÚ ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡  «¿ƒƒ≈¿ƒƒ«¿ƒ∆¡…

‰ÏÈÎ‡Ï ÌÈÈe‡ ÌÈ‡L ÈtÓ ,ÚÏ104. »∆∆ƒ¿≈∆≈»¿ƒ«¬ƒ»

לא 103) למעשה אבל אותו, להקריב  ראויין כלומר,
אין  הטמאים, הקריבו שאם הטהורים, אלא הקריבוהו
שנטמאו. הקרבנות כשאר נשרף  אלא נאכל הקרבן

צבור 104) בקרבנות טמא אושעיא רב  "בעי  צט . בזבחים
המחטא  אמרינן מי  לו, שיחלקו מהו טהורים) (=שהקריבוהו
לאכילה  ראוי  דלמא או הוא, מחטא נמי  והאי  רחמנא, אמר
שמע  תא רבינא אמר חולק , אינו לאכילה ראוי  שאין חולק ,
לערב , לאכול חולק  ואינו אוכל, ואינו אונן מקריב  גדול כהן

מינה". שמע  בעינן לאכילה ראוי  מינה שמע 

   1 
שאר 1) ואיסורי  עולה בשר אכילת איסורי  בו יבוארו

לזר. קדשים קדשי  ובשר לכהנים, גם הקרבנות

.‡ÏÎB‡‰ Ïk2˙ÈÊk3˙˜ÈÊ ÈÙÏ ÔÈa ,‰ÏBÚ‰ OaÓ »»≈¿«ƒƒ¿«»»≈ƒ¿≈¿ƒ«
dÓc4‡Ï :Ó‡pL .‰˜BÏ  dÓc ˙˜ÈÊ Á‡Ï ÔÈa »»≈¿««¿ƒ«»»∆∆∆¡«…

E‰ˆÈÂ ELÈz E‚c OÚÓ EÈÚLa ÏÎ‡Ï ÏÎe˙«∆¡…ƒ¿»∆«¿«¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»∆
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;cz L‡ EÈ„ ÏÎÂ ÓB‚Â5, ¿≈¿»¿»∆¬∆ƒ…ƒƒ«¿»»¿

‰‰Ê‡ BfL6.‰ÏBÚ‰ Oa ÏÎB‡Ï ∆«¿»»¿≈¿«»»

יז:).2) במכות (רש"י  ישראל ובין כהן אף ֿעלֿפי3)בין
הזה  הלאו כי  קמו) (לאֿתעשה המצוות בספר רבינו  שכתב 
(וכן  מועל לכל האזהרה הוא וגו'" לאכול תוכל "לא של
מהלכות  בפ "א והמשנהֿלמלך כאן, הכסף ֿמשנה כתב 
שוה  אלא כזית של שיעור אין ובמעילה ג), הלכה מעילה
שחיטה  לאחר עולה – א) הלכה שם מעילה (הלכות פרוטה
לה  אין מזבח , גבי  על להקרבה אלא לכלום, ראויה שאינה
ככל  כזית בשיעור בה דנו ולפיכך כלל, ממון של ערך
במנחתֿחינוך  (ראה פרוטה בשוה ולא המאכלות איסורי 

תמז). ראה 4)מצוה הנאכלים, בקדשים מהֿשאיןֿכן
ד. הלכה ומכות 5)להלן יז) יב , (לדרים ראה פ ' בספרי 

ושם).6)יז. (שם עולה" זה "נדריך

.‰ÈÎÒ ÏL ÔÈÈÂ dÓLÂ dzÏÒÂ dOe daÏÁÂ7 ¿∆¿»¿»»¿»¿»¿«¿»¿«ƒ∆¿»∆»
˙ÈÊÎÏ ÔÈÙËˆÓ ÔzLÓÁ8. ¬ƒ¿»ƒ¿»¿ƒƒ¿«ƒ

ומנחת 7) ב ) הלכה פ "ב  (למעלה נסכים טעון עולה קרבן כי 
המזבח  על מתנסך והיין המזבח , על כולה נשרפת נסכים

א). הלכה (שם לשיתין טו:8)ויורד מעילה להלקותו.
זה", עם זה מצטרפין בעולה, דברים "חמשה במשנה:
מעילה, לענין גם שמצטרפין שם רש"י  וכן רבינו, שם ופירש
וכן  מלקות, וחייב  מעל, זה הרי  אחד כזית מכולם אכל שאם
אין  ברביעית, תמיד שיעורו שיין ואף ֿעלֿפי  שם. פירש"י 
ביין  פתו ששרה כגון אכילה, בדרך אבל בשתיה. אלא זה
וראה  עולה, ד"ה קט . זבחים (תוספות בכזית שיעורו –

קמח ). מצוה במנחתֿחינוך

.‚ÔÈeÓ‡‰ ÏkÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰ ÔÎÂ9‰˜ÈÊ ÈÙÏ ÔÈa , ¿≈»≈¿«ƒƒ»»≈ƒ≈ƒ¿≈¿ƒ»
Ï‡OÈ ÔÈa Ô‰k ÔÈa ,‰˜ÈÊ Á‡Ï ÔÈa10.‰˜BÏ  ≈¿««¿ƒ»≈…≈≈ƒ¿»≈∆

‰ÏBÚ‰ ÏÎk ÁaÊnÏ ÏÈÏk ÔÈeÓ‡‰L11Ó‡ È‰Â , ∆»≈ƒ»ƒ«ƒ¿≈«¿»»»«¬≈∆¡«
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‰È‰z ÏÈÏk :ÌÈ‰k ˙ÁÓaÏÈÏk ‡e‰L Ïk ;ÏÎ‡˙ ‡Ï ¿ƒ¿«…¬ƒ»ƒƒ¿∆…≈»≈…∆»ƒ
˙ÈÊÎa ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏÂ ,‰OÚ˙ ‡Ïa B˙ÏÈÎ‡  ÁaÊnÏ12. «ƒ¿≈«¬ƒ»¿…«¬∆¿ƒ»»ƒ¿«ƒ

˙BÙOp‰ ˙B‡hÁ OaÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰ ÔÎÂ13‰˜BÏ 14; ¿≈»≈¿«ƒƒ¿««»«ƒ¿»∆
„ÚBÓ Ï‰‡ Ï‡ dÓcÓ ‡eÈ L‡ ˙‡hÁ ÏÎÂ :Ó‡pL∆∆¡«¿»«»¬∆»ƒ»»∆…∆≈

ÛOz L‡a ,ÏÎ‡˙ ‡Ï15. …≈»≈»≈ƒ»≈

עולה.9) של רק  ולא הקרבנות כל של ראה 10)האימורים
ההלכה. בהמשך להלן בדברינו המובא עד: מנחות ברייתא

ה"א.11) למעלה לחםֿמשנה  על 12)ראה נוסף  כלומר,
ופ "ב  פ "א ולהלן א, הלכה למעלה (ראה מעילה איסור
לא  תהיה "כליל של לאו כל על גם לוקה מעילה), מהלכות
כהן  רבינא, "בעא עד: עד. במנחות הדברים מקור תאכל".
קודש  יאכל לא (=וזר דזרות לאו מהו, האימורין מן שאכל
(ודלא  חייב  (=שאינו לי  קמיבעיא לא לג) כט , שמות –
לכהנים, הנאכל בדבר אלא הזה הלאו נאמר שלא כפירש"י ),
של  הלאו בהם אין לכהנים, נאכלים שאינן אימורים אבל
שם  מנחות ובתוספות יח . מכות ראה קודש", יאכל לא "וזר
לאו  לי  קמיבעיא כי  ח ), הלכה להלן וראה המוריה, הר –
דכליל  לאו משום חייב  כהן הוי  (מי  מאי  תהיה, דכליל
אמר  רש"י ), – כהן מנחת אכילת על חייב  שהוא כמו תהיה,
כל  אומר אליעזר רבי  דתניא שמע , תא לרבינא, אהרן רב 
גם  וראה אכילתו". על לאֿתעשה ליתן תהיה, בכליל שהוא

ד. הלכה ה פרק  צו וספרא יח : בכלל 13)מכות שאינן
נשרפות  אלא המזבח  על נקרבות אינם שהרי  תהיה, כליל
לחםֿמשנה  וראה ב ֿד, הלכות פ "ז (למעלה הדשן בבית
מעילה  מהלכות ובפ "א כאן ומשנהֿלמלך א, הלכה למעלה

ג). מעילה 14)הלכה מטעם שלוקה זה על נוסף  כלומר,
הלכה  שם ופ "ב  ג, הלכה מעילה מהלכות פ "א להלן (ראה

פב .15)ד). וזבחים פג. ופסחים ה, הלכה פ "ח  צו ספרא

.„ÌÈL„˜ elÙ‡ ,ÌÈL„w‰ OaÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰ Ïk»»≈¿«ƒƒ¿««√»ƒ¬ƒ»»ƒ
ÌÓc ˙˜ÈÊ Ì„˜ ,ÌÈl˜16ÏÎe˙ ‡Ï :Ó‡pL .‰˜BÏ  «ƒ…∆¿ƒ«»»∆∆∆¡«…«

E‰ˆÈÂ ELÈz E‚c OÚÓ EÈÚLa ÏÎ‡Ï∆¡…ƒ¿»∆«¿«¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»∆
EÈÚLa EÈ˙B„ ÏÎ‡Ï ÏÎe˙ ‡Ï ,ÓBÏk .EÈ˙„Â¿ƒ¿…∆¿«…«∆¡…ƒ¿∆ƒ¿»∆
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .ÌB˜n‰ ÈÚLa ÔÓc ÔÈ˜BfL Ì„…̃∆∆¿ƒ»»¿«¬≈«»ƒƒ«¿»

e„ÓÏ17Ì„˜ ÌÈÓÏL B‡ ‰„Bz ÏÎB‡Ï ‰‰Ê‡ BfL , »¿∆«¿»»¿≈»¿»ƒ…∆
ÌÈl˜ ÔÈa ,ÌÈL„˜ ‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .ÌÈÓc ˙˜ÈÊ¿ƒ«»ƒ¿«ƒƒ¿»»»ƒ≈«ƒ

ÌÈeÓÁ ÔÈa18ÏÁ‰ :Ì‰L ,‰„BzaL ÌÈ„ ‰MLÂ . ≈¬ƒ¿ƒ»¿»ƒ∆«»∆≈«≈∆
˙Ïq‰Â ,Oa‰Â19Ôlk  ÌÁl‰Â ,ÔÈi‰Â ÔÓM‰Â ¿«»»¿«…∆¿«∆∆¿««ƒ¿«∆∆À»

˙ÈÊÎÏ ÔÈÙËˆÓ20. ƒ¿»¿ƒƒ¿«ƒ

מעילה 16) מהלכות פ "ב  להלן ראה מעילה, דין בהם שאין
א. שם).17)הלכה (לדברים ראה וספרי  יז. מכות

נלמדים 18) ועולה ואשם וחטאת בכור כי  אמרו, שם במכות
ושלמים. מתודה טעונה 19)בקלֿוחומר התודה שהרי 

צ :). (מנחות "חמשה 20)נסכים טו: במעילה משנה
בתודה, וששה וכו'. זה עם זה מצטרפין בעולה, דברים

והלחם". והשמן והיין והסולת והחלב  הבשר

.‰‰ÊÚÏ ıeÁ ÌÈL„˜ ÈL„˜ OaÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰ Ïk»»≈¿«ƒƒ¿«»¿≈»»ƒ»¬»»
OÚÓ EÈÚLa ÏÎ‡Ï ÏÎe˙ ‡Ï :Ó‡pL .‰˜BÏ ∆∆∆¡«…«∆¡…ƒ¿»∆«¿«
ÈtÓ ;E‡ˆÂ E˜a ˙Îe E‰ˆÈÂ ELÈz E‚c¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»∆¿……¿»¿¿…∆ƒƒ

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰21BfL ,22OaÓ ÏÎB‡Ï ‰‰Ê‡ «¿»»¿∆«¿»»¿≈ƒ¿«
ÏÎB‡Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â .‰ÊÚÏ ıeÁ ˙BÓL‡Â ˙B‡hÁ«»«¬»»¬»»¿«ƒ¿≈

ÌÈÏLeÈÏ ıeÁ ÌÈl˜ ÌÈL„˜23;‰˜BÏ ‡e‰L , »»ƒ«ƒƒ»«ƒ∆∆
‰ÊÚ‰ ˙ÓBÁk ÌÈl˜ ÌÈL„˜Ï ÌÈÏLeÈ ˙ÓBÁL∆«¿»«ƒ¿»»ƒ«ƒ¿«»¬»»
ÈÈL B‡ ÌL‡Â ˙‡hÁ Oa „Á‡Â .ÌÈL„˜ ÈL„˜Ï¿»¿≈»»ƒ¿∆»¿««»¿»»¿»≈

˙BÁÓ24. ¿»

שם.21) וספרי  רבינו 22)מכות כתב  ולא וצאנך. בקרך
(ראה  תאכלו" לא טרפה בשדה "ובשר משום גם שלוקה
לעזרה, חוץ  יצא לא הבשר כי  שיתכן לפי  ו), הלכה להלן
שמעון  ר' על ורק  בפנים. ראשו והכניס  בחוץ  עמד הוא אלא
זריקה, לפני  העולה מן שאכל בזר מלקיות חמש שמנה
"ובשר  של לאו גם מנה לא למה יח .) (מכות הגמרא מקשה
בלחםֿמשנה. וראה מלקיות, בשש לחייבו בשדה",

זו 23) "ונדבותיך שם: ובגמרא שם. וספרי  במשנה יז. מכות
ושלמים". "אין 24)תודה כי  ג, הלכה פ "י  למעלה ראה

כהונה  לזכרי  אלא נאכלים מנחות ושירי  והאשם החטאת
בעזרה".

.Â,‰ÊÚ‰ ˙ÓBÁÏ ıeÁ ‡ˆiL ÌÈL„˜ ÈL„˜ Oa¿«»¿≈»»ƒ∆»»¿«»¬»»
 ÌÈÏLeÈ ˙ÓBÁÏ ıeÁ ‡ˆiL ÌÈl˜ ÌÈL„˜ Oe¿«»»ƒ«ƒ∆»»¿«¿»«ƒ

ÌÏBÚÏ Ò‡Â ÏÒÙ25 BÓB˜ÓÏ ÊÁL Èt ÏÚ Û‡Â , ƒ¿«¿∆¡«¿»¿««ƒ∆»«ƒ¿
BÏÎ‡Ï eÒ‡26‰˜BÏ  ˙ÈÊk epnÓ ÏÎB‡‰Â .27; »¿»¿¿»≈ƒ∆¿«ƒ∆

ÔÂÈk  eÏÎ‡˙ ‡Ï ‰ÙË ‰„Oa Oe :Ó‡pL∆∆¡«»»«»∆¿≈»……≈≈»
BÓk ,‰ÙËk ‰OÚ B˙ˆÈÁÓÏ ıeÁ Oa ‡ˆiL∆»»»»ƒ¿ƒ»«¬»ƒ¿≈»¿

˙BeÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a e‡aL28. ∆≈«¿¿ƒ¿«¬»¬

  

      

הגלות, זמ על מרמז 'טריפה ' , הענייני בפנימיות
שיצא  כיו כו ", טריפה  בשדה  "ובשר הפסוק  על כמארז"ל
ישראל   ע וכאשר כטריפה , נעשה  למחיצתו   חו בשר
כטריפה   ה הרי   בגלות היינו  ,למחיצת  חו  נמצאי

והחירות. החיות היינו  אמיתית, שלימות  לה שאי
     

פב .25) זבחים יח . מכות סח : שם.26)חולין חולין 
חזר 27) לא ובין למקומו חזר אם בין כלומר, שם. מכות

ט .28)למקומו. הלכה פ "ה

.ÊÒÎ29ÌÈl˜ ÌÈL„˜ Oa30‰Ê È‰  ÏÎÈ‰Ï ƒ¿«¿«»»ƒ«ƒ«≈»¬≈∆
.Lk»≈

פב :29) בוודאי30)זבחים קדשים קדשי  בשר כלומר,
אכילה  מקום הוא ההיכל גם הדחק , בשעת שהרי  נפסל, אינו
קלים  קדשים אפילו אלא ג), הלכה פ "י  ולמעלה סג. (זבחים
להיכל  ליכנס  אסורים אותם האוכלים הישראלים שהבעלים
הוא  הרי  להיכל שלהם הבשר נכנס  אם הם גם – לאכלן
ששחטן  "שלמים סג.) (זבחים יוחנן ר' אמר שהרי  כשר,
אהל  פתח  ושחטו ב ) ג, (ויקרא שנאמר כשרים, בהיכל
פ "ה  למעלה (ראה העיקר" מן חמור טפל יהא ולא מועד,
הוא  להיכל קלים קדשים בשר נכנס  שאם הרי  ד). הלכה
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קנג                  
         

ולא  כשר", לפנים הנכנס  "בשר פב : שם גם וראה כשר,
קלים. קדשים לבין קדשים קדשי  בין חילקו

.ÁÊ31‰ÊÚa ÌÈL„˜ ÈL„˜ OaÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡L »∆»«¿«ƒƒ¿«»¿≈»»ƒ»¬»»
Ì˙‡ eÏÎ‡Â :Ó‡pL .‰˜BÏ  ÌÈÓc ˙˜ÈÊ Á‡««¿ƒ«»ƒ∆∆∆¡«¿»¿…»
ÌB˜na ;ÓB‚Â ÏÎ‡È ‡Ï ÊÂ ,ÓB‚Â Ì‰a tk L‡¬∆À«»∆¿≈¿»……«¿≈«»

ÏÎB‡ Ô‰k‰L32ÏÎ‡Ï Èe‡L ˙Úe33ÌL BÏÎ‡ Ì‡ , ∆«…≈≈»≈∆»∆¡…ƒ¬»»
‰˜BÏ  f‰34ÌÈL„˜ ÈL„˜ Oa f‰ ÏÎ‡ Ì‡ Ï‡ . «»∆¬»ƒ»««»¿«»¿≈»»ƒ

ıeÁa ÏÎB‡ ÌeMÓ ‰˜BÏ  ıeÁa35Ê ÌeMÓ ‡Ï , «∆ƒ≈«…ƒ»
L„˜ ÏÎ‡L36ÌÈ‰kÏ ÌL ÔÈÈe‡ ÌÈ‡ È‰L ,37ÔÎÂ . ∆»«…∆∆¬≈≈»¿ƒ»«…¬ƒ¿≈

ÏÎB‡ ÌeMÓ ‰˜BÏ  ‰˜ÈÊ Ì„˜ ‰ÊÚa ÔÏÎ‡ Ì‡ƒ¬»»»¬»»…∆¿ƒ»∆ƒ≈
˙eÊ ÌeMÓ ‡Ï ,„Ïa ‰˜ÈÊ Ì„˜38. …∆¿ƒ»ƒ¿«…ƒ»

יח :31) הדמים.33)בעזרה.32)מכות זריקת אחרי 
שאכל 34) זר רב , אמר גידל רב  אמר "איתמר, שם: במכות

קרא, דאמר טעמא, מאי  פטור. זריקה לפני  ואשם מחטאת
ואכלו  ביה דקרינן היכא כל בהם, כופר אשר אותם ואכלו
וכל  קודש. יאכל לא וזר ביה קרינן בהם, כופר אשר אותם
לא  בהם, כופר אשר אותם ואכלו ביה קרינן דלא היכא
הוא  לעזרה מחוץ  שגם ומכאן יאכל". לא וזר ביה קרינן
וראה  בהם", כופר אשר אותם "ואכלו שם שאין לפי  פטור,

העולה מן שאכל "זר יח . שם לחומה,גם  חוץ  זריקה לפני 
כי יאכל לא וזר משום נמי  ולילקי  חמש. לוקה שמעון לר'
נמי דלכהנים הכא חזי , דלכהנים היכא מילי  הני  הם, קודש

ההלכה. בהמשך ראה חזי ", הלכה 35)לא למעלה ראה
יח .36)ה. ד.37)שם הלכה למעלה דברי38)ראה

שם. גידל רב 

.ËÊ39ÛBÚ‰ ˙‡hÁÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡L40:ÌÈzL ‰˜BÏ  »∆»«¿«ƒ≈««»∆¿«ƒ
ÏÎB‡ ÌeMÓ ˙Á‡Â ,L„w‰ ˙‡ ÏÎ‡L Ê ÌeMÓ ˙Á‡««ƒ»∆»«∆«…∆¿««ƒ≈
ÌÈ‰kÏ  ‰z‰LÎe ,‡È‰ ‰Ï ‰˜ÈÏÓ ÏkL .‰Ï¿≈»∆»¿ƒ»¿≈»ƒ¿∆À¿»«…¬ƒ

‰z‰41ÔÈ‡a‰ ÔÈeq‡ ÈL Ô‰ È‰Â ;ÌÈÊÏ ‡Ï , À¿»…¿»ƒ«¬≈≈¿≈ƒƒ«»ƒ
„Á‡k42e‡aL BÓk ,43. ¿∆»¿∆≈«¿

חייא.39) כר' לב : (ראה 40)יבמות ומיצוי  הזאה לאחר
איסור  על לוקה אינו כן לפני  אבל וֿז), הלכות פ "ז למעלה

ח ). הלכה למעלה (ראה וראה 41)זרות בגמרא. שם
שם. פ "ז שאז 42)למעלה ומיצוי , הזאה אחד מיד כלומר,

חלים  – הנאכל) בדבר מעילה אין (כי  מעילה איסור פקע 
שם, (יבמות כאחד ונבלה זרות של הנ"ל, האיסורים שני 

ותוספות). ברש"י  שם איסורי43)ועיין מהלכות בפי "ז
הלכה  שגגות מהלכות פ "ד להלן גם וראה ח . הלכה ביאה

א.

   1 
עצמן,1) בפני  והבאות הקרבן, עם הבאות המנחות בו יבאר

הן. וכמה

.‡˙Baw‰ ÔÓ Ì‰ ˙BÁn‰2˙B‡a‰ ˙BÁn‰Â . «¿»≈ƒ«»¿»¿«¿»«»
˙ÁÓ Ì‰Ó  ÌÈÎÒ ÌeMÓ ˙B‡a ÔÈ‡Â ÔÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿»¿≈»»ƒ¿»ƒ≈∆ƒ¿«

„ÈÁÈ ˙ÁÓ Ì‰Óe ,eaˆ3. ƒ≈∆ƒ¿«»ƒ

ספר').2) ('קרית הקרבה לשון ז) ו, (ויקרא בהן נאמר שהרי 

לקרבן  טפילות ואינן עצמן קרבנות הם כי  עוד לפרש ויש
למעלה  ראה הקרבנות, עם הבאה הנסכים מנחת כמו אחר
בסמוך. להלן וראה עיי "ש. כולה, שנשרפת ה"א פ "ב 

רבינו.3) בדברי  ה"גֿד להלן מבואר

.˙ÏÒ ˙BÁn‰ ÏÎÂ4ÔÈhÁ5‰ËBÒ ˙ÁnÓ ıeÁ ;6 ¿»«¿»…∆ƒƒƒƒ¿«»
‰Ùez‰ ÓÚÂ7.ÌÈBÚO‰ ÔÓ Ì‰L , ¿…∆«¿»∆≈ƒ«¿ƒ

מפסולת.4) ונקי  מנופה קמח  והוא א. טו, משנה,5)סוטה
מנחת  =) וזו החיטים, מן באות המנחות "כל א: יד, שם

השעורים". מן באה בלתי6)סוטה) וקמח  שעורים שבאה
הי "ב . סוטה מהל' פ "ג וראה שם). (משנה, מנופה

נזכר 7) והוא בניסן, טז יום שהוא פסח  של שני  ביום הקרב 
תמידין  מהל' פ "ז להלן וראה י . וכג, יד (ב , ויקרא בספר
 ֿ ואף ֿעל שם), (משנה, השעורים מן בא והוא ה"ג). ומוספין
פסולת  מכל ונקי  מנופה כלומר, "גרש", בא הוא פי ֿכן

הי "ב . שם ומוספין תמידין מהל' פ "ז להלן וראה (שם),

.‚˜ ‡e‰Â .‰Ùez‰ ÓÚ :eavÏ ˙BÁÓ LÏL»¿»«ƒ…∆«¿»¿»≈
ÁaÊnÏ8‡a˙iL BÓk ,9ÌBÈa ÔÈ‡ÈnL ÌÁl‰ ÈzLe . «ƒ¿≈«¿∆ƒ¿»≈¿≈«∆∆∆¿ƒƒ¿
˙ˆÚ10el‡Â .11‰ÁÓ e‡˜12Èa‚Ï ÔÈ˜ ÔÈ‡Â , ¬∆∆¿≈ƒ¿¿ƒ¿»¿≈»¿≈ƒ¿«≈

ÁaÊn‰13ıÓÁ Ô‰Â ,14˙ÈL‡ Ôa˜ :Ó‡ Ì‰ÈÏÚÂ . «ƒ¿≈«¿≈»≈«¬≈∆∆¡«»¿«≈ƒ
eÏÚÈ ‡Ï ÁaÊn‰ Ï‡Â ,'‰Ï Ì˙‡ eÈ˜z15‰Án‰Â . «¿ƒ…»«¿∆«ƒ¿≈«…«¬¿«ƒ¿»

˙aL ÏÎa ÔÈOBÚL ÌÈt‰ ÌÁÏ ‡e‰ ˙ÈLÈÏM‰16. «¿ƒƒ∆∆«»ƒ∆ƒ¿»«»
ÁaÊn‰ Èa‚Ï ˜ BÈ‡Â17ÌÈ‰kÏ ÏÎ‡ Blk ‡l‡ ,18, ¿≈»≈¿«≈«ƒ¿≈«∆»À∆¡»«…¬ƒ

‡a˙iL BÓk19. ¿∆ƒ¿»≈

ראה 8) המזבח , על הקומץ , את ממנה מקטירים כלומר,
הי "ב . ומוספין תמידין מהל' פ "ז תמידין 9)להלן בהל'

שם. בפ "ח 10)ומוספין, וראה טזֿיז. כג, ויקרא ראה
ה"א. ומוספין תמידין הלחם.11)מהל' מנחות 12)שתי 

לה'", חדשה מנחה "והקרבתם טז) (שם, נאמר שכן ב . מו,
בהקריבכם  הביכורים "וביום כו) כח , (במדבר נאמר ועוד

לה'". חדשה המזבח 13)מנחה לאישי  מהם אין כלומר,
פ "ח  להלן וראה ה"ח ). פי "ג דנדבה דיבורא ויקרא, ('סיפרא'

הי "א. ומוספין תמידין ב :14)מהל' נב , מנחות משנה,
הלחם, ושתי  שבתודה מחמץ  חוץ  מצה, באות המנחות "כל
"ממושבותיכם  יז) כג, (שם נאמר שכן חמץ ", באות שהן
חמץ  תהיינה סולת עשרונים שני  שתים תנופה לחם תביאו

מדבר 15)תאפינה". זה פסוק  כי  - א נח , במנחות ואמרו
הלחם. מהל'16)בשתי  בפ "ה וראה הֿח . כד, ויקרא

במשנה  שנראה כמו מנחות, נקראים והם ומוספין תמידין
הי "ט . להלן ראה א. נז, שם ובגמרא א. וסא, א נט , מנחות
יוםֿטוב ' וב 'תוספות ט ) (שם, התורה על ברש"י  עוד וראה

מ "ג. פ "ה למזבח 17)מנחות הגשה טעון אינו כלומר,
('סיפרא' המזבח  לאישי  ממנו ואין במשנה), סא. (מנחות

ואכלוהו 18)שם). ולבניו לאהרן "והיתה ט ) (שם, שנאמר
קדוש". ומוספין 19)במקום תמידין מהל' בפ "ד להלן

ה"ה. שם ובפ "ה ה"י ֿיב ,

.„el‡Â ,ÁaÊnÏ ÔÈ˜ ÔlÎÂ ,„ÈÁi‰ ˙BÁÓ ÚL˙Â20 ¿≈«ƒ¿«»ƒ¿À»¿≈ƒ«ƒ¿≈«¿≈
ÈÚ‰ È˜nL ‰Án‰ ‡È‰Â .‡ËBÁ ˙ÁÓ :Ô‰≈ƒ¿«≈¿ƒ«ƒ¿»∆«¿ƒ∆»ƒ

B„È ÚÈbz ‡ÏÂ ˙‡hÁ iÁ˙iLk21‡È‰Â .‰ËBÒ ˙ÁÓ . ¿∆ƒ¿«≈«»¿…«ƒ«»ƒ¿«»¿ƒ
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קנד                 
         

˙B‡w‰ ˙ÁÓ22‰ÈOÚÓ eLt˙ kL ,23n‰ .‰Á ƒ¿««¿»∆¿»ƒ¿»¿«¬∆»«ƒ¿»
‰„BÚÏ ÒkiLk ‰lÁz Ô‰k Ïk È˜nL24È˜nL , ∆«¿ƒ»…≈¿ƒ»¿∆ƒ»≈»¬»∆«¿ƒ

˙‡˜p‰ ‡È‰Â ,B„Èa d˙B‡25‰Án‰ .CepÁ ˙ÁÓ »¿»¿ƒ«ƒ¿≈ƒ¿«ƒ«ƒ¿»
ÌBÈ ÏÎa ÏB„b Ô‰k È˜nL26˙‡˜p‰ ‡È‰Â ,27 ∆«¿ƒ…≈»¿»¿ƒ«ƒ¿≈

ÔÈzÁ28˙Ïq‰ ˙ÁÓ .29.‰„e „a ‰‡a ‡È‰Â . ¬ƒƒƒ¿««…∆¿ƒ»»¿∆∆¿»»
˙Án‰ ˙ÁÓ30˙ÁÓ .‰„e „a ‰‡a ‡È‰Â . ƒ¿«««¬«¿ƒ»»¿∆∆¿»»ƒ¿«

˙LÁn‰31‰Ù‡Ó ˙ÁÓ .‰„e „a ‰‡a ‡È‰Â . ««¿∆∆¿ƒ»»¿∆∆¿»»ƒ¿««¬≈
epz32ÔÈ˜È˜ ˙ÁÓ .‰„e „a ‰‡a ‡È‰Â .33. «¿ƒ»»¿∆∆¿»»ƒ¿«¿ƒƒ

.‰„e „a ‰‡a ‡È‰Â¿ƒ»»¿∆∆¿»»

להלן.20) וראה הקומץ , והקטרת הגשה טעונות כלומר,
ה"ד.21) שגגות מהל' פ "י  וראה יא. ה, ויקרא
הוא",22) קנאות מנחת "כי  טו) (ה, בבמדבר המוזכרת

א. ונט , א. ב , במנחות גם סוטה 23)וראה מהל' בפ "ג
טוֿכו. שם, במדבר וראה פ "ה 24)הי "ב ֿטו. למעלה ראה

ה"ג. פ "ג צו וב 'סיפרא' הט "ז, המקדש כלי  ראה 25)מהל'
ה"ד. פי "ג מהל'26)להלן ופ "ג ה"ב ֿד. פי "ג להלן ראה

הי "ח . ומוספין ב .27)תמידין נ, מנחות "על 28)משנה,
מחבת  על יד) ו, (ויקרא דכתיב  חביתין, להו קרו מחבת שם
המנחות  ארבע  אלו וכל שם). מנחות, (רש"י  תעשה" בשמן
המנחות, חמשת יתר אבל חובה, כי ֿאם נדבה באות אינן
להלן. ראה ונדבה, בנדר כי ֿאם חובה באות אינן

סולת 29) לה' מנחה קרבן תקריב  כי  "ונפש א: ב , ויקרא
ונקראת  לבונה", עליה ונתן שמן עליה ויצק  קרבנו, יהיה
גרשום' ('רבינו סולת כשהיא שנקמצת משום סולת מנחת
"כיצד  ה"ה פי "ג להלן וראה שם) רש"י  גם וראה נט . מנחות

נעשית". המחבת 30)היתה על מנחה "ואם ה: שם, ויקרא
להלן  וראה וגו'". תהיה מצה בשמן בלולה סולת קרבנך

נעשית. היתה כיצד ה"ו מנחת 31)פי "ג "ואם ז: שם,
שם  להלן וראה וגו'". תעשה בשמן סולת קרבנך מרחשת
למרחשת. מחבת בין ומה נעשית, היתה כיצד ה"וֿז

חלות 32) סולת תנור, מאפה מנחה תקריב  "וכי  ד: שם,
ה"ח . שם להלן וראה בשמן", בלולות הוא 33)מצות אף 

להביא  יכול תנור, מאפה מנחת שהנודב  אלא תנור, מאפה
קרבן  תקריב  "וכי  (שם) שנאמר כמו רקיקין, או חלות או
ורקיקי בשמן בלולות מצות חלות סולת תנור, מאפה מנחה

שם. פי "ג להלן וראה בשמן", משוחים מצות

.‰ÁaÊn‰ Èa‚Ï ˙Bw‰ ˙BÁn‰ Ïk34Ïk ÔÈ‡  »«¿»«¿≈¿«≈«ƒ¿≈«≈»
ÔBOÚÓ ‰˙eÁt Ô‰Ó ˙Á‡35˙‡ kÚÓ BËeÚÓe . ««≈∆¿»≈ƒ»ƒ¿«≈∆

Blk36BÏ LÈ  ‰„e „a ˙B‡a‰ ˙BÁÓ LÓÁÂ . À¿»≈¿»«»¿∆∆¿»»≈
ÛÏ‡ elÙ‡ ,‰ˆiM ‰Ó Ïk Ô‰Ó cÏÂ c˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿ƒ¿…≈∆»«∆ƒ¿∆¬ƒ∆∆

ÔBOÚ37˙ÁÓe ‡ËBÁ ˙ÁÓe ÓÚ‰ ˙ÁÓ Ï‡ . ƒ»¬»ƒ¿«»…∆ƒ¿«≈ƒ¿«
ÔBOÚ Ô‰Ó ˙Á‡ Ïk  ÔÈzÁ‰Â CepÁ ˙ÁÓe ˙B‡¿̃»ƒ¿«ƒ¿«¬ƒƒ»««≈∆ƒ»

˙È ‡ÏÂ ˙BÁt ‡Ï ,„Á‡38. ∆»…»¿…»≈

שתי34) כגון המזבח , לגבי  קריבות שאינן המנחות אבל
שמבואר  וכמו אחר, שיעור להם יש הפנים, ולחם הלחם

ומוספין. תמידין מהל' ופ "ח  בפ "ה סולת,35)במקומם,
שנאמר  ממה כן למדו כי  ויתכן האיפה. עשירית והוא
כי להורות מנחה" סולת עשרון "ועשרון יג) כח , (במדבר

להלן. וראה ספר'). ('קרית סולת עשרון צריכה מנחה כל
רובו",36) את מעכב  מיעוטו "עשרון, א: כז, מנחות משנה,

פסולה" היא מעשרון בפחות מנחה שום היתה "שאם
ו'סיפרא' שם, (גמרא זאת ולמדו שם). המשנה, (פירוש
ב ) (שם, שנאמר ממה ה"ח ) פ "ט  דנדבה דיבורא ויקרא,
גם  וראה פסולה, שהוא כל סלתה חיסר שאם "מסלתה",

ב . ט , א.37)במנחות פח , שם המשנה מדברי  נשמע  כך
(ראה  מנחה" סולת "עשרון יג) כח , (במדבר שנאמר ומה
רוצה  אם אבל העשרון, מן יפחות שלא אלא אינו למעלה)
שנותן  ה"ז להלן וראה ספר'). ('קרית יביא – יותר להביא

ועשרון. עשרון לכל שמן "תנו 38)לוג ב : עו, במנחות
במדת  שמיעט  או עשרונן במדת שריבה המנחות כל רבנן,
כי כל, ד"ה שם ה'תוספות' ופירשו פסולות". עשרונן
נאמר  שהרי  היא, הכתוב  וגזירת נסכים, במנחת המדובר
ואין  לאיל", עשרונים ושני  לפר עשרונים "שלשה בהם
בנדר  באות שאינן המנחות לכל הואֿהדין זה, ולפי  לשנות.
ו'הר  כסף ֿמשנה (ראה העשרון על להוסיף  שאין ונדבה,
"עשירית  יא) ה, (ויקרא נאמר סוטה במנחת שהרי  המוריה').
נאמר  וכן קנאות, במנחת טו) ה, (במדבר נאמר וכן האיפה",
למדו  וכן חביתין, ובמנחת חינוך במנחת יגֿטו) ו, (ויקרא
האיפה  עשירית "והעומר לו) טז, (שמות שנאמר מה בעומר

ספר'. ב 'קרית וראה סג:). מנחות רש"י  (עי ' הוא"

.Â˙BeÚË ÁaÊn‰ Èa‚Ï ˙Bw‰ ˙BÁn‰ Ïk»«¿»«¿≈¿«≈«ƒ¿≈«¿
‰Lb‰39ÚÓa40˙ÈÓBc Ô˜ ÏL dcÁ „‚k «»»¿«¬»¿∆∆À»∆∆∆¿ƒ

˙ÈÚÓ41‰Ùez ˙BeÚË ÔÈ‡Â ,42˙ÁnÓ ıeÁ ; «¬»ƒ¿≈»¿¿»ƒƒ¿«
‰ËBÒ43‰Ùez‰ ÓÚÂ44z ˙BeÚË Ô‰ÈML ,‰Ùe »¿…∆«¿»∆¿≈∆¿¿»

‰Lb‰Â45. ¿«»»

בגמרא 39) זאת ונלמד א. ס , מנחות משנה, ראה למזבח .
הפסוקים. מן במשנה:40)שם - א סא, שם המזבח , של

במערב ". "ושלשה 41)"והגשה א: סג, זבחים משנה
וכו' משמשת מערבית) דרומית =) קרן אותה היתה דברים
המנחה, (הגשת) רוצהֿלומר וכו'", וההגשות העוף  חטאת
פני אל ה' לפני  אהרן בני  אותה הקרב  בה שנאמר לפי 
בקרן  אלא ה' ופני  המזבח  פני  להיות נכון ואין המזבח ,
יד, בסוטה הוא וכן שם) המשנה, (פירוש דרומית" מערבית
המזבח . פני  אל תלמודֿלומר במערב ? יכול ה', "לפני  ב :
הא  ה', לפני  תלמודֿלומר בדרום? יכול המזבח , פני  אל אי 
קרן, של חודה כנגד מערבית, דרומית בקרן מגישה כיצד

ה"ו. ופ "ט  ה"י , פ "ז למעלה וראה א 42)ודיו", ס , מנחות
במשנה. הט "ז.43)- פ "ט  למעלה להלן 44)ראה ראה

הי "ב . ומוספין תמידין מהל' -45)פ "ז א סא, שם
במנחת  והגשה בתורה, בשניהם מפורשת תנופה במשנה.
אותה  "והקריב  כה) ה, (במדבר בתורה מפורשת כן גם סוטה
נזכרה  שלא העומר ובמנחת הגשה, היא וזו המזבח " אל
חוטא  ממנחת הצד" "במה ס :) (שם למדוה בתורה, הגשה

סוטה. וממנחת

.ÊÔÓL ˙BeÚË ÁaÊn‰ Èa‚Ï ˙Bw‰ ˙BÁn‰ Ïk»«¿»«¿≈¿«≈«ƒ¿≈«¿∆∆
‰BÏe46ÔBOÚ ÏÎÏ ÔÓL ‚Ï .47ÏÎÏ ‰BÏ ıÓ˜Â , ¿»…∆∆¿»ƒ»¿…∆¿»¿»

ÌÈML ‰˙È‰L ÔÈa „Á‡ ÔBOÚ ‰˙È‰L ÔÈa ,‰ÁÓƒ¿»≈∆»¿»ƒ»∆»≈∆»¿»ƒƒ
ÌÈBOÚ48ÌÈML ÏÚ ˙È „Á‡ ÈÏÎa ÔÈ‡ÈÓ ÔÈ‡L ; ∆¿ƒ∆≈¿ƒƒƒ¿ƒ∆»»≈«ƒƒ
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קנה                  
         

ÔBOÚ49‡a˙iL BÓk ,50˙B‡˜ ˙ÁnÓ ıeÁ . ƒ»¿∆ƒ¿»≈ƒƒ¿«¿»
‡ËBÁ ˙ÁÓe51Ó‡pL ,52‡ÏÂ ÔÓL ‰ÈÏÚ ÌÈOÈ ‡Ï : ƒ¿«≈∆∆¡«…»ƒ»∆»∆∆¿…

‰Ï ‰ÈÏÚ ÔzÈ53. ƒ≈»∆»¿…»

המנחות 46) בכל נאמר ושמן א. נט , מנחות משנה, ראה
הסולת, במנחת רק  נאמרה ולבונה וחוטא), מסוטה (חוץ 
לבונה. שטעונות המנחות, לשאר (שם) למדו וממנה

(שם 47) ובברייתא תנאֿקמא, וכדברי  א. פח , מנחות משנה,
כא) יד, (ויקרא עני  במצורע  שכתוב  ממה זאת נלמד פט .)
למנחה  בשמן בלול אחד סולת ועשרון וכו' הוא דל "ואם
וראה  (שמן), לוג שטעון עשרון (כל) על לימד שמן", ולוג

ה"ח . פ "ב  הוא 48)למעלה שהשמן אף ֿעלֿפי  כלומר,
ששים  מביא עשרונים ששים הביא ואם עשרון, לכל לוג
לכל  אחד קומץ  מביא אלא כן, הדבר אין בלבונה – לוגין
עשרונים, לששים ובין אחד לעשרון בין סולת, של כמות
דנדבה  (דיבורא ויקרא ו'סיפרא' פ "ז, מנחות תוספתא ראה

ה"ג). לששים 49)פ "ט  אלא אחד קומץ  מביא אינו לפיכך
עשרון  מששים יותר להביא אפשר היה אילו אבל עשרון,
ליותר  גם לבונה של אחד קומץ  מביא היה אחד, בכלי 

עשרון. ה"ו.50)מששים פי "ז -51)להלן א נט , שם
חוטא.52)במשנה. נאמר 53)במנחת קנאות ובמנחת

לבונה". עליו יתן ולא שמן עליו יצוק  "לא טו) ה , (במדבר

.ÁÔ˙54È˜‰Â55BÓˆÚ ÈÙa ÔÓM‰ ÏÚ ‰˜BÏ  »«¿ƒ¿ƒ∆««∆∆ƒ¿≈«¿
dÓˆÚ ÈÙa ‰Bl‰ ÏÚÂ56Ô˙ .57ÔÓL Ba LiL ÈÏk ¿««¿»ƒ¿≈«¿»»«¿ƒ∆≈∆∆

‰BÏ B‡58ÏÒt ‡ÏÂ ,BÚ BÈ‡  ‰Èab ÏÚ59˙ÁÓ . ¿»««∆»≈≈¿…»«ƒ¿«
ÔÓL Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÏ ÛÈÒBÓ  ÔÈzÁ‰Â CepÁ60BÓk , ƒ¿«¬ƒƒƒ¿»««≈∆∆∆¿

‡a˙iL61. ∆ƒ¿»≈

חוטא.54) מנחת על או קנאות מנחת על ולבונה שמן
נתן 55) אבל ההקרבה, על אלא לוקה אינו כי  רבינו, דעת

המצוות' ב 'ספר הוא וכן לוקה. אינו הקריב  לאֿתעשה ולא
בלאֿתעשה  עוד שם וראה סוטה. במנחת שמן לענין קד,

וקה. ה'תוספות'56)קב ֿקג, וכתבו ב . נט , מנחות משנה,
במנחה, שמן נתן אם כי  רבינוֿתם בשם יכול) ד"ה ס . (שם
המוקדשין  פסולי  מהל' פי "א ולהלן שם, (משנה שנפסלה
מצינו  שכן עליה, שנתן הלבונה על חייב  אינו שוב  – ה"י )
(להלן  לוקה אינו פסולה מנחה שהמחמץ  מחמץ  לענין גם

משנהֿלמלך. ועי ' שם.57)הי "ח ). בפירוש 58)משנה,
(ונראה  שם). ברש"י  (וכן שמן רק  רבינו הזכיר שם, המשנה
לא  כלי  גבי  על כלי  "נתן אמרו: שבמשנה מפני  כן שפירשו
פסולי בהל' (ראה פסול שייך לא בלבונה ואילו פסלה",
גם  הזכיר עובר" "אינו גם שכתב  כאן אבל שם). המוקדשין,

שם). במשנה, הגרע "א' ב 'תוספות וראה שם 59)לבונה,
רוצהֿלומר, פסלה". לא כלי  גבי  על כלי  "נתן במשנה:
בו  שיש הכלי  על לבונה) (או שמן בו שיש כלי  שיתן
אנו  ואין פסלה, "לא המשנה: בפירוש רבנו וכתב  המנחה.
לפי שמן, עליה יתן לא שאמר מה על עבר כבר אומרים
בשמן". הקמח  או הסולת יבלול שלא לשם שהכוונה
רבינו  למד – פסלה" "לא אמרו שם שבמשנה ואף ֿעלֿפי 
בגופה  "עליה א: ס , שם בגמרא שאמרו ממה עובר" ש"אינו
"עליה", כתוב  בלבונה גם והרי  מדבר", הכתוב  מנחה  של

שהמכוון  ועלֿכרחנו למעלה). (ראה פסול שייך לא ושם
ב 'תוספות  (וראה בשמן והואֿהדין מלאו, גם לפטרו

שם). יותר 60)הגרע "א' אלו במנחות אין כי  אף  כלומר,
מביא  אינו אחד ולעשרון ה"ה), למעלה (ראה אחד מעשרון
המנחות  שתי  באלו – ה"ז) (למעלה שמן של אחד לוג אלא
יד) ו, (ויקרא שכתוב  כמו שמן, עוד אחרֿכך עליהן מוסיף 

מורבכת". תעשה בשמן מחבת ה"ב ,61)"על פי "ג להלן
עיי "ש.

