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חק לישראל – פרשת שמיני יום ה'
תורה -

ויקרא פרק ט'

)כב( וַ ִּישּׂ ָ א אַ הֲ רֹן אֶ ת י ָָדו אֶ ל הָ ָעם וַ יְ בָ ֲרכֵ ם וַ ּי ֵֶרד ֵמעֲ שׂ ת הַ חַ ּ ָטאת וְ הָ עֹלָ ה
וְ הַ ּ ְׁשלָ ִמים) :כב( וַ ִּישּׂ ָ א אַ הֲ רֹן אֶ ת י ָָדו אֶ ל הָ ָעם וַ יְ בָ ֲרכֵ ם וַ ּי ֵֶרד ֵמעֲ שׂ ת הַ חַ ּ ָטאת וְ הָ עֹלָ ה
וְ הַ ּ ְׁשלָ ִמים:

)כב(

אתא וַ עֲ לָ ָתא וְ נִ ְכסַ ת קו ְּד ׁ ַש ּיָא:
אֲרם אַ הֲ רֹן יָת יְ דוֹ ִהי ַעל ַע ּ ָמא וּבָ ֵר ִכנּ וּן וּנְ חַ ת ִמ ְ ּל ֶמ ְע ַּבד חַ ּ ָט ָ
וַ ֵ

משה וְ אַ הֲ רֹן אֶ ל אֹ הֶ ל מוֹ ֵעד וַ ּיֵצְ א ּו וַ יְ בָ ֲרכ ּו אֶ ת הָ ָעם וַ ּי ֵָרא ְכבוֹ ד יְ הֹוָ ה
)כג( וַ ָ ּיבֹא ׁ ֶ
משה וְ אַ הֲ ֹרן אֶ ל אֹ הֶ ל מוֹ ֵעד וַ ּיֵצְ א ּו וַ יְ בָ ֲרכ ּו אֶ ת הָ ָעם וַ ּי ֵָרא ְכבוֹ ד
אֶ ל ָּכל הָ ָעם) :כג( וַ ָ ּיבֹא ׁ ֶ
יְ הֹוָ ה אֶ ל ּ ָכל הָ ָעם:

)כג(

ֹשה וְ אַ הֲ רֹן ְל ַמ ְׁש ַּכן זִ ְמנָא וּנְ פָ ק ּו וּבָ ִריכ ּו יָת ַע ּ ָמא וְ ִא ְת ְּג ִלי יְ קָ ָרא ַדיְ ָי ְלכָ ל
וְ ַעל מ ׁ ֶ

ַע ּ ָמא:

תאכַ ל ַעל הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ אֶ ת הָ עֹלָ ה וְ אֶ ת הַ חֲלָ ִבים וַ ּי ְַרא
)כד( וַ ּ ֵתצֵ א אֵ ׁש ִמ ִ ּל ְפנֵי יְ הֹוָ ה וַ ּ ֹ
ּ ָכל הָ ָעם וַ ָ ּירֹנּ ּו וַ ִּי ּ ְפל ּו ַעל ּ ְפנֵיהֶ ם) :כד( וַ ּ ֵתצֵ א אֵ ׁש ִמ ִ ּל ְפנֵי יְ הֹוָ ה וַ ּתֹאכַ ל ַעל הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ אֶ ת
הָ עֹלָ ה וְ אֶ ת הַ חֲלָ ִבים וַ ּי ְַרא ּ ָכל הָ ָעם וַ ָ ּירֹנּ ּו וַ ִּי ּ ְפל ּו ַעל ּ ְפנֵיהֶ ם:

)כד(

וּנְ פָ קַ ת אֶ ּ ׁ ָש ָתא ִמן ק ֳָדם יְ ָי וַ אֲכָ לַ ת

ַעל ַמ ְד ְּבחָ א יָת עֲ לָ ָתא וְ יָת ּ ַת ְר ַּב ּיָא וַ ֲחזָא ָּכל ַע ּ ָמא וְ ׁ ַש ָּבח ּו וּנְ פָ ל ּו ַעל אַ ּ ֵפיהוֹ ן:

יש ַמ ְח ּ ָתתוֹ וַ ִּי ְּתנ ּו בָ הֵ ן אֵ ׁש וַ ָ ּישִׂ ימ ּו ָעלֶ יהָ
י )א( וַ ִּי ְקח ּו ְבנֵי אַ הֲ רֹן נ ָָדב וַ אֲ ִביהוּא ִא ׁ
שר לֹא צִ ָ ּוה אֹ ָתם) :א( וַ ִּי ְקח ּו ְבנֵי אַ הֲ רֹן נ ָָדב
ְקט ֶֹרת וַ ּי ְַק ִריב ּו ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה אֵ ׁש ָז ָרה אֲ ׁ ֶ

יש ַמ ְח ּ ָתתוֹ וַ ִּי ְּתנ ּו בָ הֵ ן אֵ ׁש וַ ּיָשִׂ ימ ּו ָעלֶ יהָ ְקט ֶֹרת וַ ּי ְַק ִריב ּו ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה אֵ ׁש ז ָָרה
וַ א ֲִביהוּא ִא ׁ
א ֶׁ
יה וִ יהָ ב ּו ְבהוֹ ן אֶ ּ ׁ ָש ָתא וְ ׁ ַש ִּויא ּו עֲ לַ ּה
אֲביהוּא ְּגבַ ר ַמ ְח ִּת ֵ
ֲשר לֹא צִ ָ ּוה אֹ ָתם) :א( וּנְ ִסיב ּו ְבנֵי אַ הֲ רֹן נ ָָדב וַ ִ
ית ּ

