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חק לישראל – פרשת תזריע יום ה'
תורה -

ויקרא פרק יג'

וביוֹ ם הֵ ָראוֹ ת בּ וֹ ָּב ָ ׂשר חַ י יִ ְט ָמא:
שר חַ י יִ ְט ָמא) :יד( ּ ְ
וביוֹ ם הֵ ָראוֹ ת בּ וֹ ָּב ָ ׂ
)יד( ּ ְ

)יד( ו ְּביוֹ ָמא

יה ִּב ְס ָרא חַ ּיָא יְ הֵ י ְמסָ אָ ב:
ְד ִא ּ ַתחֲזִ י בֵ ּ

הוא:
שר הַ חַ י וְ ִט ּ ְמאוֹ הַ ָּב ָ ׂ
)טו( וְ ָראָ ה הַ כּ ֹהֵ ן אֶ ת הַ ָּב ָ ׂ
הוא צָ ַר ַעת ּ
שר הַ חַ י ָט ֵמא ּ
הוא:
שר הַ חַ י וְ ִט ּ ְמאוֹ ַה ָּב ָ ׂ
וְ ָראָ ה הַ כּ ֹהֵ ן אֶ ת ַה ָּב ָ ׂ
הוא צָ ַר ַעת ּ
שר הַ חַ י ָט ֵמא ּ

)טו(

)טו( וְ ֶי ֱחזֵי כַ הֲ נָא יָת

ֵיה ִּב ְס ָרא חַ ּיָא ְמסָ אָ ב הוּא ְסגִ ירוּת הוּא:
ִּב ְס ָרא חַ ּיָא וִ יסָ אֵ ִב ּנ ּ

שר הַ חַ י וְ נ ְֶה ּ ַפ ְך ְללָ בָ ן ּובָ א אֶ ל הַ כּ ֹהֵ ן) :טז( אוֹ ִכי יָ ׁש ּוב הַ ָּב ָ ׂשר
)טז( אוֹ ִכי י ָׁש ּוב הַ ָּב ָ ׂ
ְ
אֲרי יְ תוּב ִּב ְס ָרא חַ ּיָא וְ יִ ְתהֲ ִפיך ְל ֶמחֱוָ ר וְ יִ ּ ֵת ֵתי ְלוָת ַּכהֲ נָא:
הַ חַ י וְ נ ְֶה ּפַ ְך ְללָ בָ ן ּובָ א אֶ ל הַ כּ ֹהֵ ן) ::טז( אוֹ ֵ
)יז(

הוא:
הו הַ כּ ֹהֵ ן וְ ִה ּנֵה נ ְֶה ּ ַפ ְך הַ ּ ֶנגַ ע ְללָ בָ ן וְ ִטהַ ר הַ כּ ֹהֵ ן אֶ ת הַ ּנֶגַ ע ָטהוֹ ר ּ
וְ ָראָ ּ

הוא:
הו הַ כּ ֹהֵ ן וְ ִה ּנֵה נ ְֶה ּפַ ְך הַ ּנֶגַ ע ְללָ בָ ן וְ ִטהַ ר הַ כּ ֹהֵ ן אֶ ת הַ ּנֶגַ ע ָטהוֹ ר ּ
וְ ָראָ ּ
ִא ְתהֲ ִפ ְ
יד ּ ֵכי כַ הֲ נָא יָת ַמ ְכ ּ ָת ׁ ָשא ְ ּדכֵ י הוּא:
יך ַמ ְכ ּ ָת ׁ ָשא ְל ֶמחֱוָר וִ ַ

)יז(

ֵיה ַּכהֲ נָא וְ הָ א
)יז( וְ ֶיחֱזִ ּנ ּ

)יח( ּובָ ָ ׂ
שר ִּכי יִ ְהיֶה בוֹ ְבעֹרוֹ ְׁש ִחין וְ נִ ְר ּפָ א:
שר ִּכי יִ ְהיֶה בוֹ ְבעֹרוֹ ְׁש ִחין וְ נִ ְר ּ ָפא) :יח( ּובָ ָ ׂ
יה ִׁש ֲחנָא וְ יִ ּ ַת ּ ֵסי:
יה ְּב ַמ ְׁש ּ ֵכ ּ
אֲרי יְ הֵ י בֵ ּ
)יח( ו ִּב ְס ָרא ֵ

רש"י
)יד( וביום הראות בו בשר חי  -אם צמחה בו
מחיה הרי כבר פי' שהמחיה סימן טומאה
)ת"כ( אלא הרי שהיה הנגע בא' מעשרים
וארבעה ראשי איברים שאין מטמאין משום
מחיה לפי שאין נראה הנגע כולו כאחד
ששופע אילך ואילך וחזר ראש האבר ונתגלה
שפועו ע"י שומן כגון שהבריא ונעשה רחב
ונראית בו המחיה למדנו הכתוב שתטמא:
וביום ) -מ"ק טו בכורות לו( מה תלמוד
לומר ללמד יש יום שאתה רואה בו ויש יום

נביא

שאין אתה רואה בו מכאן אמרו חתן נותנין לו
כל שבעת ימי המשתה לו ולאצטליתו ולכסותו
ולביתו וכן ברגל נותנין לו כל ימי הרגל:
)טו( צרעת הוא  -הבשר ההוא .בשר לשון
זכר:
)יח( שחין ) -חולין ח( לשון חמום שנתחמם
הבשר בלקוי הבא לו מחמת מכה שלא מחמת
האור :ונרפא  -השחין העלה ארוכה
ובמקומו העלה נגע אחר:

– מלכים ב' פרק ה' יט'-כג'

שלוֹ ם וַ יֵּלֶ ְך ֵמ ִא ּתוֹ ִּכ ְב ַרת אָ ֶרץ) :יט( ואמר ליה אזיל לשלם ואזל
ֹאמר לוֹ לֵ ְך ְל ׁ ָ
)יט( וַ ּי ֶ
מלותיה כרוב ארעא:

רמי
יש הָ ֱאל ִֹהים ִה ּנֵה חָ ַ ׂש ְך ֲאדֹנִ י אֵ ת נַעֲ ָמן הָ ֲא ּ ִ
ישע ִא ׁ
ֹאמר ּגֵ יחֲזִ י נ ַַער א ֱִל ׁ ָ
)כ( וַ יּ ֶ
הַ זֶּה ִמ ּקַ חַ ת ִמיָּדוֹ אֵ ת אֲ ׁ ֶשר הֵ ִביא חַ י יְ הֹוָ ה ִּכי ִאם ַרצְ ִּתי אַ ח ֲָריו וְ לָ קַ ְח ִּתי ֵמ ִא ּתוֹ
אומה) :כ( ואמר גיחזי תלמידא דאלישע נביא דיי הא מנע רבוני ית נעמן ארמאה
ְמ ּ ָ
הדין מלקבלא מניה ית דאיתי קים הוא יי אלהין ארהוט בתרוהי ואסב מניה מדעם:

)כא( וַ יִ ּ ְר ּדֹף ּגֵיחֲזִ י אַ ח ֲֵרי נַעֲ ָמן וַ יִ ּ ְראֶ ה נַעֲ ָמן ָרץ אַ ח ֲָריו וַ יִ ּ ּפֹל ֵמ ַעל הַ ּ ֶמ ְר ָּכבָ ה
ֲשלוֹ ם) :כא( ורדף גיחזי בתר נעמן וחזא נעמן גברא רהיט בתרוהי
ֹאמר ה ׁ ָ
ִל ְק ָראתוֹ וַ יּ ֶ
ואתרכין מן רתיכא לקדמותיה ואמר השלם:
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חק לישראל – פרשת תזריע יום ה'
או אֵ לַ י ְׁשנֵי נְ ָע ִרים ֵמהַ ר
ֹאמר ׁ ָשלוֹ ם ֲאדֹנִ י ְׁשלָ חַ נִ י לֵ א ֹ
)כב( וַ יּ ֶ
מ ר ִה ּנֵה ַע ּ ָתה זֶה ָּב ּ
תי ח ֲִלפוֹ ת ְ ּבגָ ִדים) :כב( ואמר
וש ּ ֵ
יאים ְּתנָה ּנָא לָ הֶ ם ִּכ ַּכר ּ ֶכסֶ ף ּ ְׁ
נְב ִ
אֶ ְפ ַריִ ם ִמ ְּבנֵי הַ ּ ִ
שלם רבוני שלחני למימר הא כען דין אתו לותי תרין עולימין מטורא דבית אפרים
מתלמידי נבייא הב כעל להון ככרא דכספא ותרן אצטלון דלבושא:

ֹאמר נַעֲ ָמן הוֹ אֵ ל קַ ח ִּכ ָּכ ָריִ ם וַ יִ ּפְ ָרץ בּ וֹ וַ יָּצַ ר ִּכ ְּכ ַריִ ם ּ ֶכסֶ ף ִּב ְׁשנֵי ח ֲִר ִטים
)כג( וַ ּי ֶ
או ְלפָ נָיו) :כג( ואמר נעמן שרי סב
וש ּ ֵתי ח ֲִלפוֹ ת ְּבגָ ִדים וַ יִ ּ ּ ֵתן אֶ ל ְׁשנֵי ָ
ּ ְׁ
נְע ָריו וַ יִ ּשְׂ ּ
תרתין ככרין ואתקיף ביה וצר תרתין ככרין דכסף בתרין פלדסין ותרין אצטלון דלבושין
ויהב לתרין עולימוהי ונסיבו קדמוהי:

רש"י
)יט( כברת ארץ  -שם מדה של קרקע ,כמו
)ישעיהו ה י( :צמדי כרם ,ארפינ"ט בלע"ז:
)כ( מאומה  -חסר אל"ף ,לפי שהיתה לקיחה
זו למום:
)כא( ויפול  -תי' יונתן ואתרכין:
)כג( הואל  -השבע ששלחך .בשני חרטים -
מיני בגדים וסודרין ,כמו )שם ג כב(:

כתובים

המטפחות והחריטים ,כך חברו מנחם .אבל
יונתן תרגם זה 'פלדסין' ,ואת שבספר ישעיהו
תרגם 'מחכיא' .והפותרין אומרין :בשני
חריטים ,בשני כיסין ארוכים ,פירדיי"ש
בלע"ז .אל שני נעריו  -של נעמן .וישאו
לפניו  -לפני גחזי:

 -משלי פרק כד' יט'-כג'

)יט( אַ ל ִּת ְתחַ ר ַּב ּ ְמ ֵר ִעים אַ ל ְּתקַ ּנֵא ָּב ְר ׁ ָש ִעים:
)כ( ִּכי לֹא ִת ְהיֶה אַ ח ֲִרית לָ ָרע נֵר ְר ׁ ָש ִעים יִ ְד ָעךְ:

)יט( לא תתחסם בבישיא ולא תטן ברשיעיא:
)כ( מטול דלא הויא אחריתא טבא לבישי

ושרגהון דרשיעי נדעך:

ת ָע ָרב) :כא( דחל מן אלהא ברי ומן מלכא
)כא( יְ ָרא אֶ ת יְ הֹוָ ה ְּבנִ י וָ ֶמלֶ ְך ִעם ׁשוֹ נִ ים אַ ל ִּת ְ
ועם שטיי לא תתחלט:

ופיד ְׁשנֵיהֶ ם ִמי יוֹ ֵד ַע:
ידם ּ ִ
ָקום אֵ ָ
ִּכי ִפ ְתאֹ ם י ּ

)כב(
דשניהון מן ידיע:

)כב( מטול דבשליא אתי תברהון וסופא

ּגַ ם אֵ ֶּלה לַ חֲכָ ִמים הַ ּ ֵכר ּ ָפנִ ים ְּב ִמ ְׁש ּ ָפט ַּבל טוֹ ב:

)כג(
אפי בדינא לא שפיר:

)כג( אף הלין לחכימי אמרנא למסב

רש"י
)יט( אל תתחר  -להיות כמותם כמו איך
תתחרה )ירמיה י"ב( כי אתה מתחר' בארז
)ירמיה כב(:
)כא( ירא את ה' בני ומלך  -ירא את המלך
ובלבד שלא יסירך מיראת ה' ולעולם יראת

ה' קודמת עם שונים אל תתערב האומרים
שתי רשיות יש:
)כב( ופיד שניהם  -שבר ע"ג ושבר עובדיה:
)כג( גם אלה לחכמים  -כל הדברים שבענין
שלמטה אמורי' לחכמים היושבים בדין שלא
יכירו פנים במשפט כי לא טוב:
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חק לישראל – פרשת תזריע יום ה'
משנה

– מנחות פרק יג'

שרוֹ ן ,יָבִ יא אֶ חָ דֶ .עשְׂ רוֹ נִ ים ,י ִָביא ְׁשנָיִ םֵ ּ .פ ַר ְׁש ִּתי וְ אֵ ינִ י יוֹ ֵד ַע ַמה
)א( ה ֲֵרי ָעלַ י ִע ּ ָ ׂ
הודה
שרוֹ ן .ה ֲֵרי ָעלַ י ִמנְחָ ה ,י ִָביא אֵ יזוֹ ׁ ֶשיִ ּ ְרצֶ הַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
ּ ֵפ ַר ְׁש ִּתי ,י ִָביא ִׁש ּ ִׁשים ִע ּ ָ ׂ
אוֹ ֵמר ,י ִָביא ִמנְ חַ ת הַ ּסֹלֶ ת ׁ ֶש ִהיא ְמיֻחֶ ֶדת ׁ ֶש ַּב ּ ְמנָחוֹ ת:
רע"ב ) -א( פירשתי  -כמה עשרונים
אביא ,ואיני יודע כמה אמרתי :יביא ששים
עשרונים  -דאי בציר מהכי נדר לא איכפת
]לן[ דמתנה ואומר מה שפירשתי יה לנדרי
והשאר יהא לנדבה .ובטפי מהכי ליכא
לספוקי ,דאין מנחה אחת יתירה מששים