.Ë˙BÁn‰ Ïk62ÁaÊn‰ Èa‚Ï ˙Bw‰63˙BˆÓ˜64, »«¿»«¿≈¿«≈«ƒ¿≈«ƒ¿»
ÁaÊn‰ Èab ÏÚ Blk ıÓw‰ ÈË˜Óe65ÏÎ‡ ‡M‰Â , «¿ƒ«…∆À««≈«ƒ¿≈«¿«¿»∆¡»

ÌÈ‰kÏ66‰p‰k ÈÎÊ ˙ÁnÓ ıeÁ ;67dÈ‡L , «…¬ƒƒƒ¿«ƒ¿≈¿À»∆≈»
dlk d˙B‡ ÔÈÈË˜Ó ‡l‡ ,˙ˆÓ˜68ÏÎÂ :Ó‡pL , ƒ¿∆∆∆»«¿ƒƒ»À»∆∆¡«¿»

ÓB‚Â Ô‰k ˙ÁÓ69CepÁ ˙ÁnL ,z„ÓÏ ‡‰ . ƒ¿«…≈¿≈»»«¿»∆ƒ¿«ƒ
‡ËBÁ ˙ÁÓ ‡È‰L Ô‰ÎÂ ÔÈzÁ‰Â70˙ÁÓ B‡ ¿«¬ƒƒ¿…≈∆≈ƒƒ¿«≈ƒ¿«

‰„71ÔÈ‡Â ,ÁaÊn‰ Èab ÏÚ ˙BÙO Ôlk  ¿»»À»ƒ¿»««≈«ƒ¿≈«¿≈»
.˙BˆÓ˜ƒ¿»

ב .62) עב , מנחות ולחם 63)משנה, הלחם שתי  למעט  בא
ה"ג. למעלה ראה אצל 64)הפנים, בתורה מפורש שכן

קומצין". "כיצד הי "ג פי "ג להלן וראה הנ"ל, המנחות
הנ"ל.65) המנחות בכל בתורה מפורש זה משנה,66)גם

והמנחות  מנחות, חמש אצל בתורה מפורש זה ודבר שם.
וכו', חוטא מנחת כגון בתורה, זה פורש לא אצלם אשר
"וזאת  זֿט ) ו, (ויקרא שנאמר ממה שם) (בגמרא נלמדו
ממנה  והנותרת וכו' בקומצו ממנו והרים וכו', המנחה תורת
שם). (רש"י  המנחות לכל אחת שתורה ובניו", אהרן יאכלו

ה"י .67) להלן ראה נאכלת, – הכהנים מן נקבות מנחת אבל
ב .68) עד, שם תאכל".69)משנה, לא תהיה "כליל
האומר 70) שמעון כרבי  ולא ב . עב , שם במשנה כתנאֿקמא

נקמצת. כהנים של חוטא מנחת ב .71)כי  עג, שם

.È˙‰k‰72,Ï‡OÈ ˙ÁÓk ˙ˆÓ˜ d˙ÁÓ  «…∆∆ƒ¿»»ƒ¿∆∆¿ƒ¿«ƒ¿»≈
ÔÈÏÎ‡ ‰ÈÈLe73. ¿»∆»∆¡»ƒ

ובין 72) פנויה בין כהן בת והיינו במשנה. - א כג, סוטה
ישראל  לבת או לכהן נשואה כהן בת אבל לישראל. נשואה
להלן  ראה נאכלים, מנחותיהן שיירי  אין לכהן, הנשואה

"וכל 73)הי "ב . שנאמר ממה כן למדו בגמרא ב . כג, שם
כהנת". ולא "כהן – תאכל" לא תהיה כליל כהן מנחת

.‡È˙B„ÏÂ74È‰Â eÚ˙pL ˜ÙÒ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ¿»∆ƒ¿»¿«¬≈»∆»≈∆»≈
˙ÏÎ‡ dÈ‡Â ,Ï‡OÈ ˙ÁÓk ˙ˆÓ˜ Ì˙ÁÓƒ¿»»ƒ¿∆∆¿ƒ¿«ƒ¿»≈¿≈»∆¡∆∆

ÌÈ‰k ˙ÁÓk75?ÌÈOBÚ „ˆÈk .76ÈÙa ˜ ıÓw‰ ¿ƒ¿«…¬ƒ≈«ƒ«…∆»≈ƒ¿≈
ÔÈÊt˙Ó ÌÈÈL‰Â ,BÓˆÚ77ÔLc‰ ˙Èa ÏÚ78. «¿¿«¿»ƒƒ¿«¿ƒ«≈«∆∆

ישראל.74) ושל כהן במשנה:75)של - ב  צט , ביבמות
ספק  כהן, ספק  והוא שנתערב , זה על =) עליו "ונותנים
ק .) (שם ובגמרא ישראלים". וחומרי  כהנים חומרי  ישראל)
כמנחת  נקמצת למנחתם, פפא רב  אמר הלכתא, "למאי 

כהנים". כמנחת נאכלת ואינה -76)ישראל, א ק , שם
שמעון. ברבי  אלעזר כרבי  הסוברים ואינם 77)וכרבנן

להקטירו  ואסור ישראל, הוא שמא המזבח , גבי  על קרבים
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קנו                 
         

בבל  הוא הרי  לאישים שממנו ש"כל המזבח , גבי  על
שם). (סוטה, ר'78)תקטירו" ד"ה (שם רש"י  לדעת

מקום  למטה הוא הזה הדשן בית שמעון) ב "ר אלעזר
כבש  של במזרחו והיינו והנוצה, הדשן תרומת שם שנותנין
ומוספין  תמידין מהל' פ "ב  ולהלן הכ"א, פ "ו למעלה (ראה
בית  והשירים) ד"ה (שם ה'תוספות' לדעת אבל הי "ב ).
שבעזרה  קדשים קדשי  פסולי  שריפת מקום הוא הזה הדשן

ה"ג). פ "ז למעלה (ראה

.ÈÌÈ‰ÎÏ ˙B‡eOp‰ Ïk79˙ÈÏ‡OÈ ÔÈa ˙‰k ÔÈa , »«¿¿…¬ƒ≈…∆∆≈ƒ¿¿≈ƒ
ÏÚa‰ ˜ÏÁ ÈtÓ ,ÌÈÏÎ‡ Ô‰È˙BÁÓ ÈÈL ÔÈ‡ 80 ≈¿»≈ƒ¿≈∆∆¡»ƒƒ¿≈≈∆«««

ÏÎB‡ BÈ‡L81ÌÈM‡Ï dlk dÈ‡Â ,82˜ÏÁ ÈtÓ , ∆≈≈¿≈»À»»ƒƒƒ¿≈≈∆
‰M‡‰83ÌÈÈM‰Â ,BÓˆÚÏ ˜ ıÓw‰ ‡l‡ ; »ƒ»∆»«…∆»≈¿«¿¿«¿»ƒ

ÔLc‰ ˙Èa ÏÚ ÔÈft˙Ó84ÌB˜Ó ÏÎa ‰ˆÈÓw‰ . ƒ¿«¿ƒ«≈«∆∆«¿ƒ»¿»»
‰ÊÚa85‰Lk  ÏÎÈ‰a ıÓ˜ Ì‡Â .86. »¬»»¿ƒ»««≈»¿≈»

א.79) כג, סוטה וברייתא, מקריבה 80)משנה שהוא
נאכלת. אינה כהן ומנחת שם). (רש"י  בכת"י81)משלו

ב 'קרית  נראה וכן אוכל", "שאינו המלים חסרות אברבנאל,
ואין 83)למזבח .82)ספר'. באה, היא לכפרתה שהרי 

קמיצה  בלא כליל קריבין כהן ובת כהן) לא =) זר מנחת
שם). ברבי84)(רש"י , אלעזר כרבי  הסוברים כרבנן

רש"י מחלוקת הי "א למעלה וראה כג.). (שם שמעון
סוטה  ברש"י  (ראה זה. דשן בית מקום בקביעת ו'תוספות'
הי "דֿטו). סוטה מהל' פ "ד וראה שריפה, שזוהי  כ.

סג.).85) זבחים (משנה, צפון טעונה מימרא 86)ואינה
א. ח , ומנחות שם, בזבחים אלעזר, רבי  של

.‚ÈÈÏÎa ‰ÁÓ ÔÈLÈc˜Ó87Ú˜˜ Èab ÏÚL88, «¿ƒƒƒ¿»ƒ¿ƒ∆««≈«¿«
Ú˜˜ Èab ÏÚL ÈÏkÓ ÔÈˆÓB˜Â89ÔÈLÈc˜Ó ÔÈ‡Â ; ¿¿ƒƒ¿ƒ∆««≈«¿«¿≈«¿ƒƒ
Ú˜˜ Èab ÏÚL ÈÏÎa ıÓw‰90ezÈ È˙ÓÈ‡Óe . «…∆ƒ¿ƒ∆««≈«¿«≈≈»«À¿

ıÓw‰ a e‡‰ ˙ÈviMÓ ?‰ÏÈÎ‡a ÌÈÈL‰91. «¿»ƒ«¬ƒ»ƒ∆«ƒ»¿…«…∆

בכלי87) המנחה את מקדשין כי  הי "ב , פי "ג להלן ראה
בפה  הקדישוה שהרי  ועומדת, קדושה המנחה כי  ואף  שרת.
הגוף , קדושת ואינה דמים, קדושת אלא אינה פה קדושת  –
נפדית, – נטמאת ואם ובלינה, יום בטבול נפסלת  ואינה
יום  בטבול ונפסלת הגוף  קדושת קידשה – בכלי  קדשה

ב . יד, סוטה רש"י  ראה פדיון, לה ואין כלומר,88)ובלינה
כהן, של בידו יהיה שהכלי  צורך ואין קרקע , ע "ג אפילו
מנחה  מקדשין וכו' לי  פשיטא רבא, "אמר ב : ז, מנחות ראה
"שמסדר  בזיכין", בסידור מצינו שכן קרקע , שע "ג בכלי 
שעל  השולחן על קומץ , שהן ובזיכין שיריים, שהוא הלחם
מביתו  כשמביאה דמנחה דומיא דהיינו הקרקע , גבי 

שם). (רש"י , והשיריים" הקומץ  יחד ז,89)דמעורבין שם
מיניה  "בעו ב : ז, גביא. שעל בכלי  לקמוץ  מהו ששת, מרב 

קרקע , שע "ג מכלי  קומץ  לי  פשיטא רבא, אמר וכו' קרקע 
גבי על שהיה השולחן (מעל בזיכין" בסילוק  מצינו שכן
המנחה, את שמתיר כקומץ  הלחם את מתירין ובזיכין קרקע ,
דכתיב  אזכרה, מיקרו נמי  ובזיכין אזכרה, מיקרי  דקומץ 
שיריים  מתיר דקומץ  לאזכרה, ללחם והיתה ז) כד, (ויקרא
מאשי וכו' המנחה מן והנותרת ג) ב , (שם דכתיב  לאכול,

שם). רש"י , – "נותן 90)ה' כי  הי "ב , פי "ג להלן ראה

אותו  מקדישין ואין שרת". בכלי  ומקדשו שרת בכלי  הקומץ 
קידוש  רבא, "בעא ב : ז, מנחות ראה קרקע , גב  שעל בכלי 
הדר  לה. ילפינן מדם או לה ילפינן ממנחה מאי , קומץ 
(שם  שנאמר הדם, מקבלת כלומר, לה", ילפינן מדם פשטה,
כהנים' ב 'תורת ואמרינן אהרן", בני  "והקריבו ה) א,
הדם  קבלת זו ה"ד) פ "ד דנדבה דיבורא ויקרא, ('סיפרא'
קבלת  מה שם). (רש"י , הדם קבלת נגד קומץ  וקידוש וכו'
הקומץ  קידוש אף  קרקע , גבי  על ולא כהן עלֿידי  בכלי  הדם

קרקע . גבי  שעל בכלי  ולא כהן, עלֿידי  כרבי91)בכלי 
רבי של טעמו שם מסביר יהודא ורב  ב . כו, מנחות יוחנן,
הארץ  קיטור עלה "והנה כח ) יט , (בראשית שנאמר יוחנן,
האור  שתצית עד קיטור מעלה כבשן ואין הכבשן", כקיטור
קיטור. צריך הילכך "והקטיר", נאמר כן גם ובקומץ  ברובו,
היינו  קומץ , של רובו כי  ה"א, פ "ב  יומא ב 'ירושלמי ' וראה

ופרידה. פרידה כל של רובה

.„È˙BÁn‰ Ïk92‰vÓ  ÁaÊn‰ Èa‚Ï ˙Bw‰93. »«¿»«¿≈¿«≈«ƒ¿≈««»
Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ‰k‰ ÔÈÏÎB‡L ˙BÁn‰ ÈÈL ÔÎÂ¿≈¿»≈«¿»∆¿ƒ«…¬ƒ««ƒ∆≈

ÏÎ‡Ó ÏÎa ÔÏÎ‡Ï ÔÈzÓ94L„e95ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡  À»ƒ¿»¿»¿»«¬»ƒ¿«≈¿ƒ
elÙ‡  Ì˜ÏÁ ıÓÁ ‰Ù‡˙ ‡Ï :Ó‡pL ;ıÓÁ Ô˙B‡»»≈∆∆¡«…≈»∆»≈∆¿»¬ƒ

eˆÈÓÁÈ ‡Ï Ì˜ÏÁ96‰˜BÏ  ‰ÈÈL ıÈÓÁ‰ Ì‡Â .97. ∆¿»…«¿ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿»∆»∆
ınÁÓ‰ Á‡ ınÁÓ‰Â98iÁ 99Ïk ÏÚ ÔÈ˜BÏÂ . ¿«¿«≈«««¿«≈«»¿ƒ«»

daL ‰iOÚÂ ‰iOÚ100. ¬ƒ»«¬ƒ»∆»

במשנה.92) - ב  נב , הקריבות 93)מנחות המנחות כלומר,
המנחות  אבל חמץ , ולא מצה כולן באות המזבח , גבי  על
כמו  מצה, הבאות מהן יש המזבח , גבי  על קריבות שאינן
ה"ו). ומוספין תמידין מהל' פ "ה להלן (ראה הפנים לחם
שבתודה, והחמץ  הלחם שתי  כמו חמץ , הבאות מהן ויש

שם. במשנה למעלה 94)ראה וראה א. סג, זבחים משנה,
ה"י . דבש 95)פ "י  אסרה ולא א. נח , ומנחות ב . יד, סוטה

אבל  ה"א), מזבח  איסורי  מהל' פ "ה (ראה בהקטרה אלא
תורה  אמרה והרי  תורה. אסרה לא הנאכלים בשיריים
כדרך  לגדולה, והיינו למשחה", נתתים "לך ח ) יח , (במדבר

טו.). (סוטה אוכלים ריש 96)שהמלכים של מימרא
ועוד. א. נה, ומנחות שם, סוטה שם,97)לקיש, מנחות

שנאמר  בלאֿתעשה, עובר שיריה החמיצו "ואם במשנה:
תעשה  לא לה' תקריבו אשר המנחה כל יא) ב , (ויקרא
כי שם, לקיש ריש ואמר הקומץ , על נאמר זה ופסוק  חמץ ",
חמץ  תאפה "לא י ) ו, (שם שנאמר ממה למדו השיריים על
שם  ונראה חמץ ". תאפה לא חלקם "אפילו – חלקם"
המצוות' ב 'ספר וראה מלקות, כך על חייבים כי  במשנה

קכד. אחר 98)לאֿתעשה ובא בחימוץ  האחד לש אם כגון
בתוספתא 99)ואפאה. הוא וכן ועוד. - ב  נו, מנחות

הי "ח . להלן וראה פ "ג. א 100)בכורות נה, מנחות
צו  ופ ' ה"ג, פי "ב  דנדבה דיבורא ויקרא, ו'סיפרא' –במשנה,

הט "ו. להלן וראה ה"א, פ "ג

.ÂË?„ˆÈk101ıÓÁ dLÏ102ıÓÁ dÎÚ B‡ ,103B‡ , ≈«»»»≈¬»»»≈
ıÓÁ dÙh˜104‡Ï :Ó‡pL .‰˜BÏ  ıÓÁ d‡Ù‡ B‡ , ƒ¿»»≈¬»»»≈∆∆∆¡«…

Ïk ÏÚ iÁÏ  ıÓÁ ‰Ù‡˙ ‡Ï :Ó‡Â ,ıÓÁ ‰OÚ≈̇»∆»≈¿∆¡«…≈»∆»≈¿«≈«»
daL È„ÈÁÈ ‰OÚÓ105ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ ıÓÁ dOÚ . «¬∆¿ƒƒ∆»»»»≈ƒ¿ƒ»¿«

Ô‰Ó ‰OÚÓ Ïk ÏÚ ‰˜BÏ 106. ∆«»«¬∆≈∆
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קנז                  
         

חייב .101) ועשייה עשיה איזו על שם 102)כלומר,
אפייתה". ועל עריכתה ועל לישתה על "וחייב  במשנה:

(רבינו,103) בידים" בו ועוסקין אותה שעורכין הוא "עריכה
ציור 104)שם). הוא "וקיטוף  בברייתא. - ב  נה, שם

פניה  "שמחליק  מפרש שם ורש"י  המשנה). (פירוש החלות"
רבינו  שמדברי  ה"כ, ומצה חמץ  מהל' פ "ה וראה  במים",

רש"י . כפירוש נראה תאפה 105)שם "לא שם: בברייתא
חייב  יהא לא יכול חמץ , תעשה לא שנאמר לפי  וכו' חמץ 
בכלל  אפיה תאפה, לא תלמודֿלומר כולם, על אחת אלא
שהיא  מיוחדת אפייה מה אליה, להקיש יצאת למה היתה,
וחייבין  רש"י ), – עצמו בפני  חשוב  מעשה =) יחידי  מעשה
וכל  ועריכתה, לישתה אביא אני  אף  עצמה, בפני  עליה
יחידי מעשה שהוא קיטוף , לאתויי  שבה, יחידי  מעשה

עצמה". בפני  עליה פ "ז:106)וחייבין מנחות תוספתא
בל  משום דברים, ד' משום עובר שיריה את החמיץ  "ואם
ובל  ביכורים') 'מנחת – כצ "ל (תערך, תירק  ובל תלוש

כאן. המוריה' ב 'הר וראה וכו'". תאפה ובל תקטוף 

.ÊËBÏ LÈÂ CÏ‰Â ‰qÚ‰ Èab ÏÚ B‡O ÁÈp‰ƒƒ«¿««≈»ƒ»¿»«¿»«
‰˜BÏ  ‰ÈÏ‡Ó ‰ˆnÁ˙Â107‡e‰ B‡O‰ ˙Áp‰L ; ¿ƒ¿«¿»≈≈∆»∆∆«»««¿

‰OÚn‰108. ««¬∆

עיסה 107) ע "ג שאור הניח  אמי , רבי  "אמר ב : נו, מנחות
כמעשה  וכו' עליה חייב  מאליה ונתחמצה לו וישב  והלך
היכי כי  בעלמא, בהנחה חייב  הכא כלומר, שבת", של צלי 
בו  שהיפך גמור צלי  מעשה בו היה אם בשבת דמחייב 

שם). צורך 108)(רש"י , אין העיסה את לחמץ  כדי  כלומר,
במניח  אבל השאור, את עליו להניח  אלא אחר דבר בשום
בשבת, מבשל משום חייב  אינו בשבת, גחלים גבי  על בשר
מתבשל, אינו בלבד, ההנחה שעלֿידי  בו, היפך אם אלא

ורש"י . גמרא שם ראה

.ÊÈÌÈÈM‰ Ïaz109Áˆ˜a110ÏÎa B‡ ÔÈÓLÓLa B‡ ƒ≈«¿»ƒ¿∆«¿À¿¿ƒ¿»
‰vÓ .‰Lk  ÌÈÓLe ÔÈÏz ÈÈÓ111‡l‡ ,‡È‰ ƒ≈«¿ƒ¿»ƒ¿≈»«»ƒ∆»
˙Ïa˙Ó ‰vÓ ˙‡˜pL112. ∆ƒ¿≈«»¿À∆∆

או 109) בקצח  "תיבלה בברייתא: - ב  כג, מנחות
אלא  היא מצה כשרה, תבלין מיני  ובכל בשומשומין
פ "י ): (זבחים בתוספתא וכן מתובלת", מצה שנקראת
וכו'". חולין תבלי  לתוכן ולתת וכו' הכהנים רשאין "וכולן
לרבינו  לו נראה נקיבה) (מלשון "תיבלה" הברייתא ומלשון
שאם  הקומץ  על ולא השיריים כלומר, המנחה. על מדובר כי 
א  ו, במנחות כמפורש ופסול יתר הוא הרי  בתבלין מתבלו
מדובר  ששם (ואף ֿעלֿפי  כסף ֿמשנה). (ראה במשנה -
אחרֿכך). גם פוסל שיתר רבינו סובר – הקמיצה בשעת

עזרא,110) (אבן שחור" והוא ממנו, ודק  כמון, כמין "הוא
כה). כח , חמץ 111)ישעיה מהל' פ "ה רבינו כתב  כן

וכיוצא  והקצף  והשומשמין התבלין ליתן "מותר ה"כ: ומצה
ודלא  חימוץ . של חשש כאן ואין כלומר, הבצק ", לתוך בהן
לאחר  אלא התיבול את להתיר אין כי  כאן שכתב  כהראב "ד
גם  וראה חימוץ , משום אסור לישה בעודה אבל האפיה,

שם. ומצה, חמץ  מהל' פ "ו בברייתא,112)בדבריו הוא כן
ראשון  בליל ראשון בכזית במצה יוצאים שאין והכוונה שם.
כמו  תיבלה), ד"ה שם מנחות ב 'תוספות' (וראה פסח  של

שהיא  לפי  ה"ה, ומצה חמץ  מהל' פ "ו משנה' ה'מגיד שכתב 
בפסחים  כהתוספתא ודלא עוני . לחם ואינה עשירה מצה

מתובלת. במצה שיוצאין פ "ב 

.ÁÈınÁÓ‰113‰ÏeÒt ‰ÁÓ114:Ó‡pL ;eËt  «¿«≈ƒ¿»¿»»∆∆¡«
‰Lk‰  ıÓÁ ‰OÚ˙ ‡Ï ÈÈÏ eÈ˜z L‡¬∆«¿ƒ«»…≈»∆»≈«¿≈»

ÌM‰Ï115‰ÏeÒt‰ ‡Ï ,116‰Lk ‡È‰Lk dˆnÁ . ¿«≈…«¿»ƒ¿»¿∆ƒ¿≈»
ıeÁÏ ˙‡ˆÈÂ117‰ÏÒÙpL Á‡ dˆnÁÂ ÊÁÂ , ¿»»«¿»«¿ƒ¿»««∆ƒ¿¿»

‰˜BÏ BÈ‡  d˙‡ÈˆÈa118ÁaÊÓ ÏL BL‡a dˆnÁ . ƒƒ»»≈∆ƒ¿»¿…∆ƒ¿≈«
BÊ ‰˜ Îe ,eÈ˜z L‡ :Ó‡pL ;‰˜BÏ BÈ‡ ≈∆∆∆¡«¬∆«¿ƒ¿»»¿»

‰Lk ‡È‰Â119. ¿ƒ¿≈»

א.113) נז, מנחות מהל'114)ברייתא, פי "א להלן ראה
במנחות. פסולים מיני  כל המוקדשין, הראויה 115)פסולי 

שגם 116)להקרבה. ואף ֿעלֿפי  להקרבה. ראויה שאינה
המחמץ  אחר המחמץ  חייב  זאת ובכל פסולה, חומצת מנחה
למעלה  (ראה במחמץ  היא הכתוב  גזירת – הי "ד) (למעלה
דילמא). או ד"ה שם מנחות רש"י  ועי ' הט "ו,

"בעי118)לעזרה.117) שם: במנחות השני . החימוץ  על
דיצאת  כיון מהו, וחימצה וחזר ויצאת חימצה פפא, רב 
עלה  מיחייב  לא לה מחמיץ  הדר וכי  ביוצא, לה איפסלה
פסול  דחימצה, כיון דילמא או מחמיץ . אחר מחמיץ  משום
משום  עלה מיחייב  לה, מחמיץ  הדר וכי  ביה, מהני  לא יוצא
אותו. מלקין אין ומספק  תיקו". מחמיץ , אחר מחמיץ 

מזבח 119) של בראשו חימצה מרי , רב  "בעי  שם: במנחות,
דילמא  או אקרבה, והא רחמנא אמר תקריבו אשר מהו,
פסק  כאן ואף  תיקו". דמי , מעשה כמחוסר הקטרה מחוסר
בספק  הדבר שנשאר מאחר אותו, מלקין שאין רבינו

(כסף ֿמשנה).

.ËÈ‰˜BÏ  ÌÈt‰ ÌÁÏ ınÁÓ‰120Ïk :Ó‡pL ; «¿«≈∆∆«»ƒ∆∆∆¡«»
‰Án‰121;˙e˜ÏÓ da ÔÈ‡  ÌÈÎÒ ˙ÁÓ Ï‡ . «ƒ¿»¬»ƒ¿«¿»ƒ≈»«¿

ınÁ˙zL Ì„˜ ‰ÏÒÙ È‰  ÌÈÓa dÏab Ì‡L122, ∆ƒƒ¿»¿«ƒ¬≈ƒ¿¿»…∆∆ƒ¿«≈
ÔÈÈa dÏab Ì‡Â123ÔÈ‡Â Ô‰ ˙Bt ÈÓ  ÌÈÎÒ ÏL ¿ƒƒ¿»¿«ƒ∆¿»ƒ≈≈≈¿≈

ÔÈˆÈÓÁÓ124. «¿ƒƒ

א.120) נז, מנחות בברייתא עקיבא, רבי  ולחם 121)כדעת
משנה' ה'כסף  והעיר ה"ג. למעלה ראה מנחה, בכלל הפנים
שם) (שם, שנאמר ממה עקיבא רבי  כן למד שם בגמרא כי 
המוריה' ב 'הר גם וראה בדבריו, עיי "ש תקריבו", "אשר

ואם 122)כאן. שמן, אלא באה אינה נסכים מנחת שהרי 
הי "ח ). (למעלה שפטור פסולה, מנחה כמחמץ  הוא הרי  כן
"מנחת  הסובר הגלילי  יוסי  כרבי  ולא שם, עקיבא רבי  וכדעת

כשירה". – במים שגבלה רומי123)נסכים בדפוס 
ועי ' רוקח '. 'מעשה הביא וכן "בשמן". וויניציאה:
או"ח  חלק  קמא, מהדורא ביהודה' 'נודע  בשאלותֿותשובות

כב . ה"ד.124)סי ' ומצה חמץ  מהל' פ "ה ראה

.Î˙BÁÓ ÏL ÌÈhÁ‰125Ô˙B‡ ÔÈ˙˙BÏ ÔÈ‡126‡nL , «ƒƒ∆¿»≈¿ƒ»∆»
ÔÈÊÈÊ Ïk‰ ÔÈ‡Â ,Ô˙B‡ ÔÈ˙˙BÏ ıeÁa È‰L ;eˆÈÓÁÈ«¿ƒ∆¬≈«¿ƒ»¿≈«…¿ƒƒ

ÔÓLÏ127eaˆ ÏL ‡È‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÓÚ‰ ˙ÁÓ Ï‡ . ¿»¿»¬»ƒ¿«»…∆ƒ¿ƒ∆ƒ
ÔÈnLÓe Ô‰ ÔÈÊÈÊ eav‰ È‰L ;d˙B‡ ÔÈ˙˙BÏ ¿ƒ»∆¬≈«ƒ¿ƒƒ≈¿«¿ƒ

d˙B‡128. »
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קנח                
         

שמואל,125) אמר ירמיה בר רבה אמר זירא, רבי  דברי 
א. מ , א. לו, במים 126)בפסחים לשורן היא "לתיתה

סולתן  שתהא כדי  מורסנן להסיר במכתשת ולכותשן מעט ,
שם). (רש"י , הן,127)נקייה" שזריזין הכהנים, אבל

"וכולן  פ "י : זבחים תוספתא ראה המנחות, את לותתין
וכו'". ללותתן מנחות באכילתן לשנות כהנים רשאין

מנחת 128) דתניא העומר, ממנחת שנא "ומאי  בגמרא: שם
ומפרש  שאני ". ציבור אותה, וצוברין אותה לותתין העומר
וכל  הוא, ציבור קרבן העומר "מנחת ראשון: בלשון רש"י 
הכל  ולתיתה וכו' ביתֿדין עלֿפי  נעשין שלה עסקין

הוא". ובזריזין בביתֿדין

.‡ÎÔÈLBÙa ˙BLBl ˙BÙ‡p‰ ˙BÁn‰ Ïk129, »«¿»«∆¡ƒ¿¿ƒ
Ô˙iÙ‡Â Ô˙LÈÏÂ ÏÈ‡B‰ ;eˆÈÓÁÈ ‡lL ÔnLÓe¿«¿»∆…«¿ƒƒ¿ƒ»»«¬ƒ»»

‰ÊÚa ÌÈÙa130.Ô‰ ÔÈÊÈÊ ÌÈt ÈL‡ , ƒ¿ƒ»¬»»«¿≈¿ƒ¿ƒƒ≈

('תפארת 129) לפת" יפה "וכך א. נה, מנחות משנה,
מ "ב ). פ "ה שם ורוצה 130)ישראל' הכ"ג, להלן ראה

חמץ  בהל' (ראה העיסה מחמיצין הפושרין כי  אף  לומר:
בעזרה, בפנים ואפייתן ולישתן הואיל הי "א), שם ומצה

יחמיץ . שלא ושומרים הן, זריזין פנים אנשי 

.ÎÔÈÙB‡ ÌL ,ÌÈL„˜ ÈL„˜ ÔÈÏMnL ÌB˜ne«»∆¿«¿ƒ»¿≈»»ƒ»ƒ
ÌL eÏMÈ L‡ ÌB˜n‰ ‰Ê :Ó‡pL ;˙BÁn‰ ˙‡∆«¿»∆∆¡«∆«»¬∆¿«¿»
˙‡ eÙ‡È L‡ ,˙‡hÁ‰ ˙‡Â ÌL‡‰ ˙‡ ÌÈ‰k‰«…¬ƒ∆»»»¿∆««»¬∆…∆

ÓB‚Â ‰Án‰131. «ƒ¿»¿≈

שם 131) ה'תוספות' וכפירוש א. צו, במנחות וגמרא משנה

כאן. משנה' ו'לחם משנה' 'כסף  וראה שאלו, ד"ה

.‚Î˙BÁn‰ Ïk132,ıeÁa Ô˙„˜‰Â Ô˙ÈÁË  »«¿»¿ƒ»»¿«¿»»»«
ÌÈÙa Ô˙iÙ‡Â Ô˙ÎÈÚÂ Ô˙LÈÏÂ133Ô‰ÈOÚÓ ÏÎÂ . ¿ƒ»»«¬ƒ»»«¬ƒ»»ƒ¿ƒ¿»«¬≈∆

‰ˆÈÓw‰ ˙ÈÏ e‡BiL „Ú ,Êa ÌÈLk134˙ÁÓe . ¿≈ƒ¿»«∆»¿≈«¿ƒ»«¬«
˙M‰ ÈÏkÓ Ì‰ÈzLe ,‰ÊÚa eÈ‰ ˙LÁÓe«¿∆∆»»¬»»¿≈∆ƒ¿≈«»≈

ÔÈLc˜Óe135‰È‰ ˙ÎzÓ ÏL Lc˜Ó ÏL ep˙Â .136. ¿«¿ƒ¿«∆ƒ¿»∆«∆∆»»

רוקח ')132) (ב 'מעשה מג"ע  ודפוס  וויניציאה רומי  בדפוס 
אבל  חדשים. דפוסים בכמה גם הוא וכן המנחות", "כל
ולחם  הלחם שתי  שהרי  הנכונה, היא שלפנינו הנוסחא
בחוץ  ועריכתן ולישתן ה"ג) (למעלה מנחה קרויים הפנים
ואםֿכן  ה"ז), שם ופ "ח  ה"ז, ומוספין תמידין מהל' (פ "ה

(כסף ֿמשנה). המנחות" "כל כאן בעזרה,133)אין
=) בנפה המניף  פועלת היא והרקדה פי "א. מנחות תוספתא

בנפה). הקמח  מנחות 134)העברת הוא וכן שם. תוספתא
א. לו, ופסחים ב . יח , א. אפיה 135)ט , דבעינן "דכיון

כלי היו בתורה הנזכרים ומרחשת מחבת אםֿכן בפנים,
המקדש  כלי  מהל' (פ "א למעלה כדילפינן ומקדשים שרת,
א. ג, מנחות וראה ספר'). ('קרית מקדשין שרת דכלי  הי "ט )

א. וסג, א. מקדש,136)נא, של "תנור ב : צה, זבחים
דכיון  וכו' דחרס  "נעביד אמרו: - א צו, ושם היה". מתכת
וקדושתן  בתנור דאפייתן הפנים ולחם הלחם שתי  דאיכא
עבדינן". לא דחרס  שרת וכלי  שרת, כלי  ליה הוה בתנור,
לפי שרת, בכלי  נעשין שאין בתנור "וקדושתן רש"י : ופירש
צה:) (מנחות הלחם שתי  בפרק  כדאמרינן שמן, טעונין שאין
להו". מקדש דתנור בפנים, ואפייתן בחוץ  ועריכתן לישתן



        

ה'תשע"ט  שבט  כ"ח ראשון  יום 


  

   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
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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

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
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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 
היו  קטורת, שם ולהקטיר הפנימי  המזבח  אל ולישאם
(המפרש, אפר" ולא טובים גחלים שיעשו יפים בוררים

שם). להקטיר 39)בתמיד במחתה, אש לוקחים שממנה
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
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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
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",

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18



קסב                
         

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,
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,
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קסג                 
         

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,

ה'תשע"ט  שבט  כ"ט  שני 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
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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
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
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.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 
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…
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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
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
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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. ∆¡»»≈

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

ה'תשע"ט  שבט  ל' שלישי יום 

   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,
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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 )
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,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18



קסט                 
         

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

.„˙BÚaˆ‡‰ ÏÚ ÂÈÏÚ eÓÈkÒ‰L ÔÈn‰ ‰BÓ ‰nÏÂ¿»»∆«ƒ¿»∆ƒ¿ƒ»»«»∆¿»
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
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קע                
         

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'.
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
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קעי                 
         

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
‰„BÚÏ eÓÈc˜‰L ÈtÓ86BË ÌBÈ ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»¬»¿≈ƒ»

˙BÓLn‰ Ïk ÔÈ˜ÏBÁ  ˙aL Úa ˙BÈ‰Ï ÔBÁ‡‰»«¬ƒ¿¿∆∆«»¿ƒ»«ƒ¿»
È‡ˆBÓ ‡È‰L ˙aL d˙B‡a ÌÈt‰ ÌÁÏa ‰ÂLa¿»∆¿∆∆«»ƒ¿»«»∆ƒ»≈

‚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
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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. ¿»∆≈∆¿

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 

ה'תשע"ט  א' אדר א' רביעי יום 

   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
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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
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 

.ÂÌÈOÚÂ Úa‡ ‡ÈÓ ?ÌÈt‰ ÌÁÏ ‰OÚÓ „ˆÈk≈««¬≈∆∆«»ƒ≈ƒ«¿«¿∆¿ƒ
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»»¿≈…∆∆¿

.‰ÂˆÓÏ ‡l‡ el‡‰ ÔÈeÚM‰«ƒƒ»≈∆»¿ƒ¿»

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
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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.
(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
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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),

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««»«»»««««»∆»¿»¬≈∆¿≈
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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.
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 ב' 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
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קעז                  
         

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

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,
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קעח                 
         

 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 פועל 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, זמ  וההעל החוש שבזמ היינו  –  העל
בגילוי יאיר הקטורת של הנעלה  שהעניי אפשרות
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
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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
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¿»¿≈
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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

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,

ה'תשע"ט  א' אדר ג' שישי יום 

   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
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"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. ¿…≈¿«»

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,
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.‡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

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
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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,

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

1

2

3

4

5

6

7



קפד                 
         

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»…∆»…∆»…∆
dÈzÓ101Â‡Ï Ì‡Â ;102k dˆ˜Ï eÒ‡ eÒ‡L C„ «ƒ»¿ƒ»»¿»¿»¿∆∆∆»

‡a‰ ÓÚ‰ ‡BiL „Ú dÏÎ‡Ï103. ¿»¿»«∆»»…∆«»

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¿…
‰pnÓ105‰Ó‰Ï ÏÈÎ‡‰Ï106ÔÈˆB˜Â .107ÈtÓ ƒ∆»¿«¬ƒƒ¿≈»¿¿ƒƒ¿≈

e„ÒtÈ ‡lL ˙BÚÈËp‰108˙ÈÏ ÌB˜Ó ˙BpÙÏ ÔÈˆB˜Â . «¿ƒ∆…ƒ»¿¿¿ƒ¿«»¿≈
Ï‡‰109L„n‰ ˙ÈÏ B‡110 ÌÎÈˆ˜ :Ó‡pL ; »≈∆¿≈«ƒ¿»∆∆¡«¿ƒ¿∆

Èˆ˜ ‡ÏÂ‰ÂˆÓ 111. ¿…¿ƒƒ¿»

בישולו 104) לגמר האחרון השליש נגמר שלא כלומר,
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¿……«¬∆»
˙BÎÈk113ÌÈ˙ˆ ÌÁÈpÈ ‡l‡ ,ÔÈˆBw‰ C„k ¿ƒ¿∆∆«¿ƒ∆»«ƒ≈¿»ƒ

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¬»»»¿«¿»»
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‰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,
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 
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קפו                 
         

(כסף ֿמשנה). אינן 142)המצוות" שברכות הוא, "פשוט 
(כסף ֿמשנה). מעכבות"

ה'תשע"ט  א' אדר ד' ש "ק יום 

   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

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. ∆¿≈»»
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קפז                  
         

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
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).
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קפח                 
         

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 -
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",
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.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,

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

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



קצ        
  

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

מרב 112)ה"ז. אבין בר חייא רבי  בעיית א. מט , מנחות
דילמא  או תדיר, הם שהרי  קודמים תמידין אם חסדא,
ולא  ליוםֿטוב , שהם מקודשין הם שהרי  קודמים מוספין

הבעיא. נפשטה



       

ה'תשע"ט  שבט  כ"ח ראשון  יום 

סא. עשה מצות עד. תעשה לא מצות
צג. צב. צא. תעשה לא מצות

― הע"ד מּלעבֹוד.הּמצוה הּזר ׁשהזהר האזהרה ְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָֻ
והּוא אהרן, מּזרע ׁשאינֹו ֿ מי לכל "זר" ּבאמרי ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּכּונתי

אליכם" ֿ יקרב לא "וזר יתעּלה: אמרֹו  . ְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹ
ׁשמים. ּבידי מיתה חּיב זה לאו על ׁשהעֹובר הּכתּוב ִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּופרׁש

יּומת" הּקרב "והּזר אמרֹו: והּוא ספרי ּולׁשֹון , ְְְְְִֵֵַַָָָָ
  ענׁש לעבֹודה. ― יּומת" הּקרב "והּזר :ְֲֵֶַַָָָָָֹ

יקרב לא "וזר לֹומר: ּתלמּוד ׁשמענּו? לא אזהרה ְְְְְְִַַַַַַָָָָָֹֹׁשמענּו,
והּוא זה, ּבענין והענׁש האזהרה נכּפלה ּוכבר ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹאליכם".
מֹועד ֿ אהל אל יׂשראל ּבני עֹוד ֿ יקרבּו "ולא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָֹֹאמרֹו:

למּות" חטא לׂשאת יֹומא ּבגמרא נתּבאר ּוכבר ְְְְִִֵֵֵָָָָָָָ
ארּבע" ואמרּו: עליהן מיתה הּזר חּיב עבֹודֹות ְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָאּלּו

והקטרה, זריקה, הן: ואּלּו מיתה עליהן חּיב זר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָעבֹודֹות
וׁשם הּמים". ונּסּו הּיין, ונּסּו ּובפרק ְְְְִִִִֶֶַַַַָ

זבחים מּמּסכת זֹו.האחרֹון מצוה ּדיני התּבארּו ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָ

― הס"א ֿ קרּבןהּמצוה ּכל ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
נאמר ׁשעליהם ֿ הּמּומים מן ּתמים ּבמינֹו, ׁשלם ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּנקריב
"ּתמים יתעּלה: אמרֹו והּוא מּומים. ׁשהם ּובּמסרת ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבּכתּוב

לרצֹון" יהיה  ספרא ּולׁשֹון : ְְְְִִֶָָ
ראיה, הביאּו ּוכבר עׂשה" מצות ― לרצֹון יהיה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָ"ּתמים
הּטּוב ּבתכלית יהיּו וסלּתם וׁשמנם הּנסכים ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָׁשּיינֹות
 ֿ יהיּו "ּתמימם יתעּלה: מאמרֹו ֿ קלקּול, מּכל ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָוהּׁשלמּות

ונסּכיהם" לכם  מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָ
מּמנחֹות ח' ּבפרק .זֹו ְְִֶֶָ

― הצ"א ּבעליהּמצוה מּלהקּדיׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָֻ
מּום ֿ ּבֹו אׁשר "ּכל יתעּלה: אמרֹו והּוא מזּבח, לגּבי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹמּומין

תקריבּו" לא  ספרא ּולׁשֹון ,  ְְְִִַָֹ
ּבל מּׁשּום ― תקריבּו" לא מּום ֿ ּבֹו אׁשר "ּכל :ְֲִִֶַַֹֹ

ְִַּתקּדיׁש.

― הצ"ב ּבעליהּמצוה מּלׁשחֹוט ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
מּומין: ּבבעלי יתעּלה אמרֹו והּוא קרּבן, לׁשם ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָמּומין

לה'" אּלה ֿ תקריבּו "לא  ֿ "לא ספרא: ּולׁשֹון , ְְְִִֵֶַַָֹֹ
ּתׁשחֹוט. ּבל מּׁשּום ― לה'" אּלה ְְִִִֵֶַַַתקריבּו

― הצ"ג ּדםהּמצוה מּלזרֹוק ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
הּמז ּגּבי על מּומין ּבבעליּבעלי יתעּלה אמרֹו והּוא ּבח, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָ

לה'" ֿ תקריבּו "לא ּגם: מּומין ּבּקּבלה ּובא , ְִִַַַַַָָָֹ
ּדעת וזהּו ― מּומין ּבעלי ּדם זריקת על מזהיר זה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָׁשּלאו
ׁשּלאו אֹומר, יהּודה ּברּבי יֹוסי ורּבי הלכה. וכן קּמא, ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּתּנא
ּבספרא אמרם והּוא ּדם. קּבלת על אּלא מזהיר אינֹו ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָזה

 ּתקּבל ּבל מּׁשּום ― לה'" ֿ תקריבּו "לא :ְְִִֵַַַַֹ
ּתמּורה ּובגמרא ֿ הּדם. האיאת קּמא לתּנא אמרּו: ְְְְִֶַַַַָָָָָָָ

ליּה מּבעי לי? למה לה'", ֿ תקריבּו "לא  ְְְִִִֵֵַַָֹ
  ליּה נפקא והא ― ּדמים ְְְִִִֵַָָָָלזריקת

    :ּכלֹומר הּמזּבח"? ְְִֵֵַַַַמ"על
ֿ הּמזּבח על מהם ֿ תּתנּו לא "ואּׁשה עֹוד: ֿ ּׁשאמר ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹמּמה

לה'" הּמזּבח ּגּבי על ּׁשּיּנתן ֿ מה ׁשּכל ׁשּמׁשמע , ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָ
מׁשּתעי הכי ּדקרא ארחיּה והׁשיב: מהם? יהיה לא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָֹֹ

  ואּׁשה" ׁשהּוא זה ׁשּלאו ּכלֹומר: ,ְְִֶֶֶֶַָ
אּסּורין, ּבהקטר אּלא ּבא לא ֿ הּמזּבח" על מהם ֿ תּתנּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹלא

ּתלמד ואל  לפי "הּמזּבח", ּבאמרֹו ְְְְְְִִִֵַַַַָ
לֹומר: לֹו היה היא ּכי ,ּבכ אּלא הּלׁשֹון יסּתּדר ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשּלא
הּדּבּור! יׁשלם לא ּבזה הרי ― ּבלבד תּתנּו" לא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָֹֹֻ"ואּׁשה
לה' ֿ תקריבּו לא ׁשאמרֹו: ּׁשּקדם ֿ מה מּכל נתּבאר ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּנה

הּדם. זריקת על אזהרה ―ְְִַַַַָָָ

ה'תשע"ט  שבט  כ"ט  שני יום 

צה. צד. תעשה לא מצות
פו. עשה מצות צז. צו.
יום ראשון ֿ שני כ "ח ֿ כ "ט שבט 

― הצ"ד מּלהקטירהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
ֿ תּתנּו לא "ואּׁשה יתעּלה: אמרֹו והּוא מּומין, ּבעלי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָֹאמּורי

ֿ הּמזּבח" על מהם  ספרא ּולׁשֹון ְְְִִֵֵֶַַַָ
;החלבים אּלּו ― מהם" ֿ תּתנּו לא "ואּׁשה :ְְֲִִִֵֵֶֶַָֹ

― מקצתם אף מּנין ּכּלם, אּלא לי אין ֿ תּתנּו", ְְִִִִִֵֶַַָָָָֹֻ"לא
ל נתּבאר הּנה מקצתם. אף "מהם", לֹומר: ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָּתלמּוד
ּבּמה לאוין, ארּבעה על עֹובר ― מּום ּבעל ְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָׁשהּמקריב

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



קצי         
  

אבל אחד: לאו אמּורין הקטר נעׂשה אם אמּורים? ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּדברים
המדּבר זה ּתּנא ׁשעֹוׂשה ּכמֹו לאוין ׁשני אֹותם נעׂשה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָאם
עֹוׂשה ׁשהּוא לפי לאוין, ּבחמּׁשה עֹובר יהיה הרי ― ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָּכאן

ענין האמּורין מקצת ׁשאמר ּכמֹו ענין, וכּלם ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָֻ
הרי אחד. לאו ׁשהּוא ֿ ּפי ֿ על אף מקצתן, אף ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ"מהם"
אמר לפיכ ׁשּבכללּות לאו על לֹוקין סֹובר הּזה ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשהּתּנא

עֹוברּבספרא ― לּמזּבח מּום ּבעל "הּמקּדיׁש : ְְְְִִִֵֵַַַַַַָ
ּבל ּתׁשחֹוט, ּבל ּתקּדיׁש, ּבל מּׁשּום ּדברים: חמּׁשה ְְְֲִִִִִִַַַַָָמּׁשּום
ּתקטיר ּבל ֿ החלב, את ּתקטיר ּבל ֿ הּדם, את ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָּתזרֹוק

ּתמּורה ּובגמרא איברימקצתֹו". "הּמעלה אמרּו: ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָ
מּׁשּום לֹוקה אּבּיי: אמר ― הּמזּבח לגּבי מּומין ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָּבעלי
אמר: רבא מקצתֹו; ּתקטיר ּבל ּומּׁשּום ּכּלֹו, ּתקטיר ְְְִִִִַַַַַָָָָֻּבל

ׁשּבכללּות לאו על לֹוקין מתיביאין .   ְִִִֵֵֵֶַָָ
 ― הּמזּבח לגּבי מּומין ּבעלי "הּמקּדיׁש :ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַ

אלמא ׁשמֹות". חמּׁשה מּׁשּום עֹובר על לֹוקין ְֲִִִֵֵַַָָ
ׁשּזה ל נתּבאר הּנה ּדרבא". ּתיּובּתא ׁשּבכללּות? ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָלאו
לפי חמּׁשה, נעׂשּו ׁשהם ― ּבחמּׁשה עֹובר ְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָהאֹומר:
הּלאו מֹונה ּולפיכ ׁשּבכללּות, לאו על ׁשּלֹוקין ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָסברתֹו
ּבדעת המפרסם וזהּו ׁשמֹות, ּבׁשני ּומקצתן ּכּלן ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻֻהּכֹולל
ֿ הּכללים מן הּתׁשיעי ּבּכלל ׁשּבארנּו ּכמֹו ֿ מקֹום ּבכל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָאּבּיי
על לֹוקין אין ׁשאֹומר: לרבא אבל זה. למאמר ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּקדמּו
על אחת מלקּות אּלא חּיב אינֹו ― ׁשּבכללּות ְְִֵֶֶַַַַַָָָָלאו
הּנכֹון: ׁשהּכלל אצלנּו נתּברר ּוכבר ׁשּנזּכר. ּכמֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָההקטר
ּבגמרא ׁשּנתּבאר ּכמֹו ׁשּבכללּות. לאו על לֹוקין ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָאין

ּולפיכסנהדרין הּתׁשיעי, ּבּכלל ׁשהדּגמנּו ּכמֹו , ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָ
ׁשּמי נמצא הּכתּוב, ׁשּבאר ּכמֹו ּבלבד לאוין ארּבעה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָיהיּו
על מלקּיֹות ארּבע לֹוקה ― מּום ּבעל והקריב ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַׁשהקּדיׁש
הּללּו ֿ הּלאוין וכל ׁשּבארנּו. ּכמֹו אּלּו, לאוין ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָארּבעה
"ׂשרּוע, ואמר: ׁשהדּגים ּכמֹו קבּוע, מּום ּבבעל ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָאמּורים

וכרּות" ונתּוק, וכתּות, ,ּומעּו וקלּוט, . ְְְְָָָָָ
ּבהמה, ֿ מּומי ּכל נתּבארּו ּוכבר קבּועין. מּומין ֿ אּלּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָׁשּכל
הלכֹות נתּבארּו וכן מּבכֹורֹות. ו' ּבפרק והעֹובר, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָהּקבּוע
מּום, ּבעל ּבהקרבת המיחדֹות אּלּו לאוין ְְְְִֵַַַַַַַַָָָֻארּבעת

ּתמּורה. ּומּסכת זבחים ּבמּסכת מפּזרים ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֻּבמקֹומֹות

― הצ"ה ּבעלהּמצוה מּלהקריב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָֻ
לה' ֿ תזּבח "לא תֹורה: ּבמׁשנה אמרֹו והּוא עֹובר, ְְְְְִִֵֵַַָָֹמּום

וגֹו'" מּום בֹו יהיה אׁשר וׂשה ׁשֹור אלהי  , ְְֱֲִֶֶֶֶָֹ
וגם מדּבר. הּכתּוב עֹוברין מּומין ׁשּבבעלי ּבספרי ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָונתּבאר

והקריבֹו. עבר אם לֹוקה, זה ְְִִִֶֶַַָעל

― הצ"ו מּלהקריבהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
ׁשהּוא ּכיון נאמר ולא מּומין, ּבעלי הם אם הּגֹוים ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹקרּבנֹות
"ּומּיד יתעּלה: אמרֹו והּוא מּום, ּבעל ּבעדֹו יקרב ְְְְֲִִֶַַַַַַָֻּגֹוי

ֿ אּלה" מּכל אלהיכם ֿ לחם את תקריבּו לא ֿ נכר ּבן ְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹ
 .ּכן ּגם לֹוקה ― והקריבֹו ׁשעבר ּומי .ְְִִִֵֶֶַַָ

― הצ"ז מּוםהּמצוה מּלּתן ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻ

ֿ הּמּטיל וכל ּבּקדׁשים. מּום מּטיל הּנקרא: וזהּו ְְְֳֳִִִִִֶַַַַַַָָָָּבּקדׁשים,
ׁשּבית ּבזמן זה ׁשּיהא ּובתנאי לֹוקה, ― ּבּקדׁשים ְְְֳִִִֵֵֶֶֶֶַַַָמּום

ּדחזי קּים הּמקּדׁש   ּכמֹו לקרּבן, ְְְְֲִֵַַַָָָָ
זרה עבֹודה ּבגמרא ּכׁשּנתּבאר על הּלאו ּובא . ְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָָ

ֿ ּבֹו" יהיה לא ֿ מּום "ּכל ּבּקרּבן: ּבאמרֹו ּולׁשֹון , ְְְְְִֶַָָָָֹ
מּום. ּבֹו ּתּתן אל ― ֿ ּבֹו" יהיה לא ֿ מּום "ּכל ְְִִִֵֶַָָֹספרא:

― הפ"ו ֿ הּמצוה מן לפּדֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַַָ
לׁשחטֹו ּומּתר לחּלין ויצא מּום ּבֹו ּׁשּנֹולד מה ְְְֲֳִִֵֵֶַַַָָָֻֻהּקדׁשים
ּתזּבח נפׁש ֿ אּות ּבכל "רק יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְְְִִֶַַַַַַָָָּולאכלֹו,

"אלהי ה' ּכברּכת בׂשר ואכלּת  ּולׁשֹון ְְְְְֱִֶַַָָָָֹ
ספרי אינֹו ― ּתזּבח נפׁש ֿ אּות ּבכל "רק : ְְְְְִִֵֵַַַַַָ

נתּבארּו ּוכבר ׁשּיּפדּו". הּמקּדׁשין ּבפסּולי אּלא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻמדּבר
ּבכֹורֹות ּבמּסכת הּקדׁשים, ּפדיֹון ּכלֹומר: זֹו, מצוה ְְְְְֳִִִִֵֶֶַַַָָּדיני

ּותמּורהמחּלין מקֹומֹות וערכיםּובכּמה ְְְֲִִֵַַָָָֻ
ּומעילה. ְִָ

ה'תשע"ט  שבט  ל' שלישי יום 

צח. ק. תעשה לא מצות ס. עשה מצות
עשה צט.מצות תעשה לא מצות סב.