יתא דִּ י לָ א פַ ִּקיד י ְָתהוֹ ן:
ְקטוֹ ֶרת וְ קָ ִריב ּו ק ֳָדם יְ ָי אֶ ּ ׁ ָש ָתא נו ְּכ ֵר ָ

)ב( וַ ּ ֵתצֵ א אֵ ׁש ִמ ִ ּל ְפנֵי יְ הֹוָ ה וַ ּתֹאכַ ל אוֹ ָתם וַ ּיָמֻ ת ּו ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה) :ב( וַ ּ ֵתצֵ א אֵ ׁש ִמ ִ ּל ְפנֵי
יְ הֹוָ ה וַ ּתֹאכַ ל אוֹ ָתם וַ ּיָמֻ ת ּו ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה) :ב( וּנְ פָ קַ ת אֶ ּ ׁ ָש ָתא ִמן ק ֳָדם יְ ָי וַ אֲכָ לַ ת י ְָתהוֹ ן ו ִּמית ּו ק ֳָדם יְ ָי:

רש"י
)כב( ויברכם ) -ת"כ .סוטה לו( ברכת כהנים
יברכך יאר ישא :וירד  -מעל המזבח:
)כג( ויבא משה ואהרן וגו'  -למה נכנסו
מצאתי בפ' מלואים בברייתא הנוספת על
ת"כ שלנו למה נכנס משה עם אהרן ללמדו
על מעשה הקטרת או לא נכנס אלא לדבר
אחר הריני דן ירידה וביאה טעונות ברכה מה
ירידה מעין עבודה אף ביאה מעין עבודה
הא למדת למה נכנס משה עם אהרן ללמדו
על מעשה הקטרת ד"א כיון שראה אהרן
שקרבו כל הקרבנות ונעשו כל המעשים ולא
ירדה שכינה לישראל היה מצטער ואמר יודע
אני שכועס הקב"ה עלי ובשבילי לא ירדה
שכינה לישראל אמר לו למשה משה אחי כך
עשית לי שנכנסתי ונתביישתי מיד נכנס משה
עמו ובקשו רחמים וירדה שכינה לישראל:
ויצאו ויברכו את העם  -אמרו ויהי נועם ה'
אלהינו עלינו )תהלים צ( יהי רצון שתשרה

שכינה במעשה ידיכם לפי שכל ז' ימי
המלואים שהעמידו משה למשכן ושמש בו
ופרקו בכל יום לא שרתה בו שכינה והיו
ישראל נכלמים ואומרים למשה משה רבינו
כל הטורח שטרחנו שתשרה שכינה בינינו
ונדע שנתכפר לנו עון העגל לכך אמר להם
זה הדבר אשר צוה ה' תעשו וירא אליכם
כבוד ה' אהרן אחי כדאי וחשוב ממני שע"י
קרבנותיו ועבודתו תשרה שכינה בכם ותדעו
שהמקום בחר בו:
)כד( וירנו .כתרגומו:
)ב( ותצא אש  -רבי אליעזר אומר לא מתו
בני אהרן אלא על ידי שהורו הלכה בפני
משה רבן רבי ישמעאל אומר שתויי יין נכנסו
למקדש תדע שאחר מיתתן הזהיר הנותרים
שלא יכנסו שתויי יין למקדש משל למלך
שהיה לו בן בית וכו' כדאי' בויקרא רבה:
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חק לישראל – פרשת שמיני יום ה'
נביא

– שמואל ב' פרק ו' כב'-כג' פרק ז' א'-ג'

יתי ׁ ָשפָ ל ְ ּב ֵעינָי וְ ִעם הָ אֲ ָמהוֹ ת אֲ ׁ ֶשר אָ ַמ ְר ְּת ִע ּ ָמם
)כב( וּנְ קַ לּ ִֹתי עוֹ ד ִמזֹּאת וְ הָ יִ ִ
ִא ָּכבֵ ָדה) :כב( וזעירנא עוד מדא ואהי מכיך בעיני נפשי מבכן ועם אמהתא די את
אמרת בעיניהון אהי יקיר:

שאוּל לֹא הָ יָה לָ ּה יָלֶ ד ַעד יוֹ ם מוֹ ָת ּה) :כג( ולמיכל בת שאול
)כג( ו ְּל ִמיכַ ל ַּבת ׁ ָ
לא הוה לה ולד עד יום מותה:
ָשב הַ ּ ֶמלֶ ְך ְ ּבבֵ יתוֹ וַ יהֹוָ ה הֵ נִ יחַ לוֹ ִמ ּ ָס ִביב ִמ ּ ָכל אֹ יְ בָ יו) :א( והוה כד
)א( וַ יְ ִהי ִּכי י ׁ ַ
יתיב מלכא בביתיה ויי אניח ליה מסחור סחור מכל בעלי דבבוהי:

ֹאמר הַ ּ ֶמלֶ ְך אֶ ל נ ָָתן הַ ּנ ִָביא ְראֵ ה נָא אָ נ ִֹכי יוֹ ׁ ֵשב ְּבבֵ ית אֲ ָרזִ ים וַ אֲ רוֹ ן
)ב( וַ ּי ֶ
ישב ְּבתוֹ ְך הַ יְ ִר ָ
יעה) :ב( ואמר מלכא לנתן נביא חזי כען די אנא יתיב
הָ ֱאל ִֹהים ׁ ֵ

בביתא די מטלל בכיורי ארזיא וארונא דיי שרי במשכנא בגו יריעתא:

שה ִּכי יְ הֹוָ ה ִע ּ ָמ ְך:
ֹאמר נ ָָתן אֶ ל הַ ּ ֶמלֶ ְך כּ ֹל אֲ ׁ ֶשר ִּב ְלבָ ְב ָך לֵ ְך עֲ ֵ ׂ
)ג( וַ ּי ֶ

)ג( ואמר נתן

למלכא כל די בלבך אזיל עביד ארי מימרא דיי בסעדך:

רש"י
)כב( ונקלותי עוד  -לפניו ,יותר מזאת
שהקילותי בעצמי עתה .עמם אכבדה  -אינם
מבזין אותי ,אלא חשוב אני בעיניהם על זאת:
)כג( לא היה לה ילד  -מאותו היום והלאה:

כתובים

)א( וה' הניח לו  -אמר ,הרי נתקיים )דברים
יב י( :והניח לכם מכל אויביכם וגו' ,מה
כתיב אחריו ,והיה המקום אשר יבחר וגו',
מעתה עלינו לבנות בית הבחירה:

 -משלי פרק כג' כח'-לב'

אַ ף ִהיא ְּכחֶ ֶתף ּ ֶת ֱארֹב וּבוֹ גְ ִדים ְּבאָ ָדם ּתוֹ ִסף:

)כח(
אבנא שברי:

)כט( ְל ִמי אוֹ י ְל ִמי אֲ בוֹ י ְל ִמי
חַ ְכ ִללוּת ֵעינָיִ ם) :כט( למן וי למן

ִמ ְדוָ נִ ים

)כח(

והיך מטרף עינהא כמנא וצאר

} ִמ ְדיָנִ ים{ ְל ִמי שִׂ יחַ ְל ִמי ּ ְפצָ ִעים ִח ּנָם ְל ִמי

דיוא ולמן תגרי ולמן שוחא ולמן פודעתא מגן ולמן סומקנות

עינוי:

לַ ְמאַ ח ֲִרים ַעל הַ ּיָיִ ן לַ ָּב ִאים לַ ְחקוֹ ר ִמ ְמסָ ְך:

)ל(
בית מזגא:

)ל (

להלין דמוחרין על חמרא ואזלין ומעקבי

יש ִרים:
} ַּבכּ וֹ ס{ ֵעינוֹ יִ ְתהַ ֵּל ְך ְּב ֵמ ׁ ָ

תן ַּבכּ ֹיס
)לא( אַ ל ּ ֵת ֶרא יַיִ ן ִּכי יִ ְתאַ דָּ ם ִּכי יִ ּ ֵ
תחמי חמרא דסימוק ויהב בכסא עיניהו ומהלך תריצאית:

)לב( אַ ח ֲִריתוֹ ְּכנָחָ ׁש יִ ּ ׁ ָש ְך ו ְּכצִ ְפעֹנִ י י ְַפ ִר ׁש:

)כח( אף היא כחתף  -פתאום .ובוגדים
באדם תוסיף  -מרבה בישראל בוגדים לה':
)כט( למי אוי למי אבוי  -לשון צעקה ויללה.
למי מדינים למי שיח  -למי שיש לו מדינים

)לב(

רש"י

)לא(

לא

ואחריתא היך חויא נכת וכחורמנא דפריח:

עם הבריות ושיחה יתירה לו אוי ואבוי כי
ברב דברים רב פשע .למי חכלילות עינים -
מרוב יין מאדימים עיניו וגנאי הוא:
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חק לישראל – פרשת שמיני יום ה'
)ל( ממסך  -ממזג והוא שם דבר כמו ממכר.
לחקור ממסך  -שחוקרין ובודקין היכן
מוכרין יין טוב:
)לא( אל תרא יין כי יתאדם  -אל תתן בי
עיניך .כי יתן בכוס עינו יתהלך במישרים -
המרבה שכרות כל עבירות דומות לו למישור
כל הדרכים ישרים בעיניו .בכוס  -בכיס

משנה

כתיב כלומר השותה נותן עין בכוס והחנוני
בכיסו של זה:
)לב( יפריש  -לשון עקיצה פויינ"ט בלעז,
במלמד הבקר תרגום בפרש תורי ובגמ'
דנקיט פרשא אגוילו"ן בלע"ז ,ויש פותרין
מפרישו מן החיים:

– מנחות פרק יב'

)א( הַ ּ ְמנָחוֹ ת וְ הַ ְּנסָ ִכים ׁ ֶש ִּנ ְט ְמא ּו ַעד ׁ ֶשלּ ֹא קָ ְד ׁש ּו בַ ּ ֶכ ִלי ,י ֵׁש לָ הֶ ן ּ ִפ ְדיוֹ ןִ .מ ּ ׁ ֶש ָּק ְד ׁש ּו
בַ ּ ֶכ ִלי ,אֵ ין לָ הֶ ם ּ ִפ ְדיוֹ ן .הָ עוֹ פוֹ ת וְ הָ ֵעצִ ים והַ ְ ּלבוֹ נָה ו ְּכלֵ י ׁ ָש ֵרת ,אֵ ין לָ הֶ ם ּ ִפ ְדיוֹ ן,
ׁ ֶשלּ ֹא ֶנא ֱַמר אֶ ָּלא בַ ְ ּבהֵ ָמה:

רע"ב ) -א( עד שלא קדשו בכלי  -אינן
קדושים קדושת הגוף ,אלא קדושת דמים,
שצריך לפדותן והדמים קדושים .ודוקא
כשנטמאו יש להן פדיון אם לא קדשו בכלי.
אבל לא נטמאו אע"פ שלא קדשו בכלי אין
פודין אותן :העופות והעצים והלבונה וכלי
שרת שנטמאו אין להם פדיון  -שלא נאמר
פדיון בקדושת הגוף אלא בבהמה בעלת מום,
דכתיב )ויקרא כז( ואם כל בהמה טמאה אשר