עשרון :הרי עלי מנחה  -האומר הרי עלי
מנחה סתם :יביא איזו שירצה  -מחמש
מנחות :מיוחדת  -שנקראת מנחה סתם ואין
לה שם לווי .וכל שאיר מנחות יש להם שם
לווי ,מנחת מחבת ,מנחת מרחשת ,מנחת
מאפה .ואין הלכה כר' יהודה:

)ב( ִמנְ חָ הִ ,מין הַ ּ ִמנְ חָ ה ,י ִָביא אֶ חָ תְ .מנָחוֹ תִ ,מין הַ ּ ְמנָחוֹ ת ,י ִָביא ְׁש ּ ָתיִ םֵ ּ .פ ַר ְׁש ִּתי
וְ אֵ ינִ י יוֹ ֵד ַע ַמה ּ ֵפ ַר ְׁש ִּתי ,י ִָביא ח ֲִמ ְׁש ּ ָתןֵ ּ .פ ַר ְׁש ִּתי ִמנְ חָ ה ׁ ֶשל ֶעשְׂ רוֹ נִ ים וְ אֵ ינִ י יוֹ ֵד ַע
שרוֹ ןַ .ר ִּבי אוֹ ֵמר ,י ִָביא ְמנָחוֹ ת ׁ ֶשל
ַמה ּ ֵפ ַר ְׁש ִּתי י ִָביא ִמנְ חָ ה ׁ ֶשל ִׁש ּ ִׁשים ִע ּ ָ ׂ
ֶעשְׂ רוֹ נִ ים ֵמאֶ חָ ד וְ ַעד ִׁש ּ ִׁשים:
רע"ב ) -ב( מנחה מין המנחה  -האומר
הרי עלי מנחה ,או מין מנחה :יביא אחת -
מן המנחות האמורות בפרשה :מנחות  -עלי,
או שאומר מין מנחות עלי ,יביא שתי מנחות
ממין אחד :פירשי  -מיני מנחות שאביא.
ואיני יודע כמה מינים הם שנדרתי להביא:
מביא חמשתן  -מנחת סולת ,מנחת מרחשת,
מנחת מחבת ,מנחת מאפה תנור והיא באה
שני מינים ,חלות ורקיקין :פירשתי מנחה של
עשרונים  -בכלי אחד ,ואיני יודע כמה
עשרונים קבעתי בה :יביא ששים עשרון -
דטפי מהכי ליכא לספוקי .ואי בציר מהכי

נדר ,לא איכפת לן דמתנה ואומר כמה
שפירשתי יהא לנדבה :רבי אומר  -כיון
דאמר מנחה דמשמע חדא ,אלמא בכלי אחד
קבעה ,ואם יביא ששים בכלי אחד ,שמא בציר
מהכי נדר והויא מנחה יתירה ,דאית ליה
לרבי דקביעותא דמנא מלתא היא ,הלכך
יביא ששים מנחות מאחת ועד ששים ,חדא של
עשרון אחד וחדא של שנים ,וחדא של שלשה,
וחדא של ארבעה ,עד ששים ,שנמצא מביא
בין הכל אלף שמונה מאות ושלשים עשרון,
דודאי חדא מנייהו נדר ,ואינך נדבה .ואין
הלכה כרבי:

יריןְ .לבוֹ נָה ,לֹא יִ ְפחוֹ ת ִמ ּק ֶֹמץ ,ח ֲִמ ּ ׁ ָשה
)ג( הֲ ֵרי ָעלַ י ֵעצִ ים ,לֹא יִ ְפחוֹ ת ִמ ּ ְׁשנֵי גְ זִ ִ
הֲרי ָעלַ י ְלבוֹ נָה ,לֹא יִ פְ חוֹ ת ִמ ּק ֶֹמץ .הַ ּ ִמ ְתנ ֵ ַּדב ִמנְ חָ ה ,י ִָביא
ְק ָמצִ ים הֵ ן ,הָ אוֹ מֵ ר ֵ
עונִ ין ְׁשנֵי
ושנֵי בָ זִ ִ
חוץ ,חַ יָּבְׁ ּ .
יכין ְט ּ
ִע ּ ָמ ּה קֹמֶ ץ ְלבוֹ נָה .הַ ּ ַמעֲ לֶ ה אֶ ת הַ ּק ֶֹמץ ַּב ּ
ְק ָמצִ ים:
רע"ב ) -ג( לא יפחות משני גזירין  -שתי
בקעיות גדולות .דמיעוט עצים שנים :המעלה
את הקומץ בחוץ חייב  -כרת .דהעלאה
היא .ובהאי כללא הוי נמי המעלה קומץ

בפנים דהקטרה מעלייתא היא ,הלכך חשיב
חמשה קומצים ותו לא ,ולא חשיב להאי
דהמעלה קומץ בפנים לקומץ ששית :ושני
בזיכים  -של לחם הפנים:

חשת,
)ד( הֲ ֵרי ָעלַ י זָהָ ב ,לֹא יִ ְפחוֹ ת ִמ ִ ּדינַר זָהָ בֶ ּ .כסֶ ף ,לֹא יִ ְפחוֹ ת ִמ ִ ּדינַר ָּכסֶ ף .נְ ׁ ֶ
הוא ֵמ ִביא ַעד
לֹא יִ ְפחוֹ ת ִמ ּ ָמ ָעה כָ סֶ ףֵ ּ .פ ַר ְׁש ִּתי וְ אֵ ינִ י יוֹ ֵד ַע ַמה ּ ֵפ ַר ְׁש ִּתי,
ּ
נְתי:
ֹאמר לֹא ְלכָ ְך נִ ְת ַּכוָ ּ ִּ
ׁ ֶשיּ ַ
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רע"ב ) -ד( לא יפחות מדינר זהב  -והוא
שיאמר מטבע של זהב .דאי לא ,דלמא נסכא
דדהבא קאמר ,דהיינו חתיכה של זהב :נחושת
לא יפחות ממעה כסף .שיביא נחושת ששוה

מעה כסף :פירשתי  -כך וכך זהב :ואיני
יודע כמה פירשתי  -יביא כל כך עד שידע
בעצמו שמעולם לא נתכוין לכל כך:

לשה לֻ גִּ יןָ ׁ .ש ֶמן ,לֹא יִ ְפחוֹ ת ִמלּ ֹגַ .ר ִּבי אוֹ ֵמר,
)ה( הֲ ֵרי ָעלַ י יַיִ ן ,לֹא יִ ְפחוֹ ת ִמ ּ ְׁש ׁ ָ
לשה לֻ גִּ יןֵ ּ .פ ַר ְׁש ִּתי וְ אֵ ינִ י יוֹ ֵד ַע ַמה ּ ֵפ ַר ְׁש ִּתי ,י ִָביא ְכיוֹ ם הַ ּ ְמ ֻר ּ ֶבה:
ְׁש ׁ ָ
רע"ב ) -ה( הרי עלי יין  -לנסכים :לא
יפחות משלשה לוגין  -שהן פחותים
שבנסכים ,רביעית ההין לכבש תלתא לוגין
הוו .שהין שנים עשר לוגין :שמן לא יפחות
מלוג  -שהפחות שבמנחה ,עשרון סולת,
והיא טעונה לוג שמן :רבי אומר שלשה לוגין
 כפחות שבמנחת נסכים ,עשרון לכבש בלולברביעית ההין שמן .ואין הלכה כרבי :כיום

המרובה  -כיום טוב של חג הסוכות כשחל
להיות בשבת .שאותו היום מרובה בנסכים
לקרבנות של חובת היום מכל שאר ימות
השנה .דהוו שלשה עשר פרים וארבעה עשר
כבשים וארבעה מוספים ,שנים מוסף דשבת
ושנים מוסף דחג ,ואילים שנים ושעיר אחד.
והנסכים הצריכים לכולם ,מאה וארבעים
לוג:

)ו( ה ֲֵרי ָעלַ י עוֹ לָ ה ,י ִָביא כֶ בֶ שׂ ַ .ר ִּבי אֶ ְל ָעזָר ֶּבן עֲ ז ְַריָה אוֹ מֵ ר) ,אוֹ ( תוֹ ר אוֹ בֶ ן
יוֹ נָהֵ ּ .פ ַר ְׁש ִּתי ִמן הַ ָּבקָ ר וְ אֵ ינִ י יוֹ ֵד ַע ַמה ּ ֵפ ַר ְׁש ִּתי ,י ִָביא ּ ָפר וָ ֵעגֶלִ .מן הַ ְּבהֵ ָמה
וְ אֵ ינִ י יוֹ ֵד ַע ַמה ּ ֵפ ַר ְׁש ִּתי ,י ִָביא ּ ָפר וְ ֵעגֶל אַ יִ ל גְּ ִדי וְ טָ לֶ הֵ ּ .פ ַר ְׁש ִּתי וְ אֵ ינִ י יוֹ ֵד ַע
ַמה ּ ֵפ ַר ְׁש ִּתי ,מוֹ ִסיף עֲ לֵ יהֶ ם ּתוֹ ר ּובֶ ן יוֹ נָה:
רע"ב ) -ו( הרי עלי עולה יביא כבש .ר'
אלעזר בן עזריה אומר או תור או בן יונה -
באתריה דתנא קמא לא היו קורים עולה
סתם אלא לעולת בהמה ,ופחותה שבעולת
בהמה הוא כבש ,הלכך יביא כבש .ובאתריה
דרבי אלעזר בן עזריה היו קורים עולה סתם
גם לעולת העוף ,הלכך יביא תור או בן יונה.
ומר כי אתריה ,ומר כי אתריה :יביא פר
ועגל  -זכרים ולא נקבות ,דעולה ליכא
לספוקי אלא בזכרים .ומתניתין רבי היא

דאמר לקמן המתנדב קטן והביא גדול לא
יצא .אבל רבנן פליגי עליה ואמרי המתנדב
קטן והביא גדול יצא ,דיש בכלל מרובה
מועט .והלכה כחכמים :פירשתי  -אחד
מקרבנות הבהמה :ואיני יודע מאיזה מהן
פירשתי  -יביא מכל מיני בהמה הזכרים
גדולים וקטנים ,דהיינו פר ועגל איל ושעיר
וגדי וטלה :פירשתי  -את המין :ואיני
יודעמה פירשתי  -אם מין הבהמה או מין
העוף:

ושלָ ִמים ,י ִָביא כֶ בֶ שׂ ֵ ּ .פ ַר ְׁש ִּתי ִמן הַ ָּבקָ ר וְ אֵ ינִ י יוֹ ֵד ַע ַמה
)ז( ֲה ֵרי ָעלַ י ּתוֹ ָדהְׁ ּ ,
ּ ֵפ ַר ְׁש ִּתי ,י ִָביא פָ ר ּופָ ָרה ֵעגֶ ל וְ ֶעגְ לָ הִ .מן הַ ְּבהֵ ָמה וְ אֵ ינִ י יוֹ ֵד ַע ַמה ּ ֵפ ַר ְׁש ִּתי,
ירה ָטלֶ ה וְ ַט ְליָה:
י ִָביא פָ ר ּופָ ָרה ֵעגֶל וְ ֶעגְ לָ ה אַ יִ ל וְ ָרחֵ ל גְּ ִדי ּוגְ ִדיָּה ָ ׂש ִעיר ּושְׂ ִע ָ
רע"ב) -ז( תודה ושלמים  -תודה או
שלמים :יביא כבש  -פחות שבתודה ושלמים:
יביא פר ופרה  -דתודה ושלמים איכא

לספוקי בזכרים ונקבות :רחל  -נקבה בת
שתי שנים :גדי  -בן שנה מן העזים :שעיר -
עז בן שתי שנים :טלה  -כבש בן שנתו:

הוא ּונְ סָ כָ יו ְּבחָ ֵמ ׁש.
הוא ּונְ סָ כָ יו ְּב ָמנֶהֵ .עגֶ ל ,י ִָביא ּ
)ח( ֲה ֵרי ָעלַ י ׁשוֹ ר ,י ִָביא ּ
הוא ּונְסָ כָ יו ְּבסֶ לַ עׁ .שוֹ ר ְּב ָמנֶה,
הוא ּונְסָ כָ יו ִּב ְׁש ּ ָתיִ םֶ ּ .כבֶ ׁש ,י ִָביא ּ
אַ יִ ל ,י ִָביא ּ
חוץ ִמנְּ סָ כָ יו .אַ יִ ל ִּב ְׁש ּ ַתיִ ם,
י ִָביא ְב ָמנֶה ּ
חוץ ִמנְּ סָ כָ יוֵ .עגֶל ְּבחָ ֵמ ׁש ,י ִָביא בְ חָ ֵמ ׁש ּ
חוץ ִמנְּ סָ כָ יוׁ .שוֹ ר ְּב ָמנֶה
חוץ ִמ ּנְסָ כָ יוֶ ּ .כבֶ שׂ ְּבסֶ לַ ע ,י ִָביא בְ סֶ לַ ע ּ
י ִָביא ִב ְׁש ּ ַתיִ ם ּ
וְ הֵ ִביא ְׁשנַיִ ם ְּב ָמנֶה ,לֹא יָצָ א ,א ֲִפלּ ּו זֶה ְב ָמנֶה חָ סֵ ר ִ ּדינָר וְ זֶה ְב ָמנֶה חָ סֵ ר
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ִּדינָרָ ׁ .שחוֹ ר וְ הֵ ִביא לָ בָ ן ,לָ בָ ן וְ הֵ ִביא ׁ ָשחוֹ רּ ,גָ דוֹ ל וְ הֵ ִביא קָ טָ ן ,לֹא יָצָ א .קָ ָטן
וְ הֵ ִביא גָ דוֹ ל ,יָצָ אַ .ר ִּביאוֹ ֵמר ,לֹא יָצָ א:
רע"ב ) -ח( יביא הוא ונסכיו במנה  -כך
נתפרש דינו בתורה שבעל פה ,שהיא ערך
השור עם נסכיו מנה :עגל יביא הוא ונסכיו
בחמש  -סלעים :אמר הרי עלי שור במנה
 יביאנו במנה חוץ מנסכיו שהרי כך קבעו:שור במנה והביא שנים במנה לא יצא -