― הס' ֿ קרּבןהּמצוה ּכל ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ּפחֹות ולא ּולמעלה ימים ֿ ׁשמנה ּבן ֿ הּבהמה מן ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּנקריב

ּבגּופֹו זמן מחּסר מצות היא וזֹו מּזה,   ְְְְְִִִֶַַַֻ
     :יתעּלה אמרֹו והּוא .ְְְִֶַָ

והלאה הּׁשמיני ּומּיֹום אּמֹו ּתחת ימים ׁשבעת ְְְְִִִִִִַַַַָָָָָָ"והיה
לקרּבן" ירצה  ּבלׁשֹון זה צּוּוי נכּפל ּוכבר . ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָ

ֿ אּמֹו" עם יהיה ימים "ׁשבעת אמרֹו: והּוא אחר, ְְְְִִִִִֵֶַַָָ
 יחיד קרּבן ֿ הּקרּבנֹות, ּכל את ּכֹוללת זֹו ּומצוה .ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָ

"ּומּיֹום ֿ ּׁשאמר: ּומּמה הּׁשֹונים. סּוגיהם על צּבּור, ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָוקרּבן
ירצה. לא לכן ׁשּקדם מׁשמע ― ירצה" והלאה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהּׁשמיני
ׁשהּוא אּלא זמן; מחּסר מּלהקריב האזהרה נתּבררה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻהּנה
מי ׁשּכן עליו, לֹוקין אין ּולפיכ עׂשה, מּכלל הּבא ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָלאו
ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו לֹוקה, אינֹו זמן מחּסר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֻׁשהקריב

ֿ ּבנֹו' ואת 'אֹותֹו זמן למחּסר "הּנח נאמר: וׁשם , ְְְְְֱִֶֶַַַַַָֻ
נּתקֹו ׁשהּכתּוב נתּבארּו ּוכבר לעׂשה". ְְְֲֲִִֵֶַַָָָ

ּבספרא זֹו מצוה ּדיני זבחים .ּובסֹוף ְְְְְִִִִֵָָָ

― מאה הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֻ
והּוא הּמזּבח, לגּבי ּכלב ּומחיר זֹונה אתנן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָמּלהקריב

ּכלב" ּומחיר זֹונה אתנן ֿ תביא "לא יתעּלה: אמרֹו ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֹ
 מּמּסכת ו' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָ

ׁשהּקרּבן ֿ ּפי ֿ על אף מהם מּׁשהּו ׁשּמקריב ּומי ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָּתמּורה.
מּום. ּבעל ּכדין לֹוקה, זה הרי ― ְֲִֵֶֶַַָּפסּול

― הצ"ח ׂשארהּמצוה מּלהקריב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹֻ
ּודבׁש      ,הּמזּבח לגּבי ְְְִֵֵַַַַ

ֿ תקטירּו לא ֿ ּדבׁש וכל ֿ ׂשאר כל "ּכי יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְְִִִֶַַַָָָֹֹוהּוא
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קצב         
  

לה'" אּׁשה מּמּנּו  ּבענין הּלאו נכּפל ּוכבר . ְְְְִִִִֶֶַַַָָָ
לה' ּתקריבּו אׁשר ֿ הּמנחה "ּכל ואמר: אחר ּבלׁשֹון ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָזה

חמץ" תעׂשה הּתׁשיעילא ּבּכלל ּבארנּו ּוכבר . ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
לֹוקה ואינֹו אחת לֹוקה ― ּודבׁש ׂשאֹור ְְְְִֵֶֶֶַַַַַׁשהּמקריב
לפי ׁשם, ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשּבכללּות לאו ׁשהּוא מּפני ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּתים,
אחת, עליו לֹוקין ׁשּבכללּות ׁשּלאו לנּו נתּברר ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּכבר
הּמקריב וכן אחת, לֹוקה חמץ ׁשהּמקריב ּבזה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָהּמׁשל

ּכאחת. ּודבׁש חמץ הּמקריב וכן ְְְְְִֵֵֶַַַַָָּדבׁש,

― הס"ב עםהּמצוה מלח להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָ
ּתקריב קרּבנ ֿ ּכל "על יתעּלה: אמרֹו והּוא ֿ קרּבן, ְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָּכל

מלח" ּבספרא זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָ
 ּבמנחֹות מקֹומֹות .ּובכּמה ְְְִַָָ

― הצ"ט קרּבןהּמצוה מּלהקריב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֻ
ּברית מלח תׁשּבית "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא מלח, ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָֹּבלי

"אלהימׁשמע הּמלח מּלהׁשּבית מּׁשהזהיר ּכי , ְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַַֹ
ּתפל להקריב ׁשאסּור  ּדבר איזה והּמקריב , ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ּוכבר מלקּות. חּיב ― מנחה אֹו קרּבן ּכלֹומר ― ְְְְְִֵַַַָָָָָָּתפל
מּזבחים ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָ

ה'תשע"ט  א' אדר א' רביעי יום 

סג. עשה מצות
סד. עשה מצות קמו. תעשה לא מצות

― הס"ג ׁשּנהּמצוה קרּבןהּצּוּוי ּבמעׂשה צטּוינּו ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָ
קרּבן ׁשּיהיה ּבין ׁשּקרב, עֹולה ֿ קרּבן ׁשּכל והּוא ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָהעֹולה,
אמרֹו והּוא וכזה. ּכזה ּבאפן יהיה צּבּור, קרּבן אֹו ְְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָֹיחיד
ֿ עלה אם וגֹו' לה' קרּבן מּכם יקריב ּכי "אדם ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָֹּבוּיקרא:

וגֹו'" ֿ הּבקר מן קרּבנֹו  . ְְִַָָָָ

― הקמ"ו מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
לאכל ֿ תּוכל "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא העֹולה, ְְְְֱִִֶֶַַַָָָֹֹמּבׂשר

ּתּדר" אׁשר נדרי ֿ וכל וגֹו' ּבׁשערי  ּכאּלּו , ְְְְְֲִִִֶֶֶָָָֹ
הּפרּוׁש ּובא ּתּדר. אׁשר נדרי לאכל ּתּוכל לא ְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹאמר:

  הּכתּוב ּבא לא עֹולה. זֹו ― "ּונדרי" :ְֶַָָָָֹ
ּבין ּדמים זריקת לפני ּבין עֹולה, לאֹוכל ללּמד ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָאּלא
חּוץ ּבין ֿ הּקלעים מן לפנים ּבין ּדמים, זריקת ְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָלאחר
האזהרה הּוא זה ולאו ֿ תעׂשה. ּבלא עֹובר ׁשהּוא ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלּקלעים
מּבׂשר האֹוכל ּכלֹומר: זה, לאו על והעֹובר ֿ מֹועל. ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָלכל
מעילה, עליהם ׁשחּיבין הּקדׁשים מּׁשאר הּנהנה אֹו ְְֱֲֳִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָעֹולה
לֹוקה; ― מזיד הּוא אם מעילה: ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָּכמֹו
מה ּומחזיר מעילה, קרּבן מקריב ― ׁשֹוגג הּוא ְְְְֲִִִִֵַַַַָָואם
מעילה. ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ּכמֹו חמׁש, ּומֹוסיף ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹּׁשּנהנה

מּסנהדרין ט' רּביּובפרק ּבמעילה, "הזיד אמרּו: ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָ
ּבאזהרה", אֹומרים: וחכמים ּבמיתה; אֹומר: ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָיהּודה

יחּללהּו" ּכי בֹו "ּומתּו מאמרֹו ראיתם והביאּו  ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָֻ
.ּבּמעילה ולא ― "ּבֹו" ְְְִַָָֹאמרּו:

― הס"ד מעׂשההּמצוה ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָ
ׁשּתהיה חּטאת איזֹו הּנזּכר, ּבאפן חּטאת קרּבן  ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

    ּתֹורת "זאת יתעּלה: אמרֹו והּוא .ְְְִֶַַָֹ
וגֹו'" החּטאת  היא אי ּבוּיקרא ׁשם ּבאר וגם . ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָ

ֿ ּנאכל. ּומה נקטר ֿ ּמּמּנה ּומה ְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָנׁשחטת

ה'תשע"ט  א' אדר ב' חמישי יום 

קיב. קלט. תעשה לא מצות
סה. עשה מצות

― הקל"ט הּכהניםהּמצוה ׁשהזהרּו האזהרה ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָֹֻ
ּבפנים הּנעׂשֹות חּטאֹות ּבׂשר מּלאכֹול   ְְֱֲִִִֶַַַַָ

יּובא אׁשר ֿ חּטאת "וכל יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְֲִֶֶַַָָָָ
ּבאׁש תאכל לא ּבּקדׁש לכּפר מֹועד ֿ אהל אל ְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹמּדמּה

ּתּׂשרף"  ּולׁשֹון לֹוקה. ― מּמּנה והאֹוכל . ְְִִֵֵֶֶָָָ
ספרא ׁשהּוא ּכל ― ּתּׂשרף" ּבאׁש תאכל "לא : ְִִֵֵֵֵֶָָָָֹֹ

אכילתֹו. על ֿ תעׂשה ּבלא עליו לּתן ׂשרפה, ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹטעּון

― הקי"ב מּלהבּדילהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
הּמליקה ּבׁשעת העֹוף חּטאת ראׁש ְְִִַַַַָָֹ

   ּומלק" יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְִֶַַָָ
יבּדיל" ולא ערּפֹו מּמּול ֿ ראׁשֹו את  הבּדיל ואם ; ְְְְְִִִִִֶַָֹֹ

מּזבחים. ו' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּפסל. ―ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָ

― הס"ה מעׂשההּמצוה ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָ
יתעּלה: ּבאמרֹו ּבוּיקרא הּנזּכר ּבאפן אׁשם ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹקרּבן

האׁשם" ּתֹורת "וזאת  אי הּכתּוב ּובאר . ְֵֵֵַַָָָָֹ
ֿ ּנאכל. ּומה נקטר ֿ ּמּמּנּו ּומה ְֱִִֵֶֶַַָָָקרב

ה'תשע"ט  א' אדר ג' שישי יום 

פט. עשה מצות
יום רביעי ֿ שישי א 'ֿ ג 'אדר א '

קמח. קמה. תעשה לא *מצות

 

― הפ"ט לאכֹולהּמצוה הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְֱֲִִִִֶֶַַַַַָֹ
ׁשה והאׁשם החּטאת ּכלֹומר: הּקדׁשים, קדׁשּבׂשר ם ְְְֳִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

ּכּפר אׁשר אתם "ואכלּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָֹֻקדׁשים,
ּבהם"  ספרא ּולׁשֹון . מּנין" : ְְִִִֶַָָ

לֹומר: ּתלמּוד ֿ יׂשראל? ּכל על ּכּפרה קדׁשים ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָׁשאכילת
לפני עליהם לכּפר העדה ֿ עון את לׂשאת לכם נתן ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ"ואתּה

ה'"  ויׂשראל אֹוכלין הּכהנים ּכיצד? הא ,ְְְֲִִִֵֵַַָָֹ
― מצוה ׁשהיא זֹו ׁשאכילה זֹו מצוה ּומּתנאי ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָמתּכּפרין".

אינּה כן ֿ ואחרי חצֹות. עד ולילה ליֹום אּלא ְְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָ
אכילתּה ואין האׁשם, אֹו החּטאת אֹותּה אכילת ְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָָּתאסר
מיחדת זֹו מצוה ׁשּגם ּוברּור הּקבּוע. ּבּזמן אּלא ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻמצוה
קדׁשים ׁשּקדׁשי לפי לּנׁשים, חֹובה ואינה הּכהנים, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹלזכרי
אבל לּנׁשים; נאכלים אינם ― זה ּפסּוק נאמר ׁשּבהם ―ֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
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קצג          
  

ימים לׁשני נאכלים קּלים, קדׁשים ּכלֹומר: הּקדׁשים, ְְְֱֳִִִִִִֵֶַַַָָָָָָׁשאר
עד ולילה ליֹום ׁשהם נזיר ואיל מּתֹודה חּוץ אחד, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָולילה
אֹוכלֹות הּנׁשים וגם קּלים; קדׁשים ׁשהם ֿ ּפי ֿ על אף ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָחצֹות

אכילתם וגם אּלּו. קּלים קדׁשים    ְֲִִִֵַַָָָָ
נגררת אכילתּה הּתרּומה ּגם וכן למצוה. ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָנגררת

ּכאכילת ּותרּומה קּלים קדׁשים אכילת ׁשאין אּלא ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָלמצוה,
ואׁשם חּטאת ּבׂשר ׁשאכילת לפי ואׁשם. חּטאת ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָּבׂשר
נאמר ּובהן ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּמתּכּפר ּכּפרת ּבּה ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָנׁשלמת
קּלים ּבקדׁשים לא נאמר ֿ ּׁשּלא מה ― האכילה על ְֱֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֹֹהּצּוּוי
והאֹוכלם אּלּו אחר נגררים הם ּולפיכ ― ּבתרּומה ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֹולא

ספרי ּולׁשֹון מצוה. עׂשה אּתן מּתנה "עבדת : ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹ
ֿ ּכהּנתכם" את  קדׁשים אכילת "לעׂשֹות ― ְְֲֲִִֶֶַַַָָֻ

ּבּגבּולין מה ּבּמקּדׁש: מקּדׁש ּכעבֹודת ְְְֲִִִַַַַָָָ
מקּדׁש ּבּמקּדׁש מקּדׁש ֿ ּכעבֹודת ואחר ידיו ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָ

ּכ ֿ ואחר ידיו מקּדׁש ּבּגבּולין קדׁשים אכילת אף ְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָעֹובד,
מקֹומֹותא ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָֹוכל".

ְִִָּבּזבחים.

― הקמ"ה מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
אמרֹו והּוא הּכהנים, ואפּלּו לעזרה חּוץ ואׁשם ְְְֲֲֲִִַַַָָָָָָָֹחּטאת

"וצאנ ּבקר" זה: ּבפסּוק ּכאן  :אמר ּכאּלּו ְְְְְִֶֶַָָָָֹ
ּובא ,וצאנ ּבקר ּדגנ מעׂשר ּבׁשערי לאכל ֿ תּוכל ְְְְְְְֱִֶֶֶַַַָָָָֹֹֹלא

הּפרּוׁש  ּבא לא ― "וצאנ ּבקר" : ְְְֵֶַָָֹֹ
לּקלעים חּוץ ואׁשם חּטאת לאֹוכל אּלא הּכתּוב ְְְִֵֶַַַָָָָָָ

אֹוכל ּגם וכן לֹוקה. וזה ֿ תעׁשה, ּבלא עֹובר ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַֹׁשהּוא
ּבגמרא ׁשּנתּבאר ּכמֹו לֹוקה, לחֹומה חּוץ קּלים ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָקדׁשים

"לאמּכֹות אכילתֹו למקֹום חּוץ ֿ ּדבר ּכל ׁשאֹוכל לפי , ְְֲִִִֵֶַָָָָֹ
זאת. ּוזכֹור ּביּה. קרינא "ּבׁשערי לאכֹול ְְֱִֵֵֶֶַָָָֹתּוכל

― הקמ"ח מּלאכֹולהּמצוה הּזר ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָֻ
קדׁשים קדׁשי  ֿ לא "וזר אמרֹו: והּוא , ְְְְִֵָָָָָֹ

הם" ֿ קדׁש ּכי יאכל  עד מלקּות חּיב ואינֹו . ְְִֵֵֶַַַַָֹֹ
ּדמים. זריקת אחר ּבעזרה ְֲִִֶַַַַָָָָֹׁשּיאכל

ה'תשע"ט  א' אדר ד' ש "ק יום 

סו. עשה מצות
סז. עשה מצות קמז. תעשה לא מצות

קלח. קג. קב. תעשה לא מצות
― הס"ו זבחהּמצוה מעׂשה ׁשיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָ

קרּבנֹו ׁשלמים ֿ זבח "ואם ּבאמרֹו: הּנזּכר ּבאפן ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹהּׁשלמים
וגֹו'"  וזאת" הּמעׂשה: להׁשלמת עֹוד ואמר . ְְְְְֲֶַַַַַָָֹ

יקריבּנּו" ֿ ּתֹודה על אם וגֹו' הּׁשלמים זבח ּתֹורת  ְְְִִִֶֶַַַַַָָ
הּמע ארּבעת מעׂשה. ּכלֹומר: ― האּלה ׂשים ְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַָ

ֿ מעׂשי ּכל הם ― והּׁשלמים והאׁשם והחּטאת ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָָָהעֹולה
אֹו הּיחיד ׁשּמקריב ּבהמה ֿ קרּבן ׁשּכל לפי ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּקרּבנֹות,
חּוץ האּלה, הּסּוגים מארּבעת אחד אּלא אינֹו ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּצּבּור
ּכּמה ׁשּבארנּו ּכמֹו יחיד, קרּבן לעֹולם ׁשהּוא ֿ האׁשם ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָמן
אּלּו מצות ארּבע ּדיני ּגם ּכֹוללת זבחים ּומּסכת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּפעמים.
לעׂשֹותם ׁשחֹובה ּדברים להן, הּדֹומה מן אליהן ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָוהּנסּפח

 עליהם ׁשחּיבים ּודברים , ְֲִִֵֶֶַָָ
ּפסל עׂשה ׁשאם ּודברים , והּנעׂשה , ְְֲִִֶַַַָָָָָ

ְְִּכתּקנֹו.

― הקמ"ז ּבׂשרהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָֻ
ֿ תּוכל "לא אמרֹו: והּוא ּדמים, זריקת קדם קּלים ְְְִִִִֶַַַָָָָֹֹקדׁשים

"ונדבתי וגֹו' ּבׁשערי לאכל  :אמר ּכאּלּו , ְְְְְֱִִִֶֶֶַָָֹֹ
ּבּקּבלה ּובא .נדבתי לאכל ּתּוכל לא   ְֱִֶֶַַַָָָֹֹֹ

לפני ּוׁשלמים ּתֹודה לאֹוכל אּלא הּכתּוב ּבא לא :ְְְִִֵֵֶַָָָָָֹ
לֹוקה. זה וגם ֿ תעׂשה, ּבלא עֹובר ׁשהּוא ּדמים ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָֹזריקת

― הס"ז מעׂשההּמצוה ׁשיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָ
אמרֹו: והּוא מהן, וסּוג ֿ סּוג ּבכל הּנזּכר ּבאפן ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹהּמנחה
ֿ מנחה ואם וגֹו'; לה' מנחה קרּבן ֿ תקריב ּכי ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָ"ונפׁש

מרחׁשת" ֿ מנחת ואם וגֹו'; קרּבנ ֿ הּמחבת על   ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָ
 הּמנחה ּתֹורת "וזאת הּמעׂשה: להׁשלמת ואמר .ְְְְְֲִֶַַַַַַַָָָֹ
וגֹו'"  הרּבים חלקיה על זֹו מצוה ודיני . ְְְֲִִִֵֶַַָָָָ

מנחֹות. מּסכת ּכלֹומר: ,לכ המיחדת ּבּמּסכּתא ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻמבארים

― הק"ב זיתהּמצוה ׁשמן מּלּתן ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻ
עליה ֿ יׂשים "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא חֹוטא, ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹּבמנחת

ׁשמן"  .לֹוקה ― ׁשמן עליה ׁשּנֹותן ּומי . ִֵֶֶֶֶֶֶֶָָ

― הק"ג מנחתהּמצוה מּלהקריב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָֻ
עליה ֿ יּתן "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא לבֹונה, עם ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹחֹוטא

ּולׁשֹוןלבנה" לֹוקה. ― לבֹונה עליה ׁשּנֹותן ּומי ; ְְְִֵֶֶֶָָָָֹ
הּמׁשנה ועל עצמֹו ּבפני הּׁשמן על "וחּיב : ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָ

ספק. ּבלי לאוין ׁשני ׁשהם לפי עצמּה", ּבפני ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָהּלבֹונה
ּבפרק חֹוטא, מנחת ּכלֹומר: זֹו, מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָּוכבר

מּמנחֹות .ה' ְִָ

― הקל"ח ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה  ְְְְִֶַַַַָָָָֻ
ּכהן מנחת מּלאכֹול     ְֱִִֵֶַֹ

ּכליל ּכהן ֿ מנחת "וכל יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְְִִִֵֶַַָָָֹ
תאכל" לא ּתהיה  ּכהן ּבחבּתי הּלאו ונכּפל . ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹ

מנחה, היא ׁשּגם ּגדֹול    . ְִִֶַָָ
ספרא ּולׁשֹון לֹוקה. ― זה על והעֹובר  : ְְְִֵֶֶַָָ

ּתהיה", ּב"כליל ׁשהּוא ּכל ― תאכל" לא ּתהיה ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָֹֹ"ּכליל
אכילתֹו. על ֿ תעׂשה לא ֲֲִִֵֶַַָֹלּתן
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(ÊË) : נחיריו עטישות  על

דבדן : לעגלא דפלחו   משחק צהלות
אבירים  נקראים סוסים אחר  במקום ומצינו  סוסיו ,

אביריו  דהרות ה)מדהרות דוהר (שופטים סוס (נחום ל '

גברוהי:ג) פסיעות מקל  (ÊÈ)וי"ת 
ישמע  שלא אזנו  ואוטם צפע נעשה שנה שבעים לסוף
אזנו  יאטם חרש פתן  כמו  שנאמר  המלחשו  חבר  לקול 

נח ) לחש:(תהלים  להם אין  אשר  שנאמר  הוא
(ÁÈ)   הוא דבר  ושם הבלגתי כמו 

אבליגה  אמרתי אם כלומר  בלעז , מישאיטינמנ "ץ
יגוני: עלי ואתאפק   הנגלות נבואות  מקול 

הבאות: בפורעניות (ËÈ)אלי    
זאת  כל  ולמה מרחקים בארץ לצעוק שסופן  שומע אני

להם: ימצא אליו  ישובו  ואם בציון  ה' (Î)הלא
   אמרנו באה ולא מצרים לעזרת ציפינו 

הקציר  זמן  עבר  והנה ויבאו  פנויין  ויהיו  הקציר  יעבור 
באו : ולא בתמוז  הקיץ וזמן  לשון (Î‡)באייר 

ואופל : אחזתני:תמהון :שחרות
(Î)   שנאמר כמו  משם בא שהצרי

צרי וקחי גלעד  מה)עלי להם (לקמן  היו  לא וכי כלומר 
דרכיהם: ויטיבו  ללמוד  ממי צדיקים אנשים

בלעז : אינפלשטר "א רפואת

 
(ÊË).Ô„Ó ישראל ארץ  גבול  בקצה  בדן  האויב  יהיה בעוד

סוסיו: נחרת נשמע ÂÏ‰ˆÓ˙.יהיה ÏÂ˜Ó גבוריו קול  מהרמת
הארץ : כל  מהם:ÂÏÓÂ‡‰.רעשה מלאה שהארץ  ÈÚ.הדברים

בה : והיושבים עיר  כל ÌÎ.(ÊÈ)יאבדו  ÁÏ˘Ó בהם אגרה
ר"ל  אתכם  ינשכו  והם לחש  להם מועיל אין  אשר רעים נחשים
ותחנונים: רכים  בדברים האויב  את לרצות  תוכלו  לא

(ÁÈ).È˙È‚ÈÏÓ אתמיד לבל היגון על אתחזק  אמרתי אם ר "ל
דוי : לבי עלי כי אוכל לא אבל  ˜ÏÂ.(ËÈ)בה ‰‰ איך ר "ל 

אני וכאילו נעשה כבר כאילו  בעיני  הגליות הלא לבי ידוה לא
שם  הלכו  אשר  מרחקים מארץ  עמי בת צעקת קול  שומע 
בציון  ה' אין האם כי הדבר  לתקן היה בידם  והלא  בבל  בגלות
הוסיפו  ומדוע הגזרה לבטל אליו  התפללו  לא א "כ ולמה וכו '
העכו"ם: הם נכר  אל בהבלי בפסיליהם להכעיסני  עוד

(Î).Èˆ˜ Úכי לבוא  מתאחרת והיא לתשועה אנו  מצפים 
ר"ל  נושענו  לא ועדיין הקיץ  זמן כלה וכבר הקציר  עבר  כבר 

ממושכה : בתוחלת  אנו רב  זמן ˘.(Î‡)זה  ÏÚ על
אני: גם  השברתי  לבוא העתידה הושחר˜„È˙.הפורעניות

אותי : אחז  והתמהון  ÚÏ‚„.(Î)תארי ÔÈ‡ Èˆ‰ אין וכי 
וכי הצרי מקום הוא שם הלא  החלי בו לרפאות צרי  בגלעד

להורותם  חכמים להם אין  וכי  ומצות  תורה  בידם אין וכי ר "ל עמי בת נתרפאת לא ומדוע הרפואה אופן לדעת רופא שם אין 
הגזרה: את לבטל  למוטב  החזירום לא א"כ ומדוע Ô˙È.(Î‚)הדרך ÈÓהנובע מקור  היה ועיני  בכי מי מלא  ראשי  והיה הלואי

עמי: בת חללי על ולילה יומם בוכה אז והייתי  דמעה 

 
(ÊË).˙Á נחרו הוד וכן האף  נקבי הם  מנחיריו היוצא  הקול
ל "ט)אימה אשת ÂÏ‰ˆÓ˙.:(איוב אל  כמו  גדול  קול  הרמת ענין 

יצהלו ה)רעהו וחוזק :‡ÂÈÈ.:(לעיל  אביר מלשון
(ÊÈ).ÁÏ˘Ó בם אשלח  בהמות  ושן  כמו  והשסה גירוי ענין 

לב) רע :ˆÌÈÂÚÙ.:(דברים נחש  וכן ÂÎ˘Â.מין נשיכה מלשון
לחש  בלא  הנחש  ישך  י )אם ענין È˙È‚ÈÏÓ.(ÁÈ):(קהלת

מעט  ואבליגה כמו י )התחזקות וחולי:„ÈÂ.:(איוב מדוה מל'
(ËÈ).˙ÚÂ˘:צעקת(Î).‰ÏÎ: כליון עת ˜ıÈ.מל' היא

בקיץ  כשלג  וכן  ליבשם  התאנים כו )שטיחת :(משלי 
(‡Î).È˙˘‰: שברון וחושך ˜„È˙.מלשון שחרות ענין 

קדרו וירח  שמש  ב)כמו  כמו ˘Ó‰.:(יואל  ובלבול תמהון
הכהנים ד )ונשמו אחיזה:‰È˙˜ÈÊÁ.:(לעיל  ˆÈ.‰(Î)ענין 

והוא  אילן  שרף והוא  הקטורת בסממני המוזכר  נטף הוא
למכאובה צרי  קחו  וכן  לרפואה נא)מיוחד ענין ‡ÎÂ˙.:(לקמן 

ארוכה לה מעלה הנני כמו  לג)רפואה Ô˙È.(Î‚):(לקמן  ÈÓ
וכו' לבבם והיה יתן מי  וכן  הלואי כמו ה)עניינו Â˜Ó.:(דברים

ÈÏÏÁ.מעין : אותו‡˙ ויתנכלו  כי  חללי, לז )על ת"א (בראשית
עלוהי: וחשיבו
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(‡È) מעים בני דרך  בלעז , רגרז 'לירט 

ומתחמרמרים: כווצים הם לאור  אדם כשמשליכם
: פשמ 'יר(‚È)     לומר

אירע  פלונית לאומה אף הלא שברך  על  תתמה מה לך 
כמותך :    אדם על  צרה כשבאה

לו : הם תנחומי כך  עלתה בפלוני אף לו  אומר 
(„È)  לע'ז ובלשון  טעם בהם שאין  דברים

אפלשטרי'מנט :    על דרכך  להוכיח 
פניך : ,שובבה לשון  משובותיך  לישר 

נו )שובבים שובב:(ישעיה הדיחוך וילך 
ודרך (ÂË)מעלי: בלעז  שיבלי'ר  בפיו  נופח 

וכלה: שחרב חשוב דבר  הרואה כן  לעשות אדם
:שלה היה היופי (ÊË)כל    מפני

מה  בפיהם אומרים שהיו  מפני לעי'ן  פ'ה הקדים מה
בעיניהם: ראו  (ÊÈ)שלא  כמו גזרתו  כלה

ו ) ויבצעני:(איוב  ידו  יתר     שכתוב
כו )בתורה שבע:(ויקרא  אתכם ליסרה ויספתי

(ÁÈ) כמו טרישאלמי'נט  מה)העברה (בראשית

לבו : ויפג :פרוני'לש שקורין  עין  של  שחור 
(ËÈ) נחלקה שהלילה הלילה חלקי שתי

ברכות: במסכת רבותינו  שאמרו  כמו  חלקים לשלשה
: בלע'ז (Î)אשפומי'ן   ילדים

דרשוהו  ורבותינו  אמותם, בטפוחי גדלים שעודן  רכים
בכל  בטפחים מודדתו  אמו  שהיתה יוסף בן  דואג על 
ולבסוף  גדל  שהיה מה לפי המקדש לבית זהב לתת יום

אכלתו :      הקודש רוח 
יהוידע  בן  זכריה את שהרגתם לכם נאה וכי משיבתם
כשבאו  שהוכיחם הימים בדברי שכתוב כמו 

ע"א ועשאוהו  ליואש כד)להשתחוות ב  ורוח (ד'ה 
והרגוהו  ונביא כהן  והיה יהוידע בן  זכריה את לבשה

(Î)בעזרה:   ולשון קראת, כמו 
הוא: להשחית:הווה עלי להאסף הרעים שכיני

     טפחתי אשר  הילדים
אותם: וכלה האויב בא אותם, וגידלתי



קצה     

 

             ¦¨³¦§©Æ©§©´À̈¦Æ¦§£´©¦½̈¨£−̈¨¨¨®¤©¨À©«Ÿ§Æ¤´¤§½̈¦−
             §¬Ÿ§¥¨«¦Á¦§¦̧§©¥¹©¨¤À§¨¦Æ¦§Ÿ¦½£¤¬¥¨¤−¨®©§¦§¬¤§¤−§ª§¨«

             ©§¦¬¦¦−£¥´¨®¨©−¦¦¬©¨«¦¥º©«§©´©©¦À¥¤Æ¤Æ©§©¦½©«¨Æ¥´§¦½
              ¦©§−̈¥´¨®©À©¦§¦²¦¦§¦¥¤−§©§¥¬¥¨«¨©¬¨¦−¨´¨®̈¦©£©−§¬¨«§

            ©¤¬¤©©¦−¨§¨®§¦¨©¾§¦©−̈¤¡¦¨«§¦©¢¦Æ¥´§¦§½̈¦Ÿ¥−¥´¨®¦À
              ©Æ©Æ´Ÿ¨«§½̈£ª©−©©¦«¦«¦¥³Ÿ¦Æ©½¦§¥¦−§´¦§¨®§¤§¤Æ¨´¨©½§¨¥−

 ©«§¥¬©©¦«


(ÊË) : נחיריו עטישות  על

דבדן : לעגלא דפלחו   משחק צהלות
אבירים  נקראים סוסים אחר  במקום ומצינו  סוסיו ,

אביריו  דהרות ה)מדהרות דוהר (שופטים סוס (נחום ל '

גברוהי:ג) פסיעות מקל  (ÊÈ)וי"ת 
ישמע  שלא אזנו  ואוטם צפע נעשה שנה שבעים לסוף
אזנו  יאטם חרש פתן  כמו  שנאמר  המלחשו  חבר  לקול 

נח ) לחש:(תהלים  להם אין  אשר  שנאמר  הוא
(ÁÈ)   הוא דבר  ושם הבלגתי כמו 

אבליגה  אמרתי אם כלומר  בלעז , מישאיטינמנ "ץ
יגוני: עלי ואתאפק   הנגלות נבואות  מקול 

הבאות: בפורעניות (ËÈ)אלי    
זאת  כל  ולמה מרחקים בארץ לצעוק שסופן  שומע אני

להם: ימצא אליו  ישובו  ואם בציון  ה' (Î)הלא
   אמרנו באה ולא מצרים לעזרת ציפינו 

הקציר  זמן  עבר  והנה ויבאו  פנויין  ויהיו  הקציר  יעבור 
באו : ולא בתמוז  הקיץ וזמן  לשון (Î‡)באייר 

ואופל : אחזתני:תמהון :שחרות
(Î)   שנאמר כמו  משם בא שהצרי

צרי וקחי גלעד  מה)עלי להם (לקמן  היו  לא וכי כלומר 
דרכיהם: ויטיבו  ללמוד  ממי צדיקים אנשים

בלעז : אינפלשטר "א רפואת

 
(ÊË).Ô„Ó ישראל ארץ  גבול  בקצה  בדן  האויב  יהיה בעוד

סוסיו: נחרת נשמע ÂÏ‰ˆÓ˙.יהיה ÏÂ˜Ó גבוריו קול  מהרמת
הארץ : כל  מהם:ÂÏÓÂ‡‰.רעשה מלאה שהארץ  ÈÚ.הדברים

בה : והיושבים עיר  כל ÌÎ.(ÊÈ)יאבדו  ÁÏ˘Ó בהם אגרה
ר"ל  אתכם  ינשכו  והם לחש  להם מועיל אין  אשר רעים נחשים
ותחנונים: רכים  בדברים האויב  את לרצות  תוכלו  לא

(ÁÈ).È˙È‚ÈÏÓ אתמיד לבל היגון על אתחזק  אמרתי אם ר "ל
דוי : לבי עלי כי אוכל לא אבל  ˜ÏÂ.(ËÈ)בה ‰‰ איך ר "ל 

אני וכאילו נעשה כבר כאילו  בעיני  הגליות הלא לבי ידוה לא
שם  הלכו  אשר  מרחקים מארץ  עמי בת צעקת קול  שומע 
בציון  ה' אין האם כי הדבר  לתקן היה בידם  והלא  בבל  בגלות
הוסיפו  ומדוע הגזרה לבטל אליו  התפללו  לא א "כ ולמה וכו '
העכו"ם: הם נכר  אל בהבלי בפסיליהם להכעיסני  עוד

(Î).Èˆ˜ Úכי לבוא  מתאחרת והיא לתשועה אנו  מצפים 
ר"ל  נושענו  לא ועדיין הקיץ  זמן כלה וכבר הקציר  עבר  כבר 

ממושכה : בתוחלת  אנו רב  זמן ˘.(Î‡)זה  ÏÚ על
אני: גם  השברתי  לבוא העתידה הושחר˜„È˙.הפורעניות

אותי : אחז  והתמהון  ÚÏ‚„.(Î)תארי ÔÈ‡ Èˆ‰ אין וכי 
וכי הצרי מקום הוא שם הלא  החלי בו לרפאות צרי  בגלעד

להורותם  חכמים להם אין  וכי  ומצות  תורה  בידם אין וכי ר "ל עמי בת נתרפאת לא ומדוע הרפואה אופן לדעת רופא שם אין 
הגזרה: את לבטל  למוטב  החזירום לא א"כ ומדוע Ô˙È.(Î‚)הדרך ÈÓהנובע מקור  היה ועיני  בכי מי מלא  ראשי  והיה הלואי

עמי: בת חללי על ולילה יומם בוכה אז והייתי  דמעה 

 
(ÊË).˙Á נחרו הוד וכן האף  נקבי הם  מנחיריו היוצא  הקול
ל "ט)אימה אשת ÂÏ‰ˆÓ˙.:(איוב אל  כמו  גדול  קול  הרמת ענין 

יצהלו ה)רעהו וחוזק :‡ÂÈÈ.:(לעיל  אביר מלשון
(ÊÈ).ÁÏ˘Ó בם אשלח  בהמות  ושן  כמו  והשסה גירוי ענין 

לב) רע :ˆÌÈÂÚÙ.:(דברים נחש  וכן ÂÎ˘Â.מין נשיכה מלשון
לחש  בלא  הנחש  ישך  י )אם ענין È˙È‚ÈÏÓ.(ÁÈ):(קהלת

מעט  ואבליגה כמו י )התחזקות וחולי:„ÈÂ.:(איוב מדוה מל'
(ËÈ).˙ÚÂ˘:צעקת(Î).‰ÏÎ: כליון עת ˜ıÈ.מל' היא

בקיץ  כשלג  וכן  ליבשם  התאנים כו )שטיחת :(משלי 
(‡Î).È˙˘‰: שברון וחושך ˜„È˙.מלשון שחרות ענין 

קדרו וירח  שמש  ב)כמו  כמו ˘Ó‰.:(יואל  ובלבול תמהון
הכהנים ד )ונשמו אחיזה:‰È˙˜ÈÊÁ.:(לעיל  ˆÈ.‰(Î)ענין 

והוא  אילן  שרף והוא  הקטורת בסממני המוזכר  נטף הוא
למכאובה צרי  קחו  וכן  לרפואה נא)מיוחד ענין ‡ÎÂ˙.:(לקמן 

ארוכה לה מעלה הנני כמו  לג)רפואה Ô˙È.(Î‚):(לקמן  ÈÓ
וכו' לבבם והיה יתן מי  וכן  הלואי כמו ה)עניינו Â˜Ó.:(דברים

ÈÏÏÁ.מעין : אותו‡˙ ויתנכלו  כי  חללי, לז )על ת"א (בראשית
עלוהי: וחשיבו
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(‡È) מעים בני דרך  בלעז , רגרז 'לירט 

ומתחמרמרים: כווצים הם לאור  אדם כשמשליכם
: פשמ 'יר(‚È)     לומר

אירע  פלונית לאומה אף הלא שברך  על  תתמה מה לך 
כמותך :    אדם על  צרה כשבאה

לו : הם תנחומי כך  עלתה בפלוני אף לו  אומר 
(„È)  לע'ז ובלשון  טעם בהם שאין  דברים

אפלשטרי'מנט :    על דרכך  להוכיח 
פניך : ,שובבה לשון  משובותיך  לישר 

נו )שובבים שובב:(ישעיה הדיחוך וילך 
ודרך (ÂË)מעלי: בלעז  שיבלי'ר  בפיו  נופח 

וכלה: שחרב חשוב דבר  הרואה כן  לעשות אדם
:שלה היה היופי (ÊË)כל    מפני

מה  בפיהם אומרים שהיו  מפני לעי'ן  פ'ה הקדים מה
בעיניהם: ראו  (ÊÈ)שלא  כמו גזרתו  כלה

ו ) ויבצעני:(איוב  ידו  יתר     שכתוב
כו )בתורה שבע:(ויקרא  אתכם ליסרה ויספתי

(ÁÈ) כמו טרישאלמי'נט  מה)העברה (בראשית

לבו : ויפג :פרוני'לש שקורין  עין  של  שחור 
(ËÈ) נחלקה שהלילה הלילה חלקי שתי

ברכות: במסכת רבותינו  שאמרו  כמו  חלקים לשלשה
: בלע'ז (Î)אשפומי'ן   ילדים

דרשוהו  ורבותינו  אמותם, בטפוחי גדלים שעודן  רכים
בכל  בטפחים מודדתו  אמו  שהיתה יוסף בן  דואג על 
ולבסוף  גדל  שהיה מה לפי המקדש לבית זהב לתת יום

אכלתו :      הקודש רוח 
יהוידע  בן  זכריה את שהרגתם לכם נאה וכי משיבתם
כשבאו  שהוכיחם הימים בדברי שכתוב כמו 

ע"א ועשאוהו  ליואש כד)להשתחוות ב  ורוח (ד'ה 
והרגוהו  ונביא כהן  והיה יהוידע בן  זכריה את לבשה

(Î)בעזרה:   ולשון קראת, כמו 
הוא: להשחית:הווה עלי להאסף הרעים שכיני

     טפחתי אשר  הילדים
אותם: וכלה האויב בא אותם, וגידלתי
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Âáâç dìëàå Bøáçî äãN ìa÷îä,äôcLð Bà;àéä äðéãî úkî íà–BøBëç ïî Bì äkðî;úkî dðéà íà ©§©¥¨¤¥£¥©£¨¨¨¨¦§¨¨¦©©§¦¨¦§©¤¦£¦¥¨©©
äðéãî–BøBëç ïî Bì äkðî Bðéà.äãeäé éaøøîBà:úBòîa epîéä dìa÷ íà,Ck ïéáe Ck ïéa–äkðî Bðéà §¦¨¥§©¤¦£©¦§¨¥¦¦§¨¥¤§¨¥¨¥¨¥§©¤

BøBëçî Bì. ¥£
ÊNòa Bøáçî äãN ìa÷îääðMì íéhç íéøBk úø,äú÷ì–dëBzî Bì ïúBð;úBôé äéhç eéä–øîàé àG ©§©¥¨¤¥£¥©£¤¤¦¦¦©¨¨¨§¨¥¦¨¨¦¤¨¨Ÿ©

Bì:÷eMä ïî ç÷Bì éðéøä,dëBzî Bì ïúBð àlà. £¥¦¥©¦©¤¨¥¦¨
ÁíéøBòN dòøæì Bøáçî äãN ìa÷îä–íéhç äpòøæé àG;íéhç–íéøBòN äpòøæé;ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ©§©¥¨¤¥£¥§¨§¨§¦¦§¨¤¨¦¦¦¦¦§¨¤¨§¦©¨¦§¤©§¦¥

øñBà.äàeáz–úéðè÷ äpòøæé àG;úéðè÷–äàeáz äpòøæé;ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøñBà. ¥§¨¦§¨¤¨¦§¦¦§¦¦§¨¤¨§¨©¨¦§¤©§¦¥¥
Ëì Bøáçî äãN ìa÷îäúBèòî íéðL–ïzLt äpòøæé àG,äî÷L úøB÷a Bì ïéàå.ì epîéä dìa÷íéðL òáL ©§©¥¨¤¥£¥§¨¦ª¨¦§¨¤¨¦§¨§¥§©¦§¨¦§¨¥¤§¤©¨¦

.dlitp ick ea yi:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .äá ìôèì áééç ,äá òøæù äî øåòéùë øîåìë
eeee.dcy lawnd:ïéøåë êëå êë úåøéëçá.dpicn zkn:äò÷á äúåà åà äðéãî äúåà ìù úåãù áåø åôãúùð åà ,áâç ìëàù.dkpn epi`êìæî åì øîàã

:íøâ.jk oiae jk oiaäðéãî úëî àéä åìéôà:äøéæâ äøæâð àì úåòîä ìòù .äëðî åðéà
ffff.dzwle:úåôåãù íéèçä åéäù.el ozep:êðéî àðéòá à÷ úåôé íéèç äéì øîéîì êàéä éöî àìå .åììä úåôåãù íéèçî åîò ÷ñôù íéøåë äøùò
gggg.mixery drxfl exiagn dcy lawnd:úåòî åà íéèç åà íéøåòù êëå êë úåøéëçá.mihg dprxfi `l:íéøåòùä ïî [øúåé] ò÷ø÷ä úåùéçëî íéèçäù

.xqe` b"ayxøáãá åîò äðúä íà .íå÷îä éôìå ò÷ø÷ä éôì ìëä äëìä ÷ñô ïéðòìå .øçà ïéîî äðùå äæ ïéîî äðù äúåà íéòøåæùë ò÷ø÷ì äù÷ù
:éøù àëôéàå .äáøä ùéçëîù øáã òåøæìå úåðùì ìåëé åðéà èòî ò÷ø÷ä ùéçëîù

hhhh.zehren mipyl:íéðù òáùî úåçô.ozyt dprxfi `l:íéðù òáù ãò ò÷ø÷á íéøàùð åéùøùå äáøä õøàá ùéçëî ïúùô òøæùzxewa el oi`e

`xephxa yexit
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מחכורו השדה לבעל  מנכה אם אונס, בה ואירע מחברו, שדה בחוכר  דנה משנתנו
לאו. אם

Bøáçî äãN ìa÷îä,לשנה כורים וכך  בכך  בחכירות, –dìëàå ÇÀÇÅÈÆÅÂÅÇÂÈÈ
áâç,ארבה –äôcLð Bà מן הגרעינים שנפלו  על– השיבולים ÈÈÄÀÈÈ

סערה: רוח àéäידי äðéãî úkî íàשל השדות רוב שלקו  – ÄÇÇÀÄÈÄ
העיר , BøBëçאותה ïî Bì äkðî השדה לבעל החוכר  מפחית – ÀÇÆÄÂ

הפסדו . לפי  בחכירותו, עמו  שפסק התבואה úkîמשיעור dðéà íàÄÅÈÇÇ
BøBëç ïî Bì äkðî Bðéà ,äðéãî: לחוכר אומר השדה שבעל  – ÀÄÈÅÀÇÆÄÂ

גרם. úBòîaמזלך epîéä dìa÷ íà :øîBà äãeäé éaø– ÇÄÀÈÅÄÄÀÈÅÆÀÈ
לשנה דינרים וכך בכך  השדה את החוכר d`eaza),שקיבל  `le)ïéaÅ

Ck ïéáe Ck,מדינה מכת היתה אפילו –BøBëçî Bì äkðî Bðéà ÈÅÈÅÀÇÆÅÂ
אותה  חכר אם ברם, והחגב. השדפון  גזירת נגזרה לא המעות שעל  –
על אף הרי  שדה, אותה מתוך השדה לבעל  שנותן  כיון  בתבואה,

הגזירה נגזרה ישראלישראלישראלישראל")")")")חכירותו  nw`..("("("("תפארתתפארתתפארתתפארת `pzk dklde

"מנכה  לומר  שייך לא באריסות שהרי בחכירות, אלא מתפרשת אינה משנתנו 
יחלקו. שימצאו מה שכן  חכורו", מן לו

ז ה נ ש מ ר ו א ב

חכירתו לו שפורע לשנה, כורים וכך  בכך  מחברו שדה בחוכר  ללמד באה משנתנו
יפה. תבואה שעשתה בין לקויה תבואה שעשתה בין  שדה, אותה מתוך 