לא יקריבו ממנה קרבן לה' והעריך הכהן
אותה וגו' .ובבעלי מומים שיפדו הכתוב
מדבר ,דאי בבהמה טמאה ממש ,כשהוא
אומר )שם( ואם בבהמה הטמאה ופדה
בערכך ,הרי בהמה טמאה אמורה .ואשמעינן
במתניתין דאע"ג דאשכחן בקדוש קדושת הגוף
ונפל ביה מומא דמיפרק ,העופות והעצים
והלבונה וכלי שרת דקדשי קדושת הגוף
ונטמאו לא מיפרקי:

)ב( הָ אוֹ ֵמר הֲ ֵרי ָעלַ י ַּב ּ ַמחֲבַ ת וְ הֵ ִביא בַ ַמ ְרחֶ ׁ ֶשתַּ ,ב ַמ ְרחֶ ׁ ֶשת וְ הֵ ִביא בַ ּ ַמחֲבַ תַ ,מה
ידי חוֹ בָ תוֹ לֹא יָצָ א .זוֹ ְלהָ ִביא בַ ּ ַמחֲבַ ת וְ הֵ ִביא בַ ּ ַמ ְרחֶ ׁ ֶשת,
ּ ׁ ֶשהֵ ִביא הֵ ִביא ,וִ ֵ
ַּב ּ ַמ ְרחֶ ׁ ֶשת וְ הֵ ִביא בַ ּ ַמחֲבַ ת ,הֲ ֵרי זוֹ ְפסוּלָ ה .הֲ ֵרי ָעלַ י ְׁשנֵי ֶעשְׂ רוֹ נִ ים ְלהָ ִביא
ִב ְכ ִלי אֶ חָ ד וְ הֵ ִביא ִב ְׁשנֵי כֵ ִליםִּ ,ב ְׁשנֵי כֵ ִלים וְ הֵ ִביא ִב ְכ ִלי אֶ חָ דַ ,מה ּ ׁ ֶשהֵ ִביא
הֵ ִביא ,וִ י ֵדי חוֹ בָ תוֹ לֹא יָצָ א .אֵ לּ ּו ְלהָ ִביא ִב ְכ ִלי אֶ חָ ד וְ הֵ ִביא ִב ְׁשנֵי כֵ ִליםִּ ,ב ְׁשנֵי
כֵ ִלים וְ הֵ ִביא ִב ְכ ִלי אֶ חָ ד ,הֲ ֵרי אֵ לּ ּו ְפסו ִּלין .הֲ ֵרי ָעלַ י ְׁשנֵי ֶעשְׂ רוֹ נִ ים ְלהָ ִביא
ִב ְכ ִלי אֶ חָ ד וְ הֵ ִביא ִב ְׁשנֵי כֵ ִלים ,אָ ְמר ּו לוֹ ִּב ְכ ִלי אֶ חָ ד נ ַָד ְר ּ ָתִ ,ה ְק ִריבָ ן ִּב ְכ ִלי
אֶ חָ דְּ ,כ ׁ ֵש ִריםִּ .ב ְׁשנֵי כֵ ִליםְ ּ ,פסו ִּלין .הֲ ֵרי ָעלַ י ְׁשנֵי ֶעשְׂ רוֹ נִ ים ְלהָ ִביא ִב ְׁשנֵי
כֵ ִלים וְ הֵ ִביא ִב ְכ ִלי אֶ חָ ד ,אָ ְמר ּו לוֹ ִּב ְׁשנֵי כֵ ִלים נ ַָד ְר ּ ָתִ ,ה ְק ִריבָ ן ִ ּב ְׁשנֵי כֵ ִלים,
ְּכ ׁ ֵש ִרין .נְ ָתנוֹ ִב ְכ ִלי אֶ חָ דִּ ,כ ּ ְׁש ּ ֵתי ְמנָחוֹ ת ׁ ֶש ִּנ ְת ָע ָרב ּו:
רע"ב ) -ב( מה שהביא הביא  -דאמרינן
לא לשם נדרו הביאה ,אלא נדבה אחרת היא
זו :זו להביא במחבת  -שהיתה עשרון סולת
מונחת לפניו ואמר זו להבגיא במחבת וכו':
הרי זו פסולה  -דקבעה לכלי שהזכיר בה
ואין יכול לשנותה לכלי אחר :אלו להביא

בכלי אחד  -אלו שהיו מונחים לפניו :הרי
אלו פסולים  -דהיכא דנדר בכלי אחד והביא
בשני כלים מפריש ממנה שני קומצים והוא
לא נדר אלא קומץ אחד .ועוד ,שמנחה חסרה
היא בכל כלי וכלי .והיכא דנדר בשני כלים
והביא בכלי אחד ,הויא מנחה יתירה ומיעט
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בקומצין ,שהוא בירר לה שתי קמיצות ולא
קמץ אלא אחת :אמרו לו בכלי אחד נדרת -
ולא חש לדבריהם והקריבה בשני כלים,
פסולים .ואע"ג דלא אמר אלו להביא בכלי
אחד ,משום דהשתא ליכא למימר לשום נדבה
אחרת אייתי ליה ,דכיון דאמרי ליה בכלי
אחד נדרת הוה ליה למימר להו אנא משום

