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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים אריה זצ"לת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק עלוי נשמל

  

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –פה, התשס"א - תורה שבעלטעמי המקרא וה שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 פ֖חאט מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שההלכה חלה  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  השלם והחלק נדרשים;סדור שנחלק,  – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףרק על חלק מפרטיה; 

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאענין; יוצא מה – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

- ומחברים כעוצריםלפי תפקידם התחבירי שבתנ"ך (חוץ מספרי איוב, משלי, תהלים), הטעמים יוצגו מידי פעם חלק מא שונהבנת ה לטובת

  , ולפי ההשערותמשרתים

ים
 מופעים, רובם עם קדמא לפניהם,   1120(=גרש)  ג�רש- אזלא 
ים מסוימים מופעים, קבוצת טעמים עליונים שבין תפקידיהם לרמז על מינ 512 גרשי
  של יוצאים מן הכלל או הענין, כגון יצא מן הענין ללמד על עצמו או על הכלל או הענין כולו: 

יע (ללא קדמא לפניו) מונח [מונח] ג�רש- אזלאהתבנית  ים
  מופעים, התבנית 25פסוקים,  25 -כ – רב� 
יע מונח [מונח] גרשי  92פסוקים  92 -כ – רב�

יעמופעים.  ים
 רב� 
 מופעים. 6פסוקים  6 -כ – גרשי

 

  ויקרא צו ו,א  1.1

ת ַהִּמְנָח�הס  :ז,צו ו ויקרא �את ּתֹוַר�ֹ   ְוז
ב ֹאָת%ּה ְּבֵנֽי  ' ֶאל- ַהְקֵר& +י ה* ַח׃-ַאֲהֹרן- ִלְפֵנ �י ַהִּמְזֵּבֽ   ְּפֵנ

תמצד התוכן  �את ּתֹוַר�ֹ �אתואילו מצד התפקיד העוצר של  ַהִּמְנָח�ההוא משפט לא גמור והוא נסמך על  ְוזֹ ת ְוז עם טפחא נראה בט ּתֹוַר�
  כאילו יש כאן הפרדה בתוך התוכן שהוא סמיכות וצריך לחיבור. 

�אתמצד התוכן ֹ תמגביל, מלת  – ְוז אחת לכולן להטעינן שמן ולבונה האמורין  תורה 'א - י"רשכפי'  ,יםמגביל ומלמד לעכב בפרט – ּתֹוַר�
  בענין. 

תמצד הטעמים  �את ּתֹוַר�ֹ ונוצר יתור לרבות, על מנחת ישראל מנחת כהנים, לעכב  גבילים,מרכא טפחא הצמידה שני פרטים מ – ְוז
 לת" מנין כליל שהיאכהנים  מנחת נקמצת, שהיאישראל  מנחת אין לי טעונות שמן ולבונה אלא שיכול 'ב -רש"י בכל פרט, כפי' 

 תורת.
ת ַהִּמְנָח�השאפשר כי דרשה  ג,ב –בבלי מנחות ב,א ראה  �את ּתֹוַר�ֹ , (א) טפחא כפותחת טפח להתאפיין מהמלה מרכא טפחא אתנח – ְוז

, כשירות - המנחות שנקמצו שלא לשמן כל יתור לרבות, כמשנה דווקא במנחות ולא בזבחים  - המוטעמת אתנח, ואז (ב) מרכא טפחא 
ומנחת חוץ ממנחת חוטא אתנח מגביל דרך לימוד זאת לכל המנחות (משנה)  – ַהִּמְנָח�ה, (ג)  אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה, 

 .  פסולות... (ש)קנאות. 

  

ב ֹאָת%ּה ְּבֵנֽי ת ַהִּמְנָח�ה, אפשר כי מלמד אלפניו על מהפך פשטא קדמא - ַאֲהֹרן- -ַהְקֵר& �את ּתֹוַר�ֹ שכל הפעולות במנחה עד כאן לא היו  ְוז
בבלי כה, הגשה. ע"פ ומה שכתוב שמקמיצה מצות כהונה יש להבין שקודם לקמיצה יש לכהן לבצע: קבלה, הול. בכהן ומכאן רק בכהן