Bøáçî äãN ìa÷îä,בחכירות –oebkíéhç íéøBk úøNòa ÇÀÇÅÈÆÅÂÅÇÂÆÆÄÄÄ
äú÷ì ,äðMì התב שדופות,– החיטים שהיו Bìואה, ïúBð– ÇÈÈÈÀÈÅ

עמו , שפסק חיטים הכורים עשרת השדה, לבעל  –dëBzîהחוכר  ÄÈ
ממנו  לדרוש יכול  השדה בעל ואין שדה, אותה של  התבואה מתוך

השוק. מן יפות חיטים לו úBôéשיקח äéhç eéä החיטים אם – ÈÄÆÈÈ
משובחות, היו שדה אותה Bìשל  øîàé àG:השדה לבעל החוכר  – ÙÇ

÷eMä ïî ç÷Bì éðéøä,חכירותך לך לתת בשביל  בינוניות חיטים – ÂÅÄÅÇÄÇ
dëBzî Bì ïúBð àlà.יפות חיטים השדה, אותה מתוך  – ÆÈÅÄÈ

i p y m e i
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לשנות  הוא רשאי אם לזרוע, מה השדה בעל עמו  שהתנה בחוכר, דנה משנתנו
לאו. אם

Bøáçî äãN ìa÷îä,לשנה תבואה כורים וכך  בכך בחכירות, – ÇÀÇÅÈÆÅÂÅ

zpn lríéhç äpòøæé àG ,íéøBòN dòøæì מכחישים שהחיטים – ÀÈÀÈÀÄÄÀÈÆÈÄÄ
השעורים; מן  יותר הקרקע חיטים,íéhçאת לזרעה מנת על – ÄÄ

íéøBòN äpòøæé.שעורים לזרעה הוא רשאי –ïa ïBòîL ïaø ÄÀÈÆÈÀÄÇÈÄÀÆ
øñBà ìàéìîbשנאמר טעמו , מבואר  בגמרא שעורים. לזרעה – ÇÀÄÅÅ

יגיגיגיג):):):): גגגג,,,, ולא ((((צפניהצפניהצפניהצפניה כזב ידברו ולא עולה יעשו  לא ישראל "שארית

ואפילו  שהתנו , ממה לשנות שאסור  כלומר  תרמית", לשון  בפיהם ימצא
הטעם מבארים ויש  גמליאל(xnba`),לטובה. בן  שמעון רבן  שלדעת

בשנה א  חיטים השדה בעל  זרעה ושמא אחר , מין שנה בכל לזרוע ין 
(כפירוש השדה את מקלקל  נמצא שעורים, החוכר יזרענה ואם שעברה,

רבן  שלדעת להיפך, זה טעם מפרשים התוספות בעלי ברם, רש"י).
השדה  בעל  ושמא מין , אותו שנה בכל לזרוע אין גמליאל  בן שמעון

החוכר על גמליאל בן שמעון רבן  אסר  הלכך שעורים, אשתקד  זרעה
חיטים. לזרעה השדה בעל עמו כשהתנה שעורים –äàeázלזרעה ÀÈ

תבואה, לזרעה מנת על  מחברו שדה ÷úéðèהחוכר  äpòøæé àG– ÄÀÈÆÈÄÀÄ
התבואה; מן  יותר הקרקע את מכחשת מנת ÷úéðèשהקטנית על – ÄÀÄ

קטנית, äàeázלזרעה äpòøæéשהרי תבואה, לזרעה הוא רשאי  – ÄÀÈÆÈÀÈ
להיפך: גורסים ויש  לטובה. הוא d`eaz,השינוי  dprxfi `l ziphw

ziphw dprxfi d`eaz.(".(".(".("טובטובטובטוב יום יום יום יום  """"תוספותתוספותתוספותתוספות ïa((((עייןעייןעייןעיין ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆ
øñBà ìàéìîb.לעיל הטעם שבארנו  כמו שהתנה, ממה לשנות – ÇÀÄÅÅ

בדבר עמו  התנה שאם הקרקע, טיב לפי הכל  הלכה פסק ולענין

שמכחיש דבר  ולזרוע לשנות רשאי אינו מעט, הקרקע את שמכחיש
לשנות הוא רשאי  להיפך ואילו ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).הרבה, ((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם;;;;

לבעל נותן  והוא הואיל באריסות, שדה המקבל  שכן  בחוכר , משנתנו  בארנו 
על כך  כל  מקפיד  השדה בעל אין  ביניהם, המוסכם כפי מהיבול , חלק השדה
לדבר לשנות האריס רשאי הלכך  משובח. יבול שיקבל ובלבד  הקרקע, הכחשת
עליו שהתנה מהדבר  יותר הקרקע את שמכחיש פי על  אף יותר, טוב שהוא

;(xeh ;i"yx),בכלל לשנות לו  אסור  באריסות שדה שהמקבל להיפך , סוברים ויש
אני רוצה לומר: הוא יכול התבואה, בגוף חלק השדה לבעל ויש שהואיל 

שהת  אחרבמה בדבר ולא o"anxd).נינו  mya "dpyn cibn")
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Bøáçî äãN ìa÷îäבחכירות úBèòî,((((רש רש רש רש """"יייי))))– íéðLì– ÇÀÇÅÈÆÅÂÅÀÈÄËÈ
שנים, משבע ïzLtפחות äpòøæé àG את מכחיש  פשתן  שזרע – ÄÀÈÆÈÄÀÈ

שנים שבע עד בקרקע נשארים ושרשיו  הרבה ïéàåÀÅ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ),),),),הקרקע
äî÷L úøB÷a Bìלפי קורות, קרויים וענפיו  השקמה אילן גזע – ÀÇÄÀÈ

אילן  גם חכר שאם ללמדנו , המשנה ובאה לבנין, קורות מהם שעושים

izdw - zex`ean zeipyn
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–ïzLt äpòøæé äðBLàø äðL,äî÷L úøB÷a Bì Léå. ¨¨¦¨¦§¨¤¨¦§¨§¤§©¦§¨
Èì Bøáçî äãN ìa÷îäòáLa ãçà òeáLæeæ úBàî–ïéðnä ïî úéòéáMä.òáLa íéðL òáL epîéä dìa÷ ©§©¥¨¤¥£¥§¨©¤¨¦§©¥©§¦¦¦©¦§¨¦§¨¥¤¤©¨¦¦§©

æeæ úBàî–ïéðnä ïî úéòéáMä ïéà. ¥¥©§¦¦¦©¦§¨
‡ÈíBé øéëN–äìélä ìk äáBb.äìéì øéëN–íBiä ìk äáBb.úBòL øéëN–íBiä ìëå äìélä ìk äáBb. §¦¤¨©©§¨§¦©§¨¤¨©§¦¨¤¨©©§¨§¨©

úaL øéëN,Lãç øéëN,äðL øéëN,òeáL øéëN;àöéíBia–íBiä ìk äáBb;äìéla àöé–ìk äáBb §¦©¨§¦Ÿ¤§¦¨¨§¦¨©¨¨©¤¨©¨¨©©§¨¤¨
íBiä ìëå äìélä. ©©§¨§¨©

·Èäîäa øëN ãçàå íãà øëN ãçà,íéìk øëN ãçàå–íeMî Ba Lé"BøëN ïzú BîBéa"(åè ,ãë íéøáã), ¤¨§©¨¨§¤¨§©§¥¨§¤¨§©¥¦¤¦§¦¥§¨

.dnwyíéðù òáùî úåçôì äìá÷ êëìä .úåøå÷ úåùòð ïðéà íéðù òáùî úåçôå ,íéìãâå íéøæåç íäå ,ïéðáä úåøå÷ì åéôðò íéööå÷å ,àåä øòé ìù äðàú õò
äî÷ù õöå÷å ïúùô äòøåæ äðåùàø äðù ,íéðù òáùì äìá÷ ìáà .úåøå÷ì íéøæåç íðéà úåèòåî íéðùáã ,úéçð úåøå÷ã àúòãà åàìã ,äáù úåøå÷ õå÷é àì

:äáù
`i`i`i`i.dlild lk daeb mei xikyøîàðù ,åéøçàìù(è"é àø÷éå)úåøéëù ïéà éøäù ,øáãî äìéì øéëùáù øîåì øùôà éàå .ø÷á ãò êúà øéëù úìåòô ïéìú àì

áéúëã ,äôåñá àìà úîìúùî(ä"ë íù)äðéî ïðéùøãå ,äðùá äðù øéëùë[à"ò ä"ñ àòéöî àáá]àîìà .úøçà äðù úìéçúá úîìúùî åæ äðù ìù úåøéëù
äéì ãáòúùî àìàì ïëå .åúåøéëù äúìëùî ø÷åáì åì ãáòúùðù ,äéî÷åú äìéì øéëùá êçøë ìò àáú àì áéúë éëå .äîçä úòé÷ù ãò íåé øéëùì

:ø÷åáä ãò äéì ãáòúùî àì àäã ,äìéì øéëùá äéî÷åú àì éîð ïéìú.dlild lke meid lk daeb zery xikyäáåâ íåéã úåòù øéëù ,øîà÷ éëä
:äìéìä ìë äáåâ äìéìã úåòù øéëù ,íåéä ìë.reay xiky:äèéîù.meia `viäîç äò÷ùù ïåéëå .íåéä ìë äáåâ ,íåéá åà ø÷åáì åúåøéëù äúìëù

:åéìò øáåò.dlila `vi:äìéìá åúåøéëù äúìëù.meid lke dlild lk daebåéìò øáåò åðéàå ,äìéì øéëù äéì éåä êùçúùî åúìåòô äëùîã ïåéëã
:äîçä úòé÷ùá úøçîì ãò ø÷åáá

aiaiaiai.milk xky cg`e dnda xky cg`:íéìëå äîäá åìéôàå ,êúà åúìåòôù ìë ,êúà øéëù úìåòô ïéìú àì áéúëã.eilr xaer epi` eraz `láéúëã
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לקצוץ  רשאי אינו מועטות, לשנים וחכרו  הואיל הקרקע, אגב השקמה

לכדי וגדלים חוזרים אינם שנים משבע שבפחות לפי ענפים, ממנו 
הוא  חייב שהרי  לשדה, ירד  הקורות דעת על  שלא ונמצא קורות,

שהיה. כמו  השקמה אילן  את השדה לבעל epîéäלהחזיר dìa÷ÄÀÈÅÆ
íéðL òáLì,שנים לשבע השקמה ואילן  השדה את שחכר –äðL ÀÆÇÈÄÈÈ

äðBLàø,חכירתו של –ïzLt äpòøæé, פשתן לזרעה הוא רשאי  – ÄÈÄÀÈÆÈÄÀÈ
ליושנה, השדה חוזרת שנים שבע äî÷Lשלאחר úøB÷a Bì LéåÀÆÀÇÄÀÈ

שנים  שבע במשך שהרי  השקמה, מאילן ענפים לקצוץ הוא ורשאי  –
השדה  את מחזיר ונמצא לאיתנם, ויחזרו הענפים יגדלו  חכירתו  של

אותה. שקיבל בשעה שהיתה כמו 

בחכירות משנתנו  i"yx),בארנו  yexitk),באריסות השדה את קיבל  אם שכן 
השדה  לבעל  שיש כיון שנים, שבע תוך  אפילו שירצה מה לזרוע הוא יכול

כך על  חולקים ויש בתבואה. "qezחלק oiir).("aeh mei zet
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Bøáçî äãN ìa÷îäבחכירות בין באריסות בין משנה משנה משנה משנה "),"),"),"),– ("("("("מגידמגידמגידמגיד ÇÀÇÅÈÆÅÂÅ
ãçà òeáLì,השמיטה שנות לשבע –æeæ úBàî òáLa לשבוע – ÀÈÇÆÈÄÀÇÅ

ïéðnäכולו , ïî úéòéáMä,השנים למנין עולה השמיטה שנת – ÇÀÄÄÄÇÄÀÈ
השמיטה; שנת בשביל  לו מנכה íéðLשאינו òáL epîéä dìa÷ÄÀÈÅÆÆÇÈÄ

æeæ úBàî òáLa,"שנים "לשבע אלא "לשבוע", אמר  שלא –ïéà ÄÀÇÅÅ
ïéðnä ïî úéòéáMä משנת חוץ תבואה שנות שבע בשדה ויושב – ÇÀÄÄÄÇÄÀÈ

שבהן . השמיטה

א י ה נ ש מ ר ו א ב

תתן "ביומו טו): כד , (דברים שנאמר בזמנו, השכיר  שכר ליתן  עשה "מצוות
תבוא  "ולא (שם): שנאמר תעשה", ב"לא עובר זמנו , לאחר אחרו  ואם שכרו".

השמש " `)עליו  ,`i zexiky 'ld m"anx)תלין "לא יג): יט, (ויקרא נאמר  וכן  ;
את  לגבות שכיר  של זמנו  מתי ללמד , באה משנתנו  בוקר". עד אתך שכיר פעולת

שכרו ". תתן  "ביומו ועל תלין " "לא על  הבית בעל  עובר  ומתי שכרו,

íBé øéëN,בערב מלאכתו  וגומר ביום העובד  –äáBb, שכרו –ìk ÀÄÆÈ
äìéläעובר הבוקר, עד הבית בעל לו שילם לא ואם שלאחריו; – ÇÇÀÈ

שנאמר  מה יגיגיגיג):):):):על יטיטיטיט,,,, r((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  jz` xiky zlert oilz `l","xwea c
הלילה  כל שגובה יום, בשכיר ללמד בא זה שפסוק חכמים, ופירשו

.(`xnba `ziixa)äìéì øéëN,בבוקר מלאכתו וגומר  בלילה העובד – ÀÄÇÀÈ
äáBb, שכרו –íBiä ìk הבית בעל לו  שילם לא ואם שלאחריו, – ÆÈÇ

שנאמר : מה על עובר החמה, ששקעה eaz`עד `le exky ozz eneia"
."ynyd eilr אלא משתלמת אינה ושכירות שהואיל מבואר , בגמרא

שנאמר  נגנגנגנג):):):):בסוף, כה כה כה כה ,,,, של((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  שכירות – בשנה" שנה "כשכיר

הבית  בעל שאין  נמצא אחרת, בשנה אלא משתלמת אינה זו שנה
פעולת  תלין "לא נאמר: ועליו החמה, שקיעת עד  יום לשכיר משתעבד

כרחך על  השמש" עליו תבוא "לא שכתוב ומה בוקר"; עד  אתך  שכיר
שכירותו . משכלתה בבוקר, לו שנשתעבד  מדבר , לילה øéëNÀÄבשכיר

úBòL,שעות כמה אצלו לעבוד  הבית בעל ששכרֹו –ìk äáBb ÈÆÈ
íBiä ìëå äìéläשכיר היא: המשנה שכוונת מבואר , בגמרא – ÇÇÀÈÀÈÇ

היום. כל גובה ביום שעות שכיר  הלילה; כל גובה בלילה øéëNÀÄשעות
úaL,ימים שבוע לעבוד הבית בעל ששכרו  –Lãç øéëN– ÇÈÀÄÙÆ

ימים, חודש לעבוד äðLששכרו  øéëN,שלמה שנה לעבוד ששכרו  – ÀÄÈÈ
òeáL øéëN,השמיטה שנות שבע לעבוד  ששכרֹו –íBia àöé– ÀÄÈÇÈÈÇ

ביום, מלאכתו  íBiäגמר  ìk äáBb הבית בעל לו שילם לא ואם – ÆÈÇ
תלי "לא על  עובר החמה ששקעה äìélaן".עד  àöé מלאכתו גמר – ÈÈÇÇÀÈ

íBiäבלילה, ìëå äìélä ìk äáBb שהסיפא מבואר , בגמרא – ÆÈÇÇÀÈÀÈÇ
שעות  ששכיר וסובר , קמא תנא על החולק היא, שמעון  רבי  כדעת
בלילה  יצא קמא, תנא לדעת אבל היום, וכל הלילה כל גובה בלילה

הלכה וכן  הלילה, אותו כל  בבבב).).).).גובה יאיאיאיא,,,, שכירותשכירותשכירותשכירות הל הל הל הל '''' ((((רמברמברמברמב""""םםםם
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שכיר . שכר  בדיני  ללמד  מוסיפה משנתנו

íãà øëN ãçà,האדם פעולת שכר  בין  –äîäa øëN ãçàå ÆÈÀÇÈÈÀÆÈÀÇÀÅÈ
הבהמה, מלאכת שכר ובין –íéìk øëN ãçàåהשימוש שכר  ובין  – ÀÆÈÀÇÅÄ

íeMîבכלים, Ba Léå ,"BøëN ïzú BîBéa" íeMî Ba LéÆÄÀÄÅÀÈÀÆÄ
"ø÷a-ãò Ezà øéëN úlòt ïéìú-àG"בעל שילם לא שאם – ÈÄÀËÇÈÄÄÀÇÙÆ

ממה  זה למדים בגמרא אלו. מצוות על עובר  בזמנו , השכר את הבית
ידידידיד):):):):שכתוב כדכדכדכד,,,, jvx`a",((((דבריםדבריםדבריםדברים xy` ...xiky wyrz `l":ודרשוjvx`a

למדים  וכן  אדם. כשכר וכלים בהמה שכר  לרבות שבארצך , כל –
שכתוב: `jz"ממה xiky zlert oilz `l".אתך שפעולתו  כל  –

izdw - zex`ean zeipyn
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Âáâç dìëàå Bøáçî äãN ìa÷îä,äôcLð Bà;àéä äðéãî úkî íà–BøBëç ïî Bì äkðî;úkî dðéà íà ©§©¥¨¤¥£¥©£¨¨¨¨¦§¨¨¦©©§¦¨¦§©¤¦£¦¥¨©©
äðéãî–BøBëç ïî Bì äkðî Bðéà.äãeäé éaøøîBà:úBòîa epîéä dìa÷ íà,Ck ïéáe Ck ïéa–äkðî Bðéà §¦¨¥§©¤¦£©¦§¨¥¦¦§¨¥¤§¨¥¨¥¨¥§©¤

BøBëçî Bì. ¥£
ÊNòa Bøáçî äãN ìa÷îääðMì íéhç íéøBk úø,äú÷ì–dëBzî Bì ïúBð;úBôé äéhç eéä–øîàé àG ©§©¥¨¤¥£¥©£¤¤¦¦¦©¨¨¨§¨¥¦¨¨¦¤¨¨Ÿ©

Bì:÷eMä ïî ç÷Bì éðéøä,dëBzî Bì ïúBð àlà. £¥¦¥©¦©¤¨¥¦¨
ÁíéøBòN dòøæì Bøáçî äãN ìa÷îä–íéhç äpòøæé àG;íéhç–íéøBòN äpòøæé;ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ©§©¥¨¤¥£¥§¨§¨§¦¦§¨¤¨¦¦¦¦¦§¨¤¨§¦©¨¦§¤©§¦¥

øñBà.äàeáz–úéðè÷ äpòøæé àG;úéðè÷–äàeáz äpòøæé;ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøñBà. ¥§¨¦§¨¤¨¦§¦¦§¦¦§¨¤¨§¨©¨¦§¤©§¦¥¥
Ëì Bøáçî äãN ìa÷îäúBèòî íéðL–ïzLt äpòøæé àG,äî÷L úøB÷a Bì ïéàå.ì epîéä dìa÷íéðL òáL ©§©¥¨¤¥£¥§¨¦ª¨¦§¨¤¨¦§¨§¥§©¦§¨¦§¨¥¤§¤©¨¦

.dlitp ick ea yi:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .äá ìôèì áééç ,äá òøæù äî øåòéùë øîåìë
eeee.dcy lawnd:ïéøåë êëå êë úåøéëçá.dpicn zkn:äò÷á äúåà åà äðéãî äúåà ìù úåãù áåø åôãúùð åà ,áâç ìëàù.dkpn epi`êìæî åì øîàã

:íøâ.jk oiae jk oiaäðéãî úëî àéä åìéôà:äøéæâ äøæâð àì úåòîä ìòù .äëðî åðéà
ffff.dzwle:úåôåãù íéèçä åéäù.el ozep:êðéî àðéòá à÷ úåôé íéèç äéì øîéîì êàéä éöî àìå .åììä úåôåãù íéèçî åîò ÷ñôù íéøåë äøùò
gggg.mixery drxfl exiagn dcy lawnd:úåòî åà íéèç åà íéøåòù êëå êë úåøéëçá.mihg dprxfi `l:íéøåòùä ïî [øúåé] ò÷ø÷ä úåùéçëî íéèçäù

.xqe` b"ayxøáãá åîò äðúä íà .íå÷îä éôìå ò÷ø÷ä éôì ìëä äëìä ÷ñô ïéðòìå .øçà ïéîî äðùå äæ ïéîî äðù äúåà íéòøåæùë ò÷ø÷ì äù÷ù
:éøù àëôéàå .äáøä ùéçëîù øáã òåøæìå úåðùì ìåëé åðéà èòî ò÷ø÷ä ùéçëîù

hhhh.zehren mipyl:íéðù òáùî úåçô.ozyt dprxfi `l:íéðù òáù ãò ò÷ø÷á íéøàùð åéùøùå äáøä õøàá ùéçëî ïúùô òøæùzxewa el oi`e

`xephxa yexit
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מחכורו השדה לבעל  מנכה אם אונס, בה ואירע מחברו, שדה בחוכר  דנה משנתנו
לאו. אם

Bøáçî äãN ìa÷îä,לשנה כורים וכך  בכך  בחכירות, –dìëàå ÇÀÇÅÈÆÅÂÅÇÂÈÈ
áâç,ארבה –äôcLð Bà מן הגרעינים שנפלו  על– השיבולים ÈÈÄÀÈÈ

סערה: רוח àéäידי äðéãî úkî íàשל השדות רוב שלקו  – ÄÇÇÀÄÈÄ
העיר , BøBëçאותה ïî Bì äkðî השדה לבעל החוכר  מפחית – ÀÇÆÄÂ

הפסדו . לפי  בחכירותו, עמו  שפסק התבואה úkîמשיעור dðéà íàÄÅÈÇÇ
BøBëç ïî Bì äkðî Bðéà ,äðéãî: לחוכר אומר השדה שבעל  – ÀÄÈÅÀÇÆÄÂ

גרם. úBòîaמזלך epîéä dìa÷ íà :øîBà äãeäé éaø– ÇÄÀÈÅÄÄÀÈÅÆÀÈ
לשנה דינרים וכך בכך  השדה את החוכר d`eaza),שקיבל  `le)ïéaÅ

Ck ïéáe Ck,מדינה מכת היתה אפילו –BøBëçî Bì äkðî Bðéà ÈÅÈÅÀÇÆÅÂ
אותה  חכר אם ברם, והחגב. השדפון  גזירת נגזרה לא המעות שעל  –
על אף הרי  שדה, אותה מתוך השדה לבעל  שנותן  כיון  בתבואה,

הגזירה נגזרה ישראלישראלישראלישראל")")")")חכירותו  nw`..("("("("תפארתתפארתתפארתתפארת `pzk dklde

"מנכה  לומר  שייך לא באריסות שהרי בחכירות, אלא מתפרשת אינה משנתנו 
יחלקו. שימצאו מה שכן  חכורו", מן לו
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חכירתו לו שפורע לשנה, כורים וכך  בכך  מחברו שדה בחוכר  ללמד באה משנתנו
יפה. תבואה שעשתה בין לקויה תבואה שעשתה בין  שדה, אותה מתוך 

Bøáçî äãN ìa÷îä,בחכירות –oebkíéhç íéøBk úøNòa ÇÀÇÅÈÆÅÂÅÇÂÆÆÄÄÄ
äú÷ì ,äðMì התב שדופות,– החיטים שהיו Bìואה, ïúBð– ÇÈÈÈÀÈÅ

עמו , שפסק חיטים הכורים עשרת השדה, לבעל  –dëBzîהחוכר  ÄÈ
ממנו  לדרוש יכול  השדה בעל ואין שדה, אותה של  התבואה מתוך

השוק. מן יפות חיטים לו úBôéשיקח äéhç eéä החיטים אם – ÈÄÆÈÈ
משובחות, היו שדה אותה Bìשל  øîàé àG:השדה לבעל החוכר  – ÙÇ

÷eMä ïî ç÷Bì éðéøä,חכירותך לך לתת בשביל  בינוניות חיטים – ÂÅÄÅÇÄÇ
dëBzî Bì ïúBð àlà.יפות חיטים השדה, אותה מתוך  – ÆÈÅÄÈ

i p y m e i
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לשנות  הוא רשאי אם לזרוע, מה השדה בעל עמו  שהתנה בחוכר, דנה משנתנו
לאו. אם

Bøáçî äãN ìa÷îä,לשנה תבואה כורים וכך  בכך בחכירות, – ÇÀÇÅÈÆÅÂÅ

zpn lríéhç äpòøæé àG ,íéøBòN dòøæì מכחישים שהחיטים – ÀÈÀÈÀÄÄÀÈÆÈÄÄ
השעורים; מן  יותר הקרקע חיטים,íéhçאת לזרעה מנת על – ÄÄ

íéøBòN äpòøæé.שעורים לזרעה הוא רשאי –ïa ïBòîL ïaø ÄÀÈÆÈÀÄÇÈÄÀÆ
øñBà ìàéìîbשנאמר טעמו , מבואר  בגמרא שעורים. לזרעה – ÇÀÄÅÅ

יגיגיגיג):):):): גגגג,,,, ולא ((((צפניהצפניהצפניהצפניה כזב ידברו ולא עולה יעשו  לא ישראל "שארית

ואפילו  שהתנו , ממה לשנות שאסור  כלומר  תרמית", לשון  בפיהם ימצא
הטעם מבארים ויש  גמליאל(xnba`),לטובה. בן  שמעון רבן  שלדעת

בשנה א  חיטים השדה בעל  זרעה ושמא אחר , מין שנה בכל לזרוע ין 
(כפירוש השדה את מקלקל  נמצא שעורים, החוכר יזרענה ואם שעברה,

רבן  שלדעת להיפך, זה טעם מפרשים התוספות בעלי ברם, רש"י).
השדה  בעל  ושמא מין , אותו שנה בכל לזרוע אין גמליאל  בן שמעון

החוכר על גמליאל בן שמעון רבן  אסר  הלכך שעורים, אשתקד  זרעה
חיטים. לזרעה השדה בעל עמו כשהתנה שעורים –äàeázלזרעה ÀÈ

תבואה, לזרעה מנת על  מחברו שדה ÷úéðèהחוכר  äpòøæé àG– ÄÀÈÆÈÄÀÄ
התבואה; מן  יותר הקרקע את מכחשת מנת ÷úéðèשהקטנית על – ÄÀÄ

קטנית, äàeázלזרעה äpòøæéשהרי תבואה, לזרעה הוא רשאי  – ÄÀÈÆÈÀÈ
להיפך: גורסים ויש  לטובה. הוא d`eaz,השינוי  dprxfi `l ziphw

ziphw dprxfi d`eaz.(".(".(".("טובטובטובטוב יום יום יום יום  """"תוספותתוספותתוספותתוספות ïa((((עייןעייןעייןעיין ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆ
øñBà ìàéìîb.לעיל הטעם שבארנו  כמו שהתנה, ממה לשנות – ÇÀÄÅÅ

בדבר עמו  התנה שאם הקרקע, טיב לפי הכל  הלכה פסק ולענין

שמכחיש דבר  ולזרוע לשנות רשאי אינו מעט, הקרקע את שמכחיש
לשנות הוא רשאי  להיפך ואילו ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).הרבה, ((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם;;;;

לבעל נותן  והוא הואיל באריסות, שדה המקבל  שכן  בחוכר , משנתנו  בארנו 
על כך  כל  מקפיד  השדה בעל אין  ביניהם, המוסכם כפי מהיבול , חלק השדה
לדבר לשנות האריס רשאי הלכך  משובח. יבול שיקבל ובלבד  הקרקע, הכחשת
עליו שהתנה מהדבר  יותר הקרקע את שמכחיש פי על  אף יותר, טוב שהוא

;(xeh ;i"yx),בכלל לשנות לו  אסור  באריסות שדה שהמקבל להיפך , סוברים ויש
אני רוצה לומר: הוא יכול התבואה, בגוף חלק השדה לבעל ויש שהואיל 

שהת  אחרבמה בדבר ולא o"anxd).נינו  mya "dpyn cibn")
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Bøáçî äãN ìa÷îäבחכירות úBèòî,((((רש רש רש רש """"יייי))))– íéðLì– ÇÀÇÅÈÆÅÂÅÀÈÄËÈ
שנים, משבע ïzLtפחות äpòøæé àG את מכחיש  פשתן  שזרע – ÄÀÈÆÈÄÀÈ

שנים שבע עד בקרקע נשארים ושרשיו  הרבה ïéàåÀÅ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ),),),),הקרקע
äî÷L úøB÷a Bìלפי קורות, קרויים וענפיו  השקמה אילן גזע – ÀÇÄÀÈ

אילן  גם חכר שאם ללמדנו , המשנה ובאה לבנין, קורות מהם שעושים

izdw - zex`ean zeipyn
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–ïzLt äpòøæé äðBLàø äðL,äî÷L úøB÷a Bì Léå. ¨¨¦¨¦§¨¤¨¦§¨§¤§©¦§¨
Èì Bøáçî äãN ìa÷îäòáLa ãçà òeáLæeæ úBàî–ïéðnä ïî úéòéáMä.òáLa íéðL òáL epîéä dìa÷ ©§©¥¨¤¥£¥§¨©¤¨¦§©¥©§¦¦¦©¦§¨¦§¨¥¤¤©¨¦¦§©

æeæ úBàî–ïéðnä ïî úéòéáMä ïéà. ¥¥©§¦¦¦©¦§¨
‡ÈíBé øéëN–äìélä ìk äáBb.äìéì øéëN–íBiä ìk äáBb.úBòL øéëN–íBiä ìëå äìélä ìk äáBb. §¦¤¨©©§¨§¦©§¨¤¨©§¦¨¤¨©©§¨§¨©

úaL øéëN,Lãç øéëN,äðL øéëN,òeáL øéëN;àöéíBia–íBiä ìk äáBb;äìéla àöé–ìk äáBb §¦©¨§¦Ÿ¤§¦¨¨§¦¨©¨¨©¤¨©¨¨©©§¨¤¨
íBiä ìëå äìélä. ©©§¨§¨©

·Èäîäa øëN ãçàå íãà øëN ãçà,íéìk øëN ãçàå–íeMî Ba Lé"BøëN ïzú BîBéa"(åè ,ãë íéøáã), ¤¨§©¨¨§¤¨§©§¥¨§¤¨§©¥¦¤¦§¦¥§¨

.dnwyíéðù òáùî úåçôì äìá÷ êëìä .úåøå÷ úåùòð ïðéà íéðù òáùî úåçôå ,íéìãâå íéøæåç íäå ,ïéðáä úåøå÷ì åéôðò íéööå÷å ,àåä øòé ìù äðàú õò
äî÷ù õöå÷å ïúùô äòøåæ äðåùàø äðù ,íéðù òáùì äìá÷ ìáà .úåøå÷ì íéøæåç íðéà úåèòåî íéðùáã ,úéçð úåøå÷ã àúòãà åàìã ,äáù úåøå÷ õå÷é àì

:äáù
`i`i`i`i.dlild lk daeb mei xikyøîàðù ,åéøçàìù(è"é àø÷éå)úåøéëù ïéà éøäù ,øáãî äìéì øéëùáù øîåì øùôà éàå .ø÷á ãò êúà øéëù úìåòô ïéìú àì

áéúëã ,äôåñá àìà úîìúùî(ä"ë íù)äðéî ïðéùøãå ,äðùá äðù øéëùë[à"ò ä"ñ àòéöî àáá]àîìà .úøçà äðù úìéçúá úîìúùî åæ äðù ìù úåøéëù
äéì ãáòúùî àìàì ïëå .åúåøéëù äúìëùî ø÷åáì åì ãáòúùðù ,äéî÷åú äìéì øéëùá êçøë ìò àáú àì áéúë éëå .äîçä úòé÷ù ãò íåé øéëùì

:ø÷åáä ãò äéì ãáòúùî àì àäã ,äìéì øéëùá äéî÷åú àì éîð ïéìú.dlild lke meid lk daeb zery xikyäáåâ íåéã úåòù øéëù ,øîà÷ éëä
:äìéìä ìë äáåâ äìéìã úåòù øéëù ,íåéä ìë.reay xiky:äèéîù.meia `viäîç äò÷ùù ïåéëå .íåéä ìë äáåâ ,íåéá åà ø÷åáì åúåøéëù äúìëù

:åéìò øáåò.dlila `vi:äìéìá åúåøéëù äúìëù.meid lke dlild lk daebåéìò øáåò åðéàå ,äìéì øéëù äéì éåä êùçúùî åúìåòô äëùîã ïåéëã
:äîçä úòé÷ùá úøçîì ãò ø÷åáá

aiaiaiai.milk xky cg`e dnda xky cg`:íéìëå äîäá åìéôàå ,êúà åúìåòôù ìë ,êúà øéëù úìåòô ïéìú àì áéúëã.eilr xaer epi` eraz `láéúëã

`xephxa yexit

לקצוץ  רשאי אינו מועטות, לשנים וחכרו  הואיל הקרקע, אגב השקמה

לכדי וגדלים חוזרים אינם שנים משבע שבפחות לפי ענפים, ממנו 
הוא  חייב שהרי  לשדה, ירד  הקורות דעת על  שלא ונמצא קורות,

שהיה. כמו  השקמה אילן  את השדה לבעל epîéäלהחזיר dìa÷ÄÀÈÅÆ
íéðL òáLì,שנים לשבע השקמה ואילן  השדה את שחכר –äðL ÀÆÇÈÄÈÈ

äðBLàø,חכירתו של –ïzLt äpòøæé, פשתן לזרעה הוא רשאי  – ÄÈÄÀÈÆÈÄÀÈ
ליושנה, השדה חוזרת שנים שבע äî÷Lשלאחר úøB÷a Bì LéåÀÆÀÇÄÀÈ

שנים  שבע במשך שהרי  השקמה, מאילן ענפים לקצוץ הוא ורשאי  –
השדה  את מחזיר ונמצא לאיתנם, ויחזרו הענפים יגדלו  חכירתו  של

אותה. שקיבל בשעה שהיתה כמו 

בחכירות משנתנו  i"yx),בארנו  yexitk),באריסות השדה את קיבל  אם שכן 
השדה  לבעל  שיש כיון שנים, שבע תוך  אפילו שירצה מה לזרוע הוא יכול

כך על  חולקים ויש בתבואה. "qezחלק oiir).("aeh mei zet

i y i l y m e i
י ה נ ש מ ר ו א ב

Bøáçî äãN ìa÷îäבחכירות בין באריסות בין משנה משנה משנה משנה "),"),"),"),– ("("("("מגידמגידמגידמגיד ÇÀÇÅÈÆÅÂÅ
ãçà òeáLì,השמיטה שנות לשבע –æeæ úBàî òáLa לשבוע – ÀÈÇÆÈÄÀÇÅ

ïéðnäכולו , ïî úéòéáMä,השנים למנין עולה השמיטה שנת – ÇÀÄÄÄÇÄÀÈ
השמיטה; שנת בשביל  לו מנכה íéðLשאינו òáL epîéä dìa÷ÄÀÈÅÆÆÇÈÄ

æeæ úBàî òáLa,"שנים "לשבע אלא "לשבוע", אמר  שלא –ïéà ÄÀÇÅÅ
ïéðnä ïî úéòéáMä משנת חוץ תבואה שנות שבע בשדה ויושב – ÇÀÄÄÄÇÄÀÈ

שבהן . השמיטה

א י ה נ ש מ ר ו א ב

תתן "ביומו טו): כד , (דברים שנאמר בזמנו, השכיר  שכר ליתן  עשה "מצוות
תבוא  "ולא (שם): שנאמר תעשה", ב"לא עובר זמנו , לאחר אחרו  ואם שכרו".

השמש " `)עליו  ,`i zexiky 'ld m"anx)תלין "לא יג): יט, (ויקרא נאמר  וכן  ;
את  לגבות שכיר  של זמנו  מתי ללמד , באה משנתנו  בוקר". עד אתך שכיר פעולת

שכרו ". תתן  "ביומו ועל תלין " "לא על  הבית בעל  עובר  ומתי שכרו,

íBé øéëN,בערב מלאכתו  וגומר ביום העובד  –äáBb, שכרו –ìk ÀÄÆÈ
äìéläעובר הבוקר, עד הבית בעל לו שילם לא ואם שלאחריו; – ÇÇÀÈ

שנאמר  מה יגיגיגיג):):):):על יטיטיטיט,,,, r((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  jz` xiky zlert oilz `l","xwea c
הלילה  כל שגובה יום, בשכיר ללמד בא זה שפסוק חכמים, ופירשו

.(`xnba `ziixa)äìéì øéëN,בבוקר מלאכתו וגומר  בלילה העובד – ÀÄÇÀÈ
äáBb, שכרו –íBiä ìk הבית בעל לו  שילם לא ואם שלאחריו, – ÆÈÇ

שנאמר : מה על עובר החמה, ששקעה eaz`עד `le exky ozz eneia"
."ynyd eilr אלא משתלמת אינה ושכירות שהואיל מבואר , בגמרא

שנאמר  נגנגנגנג):):):):בסוף, כה כה כה כה ,,,, של((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  שכירות – בשנה" שנה "כשכיר

הבית  בעל שאין  נמצא אחרת, בשנה אלא משתלמת אינה זו שנה
פעולת  תלין "לא נאמר: ועליו החמה, שקיעת עד  יום לשכיר משתעבד

כרחך על  השמש" עליו תבוא "לא שכתוב ומה בוקר"; עד  אתך  שכיר
שכירותו . משכלתה בבוקר, לו שנשתעבד  מדבר , לילה øéëNÀÄבשכיר

úBòL,שעות כמה אצלו לעבוד  הבית בעל ששכרֹו –ìk äáBb ÈÆÈ
íBiä ìëå äìéläשכיר היא: המשנה שכוונת מבואר , בגמרא – ÇÇÀÈÀÈÇ

היום. כל גובה ביום שעות שכיר  הלילה; כל גובה בלילה øéëNÀÄשעות
úaL,ימים שבוע לעבוד הבית בעל ששכרו  –Lãç øéëN– ÇÈÀÄÙÆ

ימים, חודש לעבוד äðLששכרו  øéëN,שלמה שנה לעבוד ששכרו  – ÀÄÈÈ
òeáL øéëN,השמיטה שנות שבע לעבוד  ששכרֹו –íBia àöé– ÀÄÈÇÈÈÇ

ביום, מלאכתו  íBiäגמר  ìk äáBb הבית בעל לו שילם לא ואם – ÆÈÇ
תלי "לא על  עובר החמה ששקעה äìélaן".עד  àöé מלאכתו גמר – ÈÈÇÇÀÈ

íBiäבלילה, ìëå äìélä ìk äáBb שהסיפא מבואר , בגמרא – ÆÈÇÇÀÈÀÈÇ
שעות  ששכיר וסובר , קמא תנא על החולק היא, שמעון  רבי  כדעת
בלילה  יצא קמא, תנא לדעת אבל היום, וכל הלילה כל גובה בלילה

הלכה וכן  הלילה, אותו כל  בבבב).).).).גובה יאיאיאיא,,,, שכירותשכירותשכירותשכירות הל הל הל הל '''' ((((רמברמברמברמב""""םםםם

i r i a x m e i
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שכיר . שכר  בדיני  ללמד  מוסיפה משנתנו

íãà øëN ãçà,האדם פעולת שכר  בין  –äîäa øëN ãçàå ÆÈÀÇÈÈÀÆÈÀÇÀÅÈ
הבהמה, מלאכת שכר ובין –íéìk øëN ãçàåהשימוש שכר  ובין  – ÀÆÈÀÇÅÄ

íeMîבכלים, Ba Léå ,"BøëN ïzú BîBéa" íeMî Ba LéÆÄÀÄÅÀÈÀÆÄ
"ø÷a-ãò Ezà øéëN úlòt ïéìú-àG"בעל שילם לא שאם – ÈÄÀËÇÈÄÄÀÇÙÆ

ממה  זה למדים בגמרא אלו. מצוות על עובר  בזמנו , השכר את הבית
ידידידיד):):):):שכתוב כדכדכדכד,,,, jvx`a",((((דבריםדבריםדבריםדברים xy` ...xiky wyrz `l":ודרשוjvx`a

למדים  וכן  אדם. כשכר וכלים בהמה שכר  לרבות שבארצך , כל –
שכתוב: `jz"ממה xiky zlert oilz `l".אתך שפעולתו  כל  –

izdw - zex`ean zeipyn
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íeMî Ba LéåàG"-ãò Ezà øéëN úlòt ïéìú-"ø÷a(âé ,èé àø÷éå).éúîéà?BòázL ïîæa;Bòáz àG–øáBò Bðéà §¤¦¨¦§ª©¨¦¦§©Ÿ¤¥¨©¦§©¤§¨§¨¥¥
åéìò.éðçìL ìöà Bà éðåðç ìöà eäçîä–åéìò øáBò Bðéà.øéëN,Bpîæa–ìèBðå òaLð;Bpîæ øáò–Bðéà ¨¨¦§¨¥¤¤§¨¦¥¤ª§¨¦¥¥¨¨¨¦¦§©¦§¨§¥¨©§©¥

ìèBðå òaLð.BòázL íéãò Lé íà–ìèBðå òaLð äæ éøä.áLBz øb–íeMî Ba Lé"BøëN ïzú BîBéa", ¦§¨§¥¦¥¥¦¤§¨£¥¤¦§¨§¥¥¨¤¦§¦¥§¨
íeMî Ba ïéàåàG"-ãò Ezà øéëN úlòt ïéìú-"ø÷a. §¥¦¨¦§ª©¨¦¦§©Ÿ¤

‚Èúéáa àlà epðkLîé àG Bøáç úà äåìnäïéc,BðBkLî ìBhì Búéáì ñðké àGå,øîàpL(àé ,ãë íéøáã): ©©§¤¤£¥§©§§¤¤¨§¥¦§¦¨¥§¥¦©§¤¤¡©
"ãîòz õeça".íéìë éðL Bì eéä–ãçà çépîe ãçà ìèBð;íBia äLøçnä úàå äìéla økä úà øéæçîe.íàå ©©£Ÿ¨§¥¥¦¥¤¨©¦©¤¨©£¦¤©©©©§¨§¤©©£¥¨©§¦

:åúòãî àìù êúòãì ,êúà.edgnd:úåòî øðéãá åì ïú éðçìùì øîà åà ,íìùà éðàå úåøéô øðéãá äæ ìòåôì ïú åì øîàå éðåðç ìöà åãéîòäå åìöàî å÷úð
.eilr xaer epi`:éðåðç ìöà åäçîäù àìå ,êúà áéúëã.lhepe rayp epnfa xiky,ïúð àì àåäå ïúðù øåáñ íéîòôìå åéìòåôá ãåøè úéáä ìòáã íåùî

:øéëùà äåéãùå úéáä ìòáî äòåáùì äåì÷ù.epnfa `lyìòá ãéùç àìå ,øëãîå äéùôðà éîø äéáåéç ïîæ àèî éë ,åéìòåôá ãåøè úéáä ìòáã áâ ìò óà
:ïéìú ìá ìò øáåò àåäù úéáä.ayez xbøâ àìå êòø ,êòø àø÷ã àùéøá áéúëã ,ïéìú àì íåùî åá ïéà .úåìáð ìëåàå æ"ò ãåáòì àìù åéìò ìá÷ù

:áùåú
bibibibi.exiag z` delnd:åòøô àìå ïîæ òéâäå.eppkyni `l:ã"á úåùøá åðîî ç÷éù ,ïéã úéá çéìù é"ò àìà ,÷åùá åìéôàå åçøë ìòá ïåëùî åðîî ç÷éì

.ezial qpki `le:åîöò áåç ìòá ïëù ìëå .åúéáì ñðëé àì ã"á çéìù åìéôà.milk ipy el did:íäéðùá åðëùîå íäéðù ãâðë åáåçåxifgne cg` lhep
.cg`:íåéá äùéøçîä úàå äìéìá øëä úà øéæçî ,ìéæàå ùøôîãë ,åìöà éðùä áëòéå åðøéæçé ,äæì êéøö àåäù äòùá.zn,íéùøåéì èåáòä áéùî ïéà .äåìä

`xephxa yexit

éúîéà?הבית בעל עובר  –BòázL ïîæa את השכיר  שתבע – ÅÈÇÄÀÇÆÀÈ
לו ; נתן ולא ממנו Bòázשכרו  àG,תבעֹו לא השכיר אם אבל – ÀÈ

åéìò øáBò Bðéà."תלין "לא ומשום שכרו " תתן  "ביומו משום – ÅÅÈÈ
שאינו  לו , ליתן  מעות לו  היו  ולא תבעֹו אם הדין שהוא מבואר , בגמרא

éðåðçעובר. ìöà eäçîä,לחנווני המחאה הבית בעל לו  מסר – ÄÀÈÅÆÆÀÈÄ
לו, המגיע השכר  בסכום מזונות לו éðçìLשיתן ìöà Bà או – ÅÆËÀÈÄ

מעות, לו  שיתן  מעות, ופורט המחליף לשולחני , המחאה לו  שמסר

לו , ליתן השולחני או  החנווני עליו åéìòוקיבל  øáBò Bðéà בגמרא – ÅÅÈÈ
ברייתא: xiky",מובאת zlert oilz `l"תלמוד תבעֹו? לא אפילו יכול 

לדעתך"`jz"לומר: –jpevx cvn `l` dripnd oi`y ,jpevxl xnelk)
oiicr lehil dvex xikyd oi`y xkip ,eraz `lyk la` ;epnfa el wlql

" תמימהתמימהתמימהתמימה""""– לומר:תורהתורהתורהתורה תלמוד לו? אין  אפילו יכול ;(jz`שיש –
לומר : תלמוד  שולחני? ואצל  חנווני אצל  המחהו  אפילו  יכול  אתך ;

jz`." שולחני ואצל  חנווני  אצל  שהמחהו ולא –Bpîæa ,øéëN– ÈÄÄÀÇ
ובעל התשלומים, חיוב שחל בזמן הבית מבעל שכרו  את שתבע שכיר

שילם, שכבר  טען שכרו ,òaLðהבית את עדיין  קיבל  שלא השכיר , – ÄÀÈ
ìèBðå תורה של שבשבועות פי על  ואף הבית. מבעל השכר  את – ÀÅ

יישבע  שהשכיר חכמים תיקנו כאן  מקום מכל ונפטר , נשבע הנתבע
לפעמים  הוא טועה כך ומתוך  בעסקיו , טרוד הבית שבעל  משום ויטול,

אינ  שכרו , לקבלת נתונה שדעתו השכיר ואילו  שנתן, עלולוסבור  ו 
אם  אבל  בעדים, הבית בעל כששכר ֹו אמורים? דברים במה לטעות.