נדר אחרינא מייתינא לה :כשתי מנחות
שנתערבו  -ואמרינן בפרק הקומץ ,אם יכול
לקמוץ מזו בפני עצמה ומזו בפני עצמה
כשרות ,ואם לאו פסולות .והא דקתני לעיל
אלו להביא בשני כלים והביא בכלי אחד
פסולות ,מיירי כגון דלא יכול לקמוץ מכל
אחת בפני עצמה:

)ג( הֲ ֵרי ָעלַ י ִמנְ חָ ה ִמן הַ ּ ְשׂ עוֹ ִרין ,י ִָביא ִמן הַ ִח ִּטים .קֶ ַמח ,י ִָביא סֹלֶ תְּ .בלֹא ׁ ֶש ֶמן
שרוֹ ן
שרוֹ ן ׁ ָשלֵ םִ .ע ָ ׂ
ו ְּלבוֹ נָה ,י ִָביא ִע ּ ָמ ּה ׁ ֶש ֶמן ו ְּלבוֹ נָה .חֲצִ י ִעשּׂ ָ רוֹ ן ,י ִָביא ִע ָ ׂ
ו ֶּמחֱצָ ה י ִָביא ְׁשנָיִ םַ .ר ִ ּבי ִׁש ְמעוֹ ן ּפוֹ טֵ רֶ ׁ ,שלּ ֹא ִה ְתנַדֵּ ב ְּכ ֶד ֶר ְך הַ ּ ִמ ְתנַדְּ ִבים:
רע"ב ) -ג( הרי עלי מנחה מן השעורים
יביא מן החטים  -שאין מנחת נדבה באה
אלא מן החטים .וכגון שאמר אילו הייתי
יודע שאין מביאים מנחה מן השעורים לא
הייתי נודר אלא מן החטים .אבל אם אמר
לא הייתי נודר כלום ,אינו חייב כלום :יביא

סולת  -דכתיב )ויקרא ב( סולת יהיה קרבנו:
ר' שמעון פוטר  -ר' שמעון סבר בגמר
דבריו אדם נתפס ,והואיל וגמר דבריו שלא
כדין הנמחה ,אינו חייב כלום .ואין הלכה כר'
שמעון:

)ד( ִמ ְתנַדֵּ ב אָ ָדם ִמנְ חָ ה ׁ ֶשל ִׁש ּ ִׁשים ִעשּׂ ָ רוֹ ן ,ו ֵּמ ִביא ִב ְכ ִלי אֶ חָ דִ .אם אָ ַמר הֲ ֵרי
ָעלַ י ִׁש ּ ִׁשים וְ אֶ חָ דֵ ,מ ִביא ִׁש ּ ִׁשים ִּב ְכ ִלי אֶ חָ ד וְ אֶ חָ ד ִ ּב ְכ ִלי אֶ חָ דֶ ׁ ,ש ּ ֵכן צִ בּ וּר ֵמ ִביא
אשוֹ ן ׁ ֶשל חָ ג ׁ ֶשחָ ל ִל ְהיוֹ ת ַּב ּ ׁ ַש ָּבת ִׁש ּ ִׁשים וְ אֶ חָ ד .דַּ יּוֹ ְלי ִָחיד ׁ ֶש ְּיהֵ א
ְביוֹ ם טוֹ ב הָ ִר ׁ
פָ חוּת ִמן הַ ִּצבּ וּר אֶ חָ ד .אָ ַמר ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן ,וַ הֲ לֹא אֵ לּ ּו לַ ּ ָפ ִרים ,וְ אֵ לּ ּו לַ ְּכבָ שִׂ ים,
וְ אֵ ינָם נִ ְבלָ ִלים זֶה ִעם זֶה ,אֶ ָּלאַ ,עד ִׁש ּ ִׁשים יְ כוֹ ִלים ְל ִה ָּבלֵ ל .אָ ְמר ּו לוֹ ִׁ ,ש ּ ִׁשים
נִ ְבלָ ִליםִׁ ,ש ּ ִׁשים וְ אֶ חָ ד אֵ ין נִ ְבלָ ִלים .אָ ַמר לָ הֶ םָּ ,כל ִמדּ וֹ ת חֲכָ ִמים ּ ֵכן.
ְ ּבאַ ְר ָּב ִעים ְסאָ ה הוּא טוֹ בֵ לְּ ,באַ ְר ָּב ִעים ְסאָ ה חָ סֵ ר ק ְֹרטוֹ ב אֵ ינוֹ יָכוֹ ל ִל ְטבּ וֹ ל
לשה וְ אַ ְר ָּב ָעה
ָּבהֶ ן .אֵ ין ִמ ְתנַדְּ ִבים לֹגְׁ ,שנַיִ ם ,וַ ח ֲִמ ּ ׁ ָשה ,אֲ בָ ל ִמ ְתנַדְּ ִבים ְׁש ׁ ָ
וְ ִׁש ּ ׁ ָשה ,ו ִּמ ּ ִׁש ּ ׁ ָשה ו ְּל ַמ ְעלָ ה:
רע"ב ) -ד( שכן צבור מביאים וכו' -
שלשה עשרונים לפר ,לשלשה עשר פרים הם
תשעה ושלשים עשרונים .ועשרון לכבש,
לארבעה עשר כבשים הם ארבעה עשר
עשרונים .ושני עשרונים לאיל ,לשני האילים
הם ארבעה עשרונים ,הרי חמשים ושבעה.
ולשני תמידים שנים ,ולשני כבשי מוסף שבת
שים ,הרי ששים ואחד .ואמר להם ר' שמעון,
וכי כל אותן של אותו יום בכלי אחד היו,
והלא אלו לפרים ואלו )לאילים ו( לכבשים,
ואי מערב להו מפסיל ,שמנחת פרים בלילתה
עבה ,שני לוגים לעשרון ,חצי ההין לשלשה
עשרונים ,ומנחת כבשים בלילתה רכה,
רביעית היין לעשרון דהיינו שלשה לוגים ,והן