מה - רלב"גדרומית של המזבח והכהן מגישה לקרן המערבית דרומית. ופי' - הבעלים מביאים המנחה לכהן עד לקרן מערבית ח,ב מנחות
שיהיה מתקבל בכלי, ובכלי ההוא  -לא יהיה כי אם על ידי הכהן. ובכלל, הנה מתנאי ההקרבה אל המזבח  שאחר ההבאה ההיא

  לקרן מערבית דרומית, וקומץ. הקמיצה מקבילה לשחיטה בבהמות. אבל בעוד השחיטה כשרה בזר, הקמיצה רק בכהן. ומגישה  יוליכה; 

  
  :כ,צו ז ויקרא

�יו -ְוַהֶּנ�ֶפׁש ֲאֶׁשר ֹו ָעָל ' ְוֻטְמָאת� %ַבח ַהְּׁשָלִמים- ֲאֶׁש+ר ַלה* ר ִמֶּז   ּתֹאַכ+ל ָּבָׂש�
יָה׃  וא ֵמַעֶּמֽ   ְוִנְכְרָת;ה ַהֶּנ�ֶפׁש ַהִה�

ְוַהֶּנ�ֶפׁש ) כ,צו ז ויקראוכו', כיצד? ( הכלל: דבר שהיה בכלל ויצא מן דתניא    א,יבמות ז בבלי - מוד של רבי ישמעאל כמוזכר בהלי אופן זהו
%ַבח ַהְּׁשָלִמים- -ֲאֶׁשר ר ִמֶּז 'ּתֹאַכ+ל ָּבָׂש� �יו ֲאֶׁש+ר ַלה* ֹו ָעָל אליהן, ולומר  להקיש, והלא שלמים בכלל קדשים היו, ולמה יצאו? ְוֻטְמָאת�

  הבית;  בדקלמים מיוחדים קדשי מזבח, אף כל קדשי מזבח, יצאו קדשי לך: מה ש
ר-ְוַהֶּנ�ֶפׁש ֲאֶׁשר , כעין יצא מן הכלל או ללמד על עצמו או ללמד על הכלל כולו יצא, כאן על הכלל גרש מונח רביע-אזלא – ּתֹאַכ+ל ָּבָׂש�

  .עונשו בכרת כולו אלו כל קדשי מזבח, יצא מהכלל ללמד שטמא האוכל קדשי מזבח

  

�י-ֶאל ַּדֵּב;ר ׃ג,כז צוא ויקר ל ְּבֵנ ר ִיְׂשָרֵא�   ֵלאֹמ�
ֶלב-ָּכל  ֹור ֵח� �א ָוֵע�ז ְוֶכ;ֶׂשב ׁש �ֹ לּו׃ ל  תֹאֵכֽ

ֶלב תבנית הטעמים של  על  ולהחמירעל חלב חיה  להקלעל כעין יצא להקל ולהחמיר,  רמזביר מת - ְוֶכ;ֶׂשב גרש ואחריו - אזלא –ָּכל־ֵח�
זכרה התורה אלו המינים, לפי שמהם יביאו הקרבנות; ולכבוד הקרבנות רצה  ),ה - , דה ידאם רדברי -(כל אלה נמנים ב חלב בהמה

ֶלב מאיסור ). התבנית תומכת להוציא רלב"ג( )היינו חולין(שלא ֵיָאכל חלב אלו הבהמות, אע"פ שלא יהיו קרבנות  מיני חלב  ָּכל־ֵח�
), חלב שליל בהמה טהורה, רלב"ג- (משמע מ שאינן קריבות על המזבח )הרב יוסף בכור שורמסוימים המותרים, ובהם חלב חיות טהורות (

 ); רק קדמונינו התירוהוי' ג,טכי האליה תקרא 'חלב', כי כן כתוב "חלבו האליה תמימה" (אליה שאינה חלב אף שמוזכרת צמוד לחלב 

  )רמב"ם), חלב המוקף כולו בשר (ראב"ע(

  

ֹור ְוֶכ;ֶׂשב ָוֵע�זתבנית הטעמים של  �מלמדת על קבוצת פרטים שלא על כל אחד מהם חל הענין או ההלכה. האיסור חל כא תביר טפחא מר -  ׁש
  על בהמות טהורות ולא חל על חיות טהרות. בנוסף בתוך הבהמות יש עוד היתר.