לומר : שיכול  מתוך היינו במיגו , הבית בעל נאמן  בעדים, שלא שכר ֹו
שכרך  לך ושילמתי  שכרתיך  לומר : הוא נאמן שכרתיך" ((((גמרא גמרא גמרא גמרא "לא

בבבב).).).). מה מה מה מה ,,,, Bpîæשבועותשבועותשבועותשבועות øáò זמן שעבר לאחר שכרו תבע אם אבל – ÈÇÀÇ
שלאחריו , ביום שכרו ותבע יום שכיר שהיה כגון התשלומים, חיוב

ìèBðå òaLð Bðéàונפטר לו, שילם שכבר נשבע הבית בעל  אלא – ÅÄÀÈÀÅ
זמן  כשמגיע מקום מכל  בעסקיו , טרוד שהוא פי  על שאף מלשלם,
על שיעבור  חשוד ואינו  וזוכר, כך על דעתו  נותן הריהו לשלם, חיובו

תלין ". BòázL"לא íéãò Lé íàשכיר שהיה כגון זמנו , בסוף – ÄÅÅÄÆÀÈ
היום  בסוף ותבעו  לילה שכיר שהיה או  הלילה, בסוף ותבעו  יום

הראהראהראהרא""""ש ש ש ש )))) אחר((((גמרא גמרא גמרא גמרא ;;;; לו  שישלם העדים, בפני  הבית בעל  לו  ואמר  ,
ìèBðåכך , òaLð äæ éøä היום אותו  כל דווקא בגמרא: ומבואר  – ÂÅÆÄÀÈÀÅ

שכרו  לגבות שזמנו הערב, עד שני ביום עבד אם כגון  תביעה, של
שלישי ביום ואילו  ונוטל , נשבע שלישי ליל  כל נמצא שלישי , ליל כל

הרי שלישי , ליל  בסוף שתבעו  עדים הביא ואם בשבועה; נוטל אינו
המוציא  והלאה רביעי  מליל  אבל שלישי; יום כל  ונוטל נשבע זה

יום  עד והולך תובעו שהיה עדים הביא אם וכן הראיה. עליו מחברו 
חמישי יום כל  ונוטל נשבע זה הרי בבוקר, רמברמברמברמב""""ם ם ם ם חמישי  ((((הרא הרא הרא הרא """"שששש;;;;

וווו).).).). יא יא יא יא ,,,, שכירות שכירות שכירות שכירות  áLBzהלהלהלהל'''' øb נח בני  מצוות שבע עליו  שקיבל גוי  – ÅÈ
נבלות אוכל  e),והוא ,d lirl epxe`a oiir)BîBéa" íeMî Ba LéÆÄÀ

"BøëN ïzúשם שנאמר תושב, גר על אף נאמר  זה שפסוק ((((דברים דברים דברים דברים – ÄÅÀÈ
ידידידיד):):):): ב כדכדכדכד,,,, בארצך אשר מגרך זה "או  – "בשעריך " ודרשו : שעריך ",

בו  שנאמר נבלות, כא כא כא כא ):):):):אוכל ידידידיד,,,, נבלה((((דבריםדבריםדבריםדברים כל  תאכלו xbl"לא
;"dlk`e dppzz jixrya xy`úlòt ïéìú-àG" íeMî Ba ïéàåÀÅÄÈÄÀËÇ

"ø÷a-ãò Ezà øéëN,בישראל אלא מדבר  אינו זה שפסוק – ÈÄÄÀÇÙÆ
הפסוק בתחילת שם יגיגיגיג):):):):שנאמר יטיטיטיט,,,, רעך ",((((ויקראויקראויקראויקרא את תעשק "לא

תושב.jrxודרשו : גר  ולא

ג י ה נ ש מ ר ו א ב

בתורה  נאמר זה בענין  חובו . על  חברו  את למשכן הבא בדין עוסקת זו  משנה
י-יג): כד , ehear.(דברים hearl ezia l` `eaz `l ,dne`n z`yn jrxa dyz ik"

ipr yi` m`e .dvegd heard z` jil` `ivei ea dyep dz` xy` yi`de ,cenrz uega
,jkxae eznlya akye ynyd `eak heard z` el aiyz ayd .eheara akyz `l ,`ed

."jidlÎ` 'd iptl dwcv didz jle מפרשה הנלמדים הדינים פרטי  ללמד באה משנתנו
זו.

Bøáç úà äåìnä,פרעו ולא הפירעון  זמן והגיע –epðkLîé àG ÇÇÀÆÆÂÅÀÇÀÀÆ
ïéc úéáa àlà מחוץ ואפילו כורחו , בעל משכון  ממנו  יטול לא – ÆÈÀÅÄ

ברשות  הלווה מן  משכון שיטול דין, בית שליח ידי  על אלא לביתו,

דין. BðBkLîבית ìBhì Búéáì ñðké àGå: מבואר בגמרא – ÀÄÈÅÀÅÄÇÀ
עומד אלא למשכנו, הלווה של לביתו ייכנס לא דין  בית שליח אפילו

משכון, לו מוציא והלה ãîòzמבחוץ õeça" :øîàpLyi`de ÆÆÁÇÇÇÂÙ
,"dvegd heard z` jil` `ivei ea dyep dz` xy` בברייתא ודרשו 

אשר שהאיש  יודע איני תעמוד ", "בחוץ שנאמר ממשמע בגמרא:

שליח  לרבות "והאיש"? לומר  תלמוד  מה אלא יוציא? בו נושה אתה
הוא: כך  הכתוב של  שפירושו  (כלומר  דין , zבית uega,cenr אתה

yi`deוזה דין , בית שליח `zשהוא jil` `ivei ea dyep dz` xy`
dvegd heard–דין ,רש רש רש רש """"יייי בית לשליח המלוה בין  איפוא, ההבדל, .(

אפילו  לביתו, מחוץ כשהוא הלווה, מיד  משכון  נוטל דין  בית ששליח
אלא  הלווה מיד משכון  נוטל  אינו עצמו  המלוה ואילו  כורחו , בעל 

מדעתו לו נותן הוא כן רמב רמב רמב רמב """"םםםם).).).).אם íéìë((((גמרא גמרא גמרא גמרא ;;;; éðL Bì eéä– ÈÀÅÅÄ
שניהם, כנגד  חובו  שהיה כלים, בשני  משכנֹו אם ãçàכלומר ìèBðÅÆÈ

ãçà çépîe כמו לו , צריך שהוא בשעה ללווה אחד כלי  ומחזיר – ÇÄÇÆÈ
והולכת: מפרשת úàåשהמשנה äìéla økä úà øéæçîeÇÂÄÆÇÇÇÇÀÈÀÆ

íBia äLøçnäכר ממנו נטל והמלוה עני  היה הלווה אם כגון – ÇÇÂÅÈÇ
כדי ערב, בכל  הכר את לו להחזיר  הוא חייב משכון , לשם ומחרשה

מלאכתו. בה לעשות כדי בוקר , בכל  המחרשה ואת עליו, íàåÀÄלישון 
úî,הלווה –åéLøBéì øéæçî Bðéà את מחזיר המלוה אין – ÅÅÇÂÄÀÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn

` dpyn ixiyr wxt `rivn `aa zkqn

úî–åéLøBéì øéæçî Bðéà.ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà:GL ãò àlà øéæçî Bðéà Bîöòì óàíBé íéL; ¥¥©£¦§§¨©¨¦§¤©§¦¥¥©§©§¥©£¦¤¨©§¦
GMîeïéc úéáa ïøëBî ïläìe íBé íéL.äðîìà,äøéLò àéäL ïéa äiðò àéäL ïéa–dúBà ïéðkLîî ïéà, ¦§¦§©¨§¨§¥¦©§¨¨¥¤¦£¦¨¥¤¦£¦¨¥§©§§¦¨

øîàpLù)(æé ,íù í:"äðîìà ãâa ìáçú àGå".íéçøä úà ìáBçä–äNòú àGa øáBò,íéìë éðL íeMî áiçå, ¤¤¡©§©£Ÿ¤¤©§¨¨©¥¤¨¥©¦¥§©£¤§©¨¦§¥¥¦
øîàpL(å ,íù íù):àG"-"áëøå íéçø ìáçé.áëøå íéçø àGåeøîà ãáìa,Lôð ìëà Ba ïéNBòL øác ìk àlà, ¤¤¡©©£Ÿ¥©¦¨¨¤§¥©¦¨¤¤¦§©¨§¤¨¨¨¨¤¦Ÿ¤¤¤
øîàpL(íù):ék"-"ìáç àeä Lôð. ¤¤¡©¦¤¤Ÿ¥

È ¯ È ˘ Ú ˜ ¯ Ù
‡eìôpL íéðL ìL äiìòäå úéaä–øôòáe íéðáàáe íéöòa íé÷ìBç íäéðL;úBéeàøä íéðáà elà íéàBøå ©©¦§¨£¦¨¤§©¦¤¨§§¥¤§¦¨¥¦¨£¨¦¤¨¨§¦¥£¨¦¨§

øazLäì.åéðáà úö÷î øékî ïäî ãçà äéä íà–ïBaLçä ïî Bì úBìBòå ïìèBð. §¦§©¥¦¨¨¤¨¥¤©¦¦§¨£¨¨§¨§¦©¤§

áéúë èåáòä úà åì áéùú áùäã ,èåáòä úáùä úåöî ïàë ïéàù(ã"ë íéøáã):ùøåéì àìå åì ,.mei miyly crïá ïåòîù ïáøë äëìä ïéàå .ïéã úéá ïîæ
:ìàéìîâ.'eke dxiyr `idy oia dipr `idy oiaúàöåéå úñðëð àéäå äì øéæçäì êéøö äúàù êåúîù ,ïéðëùîî ïéàã àåä äéðò ,øîàã ïàîì àëéàã íåùî

ãçà ,äðîìà ãâá ìåáçú àì áéúëã ,àìã àðú éàä ïì òîùî÷ ,ïéðëùîî àîéà ,éëä øîéîì àëéìã äøéùò ìáà ,äéúåðëùá òø íù äàéùî äúà ,êìöà
:òîùîá äøéùò ãçàå äéðò.milk ipy meyn:íéçø äðåúçúäå .áëø äðåéìòä

i`̀̀̀.mipy ly dilrde ziad:øçà ìù äééìòå ,ãçà ìù úéáä.miwleg mdipy:ïåúçú ìù íéðáà åìàå ïåéìò ìù íéðáà åìà øëéð ïéàù éôìmi`exe
.xazydl zeie`xd mipa` el`úåðåéìòä ,äáøä åðîî ïìäì ìôð ìúåë ìù åðåéìò íàå .åøáùð úåðåúçúäù úòãì ùé ,åéúçú ìôðå åãåñéî úéáä ñáçð íàù

íå÷îî åìôðù úåîéìù úåðåúçúäå ,äåáâ íå÷îî åìôðù ,åøáùðàëéìå ,ãéî íéðáàä úà åðôå äìéìá ìúåëä ìôðù éøééî ,íé÷ìåç íäéðù àðúã àùéøå .êåîð
:øåáúà àúééìòå ìôð äèáçá éà ,øåáúà äàúúå ìôð äñáçá éà í÷éîì.eipa` zvwn:úåîìù ïäå.olhep,úîà àåäù ïäî úö÷á ïòåè äìäù ïåâëå

.íìùî òáùéì ìåëé åðéàå äòåáù áééåçîä ìëå ,òáùéì ìåëé åðéàå àúééøåàã äòåáù áééåçî äéì äåä úö÷îá äãåî àåäù ïåéëù ,òãåé åðéàù øîåà úö÷áå
:äåùá åøéáç íò ÷ìåçå òãåé åðéàù òáùé ,òãåé éðéà ïìåë ìò øîà íà ìáà

`xephxa yexit

ודרשו: העבוט", את לו תשיב "השב שנאמר: ליורשיו , eהעבוט l
המשכון  את שמחזירים פי על שאף בגמרא, אמרו מכאן ליורשיו . ולא

שלא  כדי אותו , ממשכנים מקום מכל  לו , צריך שהוא בשעה ללווה
החוב את משמטת שביעית hnynתהא aegd oi` oekynd lr deelndy)

רש רש רש רש """"יייי הלווה )–––– ימות שאם כלומר בניו, אצל מיטלטלין יעשה ולא ,

קנאו , המשכון את המלוה שנטל שמשעה מהמשכון, חובו  לגבות יוכל
אצלו כפיקדון הריהו  ללווה שחוזרים רש רש רש רש """"יייי))))((((וכשמחזירו  והטעם .

zetqezd,וממשכנים, ilra mix`an וגם לכפור, הלווה יוכל שלא כדי 
משכונו  יחזירו ויום יום שבכל  מתבייש כי  חובו , לפרוע ((((עיין עיין עיין עיין ימהר 

איגראיגראיגראיגר).).).). עקיבאעקיבאעקיבאעקיבא רבירבירבירבי óàתוספות תוספות תוספות תוספות  :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆÇÀÄÅÅÇ
Bîöòì,עצמו ללווה –øéæçî Bðéà,המשכון את –ãò àlà ÀÇÀÅÇÂÄÆÈÇ

GLíBé íéL.דין בית זמן שהוא –GMîeïøëBî ïläìe íBé íéL ÀÄÄÀÄÀÇÈÀÈ
ïéc úéáa וגובה דין, בבית משכון , לשם שנטל  הכלים, את מוכר  – ÀÅÄ
חובו. l`ilnb,את oa oerny oaxk dkld oi`eצריך שהלווה כל אלא

המשכון  היה אם ברם, למכרו. ואסור  ומחזיר, נוטל  לעולם למשכון,

המלוה  הרי לו, אותם מחזירים ואין  להם, צריך הלווה שאין  מדברים
דין . בבית מוכרו כך  ואחר יום, שלושים עד אצלו  המשכון  את מניח

ïéðkLîî ïéà ,äøéLò àéäL ïéa äiðò àéäL ïéa ,äðîìàÇÀÈÈÅÆÄÂÄÈÅÆÄÂÄÈÅÀÇÀÀÄ
dúBà, דין בית שליח ידי על אפילו –ìáçú àGå" :øîàpL ÈÆÆÁÇÀÇÂÙ

"äðîìà ãâa אין ההלואה בשעת שאפילו  כותב, הרמב"ם – ÆÆÇÀÈÈ
אותה א א א א ),),),),ממשכנים גגגג,,,, ולוה ולוה ולוה ולוה  מלוהמלוהמלוהמלוה דווקא ((((הל הל הל הל '''' משנתנו מפרשים יש אבל

משכון , ממנה ליטול מותר ההלואה בשעת אבל  הלואה, בשעת שלא
חובל  נקרא זה הראבהראבהראבהראב""""דדדד,,,,שאין השגותהשגותהשגותהשגות ועייןועייןועייןועיין טובטובטובטוב";";";"; יוםיוםיוםיום """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ((((עייןעייןעייןעיין

שםשםשםשם).).).). הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם  על על על על  משנהמשנהמשנהמשנה"""" íéçøäוווו""""מגידמגידמגידמגיד úà ìáBçä ריחיים הנוטל  – ÇÅÆÈÅÇÄ
ואפשר מיטלטל  שהוא יד , של בריחיים כאן  ומדובר  משכון , לשם

íéìëלמשכנו, éðL íeMî áiçå ,äNòú àGa øáBòשיש – ÅÀÇÂÆÀÇÈÄÀÅÅÄ
האבן בריחי שהיא והריחיים, העליונה, האבן שהיא הרכב, ים:

áëøå"התחתונה, íéçø ìáçé-àG" :øîàpLשפירש וכיון  – ÆÆÁÇÇÂÙÅÇÄÈÈÆ
שניהם את akxe"),הכתוב miigix"),אחת למלאכה שהם פי  על אף

עצמו . בפני זה ועל  עצמו בפני  זה על החובל  שחייב ללמד , שבא הרי

eøîà ãáìa áëøå íéçø àGå חייבו אותם שהחובל חכמים, – ÀÅÇÄÈÆÆÄÀÇÈÀ
כלים, שני משום Lôðהכתוב ìëà Ba ïéNBòL øác ìk àlàÆÈÈÈÈÆÄÙÆÆÆ

על חייב אלו , מכלים הרבה חבל שאם ואפייה, בישול  כלי  כגון  –
למלאכה  צריכים ששניהם כלים שני  חבל ואפילו  עצמו, בפני  כלי  כל

ורכב. בריחיים כמו  עצמו , בפני  אחד  כל על  לוקה øîàpLÆÆÁÇ:אחת,
"ìáç àeä Lôð-ék"אוכל של כלים שאר  לרבות בא זה והרי – ÄÆÆÙÅ

פרות, של  וצמד ספרים של  זוג "חבל ברייתא: מובאת בגמרא נפש.
ריחיים  יחבול "לא לומר : תלמוד  אחת? אלא חייב יהא לא יכול
מלאכה  ועושים כלים, שני מיוחדים שהם ורכב ריחיים מה ורכב",

דברים  כל אף עצמו , בפני  זה ועל  עצמו בפני זה על וחייב אחת,
בפני זה על  חייב אחת, מלאכה ועושים מיוחדים, כלים שני שהם

עצמו" בפני זה ועל  הראהראהראהרא""""שששש).).).).עצמו ((((עייןעייןעייןעיין

בלילה הכר את "ומחזיר  ברישא: ששנינו מה על  מקשים z`eהמפרשים
,"meia dyxgndלחבול ואסור  הוא, נפש אוכל  בו  שעושים דבר  המחרשה והלא

אסרה  ולא החרישה מלאכת זמן שאינו בלילה, שמשכנו  כגון ומתרצים, אותה?
אמרו וכן מלאכה. לעשות ראוי שהוא בשעה למשכנו שלא אלא תורה
ומחזירן בלילה חובלן  ביום מלאכה לעשות שדרכן ומחרשה קרדום בירושלמי :

o"anxde).ביום `"ayxd mya "dpyn cibn")שמדובר מפרשים, בכגוןויש כאן
מרצונו הלווה (ixi`nd).שמסרה

i y i n g m e i
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íéðL ìL äiìòäå úéaä,אחר של והעלייה אחד של  הבית – ÇÇÄÀÈÂÄÈÆÀÇÄ
eìôpL ואיזה הבית בעל  של הוא חלק איזה במפולת ניכר ואין  – ÆÈÀ

הכל, את פינו הרבים רשות ובני  בלילה שנפלו כגון העלייה, בעל של

øôòáe íéðáàáe íéöòa íé÷ìBç íäéðL;הכתלים גובה לפי – ÀÅÆÀÄÈÅÄÈÂÈÄÆÈÈ
øazLäì úBéeàøä íéðáà elà íéàBøå המשנה באה כאן  – ÀÄÅÂÈÄÈÀÀÄÀÇÅ

אחד כל  של חלקו  היכן וניכר נשארה שהמפולת בכגון שני דין  ללמד 
התחתונות  שהאבנים ניכר, הרי מיסודו, הבית נתמוטט אם כגון  בה,
ולהלן , ממקומו הבית נפל ואם העלייה, לבעל  והעליונות הבית לבעל

הבית, לבעל והפנימיות העלייה לבעל החיצונות שהאבנים ניכר הרי
רואים  נשתברו, האבנים מקצת אם הלכך  ביניהם; הם חולקים זה ולפי 

תחתיו , ונפל  הבית נתמוטט שאם להישבר, היו ראויות מי של  אבניו
הבית  ממקום האבנים נפלו ואם נשברו , התחתונות שהאבנים בידוע

נשברו. העליונות שהאבנים בידוע øékîולהלן, ïäî ãçà äéä íàÄÈÈÆÈÅÆÇÄ
åéðáà úö÷î,נשתברו שלא –ïìèBð גדולות שהן  פי  על אף – ÄÀÈÂÈÈÀÈ

האבנים, משאר ïBaLçäויפות ïî Bì úBìBòåנוטל שחברו  – ÀÄÇÆÀ
בגמרא  חולקים. והשאר  מכירן , שאינו  פי  על אף שלמות אבנים כנגדן 

izdw - zex`ean zeipyn
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íeMî Ba LéåàG"-ãò Ezà øéëN úlòt ïéìú-"ø÷a(âé ,èé àø÷éå).éúîéà?BòázL ïîæa;Bòáz àG–øáBò Bðéà §¤¦¨¦§ª©¨¦¦§©Ÿ¤¥¨©¦§©¤§¨§¨¥¥
åéìò.éðçìL ìöà Bà éðåðç ìöà eäçîä–åéìò øáBò Bðéà.øéëN,Bpîæa–ìèBðå òaLð;Bpîæ øáò–Bðéà ¨¨¦§¨¥¤¤§¨¦¥¤ª§¨¦¥¥¨¨¨¦¦§©¦§¨§¥¨©§©¥

ìèBðå òaLð.BòázL íéãò Lé íà–ìèBðå òaLð äæ éøä.áLBz øb–íeMî Ba Lé"BøëN ïzú BîBéa", ¦§¨§¥¦¥¥¦¤§¨£¥¤¦§¨§¥¥¨¤¦§¦¥§¨
íeMî Ba ïéàåàG"-ãò Ezà øéëN úlòt ïéìú-"ø÷a. §¥¦¨¦§ª©¨¦¦§©Ÿ¤

‚Èúéáa àlà epðkLîé àG Bøáç úà äåìnäïéc,BðBkLî ìBhì Búéáì ñðké àGå,øîàpL(àé ,ãë íéøáã): ©©§¤¤£¥§©§§¤¤¨§¥¦§¦¨¥§¥¦©§¤¤¡©
"ãîòz õeça".íéìë éðL Bì eéä–ãçà çépîe ãçà ìèBð;íBia äLøçnä úàå äìéla økä úà øéæçîe.íàå ©©£Ÿ¨§¥¥¦¥¤¨©¦©¤¨©£¦¤©©©©§¨§¤©©£¥¨©§¦

:åúòãî àìù êúòãì ,êúà.edgnd:úåòî øðéãá åì ïú éðçìùì øîà åà ,íìùà éðàå úåøéô øðéãá äæ ìòåôì ïú åì øîàå éðåðç ìöà åãéîòäå åìöàî å÷úð
.eilr xaer epi`:éðåðç ìöà åäçîäù àìå ,êúà áéúëã.lhepe rayp epnfa xiky,ïúð àì àåäå ïúðù øåáñ íéîòôìå åéìòåôá ãåøè úéáä ìòáã íåùî

:øéëùà äåéãùå úéáä ìòáî äòåáùì äåì÷ù.epnfa `lyìòá ãéùç àìå ,øëãîå äéùôðà éîø äéáåéç ïîæ àèî éë ,åéìòåôá ãåøè úéáä ìòáã áâ ìò óà
:ïéìú ìá ìò øáåò àåäù úéáä.ayez xbøâ àìå êòø ,êòø àø÷ã àùéøá áéúëã ,ïéìú àì íåùî åá ïéà .úåìáð ìëåàå æ"ò ãåáòì àìù åéìò ìá÷ù

:áùåú
bibibibi.exiag z` delnd:åòøô àìå ïîæ òéâäå.eppkyni `l:ã"á úåùøá åðîî ç÷éù ,ïéã úéá çéìù é"ò àìà ,÷åùá åìéôàå åçøë ìòá ïåëùî åðîî ç÷éì

.ezial qpki `le:åîöò áåç ìòá ïëù ìëå .åúéáì ñðëé àì ã"á çéìù åìéôà.milk ipy el did:íäéðùá åðëùîå íäéðù ãâðë åáåçåxifgne cg` lhep
.cg`:íåéá äùéøçîä úàå äìéìá øëä úà øéæçî ,ìéæàå ùøôîãë ,åìöà éðùä áëòéå åðøéæçé ,äæì êéøö àåäù äòùá.zn,íéùøåéì èåáòä áéùî ïéà .äåìä

`xephxa yexit

éúîéà?הבית בעל עובר  –BòázL ïîæa את השכיר  שתבע – ÅÈÇÄÀÇÆÀÈ
לו ; נתן ולא ממנו Bòázשכרו  àG,תבעֹו לא השכיר אם אבל – ÀÈ

åéìò øáBò Bðéà."תלין "לא ומשום שכרו " תתן  "ביומו משום – ÅÅÈÈ
שאינו  לו , ליתן  מעות לו  היו  ולא תבעֹו אם הדין שהוא מבואר , בגמרא

éðåðçעובר. ìöà eäçîä,לחנווני המחאה הבית בעל לו  מסר – ÄÀÈÅÆÆÀÈÄ
לו, המגיע השכר  בסכום מזונות לו éðçìLשיתן ìöà Bà או – ÅÆËÀÈÄ

מעות, לו  שיתן  מעות, ופורט המחליף לשולחני , המחאה לו  שמסר

לו , ליתן השולחני או  החנווני עליו åéìòוקיבל  øáBò Bðéà בגמרא – ÅÅÈÈ
ברייתא: xiky",מובאת zlert oilz `l"תלמוד תבעֹו? לא אפילו יכול 

לדעתך"`jz"לומר: –jpevx cvn `l` dripnd oi`y ,jpevxl xnelk)
oiicr lehil dvex xikyd oi`y xkip ,eraz `lyk la` ;epnfa el wlql

" תמימהתמימהתמימהתמימה""""– לומר:תורהתורהתורהתורה תלמוד לו? אין  אפילו יכול ;(jz`שיש –
לומר : תלמוד  שולחני? ואצל  חנווני אצל  המחהו  אפילו  יכול  אתך ;

jz`." שולחני ואצל  חנווני  אצל  שהמחהו ולא –Bpîæa ,øéëN– ÈÄÄÀÇ
ובעל התשלומים, חיוב שחל בזמן הבית מבעל שכרו  את שתבע שכיר

שילם, שכבר  טען שכרו ,òaLðהבית את עדיין  קיבל  שלא השכיר , – ÄÀÈ
ìèBðå תורה של שבשבועות פי על  ואף הבית. מבעל השכר  את – ÀÅ

יישבע  שהשכיר חכמים תיקנו כאן  מקום מכל ונפטר , נשבע הנתבע
לפעמים  הוא טועה כך ומתוך  בעסקיו , טרוד הבית שבעל  משום ויטול,

אינ  שכרו , לקבלת נתונה שדעתו השכיר ואילו  שנתן, עלולוסבור  ו 
אם  אבל  בעדים, הבית בעל כששכר ֹו אמורים? דברים במה לטעות.

לומר : שיכול  מתוך היינו במיגו , הבית בעל נאמן  בעדים, שלא שכר ֹו
שכרך  לך ושילמתי  שכרתיך  לומר : הוא נאמן שכרתיך" ((((גמרא גמרא גמרא גמרא "לא

בבבב).).).). מה מה מה מה ,,,, Bpîæשבועותשבועותשבועותשבועות øáò זמן שעבר לאחר שכרו תבע אם אבל – ÈÇÀÇ
שלאחריו , ביום שכרו ותבע יום שכיר שהיה כגון התשלומים, חיוב

ìèBðå òaLð Bðéàונפטר לו, שילם שכבר נשבע הבית בעל  אלא – ÅÄÀÈÀÅ
זמן  כשמגיע מקום מכל  בעסקיו , טרוד שהוא פי  על שאף מלשלם,
על שיעבור  חשוד ואינו  וזוכר, כך על דעתו  נותן הריהו לשלם, חיובו

תלין ". BòázL"לא íéãò Lé íàשכיר שהיה כגון זמנו , בסוף – ÄÅÅÄÆÀÈ
היום  בסוף ותבעו  לילה שכיר שהיה או  הלילה, בסוף ותבעו  יום

הראהראהראהרא""""ש ש ש ש )))) אחר((((גמרא גמרא גמרא גמרא ;;;; לו  שישלם העדים, בפני  הבית בעל  לו  ואמר  ,
ìèBðåכך , òaLð äæ éøä היום אותו  כל דווקא בגמרא: ומבואר  – ÂÅÆÄÀÈÀÅ

שכרו  לגבות שזמנו הערב, עד שני ביום עבד אם כגון  תביעה, של
שלישי ביום ואילו  ונוטל , נשבע שלישי ליל  כל נמצא שלישי , ליל כל

הרי שלישי , ליל  בסוף שתבעו  עדים הביא ואם בשבועה; נוטל אינו
המוציא  והלאה רביעי  מליל  אבל שלישי; יום כל  ונוטל נשבע זה

יום  עד והולך תובעו שהיה עדים הביא אם וכן הראיה. עליו מחברו 
חמישי יום כל  ונוטל נשבע זה הרי בבוקר, רמברמברמברמב""""ם ם ם ם חמישי  ((((הרא הרא הרא הרא """"שששש;;;;

וווו).).).). יא יא יא יא ,,,, שכירות שכירות שכירות שכירות  áLBzהלהלהלהל'''' øb נח בני  מצוות שבע עליו  שקיבל גוי  – ÅÈ
נבלות אוכל  e),והוא ,d lirl epxe`a oiir)BîBéa" íeMî Ba LéÆÄÀ

"BøëN ïzúשם שנאמר תושב, גר על אף נאמר  זה שפסוק ((((דברים דברים דברים דברים – ÄÅÀÈ
ידידידיד):):):): ב כדכדכדכד,,,, בארצך אשר מגרך זה "או  – "בשעריך " ודרשו : שעריך ",

בו  שנאמר נבלות, כא כא כא כא ):):):):אוכל ידידידיד,,,, נבלה((((דבריםדבריםדבריםדברים כל  תאכלו xbl"לא
;"dlk`e dppzz jixrya xy`úlòt ïéìú-àG" íeMî Ba ïéàåÀÅÄÈÄÀËÇ

"ø÷a-ãò Ezà øéëN,בישראל אלא מדבר  אינו זה שפסוק – ÈÄÄÀÇÙÆ
הפסוק בתחילת שם יגיגיגיג):):):):שנאמר יטיטיטיט,,,, רעך ",((((ויקראויקראויקראויקרא את תעשק "לא

תושב.jrxודרשו : גר  ולא

ג י ה נ ש מ ר ו א ב

בתורה  נאמר זה בענין  חובו . על  חברו  את למשכן הבא בדין עוסקת זו  משנה
י-יג): כד , ehear.(דברים hearl ezia l` `eaz `l ,dne`n z`yn jrxa dyz ik"

ipr yi` m`e .dvegd heard z` jil` `ivei ea dyep dz` xy` yi`de ,cenrz uega
,jkxae eznlya akye ynyd `eak heard z` el aiyz ayd .eheara akyz `l ,`ed

."jidlÎ` 'd iptl dwcv didz jle מפרשה הנלמדים הדינים פרטי  ללמד באה משנתנו
זו.

Bøáç úà äåìnä,פרעו ולא הפירעון  זמן והגיע –epðkLîé àG ÇÇÀÆÆÂÅÀÇÀÀÆ
ïéc úéáa àlà מחוץ ואפילו כורחו , בעל משכון  ממנו  יטול לא – ÆÈÀÅÄ

ברשות  הלווה מן  משכון שיטול דין, בית שליח ידי  על אלא לביתו,

דין. BðBkLîבית ìBhì Búéáì ñðké àGå: מבואר בגמרא – ÀÄÈÅÀÅÄÇÀ
עומד אלא למשכנו, הלווה של לביתו ייכנס לא דין  בית שליח אפילו

משכון, לו מוציא והלה ãîòzמבחוץ õeça" :øîàpLyi`de ÆÆÁÇÇÇÂÙ
,"dvegd heard z` jil` `ivei ea dyep dz` xy` בברייתא ודרשו 

אשר שהאיש  יודע איני תעמוד ", "בחוץ שנאמר ממשמע בגמרא:

שליח  לרבות "והאיש"? לומר  תלמוד  מה אלא יוציא? בו נושה אתה
הוא: כך  הכתוב של  שפירושו  (כלומר  דין , zבית uega,cenr אתה

yi`deוזה דין , בית שליח `zשהוא jil` `ivei ea dyep dz` xy`
dvegd heard–דין ,רש רש רש רש """"יייי בית לשליח המלוה בין  איפוא, ההבדל, .(

אפילו  לביתו, מחוץ כשהוא הלווה, מיד  משכון  נוטל דין  בית ששליח
אלא  הלווה מיד משכון  נוטל  אינו עצמו  המלוה ואילו  כורחו , בעל 

מדעתו לו נותן הוא כן רמב רמב רמב רמב """"םםםם).).).).אם íéìë((((גמרא גמרא גמרא גמרא ;;;; éðL Bì eéä– ÈÀÅÅÄ
שניהם, כנגד  חובו  שהיה כלים, בשני  משכנֹו אם ãçàכלומר ìèBðÅÆÈ

ãçà çépîe כמו לו , צריך שהוא בשעה ללווה אחד כלי  ומחזיר – ÇÄÇÆÈ
והולכת: מפרשת úàåשהמשנה äìéla økä úà øéæçîeÇÂÄÆÇÇÇÇÀÈÀÆ

íBia äLøçnäכר ממנו נטל והמלוה עני  היה הלווה אם כגון – ÇÇÂÅÈÇ
כדי ערב, בכל  הכר את לו להחזיר  הוא חייב משכון , לשם ומחרשה

מלאכתו. בה לעשות כדי בוקר , בכל  המחרשה ואת עליו, íàåÀÄלישון 
úî,הלווה –åéLøBéì øéæçî Bðéà את מחזיר המלוה אין – ÅÅÇÂÄÀÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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úî–åéLøBéì øéæçî Bðéà.ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà:GL ãò àlà øéæçî Bðéà Bîöòì óàíBé íéL; ¥¥©£¦§§¨©¨¦§¤©§¦¥¥©§©§¥©£¦¤¨©§¦
GMîeïéc úéáa ïøëBî ïläìe íBé íéL.äðîìà,äøéLò àéäL ïéa äiðò àéäL ïéa–dúBà ïéðkLîî ïéà, ¦§¦§©¨§¨§¥¦©§¨¨¥¤¦£¦¨¥¤¦£¦¨¥§©§§¦¨

øîàpLù)(æé ,íù í:"äðîìà ãâa ìáçú àGå".íéçøä úà ìáBçä–äNòú àGa øáBò,íéìë éðL íeMî áiçå, ¤¤¡©§©£Ÿ¤¤©§¨¨©¥¤¨¥©¦¥§©£¤§©¨¦§¥¥¦
øîàpL(å ,íù íù):àG"-"áëøå íéçø ìáçé.áëøå íéçø àGåeøîà ãáìa,Lôð ìëà Ba ïéNBòL øác ìk àlà, ¤¤¡©©£Ÿ¥©¦¨¨¤§¥©¦¨¤¤¦§©¨§¤¨¨¨¨¤¦Ÿ¤¤¤
øîàpL(íù):ék"-"ìáç àeä Lôð. ¤¤¡©¦¤¤Ÿ¥

È ¯ È ˘ Ú ˜ ¯ Ù
‡eìôpL íéðL ìL äiìòäå úéaä–øôòáe íéðáàáe íéöòa íé÷ìBç íäéðL;úBéeàøä íéðáà elà íéàBøå ©©¦§¨£¦¨¤§©¦¤¨§§¥¤§¦¨¥¦¨£¨¦¤¨¨§¦¥£¨¦¨§

øazLäì.åéðáà úö÷î øékî ïäî ãçà äéä íà–ïBaLçä ïî Bì úBìBòå ïìèBð. §¦§©¥¦¨¨¤¨¥¤©¦¦§¨£¨¨§¨§¦©¤§

áéúë èåáòä úà åì áéùú áùäã ,èåáòä úáùä úåöî ïàë ïéàù(ã"ë íéøáã):ùøåéì àìå åì ,.mei miyly crïá ïåòîù ïáøë äëìä ïéàå .ïéã úéá ïîæ
:ìàéìîâ.'eke dxiyr `idy oia dipr `idy oiaúàöåéå úñðëð àéäå äì øéæçäì êéøö äúàù êåúîù ,ïéðëùîî ïéàã àåä äéðò ,øîàã ïàîì àëéàã íåùî

ãçà ,äðîìà ãâá ìåáçú àì áéúëã ,àìã àðú éàä ïì òîùî÷ ,ïéðëùîî àîéà ,éëä øîéîì àëéìã äøéùò ìáà ,äéúåðëùá òø íù äàéùî äúà ,êìöà
:òîùîá äøéùò ãçàå äéðò.milk ipy meyn:íéçø äðåúçúäå .áëø äðåéìòä

i`̀̀̀.mipy ly dilrde ziad:øçà ìù äééìòå ,ãçà ìù úéáä.miwleg mdipy:ïåúçú ìù íéðáà åìàå ïåéìò ìù íéðáà åìà øëéð ïéàù éôìmi`exe
.xazydl zeie`xd mipa` el`úåðåéìòä ,äáøä åðîî ïìäì ìôð ìúåë ìù åðåéìò íàå .åøáùð úåðåúçúäù úòãì ùé ,åéúçú ìôðå åãåñéî úéáä ñáçð íàù

íå÷îî åìôðù úåîéìù úåðåúçúäå ,äåáâ íå÷îî åìôðù ,åøáùðàëéìå ,ãéî íéðáàä úà åðôå äìéìá ìúåëä ìôðù éøééî ,íé÷ìåç íäéðù àðúã àùéøå .êåîð
:øåáúà àúééìòå ìôð äèáçá éà ,øåáúà äàúúå ìôð äñáçá éà í÷éîì.eipa` zvwn:úåîìù ïäå.olhep,úîà àåäù ïäî úö÷á ïòåè äìäù ïåâëå

.íìùî òáùéì ìåëé åðéàå äòåáù áééåçîä ìëå ,òáùéì ìåëé åðéàå àúééøåàã äòåáù áééåçî äéì äåä úö÷îá äãåî àåäù ïåéëù ,òãåé åðéàù øîåà úö÷áå
:äåùá åøéáç íò ÷ìåçå òãåé åðéàù òáùé ,òãåé éðéà ïìåë ìò øîà íà ìáà

`xephxa yexit

ודרשו: העבוט", את לו תשיב "השב שנאמר: ליורשיו , eהעבוט l
המשכון  את שמחזירים פי על שאף בגמרא, אמרו מכאן ליורשיו . ולא

שלא  כדי אותו , ממשכנים מקום מכל  לו , צריך שהוא בשעה ללווה
החוב את משמטת שביעית hnynתהא aegd oi` oekynd lr deelndy)

רש רש רש רש """"יייי הלווה )–––– ימות שאם כלומר בניו, אצל מיטלטלין יעשה ולא ,

קנאו , המשכון את המלוה שנטל שמשעה מהמשכון, חובו  לגבות יוכל
אצלו כפיקדון הריהו  ללווה שחוזרים רש רש רש רש """"יייי))))((((וכשמחזירו  והטעם .

zetqezd,וממשכנים, ilra mix`an וגם לכפור, הלווה יוכל שלא כדי 
משכונו  יחזירו ויום יום שבכל  מתבייש כי  חובו , לפרוע ((((עיין עיין עיין עיין ימהר 

איגראיגראיגראיגר).).).). עקיבאעקיבאעקיבאעקיבא רבירבירבירבי óàתוספות תוספות תוספות תוספות  :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆÇÀÄÅÅÇ
Bîöòì,עצמו ללווה –øéæçî Bðéà,המשכון את –ãò àlà ÀÇÀÅÇÂÄÆÈÇ

GLíBé íéL.דין בית זמן שהוא –GMîeïøëBî ïläìe íBé íéL ÀÄÄÀÄÀÇÈÀÈ
ïéc úéáa וגובה דין, בבית משכון , לשם שנטל  הכלים, את מוכר  – ÀÅÄ
חובו. l`ilnb,את oa oerny oaxk dkld oi`eצריך שהלווה כל אלא

המשכון  היה אם ברם, למכרו. ואסור  ומחזיר, נוטל  לעולם למשכון,

המלוה  הרי לו, אותם מחזירים ואין  להם, צריך הלווה שאין  מדברים
דין . בבית מוכרו כך  ואחר יום, שלושים עד אצלו  המשכון  את מניח

ïéðkLîî ïéà ,äøéLò àéäL ïéa äiðò àéäL ïéa ,äðîìàÇÀÈÈÅÆÄÂÄÈÅÆÄÂÄÈÅÀÇÀÀÄ
dúBà, דין בית שליח ידי על אפילו –ìáçú àGå" :øîàpL ÈÆÆÁÇÀÇÂÙ

"äðîìà ãâa אין ההלואה בשעת שאפילו  כותב, הרמב"ם – ÆÆÇÀÈÈ
אותה א א א א ),),),),ממשכנים גגגג,,,, ולוה ולוה ולוה ולוה  מלוהמלוהמלוהמלוה דווקא ((((הל הל הל הל '''' משנתנו מפרשים יש אבל

משכון , ממנה ליטול מותר ההלואה בשעת אבל  הלואה, בשעת שלא
חובל  נקרא זה הראבהראבהראבהראב""""דדדד,,,,שאין השגותהשגותהשגותהשגות ועייןועייןועייןועיין טובטובטובטוב";";";"; יוםיוםיוםיום """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ((((עייןעייןעייןעיין

שםשםשםשם).).).). הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם  על על על על  משנהמשנהמשנהמשנה"""" íéçøäוווו""""מגידמגידמגידמגיד úà ìáBçä ריחיים הנוטל  – ÇÅÆÈÅÇÄ
ואפשר מיטלטל  שהוא יד , של בריחיים כאן  ומדובר  משכון , לשם

íéìëלמשכנו, éðL íeMî áiçå ,äNòú àGa øáBòשיש – ÅÀÇÂÆÀÇÈÄÀÅÅÄ
האבן בריחי שהיא והריחיים, העליונה, האבן שהיא הרכב, ים:

áëøå"התחתונה, íéçø ìáçé-àG" :øîàpLשפירש וכיון  – ÆÆÁÇÇÂÙÅÇÄÈÈÆ
שניהם את akxe"),הכתוב miigix"),אחת למלאכה שהם פי  על אף

עצמו . בפני זה ועל  עצמו בפני  זה על החובל  שחייב ללמד , שבא הרי

eøîà ãáìa áëøå íéçø àGå חייבו אותם שהחובל חכמים, – ÀÅÇÄÈÆÆÄÀÇÈÀ
כלים, שני משום Lôðהכתוב ìëà Ba ïéNBòL øác ìk àlàÆÈÈÈÈÆÄÙÆÆÆ

על חייב אלו , מכלים הרבה חבל שאם ואפייה, בישול  כלי  כגון  –
למלאכה  צריכים ששניהם כלים שני  חבל ואפילו  עצמו, בפני  כלי  כל

ורכב. בריחיים כמו  עצמו , בפני  אחד  כל על  לוקה øîàpLÆÆÁÇ:אחת,
"ìáç àeä Lôð-ék"אוכל של כלים שאר  לרבות בא זה והרי – ÄÆÆÙÅ

פרות, של  וצמד ספרים של  זוג "חבל ברייתא: מובאת בגמרא נפש.
ריחיים  יחבול "לא לומר : תלמוד  אחת? אלא חייב יהא לא יכול
מלאכה  ועושים כלים, שני מיוחדים שהם ורכב ריחיים מה ורכב",

דברים  כל אף עצמו , בפני  זה ועל  עצמו בפני זה על וחייב אחת,
בפני זה על  חייב אחת, מלאכה ועושים מיוחדים, כלים שני שהם

עצמו" בפני זה ועל  הראהראהראהרא""""שששש).).).).עצמו ((((עייןעייןעייןעיין

בלילה הכר את "ומחזיר  ברישא: ששנינו מה על  מקשים z`eהמפרשים
,"meia dyxgndלחבול ואסור  הוא, נפש אוכל  בו  שעושים דבר  המחרשה והלא

אסרה  ולא החרישה מלאכת זמן שאינו בלילה, שמשכנו  כגון ומתרצים, אותה?
אמרו וכן מלאכה. לעשות ראוי שהוא בשעה למשכנו שלא אלא תורה
ומחזירן בלילה חובלן  ביום מלאכה לעשות שדרכן ומחרשה קרדום בירושלמי :

o"anxde).ביום `"ayxd mya "dpyn cibn")שמדובר מפרשים, בכגוןויש כאן
מרצונו הלווה (ixi`nd).שמסרה

i y i n g m e i
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íéðL ìL äiìòäå úéaä,אחר של והעלייה אחד של  הבית – ÇÇÄÀÈÂÄÈÆÀÇÄ
eìôpL ואיזה הבית בעל  של הוא חלק איזה במפולת ניכר ואין  – ÆÈÀ

הכל, את פינו הרבים רשות ובני  בלילה שנפלו כגון העלייה, בעל של

øôòáe íéðáàáe íéöòa íé÷ìBç íäéðL;הכתלים גובה לפי – ÀÅÆÀÄÈÅÄÈÂÈÄÆÈÈ
øazLäì úBéeàøä íéðáà elà íéàBøå המשנה באה כאן  – ÀÄÅÂÈÄÈÀÀÄÀÇÅ

אחד כל  של חלקו  היכן וניכר נשארה שהמפולת בכגון שני דין  ללמד 
התחתונות  שהאבנים ניכר, הרי מיסודו, הבית נתמוטט אם כגון  בה,
ולהלן , ממקומו הבית נפל ואם העלייה, לבעל  והעליונות הבית לבעל

הבית, לבעל והפנימיות העלייה לבעל החיצונות שהאבנים ניכר הרי
רואים  נשתברו, האבנים מקצת אם הלכך  ביניהם; הם חולקים זה ולפי 

תחתיו , ונפל  הבית נתמוטט שאם להישבר, היו ראויות מי של  אבניו
הבית  ממקום האבנים נפלו ואם נשברו , התחתונות שהאבנים בידוע

נשברו. העליונות שהאבנים בידוע øékîולהלן, ïäî ãçà äéä íàÄÈÈÆÈÅÆÇÄ
åéðáà úö÷î,נשתברו שלא –ïìèBð גדולות שהן  פי  על אף – ÄÀÈÂÈÈÀÈ

האבנים, משאר ïBaLçäויפות ïî Bì úBìBòåנוטל שחברו  – ÀÄÇÆÀ
בגמרא  חולקים. והשאר  מכירן , שאינו  פי  על אף שלמות אבנים כנגדן 

izdw - zex`ean zeipyn
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·íéðL ìL äiìòäå úéaä,ïwúì äöBø úéaä ìòa ïéàå äiìòä äúçôð–ähîì øãå ãøBé äiìòä ìòa éøä, ©©¦§¨£¦¨¤§©¦¦§£¨¨£¦¨§¥©©©©¦¤§©¥£¥©©¨£¦¨¥§¨§©¨
Bì ïwúiL ãòäiìòä úà.éñBé éaøøîBà:ïúBð ïBzçzääø÷zä úà,äáéæònä úà ïBéìòäå. ©¤§©¥¤¨£¦¨©¦¥¥©©§¥¤©¦§¨§¨¤§¤©©£¥¨

‚eìôpL íéðL ìL äiìòäå úéaä,úBðáì úéaä ìòáì äiìòä ìòa øîà,úBðáì äöBø Bðéà àeäå–øäìòa é ©©¦§¨£¦¨¤§©¦¤¨§¨©©©¨£¦¨§©©©©¦¦§§¥¤¦§£¥©©
BëBúa øãå úéaä úà äðBa äiìòä,åéúBàéöé úà Bì ïziL ãò.äãeäé éaøøîBà:Bøáç ìL CBúa øc äæ óà ¨£¦¨¤¤©©¦§¨§©¤¦¤¤§¦¨©¦§¨¥©¤¨§¤£¥

éøöøëN Bì úBìòäì C;äiìòä úàå úéaä úà äðBa äiìòä ìòa àlà,äiìòä úà äø÷îe,ãò úéaa áLBéå ¨¦§©£¨¨¤¨©©¨£¦¨¤¤©©¦§¤¨£¦¨§¨¤¤¨£¦¨§¥©©¦©
åéúBàéöé úà Bì ïziL. ¤¦¤¤§¦¨

„òìqa éeða àeäL ãaä úéa ïëå,úçôðå åéab ìò úçà äpâå–ähîì òøBæå ãøBé äpbä ìòa éøä,äNòiL ãò §¥¥©©¤¨©¤©§¦¨©©©©¨§¦§©£¥©©©¦¨¥§¥©§©¨©¤©£¤

aaaa.dilrde ziadäòáøà ìò íéçôè äòáøàá äééìòä äúçôðå ,êì øéëùî éðà äæ úéá éáâ ìòù åæ äééìò åì øîàå åúéá éáâ ìòù äééìò åøéáçì øéëùîä
:äèîì åéöçå äìòîì åéöç ùîúùéù êéøö äééìòá ùîúùäì äæ àá íà àúùäã ,íéçôè.owzl dvex ziad lra oi`e:äééìòäcxei dilrd lra ixd

.dhnl xce:äèîì åéöçå äìòîì åéöç øåãì äéì ïðéôë àìå .äééìòì àúéá ãáòù àäã .éøîâì.daifrnøáñ éñåé éáø .äø÷úä ìò íéðúåðù èéè ìù çéè
:íéîëçë äëìäå .é÷åæçàì éòá ïåúçú äø÷ú é÷åæçàå ,àéä äø÷ú é÷åæçà äáéæòî éøáñ ïðáøå .ééååùàì ïåéìòä ìò úåîåâ ééååùàå ,àéä úåîåâ ééååùà äáéæòî

bbbb.mipy ly dilrde ziad:äæ ìù äééìòå äæ ìù úéá.zepal ziad lral dilr lra xn`:úåðáì åéìò ïéìèåîä äðåúçúä äø÷úäå äîåçä.zia dpea
:åúééìò äðåáå åðîî àöåé êë øçàå ,åéúåàéöé åì ïúéù ãò úéáá áùåéå ,åéìòù äðåúçúä äø÷úå.exiag ly jeza xc df s` dcedi iax xn`,àåä ïë íà

íå÷î ìëî ,äì éðá éåä àì éëä åàìá àäã øñç åðéà äæù éô ìò óàå .åøéáç ìù êåúá åììä íéîéä ìë øãù àöîð åéúåàéöé åì øéæçî äæùë åæ äééìòä ìòá
,ìëä úà äðåá àìà :áééç ,øñç åðéà äæå äðäð äæ øáñ÷å .íù øåãì íå÷î åì äéä àì äæ úéá éìåìàù ,äðäð äæ.dilrd z` dxwneêéøöä ìëå äìòîì

:äì.ziaa ayeie:äéì àéæç àìå äì éðá äåä àì àäã ,øñç àì äæå ,äá øåãì åì úðëåî åúééìò éøäù ,äðäð àì äæ äéì éåäã ,ïåúçúä
cccc.cad zia:íéúéæ øåöòì úéá.eiab lr zg` dpbe:øçà ìù äðéâå ãçà ìù ãáä úéáå.zgtpeòåøæì éåàø åðéàå íéçôè äòáøà ìò íéçôè äòáøàá

`xephxa yexit

שהכיר מהאבנים חלק על לו מודה שחברו בכגון  כאן שמדובר  מבואר,

מודה  והוא שהואיל  יודע, שאינו  אומר  הוא השאר ועל  שלו , שהן 
שהרי להישבע, יכול  שאינו  ומתוך שבועה, מחוייב הוא הרי במקצת

שאינו  הכל על אמר  אם אבל  לשלם. הוא חייב יודע, איני טוען: הוא
בשווה. וחולקים יודע, שאינו  מדרבנן  שבועה נשבע הוא הרי  יודע,

ב ה נ ש מ ר ו א ב

íéðL ìL äiìòäå úéaäבמי כאן  שמדובר מבואר, בגמרא – ÇÇÄÀÈÂÄÈÆÀÇÄ
לחברו: העלייה את והשכיר  גביו , על  ועלייה בית לו äúçôðÄÀÂÈשיש

äiìòä,הבית בעל תקרת שהיא העלייה, רצפת נשברה –ìòa ïéàå ÈÂÄÈÀÅÇÇ
ïwúì äöBø úéaä או טפחים בארבעה העלייה נפחתה אם שכן – ÇÇÄÆÀÇÅ

לתקן , רוצה אינו ואם לתקן ; הבית בעל חייב äiìòäיותר ìòa éøäÂÅÇÇÈÂÄÈ
ähîì øãå ãøBé,הבית בעל עם –äiìòä úà Bì ïwúiL ãò ÅÀÈÀÇÈÇÆÀÇÅÆÈÂÄÈ

"עלייה  לשוכר: המשכיר שאמר  בכגון  כאן  שמדובר  מבואר , בגמרא –

ואמר  שהואיל  לך", משכיר אני  זה בית גבי שעל df"זו  zia iab lr"
רצפת  את הבית בעל  תיקן  לא אם הלכך  לעלייה; הבית את שעבד הרי

הבית, בעל עם בבית ודר  יורד העלייה בעל  הרי  שנפחתה, העלייה
אמר ולא לך" משכיר אני זו  "עלייה לו: אמר  אם אבל שיתקן . עד 
אחרת, לו ליתן  צריך אינו  העלייה, שנפלה כל זה", בית גבי "שעל לו 

אמר אם ברם, בעלייה. שדר הזמן  כפי שכירות דמי  השוכר  לו  ומשלם
אחרת. עלייה לו  להשכיר  חייב סתם, "עלייה" øîBà:לו éñBé éaøÇÄÅÅ

äáéæònä úà ïBéìòäå ,äø÷zä úà ïúBð ïBzçzäיוסי רבי – ÇÇÀÅÆÇÄÀÈÀÈÆÀÆÇÇÂÅÈ
את  אלא לתקן חייב הבית בעל  שאין  וסובר, קמא תנא על  חולק

של הטיח היינו המעזיבה, ואילו  והקרשים, הקורות היינו התקרה,
בגמרא  לתקן. (השוכר) העלייה בעל על הקורות, על  שטחים טיט

אלא  המעזיבה באה לא יוסי  רבי  שלדעת מחלוקתם, טעם מבואר
ולדעת  זה, את לעשות העלייה בעל על ולכן  הגומות, את להשוות

הבית  בעל  על ולכן התקרה, את לחזק המעזיבה באה קמא תנא
nw`.לעשותה. `pzk dklde

לפי הקודמת), במשנה (כמו בשותפים ולא ומשכיר בשוכר משנתנו  בארנו 
העלייה בעל בשביל התקרה את לתקן  חייב התחתון  אין (i"yx;שבשותפים

.(y"`xd oiire
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íéðL ìL äiìòäå úéaä,זה של ועלייה זה של  בית –eìôpL ÇÇÄÀÈÂÄÈÆÀÇÄÆÈÀ

הבית  שייבנה עד  עלייתו  את לבנות יכול  אינו  העלייה בעל  והרי  –

ולפיכך úBðáìהתחתון; úéaä ìòáì äiìòä ìòa øîà את – ÈÇÇÇÈÂÄÈÀÇÇÇÇÄÄÀ
גביו , על  עלייתו  שיבנה כדי  התחתון, הבית,àeäåביתו  בעל –Bðéà ÀÅ

úBðáì äöBø, ביתו את –úéaä úà äðBa äiìòä ìòa éøä– ÆÄÀÂÅÇÇÈÂÄÈÆÆÇÇÄ
בנוי שהיה כדרך Bì((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),),התחתון, ïziL ãò ,BëBúa øãåÀÈÀÇÆÄÆ

åéúBàéöé úà ויבנה הבית מן  יצא ואז הבית, בנין על  שהוציא – ÆÀÄÈ
äæעלייתו. óà :øîBà äãeäé éaø,העלייה בעל –CBúa øc ÇÄÀÈÅÇÆÈÀ

Bøáç ìL שהיה נמצא יציאותיו , את לו  משלם הבית שבעל  לאחר  – ÆÂÅ
העלייה שבעל והרי  חברו , בבית øëNדר Bì úBìòäì Céøö– ÈÄÀÇÂÈÈ

חסר, אינו  הבית שבעל פי על ואף דירה ; שכר  הבית לבעל  לשלם
העלייה  בעל  הרי מקום מכל הבית, את בונה היה לא כן בלעדי שהרי 

יהודה: רבי וסובר לדור , מקום לו היה לא זה בית שאילולא נהנה,
חייב חסר  אינו  וזה נהנה ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ););););זה äiìòä((((רשרשרשרש""""יייי;;;; ìòa àlàÆÈÇÇÈÂÄÈ

äiìòä úà äø÷îe ,äiìòä úàå úéaä úà äðBa תקרה ונותן  – ÆÆÇÇÄÀÆÈÂÄÈÀÈÆÆÈÂÄÈ
הבית, כל  בנין  את שגומר  כלומר  העלייה, úéaaעל áLBéå, התחתון – ÀÅÇÇÄ

Bì ïziL ãò,הבית בעל –åéúBàéöé úà הבית בנין על שהוציא – ÇÆÄÆÆÀÄÈ
מדירתו  נהנה הוא שאין נמצא לדירה, מוכנת ועלייתו והואיל  התחתון ;

דירה שכר לו  להעלות צריך הוא ואין זה, מקשים,((((רש רש רש רש """"יייי))))של ויש .