בולעות זו מזו ,ונמצא זו חסרה וזו יתירה,
אלא מפני מה אין מביא יחיד ששים ואחד
עשרונים בכלי אחד ,דעד ששים יכול להבלל
בלוג אחד .והאי תנא סבר לה כר' אליעזר בן
יעקב דאמר בפרק שתי מדות אפילו מנחה
של ששים עשרון אין לה אלא לוגה .ואע"פ
שלא נבללה כולה ,כיון שראויה להבלל אין
הבלילה מעכבת ,דהכי קיימא לן דכל הראוי
לבילה אין בילה מעכבת בו ,וכל שאינו ראוי
לבילה בילה מעכבת בו :וששים ואחד אין
נבללים  -בתמיהה :קרטוב  -רביעית של
רביעית )רביעית( הלוג :אין מתנדבין לוג -
יין לנסכים .שלא מצינו מנחת נסכים של לוג
אחד ולא של שנים ולא של חמשה :אבל
מתנדבים שלשה  -לוגים .דחזו לכבש.
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וארבעה ,דחזו לאיל .וששה לוגים שהוא חצי
היין ,שחזו לפר .ומששה ולמעלה מתנדבים,
דשבעה ,חזו שלשה מנייהו לכבש וארבעה

לאיל .ושמונה ,חזו לשני אילים ,ותשעה חזו
לכבש ופר .עשרה ,חזו לאיל ופר .אחד עשר,
חזו לשני אילים וכבש .וכן לעולם:

)ה( ִמ ְתנַדְּ ִבים יַיִ ן ,וְ אֵ ין ִמ ְתנַדְּ ִבים ׁ ֶש ֶמן ,דִּ ְב ֵרי ַר ִּבי עֲ ִקיבָ אַ .ר ִ ּבי ַט ְרפוֹ ן אוֹ ֵמר,
ִמ ְתנַדְּ ִבים ׁ ָש ֶמן .אָ ַמר ַר ִ ּבי ַט ְרפוֹ ןַ ) ,מה( ּ ָמצִ ינ ּו ַּב ּיַיִ ן ׁ ֶש ָּבא חוֹ בָ ה וּבָ א נְ ָדבָ ה ,אַ ף
הַ ּ ׁ ֶש ֶמן ָּבא חוֹ בָ ה וּבָ א נְ ָדבָ ה .אָ ַמר )לוֹ ( ַר ִּבי עֲ ִקיבָ א ,לֹאִ ,אם אָ ַמ ְר ּ ָת ַּביַיִ ן ׁ ֶש ּ ֵכן
ֹאמר ַּב ּ ׁ ֶש ֶמן ׁ ֶשאֵ ינוֹ קָ ֵרב חוֹ בָ תוֹ ִב ְפנֵי ַעצְ מוֹ .
הוּא קָ ֵרב חוֹ בָ תוֹ ִב ְפנֵי ַעצְ מוֹ ּ ,ת ַ
אֵ ין ְׁשנַיִ ם ִמ ְתנ ְַד ִבים ִע ּ ְשׂ רוֹ ן אֶ חָ ד ,אֲ בָ ל ִמ ְתנַדְּ ִבים עוֹ לָ ה ו ְּׁשלָ ִמים .וּבָ עוֹ ף,
ידה אֶ חָ ת:
אֲ ִפלּ ּו ּ ְפ ִר ָ

רע"ב ) -ה( מתנדבין יין  -בלא סולת ושמן
ומנסכו לשיתין בפני עצמו :ואין מתנדבין שמן
 בלא סולת ויין :מתנדבין שמן  -וקומצוומקטיר הקומץ ושיריים נאכלים :שכן הוא
קרב חובתו בפני עצמו  -עם חובתו הוא
קרב בפני עצמו .אע"פ שהוא בא חובה עם
המנחה אינו מעכב המנחה :תאמר בשמן כו'
 -דכיון דלא אשכחן ביה דליתי בכלי בפני

גמרא

עצמו ,השתא נמי לא ליתי :אפילו פרידה
אחת  -תור אחת ,או בן יונה אחד ,מתנדבים
בין שנים .והלכה שמתנדבים יין ושמן בפני
עצמן .ומתנדבים מנחת נסכים בין נסכי פר
בין נסכי איל וכבש .וכל הקרבנות באים
בנדבה בשותפות ,חוץ מן המנחה לפי שנאמר
בה נפש ,דכתיב )ויקרא ב( ונפש כי תקריב
קרבן מנחה:

– מנחות דף קי' ע"א

בכל מקום מוקטר מוגש לשמי בכל מקום סלקא דעתך אמר רבי שמואל
בר נחמני אמר ר' יונתן אלו תלמידי חכמים העוסקים בתורה בכל מקום
מעלה אני עליהן כאילו מקטירין ומגישין לשמי ומנחה טהורה זה הלומד
תורה בטהרה נושא אשה ואחר כך לומד תורה שיר המעלות הנה ברכו את
ה' כל עבדי ה' העומדים בבית ה' בלילות מאי בלילות אמר רבי יוחנן אלו
ת"ח העוסקים בתורה בלילה מעלה עליהן הכתוב כאילו עסוקים בעבודה
לעולם זאת על ישראל א"ר גידל אמר רב זה מזבח בנוי ומיכאל שר
הגדול עומד ומקריב עליו קרבן ורבי יוחנן אמר אלו תלמידי חכמים
העסוקין בהלכות עבודה מעלה עליהם הכתוב כאילו נבנה מקדש בימיהם
אמר ריש לקיש מאי דכתיב זאת התורה לעולה למנחה ולחטאת ולאשם
כל העוסק בתורה כאילו הקריב עולה מנחה חטאת ואשם אמר רבא האי
לעולה למנחה עולה ומנחה מיבעי ליה אלא אמר רבא כל העוסק בתורה
אינו צריך לא עולה )ולא חטאת( ולא מנחה ולא אשם אמר רבי יצחק מאי
דכתיב זאת תורת החטאת וזאת תורת האשם כל העוסק בתורת חטאת
כאילו הקריב חטאת וכל העוסק בתורת אשם כאילו הקריב אשם:
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חק לישראל – פרשת שמיני יום ה'
רש"י על הגמרא
זה הלומד תורה בטהרה  -עליו הוא אומר
לשמי ומנחה טהורה :לעולם זאת על ישראל
 מקרא הוא בדברי הימים )ב סי' ב(בשלמים ובקרבנות משתעי דלעולם הם
עומדים והיכי דמי מזבח בנוי בשמים ומיכאל
עומד ומקטיר עליו :מאי דכתיב זאת התורה
 -ולא כתיב בה חוקה :עולה ומנחה מיבעי

זוהר

ליה  -דליהוי משמע זאת התורה היא עולה
ומנחה כו' :אין צריך לא עולה וכו'  -דהכי
משמע זאת התורה לעולה כלומר במקום
העולה למנחה בשביל המנחה כגון לכם
בשבילכם כלומר התלמוד תורה מכפר על
עונותינו :בתורת חטאת  -כגון סדר קדשים
דמיירי בהלכות עבודה:

– שמיני דף מב' ע"א

ִר ִּבי יוֹ סֵ י ּ ָפ ַתח וְ אָ ַמר) ,קהלת ו( ָּכל עֲ ַמל הָ אָ ָדם ְל ִפיה ּו וְ גוֹ 'ִ .א ְס ּ ַת ַּכ ְלנָא ְּב ִמ ּ ֵלי
ידן ְּבחָ ְכ ָמה ִע ָּלאָ הָּ .כל עֲ ַמל הָ אָ ָדם ְל ִפיה ּו ,הַ אי
דִּ ְׁשלֹמֹה ַמ ְל ָּכא ,וְ כֻ ְ ּלה ּו אֲ ִח ָ
יה )דף מ"ב ע"א( ְל ַּבר נ ָׁש ְ ּבהַ הוּא ָע ְל ָמא ְּכ ִתיבָּ ,כל
ְק ָראְּ ,ב ׁ ַשעֲ ָתא דְּ ַדיְ ינִ ין לֵ ּ
ֵיה נִ ְק ָמ ָתא דְּ ָע ְל ָמא.
הַ הוּא דִּ ינָא ,וְ כָ ל ַמאי דְּ סָ ִביל ְּבהַ ה ּוא ָע ְל ָמא ,וְ נ ְָק ִמין ִמ ּנ ּ
ְל ִפיה ּו:
יה ,וְ לָ א ִא ְתדְּ בַ ק ְּב ִס ְט ָרא דְּ חַ ּיֵי,
יה ְלנ ְַפ ׁ ֵש ּ
יה ,וְ סָ ִאיב לֵ ּ
ְּבגִ ין ּ ִפיה ּו ,דְּ לָ א נ ִָטיר לֵ ּ
ְּב ִס ְט ָרא דִּ ִ
ימינָא .וְ גַ ם הַ נֶפֶ ׁש לֹא ִת ָמלֵ א ,לָ א ִּת ְׁש ְּת ִלים דִּ ינָהָ א ְל ָעלַ ם ו ְּל ָע ְל ֵמי
ָע ְל ִמין .דָּ בָ ר אַ חֵ ר לֹא ִת ָמלֵ א ,לָ א ִּת ְׁש ְּת ִלים ְלסַ ְ ּלקָ א ְלאַ ְת ָרהָ א ְל ָע ְל ִמיןְּ ,בגִ ין
דְּ הָ א ִא ְס ְּתאָ בַ ת ,וְ ִא ְתדַּ ְּבקַ ת ְּב ִס ְט ָרא אָ ח ֳָרא:
ִר ִּבי יִ צְ חָ ק אָ ַמרָּ ,כל ַמאן דְּ ִא ְס ְּתאָ ב ְּבה ּוְּ ,כ ִאילּ ּו ּ ָפלַ ח ְלעֲ בוֹ ָדה ָז ָרה ,דְּ ִאיה ּו
)דברים יז( ּתוֹ עֲ בַ ת יְ ָי ,ו ְּכ ִתיב לֹא תֹ אכַ ל ָּכל ּתוֹ ֵעבָ הַ .מאן דְּ פָ לַ ח ְלעֲ בוֹ ָדה ָז ָרה,
ישא ,וְ ָעיִ יל ִּב ְר ׁשו ָּתא אָ ח ֳָרא .אוּף ַמאן
נ ִָפיק ִמ ִּס ְט ָרא דְּ חַ ּיֵי ,נ ִָפיק ֵמ ְר ׁשו ָּתא קַ דִּ ׁ ָ
ישא ,וְ ָעיִ יל
יכלֵ י ,נ ִָפיק ִמ ִּס ְט ָרא דְּ חַ ּיֵי ,וְ נ ִָפיק ֵמ ְר ׁש ּו קַ דִּ ׁ ָ
דְּ ִא ְס ְּתאָ ב ְּבהָ נֵי ֵמ ְ
ִּב ְר ׁשו ָּתא אָ ח ֳָרא .וְ לֹא עוֹ ד ,אֶ ָּלא דְּ ִא ְס ְּתאָ ב ְּבהַ אי ָע ְל ָמא ,ו ְּב ָע ְל ָמא דְּ אָ ֵתי .וְ ַעל
דָּ א וְ נִ ְט ֵמ ֶתם ָּבם ְּכ ִתיב ְּבלָ א א':
ו ְּכ ִתיב ,וְ לֹא ְת ׁ ַש ְּקצ ּו אֶ ת נ ְַפ ׁשוֹ ֵתיכֶ ם ַּב ְּבהֵ ָמה וּבָ עוֹ ף ו ְּבכָ ל אֲ ׁ ֶשר ִּת ְרמוֹ שׂ
הָ אֲ ָד ָמה אֲ ׁ ֶשר ִה ְבדַּ ְל ִּתי אֶ ְתכֶ ם ְל ַט ּ ֵמאַ .מאי ְל ַט ּ ֵמאְ .ל ַט ּ ֵמא ְל ַע ּ ִמין עוֹ ְב ֵדי
עֲ בוֹ ָדה ָז ָרה ,דְּ הָ א ִאינּ וּן ִמ ְסאֲ ִבין ,ו ִּמ ִּס ְט ָרא דִּ ְמסָ אֲ בָ א קָ א אַ ְתיָין .וְ כָ ל חַ ד
יה:
ִא ְתדַּ ָּבק ְּבאַ ְת ֵר ּ
יה ,הָ א דְּ ָתנֵינָן ז ּ ִַמין
ִר ִּבי אֶ ְל ָע ָזר הֲ וָ ה י ִָתיב קָ ֵמי דְּ ִר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אֲ בוֹ י ,אָ ַמר לֵ ּ
קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יהְּ ,ב ּ ָמה דִּ ְכ ִּתיב,
יך הוּא ְל ַד ָּכאָ ה ְלה ּו ְליִ שְׂ ָראֵ לְּ ,ב ּ ָמה .אָ ַמר לֵ ּ
)יחזקאל לו( וְ ז ַָר ְק ִּתי עֲ לֵ יכֶ ם ַמיִ ם ְטהוֹ ִרים ו ְּטהַ ְר ּ ֶתם וְ גוֹ 'ֵ ּ .כיוָ ן דְּ ִא ְת ַד ְּכאָ ן ִמ ְתקַ דְּ ׁ ָשן,
יה ְּבקו ְּד ׁ ָשא ְ ּב ִר ְ
ש ִא ְקרוּן ,דִּ ְכ ִּתיב) ,ירמיה ב(
יך הוּא ,ק ֶֹד ׁ
וְ יִ שְׂ ָראֵ ל דְּ ִא ְתדַּ ְּבקָ ן ּ ֵב ּ
אשית ְּתבוּאָ תֹ ה ,ו ְּכ ִתיב )שמות כב( וְ אַ נְ ׁ ֵשי ק ֶֹד ׁש ִּת ְהיוּן ִלי,
ק ֶֹד ׁש יִ שְׂ ָראֵ ל לַ יְ ָי ֵר ִׁ
ְ
יתם ְקדוֹ ִׁשים ִּכי
ז ַָּכ ִאין ִאינּ וּן יִ שְׂ ָראֵ ל ,דְּ קו ְּד ׁ ָשא ְ ּב ִריך הוּא קָ אָ ַמר ָעלַ יְ יה ּו ,וִ ְהיִ ֶ
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חק לישראל – פרשת שמיני יום ה'
קָ דוֹ ׁש אָ נִ י יְ ָי'ְּ ,בגִ ין דִּ ְכ ִּתיב )דברים י'( וּבוֹ ִת ְד ָּבק ,ו ְּכ ִתיב
ְלכָ ל גּ וֹ י ו ִּמ ְׁש ּ ָפ ִטים ַּבל יְ ָדעוּם הַ ְלל ּוי ָּה:

)תהלים קמז(

שה כֵ ן
לֹא ָע ָ ׂ

הלכה – הרמב"ם הלכות מעשה קרבנות פרק ג'
)ד( ישראל שהוא מומר לע"ז או מחלל שבת בפרהסיא אין מקבלין ממנו קרבן כלל
אפילו העולה שמקבלין אותה מן הנכרים אין מקבלין אותה מן המומר הזה שנאמר
אדם כי יקריב מכם מפי השמועה למדו מכם ולא כולכם להוציא את המומר אבל אם
היה מומר לשאר עבירות מקבלין ממנו כל הקרבנות כדי שיחזור בתשובה היה מומר
לעבירה והוא מפורסם וידוע לעשותה והורגל בה בין להכעיס בין לתיאבון אין מקבלין
ממנו קרבן לאותה עבירה כיצד כגון שהיה רגיל לאכול חלב בין להכעיס בין לתיאבון
ושגג ואכל חלב והביא חטאת אין מקבלין אותה ממנו:
)ה( עולות העכו"ם אין מביאין עמהן נסכים שנאמר כל האזרח יעשה ככה אבל נסכיהם
קריבין משל צבור שנאמר ככה תעשו לאחד כמספרם ואינן טעונות סמיכה שאין סמיכה
אלא בישראל באנשים לא בנשים:

ð"òì

,äçîù úá äëìî äðæåñ ,ïæåñ ïá ìàéøáâ ãâ ,äëìî äðæåñ ïá ãåã äùî ,äøù ïá íééç áàæ
.ì"æ äøù úá ä÷éãö ,ìçø úá äðåèøåô äìàéðã
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