בש יש לכעל שמותיהם השונים, כגון הבהמות המוזכרות,  אלושעל כל פרט בה חלה הלכת איסור אכילת חלב, אחת  ת פרטיםא' קבוצ
  למזבח.  ) שבד"כ לא עולהתוס' ויקראומתרבה עליהם שור הבר (שמות שונים לשלבי חייו (שה, כבש, איל), 

אחלה הלכת איסור עליו לא פרט  ישהבהמות הטהורות  קבוצתבתוך ב'  �ֹ לּו ל גיד לב וחהפרט הזה הוא ! יש היתר חלב לאכילת אדםו תֹאֵכֽ
  . הבהמ של שליל הנשה

ת ְוֶאת) ז,ד וי' צו( הכתובמיתור  לומד ספרא  "ה"ד מין פחול משנהדבר זה מתואם עם ו ...להתיר חלב שליל. ַהֵח-ֶלב- -ְוֵאת- ְׁשֵּת+י ַהְּכָליֹ*

לאכילת אדם ולא לאכילת מזבח  ששליל בקרבנות שבאים נקבה הותר חלבן כבשרם יתור באשםמפרש מאותו שרבי עובדיה מברטנורה 
    ומזה לימוד היתרן לחולין.

  
  של שליל בהמה נשההיד גב ולח רסאו רמאי רביה, בהמ של שליל הנשהגיד לב וח ירה מתיהודרבי  ד''' סד סייו'' שו''ע טור

ה -ְוָכל ) ,וה ידם ראדברי(- השליל עצמו נלמד מ 
בבחינת ירך אמו הוא השליל משמעו כי  ַּבְּבֵהָמ�ה. אפשר שלרבי יהודה ַּבְּבֵהָמ�ה ...ְּבֵהָמ
, אבל אם רואים השליל לאיבריו בנוסף לחלב השליל גוש זה אינו גיד הנשה של אמו ולכן מותר , לכןלא לאיבריוונידון כגוש בשר אחד ו



  
  

  

  

  צו- ויקרא-25-טטודל/©Mar-22                  25/2                ZZFisher-13 תשפ"בה–אדר ב–'י         

zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 

http://www.Taamei-Hamikra.co.il 
  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים אריה זצ"לת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק עלוי נשמל

  

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –פה, התשס"א - תורה שבעלטעמי המקרא וה שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 פ֖חאט מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שההלכה חלה  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  השלם והחלק נדרשים;סדור שנחלק,  – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףרק על חלק מפרטיה; 

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאענין; יוצא מה – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

  ונאמר שחלבו הותר ע"י המיעוט המיוחד ב"שור כשב ועז" אז באיבריו יש גיד הנשה ויאסר.

  .וחלבו יד הנשה של השלילר גלכן אוסבכל זאת רואים איבריו ו ַּבְּבֵהָמ�הפי שהשליל - על- לרבי מאיר אףאפשר כי 

  

ֶלב  רבי יהודהע"פ שאפשר  - טט  ֶלב צא להקל ולהחמיר.וירמזים למ תביר... גרש - אזלאְוֶכ;ֶׂשב ...  ָּכל־ֵח�  – וציאמגרש -אזלא ָּכל־ֵח�

ש רבי ע''פ פירו חולין פ''ד מ''ה משנהוהדבר מתואם עם יר אכילת חלבו. להת ומקלאת השליל  הטהורות מתוך קבוצת הבהמות עטממ
ת ְוֶאת) ז,ד וי' צו(עובדיה מברטנורה מיתור הכתוב באשם  ששליל בקרבנות שבאים נקבה הותר חלבן כבשרם...  ַהֵח-ֶלב- -ְוֵאת- ְׁשֵּת+י ַהְּכָליֹ*

   לאכילת אדם ולא לאכילת מזבח ומזה לימוד היתרן לחולין.