הם: גורסים ומכאן לעלות, צריך  הוא שאין  הוא, נהנה מקום שמכל 
,dkeza ayeie diilrd z` dxwne הבית לבעל  יניח ולא בעלייה, היינו

הוצאותיו  לו  שיתן  עד  בתוכו  ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ).).).).להיכנס

ד ה נ ש מ ר ו א ב

ãaä úéa ïëå, לשמן זיתים בו  שסוחטים בית –òìqa éeða àeäL ÀÅÅÇÇÆÈÇÆÇ
ההר, בתוך כלומר –åéab ìò úçà äpâå; הבד בית גבי על  – ÀÄÈÇÇÇÇÈ

אחר , של והגינה אחד של  הבד בית úçôðåובית של  הגג ונשבר – ÀÄÀÇ
גינתו , לזרוע יכול  הגינה בעל שאין באופן  הגינה, קרקע שהוא הבד ,

ähîì òøBæå ãøBé äpbä ìòa éøä,הבד בית בתוך –ãò ÂÅÇÇÇÄÈÅÀÅÇÀÇÈÇ
äNòiL,הבד בית בעל –ïétk Bca úéáì,מקומרת תקרה – ÆÇÂÆÀÅÇÄÄ

כיפה כעין  lebir),העשויה ivg zxeva)הגינה בעל עפרויתן  עליה
øeètויזרע. ,e÷éfäå íéaøä úeLøì eìôpL ïìéàäå ìúkäÇÙÆÀÈÄÈÆÈÀÄÀÈÇÄÀÄÄÈ

ílLlî.הוא שאנוס –øBzñìå ïìéàä úà õB÷ì ïîæ Bì eðúð ÄÀÇÅÈÀÀÇÈÆÈÄÈÀÄÀ
ìúkä úà נוטים והם רעועים, והאילן  שהכותל דין בית שראו – ÆÇÙÆ

ומבואר הכותל ; את ולסתור האילן את לקוץ זמן  לו וקבעו ליפול,
יום; שלושים היינו  דין בית שזמן ïîfäבגמרא, CBúa eìôðå– ÀÈÀÀÇÀÇ

izdw - zex`ean zeipyn
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ïétk Bca úéáì.e÷éfäå íéaøä úeLøì eìôpL ïìéàäå ìúkä–lî øeètílL.ïìéàä úà õB÷ì ïîæ Bì eðúð §¥©¦¦©Ÿ¤§¨¦¨¤¨§¦§¨©¦§¦¦¨¦§©¥¨§§©¨¤¨¦¨
ìúkä úà øBzñìå,ïîfä CBúa eìôðå–øeèt;ïîfä øçàì–áiç. §¦§¤©Ÿ¤§¨§§©§©¨§©©©§©©¨

‰ìôðå Bøáç úpâì Ceîñ Bìúk äéäL éî,Bì øîàå:éðáà äptE,Bì øîàå:Eeòébä–Bì ïéòîBL ïéà.ìawMî ¦¤¨¨¨§¨§¦©£¥§¨©§¨©©¥£¨¤§¨©¦¦¥§¦¦¤¦¥
åéìò,Bì øîà:éúBàéöé úà CìéäE,úà ìhà éðàåélL–Bì ïéòîBL ïéà.ìòBtä úà øëBOäBnò úBNòì ¨¨¨©¥¨¤§¦¤©£¦¤Ÿ¤¤¦¥§¦©¥¤©¥©£¦

Lwáe ïáza,øîàåBì:éøëN éì ïz,Bì øîàå:úéNòM äî ìèEøëNa–Bì ïéòîBL ïéà.åéìò ìawMî, ©¤¤©©§¨©¤¦§¨¦§¨©Ÿ©¤¨¦¨¦§¨§¥§¦¦¤¦¥¨¨
Bì øîà:élL úà ìhà éðàå EøëN Cìéä–Bì ïéòîBL ïéà.íéaøä úeLøì ìáæ àéöBnä–àéöBî àéöBnä, ¨©¥¨§¨§©£¦¤Ÿ¤¤¦¥§¦©¦¤¤¦§¨©¦©¦¦

ìaæî ìaæîäå.íéaøä úeLøa èéè ïéøBL ïéà,íéðáì ïéðáBì ïéàå;íéaøä úeLøa èéè ïéìáBb ìáà,àG ìáà §©§©¥§©¥¥¦¦¦§¨©¦§¥§¦§¥¦£¨§¦¦¦§¨©¦£¨
íéðáì.íéaøä úeLøa äðBaä–àéáî íéðáà àéánä,äðBa äðBaäå;÷éfä íàå–÷éfäM äî ílLî.ïaø §¥¦©¤¦§¨©¦©¥¦£¨¦¥¦§©¤¤§¦¦¦§©¥©¤¦¦©¨

ìàéìîb ïa ïBòîLøîBà:GL éðôì Bzëàìî úà àeä ïwúî óàíéLíBé. ¦§¤©§¦¥¥©§©¥¤§©§¦§¥§¦
ÂBæ áb ìò Bæ úBpâ ézL,íézða ÷øiäå–øéàî éaøøîBà:ïBéìò ìL.äãeäé éaøøîBà:ïBzçz ìL.øîà §¥¦©©§©¨¨¦§©¦©¦¥¦¥¤¤§©¦§¨¥¤©§¨©

øéàî éaø:Bøôò úà çwì ïBéìòä äöøé íà–÷øé ïàk ïéà.øîàäãeäé éaø:úåàHîì ïBzçzä äöøé íà ©¦¥¦¦¦§¤¨¤§¦©¤£¨¥¨¨¨¨©©¦§¨¦¦§¤©©§§©

:äìéçúáë.oitik:òøæéå øôò äðâä ìòá ïúé äéìòå úù÷ ïéîë ìåâòá äéåùò äø÷ú.mlyln xeht:àåä ñåðà ,ãáòéîì äéì äåä éàîã.onf el epzpúéá
:õå÷ìå øåúñì íåé íéùìù ,ïéã

dddd.ltpe:åøéáç úðéâ êåúì.jeribd:êîöòì ïúåà äðôå ïäá äëæ.el oirney oi`:ïúåðôì äìä áééçå ,ïúåà äðå÷ ïéà äöåø äæ ïéà íà.ywae oazaè÷ìì
:ø÷ôä ìùî åà åìùî åì.el oirney oi`éðúàã éàîà ,áéúë øéëù úìåòô ïéìú àìã ,ïë åðéà øéëù éáâ ,óñëë óñë äåù ïì úéà àúëåã ìëáã â"òà

:òîùî äéãäá.lafn lafnde `iven `ivend:íù åúåäùäì éàùø åðéàå ,ìáæì åàùåðä ïëåî àäé íéáøä úåùøì úôøä ïî åàéöåî äæùë.hih oilaeb
:ïéðáá ãéî úúì.dpea dpeade:äðåáå àéáîä ãéî ïìá÷î.owzn:â"áùøë äëìä ïéàå .ïé÷æðá áééç åðéàå ,íåé íéùìù ìë ø"äøá ïîæî

eeee.zepib izy:êåîð äúéò÷ø÷ äìöàùå ,äåáâ äúéò÷ø÷ úçàä .åæì åæ úåëåîñ íãà éðá éðù ìù.mizpa wxide:åæî äåáâ åæù ,äáåâä úôé÷æá.oeilr ly
:÷ðåé àåä åìùîå àåä åøôò éøäù.oezgz ly:úçðåî àéä åøéåà ìòù.zegnl mileki mdipyy xg`nïåúçúå ,åøôò ìåèéì ïåéìò .ïàë äæ ÷øé àäé àìù

`xephxa yexit

מלשלם,øeètוהזיקו , –ïîfä øçàì הזמן לאחר  נפלו אם אבל  – ÈÀÇÇÇÀÇ
הכותלáiçוהזיקו , את סתר ולא האילן את קצץ ולא הואיל  לשלם, – ÇÈ

דין . בית לו שקבעו הזמן עד 

של והגינה אחד של  הבד שבית שותפים, של  וגינה הבד בבית ברישא בארנו 
i"yx).אחר  yexitk) שנפתחה ועלייה הבית בענין ב, במשנה שלמעלה פי על  ואף

חייב  התחתון  אין  שבשותפים לפי  ומשכיר, בשוכר דווקא בארנו העלייה,
שגם  לפי הדין, שונה כאן  מקום מכל  העלייה, בעל  בשביל התקרה את לתקן

שלו  הבד בית יתקלקל  שלא לתקרה, צריך  הבד  בית לענין(y"`xd)בעל ברם, .
בית  מבעל גינתו את שכר  הגינה בעל שאם ומשכיר , בשוכר שכן  כל הדין 
את  שיתקן  עד  למטה וזורע יורד הוא הרי הבד, בית של הגג ונשבר הבד ,

d"qw).התקרה oniq xeh ;"aeh mei zetqez")
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ìôðå Bøáç úpâì Ceîñ Bìúk äéäL éî גינת לתוך  הכותל – ÄÆÈÈÈÀÈÀÄÇÂÅÀÈÇ
Bìחברו, øîàå:הכותל לבעל  הגינה בעל –Eéðáà äptמתוך – ÀÈÇÇÅÂÈÆ
Bìגינתי, øîàå:הגינה לבעל  הכותל  בעל –Eeòébäהרי כלומר  – ÀÈÇÄÄ

לעצמך , אותן ופנה שלך  Bìהאבנים ïéòîBL ïéàמפינוי לפטרו  – ÅÀÄ
לפנות  הכותל בעל את וכופין בהן , רוצה הגינה בעל אין  אם האבנים

אבניו . åéìòאת ìawMî את ופינה והלך  הגינה בעל  נתרצה אם – ÄÆÄÅÈÈ
כך  ואחר  Bìהאבנים, øîà: הכותל בעל –,EéúBàéöé úà Cìéä ÈÇÅÈÆÀÄÆ

élL úà ìhà éðàå האבנים פינוי על שהוצאת מה ממני קבל  – ÇÂÄÆÙÆÆÄ
שלי, האבנים את לי  Bìותן  ïéòîBL ïéà, אותן ופינה שהואיל – ÅÀÄ

לו  שנתרצה פי על  אף אותן , פינה שלא זמן  כל ברם, בהן . זכה כבר
אני אלא אותן , תפנה אל לו : ואמר הכותל בעל בו חזר  אם לפנותן ,
אומרים  ואין לו , שומעים ודאי בשבילי , ואטלן בעצמי  אותן אפנה

לא  הכותל  שבעל לפי  לפנותן , עליו שקיבל משעה חצרו לו  שקנתה
בלבד לדחותו  אלא לו להקנות ìòBtä(xnb`).נתכוון úà øëBOäÇÅÆÇÅ

Lwáe ïáza Bnò úBNòì,ההפקר מן או  שדהו  מתוך  לו  ללקטם – ÇÂÄÇÆÆÇÇ
Bì øîàå:הבית לבעל  הפועל  –éøëN éì ïz,מלאכתי שכר – ÀÈÇÆÄÀÈÄ
Bì øîàå:הבית בעל  –EøëNa úéNòM äî ìè את טול – ÀÈÇÙÇÆÈÄÈÄÀÈÀ

מלאכתך, בשכר  והקש Bìהתבן  ïéòîBL ïéàשבכל פי על  ואף – ÅÀÄ

ש כן , הדין  אין  בשכיר ככסף, כסף שווה חכמים: אמרו נאמרמקום

יגיגיגיג):):):): יטיטיטיט,,,, הבית ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  בעל  שחייב ומכאן שכיר ", פעולת תלין "לא
עמו. שהתנה כמו לו  åéìòלשלם ìawMîהפועל נתרצה אם – ÄÆÄÅÈÈ

כך ואחר  בשכרו, והקש  התבן  את Bìונטל  øîà:הבית בעל –Cìéä ÈÇÅÈ
élL úà ìhà éðàå EøëN את לי  ותן מלאכתך  שכר  ממני קבל – ÀÈÀÇÂÄÆÙÆÆÄ

שלי , והקש Bìהתבן  ïéòîBL ïéà ואין הפועל  בהם זכה שכבר  – ÅÀÄ
בו. לחזור  יכול הבית àéöBnäבעל  ,íéaøä úeLøì ìáæ àéöBnäÇÄÆÆÄÀÈÇÄÇÄ
ìaæî ìaæîäå ,àéöBî,הרבים לרשות הזבל את אחד  משמוציא – ÄÀÇÀÇÅÀÇÅ

ברם, שם. להשהותו  רשאי  שאינו  לזבלה, לשדה מיד  נוטלו אחר יהא

מוציא  אדם זבלים הוצאת "בשעת ברייתא: מובאת קמא בבא במסכת
ברגלי נישוף שיהא כדי יום, שלושים כל וצוברו  הרבים לרשות זבלו

ומכל הארץ". את יהושע הנחיל  כן מנת שעל  בהמה, וברגלי אדם
"כל ג): ג, קמא (בבא ששנינו  כמו  שהזיק, מה משלם הזיק אם מקום

הרבים ברשות oic),המקלקלים zia zeyxa miyery it lr s`) חייבים

my).לשלם epxe`a oiir)íéaøä úeLøa èéè ïéøBL ïéàשדרך – ÅÄÄÄÀÈÇÄ
רבים, ימים íéðáìלשרותו ïéðáBì ïéàåשצריך הרבים, ברשות – ÀÅÀÄÀÅÄ

שיתייבשו ; עד  מרובה זמן úeLøaלהשהותן èéè ïéìáBb ìáàÂÈÀÄÄÄÀ
íéaøä, בבנין מיד ליתנו –íéðáì àG ìáà טיט מגבלים אין – ÈÇÄÂÈÀÅÄ

היחיד  ברשות לובנן  שהוא פי  על אף הרבים, ברשות ("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת ללבנים

íéaøäישראל ישראל ישראל ישראל ").").")."). úeLøa äðBaäוצריך בית הבונה כלומר – ÇÆÄÀÈÇÄ
ואבניו, עציו  לצורך  הרבים ברשות àéáî,להשתמש íéðáà àéánäÇÅÄÂÈÄÅÄ

äðBa äðBaäå האבנים את להשהות שאסור  מיד , בונה וזה מביא זה – ÀÇÆÆ
הרבים. éfäM÷ברשות äî ílLî ,÷éfä íàå שבארנו כמו – ÀÄÄÄÀÇÅÇÆÄÄ

מכל הרבים, ברשות לקלקל חכמים להם שהתירו אותם שכל לעיל ,

לשלם, חייבים הזיקו  אם øîBà:מקום ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆÇÀÄÅÅ
GL éðôì Bzëàìî úà àeä ïwúî óàíBé íéL הבונה רשאי  – ÇÀÇÅÆÀÇÀÄÀÅÀÄ

ואינו  הבנייה, לפני  יום שלושים הרבים ברשות מלאכתו צרכי  להכין 
בנזקים l`ilnb.((((גמראגמראגמראגמרא).).).).חייב oa oerny oaxk dkld oi`e

ו ה נ ש מ ר ו א ב

úBpâ ézL,אנשים שני  של –Bæ áb ìò Bæ בבקעה וזו  בהר זו כגון  – ÀÅÄÇÇ

izdw - zex`ean zeipyn
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·íéðL ìL äiìòäå úéaä,ïwúì äöBø úéaä ìòa ïéàå äiìòä äúçôð–ähîì øãå ãøBé äiìòä ìòa éøä, ©©¦§¨£¦¨¤§©¦¦§£¨¨£¦¨§¥©©©©¦¤§©¥£¥©©¨£¦¨¥§¨§©¨
Bì ïwúiL ãòäiìòä úà.éñBé éaøøîBà:ïúBð ïBzçzääø÷zä úà,äáéæònä úà ïBéìòäå. ©¤§©¥¤¨£¦¨©¦¥¥©©§¥¤©¦§¨§¨¤§¤©©£¥¨

‚eìôpL íéðL ìL äiìòäå úéaä,úBðáì úéaä ìòáì äiìòä ìòa øîà,úBðáì äöBø Bðéà àeäå–øäìòa é ©©¦§¨£¦¨¤§©¦¤¨§¨©©©¨£¦¨§©©©©¦¦§§¥¤¦§£¥©©
BëBúa øãå úéaä úà äðBa äiìòä,åéúBàéöé úà Bì ïziL ãò.äãeäé éaøøîBà:Bøáç ìL CBúa øc äæ óà ¨£¦¨¤¤©©¦§¨§©¤¦¤¤§¦¨©¦§¨¥©¤¨§¤£¥

éøöøëN Bì úBìòäì C;äiìòä úàå úéaä úà äðBa äiìòä ìòa àlà,äiìòä úà äø÷îe,ãò úéaa áLBéå ¨¦§©£¨¨¤¨©©¨£¦¨¤¤©©¦§¤¨£¦¨§¨¤¤¨£¦¨§¥©©¦©
åéúBàéöé úà Bì ïziL. ¤¦¤¤§¦¨

„òìqa éeða àeäL ãaä úéa ïëå,úçôðå åéab ìò úçà äpâå–ähîì òøBæå ãøBé äpbä ìòa éøä,äNòiL ãò §¥¥©©¤¨©¤©§¦¨©©©©¨§¦§©£¥©©©¦¨¥§¥©§©¨©¤©£¤

aaaa.dilrde ziadäòáøà ìò íéçôè äòáøàá äééìòä äúçôðå ,êì øéëùî éðà äæ úéá éáâ ìòù åæ äééìò åì øîàå åúéá éáâ ìòù äééìò åøéáçì øéëùîä
:äèîì åéöçå äìòîì åéöç ùîúùéù êéøö äééìòá ùîúùäì äæ àá íà àúùäã ,íéçôè.owzl dvex ziad lra oi`e:äééìòäcxei dilrd lra ixd

.dhnl xce:äèîì åéöçå äìòîì åéöç øåãì äéì ïðéôë àìå .äééìòì àúéá ãáòù àäã .éøîâì.daifrnøáñ éñåé éáø .äø÷úä ìò íéðúåðù èéè ìù çéè
:íéîëçë äëìäå .é÷åæçàì éòá ïåúçú äø÷ú é÷åæçàå ,àéä äø÷ú é÷åæçà äáéæòî éøáñ ïðáøå .ééååùàì ïåéìòä ìò úåîåâ ééååùàå ,àéä úåîåâ ééååùà äáéæòî

bbbb.mipy ly dilrde ziad:äæ ìù äééìòå äæ ìù úéá.zepal ziad lral dilr lra xn`:úåðáì åéìò ïéìèåîä äðåúçúä äø÷úäå äîåçä.zia dpea
:åúééìò äðåáå åðîî àöåé êë øçàå ,åéúåàéöé åì ïúéù ãò úéáá áùåéå ,åéìòù äðåúçúä äø÷úå.exiag ly jeza xc df s` dcedi iax xn`,àåä ïë íà

íå÷î ìëî ,äì éðá éåä àì éëä åàìá àäã øñç åðéà äæù éô ìò óàå .åøéáç ìù êåúá åììä íéîéä ìë øãù àöîð åéúåàéöé åì øéæçî äæùë åæ äééìòä ìòá
,ìëä úà äðåá àìà :áééç ,øñç åðéà äæå äðäð äæ øáñ÷å .íù øåãì íå÷î åì äéä àì äæ úéá éìåìàù ,äðäð äæ.dilrd z` dxwneêéøöä ìëå äìòîì

:äì.ziaa ayeie:äéì àéæç àìå äì éðá äåä àì àäã ,øñç àì äæå ,äá øåãì åì úðëåî åúééìò éøäù ,äðäð àì äæ äéì éåäã ,ïåúçúä
cccc.cad zia:íéúéæ øåöòì úéá.eiab lr zg` dpbe:øçà ìù äðéâå ãçà ìù ãáä úéáå.zgtpeòåøæì éåàø åðéàå íéçôè äòáøà ìò íéçôè äòáøàá

`xephxa yexit

שהכיר מהאבנים חלק על לו מודה שחברו בכגון  כאן שמדובר  מבואר,

מודה  והוא שהואיל  יודע, שאינו  אומר  הוא השאר ועל  שלו , שהן 
שהרי להישבע, יכול  שאינו  ומתוך שבועה, מחוייב הוא הרי במקצת

שאינו  הכל על אמר  אם אבל  לשלם. הוא חייב יודע, איני טוען: הוא
בשווה. וחולקים יודע, שאינו  מדרבנן  שבועה נשבע הוא הרי  יודע,

ב ה נ ש מ ר ו א ב

íéðL ìL äiìòäå úéaäבמי כאן  שמדובר מבואר, בגמרא – ÇÇÄÀÈÂÄÈÆÀÇÄ
לחברו: העלייה את והשכיר  גביו , על  ועלייה בית לו äúçôðÄÀÂÈשיש

äiìòä,הבית בעל תקרת שהיא העלייה, רצפת נשברה –ìòa ïéàå ÈÂÄÈÀÅÇÇ
ïwúì äöBø úéaä או טפחים בארבעה העלייה נפחתה אם שכן – ÇÇÄÆÀÇÅ

לתקן , רוצה אינו ואם לתקן ; הבית בעל חייב äiìòäיותר ìòa éøäÂÅÇÇÈÂÄÈ
ähîì øãå ãøBé,הבית בעל עם –äiìòä úà Bì ïwúiL ãò ÅÀÈÀÇÈÇÆÀÇÅÆÈÂÄÈ

"עלייה  לשוכר: המשכיר שאמר  בכגון  כאן  שמדובר  מבואר , בגמרא –

ואמר  שהואיל  לך", משכיר אני  זה בית גבי שעל df"זו  zia iab lr"
רצפת  את הבית בעל  תיקן  לא אם הלכך  לעלייה; הבית את שעבד הרי

הבית, בעל עם בבית ודר  יורד העלייה בעל  הרי  שנפחתה, העלייה
אמר ולא לך" משכיר אני זו  "עלייה לו: אמר  אם אבל שיתקן . עד 
אחרת, לו ליתן  צריך אינו  העלייה, שנפלה כל זה", בית גבי "שעל לו 

אמר אם ברם, בעלייה. שדר הזמן  כפי שכירות דמי  השוכר  לו  ומשלם
אחרת. עלייה לו  להשכיר  חייב סתם, "עלייה" øîBà:לו éñBé éaøÇÄÅÅ

äáéæònä úà ïBéìòäå ,äø÷zä úà ïúBð ïBzçzäיוסי רבי – ÇÇÀÅÆÇÄÀÈÀÈÆÀÆÇÇÂÅÈ
את  אלא לתקן חייב הבית בעל  שאין  וסובר, קמא תנא על  חולק

של הטיח היינו המעזיבה, ואילו  והקרשים, הקורות היינו התקרה,
בגמרא  לתקן. (השוכר) העלייה בעל על הקורות, על  שטחים טיט

אלא  המעזיבה באה לא יוסי  רבי  שלדעת מחלוקתם, טעם מבואר
ולדעת  זה, את לעשות העלייה בעל על ולכן  הגומות, את להשוות

הבית  בעל  על ולכן התקרה, את לחזק המעזיבה באה קמא תנא
nw`.לעשותה. `pzk dklde

לפי הקודמת), במשנה (כמו בשותפים ולא ומשכיר בשוכר משנתנו  בארנו 
העלייה בעל בשביל התקרה את לתקן  חייב התחתון  אין (i"yx;שבשותפים

.(y"`xd oiire
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íéðL ìL äiìòäå úéaä,זה של ועלייה זה של  בית –eìôpL ÇÇÄÀÈÂÄÈÆÀÇÄÆÈÀ

הבית  שייבנה עד  עלייתו  את לבנות יכול  אינו  העלייה בעל  והרי  –

ולפיכך úBðáìהתחתון; úéaä ìòáì äiìòä ìòa øîà את – ÈÇÇÇÈÂÄÈÀÇÇÇÇÄÄÀ
גביו , על  עלייתו  שיבנה כדי  התחתון, הבית,àeäåביתו  בעל –Bðéà ÀÅ

úBðáì äöBø, ביתו את –úéaä úà äðBa äiìòä ìòa éøä– ÆÄÀÂÅÇÇÈÂÄÈÆÆÇÇÄ
בנוי שהיה כדרך Bì((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),),התחתון, ïziL ãò ,BëBúa øãåÀÈÀÇÆÄÆ

åéúBàéöé úà ויבנה הבית מן  יצא ואז הבית, בנין על  שהוציא – ÆÀÄÈ
äæעלייתו. óà :øîBà äãeäé éaø,העלייה בעל –CBúa øc ÇÄÀÈÅÇÆÈÀ

Bøáç ìL שהיה נמצא יציאותיו , את לו  משלם הבית שבעל  לאחר  – ÆÂÅ
העלייה שבעל והרי  חברו , בבית øëNדר Bì úBìòäì Céøö– ÈÄÀÇÂÈÈ

חסר, אינו  הבית שבעל פי על ואף דירה ; שכר  הבית לבעל  לשלם
העלייה  בעל  הרי מקום מכל הבית, את בונה היה לא כן בלעדי שהרי 

יהודה: רבי וסובר לדור , מקום לו היה לא זה בית שאילולא נהנה,
חייב חסר  אינו  וזה נהנה ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ););););זה äiìòä((((רשרשרשרש""""יייי;;;; ìòa àlàÆÈÇÇÈÂÄÈ

äiìòä úà äø÷îe ,äiìòä úàå úéaä úà äðBa תקרה ונותן  – ÆÆÇÇÄÀÆÈÂÄÈÀÈÆÆÈÂÄÈ
הבית, כל  בנין  את שגומר  כלומר  העלייה, úéaaעל áLBéå, התחתון – ÀÅÇÇÄ

Bì ïziL ãò,הבית בעל –åéúBàéöé úà הבית בנין על שהוציא – ÇÆÄÆÆÀÄÈ
מדירתו  נהנה הוא שאין נמצא לדירה, מוכנת ועלייתו והואיל  התחתון ;

דירה שכר לו  להעלות צריך הוא ואין זה, מקשים,((((רש רש רש רש """"יייי))))של ויש .

הם: גורסים ומכאן לעלות, צריך  הוא שאין  הוא, נהנה מקום שמכל 
,dkeza ayeie diilrd z` dxwne הבית לבעל  יניח ולא בעלייה, היינו

הוצאותיו  לו  שיתן  עד  בתוכו  ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ).).).).להיכנס

ד ה נ ש מ ר ו א ב

ãaä úéa ïëå, לשמן זיתים בו  שסוחטים בית –òìqa éeða àeäL ÀÅÅÇÇÆÈÇÆÇ
ההר, בתוך כלומר –åéab ìò úçà äpâå; הבד בית גבי על  – ÀÄÈÇÇÇÇÈ

אחר , של והגינה אחד של  הבד בית úçôðåובית של  הגג ונשבר – ÀÄÀÇ
גינתו , לזרוע יכול  הגינה בעל שאין באופן  הגינה, קרקע שהוא הבד ,

ähîì òøBæå ãøBé äpbä ìòa éøä,הבד בית בתוך –ãò ÂÅÇÇÇÄÈÅÀÅÇÀÇÈÇ
äNòiL,הבד בית בעל –ïétk Bca úéáì,מקומרת תקרה – ÆÇÂÆÀÅÇÄÄ

כיפה כעין  lebir),העשויה ivg zxeva)הגינה בעל עפרויתן  עליה
øeètויזרע. ,e÷éfäå íéaøä úeLøì eìôpL ïìéàäå ìúkäÇÙÆÀÈÄÈÆÈÀÄÀÈÇÄÀÄÄÈ

ílLlî.הוא שאנוס –øBzñìå ïìéàä úà õB÷ì ïîæ Bì eðúð ÄÀÇÅÈÀÀÇÈÆÈÄÈÀÄÀ
ìúkä úà נוטים והם רעועים, והאילן  שהכותל דין בית שראו – ÆÇÙÆ

ומבואר הכותל ; את ולסתור האילן את לקוץ זמן  לו וקבעו ליפול,
יום; שלושים היינו  דין בית שזמן ïîfäבגמרא, CBúa eìôðå– ÀÈÀÀÇÀÇ

izdw - zex`ean zeipyn
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ïétk Bca úéáì.e÷éfäå íéaøä úeLøì eìôpL ïìéàäå ìúkä–lî øeètílL.ïìéàä úà õB÷ì ïîæ Bì eðúð §¥©¦¦©Ÿ¤§¨¦¨¤¨§¦§¨©¦§¦¦¨¦§©¥¨§§©¨¤¨¦¨
ìúkä úà øBzñìå,ïîfä CBúa eìôðå–øeèt;ïîfä øçàì–áiç. §¦§¤©Ÿ¤§¨§§©§©¨§©©©§©©¨

‰ìôðå Bøáç úpâì Ceîñ Bìúk äéäL éî,Bì øîàå:éðáà äptE,Bì øîàå:Eeòébä–Bì ïéòîBL ïéà.ìawMî ¦¤¨¨¨§¨§¦©£¥§¨©§¨©©¥£¨¤§¨©¦¦¥§¦¦¤¦¥
åéìò,Bì øîà:éúBàéöé úà CìéäE,úà ìhà éðàåélL–Bì ïéòîBL ïéà.ìòBtä úà øëBOäBnò úBNòì ¨¨¨©¥¨¤§¦¤©£¦¤Ÿ¤¤¦¥§¦©¥¤©¥©£¦

Lwáe ïáza,øîàåBì:éøëN éì ïz,Bì øîàå:úéNòM äî ìèEøëNa–Bì ïéòîBL ïéà.åéìò ìawMî, ©¤¤©©§¨©¤¦§¨¦§¨©Ÿ©¤¨¦¨¦§¨§¥§¦¦¤¦¥¨¨
Bì øîà:élL úà ìhà éðàå EøëN Cìéä–Bì ïéòîBL ïéà.íéaøä úeLøì ìáæ àéöBnä–àéöBî àéöBnä, ¨©¥¨§¨§©£¦¤Ÿ¤¤¦¥§¦©¦¤¤¦§¨©¦©¦¦

ìaæî ìaæîäå.íéaøä úeLøa èéè ïéøBL ïéà,íéðáì ïéðáBì ïéàå;íéaøä úeLøa èéè ïéìáBb ìáà,àG ìáà §©§©¥§©¥¥¦¦¦§¨©¦§¥§¦§¥¦£¨§¦¦¦§¨©¦£¨
íéðáì.íéaøä úeLøa äðBaä–àéáî íéðáà àéánä,äðBa äðBaäå;÷éfä íàå–÷éfäM äî ílLî.ïaø §¥¦©¤¦§¨©¦©¥¦£¨¦¥¦§©¤¤§¦¦¦§©¥©¤¦¦©¨

ìàéìîb ïa ïBòîLøîBà:GL éðôì Bzëàìî úà àeä ïwúî óàíéLíBé. ¦§¤©§¦¥¥©§©¥¤§©§¦§¥§¦
ÂBæ áb ìò Bæ úBpâ ézL,íézða ÷øiäå–øéàî éaøøîBà:ïBéìò ìL.äãeäé éaøøîBà:ïBzçz ìL.øîà §¥¦©©§©¨¨¦§©¦©¦¥¦¥¤¤§©¦§¨¥¤©§¨©

øéàî éaø:Bøôò úà çwì ïBéìòä äöøé íà–÷øé ïàk ïéà.øîàäãeäé éaø:úåàHîì ïBzçzä äöøé íà ©¦¥¦¦¦§¤¨¤§¦©¤£¨¥¨¨¨¨©©¦§¨¦¦§¤©©§§©

:äìéçúáë.oitik:òøæéå øôò äðâä ìòá ïúé äéìòå úù÷ ïéîë ìåâòá äéåùò äø÷ú.mlyln xeht:àåä ñåðà ,ãáòéîì äéì äåä éàîã.onf el epzpúéá
:õå÷ìå øåúñì íåé íéùìù ,ïéã

dddd.ltpe:åøéáç úðéâ êåúì.jeribd:êîöòì ïúåà äðôå ïäá äëæ.el oirney oi`:ïúåðôì äìä áééçå ,ïúåà äðå÷ ïéà äöåø äæ ïéà íà.ywae oazaè÷ìì
:ø÷ôä ìùî åà åìùî åì.el oirney oi`éðúàã éàîà ,áéúë øéëù úìåòô ïéìú àìã ,ïë åðéà øéëù éáâ ,óñëë óñë äåù ïì úéà àúëåã ìëáã â"òà

:òîùî äéãäá.lafn lafnde `iven `ivend:íù åúåäùäì éàùø åðéàå ,ìáæì åàùåðä ïëåî àäé íéáøä úåùøì úôøä ïî åàéöåî äæùë.hih oilaeb
:ïéðáá ãéî úúì.dpea dpeade:äðåáå àéáîä ãéî ïìá÷î.owzn:â"áùøë äëìä ïéàå .ïé÷æðá áééç åðéàå ,íåé íéùìù ìë ø"äøá ïîæî

eeee.zepib izy:êåîð äúéò÷ø÷ äìöàùå ,äåáâ äúéò÷ø÷ úçàä .åæì åæ úåëåîñ íãà éðá éðù ìù.mizpa wxide:åæî äåáâ åæù ,äáåâä úôé÷æá.oeilr ly
:÷ðåé àåä åìùîå àåä åøôò éøäù.oezgz ly:úçðåî àéä åøéåà ìòù.zegnl mileki mdipyy xg`nïåúçúå ,åøôò ìåèéì ïåéìò .ïàë äæ ÷øé àäé àìù
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מלשלם,øeètוהזיקו , –ïîfä øçàì הזמן לאחר  נפלו אם אבל  – ÈÀÇÇÇÀÇ
הכותלáiçוהזיקו , את סתר ולא האילן את קצץ ולא הואיל  לשלם, – ÇÈ

דין . בית לו שקבעו הזמן עד 

של והגינה אחד של  הבד שבית שותפים, של  וגינה הבד בבית ברישא בארנו 
i"yx).אחר  yexitk) שנפתחה ועלייה הבית בענין ב, במשנה שלמעלה פי על  ואף

חייב  התחתון  אין  שבשותפים לפי  ומשכיר, בשוכר דווקא בארנו העלייה,
שגם  לפי הדין, שונה כאן  מקום מכל  העלייה, בעל  בשביל התקרה את לתקן

שלו  הבד בית יתקלקל  שלא לתקרה, צריך  הבד  בית לענין(y"`xd)בעל ברם, .
בית  מבעל גינתו את שכר  הגינה בעל שאם ומשכיר , בשוכר שכן  כל הדין 
את  שיתקן  עד  למטה וזורע יורד הוא הרי הבד, בית של הגג ונשבר הבד ,

d"qw).התקרה oniq xeh ;"aeh mei zetqez")
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ìôðå Bøáç úpâì Ceîñ Bìúk äéäL éî גינת לתוך  הכותל – ÄÆÈÈÈÀÈÀÄÇÂÅÀÈÇ
Bìחברו, øîàå:הכותל לבעל  הגינה בעל –Eéðáà äptמתוך – ÀÈÇÇÅÂÈÆ
Bìגינתי, øîàå:הגינה לבעל  הכותל  בעל –Eeòébäהרי כלומר  – ÀÈÇÄÄ

לעצמך , אותן ופנה שלך  Bìהאבנים ïéòîBL ïéàמפינוי לפטרו  – ÅÀÄ
לפנות  הכותל בעל את וכופין בהן , רוצה הגינה בעל אין  אם האבנים

אבניו . åéìòאת ìawMî את ופינה והלך  הגינה בעל  נתרצה אם – ÄÆÄÅÈÈ
כך  ואחר  Bìהאבנים, øîà: הכותל בעל –,EéúBàéöé úà Cìéä ÈÇÅÈÆÀÄÆ

élL úà ìhà éðàå האבנים פינוי על שהוצאת מה ממני קבל  – ÇÂÄÆÙÆÆÄ
שלי, האבנים את לי  Bìותן  ïéòîBL ïéà, אותן ופינה שהואיל – ÅÀÄ

לו  שנתרצה פי על  אף אותן , פינה שלא זמן  כל ברם, בהן . זכה כבר
אני אלא אותן , תפנה אל לו : ואמר הכותל בעל בו חזר  אם לפנותן ,
אומרים  ואין לו , שומעים ודאי בשבילי , ואטלן בעצמי  אותן אפנה

לא  הכותל  שבעל לפי  לפנותן , עליו שקיבל משעה חצרו לו  שקנתה
בלבד לדחותו  אלא לו להקנות ìòBtä(xnb`).נתכוון úà øëBOäÇÅÆÇÅ

Lwáe ïáza Bnò úBNòì,ההפקר מן או  שדהו  מתוך  לו  ללקטם – ÇÂÄÇÆÆÇÇ
Bì øîàå:הבית לבעל  הפועל  –éøëN éì ïz,מלאכתי שכר – ÀÈÇÆÄÀÈÄ
Bì øîàå:הבית בעל  –EøëNa úéNòM äî ìè את טול – ÀÈÇÙÇÆÈÄÈÄÀÈÀ

מלאכתך, בשכר  והקש Bìהתבן  ïéòîBL ïéàשבכל פי על  ואף – ÅÀÄ

ש כן , הדין  אין  בשכיר ככסף, כסף שווה חכמים: אמרו נאמרמקום

יגיגיגיג):):):): יטיטיטיט,,,, הבית ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  בעל  שחייב ומכאן שכיר ", פעולת תלין "לא
עמו. שהתנה כמו לו  åéìòלשלם ìawMîהפועל נתרצה אם – ÄÆÄÅÈÈ

כך ואחר  בשכרו, והקש  התבן  את Bìונטל  øîà:הבית בעל –Cìéä ÈÇÅÈ
élL úà ìhà éðàå EøëN את לי  ותן מלאכתך  שכר  ממני קבל – ÀÈÀÇÂÄÆÙÆÆÄ

שלי , והקש Bìהתבן  ïéòîBL ïéà ואין הפועל  בהם זכה שכבר  – ÅÀÄ
בו. לחזור  יכול הבית àéöBnäבעל  ,íéaøä úeLøì ìáæ àéöBnäÇÄÆÆÄÀÈÇÄÇÄ
ìaæî ìaæîäå ,àéöBî,הרבים לרשות הזבל את אחד  משמוציא – ÄÀÇÀÇÅÀÇÅ

ברם, שם. להשהותו  רשאי  שאינו  לזבלה, לשדה מיד  נוטלו אחר יהא

מוציא  אדם זבלים הוצאת "בשעת ברייתא: מובאת קמא בבא במסכת
ברגלי נישוף שיהא כדי יום, שלושים כל וצוברו  הרבים לרשות זבלו

ומכל הארץ". את יהושע הנחיל  כן מנת שעל  בהמה, וברגלי אדם
"כל ג): ג, קמא (בבא ששנינו  כמו  שהזיק, מה משלם הזיק אם מקום

הרבים ברשות oic),המקלקלים zia zeyxa miyery it lr s`) חייבים

my).לשלם epxe`a oiir)íéaøä úeLøa èéè ïéøBL ïéàשדרך – ÅÄÄÄÀÈÇÄ
רבים, ימים íéðáìלשרותו ïéðáBì ïéàåשצריך הרבים, ברשות – ÀÅÀÄÀÅÄ

שיתייבשו ; עד  מרובה זמן úeLøaלהשהותן èéè ïéìáBb ìáàÂÈÀÄÄÄÀ
íéaøä, בבנין מיד ליתנו –íéðáì àG ìáà טיט מגבלים אין – ÈÇÄÂÈÀÅÄ

היחיד  ברשות לובנן  שהוא פי  על אף הרבים, ברשות ("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת ללבנים

íéaøäישראל ישראל ישראל ישראל ").").")."). úeLøa äðBaäוצריך בית הבונה כלומר – ÇÆÄÀÈÇÄ
ואבניו, עציו  לצורך  הרבים ברשות àéáî,להשתמש íéðáà àéánäÇÅÄÂÈÄÅÄ

äðBa äðBaäå האבנים את להשהות שאסור  מיד , בונה וזה מביא זה – ÀÇÆÆ
הרבים. éfäM÷ברשות äî ílLî ,÷éfä íàå שבארנו כמו – ÀÄÄÄÀÇÅÇÆÄÄ

מכל הרבים, ברשות לקלקל חכמים להם שהתירו אותם שכל לעיל ,

לשלם, חייבים הזיקו  אם øîBà:מקום ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆÇÀÄÅÅ
GL éðôì Bzëàìî úà àeä ïwúî óàíBé íéL הבונה רשאי  – ÇÀÇÅÆÀÇÀÄÀÅÀÄ

ואינו  הבנייה, לפני  יום שלושים הרבים ברשות מלאכתו צרכי  להכין 
בנזקים l`ilnb.((((גמראגמראגמראגמרא).).).).חייב oa oerny oaxk dkld oi`e

ו ה נ ש מ ר ו א ב

úBpâ ézL,אנשים שני  של –Bæ áb ìò Bæ בבקעה וזו  בהר זו כגון  – ÀÅÄÇÇ

izdw - zex`ean zeipyn



eרב dpyn ixiyr wxt `rivn `aa zkqn wilq

Búpb úà–÷øé ïàk ïéà.øîàøéàî éaø:äæ ìò äæ úBçîì ïéìBëé ïäéðML øçàî–éç äæ ÷øé ïëéäî ïéàBø. ¤¦¨¥¨¨¨¨©©¦¥¦¥©©¤§¥¤§¦¦§¤©¤¦¥¥¨¨¨¤©
øîàïBòîL éaø:ìBhìå Bãé úà èBLôì ìBëé ïBéìòäL ìk–BlL àeä éøä,ïBzçz ìL øàMäå. ¨©©¦¦§¨¤¨¤§¨¦§¤¨§¦£¥¤§©§¨¤©§

‡ Ú È ˆ Ó ‡ · · ˙ Î Ò Ó ˜ È Ï Ò

:åúðéâ úåàìîì.ig df wxi okidn oi`ex:ïúðé åìå .ìãâå ÷ðåé àåäù íå÷îî.ely el` ixd lehile eci heytl leki oeilry lkìéàåä .øéàî éáø øîà÷ãë
:éç àåä åøôòîå.oezgz ly x`ydeäëìäå .åç÷ììå åøéáç ìù êåúì ñðëéì úåùø ìåèéì åì àåä éàðâù .ïåúçúã éáâì äéì øé÷ôî éøå÷ôà äéôåâ ïåéìòã