שהרי קבע שור במנה :קטן והביא גדול יצא.
רבי אומר לא יצא  -משום הכי תנא פלוגתא
דרבי ורבנן הכא בסיפא ,לפרושי דרישא לאו
דברי הכל היא אלא רבי היא ולא רבנן .ואין
הלכה כרבי:

)ט( ׁשוֹ ר זֶה עוֹ לָ ה ,וְ נִ ְס ּ ָתאֵ בִ ,אם ָרצָ ה י ִָביא ְב ָד ָמיו ְׁשנָיִ םְׁ .שנֵי ְׁשוָ ִרים אֵ לּ ּו
בוִ ,אם ָרצָ ה י ִָביא ִב ְד ֵמיהֶ ם אֶ חָ דַ .ר ִּבי אוֹ סֵ ר .אַ יִ ל זֶה עוֹ לָ ה,
עוֹ לָ ה ,וְ נִ ְס ּ ָתאֲ ּ
וְ נִ ְס ּ ָתאֵ בִ ,אם ָרצָ ה י ִָביא בְ ָד ָמיו ּ ֶכבֶ שׂ ֶ ּ .כבֶ שׂ זֶה עוֹ לָ ה וְ נִ ְס ּ ָתאֵ בִ ,אם ָרצָ ה י ִָביא
יו
ְב ָד ָמיו אָ יִ לַ .ר ִּבי אוֹ סֵ ר .הָ אוֹ מֵ ר אֶ חָ ד ִמ ְּכבָ ַ ׂשי הֶ ְק ֵ ּד ׁש ,וְ אֶ חָ ד ִמ ּ ְׁשוָ ַרי הֶ ְק ֵ ּד ׁש ,הָ ּ
לשה ,הַ ֵּבינוֹ נִ י ׁ ֶש ָּבהֶ ן הֶ ְק ֵ ּד ׁשֵ ּ .פ ַר ְׁש ִּתי וְ אֵ ינִ י
לוֹ ְׁשנַיִ ם ,הַ ּגָ דוֹ ל ׁ ֶש ָּבהֶ ן הֶ ְק ֵ ּד ׁשְׁ .ש ׁ ָ
יוֹ ֵד ַע ַמה ּ ֵפ ַר ְׁש ִּתי ,אוֹ ׁ ֶשאָ ַמר ,אָ ַמר ִלי אַ ָּבא וְ אֵ ינִ י יוֹ ֵד ַע ָמה ,הַ ּגָ דוֹ ל ׁ ֶש ָּבהֶ ן
הֶ ְק ֵ ּד ׁש:
רע"ב ) -ט( ונסתאב  -שנפל בו מום.
דבעל מום אקרי טמא ,כדכתיב )ויקרא חז(
ואם כל בהמה טמאה אשר לא יקריבו ממנה
קרבן לה' ,ובבעלי מומין שיפדו הכתוב מדבר,
כדפרשינן בפרקין דלעיל :אם רצה יביא
בדמיו שנים  -ולא דמי לרישא דאמרינן שור
במנה והביא שנים במנה לא יצא .דהתם
דאמר הרי עלי שור במנהח חייב עד שיביאנו.
אבל הכא בשור זה ונסתאב שאני ,דכיון
דאמר שור זה אקריב עולה ,ונסתאב ,אזל
ליה נדריה ,דתו לא מצי למקיימיה :רבי
אוסר  -לכתחלה .אבל אם הביא יצא ,דכיון
דאמר זה ,אינו חייב באחריותו .ואין הלכה
כרבי :הבינוני שבהן הקדש  -אף הבינוני
שבהן הקדש .דכי יש לו שנים ,הגדול הקדש,
שהמקדיש בעין יפה מקדיש ומסתמא הטוב

שבהן הקדיש ,דכתיב )דברים יב( מבחר
נדריכם .וכי יש לו שלשה ,חוששין אף לבינוני.
דלא ידעינן אהי מנייהו חל ההקדש ,אי אגדול
דהוי עין יפה ,אי אבינוני דהוי עין יפה לגבי
קטן ,הלכך תרווייהו אסירי .מיהו לא קרב
למזבח אלא חד מנייהו והיכי עביד דלשתרי
חד מנייהו ,ממתין לבינוני עד שיומם ,ומחלל
אותו אגדול ,דממה נפשך ,אי אבינוני חל ולא
אגדול ,הרי נפל בו מום וחללו .ואי אגדול חל
מעיקרא ,נמצא בינוני חולין מעיקרא:
פירשתי  -איזה מהן ,ולא ידעתי איזה הוא:
או שאמר לי אבא  -בשעת מיתתו ,אחד
משוורי הפרשתי להקדש ואיני יודע על איזה
מהן אמר לי :הגדול שבהן הקדש  -דהיכא
דאמר פירשתי ,ליכא ספיקא דודאי הגדול
פירש:

)י( ֲה ֵרי ָעלַ י עוֹ לָ ה ,י ְַק ִריבֶ ּנָה בַ ּ ִמ ְק ָ ּד ׁש .וְ ִאם ִה ְק ִריבָ ּה ְּבבֵ ית חוֹ נְ יוֹ  ,לֹא יָצָ א.
ׁ ֶשאַ ְק ִריבֶ ּנָה ְּבבֵ ית חוֹ נְ יוֹ  ,י ְַק ִריבֶ ּנָה בַ ּ ִמ ְק ָ ּד ׁש .וְ ִאם ִה ְק ִריבָ ּה ְּבבֵ ית חוֹ נְ יוֹ  ,יָצָ א.
ַר ִּבי ְׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר ,אֵ ין זוֹ עוֹ לָ הֲ .ה ֵרינִי נָזִ יר ,יְ גַ ַּלח ַּב ּ ִמ ְק ָ ּד ׁש .וְ ִאם גִּ ַּלח ְּבבֵ ית
חוֹ נְ יוֹ  ,לֹא יָצָ אֶ ׁ .שאֲגַ ַּלח ְּבבֵ ית חוֹ נְ יוֹ  ,יְ גַ ַּלח ַּב ּ ִמ ְק ָ ּד ׁש .וְ ִאם גִּ ַּלח ְּבבֵ ית חוֹ נְ יוֹ ,
יָצָ אַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר ,אֵ ין זֶה נָזִ יר .הַ כּ ֹהֲנִ ים ׁ ֶש ּ ִׁש ּ ְמ ׁש ּו ְּבבֵ ית חוֹ נְ יוֹ  ,לֹא
ירושלַ יִ ם ,וְ אֵ ין צָ ִר ְ
יך לוֹ ַמר ְל ָדבָ ר אַ חֵ רֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר )מלכים ב
יְ ׁ ַש ּ ְמ ׁש ּו בַ ּ ִמ ְק ָ ּד ׁש ִּב ּ ׁ ָ
לו ַמצּוֹ ת
לו כּ ֹהֲ נֵי הַ ָּבמוֹ ת אֶ ל ִמזְ ַּבח יְ ָי ִּב ּ ׁ ָ
ירושלָ יִ ם ִּכי ִאם אָ כְ ּ
כג( ,אַ ְך לֹא יַעֲ ּ
יבין:
מומין ,חוֹ ְל ִקין וְ אוֹ ְכ ִלין ,אֲבָ ל לֹא ַמ ְק ִר ִ
ְּבתוֹ ְך אֲ חֵ יהֶ ם ,הֲ ֵרי הֵ ם ְּכבַ עֲ לֵ י ּ ִ
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רע"ב) -י( בבית חוניו  -בית המקדש שבנה
חוניו בנו של שמעון הצדיק באלכסנדריא של
מצרים .שכשמת שמעון הצדיק אמר להם,
חוניו בני ישמש תחתי ,מפני שהיה בקי ורגיל
בעבודה יותר משמעי אחיו .ולא קבל עליו
חוניו להיות כהן גדול לפי שהיה שמעי אחיו
גדול ממנו שתי שנים ומחצה .ונתמנה שמעי
כהן גדול תחת אביו .לימים נתקנא חוניו
בשמעי אחיו ,אמר לו בא ואלמדך סדר
עבודה ,הלבישו כתונת בד דקה שלובשות
הנשים על בשרן ועליה אזור צר קטן והעמידו
אצל המזבח ,יצא ואמר לאחיו הכהנים ראו
מה נדר זה וקיים לאהובתו ,אותו היום
שאתמנה לכהן גדול ,אלבש כתונת שליכי
וחגור באזור שליכי .בקשו אחיו הכהנים
להרגו .סח להם כל המאורע .בקשו להרוג
את חוניו .רץ מפניהם לבית המלך ,ועדיין כל
הרואה אותו אומר זה הוא ,הלך לו
לאלכסנדריא של מצרים שהיו בה רבבות
מישראל ,ועשה שם מקדש ובנה מזבח והעלה
עליו לשם ה' .ועל אותו מזבח נתנבא ישעיה
)י"ט( ביום ההוא יהיה מזבח לה' בתוך ארץ
מצרים .ועמד הבית ההוא קרוב למאתים שנה
ונקרא בית חוניו על שמו .והכל מודים
שהקרבנות שהיו קרבים שם אינן קרבן .לפיכך

מי שאמר הרי עלי עולה והקריבה שם לא
יצא ידי נדרו :שאקריבנה בבית חוניו  -נעשה
כאומר הרי עלי עולה על מנת שאהרגנה ולא
אתחייב באחריותה ,הלכך אם הקריבה בבית
חוניו יצא ידי נדרו אבל חייב כרת משום
שוחט בחוץ ,שהרי קרא עליה שם עולה :רבי
שמעון אומר אין זו עולה  -והרי הוא חולין
גמורים .שאין שם הקדש חל עליה כלל
כשאמר שאקריבנה בבית חוניו .ואין הלכה
כרבי שמעון :ואם גלח בבית חוניו לא יצא
 אלא יחזור ויגלח במקדש בירושלים ושםיביא קרבנותיו :שאגלח בבית חוניו אם גלח
בבית חוניו .יצא  -דהאי גברא שנדר בנזיר
כדי שיגלח בבית חוניו ,לצעורי נפשיה נתכוין,
ומפני שהיה קרוב לבית חוניו ורחוק מארץ
ישראל אמר אי סגי בבית חוניו טרחנא ,טפי
לא מצינא לאצטעורי ,ולא חל שם נזירות
עליו ,אבל נעשה כמי שנשבע שלא לשתות יין
עד זמן פלוני :רבי שמעון אומר  -אינו נזיר
כלל ומותר לשתות יין .ואין הלכה כרבי
שמעון :ואין צריך לומר לדבר אחר  -אם
שמשו לעבודה זרה שלא ישמשו עוד
בירושלים :והרי הן כבעלי מומין  -שחולקים
ואוכלים בקדשים:

ובעוֹ לַ ת הָ עוֹ ף ִא ּ ׁ ֵשה ֵריחַ נִ יחוֹ חַ (,
)יא( ֶנא ֱַמר ְּבעוֹ לַ ת הַ ְּבהֵ ָמה ִא ּ ׁ ֵשה ֵריחַ נִ יחוֹ חַ ְ ּ ) ,
וב ְלבַ ד
ּובַ ּ ִמנְ חָ ה ִא ּ ׁ ֵשה ֵריחַ נִ יחוֹ חַ ְ ,ללַ ֵמדֶ ׁ ,שאֶ חָ ד הַ ּ ַמ ְר ּ ֶבה וְ אֶ חָ ד הַ ּ ַמ ְמ ִעיטִ ּ ,
ׁ ֶשיְ ּכַ וֵ ּ ן אָ ָדם אֶ ת ַ ּד ְע ּתוֹ לַ ּ ׁ ָש ָמיִ ם:

גמרא

– מנחות דף קי' ע"א

אמר ר' זירא מאי קראה מתוקה שנת העובד אם מעט ואם הרבה יאכל רב
אדא בר אהבה אמר מהכא ברבות הטובה רבו אוכליה ומה כשרון לבעליו:
תניא אמר רבי שמעון בן עזאי בוא וראה מה כתיב בפרשת קרבנות שלא
נאמר בהן לא אל ולא אלהים אלא ה' שלא ליתן פתחון פה לבעל דין
לחלוק ונאמר בשור הגס אשה ריח ניחוח ובעוף הדק אשה ריח ניחוח
ובמנחה אשה ריח ניחוח לומר לך אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד
שיכוין את לבו לשמים ושמא תאמר לאכילה הוא צריך ת"ל אם ארעב לא
אומר לך כי לי תבל ומלואה ונאמר כי לי כל חיתו יער בהמות בהררי
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אלף ידעתי כל עוף הרים וזיז שדי עמדי האוכל בשר אבירים ודם עתודים
אשתה לא אמרתי אליכם זבחו כדי שתאמר אעשה רצונו ויעשה רצוני לא
לרצוני אתם זובחים אלא לרצונכם אתם זובחים שנאמר לרצונכם תזבחהו
דבר אחר לרצונכם תזבחהו לרצונכם זבחו לדעתכם זבחו כדבעא מיניה
שמואל מרב הונא מנין למתעסק בקדשים שהוא פסול שנאמר ושחט את בן
הבקר שתהא שחיטה לשם בן בקר אמר לו זו בידינו הוא לעכב מנין ת"ל
לרצונכם תזבחהו לדעתכם זבחו:
רש"י על הגמרא
שנת העובד  -עבודת קרבנות ומביאו למזבח
מתוקה שנתו שהוא ישן ולא ירא :אם מעט
ואם הרבה יאכל  -מתן שכרו :ברבות הטובה
 קרבנות :רבו אוכליה  -כהנים :ומה כשרוןלבעליו  -להקדוש ברוך הוא כי אם ראות
עיניו שזה מתכוין לטובה :לבעל הדין -
לאומרים רשויות הרבה הן והדבר מוכיח שזה
ששמו כך ציום להקריב לו מנחה ]וזה[ ששמו
כך ציום להקריב לו פרים וזה אילים לכך
נאמר בכולם ריח ניחוח לה' :אחד המרבה -
להביא קרבנות :כדי שתאמר אעשה רצונו -

זוהר

להקריב לו קרבן ויעשה רצוני לפי שהוא צריך
לכך ואשחדנו :לא לרצוני אתם זובחים -
כלומר לא להנאותי שאיני רוצה להטריח
אתכם לעשות על כרחכם :לרצונכם  -לצורך
עצמכם לקיים מצוותי שתהא כפרה לכם בכך:
לרצונכם זבוחו  -שתהא כוונתכם לשחוט
פרט למתעסק בסכין לחתוך דבר אחר ושחט
בהמת קדשים שפסולה :מנין למתעסק -
בדבר אחר ושחט בהמת קדשים שהוא פסול:
זו בידינו הוא  -דמצוה לכוין דעתו :לרצונכם
תזבחהו  -שנה עליו הכתוב לעכב:

– תזריע דף נ' ע"א

ֹאו אֶ ל אֶ ֶרץ ְּכנ ַַען וְ גוֹ ' ,וְ נ ַָת ִּתי נֶגַ ע צָ ַר ַעת ְּבבֵ ית אֶ ֶרץ
ְּכגַ וְ ונָא ָ ּדא ְּכ ִתיבִּ ,כי ָתב ּ
יעל ְּבאַ ְר ָעא .אֶ ָּלא
ינון ְ ּדז ַָּכאן ְל ֵמ ָ
הואּ ְ ,דיִ ְׁש ְּתכַ ח ְּב ִא ּ ּ
חוזּ ְַתכֶ ם .וְ ִכי אֲגָ ר ַטב ּ
אֲ ּ
ולאַ הֲ נָאָ ה לוֹ ן ְליִ שְׂ ָראֵ ל:
יהוְ ּ ,
מוהָ ְלאַ ְׁש ְּכחָ א ַמ ְטמוֹ נִ ין ְ ּדאַ ְט ְמ ָרן ְּבבֵ ַ
הָ א ּ ְ
יתיְ ּ
אוק ּ
ְ
הוא,
יה ְּב ּ ְ
ינון ִמ ְת ַ ּד ְּבקָ ן ּ ֵב ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ינון יִ שְׂ ָראֵ לּ ְ ,ד ִא ּ ּ
אֲ בָ ל ּ ָתא ֲחזֵי ,ז ַָּכ ִאין ִא ּ ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
הוּ ִ ,ד ְכ ִּתיב) ,מלאכי א( אָ הַ ְב ִּתי אֶ ְתכֶ ם אָ ַמר יְ ָי'.
הוא ָר ִחים ְל ּ
יך ּ
וְ ּ ְ
יה
ישאְ ,לאַ ְׁש ָראָ ה ְׁש ִכינְ ּ ֵת ּ
הו ְלאַ ְר ָעא קַ ִ ּד ׁ ָ
ימותא ִ ּדילֵ ּ
ומ ּגוֹ ְר ִח ּ ָ
ִּ
יה ,אָ ִעיל ְל ּ
ישין ַעל ָּכל ְּבנֵי
חון קַ ִ ּד ִׁ
יור ּ
ול ֶמהֱוִ י ִ ּד ּ ּ ֵ
יהוְ ּ ,
יה ִע ּ ְמהוֹ ן ,וְ יִ שְׂ ָראֵ ל ְ ּדיִ ְׁש ּ ַת ְּכ ּ
ּ ֵבינַיְ ּ
ָע ְל ָמא:
ָשא ִל ָּבן וְ גוֹ 'ְּ .ב ׁ ַשעֲ ָתא ַ ּדהֲווֹ ַע ְב ִ ּדין
אֲשר נ ָ ׂ
ּ ָתא ֲחזֵיְּ ,כ ִתיב )שמות לה( וְ כָ ל הַ ּנ ִָׁשים ׁ ֶ
עֲ ִב ְיד ּ ָתא ,הֲ ווֹ אַ ְמ ֵריּ ָ ,דא ְל ַמ ְק ְ ּד ׁ ָשאָּ .דא ְל ַמ ְׁש ְּכנָאּ ָ .דא ְלפָ רוֹ ְכ ּ ָתא .וְ כֵ ן ָּכל
הוא עֲ בִ ְיד ּ ָתא .וְ כַ ד
אומנִ ין ְּבגִ ין ְ ּדיִ ְׁש ֵרי ְק ּ ּ ׁ ָ
ינון ּ ְ
יהו ,וְ ִא ְתקַ ַ ּד ׁש הַ ּ
דושה ַעל יְ ַדיְ ּ
ִא ּ ּ
דושה סָ ִליק:
יהִּ ,ב ְק ּ ּ ׁ ָ
סָ ִליק ְלאַ ְת ֵר ּ
ְּכגַ וְ ונָא ָ ּדא ַמאן ְ ּד ָע ִביד עֲ ִב ְיד ּ ָתא ְלעֲ בוֹ ָדה ז ָָרה ,אוֹ ְל ִס ְט ָרא אָ ח ֳָראְּ ,דלָ א
רוחַ ִמ ְסאֲבָ א ׁ ַש ְריָא עֲ לוֹ י,
ישאֵ ּ .כיוָ ן ְ ּד ִא ְד ַּכר לֵ ּ
קַ ִ ּד ׁ ָ
הוא עֲ ִב ְיד ּ ָתא ,הָ א ּ
יה ַעל הַ ּ
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הו,
וְ כַ ד סָ ִליק עֲ ִב ְיד ּ ָתאִּ ,ב ְמסָ אֲבָ א סָ ִליקְּ .כנַעֲ נִ יִ ם ּ ַפ ְלחֵ י ְלעֲ בוֹ ָדה ז ָָרה ִאינְ ּ
וו ִּבנְ יָין ָּבנִ ין
ִּ
רוחַ ִמ ְסאֲבָ א ְּבעֲ בוֹ ָדה ז ָָרה ,וַ הֲ ּ
הו ַּכח ֲָדא ְּב ּ
ומ ְת ַ ּד ְּבקָ ן ּ ֻכ ְ ּל ּ
יהו ִל ְס ַטר ִמ ְסאֲבָ א ְלעֲ בוֹ ָדה ז ָָרה ,וְ כַ ד ׁ ָש ָראן
יהו )ס"א לטנופייהו( ּ ְ
עולַ יְ ּ
ולגִ ּ
צופַ יְ ּ
ְלפַ ְר ּ
רוחַ ִמ ְסאֲבָ א.
יהו ,סָ ִליק ָעלֵ ּ
ְל ִמ ְבנֵי ,הֲווֹ אַ ְמ ֵרי ִמ ָּלה ,וְ כֵ יוָ ן ְ ּד ִא ְת ְ ּדכָ ר ְּב ּ ַ
יה ּ
פומיְ ּ
רוחַ ִמ ְסאֲבָ א ִא ְס ּ ָת ִליק:
ַּכד ִא ְס ּ ָת ִליק עֲ ִב ְ
יד ּ ָתאְּ ,ב ּ
ְ
ולקַ ְ ּד ׁ ָשא
הוא ְל ַד ְּכאָ ה לוֹ ןְ ּ ,
אלו יִ שְׂ ָראֵ ל ְלאַ ְר ָעאָּ ,ב ָעא ּ ְ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ּ ֵכיוָ ן ְ ּד ָע ּ
אֲתר ִל ְׁש ִכינְ ּ ָתא ְ ּדלָ א ִּת ְׁש ֵרי ְׁש ִכינְ ּ ָתא ּגוֹ ִמ ְסאֲ בָ א .וְ ַעל
ולאַ פְ נָאָ ה ַ
לוֹ ן אַ ְר ָעאְ ּ ,
בו:
ידו ִּב ְמסָ אֲ ּ
הוא נֶגַ ע צָ ַר ַעת ,הֲווֹ סָ ְת ִרין ִּבנְ יָינִ ין ְ ּדאָ ִעין וַ אֲבָ נִ ין ְ ּד ִא ְת ָעבֵ ּ
ָ ּדא ְּבהַ ּ
רון אֲבָ נִ ין ְלבָ ַתר
ּ ָתא ֲחזֵיִ ,אי עוֹ בָ ָדא ָ ּדא הֲוָ ה ְלאַ ְׁש ְּכחָ א ַמ ְטמוֹ נִין ִּב ְלחוֹ דוֹ י ,יְ הַ ְד ּ
צו אֶ ת
יהו ,וְ ַעפְ ָרא ְלאַ ְת ֵר ּ
יה .אֲ בָ ל ְק ָרא ְּכ ִתיב ,וְ ִח ְ ּל ּ
ינון ְלאַ ְת ַריְ ּ
ְּכ ָמה ְ ּד ִא ּ ּ
רוחַ ִמ ְסאֲבָ א ,וְ יִ ְת ּ ְפנֵי וְ יִ ְתקַ ַ ּד ׁש
הָ אֲ בָ נִ יםְ ּ .
וכ ִתיב וְ ָעפָ ר אַ חֵ ר יִ ּקַ חְּ .בגִ ין ְ ּדיִ ְת ַע ָּבר ּ
ישאְ ,ל ִמ ְׁש ֵרי
יורא קַ ִ ּד ׁ ָ
וב ִד ּ ּ ָ
דושהְ ּ ,
חו יִ שְׂ ָראֵ ל ִּב ְק ּ ּ ׁ ָ
הַ ְׁש ּ ָתא ְּכ ִמ ְ ּלקַ ְ ּד ִמין ,וְ יִ ְׁש ְּתכָ ּ
יהו ְׁש ִכינְ ּ ָתא:
ּ ֵבי ַניְ ּ
יהְּ ,דהָ א
פומ ּ
ארי ְל ִמ ְבנֵיָּ ,ב ֵעי ְלאַ ְד ְּכ ָרא ְּב ּ ֵ
וְ ַעל ָ ּדא ַמאן ְ ּדבָ נֵי ִּבנְ יָן ַּכד ׁ ָש ֵ
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
הוא ָּבנֵיְּ .בגִ ין ִ ּד ְכ ִּתיב) ,ירמיה כב( הוֹ י בּ וֹ נֶה
פולחָ נָא ְ ּד ּ ְ
ְל ּ ְ
הוא ּ
יך ּ
ְ
הוא
ארי עֲ לוֹ י ,וְ ּ ְ
יע ּ ָתא ִ ּד ְׁש ַמ ּיָא ׁ ָש ֵ
וכ ֵדין ִס ַיּ ְ
בֵ יתוֹ ְּבלֹא צֶ ֶדק וְ גוֹ 'ְ ּ ,
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
הוא ִד ְכ ִתיב) ,איוב ה( וְ י ַָד ְע ּ ָת
יה ׁ ָשלוֹ ם ,ה ֲָדא ּ
ארי ָעלֵ ּ
דוש ָתא ,וְ קָ ִ
יה ְק ּ ׁ ָ
ז ּ ִַמין ָעלֵ ּ
ָ
ִּכי ׁ ָשלוֹ ם אָ הֳ לֶ ך וְ גוֹ ':
הלכה – הרמב"ם הלכות מעשה קרבנות פרק ד'
)ד( כל דבר שאינו קרב אלא ביום כגון הקומץ והלבונה והקטרת ומנחות הנשרפות
מותר להקריבן עם מבוא השמש והם מתאכלין והולכין כל הלילה כאיברי עולה:
)ה( הנסכים הבאים עם הזבח אין קריבין אלא ביום שנאמר ולנסכיכם ולשלמיכם מקיש
נסכים לשלמים מה שלמים ביום אף נסכים ביום אבל הנסכים הבאים בפני עצמן
מתקדשין בלילה וקריבין בלילה לפיכך אם נזדמנו לו נסכים הבאין בפני עצמן מקדישן
ומקריבן בלילה ועלות השחר פוסלת בהן כאיברי העולות:
)ו( כל היום כשר לסמיכה ולשחיטה ולמליקה להקטר להגשה ולהזייה ולתנופה
ולקמיצה ולקרבן המוספין וכל הלילה כשר להקטיר אימורין ואיברים זה הכלל דבר
שמצותו ביום כשר כל היום ודבר שמצותו בלילה כשר כל הלילה ואף על פי כן זריזין
מקדימין למצות:

לע"נ

זאב חיים בן שרה ,משה דוד בן סוזנה מלכה ,גד גבריאל בן סוזן ,סוזנה מלכה
בת שמחה ,דניאלה פורטונה בת רחל ,צדיקה בת שרה ז"ל.
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