  

ּו ְבנֵֽ -לֹא) בר' וישלח לב,לג(- הגיד אינו חלב ואיסורו נאמר ב ל ֶאת-ייֹאְכל& ה-ִיְׂשָרֵא� ֹור , אפשר כי ִּג+יד ַהָּנֶׁש� �מרכא טפחא ָוֵע�ז  ְוֶכ;ֶׂשבׁש
  גרש מרכא תביר טפחא.-שביניהם, מרבה את גיד השליל להיתר הנרמז באזלא תביר- בהתעלמות מ

  

ה -ְוָכל ) ,וה ידם ראדברי( בכלל נמצא בפסוק המקור להיתר השליל 
  .ַּבְּבֵהָמ�ה ...ְּבֵהָמ

  

  
  :קרא צו ז,כדוי

ה ְלָכלוְ   ה ֵיָעֶׂש�   ְמָלאָכ�ה -ֵח%ֶלב ְנֵבָלה- ְוֵח+ֶלב ְטֵרָפ*
הּו׃    א תֹאְכֻלֽ �ֹ ל ל   ְוָאֹכ�

ה קטן, בא ללמד שתים או שלוש דרשות, שתיים יוצאות מפשוטו של מקרא (תבנית - מהפך פשטא מונח זקף – ְוֵח%ֶלב ְנֵבָלה- ְוֵח+ֶלב ְטֵרָפ*
  מהפך פשטא), אחת כפשוטו

הְוֵח% רלב"ג (א) כפי'  אלא בבהמות הראויות להקריב  )לאכילה(, שלא יחשוב חושב שלא ינהג איסור החלב ֶלב ְנֵבָלה- ְוֵח+ֶלב ְטֵרָפ*

הּו רש"יאלא כפי'  אשה ליי'.  א תֹאְכֻלֽ �ֹ ל ל אמרה תורה׃ יבא איסור נבלה וטרפה ויחול על איסור חלב, שאם אכלו יתחייב אף על  ְוָאֹכ�
ובאה זאת הפרשה לבאר עונש האוכל חלב בשר ראב"ע  וכפי'.)חולין לז,א ראהיסור חל על אסור (לאו של נבלה. ולא תאמר׃ אין א

    שיהיו בכרת כשאר כל חלב,  רמב"ן וכפי'קדש 

ה ְלָכל־ְמָלאָכ�הרש"י (ב) כפי'    ר' יוסף בכור שורפי שבא מנבלה, וכפי' -על-אףבא ולימד על החלב, שאינו מטמא טומאת נבלות. ֵיָעֶׂש�

הּו(כד)  א תֹאְכֻלֽ �ֹ ל ל איתוסף בה איסורין, שהיתה מותר ועתה נאסר; והחלב, שהיה תחלה אסור באכילה,  -שלא תאמר: הבשר  -  ְוָאֹכ�
  , אלא הוא טהור ומותר בהנאה  עתה יאסר בהנאה כשנעשית נבילה

ה ְלָכל־ְמָלאָכ�ה ולפי הפשט: לפי שאמר  ר' יוסף בכור שורכפי' (ג) כפשוטו  יתי סבור שכל שירצה יעשה ממנו, ואפילו הי -  ֵיָעֶׂש�
  דלא בא להתירו כי אם בהנאה, כדפרישית. - ואכול לא תאכלהוואכול לא תאכלהוואכול לא תאכלהוואכול לא תאכלהותלמוד לומר:  - לאוכלו, הואיל ואין נבילה וטריפה ראוים לקרבן 

  

ה ְלָכל־ְמָלאָכ�הרש"י    בא ולימד על החלב, שאינו מטמא טומאת נבלות. ֵיָעֶׂש�

הּו א תֹאְכֻלֽ �ֹ ל ל ה׃ יבא איסור נבלה וטרפה ויחול על איסור חלב, שאם אכלו יתחייב אף על לאו של נבלה. ולא תאמר׃ אמרה תור ְוָאֹכ�
  ).חולין לז,א ראהאין איסור חל על אסור (

  

הּועל כן הזכיר ...  ראב"ע א תֹאְכֻלֽ �ֹ ל ל ובעבור זה לא הזכיר הדם. ובאה זאת הפרשה לבאר עונש האוכל חלב בשר קדש. וכן  ,,,,ְוָאֹכ�
  ... על כן חלב העוף מותר. לעוף,לעוף,לעוף,לעוף,הוסיף  כל דםכל דםכל דםכל דם    אחר בתורה כתוב)(במקום 

  

ושלא יעלה על הדעת לומר כי הנבלה והטרפה יחשבו כמין אשר לא יתקרב ממנו, הוצרך להזכיר שיהיה אסור, כה ויקרא ז,- ברמב"ן 
הּווזהו שנאמר   א תֹאְכֻלֽ �ֹ ל ל קרב אסור, אפילו הנבלות והטרפות ממנו. ) שיהיו בכרת כשאר כל חלב, כי כל המין ה,כדעילל( ְוָאֹכ�

ה ְלָכל־ְמָלאָכ�הואמר   ), ובחלב וי' יא,ח" (ובנבלתם לא תגעוובנבלתם לא תגעוובנבלתם לא תגעוובנבלתם לא תגעו), לומר שאין בו טומאת נבלות, כי יאמר בנבלות׃ "לעיל,כד(  ֵיָעֶׂש�
ב... לא תאכלו" שלהן יאמר, שיגעו בו ויעשה ממנה כל מלאכה; ואם היה אסור החלב בקרבנות בלבד, למה הוצרך לומר כן׃ "כל חל

  ), וכבר צוה שיעלה על המזבח לריח ניחח? ואיך נאכל אשי יי'?וי' ג,יזבפרשת 'ויקרא' (
  ע"פ הרמב"ן: א' אכילת חלב נבלה וטרפה של המין הקרב בכרת, ב' אין במגעו טומאת נבלות, ג' מותר למלאכה. –טט 

  

הרלב"ג  שלא ינהג איסור החלב אלא בבהמות הראויות להקריב אשה ליי'. ולמדנו מזה , שלא יחשוב חושב ְוֵח%ֶלב ְנֵבָלה- ְוֵח+ֶלב ְטֵרָפ*
דב' המקום, שהאוכל חלב נבלה וטרפה יתחייב משום חלב גם כן, ואם הוא חייב מפני היותו מנבלה וטרפה מצד אחר, כמו שיתבאר (

  ).יד,כא
  

הּו׃  א תֹאְכֻלֽ �ֹ ל ל פירש מכאן  ראב"ע - חלב לבהמות שממינן מביאים קרבנות. וטפחא מרכא סלוק, סלוק מגביל אסור אכילת  -  ְוָאֹכ�
    .חלב העוף מותרעל כן וממקום אחר 

ל הּו׃טפחא בתפקיד פותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריו  – ְוָאֹכ� א תֹאְכֻלֽ �ֹ ובמיוחד שהטפחא ללא מרכא זה מאפשר לה תפקיד של  ל

ְֵח%ֶלב ְנֵבָלה- ְוֵח+ֶלב רלב"ג גם על חלב נבילה וטרפה באיסור מוסיף, כפי'  התפשטות האפיון לכתוב אלפניה, כלומר איסור אכילת חלב חל
ה יתחייב משום  שהאוכל חלב נבלה וטרפה, ולמדנו מזה המקום , שלא יחשוב חושב שלא ינהג איסור החלב אלא בבהמות הראויות להקריב אשה ליי'.ְטֵרָפ*

  , גם כןחלב 
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים אריה זצ"לת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק עלוי נשמל

  

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –פה, התשס"א - תורה שבעלטעמי המקרא וה שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 פ֖חאט מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שההלכה חלה  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  השלם והחלק נדרשים;סדור שנחלק,  – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףרק על חלק מפרטיה; 

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאענין; יוצא מה – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

- ומחברים כעוצריםלפי תפקידם התחבירי שבתנ"ך (חוץ מספרי איוב, משלי, תהלים), הטעמים מיוצגו מידי פעם חלק א שונהבנת ה לטובת

  , ולפי ההשערותמשרתים
 

  בבלי מעילה יא,ב –ויקרא צו ו,ג  1.2

  
  ו,ג:  צוויקרא 

ְכְנֵסי ד ּוִמֽ ֹו ַב� ן ִמּד+ ׁש ַהֹּכֵה� D -ַבדC ִיְלַּב+ׁש ַעל-ְוָלַב&   ְּבָׂשרֹו
ים ֶאת ר ּתֹאַכ�ל-ְוֵהִר+ ֶׁשן ֲאֶׁש& ַח׃      ַהִּמְזֵּב�חַ -ָהֹעָל�ה ַעל-ָהֵא;ׁש ֶאת ַהֶּד� ֶצל ַהִּמְזֵּבֽ ֹו ֵא� Fְוָׂשמ  

  