:ïåòîù éáøë

`xephxa yexit

ביניהן , תלול ומדרון
å÷øiäíézðaכזה: ÀÇÈÈÄÀÇÄ

מדרון  באותו גדל –
הגינות, éaøÇÄשבין

ìL :øîBà øéàîÅÄÅÆ
ïBéìò הוא הירק – ÆÀ

הגינה  בעל  של
שהוא  לפי  העליונה,

מעפרו. éaøÇÄצומח
ìL :øîBà äãeäéÀÈÅÆ

ïBzçzבעל של – ÇÀ
לפי התחתונה, הגינה

באווירו . גדל çwìשהוא ïBéìòä äöøé íà :øéàî éaø øîàÈÇÇÄÅÄÄÄÀÆÈÆÀÄÇ

Bøôò úà, התחתון של  לגינה ולהשוותה גינתו עפר את ליטול – ÆÂÈ
÷øé ïàk ïéà.הוא ושלו  מעפרו  יונק שהירק והרי –éaø øîà ÅÈÈÈÈÇÇÄ

Búpb úà úåàHîì ïBzçzä äöøé íà :äãeäé לגובה עד עפר – ÀÈÄÄÀÆÇÇÀÀÇÆÄÈ
העליון, של øé÷הגינה ïàk ïéà ולכן באווירו, גדל  שהירק והרי  – ÅÈÈÈ

הוא. äæשלו úBçîì ïéìBëé ïäéðML øçàî :øéàî éaø øîàÈÇÇÄÅÄÅÇÇÆÀÅÆÀÄÄÀÆ
äæ ìò, עפרו את שיקח ידי על  העליון  הירק, של גידולו  את למנוע – ÇÆ

עפר , גינתו שימלא ידי  על  éçוהתחתון äæ ÷øé ïëéäî ïéàBø– ÄÅÅÈÈÈÆÇ
לו. ויינתן  וגדל, יונק הוא מי  של ìkמעפרו :ïBòîL éaø øîàÈÇÇÄÄÀÈ

ìBhìå Bãé úà èBLôì ìBëé ïBéìòäL שלא ובלבד הירק, מן  – ÆÈÆÀÈÄÀÆÈÀÄ
עצמו את BlL((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),יסכן àeä éøä,צומח הוא ומעפרו הואיל – ÂÅÆ

מאיר, רבי ïBzçzכדעת ìL øàMäå מפקירו עצמו  העליון שכן – ÀÇÀÈÆÇÀ
לגינתו  להיכנס ממנו  רשות ליטול לו הוא שגנאי  לפי  התחתון, לגבי

שם. לתלשו  oerny.כדי iaxk dklde

izdw - zex`ean zeipyn

    

      
ע"ב: יא ד  .' ל ה דבר הגמרא:לבא מקשה  ְִֶֶַַָ

  כ פרוצה , היתה  ושתי הרי   (ע"א)לעיל  
 כ  וא   . באה לא –    

    . מגונה שיראוה  רצתה  ולא  
שנינו , בברייתא    באה לא ולכ כבהמה , 
   מאד שכעס  משמע הלשו מכפל  .'ב ערה  מבררת .וחמת ֲֲַָָָ

הגמרא:    .כ כל  בערה  חמתו  מדוע  משו 
ש  , לאחשורוש ושתי  של  הסוסי אורוות שומר  

ש  ,למלו ראוי שאינו  נבער כאיש  נוהג ואתה  היית, בלשצר במשתהאבי בלשצר,  
שלו    , איש אל כנגד יי שתה   .השתכר ולא  

 [ אתה] .מהיי השתטה   המל כששמע 
דבריה ,  

  .'י ו ל ה  עת מה  דת וגו '  יהע מבארת ידעי ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹ

ההגמרא:  ה מי   שנקראי ישראל , חכמי   
 משו    

 , לחכמי אחשורוש  .ושתי את לי תדונו  החכמי [דנו  
,[ ביניה    , להרגה לו  נאמר    
, מעליו מעט  יינו  יפוג    וידרוש  אותנו  ויאשי מאתנו , אותה  

 וא בהריגתה .  , תענישנה ואל  לה , הנח     
ולכ במלכות. זלזול  בכ יש   , החכמי     
   [ מעימנו]      ואי 
כראוי. די לפסוק  באפשרותנו  חכמי אצל ] ל]   

 במקומ  שיושבי     שמריו על  שנח  כיי  
כראוי. לפסוק   ויכולי מיושבת, דעת ולכ לכלי, מכלי הורק  ולא

הגמרא: ויפהאומרת   לאחשורוש  והראיה ,החכמי , 
יא) מח (ירמיה          

            שכשאד הרי 
מיושבת. דעתו  שקט 

בדינה ,  פוסקי ישראל  חכמי שאי שנאמר כשראה  אליו ,  הקרובי  לשרי פנה  
          השמות 

ב  שהוזכרו      'נא ר' שנה ',, בני  כרי' נוטריקו ְְַָ

ש           
  [ כבשי]      

,' ה לפני  המלאכי שאמרו  ,' תורי 'שתי נוטריקו    . כישראל   
  . כישראל לקרבנות       החוש באבני  שמות) 
כ) כח     ][ והגיסו עירבו   יקרוש שלא במזרק   ד שהגיסו  כישראל  

המזבח . על  להזרק  כשר ויהא    .הקרבת לפני המנחות את ובללו  שהגיסו  כישראל  
   הפני  לח כישראל .עבור 

 .' רי וה  ל ה לפני         על להתלות ְְִִֵֶֶַַָ
.הע   ,נלמד לדבר ממנו  גדולי לפני  אחרו ממוכ נמנה  כ שלפני בפסוק שהרי , 

.ראשו לדבר  פיו  פתח כ פי על  וא ,מכול הפחות שהיה  ,השרי שבעת מבי



  
   

   
    

      
    


   

     
    

   
    

    
   
    
     
     
    

  
    
  
   
    

 
    

 
      

 
   

 
   

   
    

  

              

        
        

        
        

 
        

         
     

      
        

      
      

       
           

 































המשך ביאוג למס' חולין ליום שבת קודש עמ' ב

             

           
          

         
        
         
        

         
         

        
    

        
        

        
        

         
     

































המשך ביאוג למס' חולין ליום שישי עמ' א

גינה

גינה

מדרון



רג e dpyn ixiyr wxt `rivn `aa zkqn wilq

Búpb úà–÷øé ïàk ïéà.øîàøéàî éaø:äæ ìò äæ úBçîì ïéìBëé ïäéðML øçàî–éç äæ ÷øé ïëéäî ïéàBø. ¤¦¨¥¨¨¨¨©©¦¥¦¥©©¤§¥¤§¦¦§¤©¤¦¥¥¨¨¨¤©
øîàïBòîL éaø:ìBhìå Bãé úà èBLôì ìBëé ïBéìòäL ìk–BlL àeä éøä,ïBzçz ìL øàMäå. ¨©©¦¦§¨¤¨¤§¨¦§¤¨§¦£¥¤§©§¨¤©§

‡ Ú È ˆ Ó ‡ · · ˙ Î Ò Ó ˜ È Ï Ò

:åúðéâ úåàìîì.ig df wxi okidn oi`ex:ïúðé åìå .ìãâå ÷ðåé àåäù íå÷îî.ely el` ixd lehile eci heytl leki oeilry lkìéàåä .øéàî éáø øîà÷ãë
:éç àåä åøôòîå.oezgz ly x`ydeäëìäå .åç÷ììå åøéáç ìù êåúì ñðëéì úåùø ìåèéì åì àåä éàðâù .ïåúçúã éáâì äéì øé÷ôî éøå÷ôà äéôåâ ïåéìòã

:ïåòîù éáøë

`xephxa yexit

ביניהן , תלול ומדרון
å÷øiäíézðaכזה: ÀÇÈÈÄÀÇÄ

מדרון  באותו גדל –
הגינות, éaøÇÄשבין

ìL :øîBà øéàîÅÄÅÆ
ïBéìò הוא הירק – ÆÀ

הגינה  בעל  של
שהוא  לפי  העליונה,

מעפרו. éaøÇÄצומח
ìL :øîBà äãeäéÀÈÅÆ

ïBzçzבעל של – ÇÀ
לפי התחתונה, הגינה

באווירו . גדל çwìשהוא ïBéìòä äöøé íà :øéàî éaø øîàÈÇÇÄÅÄÄÄÀÆÈÆÀÄÇ

Bøôò úà, התחתון של  לגינה ולהשוותה גינתו עפר את ליטול – ÆÂÈ
÷øé ïàk ïéà.הוא ושלו  מעפרו  יונק שהירק והרי –éaø øîà ÅÈÈÈÈÇÇÄ

Búpb úà úåàHîì ïBzçzä äöøé íà :äãeäé לגובה עד עפר – ÀÈÄÄÀÆÇÇÀÀÇÆÄÈ
העליון, של øé÷הגינה ïàk ïéà ולכן באווירו, גדל  שהירק והרי  – ÅÈÈÈ

הוא. äæשלו úBçîì ïéìBëé ïäéðML øçàî :øéàî éaø øîàÈÇÇÄÅÄÅÇÇÆÀÅÆÀÄÄÀÆ
äæ ìò, עפרו את שיקח ידי על  העליון  הירק, של גידולו  את למנוע – ÇÆ

עפר , גינתו שימלא ידי  על  éçוהתחתון äæ ÷øé ïëéäî ïéàBø– ÄÅÅÈÈÈÆÇ
לו. ויינתן  וגדל, יונק הוא מי  של ìkמעפרו :ïBòîL éaø øîàÈÇÇÄÄÀÈ

ìBhìå Bãé úà èBLôì ìBëé ïBéìòäL שלא ובלבד הירק, מן  – ÆÈÆÀÈÄÀÆÈÀÄ
עצמו את BlL((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),יסכן àeä éøä,צומח הוא ומעפרו הואיל – ÂÅÆ

מאיר, רבי ïBzçzכדעת ìL øàMäå מפקירו עצמו  העליון שכן – ÀÇÀÈÆÇÀ
לגינתו  להיכנס ממנו  רשות ליטול לו הוא שגנאי  לפי  התחתון, לגבי

שם. לתלשו  oerny.כדי iaxk dklde

izdw - zex`ean zeipyn

    

      
ע"ב: יא ד  .' ל ה דבר הגמרא:לבא מקשה  ְִֶֶַַָ

  כ פרוצה , היתה  ושתי הרי   (ע"א)לעיל  
 כ  וא   . באה לא –    

    . מגונה שיראוה  רצתה  ולא  
שנינו , בברייתא    באה לא ולכ כבהמה , 
   מאד שכעס  משמע הלשו מכפל  .'ב ערה  מבררת .וחמת ֲֲַָָָ

הגמרא:    .כ כל  בערה  חמתו  מדוע  משו 
ש  , לאחשורוש ושתי  של  הסוסי אורוות שומר  

ש  ,למלו ראוי שאינו  נבער כאיש  נוהג ואתה  היית, בלשצר במשתהאבי בלשצר,  
שלו    , איש אל כנגד יי שתה   .השתכר ולא  

 [ אתה] .מהיי השתטה   המל כששמע 
דבריה ,  

  .'י ו ל ה  עת מה  דת וגו '  יהע מבארת ידעי ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹ

ההגמרא:  ה מי   שנקראי ישראל , חכמי   
 משו    

 , לחכמי אחשורוש  .ושתי את לי תדונו  החכמי [דנו  
,[ ביניה    , להרגה לו  נאמר    
, מעליו מעט  יינו  יפוג    וידרוש  אותנו  ויאשי מאתנו , אותה  

 וא בהריגתה .  , תענישנה ואל  לה , הנח     
ולכ במלכות. זלזול  בכ יש   , החכמי     
   [ מעימנו]      ואי 
כראוי. די לפסוק  באפשרותנו  חכמי אצל ] ל]   

 במקומ  שיושבי     שמריו על  שנח  כיי  
כראוי. לפסוק   ויכולי מיושבת, דעת ולכ לכלי, מכלי הורק  ולא

הגמרא: ויפהאומרת   לאחשורוש  והראיה ,החכמי , 
יא) מח (ירמיה          

            שכשאד הרי 
מיושבת. דעתו  שקט 

בדינה ,  פוסקי ישראל  חכמי שאי שנאמר כשראה  אליו ,  הקרובי  לשרי פנה  
          השמות 

ב  שהוזכרו      'נא ר' שנה ',, בני  כרי' נוטריקו ְְַָ

ש           
  [ כבשי]      

,' ה לפני  המלאכי שאמרו  ,' תורי 'שתי נוטריקו    . כישראל   
  . כישראל לקרבנות       החוש באבני  שמות) 
כ) כח     ][ והגיסו עירבו   יקרוש שלא במזרק   ד שהגיסו  כישראל  

המזבח . על  להזרק  כשר ויהא    .הקרבת לפני המנחות את ובללו  שהגיסו  כישראל  
   הפני  לח כישראל .עבור 

 .' רי וה  ל ה לפני         על להתלות ְְִִֵֶֶַַָ
.הע   ,נלמד לדבר ממנו  גדולי לפני  אחרו ממוכ נמנה  כ שלפני בפסוק שהרי , 

.ראשו לדבר  פיו  פתח כ פי על  וא ,מכול הפחות שהיה  ,השרי שבעת מבי
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המשך בעמוד סס
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עלי' בישראל. היינו, שלאחרי הקרבת ע' פרים בחג הסוכות, נפעל בישראל התגברות חסדו 
ית', ולכן מקריבים לאחרי זה בשמע"צ פר אחד איל אחד3, כנגד אומה יחידה4, גילוי הענין 

ד"ישראל ומלכא5 בלחודוהי"6.

3( פינחס כט, לו. 
4( סוכה שם. 

5( ראה זח"א רח, ב. הובא ונתבאר באוה"ת שמע"צ ח"ה ע' ב'קמט. ע' ב'קנג. סה"מ תרפ"ז ע' לו. ע' נא.  
6( ד"ה הללו את ה' כל גוים הב' ה'תשכ"ו. 

המשך מעמוד ר



רכד             

         
        


       

         
          

       
         

       
        

   
        

        
          

          
       

  
          

         
       

          
     

        
         

         
          

        
       

      
        

     
        

       
       

     
        

       
       

          
         

       
       

       
      

        
        

     
        

       
      
        

     
        

  
       

           
         

          
     

       
        

       
        

        
      

         
         

        
        

    
       

        
        

       
        
         
        
         
         

       
         
      

     
       

        
     

          
        

       
  

        
          

        
        

         
       

         
        
       

         
         

          


        
         

       
       

        
         

       
         

       
        

       
           

        
         
        













































































































































































































































המשך בעמוד גב



רכה
       

           
          

          
         

    
       

     

       
    
     

      
     

     

     
     

     
     
    
    
     
      

     
    

   
    

   
     

   

     
     
     

     
    

   
      

     










































































            
              
              
            
       
     
      
      
        
      
     
      
       
     

      
       
      
      
     
      
      
      
       
         
      
      
      
      
       
        
       

       
     
     
      
      
      
      
      
      
       
      
       
       

      
      
      

      
       
       
        
       
                            
                             
                              
                                

                         
                           
                            
                             

                        
                            

                        
































































































































      
      

       
       

    
      

       
      

   
    

     
        

         
        

       
      

        
        

       
      
      

       
       

        
      

       
                 

            
             

              
            

            
           

              
              

            










































































       חולין. פרק רביעי - בהמה המקשה דף עג עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("   
רש"י                                                                                                                                     תוספות



רכו
       

              
             

            

             

      
       

     

      
    

      
     

    
      
       

     
       
      
       

     
    

    
     

      
     

      
       
      

      

      
      

    

      
      
      
       
       
       
      

    
      
      

            
           

             
          

            
           

          
        

         
          

           

           
            
             
             
            
            

           

            
           

        






























































































































           
          
            

    

    
      

    
    

       
      
       
      
      
      

     
      
      
      
      
      
       
      
     
      
     
     
      
       
      
     
      

       
      
      
      
       
      
      

     
       
       

            
             
             
            
            

          

              
             
             
             
           
            

           
            
           
            
            
            
           
              

     






























































































































       
        

       
        

    
      

       
        

      
        

      
      

      
      

       
       

     
       

     
       

       
      

       
        
        

      
      

         


























































       חולין. פרק רביעי - בהמה המקשה דף עג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("   
תוספות                                                                                                                                     רש"י



רכז              

        
        

         
          

           
       
        
          

        
       

         
  

          
          

       
      

       
      
      

           
         

         
         

       
    

        
           

    
       
         
           
         

          
         

   
         

      
         

         
      

        
     

        
         

         
          

         
        
           
          
           

 
       

      
        

        
        
        
         

         
         


         
        
         
         
         

          
     

        
        
          
         
       

      
         

      
        

       
        

      
        

          
         
         

   
          
        

           
         

  
        

        
           

       
         
         

         
          
         
        
         
         
         
        
        

 
          
         
        

        
         

         
       
       

      
         

 















































































































































































































































רכח              

         
       
          

       
      

           
       

     
          
        

      
        

          
         

        
            

         
  

        
        

       
           

        
       

       
        

         
        

          
         

       
         

         
           


        

         
         

  
        

      
        

     
   

      
        
        

       
        

       
         

       
          

   
        

        
        
         
         

        
     

       
       
        

       
          

        
        

         
         

         
           

          
    

         
          

       
    

         
         

        
        

     
       

       
         

        
       
            

        
         

         
       

         
         

         
        

          
         

    
        

        
       
        
        

        
       
        
         

        
       

          
       

        
         

         
         

    













































































































































































































































המשך בעמוד כב



רכט
       

           
         

       

            
       

     
    

        
       

   
     

       
    
    
     
      

    
    

    
     

    
     

      
     

       

      
       
       
      

     
       

   

      
      

    
     

    

     
     

     
       
      
    

    
      
       
      

     
     
     
        

     

      
     
     
       

    
                        

                             
                       

                           
                      

                    
































































































































            
          

            
             
      

     

      
   
      
       
      
       
       
      

 

     
     

    

   
      
       



      
     
      
      
     
      
       
     
       

     
      
       
       
      
     
      
      
       
       
       
      
      
      
      
       

        
       








































































































         
        

        
         

         
       

        
       

       
       

     
      

        
        

        
     

    
      

        
       

         
        

         
      

       
        

        
     

        
        
         

        
        

       
        
        

        
          

                  
             



















































































       חולין. פרק רביעי - בהמה המקשה דף עד עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("   
רש"י                                                                                                                                     תוספות



רל
       

          
          

         
           

     
       

     
     
       
       
    
      
      
      
      
      
      
       
     
      

     

     
   

   
     
      

      

       
    

    

     
   

     
     

    
      

    
     

       
     

      
    

    
     

      
     

       
      

      
        

   

      
    
      

   

     
    

      
                        

                       
                   

                     
              

































































































































            
           
            
             

       
       
      
       
       
      
      
      
      
      

       
      
     
       
       
      
       
      
       

    
     
      
       
     

    

      
      

        
      

      
     












































































        
      

       
       

        
      

       
        
        
       

       
       

       
        

        
        
        

     
        

        
        

        
      

       
        

        
             

              
             

            
                

            
           

               
                
             
            

            
             

           
             





















































































       חולין. פרק רביעי - בהמה המקשה דף עד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("   
תוספות                                                                                                                                     רש"י



רלי               

           
       

         
          

 


          

           
         

        
     

           
         

   
         

        
       

         
         

        
          

      
          
          

   
        

         
        

      
          

         
           
         
         


          

           
        

        
           
        
         
        

         
      

        
         

   
          

        
        

        
          

         
   

         
          

         
        

       
          

        
          

          
          

         
           

      
         

      
          

          
        

       
          

       
          

           
         

     
           

       
          

         
           

          
     

         
         

         
         

         
         
         


       
          

        
         

          
        

          
      

        
  

        
         

         
           

      
    

        
         
          

         
        









































































































































































































































המשך בעמוד גב
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ילך  לא  מקומות  ובאיזה  בשבת  הילוכו יהא  האיך שא , סימן שבת  הלכות  ב , חלק 

ס סעיף  תחילת  כליו, נשרו ואם  ילך לא  ובאיזה  ילך חפצים  או כלים  ובאיזה 

•

 
   דינן וכיוצאֿבהן  שבבית מטבח  מגבות -

הידים  ניגוב לצורך  לטלטלן  ומותר  שבמרחץ כמגבות
מאוד  רטובות הן  רטובות אפילו  לטלטלם אין  אך  ,

לצורך  שלא .מאוד 
   מים ריבוי עליו  יש אם אפילו  -.
   טבריא בחמי -.

 
 רובו או גופו כל לרחוץ  חכמים אסרו ס "א: שכו סי '

שהיו  הבלנים מפני  שבת מערב  הוחמו אפילו בחמין...
לרחוץ  מותר אבל החמנו... שבת מערב  ואמרו בשבת מחמין
רוב  רוחץ  שאינו כל אברים שאר או ורגליו ידיו פניו בחמין
לרחוץ  מותר טבריא בחמי  אבל האור בחמי  זה וכל גופו...
לומר  צריך ואין המים בתוך יחד גופו כל להכניס  אפילו

בצוננים.
 בה שמסתפגים במגבת שההיתר משמע  בשוע "ר

משום  ולא בה, לעמוד יכול הציבור שאין גזירה שזו משום
מקפידים  שאין משום או הא"ר) (כסברת מועטים שמימיה
וממילא  קעג) ס "ק  במשנ"ב  הובא הגר"א (כסברת עליה

מימיה. על שמקפידים שוודאי  במגבת גם להסתפג מותר
 הובא) סכ"ג שב  בסי ' כמפורש מותר הניגוב  עצם

טלטול  לעניין בהמשך המבואר ראה טלטולן ולעניין להלן),
לביתו. כשהגיע  המרחץ  בית של אלונטית

 הנטילה אחר הידים לנגב  מותר סכ"ג: שב  בסי ' עד"ז
כלל  גזרו שלא מפני  פניו) (וכן מימיו על שמקפיד בבגד אף 

הטעם). שם (עיין ש"א בסי ' שנתבאר כמו זה על
.במוסגר סק "א קו"א שב  סי ' לקמן
 מכל בזדון, לחלל השבתות על ישראל נחשדו לא

סמוך  יום מבעוד צוננים המים תחת עצים נותנים היו מקום
את  ומחממים השבת כל והולכים מתבערים והם לחשכה
ישכח  שמא גזרה משום אסור זה ודבר שעליהם המים

ס "א). שכו (סי ' משחשכה בגחלים ויחתה
, השו"ע ז"ל נח : בהערה ושם השלחן, קונטרס  הגהת

חמין  מחמין שהיו הבלנים מפני  לרחוץ  שלא גזרו א' שפעם
עומד  הדבר שאין ראו ואח "כ הוחמו, מע "ש ואמרו בשבת

הרחיצה  והתירו שחזרו משמע  זה מסגנון והתירו, וחזרו
היו  בתחלה מ .) (שבת ובגמ ' הדין. נגד וזה בשבת, בחמין
להחם  הבלנים התחילו מע "ש, שהוחמו בחמין רוחצין
את  והתירו החמין את אסרו הוחמו, מע "ש ואומרים בשבת

אנח  מזיעין ואומרים בחמין רוחצין היו ועדיין נו,הזיעה,
רוחצין  היו ועדיין טבריא, חמי  והתירו הזיעה את להן אסרו
חמי להן אסרו רחצנו, טבריא בחמי  ואומרים האור בחמי 
להן  עומד הדבר שאין ראו הצונן, את להן והתירו טבריא
הגמ ', עכ"ל עומדת במקומה וזיעה טבריא, חמי  להן התירו
כל  אפילו כו' הרוחץ  רבינו כתב  הסעיף  שבתחלת ואע "פ 
כאן  דמיירי  הרי  להסתפג, לו התירו טבריא ובחמי  גופו
אח "כ  לכתוב  רבינו של סגנון זה אין מ "מ  טבריא, בחמי 

טבריא. בחמי  רק  הוא שההיתר בזמן והתירו, חזרו סתם
שאינו  בקדש דרכו וכידוע  ז"ל: כתב  א' סי ' נחמי ' ובדברי 
להשלים  או להטעים שנצרך במקום בלשון להאריך חש
טבריא", "בחמי  תיבות ב ' כאן שחסר לומר ומוכרח  הכוונה,
אחת  שפעם וכצ "ל: שלימה שורה כאן שחסר נכון ויותר
בשבת  חמין מחמין שהיו הבלנים מפני  לרחוץ  שלא גזרו
שהיו  טבריא חמי  על גם גזרו "ואח "כ הוחמו, מע "ש ואמרו
ראו  ואח "כ רחצנו" טבריא בחמי  ואמרו האור בחמי  רוחצין
המדפיס  או ולהמעתיק  והתירו, וחזרו עומד הדבר שאין
השני , ואח "כ תיבת עד הראשון ואח "כ תיבת מן נשמט 
שגזרו  טבריא חמי  על רק  הוא שההיתר מובן ולפ "ז
חמי איסור מזכיר רבינו היה לא הכל התירו שאם באחרונה.
ובחמי גופו כל הסעיף  בתחלת מש"כ ובצירוף  כלל, טבריא

טבריה. חמי  על רק  הוא שההיתר למדי  מובן טבריא



רלג    

          

 חייבים כולם כנפות ארבע  של בגדים כמה לו יש אם
כנפי על שנאמר כאחת כולן לובשן אפילו בציצית
זה  אחר זה כולם לובשן ואם במשמע . בגדים הרבה בגדיהם
הברכה  בשעת מתחלה דעתו והיה בנתיים שיחה הפסק  בלי 
אפילו  לכולם אחת ברכה אלא יברך לא מיד כולם ללבשם
הפסיק  אם אבל השני  שלבש קודם הראשון פשט  אם
אחד  כל על לברך צריך אחרים בדברים או בשיחה ביניהם
לצורך  אבל לבישה לצורך שלא כשהפסיק  ודוקא ואחד
לא  אם וכן לברך צריך אין הבגד לי  תנו שאמר כגון לבישה
אע "פ  מיד כולם ללבשם ברכה בשעת מתחלה בדעתו היה
כיון  מקום מכל זה אחר זה כולם ולבשם אח "כ שנמלך
על  לברך וצריך כמפסיק  הוה כן דעתו היה לא שמתחלה
דעתו  שהיה הבגדים ללבוש שגמר אחר שנמלך מה כל
ללבוש  בגדים עוד לו הביאו אם אבל הברכה בשעת עליהן
עליהן  דעתו שהיה הבגדים מאותן לפניו מונח  היה כשעדיין
גם  ללבוש שנמלך בשעה עדיין לבשן ולא הברכה בשעת
אלו  על ויברך יחזור לא אזי  עכשיו לו שהביאו הבגדים אלו
לבישת  עדיין גמר שלא כיון עכשיו לו שהביאו הבגדים
[למי ] דומה זה הרי  עליהם בירך שכבר הראשונים בגדים
לחזור  דא"צ  לאכול עוד לו והביאו סעודתו גמר שלא

ולברך:

 עליו שבירך אע "פ  בביתו קטן טלית לובש אם
אם  מקום מכל שנתבאר דרך ועל בציצית להתעטף 
לחזור  צריך גדול בטלית ומתעטף  הכנסת לבית הולך אח "כ
הראשונה  בברכה נפטר ואינו להתעטף  ג"כ עליו ולברך
אם  ואף  הפסק  חשוב  הכנסת לבית מביתו דההליכה משום
סמוך  ביתו היה ואפילו בינתיים שיחה בשום הפסיק  לא
בטלית  להתעטף  רוצה אפילו אם אלא עוד ולא הכנסת לבית
חוץ  יצא גדול בטלית שמתעטף  שקודם רק  בביתו גדול
הטלית  על שבירך הברכה בין הפסק  הוי  וחזר ביתו לפתח 
לא  אם אבל ולברך. לחזור וצריך גדול הטלית ללבישת קטן

בית  מפתח  קטן יצא טלית על בירך אם אפילו בינתיים ו
באותו  אחר בחדר גדול בטלית להתעטף  והולך זה  בחדר
אחד  בבית הם החדרים ששני  כיון ולברך לחזור א"צ  הבית
מפסיק  אינו אם לזה מזה שהולך מה הפסק  חשוב  לא

אחרים: בדברים או בשיחה


 וללבוש לחזור דעתו שפושט  ובשעה טליתו הפושט 

לא  אפילו מיד וילבשנו כשיחזור עליו לברך א"צ  מיד
ולובשו  וחוזר זה בבית פושט  אפילו קטן טלית עליו נשאר
הטלית  אותו ולובש שחוזר כיון הפסק  הוי  לא אחר בבית
מלבישתו  כלל דעתו הסיח  לא וגם עליו בירך שכבר בעצמו
אבל  ראשונה בפעם כשלבשו עליו שבירך בברכה נפטר לכן
כמה  לאחר עד וללבוש לחזור דעתו היה לא כשפשטו אם
צריך  ומיד תיכף  ללבשו נמלך אח "כ אם אפילו אזי  שעות
אם  ואפילו קטן טלית עליו נשאר אפילו עליו ולברך לחזור
באותו  ולובשו וחוזר בינתיים כלל ביתו מפתח  יצא לא

שפושטו: החדר

 מיד וללבשו לחזור דעתו היה כשפשטו אם אפילו וכן
כמה  לאחר עד מללבוש נמלך או שכח  שאח "כ אלא
מפתח  יצא לא אפילו עליו ולברך לחזור צריך אזי  שעות

שפושטו: החדר באותו ולובשו וחוזר בינתיים כלל ביתו

 לא כלום בדעתו היה שלא סתם טליתו הפושט 
אם  מיד וילבשנו יחזור שלא ולא מיד וילבשנו שיחזור
לא  כן אם קטן טלית עליו עדיין נשאר הטלית כשפשט 
הטלית  את וילבוש כשיחזור לכן מהמצוה דעתו הסיח 
כשפשט  אם אבל עליו לברך צריך אין מתחלה שפשט 
הסיח  כן אם ציצית בו שיש בגד שום עליו נשאר לא הטלית
הטלית  את וילבוש כשיחזור לכן המצוה מן לגמרי  דעתו

עליו: ולברך לחזור צריך שפשט 

 ויתעטף כשיחזור ממנו ונפלה טלית לבוש שהיה מי 
לכן  מדעתו שלא שנפלה כיון ולברך לחזור צריך בה
דברים  במה וילבשנו. שיחזור שדעתו מה כלום מועיל אינו
על  נשאר מקצתה אם אבל גופו מעל כולה שנפלה אמורים
כיון  ולברך לחזור צריך אין רובה שנפלה אע "פ  גופו
נפל  שלא מקצת שאותו ודוקא מהמצוה. קצת עליו שנשאר
שאין  כיון ידו על מונח  נשאר אם אבל גופו על מונח  נשאר
בגוף  הוא העיטוף  עיקר שהרי  היד על בהנחתו כלל מצוה
כשחוזר  ולכן כלום מהמצוה עליו נשאר לא הרי  א"כ

ולברך: לחזור צריך בה ומתעטף 


 בו להתלבש מיוחד שהוא כנפות ד' בו שיש בגד כל

הבקר  עד עליו שנשאר רק  בלילה פשטו לא אם ביום
יום  שכסות אומרים דיש כיון בבקר עליו לברך צריך אין
לא  א"כ בלילה ללבשו רוצה אם אף  ציצית בו להטיל חייב 
כלל  מפסקת הלילה אין ולכן זה לבגד פטור זמן כאן היה
(עיין  אומרים דיש כיון מקום ומכל דמי . אריכתא וכיומא
בה  להתלבש רוצה אם מציצית פטורה יום שכסות י "ח ) סי '
אף  הפסק  והוי  זה לבגד פטור זמן עבר הרי  וא"כ בלילה
שהוא  כיון מקום מכל הלילה כל בהציצית מלובש שהוא
עליו  היו שלא כמו דומה זה הרי  ההיא בעת מציצית פטור
כשיגיע  עליהן ולברך לחזור וצריך הלילה כל כלל הציצית
על  שיברך טוב  הכל לדברי  לצאת כדי  לכן בבקר חיובם זמן

בו: שלן זה את גם ויפטור אחר טלית

 הטיל ולא בציצית  חייב  שהוא בבגד להתכסות אסור
ביטל  שהרי  עשה מצות על עובר לובשו ואם ציצית בו

ציצית: מצות

 טליתו ונפל עשרה שמנה תפלת מתפלל שהיה מי 
את  כשיסיים הטלית את עליו אחרים והניחו מעליו

ויברך: בציצית ימשמש תפילתו

 רק לגמרי  קטן הטלית מעליו יסיר שלא טוב  ביום הישן
ברכה  א"צ  אח "כ וכשלובשו השינה בעת בו שיתכסה

לגמרי : ממנו הסיר שלא כיון

ועטיפתו: ציצית  הלכות  ח  סימן
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רלד   

 תכלת פתיל הכנף  ציצית על ונתנו אומר אחד כתוב 
להם  ועשו נאמר כבר שהרי  הכנף  לומר צריך שאין
ללמדך  הכנף  לומר תלמוד ומה בגדיהם כנפי  על ציצית
של  [ה]טלית ואם דוקא הכנף  ממין נעשית הציצית שתהא
לא  אומר אחד וכתוב  משי  של הציצית לעשות צריך משי 
על  לך תעשה גדילים יחדיו ופשתים צמר שעטנז תלבש
[מ ]הפשתים  או מהצמר נעשית שהציצית משמע  וגו' ארבע 
בין  פוטרין פשתים של או צמר של ציצית כיצד הא דוקא
ועל  מינים שאר של בטלית בין פשתים או צמר של בטלית
של  ציצית אבל לך תעשה [גדילים] ופשתים צמר נאמר זה
הציצית  ממין העשוי  בטלית אלא פוטרין אין מינים שאר
של  בטלית קנבוס  ושל משי  של בטלית משי  של ציצית כגון

קנבוס :


 שצבוע צמר הוא בתורה האמור תכלת שפתיל אע "פ 

של  בטלית אפילו אותו מטילין מקום מכל תכלת בצבע 
חכמים  אבל בציצית הותרה שכלאים מפני  התורה מן פשתן
לילה  בכסות ג"כ יטילו שמא גזירה פשתן של בטלית אסרו
של  ציצית ואפילו מצוה במקום שלא כלאים לובש ונמצא
ג"כ  בה יטיל שמא גזירה פשתן של בטלית אסור פשתים
שהיא  כיון פשתן של טלית כלל לעשות אין לפיכך תכלת
שהיה  בזמן אמורים דברים במה לגמרי  הציצית מן פטורה
שלא  מצוי  תכלת שאין כיון הזה בזמן אבל מצוי  התכלת
אי אם לכן פשתן של בטלית תכלת יטיל שמא למגזר שייך
ציצית  בו להטיל להתיר יש פשתן של בטלית רק  לו אפשר
כנפות  יעשה ירצה ואם עליו לברך ג"כ ומותר פשתים של

ס "ה: ש' סי ' בי "ד עיין צמר של ציצית בו ויטיל עור של

 בבגד אפילו פשתים של ציצית להטיל שלא ליזהר ונכון
של  בבגד כן גם יטיל  שמא גזירה המינים שאר כל של
מותר  פשתים של בציצית רק  לו אפשר אי  אם אבל צמר

פשתן: של בטלית שנתבאר כמו

 פוטרין ופשתים צמר של ציצית שאין אומרים יש
צמר  הציצית יהיו א"כ אלא מינים שאר של בבגדים
פשתים  חוטין וב ' תכלת חוטין ב ' דהיינו יחדיו ופשתים
ציצית  אבל לך תעשה גדילים יחדו ופשתים צמר שנאמר
במינן  אלא פוטרין אין לבד פשתים של או לבד צמר של
צמר  של ציצית מטילין שהרי  כן המנהג שאין פי  על ואף 
לעצמו  יחמיר שמים ירא כל מקום מכל משי  של בטלית
כל  בשאר וכן משי  של בטלית משי  של ציצית לעשות
ופשתים  מצמר שאינו בגד שכל אומרים שיש ומפני  המינים.
לכן  סופרים מדברי  אלא התורה מן כלל בציצית חייב  אינו
טלית  לו שיהיה יזהר המובחר מן זו מצוה לקיים הרוצה
צמר  של ציצית בהם ויטיל לבן צמר של קטן וטלית גדול

פקפוק : שום בלי  ציצית מצות מקיים ובזה לבן


 שאר או משי  של והערב  צמר של שלה שהשתי  טלית

האומרים  לדברי  זו לטלית תקנה אין להיפוך וכן מינים
שהרי מינים שאר של בבגדים פוטרים אינן צמר של דציצית
שאר  בה שמעורב  מפני  צמר של ציצית בה להטיל יכול אינו
לכן  בה מעורב  צמר שהרי  מינים שאר של ציצית ולא מינים

שנוהגין  ואותן כזה. בבגד כלל יתלבש לא שמים ירא כל
בטלית  ג"כ יטילו משי  של בטלית צמר של ציצית להטיל
על  יברך שלא הדבר נכון מקום ומכל צמר של ציצית זו
של  הן ציציותיה אם משי  חוטי  תערובות בה שיש טלית
והציצית  אחרים מינים או משי  של כולה אם שכן וכל צמר
זו  את גם ויפטר אחרת טלית על שיברך רק  צמר של הן
של  לטלית משי  של כגון הטלית ממין הם הציצית אם אבל

עליו: לברך יכול קנבוס  של לטלית קנבוס  ושל משי 

חוטי עם צמר חוטי  תערובות בו שיש בטלית זה וכל
או  משי  עם שנתערב  נטווה שלא צמר אבל מינים שאר
צמר  של הרוב  אם טלית מהם ועשה נטוו שלא מינים שאר
יכולים  מינים שאר של הרוב  ואם צמר של ציצית יעשה
ציצית  יעשה מחצה על מחצה מינים שאר של ציצית לעשות
שאר  של אפילו הבגדים בכל פוטרין שהן מפני  צמר של
בשאר  פוטרין צמר של ציצית דאין האומרים ולדברי  מינים
יתלבש  לא שמים ירא כל לכן תקנה זו לטלית אין מינים

כזו: בטלית

 טלית כגון אחד ממין אלא ציצית הד' כל לעשות אין
וקצתם  צמר של הציצית קצת בה יטיל לא משי  של

שאפ  מפני  או ממשי  צמר של שציצית תורה אמרה שלא שר
מהם  הציצית כל כשעושה אלא המינים בכל פוטרין פשתים
שמא  פשתים או מצמר וקצת הטלית ממין ציצית קצת אבל

התורה: מן פסול ספק  זה והרי  התורה צותה לא


 בלבד רחלים צמר אלא סתם צמר נקרא לא התורה בכל

ארנבים  ושל גמלים ושל נוצה נקרא עזים של אבל
סתם  צמר נקרא אין מקום מכל צמר נקראים שהם אע "פ 
ציצית  לפיכך ארנבים צמר גמלים צמר לווי  בשם אלא
הוא  הטלית א"כ אלא הטלית את פוטרין אינן מהם הנעשה
גבי שהרי  מינים משאר הנעשים ציצית כדין הציצית ממין
גדילים  יחדיו ופשתים צמר סתם צמר בתורה כתיב  ציצית

לך: תעשה

 לעשות שצריך התורה מן שלמדנו כיון אומרים יש
ממין  צבעם ג"כ שיהיה צריך א"כ הכנף  ממין הציצית
ציצית  לה מטילין אדומה הטלית אם כגון הכנף  צבע 
ויש  ירוקים. ציצית לה מטילין ירוקה היא ואם אדומים
שיהיה  הציצית ממשות על אלא תורה הקפידה שלא אומרים
כלל  תורה הקפידה לא הצבע  אבל הטלית ממשות ממין
באלו  נוהגין וכן הלכה וכן הטלית צבע  ממין דוקא שיהא
ומשום  צבועים בבגדים אפילו לבנים ציצית לעשות הארצות
כתלג  לבושיה וכתיב  כש"ץ  הקב "ה שנתעטף  חז"ל שאמרו
קטן  הטלית ג"כ לעשות במעשיו מדקדק  לכל ראוי  חיוור
הציצית  כשיעשה הכל לדברי  יוצא שיהיה כדי  לבנים וגדול

לבנים:

מציצית : פטורים  ואיזה  בציצית  חייבים  בגדים  איזה  ט  סימן

 על שנאמר הציצית מן פטורה כנפות ד' לה שאין טלית
חייבת  כנפות מד' יותר לה יש כסותך כנפות ארבע 
לרבות  אלא הוא יתירה קרא והאי  בה תכסה אשר שנאמר
בעלת  לרבות ראית ומה שחייבת יותר או כנפות ה' בעלת
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רלה    

ד' ה' בכלל שיש ה' בעלת אני  מרבה ג' בעלת ולמעט  ה'
ד': ג' בכלל שאין ג' בעלת אני  ומוציא

 מחמת אלא יותר או כנפות ה' בעלת נתרבו ולא והואיל
כנפות  ה' שבעלת למד אתה מכאן כנפות ד' בהם שיש
לד' אלא הטלית כנפות לכל ציצית להטיל א"צ  יותר או
בל  על עבר כנפות לחמש והטיל עבר ואם בלבד [מהם]

תוסיף :

 כנפות בד' יטיל יותר או ה' לבעלת מטיל כשהוא
כנפות  ד' על שנאמר משום יותר מזו זו המרוחקות

כנפות: שהן ניכרים יותר] [הן מזו זו והמרוחקות


 באלכסון אחד קרן וחתך כנפות ד' לה שהיה טלית

ונשארה  כנפות ה' בעלת נעשית הרי  כנפות ב ' ועשהו
בעלת  נעשית הרי  באלכסון קרנות ב ' חתך אם וה"ה בחיובה

כנפות: ו'

 מכל חייבת יותר או כנפות ה' שבעלת שהלכה אע "פ 
יותר  בגד בשום לעשות שלא לכתחלה ליזהר טוב  מקום

הציצית: מן אותו ופוטרין חולקין שיש מפני  כנפות מד'

 כאלו שנראה עד הכפלים ותפר טליתו כנפות שהגביה מי 
לא  אעפ "כ כנף  שם נשאר ולא בעיגול מקוצעות הכנפות

הטלית  מן לגמרי  חתכם שלא כמה דכל מציצית נפטרה
ועדיין  לתחלתם לחזור וסופם להם צריך הוא דעדיין מכלל
וחייב  כנפות ד' לה יש והרי  הטלית מכלל נחשבים הם
עכשיו  שהוא אע "פ  הראשון כנף  מקום על ציצית להטיל
כפל  לא ואם לתחילתו לחזור שסופו כיון לבגד תפור
על  קרן שם עדיין שנשאר בענין כפלם רק  בעיגול הכנפות
בה  שיש כיון הכפל מקום על הציצית מטיל הכפל מקום

כנף : תואר

כנפי על שנאמר הציצית מן פטורים עור של מלבושים
שנארג: אלא בגד נקרא ואין בגדיהם

פי על אף  הבגד מן ומיעוטה העור מן הטלית רוב  היה
הבגד  מן רובה אם אבל פטורה. מהבגד ג"כ הם שכנפיה
חייבת  העור מן ג"כ הם שכנפיה אע "פ  העור מן ומיעוטה
בה  תכסה אשר שנאמר הבגד עיקר אחר הולך שהכל לפי 
את  המכסה מהבגד חלק  באותו תלוי  ציצית שחיוב  משמע 

הגוף : עיקר

 אם אבל פטורה תחתיה תפור ובגד עור של הטלית אם
תחתי תפור ועור בגד של שהתחתון היא לפי  חייבת ה

הבגד: לעיקר טפל

הטלית : כנפות  דיני י סימן
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דבר (כח ) מוצאי' אנו  הנה ביאור  בתוס' זה
גילוי  בחי' להיות שיוכל  ביותר  פלא
גם  ותכלית בע"ג בנבראים ממש דאצי' האלקי' אור 
אשר  ההשתלשלו ' כל  סוף העשי' בסוף מטה למטה
להיות  יוכל  אשר  עד  והצמצום ההסתר  תכלית הוא שם
דעשי' שרים ע' כמו  דנוגה רע דבחי' גמור  פירוד  בחי'
ועוצם  כחי לומר  כו ' למרוד  ומתכווני' רבונ ' שיודעים
ההסתר  בתכלי' האלקי האור  בא ששם מפני כו ' ידי
תוך  העל ' והעלמות לבושים בכמה דהיינו  והצמצום
דבין  כידוע ביותר  המסכים ריבוי ע"י והוא העל '
ליצירה  מבריאה וכן  מפסיק מסך  לבריאה אצילות
כו ' הפרגוד  מאחורי שמעתי כמ "ש כו ' לעשי' ומיצירה

המבדיל  אומרים שמבדיל ואנו  כו ' לחול  קודש בין 
יש  בפ"ע עולם בכל  הנה לעול ' עול ' שבין  זו  הבדלה
דקליפ' סטרא ובין  האלקי' דקדושה סט ' בין  הבדלה
ונק' דקדושה אלקי' דשם אחורי' מבחי' רק שמקבלים
מקומו ' בכמה מוצאין  ואנו  כידוע כו ' אחרי' אלקי'
דאצי' אלקי' דהוי"ה האלקי' אור  ירידת להיות שיוכל 
אלקי' ה' ויאמר  כמו  דעשי' דקליפה והסתר  בחושך  גם
דנחש  וידוע כו ' בלעם אל  ה' ויאמר  וכן  כו ' הנחש אל 

כתרין  בחי' הקשה הקליפה תוקף מבחי' הן  ובלעם
שבאמת  מפני אך  דקליפה כחב"ד  בחי' כו ' דמסאבותא
המסכים  דכל  משום ית' לפניו  מסתיר  בחי' אין 
שנאמר  ממנו  הכל  כו ' הצמצומים וריבוי וההעלמות
שיורד  אלקים שם בחי' ע"י והוא מסתתר  אל  אתה
קמי  אבל  ביותר  ומסכי' לבושי' בריבוי ומתלבש
לא  חושך  גם וכמ "ש וכלל  כלל  הסתר  אין  עצמותו 
שם  שבחי' מפני זה וכל  כו ' כאורה כחשיכה כו ' יחשיך 
דחקיקות  בצמצום בא הוא הנה דאצילו ' דז "א הוי"ה
דבר  בבחי' מסתתר  זה אלקי' ובחי' דאלקי' אותיו '
בהסיר  אבל  כו ' שוני' לבושין  בכמה דבי"ע נבדל 
הוי"ה  כבוד  נגלה ממילא הללו  וההעלמות הלבושים
כל  וראו  דכתיב לעתיד  וכמו  העשי' בסוף גם דאצי'
ובאו  כמ "ש הגוי' על  גם ה' כבוד  שנגל ' לפי בשר 
אמיתי  ביטול  בבחי' כו ' ה' פחד  מפני צורי' במערות
חמה  יוציא שהקב"ה אמרו  שלעתיד  לפי וכל  מכל 
שיוסר  אלקי' הוי"ה ומגן  שמש מ "ש שזהו  מנרתקה
אז  הוי"ה שם מעל  אלקי' דשם וההסתר  הנרתק בחי'
במ "ב  מצינו  וכה"ג וד "ל . כו ' הוי"ה כבוד  נגלה ממילא
גילוי  בחי' שהי' במדבר  ישראל  בני שהלכו  מסעות
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רלח   

אש  ועמוד  יומם הוי"ה ענן  כבוד  וענני וארון  שכינה
הטמאו ' קליפות ג' ועקרב שרף נחש העמים במדבר  כו '
לאדום  גלו  רז "ל  שאמרו  מצינו  גלות בכל  וכן  כו ' לגמרי
הנ "ל  מטעם טומאות' בתוך  אפי' כו ' עמהם שכינה
בסט ' האלקי אור  והשתלשלות בירידות גם והנה וד "ל .
מוצאים  אנו  לבי"ע מאצילו ' לעילה מעילה דקדושה
ערך  לפי שלא המדריגה דילוג בחי' להיות שיוכל 
בג"ע  הנשמות כמו  דהנה וכלל  כלל  המקבלים קבלת
בינה  מבחי' מדריגה בבחי' בא ה"ז  כו ' מזיו  שנהנין 
דאימ ' בזוהר  וכמ "ש כו ' שמסתתר  דאצי' שבמל '
דבריאה  העליון  ג"ע בחי' וזהו  כו ' בכורסייא מקננא
אבל  כו ' לעשי' ומיצירה ליצירה מבריאה ועד "ז  כידוע
שאין  דבהמ "ק ק"ק בהיכל  שהי' אלקות גילוי בחי' הנה

גדו  בצימצום רק ההארה דעשי'שם ק"ק היכל  מבחי' ל 
מסכים  בג' דבי"ע ההשתלשלו ' ערך  לפי אשר  כידוע
אור  הארת שם להיות מהראוי היה לא כו ' והעלמות
שם  שהאי' מוצאים ואנו  מאד  גדול  בצמצום רק האלקי
זכורך  כל  יראה כמ "ש עצמו  דאצי' דז "א הוי"ה מבחי'
וכך  כו ' שם ולבי עיני והיו  כמ "ש כו ' הוי"ה פני את
שהוא  הלכה של  בד "א ד "ת בלימוד  דור  בכל  מצינו 
כו ' האמרת הוי"ה את וכמ "ש דבהמ "ק ק"ק היכל  כמו 
הוי"ה  כבוד  שנגלה במצרים (וכן  וד "ל  במ "א וכמ "ש
הנה  אך  כו ') מלאך  ולא אני כו ' ועברתי כמ "ש בעצמו 

על  וההשתררות הממשלה ובחי' ענין  מטעם הוא זה כל 
אופן  שיהיה הוי"ה שם על  המצמצם אלקי' בחי'
המדה  מכפי יותר  ההעלם מן  הגילוי בבחי' החקיקה
נעשה  שכבר  מה לשנות הממשלה עיקר  וזהו  הראשונה
ההשתררו ' בחי' שיהי' להיפך  מצינו  וכן  כנ "ל 
צלם  דאותיות והדמות החקיקה אופן  לשנות והממשלה
הסתר  בחי' שיהיה דהיינו  להעלם הגילוי מבחי' אלקי'
שכבר  המדה מכפי יותר  דאצילו ' האלקי אור  והעלם
חפץ  המלך  שאין  עד "מ  כמו  כו ' הגילוי בבחי' נחקק
שאמר  ע"ד  כו ' בהסתר  לעצמו  רק החותם בהתגלו '
בזמן  וכמו  וכה"ג משיח  של  בקץ גלי לא לפומא  לבא
אל  אתה וכמ "ש מדאי יותר  ההסתר  שבחי' הגלות
כל  רז "ל  וכמאמר  כו ' ראינו  לא שאותותינו  עד  מסתתר 
אסתיר  ההוא ביום כמ "ש מהם אינו  פנים בהסתר  שאינו 
על  והממשלה ההשתררו ' בבחי' בא גם וזה כו ' פני
שלא  דבי"ע וסנד "ל  מט "ט  ואנשי' דאצי' אלקי' בחי'
המאציל  עצמו ' רצון  כפי רק וההעלם הגילוי בחי' יהי'
א"ק  פנימיו ' בחי' סבא ישראל  שנק' ישראל  בחי' שהוא
בבחי' סתי' דעתיק דסבא באדרא כמ "ש כו ' וע"י
על  שמושל  אא"ס עצמו ' בחי' עד  סתימין  דכל  סתימו 
גליפו  גליף ענין  שזהו  שבעצמו ' אלקים הוי"ה בחי'

וד "ל : כנ "ל  עילאה בטהירו 
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הכלי ד ) שהוא אלקים שם ענין  להבין  הדבר 
חד  כולא שבקדושה רק להאור  המלבשת
גמור : והסתר  העלם נעשה ובקליפה האלקים הוא והוי'
קדש  ובין  הקדש בין  לכם הפרכת והבדילה כתיב הנה
ק"ה  (דף דכתובות ובגמ ' ל "ג), כ "ו  (שמות הקדשים
לצניעותא  ופרש"י במקדש היו  פרוכות שי"ג ב')
בפ"ג  כדאי' סגורות דלתות היו  בלילה (כי בעלמא
פרוכות  היו  פתוחים שהיו  וביום ובמדות דתמיד 
הפרכת  את לו  הגביה דתמיד  בפ"ז  וכדאי' לצניעותא
והעזרות  הלשכות פרטי שכל  שלח  פ' בזהר  ונודע כו ')
לכמו  מכוונים הם שלמטה שבבהמ "ק דברים ושארי
שם  שיש דאצי' מל ' בבחי' שלמעלה בבהמ "ק שהוא
ויש  כו ' ישראל  ועזרת עד "מ  אמה ת"ק הבית הר  ג"כ 
שערים  נעילת בעת ובלילה ודלתות שערים ג"כ  שם
הגילוי  מניעת ענין  והוא אסתימו  דג"ע תרעי' ענין  הוא

ותקם  שנאמר  ואע"פ לבי"ע דאצי' ממלכות אלקות
היינו  ט "ו ) ל "א (משלי לביתה טרף ותתן  לילה בעוד 
הגורם  הוא הפנימי' גילוי מניעת כי חיצוניות השפעות
השינה  בשעת באדם כמשל  החיצוני' התחלקות
מתפשט  המעכל  כח  אזי והמדות השכל  שמסתלקים
בעת  משא"כ  יותר  בטוב בשינה העיכול  ולכן  ביותר 
בהם  נכללים החיצוני' אזי מאירים פנימיי' שהכחות
ימנע  המחשבה בטרדת בעליל  וכנראה אבוקה בפני כנר 
טרף  נתינת ענין  למעלה וכך  והמרעיב, הדוחה כח 
וכל  נאמר  וע"ז  המל ' חיצוני' בחי' הוא רפ"ח  מבירורי
קרביים  הנק' המלאכים שהם א') ק"ג (תלים קרבי
בעליונים  נמשך  והמובחר  השפע את המבררים
שמסתלק  מחמת בלילה דוקא וזהו  לתחתונים והפסולת

הא  ותרעי'פנימי' בעולמות להאיר  ית' מלכותו  מדת רת
נפתחים  היום כל  אל  חסד  השחר  ובעלות אסתימו  דג"ע
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רלט    

העולם  עוסקים למטה וכן  הפנימי' וגילוי השערים
בעסקם  עסקים ובעלי בתורה תורה מארי בצרכיהם
האור  שיצנע ר "ל  לצניעותא פרסא יש ואז  במו "מ 
כ "א  בנבראים יומשך  ולא ית' מלכותו  ממדת האלקי
ההארה  המשכת היה אילו  כי הפרסא אמצעות ע"י
מלאכים  התהוות כלל  היה לא לעילה מעילה בהדרגה
לנברא  בורא בין  ערוך  אין  כי גשמיים גופים ומכש"כ 
שונות  מדרגות לרבבות ההתחלקות ענין  היה לא וגם
הבוקעה  האצי' ואור  האור  המעלמת פרסא יש לזאת
שלפני  האור  לעצם ערוך  שאינו  תולדה של  אור  נק'
מחיצונית  שהוא החשמל  בחי' ענין  והיינו  הפרסא,
רגליהם  ומתחת מצדדיהם לזו "נ  מלבוש שנעשה אימא
זו "נ  ענין  זאת מודעת זה וביאור  מנעל : כמו  נעשה  הוא
חיות  שמהם וכו ' וגבורתו  גדולתו  ית' מדותיו  שהם
עד "מ  ית' ובינתו  מחכמתו  נמשכים והם העולמות
אחרונה  בחי' שהוא אימא מחיצוני' והנה באדם,
טפל  הלבוש והרי למדות מלבוש נעשה שבשכל 
לבוש  דאי' מחשמל  יהי' איך  וא"כ  הלובשו  להאדם
מרב  שכל  בהשפעת למטה כמו  הענין  אלא למדות,
שע"י  משל  למצוא הרב שיצטרך  השכל  קט  לתלמיד 
לתלמיד  המושגים גשמיים מענינים שהוא המשל  אותו 
הוא  המשל  כי בהיות הנמשל  את אח "כ  התלמיד  יבין 
כי  אליו  לבוש בחי' הוא והרי הנמשל  אותו  דוגמת
את  ידו  על  מבין  שהתלמיד  עד  הנמשל  מלובש בהמשל 
כמו  הוא המשל  וא"כ  החידות בענין  וכנודע הנמשל 
באפשרי  הי' שלא מה הנמשל  נלקח  ידו  שעל  כלי
הוא  בלבד  המופלג שהחכם רואים אנו  ועכ "ז  זולתו ,
וגם  שלמה משלי בענין  כידוע משלים להמשיל  שיכול 
סוף  על  חביריו  עמדו  שלא ב') י"ג (עירובין  ר "מ  על 
(סוטה  משלים מושלי בטלו  ר "מ  משמת אמרו  דעתו 
לכוין  ויתירה רבה חכמה צריך  שבאמת לפי א'), מ "ט 
העמוק  המושכל  כוונת שימצא דהיינו  המשל  את
בחכמתו  מופלא בהיותו  דוקא זהו  אשר  זרים בענינים
אופנים  בכמה שימצאנו  עד  לאמתתו  המושכל  ומכיר 
שמבין  הגם כ "כ  מופלא שאינו  החכם בכח  זה שאין  מה
גרוע  עצמו  שהמשל  גם וא"כ  שהוא כמו  השכל  את
ענין  יובן  כמ "כ  יותר . נעלה שרשו  אבל  מהנמשל 
שבכדי  ית' מדותיו  שהם לזו "נ  המלביש החשמל 
א"א  גבול  בעלי נבראים להחיות ויתפשטו  שיאירו 
ולקבל  להכיל  הנבראים בכח  אין  כי שהן  כמו  שיאירו 
כי  זולתי לגמרי ממציאותם מתבטלים והיו  זו  הארה
לבוש  בחי' להן  המציא ובבע"ת הבבע"ג ית' המאציל 
כפי  מהם הערך  בדילוג אשר  רוחני כח  ר "ל  דחשמל 
המדות  שפע יתעלם ובו  שאת הנבראים יוכלו  אשר 
הנבראים  יקבלו  ידו  ועל  במשל  הנמשל  כהלבשת הנ "ל 

מקצת  משיג שהתלמיד  כמו  ממש ית' מדותיו  שפע
אחרי הלבוש הנמשל  וענין  ומתגשם, המשל  דרך  עברו 

שמלבישים  העליונים אותיות צירופי בחי' הוא דחשמל 
ואמנם  למעלה כמשנ "ת הכלים והם המדות לשפע
מאי' שנמשכים נעלה מאד  גבוה שרשם באמת
השפע  ולצמצם לעצור  היכולת כי מזו "נ  שלמעלה
ובבע"ת  הבבע"ג ית' מכחו  דוקא זהו  בע"ג להתהוות
מ "ל  ח "ש פי' וזהו  באריכות. במ "א וכמ "ש יכול  הכל 
תרין  או "א כי שתיקה ל ' ח "ש נק' למעלה שרשו  מצד 
מחמת  מי"ג) פ"ג (אבות שתיקה לחכמה וסייג ריעי'
ומצד  הכל , מתבטלי' שלפניו  שבה אא"ס השראת
בחי' הוא כי ממללא רוח  ל ' מ "ל  נק' למטה ירידתו 
ומתגלית  המדות שפע יורדת ידם שעל  האותיות
ולמטה  לגופם מלבוש נק' היותו  ואמנם למקבלים.
ההעלמים  כל  אין  באמת כי הענין  מנעל  כמו  נעשה
דק  משל  שיש המשל  אותיות צירופי בענין  וכמו  שוים
כמו  יותר  שמעלימו  ויש כ "כ  הנמשל  מעלים שאינו 
המעלימי' הלבושים בחי' למעלה וכמ "כ  וכה"ג חידה
זה  לבושים מיני כמה יש ית' מדותיו  ושפע לאור 
הוא  אלקים דש' למעלה נת' ובכלל  מזה יותר  מעלים
דבר  אותיות צירופי בחי' ע"י הוי' לש' ונרתק מגן  הנק'
כי  ונפרדים עם בחי' להיות ד ') ח ' (קהלת שלטון  מלך 
בבחי' התהוות שיהי' בכדי ומ "מ  עם, בלא מלך  אין 
עוד  המעלים לבוש בחי' עוד  יש שנה ת"ק מהלך  גבול 
ומסתירו  הרגל  על  חופה שהמנעל  מנעל  ונק' יותר 
הם  הנ "ל  דחשמל  והלבוש שהמנעל  הגם הנה אמנם
אינן  מ "מ  ית' מדותיו  אור  לגילוי קצת מסתירים
וא"כ  ידם על  מאירה ההארה אלא לגמרי מעלימים
נמצא  ולכן  המקבלים לטובת הוא זה והעלם צמצום
הקודש  חיות חשמל  מאי רז "ל  וז "ש בנבראים הביטול 
ר "ל  ב') י"ג (חגיגה ממללות עתים חשות עתים
עתים  הם הנ "ל  מחשמל  חיות המקבלים שהמלאכים
כנפיהן  תרפינה מ "ש ע"ד  הגמור  הביטול  בבחי' חשות
מפי  יוצא שהדיבור  בשעה והיינו  כ "ד ) א' (יחזקאל 
ההארה  בהיות עליהם אלקות גילוי בבחי' הקב"ה
כשאין  ממללות ועתים כנ "ל , החשמל  דרך  מאירה
והיינו  כו ' קדוש ואומרים שואגים שאז  כ "כ  הגילוי
שרשו  מצד  ומ "ל  ח "ש שנק' החשמל  בענין  כמשנת'
מהם  המקבלים בנבראים גם ולכך  מ "ל  ואח "כ  ח "ש נק'
המקרא  ובל ' סנדל  הנק' מלאך  יש (וכן  כזה, ג"כ  ימצא
ית' מלכותו  מדת היא הרגל  רוב את שחופה נעל 
שהמלאך  א') ס"ו  (ישעי' רגלי הדום והארץ בה שנאמר 
בבחי' הוא כי שפעה עוברת בו  ודרך  מלבישה הזה
ב' י"ג (חגיגה ארז "ל  ולכן  כלל  נפרד  ואינו  )ביטול 

שע"ז  ישראל  של  מתפלותיהן  לקונו  כתרים קושר  שהוא
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רמ   

בשעה  ב') ז ' (שה"ש בנעלים פעמייך  יפו  מה נאמר 
סוכות  שבועות בפסח  ה' פני לראות לרגל  עולים שהיו 
הזה  שהיופי תפלות בג' הוא בהמ "ק משחרב ועתה
הבהמית  הנפש התהפכות בחי' היא בנעלים ג"כ  הוא
סנד "ל  ממלאך  המקבלים האופנים משמרי הנמשכת
הוא  לבריאה אצי' בין  מסכים כמה שיש והוא כידוע,
לעשי' יצי' ובין  ליצי' בריאה בין  ויש דחשמל , מנעל 
דרך  הארה מאיר  מכולם ומ "מ  וסנדל  מט "ט  והם
המבדלת  הפרכת וז "ס היש: ביטול  עי"ז  להיות הלבוש
ומ "מ  זו  אחר  זו  כנ "ל  פרוכת כמה ויש לקה"ק קדש בין 
ומאירה  זורחת כולם דרך  כי קדש נק' הפרכת אחר  גם
לגמרי  ומסתיר  המעלים מסך  עוד  יש אמנם ההארה,
שהוא  דקדושה השתל ' סיום אחר  הקליפות מכלל  והוא
גילוי  תתפשט  מבלי שמונע ועב גס לבוש בחי'
אלהית  חיות בו  דרך  שנמשך  אף ור "ל  ידו  על  האלהות
עד  כ "כ  בו  מתעלם זה חיות אבל  ולקיימם להחיותם
מ "ה  (ישעי' מסתתר  אל  וז "ס כלל  ונראה נגלה שלא
כמכה  מי באלים כמכה מי ע"פ וכמארז "ל  ט "ו )

נ "ז  (גיטין  שותק והוא בהיכלו  מרקדים שגוים באלמים
כ "כ  ההסתר  להיות שמניח  ור "ל  ב') ס"ט  יומא ועי' א'
ושק  קדרות שמים אלביש וז "ס הנ "ל  גס לבוש ע"י
מכלל  הם שרים הע' והנה ג') נ ' (ישעי' כסותם אשים
ולכן  מערכם שהוא זה לבוש ע"י המקבלים הקליפות
רק  ג') כ "ט  (יחזקאל  כו ' יאורי לי באמרו  גמור  יש הם
שנפשותם  העולם ואומות דאלקיא, אלקא לי' דקרו 
חומר  ועושים הארץ את ה' עזב אומרים משם נמשכות
בין  ולהבדיל  נאמר  וע"ז  כנ "ל  ודבר  ליש הגלגלים
מערך  ואינו  מ "ז ) י"א (ויקרא הטהור  ובין  הטמא
לה  חוצה שגם לקדש קדש בין  המבדלת הנ "ל  הפרסא
אלקית  הארה זורח  בה שדרך  מטעם קדש נק'
והמקבלים  לגמרי המסתרת בזו  משא"כ  להמקבלים
הגוים  כל  כי הערלה וז "ס טמא, ונק' גמור  יש הם ממנה
ל "א  (דף דנדרים ספ"ג וכדאי' כ "ה) ט ' (ירמי' ערלים
שהיא  רשעי' בה שנתגנו  הערלה היא מאוסה ב')

היש: בחי' הגורמת

 

•

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


        

   

 לקה"ק שיכנס אהרן  זכות ענין  שייכות יובן 
יעלה  מי כתי' דהנה דוקא. המילה זכות ע"י
מהו  יפלא ולכאו ' הוי'. וס"ת מילה ר "ת השמימה, לנו 
בר "ת. ומילה בס"ת שהוי' עד  כ "כ  מילה מצות מעלת
בשמיני  שהיא מילה על  אמרז "ל  דהנה הוא הענין  אך 
רק  הוא הטעם אם ולכאו ' א', שבת עליו  שיעבור  כדי
דוקא, בשמיני מה מפני לבד  א' שבת עליו  שיעבור  כדי
ועש"ק  ביום הנולד  הלא א', לזמן  כולם להשוות שלמה
השלישי  ליום א', ביום מילתו  זמן  להיות יכול  הי'
שיש  ועכצ"ל  א', שבת ג"כ  עליו  עובר  והי' ללידתו ,
טעם  מלבד  דוקא, לשמונה שניתן  מה בפ"ע כוונה
הוא  לשמונה ראשון  הנימול  דהנה והענין  ההשוואה.
ז "פ  רק יעקב משא"כ  הוי', ח "פ עולה ויצחק יצחק,
היינו  אבי, בית אל  בשלום ושבתי יעקב א' ולכן  הוי',
והי' ואז  אביו , יצחק מדריגת השמיני, הוי' שם בחי'
ל ' הוא יצחק כי לאלקי', לי ההשתלשלות דסדר  הוי'
אלקי' מבחי' לע"ל  שיהי' הצחוק ע"ש והיינו  עתיד 
והתהפכות  שעכשיו , וההסתר  הצמצום בחי' הוא
בד "ה  ע' פינו , שחוק ימלא אז  וכמ "ש לאור , החושך 
על  האל "ף כשמאיר  אז  מענין  וישרנה ובד "ה ישיר  אז 

אתה  כי ליצחק יאמרו  שלע"ל  אמרז "ל  ולכן  הזיי"ן .
כו ', יכירנו  לא וישראל  ידענו  לא אברהם כי אבינו 
דלעילא  הוי' ש' בחי' השמיני הוי' התגלות והו "ע

מהשתלשלות. שלמעלה
 שבת עליו  שיעבור  כדי בשמיני מילה ענין  ג"כ 

השבת, ממחרת לכם וספרתם ע"ד  היינו  א',
היא  שבת כי שבת בל ' ונא' הפסח , ממחרת דעכצ"ל 
יומין  שית הוי' ז "פ כענין  והוא להוי', שבת בחי'
השבת  את ושמרתם כמ "ש קדש ונק' עלייהו  ושביעאה
השמיני  הוי' בחי' היא השבת וממחרת היא, קדש כי
שכדי  והיינו  מהשתלשלות. שלמעלה דלעילא הוי' ש'
הכח  ראשית צ"ל  בספה"ע הנה"ב בירור  להיות שיוכל 
מהשתלשלות. שלמעלה הוי' שם מבחי' ע"ז  והעוז 
הוא  הפתח , על  ה' ופסח  ע"ש נק' בכלל  חגה"פ ולכן 
דילוג  בבחי' מדלג בא זה הנה דודי שקול  הדילוג בחי'
מלכי  מלך  גילוי בחי' הוא מהשתלשלות, שלמעלה
אבא  שפנימיות מה שגם זו  מצה בד "ה כמ "ש המלכים
כמשנ "ת  דמצה אבא בקטנות מלובש עתיק פנימיות
דאבא, מוחין  בחי' הוא שבת נק' ולכן  באריכות , שם
בירור  הוא ספה"ע לספור  צריכים זה שבת וממחרת
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רמי    

כדי  ג"כ  הוא בשמיני מילה ענין  יובן  ועד "ז  נה"ב.
שם  בחי' השבת ממחרת ע"ד  א' שבת עליו  שיעבור 

ולכ  דיצחק. השמיני הוי' בחי' דלעילא מי הוי' בחי' ן 
שבסדר  הוי' וש' בר "ת מילה השמימה לנו  יעלה
מילה  כי להיות בס"ת, הוא מהוה ל ' הוי' השתלשלות
הגילוי  מעין  שזהו  דיצחק הוי' ח ' כענין  הוא בשמיני
נימין , ח ' של  הכינור  יהי' המשיח  שלימות וזהו  דלע"ל .
ימוהמ "ש  ושל  נימין  ז ' של  הי' בהמק"ד  של  כינור  כי
נר  ך "ו  בחי' הוא הכינור  ענין  כי נימין . שמונה של  יהי'
בחי' הוא ונר  הוי' ש' מספר  הוא ך "ו  במ "א, מזה כמ "ש
של  שהי' דבהמק"ד  והכינור  הנ "ל , אדם נשמת ה' נר 
זהו  נימין  ח ' ושל  הוי', ז "פ יעקב כענין  זהו  נימין  ז '
בגדים  שמונה כענין  ג"כ  וזהו  הוי'. ח "פ יצחק כמו 
ימים, שלשמונה מילה בזכות ג"כ  שהם דכה"ג

ע"י  שנמשכה אה"ר  לאור  הלבושי' הם שהבגדי'
ויש  מהשתלשלות. שלמעלה א"ס אור  מבחי' הכה"ג
מענין  במ "א כמ "ש מדריגות כמה אלו  לבושי' בבחי'
ישראל , וכל  לב, וחכמי משה, שעשה כהונה בגדי
ולכן  זעירא. וח ' בינוני וח ' רברבי ח ' בחי' יש כמו "כ 
עיינין  יאין  מה הת"י מתרגם רבתי ח ' שהוא חכלילי על 
משה  שעשה בגדים שמונה בחי' הוא משיחא, דמלכא
היתה  המילה שזכות מה ג"כ  יובן  ועפ"ז  כה"ג. לאהרן 
המבדיל , המסך  היא הערלה העברת ע"י כי עמו , נכנסת
קדש  בין  המבדיל  הפרוכת העברת להיות נמשך  עי"ז 
לך  אפתח  ואני מחט  של  כחודה לי פתחי כי לקדהק"ד 
בהקדמת  בהרמב"ן  המבואר  וכמשל  אולם, של  כפתחו 

בסש"ב. הובא טפח , למטה הצל  מהעתקת איוב
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     1 מדבר זה  פסוק -

אורחיו  ליד  העץ  מתחת שעמד  אבינו , אברהם על 
שיאכלו . כדי אותם ושימש המלאכים 

(ומובא)      בקשר
זה: לפסוק      

        
   ולא אליעזר  לר' הכוס נתן

לר' נתנו  ישמש), גמליאל  שרבן רצה שלא  (כיון  נטלו
וקיבלו , יהושע      

       
והוא ששימש, ממנו  גדול  שמצאנו  

   ,המלאכים את כשאירח
  את שימש  אבינו שאברהם -

המלאכים.
 - האלו  הגמרא מדברי - 

     חשיבות לזה  ויש
( מ (חוץ   היה אם גם  כלומר , -

חסד , איתם עושה היה וכדו' משרתים ידי על  מאכילם
נוסף ענין  בזה יש  ומשמשם עומד  עצמו  כשהוא אך 

עצמו , בפני  ש היא, המסקנה  - 

        
הראשון  הענין  שזהו  , ענין  

         
    עליהם עומד  והוא 

" העץ "תחת שכתוב השניה שהפעם -
    כשאברהם - זה לפני

- אליו להיכנס מהם  וביקש  במלאכים  פגש אבינו 
  2   (לומר לו  (והיה

רק   יודעים כבר שהרי 
היה , זה היכן   זה שהיה


       במאמרים

במושג הפרד "ס פי על  הראשון הפירוש הקודמים ,
'ספירה',      

 ,(לאורות (בניגוד   
   כוח גילוי הוא  עניינם  שהכלים

הבורא. של  הגבול 
       -

של  הכמות  את לגלות הוא הספירה  ענין שבפשטות, כפי
הרי - הספירה לפני גם קיימת  היתה שהכמות אף הדבר

המספר  ענין    כוח גילוי  שהן  שאף
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רמב   

'יש  חדשה, ומציאות בריאה של  באופן זה אין  הגבול ,
יצירה בריאה הנבראים בעולמות שהוא  כפי - מאין '

אלא - עשיה    
   ,זה פירוש לפי

 גופא הספירות ובתוך  - 
הכלים ענין  עיקר הוא ששם  כיון 

       'מספר'
אחר, באופן      

  
, הקודם המספר במאמר אופני  שני -

הם - יספר") לא "אשר  ומספר הגבלה, שעניינו  (מספר
דבר כנגד  בענין  חכמים שאמרו  האופנים שני

הנמנה,   יותר הנעלה  באופן  המספר -
-  ,יותר הנמוך  באופן  המספר -

כנגד      האדם בעבודת 
הוא ,       

גבול ) (גבול )(בלי   
 גבול הוא עצמו  שמצד     


האחרונים, המאמרים שני של  סיכום  זה היה  כאן עד 
בענין  הראשון  הפירוש את נ "ע הרבי ביאר בהם 
הרבי לבאר מתחיל  זה במאמר מספר . לשון  הספירות

הספירות. בענין  השני הפירוש את נ "ע
 

        
      
        

   
       

  3 (טוב שם  (רבי 
:(שם בפרד "ס  (הובא  הרש"ט  של 

 4 (נקראים (מדוע 
הפסוק 5לשון    

ש  היא, 'הבהיר' בדברי   
      

מגלה הוא חכמה , של  רעיון  לחכם יש כאשר -
שאותיות והיינו , והכתיבה, הדיבור ידי על  לעולם אותו 
של  רעיונותיו את ומספרות  מגלות  והכתב הדיבור

א-ל "החכם, כבוד  מספרים  "השמים הפסוק  כוונת
ש  היא , - ומגלים מספרים - 

  ענין גם ש הוא 

 ולא גשם משום הנבדלים והצורות 
וציור  תפיסה  הרש"ט .שום מדברי כאן  עד

       
 ושלום חס ממש גבול  כלומר,ואינם -

בלתי הם  עצמם מצד  הבורא של  הנעלמות  המחשבות 
מגלות - ממש אלוקות  שעניינם  - והספירות מוגבלות,

אותם
 זה פירוש את בפרטיות  נ "ע הרבי מבאר -

בספירות ,     
    ( אנו (אין 

      אמנם
וגילוי לבוש  היא  עצמו המחשבה  לאדם אבל  הנפש,

הדיבור. ידי על  דווקא הוא לזולת לגלות ובשביל  בלבד ,
 יצירה בריאה  עולמות  על  הרומז  הפסוק 

6ועשיה  ,עשיתיו אף
   עולם הוא  הבריאה  שעולם אף 

והעלם, חושך  בחינת הוא הנבראים לגבי נעלה,
- הבריאה מעולם הנמוך  העולם  -  

  בעולם בהעלם שקיים  מה -
היצירה. בעולם  מתגלה  הבריאה,

      
 הפסוק 7בלשון שמחשבת כפי

הזולת. לגבי העלם  היא היצירההאדם עולם  ואילו 
כלשון  גילוי, בשם נקרא  הדיבור  בחינת כנגד  שהוא 

אור ". "יוצר הפסוק
      
        
       

 וענין אותיות  יש אמנם במחשבה  גם  כלומר, -
שכיון  העלם , הם  הזולת  לגבי אך  גילוי , הוא האותיות
מורגשות אינם  מציאות, בבחינת אינם שם שהאותיות 

לאדם. זאת,מחוץ לעומת  
     אותיות ולכן

גילוי. עניינם הדיבור
, למסקנה     

 מה מאשר  אחר רעיון מגלה לא  הדיבור -
שהיו  גופא  רעיונות אותם  את אלא  במחשבה , שהיה

הדיבור.בתוך  מגלה  בהעלם  המחשבה
,למעלה בנמשל     

     שכשהם
הוא זה  וגילוי בהעלם. הם האצילות  מעולם למעלה 
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ב.3. פרק ח  שער

קכה.4. אות הבהיר ספר

ב.5. יט , תהילים

ז.6. מג , ישעיהו

אור".7. "יוצר ברכת ונוסח  ז. מה, ישעיהו



רמג    

כיון  הכלים , ידי על  דווקא    
       

 למקורם ועליה הסתלקות הוא  שטבעם  כיון
      

הרעיון  את  המגלות  הדיבור אותיות הוא המשל  לסיכום :
את המגלות אצילות  של  הכלים הוא  והנמשל  השכלי,

העליונים. האורות 
והספירות ספירות  יש  האצילות שבעולם והיינו ,
כנגד  הוא  השכלי  הרעיון  וכלים . מאורות מורכבות

שהרעיון  וכשם הכלים . כנגד  הם  והאותיות האורות
אף קיים היה הדיבור  ידי  על  גילוי לידי שבא השכלי
במחשבתו  הוא  היה שאז  אלא החכם, במחשבת קודם 
שבעולם האורות כך  הזולת, לגבי בהעלם וממילא בלבד 
אלא ממנו, שלמעלה  בעולמות  גם  קיימים היו האצילות

התגלו . הם האצילות  ובעולם בהעלם היו הם ששם 
האותיות הם  שבמשל  - הכלים ידי על  הוא והגילוי
קודם קיים שהיה  הרעיון  את שמגלים - המורגשות

בהעלם.
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  אבל קרבן , להביא העבודה הייתה
בדבר  ההודאה היתה בקרבן  העיקר 
להתחרט  תשובה, לעשות כלומר , עשה. שהאדם הרע
יעשה  שלהבא עצמו  על  ולקבל  הרעים, הדברים על 
הדברים  משלושת מאחד  הוא הקרבן  טובים. דברים
כך  המקדש, בבית קרבנות שהיו  כשם ועז . כשב שור ,
שאצלו  המקדש לבית להביא צריך  שאדם קרבנות יש
לה'", קרבן  מכם יקריב כי "אדם שכתוב וזהו  בלבו .
חוקי  לפי נולדו  שלכם שהגופים אתם אתם". "אדם
יותר  שיהיה כדי יקריב", "כי המשפחה, בטהרת התורה
מתוך  "מכם" הקדושֿברוך ֿהוא, של  לרצונו  קרוב
את  יש אדם בכל  לה'. קרבן  להביא עליכם עצמכם
היצר  שאצלם כאלה יש שלו . הרע היצר  שלו , הבהמה
כך  גדולה. בחוצפה חזקה, היא עז  עז . כמו  הוא הרע

רק  שקוע הוא מאד . רע שלהם הרע שיצר  אנשים ישנם
הזולת  על  לעצמו . ולהרשות בלוותר  רק ושקוע בעצמו ,

ל  אכפת לא ובכלל  חושב לא בכלל  עסוק הוא הוא ו .
הוא  הרע יצר  שאצלם כאלה יש שלו . ובתאוות בעצמו 
גם  ונלהב, חם שהוא הוא שור  של  טבעו  שור . כמו 
לו  יש אבל  בתאוות, שרוי בעצמו , רק שקוע האדם
יתכן  חמימות, בו  שיש ומאחר  התפעלות. חמימות,
יש  תשובה. יעשה והוא בטוב יוחלף הרע שלפעמים
אדם  רך , הוא כבש. כמו  הוא הרע היצר  שאצלם כאלה
כשהוא  עדינות. בו  יש אבל  תאווה. בעל  גם והוא טוב,
משפיע  זה שמים, יראת של  תורה, של  מילה שומע
זו  מביא, שהוא הקרבן  לה'". קרבן  "מכם וזהו  עליו .

הרע. היצר  את לנצח  האישית, הבהמה
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רמה    
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ב.17) כז , עירובין 
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תרצ "ב  אד"ר ט"ז ב"ה,

ריגא 

זלמן  שניאור מר החשוב התלמיד אל

שי'

וברכה  שלום 

בא  אשר מאד וטוב הגיעני, זה לחודש  מי"ב מכתבו

עם בדברים  בא ואשר שי', בערנשטיין מר עם  בכתובים 

שיכתוב  עוד למכתביו מחכה והנני שי'. וויינגארטען מר

מהכל. בפרטות

לע"ע  לו, נחוצים  כמה יכתוב התניא לספרי בהנוגע

מקח  על למכרם  ויוכל תניא, ספרי 15 לו לשלוח צויתי

בעד  גם  למכור יכול לנחוץ ימצא ואם  וחצי, אחד זהוב

אחד. זהוב

מזכיר  שליט"א, אדמו"ר כ"ק בשם 

ליבערמאן  ח.
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רמו          
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‰Óez ÈÏ eÁ˜ÈÂ(ב (כה, ¿ƒ¿ƒ¿»
ּתהיה  ׁשהּלקיחה לי ", "ויקח ּו נאמר לּמה לׁשאל, ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹי ׁש

אּלא  "לׁשמי ". ּתהיה ׁשהּנתינה לי ", "וי ּתנּו ולא ְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַָָֹ"לׁשמי ",

מ ּלּוי לׁשם "לׁשמי ", צדקה לק ּבל  צרי ׁשעני  ּכאן, י ׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָרמז

וענּיים  ע ׁשירים ּבע ֹולם ׁשּיהי ּו הּקּב"ה ׁשרצה העלי ֹונה, ְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָהּכּונה

ׁשּכן, וחסד. צדקה הׁשּפעת ּבֹו ׁשּתהיה ׁשּיהּודיÏkּכדי  ּדבר ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ»ְִֶָָ

ה'. לׁשם ּבקדּׁשה, חדּור להי ֹות  צרי הב ּדל, ׁשּום ּבלי  ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָֻע ֹוׂשה,

ּדעהּו". -  ּדרכי "ּבכל ְְֵֶַָָָָּכּכתּוב :
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ÔB‡ eNÚÂ( י (כה, ¿»¬

ּכּכתּוב  לּתֹורה, סימן הּוא ט)הארֹון ח, ּבארֹון (מ"א "אין ִֵַַָָָָָָָ

ּכמ ֹו עב ֹודה, ׁשּום אין ּבארֹון והּנה, האבנים". לּוח ֹות ׁשני  ְְְֲֲִִֵֵֵַָָָָָרק 

"ונֹועדּתי - מלמעלה לגּלּוי  ּכלי  רק  והּוא הּמׁשּכן, ּכלי  ְְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָּבׁשאר

ׁשם" כב)ל הּתֹורה (פסוק ללּמּוד אפ ֹוא, רמז, לנּו הרי  . ְְֲִֵֵֶֶַָָָ

אּלא  ּכלל, עצמ ֹו מ ּצד ּבא הּדּבּור "ׁשאין הּבּטּול, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָּבתכלית

לׁשֹוני "ּתען ּבבחינת ּומאליו", מ ּמילא . . ה' ּדבר ּבֹו ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָנדּבר

הּקֹורא. אחר ּכע ֹונה ,"ְְִֵֶֶַַַָאמרת
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‰Bn‰ ‰NÚz(לא (כה, ≈»∆«¿»
da ‰M˜˙Ó ‰LÓ ‰È‰L( רש "י) ∆»»…∆ƒ¿«∆»

ּגׁשמ ּיים  מ ּדברים לע ׂשֹות אפ ׁשר  אי ק ׁשה: היה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹלמ ׁשה

לגּבי ּבמיחד נׁשאלת והּׁשאלה להּקּב"ה? ּומק ּדׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻמ ׁשּכן

ׁשֹורה  ׁשהּׁשכינה ע ֹולם לבאי  "עדּות ׁשהיתה ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָהּמנֹורה,

ב)ּבי ׂשראל" כב, אינֹו(שבת אכן, זה, ּדבר הּקּב"ה: לֹו אמר . ְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָ

הּכּכר  את הׁשל הּבֹורא; ׁשל ּבכח ֹו אּלא אדם, ׁשל ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּבכח ֹו

נע ׂשית והיא .ÈÏ‡Ó‰לאּור ְֲִֵַָ≈≈∆»
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ÛÒk È„‡(יט (כו , «¿≈∆∆
(מ ּלבד  מ ּזהב  ע ׂשּויים אֹו זהב  מצ ּפים הי ּו הּמׁשּכן ּכלי  ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָֻּכל

מ ּכסף . הי ּו האדנים ורק  ּבחצר), ׁשהי ּו הּנח ׁשת, ּומזּבח  ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהּכּיֹור

ראּוי הע ֹולם היה "לא רז"ל ּׁשאמרּו מה עלּֿפי  לבאר ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹוי ׁש

ואּלּו הּמק ּדׁש", ּבית ּבׁשביל נברא, ולּמה ּבזהב , ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָָלהׁשּתּמׁש

אפ ֹוא, מ ּובן, לע ֹולם. ׁשּי הּוא ּכי  ּכן, נאמר לא ּכסף  ֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹעל

הּמׁשּכן  קדּׁשת את וח ּברּו הּקרקע  על ׁשעמדּו ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֻׁשהאדנים,

מ ּזהב . לא ּדוקא, מ ּכסף  נע ׂשּו ְֲִִֶֶַַָָָָָֹלע ֹולם,
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ÔÁÏM‰ ÁÎ ‰Bn‰ ˙‡Â ˙ÎtÏ ıeÁÓ ÔÁÏM‰ ˙‡ zÓNÂ¿«¿»∆«À¿»ƒ«»…∆¿∆«¿»…««À¿»

לה) (כו ,

ÁÊn‰ ÈtÏk ‡ÚÓ˜ CeLÓ . . ‰f‰ ÁaÊÓe( רש "י) ƒ¿««»»»ƒ¿»¿«≈«ƒ¿»

לפני ּתח ּלה, ּבּמזּבח  נתקל להיכל ׁשּנכנס  ׁשּמי  ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָוהינּו,

ּדהּנה לבאר, וי ׁש והּמנֹורה. לּתפ ּלה,ÁaÊÓהּׁשלחן רֹומז ְְְְְְִֵֵֵַַָָָֻƒ¿≈«ְִֵַָ

עב ֹודת  התחלת ׁשהיא ," לפני קטרת ּתפ ּלתי  "תּכֹון ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹּכּכתּוב 

עב ֹודה  – ּבּמנֹורה לעסק  נּתן הּתפ ּלה לאחר ורק  ְְְְֲֲִִַַַַַַַָָָָֹהּיֹום.

ּגׁשמית, עב ֹודה – ּבּׁשלחן אֹו וכּדֹומה, הּתֹורה לּמּוד ְְְֲִִִֶַַַַָָָָֻרּוחנית,

ׁשמים. לׁשם אכילה ְְֲִִֵַָָּכגֹון
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ÁaÊn‰ ˙‡ ˙ÈNÚÂ(א (כז , ¿»ƒ»∆«ƒ¿≈«
tÎÓe aÁÓ ÔÈÊÓe ÁÈÊÓ Y ÁaÊÓ(ב י , (כתובות ƒ¿≈«≈ƒ«≈ƒ¿«≈¿«≈

) מזֹון מ ׁשּפיע  הּמזּבח  א. ּפע ּלֹות. ׁשלׁש ב .ÔÈÊÓלפנינּו .( ְְְְִִֵֵַַַַָָָֹֻ≈ƒ
) ׁשלילּיים ּדברים מב ּטל ּומכּפר ÁÈÊÓהּוא רע ֹות ּגזרֹות ְְְִִִִֵַָ≈ƒ«ְְֵֵַָ

והּוא ג. וי ׁשaÁÓעוֹונֹות). ׁשּבּׁשמים. אביהם על י ׂשראל את ְֲ¿«≈ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

ּכÔÈÊÓלֹומר: ּבאכילתֹו, זֹוכים ׁשהּבעלים ּכׁשם ׁשלמים. – ַ≈ƒְְְֲִִִִֵֶַַָָָָ

נּזֹון. הע ֹולם הּקרּבנֹות ואׁשם,ÁÈÊÓ,tÎÓּבזכּות ח ּטאת – ְְִִַָָָָ≈ƒ«¿«≈ְַָָָ

לכּפרה. ו"לכב ֹוד aÁÓׁשּבאים לה' ּכליל ׁשהיא ע ֹולה, – ְִֶַָָָ¿«≈ְִִִֶַָָ

ּבלבד" תדשא)הּקּב"ה .(מדרש  ְִַַָָ
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ÊLÓ LL(יח (כז , ≈»¿»

קנה - ּבבד" ּבד ש"צ ֹומח  מ ּׁשּום 'ּבד' נקרא È„ÈÁÈּפׁשּתן ְְְִִִֵֶַַַַָָָ¿ƒƒ

ּגרעין ב)מ ּכל יח, הם (זבחים ׁשּכן מ ּפׁשּתן, הּקלעים נע ׂשּו לכן . ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

מ ּפני ּבֹו הּנמצא על והגּנּו לע ֹולם, הּמׁשּכן ּבין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָהב ּדילּו

– אחד" "ה' הּבֹורא, ּבאחדּות והאמ ּונה הע ֹולם; ְְְְֱֵֶַַַַָָָָָָהׁשּפעת

עליהם  הּמגּנה והיא לע ֹולם י ׂשראל ּבני  ּבין הּמב ּדילה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָהיא

הּׁשלילית. הׁשּפעתֹו ְְְִִִֵַַָָמ ּפני 
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לוח זמנים לשבוע פרשת תרומה בערים שונות בעולם רנד
זמני יום ראשון ויום שבת
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7:076:588:428:399:289:2410:1810:1512:2412:2416:4116:5117:1717:2616:3117:39אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

7:377:289:099:059:569:5210:4510:4312:4912:5017:0217:1217:3917:4816:5218:02אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:307:219:018:579:499:4510:3810:3512:4212:4216:5317:0417:3117:4116:4417:55אוקראינה, קייב )ח(

7:427:349:259:2110:0810:0410:5910:5713:0713:0717:3517:4318:0618:1417:2418:27איטליה, מילאנו )ח(

6:246:258:548:559:249:2410:2710:2712:5812:5918:3218:3218:5518:5518:1419:04אקוואדור, קיטו )ח(

6:166:229:009:049:409:4310:5010:5213:4213:4220:0019:5420:2820:2219:3720:33ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:547:029:399:4410:2410:2811:3711:4014:3414:3421:0320:5621:3621:2820:4021:41ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:127:069:059:039:449:4110:3810:3612:5012:5117:2917:3617:5918:0617:1718:17ארה״ב, בולטימור )ח(

7:046:578:558:539:359:3210:2810:2612:4012:4017:1617:2317:4617:5317:0418:05ארה״ב, ברוקלין )ח(

7:046:588:568:539:359:3210:2810:2612:4012:4017:1617:2417:4717:5417:0418:06ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:447:379:329:2910:1310:1011:0511:0313:1613:1617:4917:5718:2018:2817:3718:40ארה״ב, דטרויט )ח(

7:107:069:179:159:519:4910:4710:4613:0513:0618:0118:0618:2718:3217:4818:42ארה״ב, האוסטון )ח(

6:476:428:498:479:259:2210:2010:1812:3612:3617:2517:3017:5217:5817:1118:09ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

7:047:009:149:139:479:4610:4410:4413:0513:0518:0618:1018:3118:3517:5218:45ארה״ב, מיאמי )ח(

7:016:548:518:499:319:2810:2410:2212:3512:3617:1017:1817:4117:4816:5918:00ארה״ב, ניו הייבן )ח(

7:287:219:199:179:599:5610:5210:5013:0413:0417:4017:4818:1118:1817:2818:30ארה״ב, פיטסבורג )ח(

7:016:548:508:489:319:2810:2310:2112:3412:3517:0817:1617:3917:4716:5617:58ארה״ב, שיקגו )ח(

6:226:259:019:039:329:3410:3810:4013:1813:1919:1019:0819:3419:3218:5019:41בוליביה, לה-פס )ח(

8:178:079:469:4210:3510:3011:2311:2013:2613:2617:3617:4718:1418:2417:2718:38בלגיה, אנטוורפן )ח(

8:168:069:469:4210:3410:3011:2311:2013:2613:2717:3717:4818:1518:2517:2818:39בלגיה, בריסל )ח(

5:475:518:288:309:019:0410:0910:1112:5312:5318:5818:5519:1919:1618:3819:26ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:365:408:178:198:508:529:589:5912:4112:4118:4118:3819:0619:0318:2019:13ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

7:367:269:049:009:539:4810:4210:3912:4412:4516:5517:0617:3117:4116:4917:56בריטניה, לונדון )ח(

7:517:409:139:0910:0510:0010:5210:4912:5312:5316:5517:0717:3517:4616:5018:01בריטניה, מנצ'סטר )ח(

7:457:359:119:0610:019:5610:4910:4612:5012:5116:5717:0917:3517:4616:4918:00גרמניה, ברלין )ח(

7:577:479:299:2510:1610:1211:0511:0213:0913:1017:2217:3217:5918:0917:1318:23גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:435:488:258:289:009:0210:0810:1012:5412:5419:0519:0219:2519:2118:4419:31דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

7:127:109:299:2810:009:5910:5910:5913:2213:2318:3218:3618:5719:0018:1719:09הודו, מומבאי )ח(

7:087:059:259:249:569:5510:5510:5413:1813:1918:2918:3218:5318:5618:1419:06הודו, פונה )ח(

7:086:598:468:429:319:2710:2110:1912:2712:2816:4816:5717:2217:3116:3717:44הונגריה, בודפשט )ח(

7:097:039:008:579:409:3710:3310:3112:4412:4517:1917:2717:5017:5717:0718:09טורקיה, איסטנבול )ח(

7:287:229:249:2110:029:5910:5510:5413:0913:0917:5017:5718:1918:2617:3818:37יוון, אתונה )ח(

7:287:199:079:039:519:4710:4210:3912:4812:4917:1017:1917:4417:5316:5918:06מולדובה, קישינב )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

            
 



רנה לוח זמנים לשבוע פרשת תרומה 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
7:107:089:269:269:589:5710:5610:5613:2013:2018:2918:3318:5418:5718:1419:06מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

5:265:358:118:189:039:0710:1710:2113:2013:1919:5919:5120:3520:2619:3420:40ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:506:468:588:579:329:3010:2810:2712:4712:4817:4617:5018:1218:1617:3118:26נפאל, קטמנדו )ח(

7:217:159:149:119:539:5010:4610:4412:5812:5817:3517:4218:0518:1217:2118:24סין, בייג'ין )ח(

7:167:179:469:4610:1510:1611:1811:1813:4813:4919:2019:2119:4319:4419:0319:53סינגפור, סינגפור )ח(

7:147:048:408:369:309:2510:1810:1512:2012:2016:2616:3717:0517:1616:1717:30פולין, ורשא )ח(

6:046:068:408:429:119:1210:1610:1712:5412:5418:4018:3919:0419:0218:2119:11פרו, לימה )ח(

8:007:529:429:3910:2610:2211:1711:1413:2413:2517:4917:5818:2318:3117:3818:44צרפת, ליאון )ח(

8:198:099:539:5010:4010:3511:2911:2713:3413:3517:5318:0218:2718:3617:4318:50צרפת, פריז )ח(

6:126:128:408:409:099:0910:1110:1112:4012:4118:0818:0918:3118:3217:5118:41קולומביה, בוגוטה )ח(

7:327:259:189:1510:009:5610:5210:5013:0113:0217:3417:4218:0318:1117:2318:23קנדה, טורונטו )ח(

7:137:058:568:529:399:3510:3010:2812:3812:3817:0517:1317:3717:4516:5417:58קנדה, מונטריאול )ח(

6:436:388:438:419:199:1710:1410:1312:2912:3017:1617:2217:4417:5017:0318:01קפריסין, לרנקה )ח(

8:438:3210:019:5610:5510:4911:4111:3813:4013:4017:3717:5018:1918:3117:3018:46רוסיה, ליובאוויטש )ח(

8:208:089:359:3010:3010:2411:1611:1213:1313:1417:1117:2317:5018:0217:0318:18רוסיה, מוסקבה )ח(

7:457:369:239:2010:0810:0410:5810:5613:0513:0517:2617:3518:0018:0917:1518:22רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:507:419:289:2510:1310:0911:0311:0113:1013:1017:3517:4418:0518:1417:2418:27שוויץ, ציריך )ח(

6:456:449:069:069:379:3610:3610:3613:0213:0218:1918:2118:4318:4518:0318:54תאילנד, 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 
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Issue # 00666
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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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