ֹו Fגדול, בתפקיד שלוש, מועלות שתי אפשרויות- זקף-  ְוָׂשמ  

  אפשר מרמז לשלושה דברים שנעשתה מצוותן ויש בם מעילה. (א) תרומת הדשן (ב) עגלה ערופה   )א(

  מדאורייתא הגמרא ממשיכה בחקירה למצוא דבר שלישי שתהיה בו מעילה 

חַ אפשר מרמז לשלושה דברים שיש בם חובת   )ב( ֶצל ַהִּמְזֵּבֽ ֹו ֵא� F(א) תרומת הדשן של מזבח חיצון (ב) דשן מזבח פנימי  ְוָׂשמ

 ושיירי פתילים ושמן של מנורה (שניהם בקדש) (ג) מוראת עוף (של כל קרבן עוף) 

ֶצל המלים  ]ב,מעילה יא בבליתוספות [אבל ע"פ  ֹו ֵא� Fתרומת הדשן של מזבח החיצון יש מעילה אחרי שהושם במקומו, משמע שב ְוָׂשמ

ֹו ואילו בדשן מזבח פנימי אין מעילה משהושם במקום נתינת הדשן בעזרת כהנים. לכן יכול להיות שטעם מלת  Fגדול ירמז - זקף -  ְוָׂשמ

ֶׁשן )ו,ג צו 'וי(ר כגון לשלושה דברים שנעשתה מצוותן ומועלים בהם. לכן נראה כי אפשרות (ב) צריכה להידרש ממקור אח ים, ַהֶּד�  ְוֵהִר+
ֶׁשן-ֶאת מונח רביע, לפחות ארבעה מיני דשן?, (א) מזבח חיצון, (ב) מזבח פנימי, (ג) מנורה (ד) לברר היכן שמו את דשן הקטורת  – ַהֶּד�

  של יוה"כ בקדש הקדשים; 

  

  ערופה : שלושה דברים שנעשתה מצוותן ויש בם מעילה. (א) תרומת הדשן (ב) עגלהנושא

הגמרא מבררת שניים שאין לה בה ספק, ומחפשת דבר שלישי. לכל הדברים המובאים הגמרא מוכיחה שיש בם מעילה מרבנן. על הוכחה 
  מפסוק שמועלים בנסכים שנעשתה מצוותן שהביא רבי אלעזר בן צדוק הגמרא אומרת שזה רק אסמכתא.

   
בו מעילה! משום דהוה ליה תרומת הדשן ואיברי שעיר המשתלח שני  הרי תרומת הדשן שנעשה מצותו ויש ]ב,בבלי מעילה יא[

אין נהנין מהן, אלא למאן דאמר  -כתובין הבאין כאחד, וכל שני כתובין הבאין כאחד אין מלמדין. הניחא למ"ד איברי שעיר המשתלח 
כאחד, וכל שני כתובין הבאין כאחד אין  נהנין מהן, מאי איכא למימר? משום דהוה ליה תרומת הדשן ובגדי כהונה שני כתובין הבאין

מלמד שהן טעונין גניזה, שפיר, אלא לרבי דוסא דאמר מותר להשתמש בהן  - והניחם שםוהניחם שםוהניחם שםוהניחם שם )ויקרא ט"ז(מלמדין. הניחא לרבנן דאמרי 
אלא  כהן הדיוט, מאי איכא למימר? משום דהוה תרומת הדשן ועגלה ערופה שני כתובין הבאין כאחד. הניחא למ"ד אין מלמדין,

חַ  )ו,ג צו 'וי(, וכתיב התם הערופההערופההערופההערופה )דברים כא(למ"ד מלמדין, מאי איכא למימר? תרי מיעוטי כתיבי, כתיב התם  ֶצל ַהִּמְזֵּבֽ ֹו ֵא� Fהני ְוָׂשמ ,
  . לא - אין, מידי אחרינא  - 

  
לול קטן היה בין כבש נסכים בתחילה מועלין בהן [וכו']. לימא מתני' דלא כר"א בר רבי צדוק, דתניא, ר"א בר רבי צדוק אומר: 

למזבח במערבו של כבש, אחת לשבעים שנה פרחי כהונה יורדין בו, ומביאין יין קרוש שהוא דומה לעגולי דבילה, ושורפין אותה 
ֶדׁש ַהֵּס;G ֶנ�ֶסG ֵׁשָכ�ר ַלהֽ  )כח,ז פי' 'במ(בקדושה, שנאמר  כך שריפתה בקדושה. מאי משמע? ואמר  -, כשם שניסוכה בקדושה 'ַּבֹּק�

ֶדׁש - (טט  ינא: אתיא קודש קודשרב ֶדׁש ַּבֹּק� �ֶדׁש )כח,ז פי' 'במ(כתיב הכא  ,)ֹק א -ְוָׂשַרְפָּת% ֶאת )כט,לד תצ' 'שמ(, וכתיב התם ַּבֹּק� �ֹ ׁש ל ַהּנֹוָתר- ָּבֵא*
ֶדׁש ֽהּוא-ֵיָאֵכ�ל ִּכי �אדם  תוס'( דאי קלט - בקדושה! אפילו תימא ר' אלעזר בר רבי צדוק  - שריפתו בקדושה, אף האי נמי  - מה נותר  ,,,,ֹק

. איכא הרצפה מקדשת וצריך לשרפו, אם כן לא נעשית מצותה) ,הכניס כלי לשיתין וקלט היין בנפילתו קודם שהגיע לקיר או רצפה, שאם ירד לרצפה
  . דאמרי: לימא מתני' כר' אלעזר בר ר' צדוק דאי קלט? אמרי: לא, ומדרבנן. והא קרא קנסיב לה? אסמכתא

  

ֹו ֶאתְוִהְקִט� ל,ז:  תצוהשמות  ֶקר ְּבֵהיִטיב; ֶקר ַּבֹּב� ים ַּבֹּב+ ֶרת ַסִּמ� ן ְקֹט+ ָּנה׃-יר ָעָל;יו ַאֲהֹר� ת ַיְקִטיֶרֽ   ַהֵּנֹר�
   כט,לד: תצוהשמות 

ים ּוִמן-ְוִֽאם ר ִמְּבַׂשKר ַהִּמֻּלִא; 
ֶקר ְוָׂשַרְפָּת% ֶאת-ַהֶּל�ֶחם ַעד- ִיָּוֵת א ֵיָאֵכ�ל ִּכי-ַהֹּב� �ֹ ׁש ל ֶדׁש ֽהּוא׃- ַהּנֹוָתר- ָּבֵא* �  ֹק
  : ג,צו וויקרא 

ׁשוְ  ן ָלַב& ֹו ַהֹּכֵה� ד ִמּד+ ְכְנֵסי ַב� D -ַעל ִיְלַּב+ׁש ַבדC -ּוִמֽ ים ְּבָׂשרֹו ֶׁשן-ֶאת ְוֵהִר+ ר ַהֶּד� ֹו ַהִּמְזֵּב�חַ -ַעל ָהֹעָל�ה-ֶאת ָהֵא;ׁש ּתֹאַכ�ל ֲאֶׁש& Fֶצל ְוָׂשמ  ֵא�
ַח׃  ַהִּמְזֵּבֽ
ֶדׁש ַהֵּס;G ֶנ�ֶסG כח,ז: פינחסבמדבר  ין ַלֶּכ�ֶבׂש ָהֶאָח�ד ַּבֹּק�   ׃'ֵׁשָכ�ר ַלהֽ  ְוִנְסּכֹו- ְרִביִע+ת ַהִה*

יר ֶאת ויקרא א,טז: �ְדָמה ֶאל-ְוֵהִס ּה ֵא%ֶצל ַהִּמְזֵּבַח- ֵק* יG ֹאָת� ֹו ְּבֹנָצָת�ּה ְוִהְׁשִל& ֶׁשן׃-ֻמְרָאת� ֹום ַהָּדֽ   ְמק�
  
 - לא נהנין ולא מועלין. המקדיש דישון בתחלה  - דישון מזבח הפנימי, והמנורה  .[משנה מעילה פ"ג,מ"ד] מתני' ]ב,בבלי מעילה יא[

  לא נהנין ולא מועלין.  -בה. תורין שלא הגיע זמנן, ובני יונה שעבר זמנן מועלין 
שהיו מקטירין את הקטרת על מזבח הפנימי והיה דשן עליו והיו נושאין אותו  - דישון מזבח הפנימידישון מזבח הפנימידישון מזבח הפנימידישון מזבח הפנימי ]ב,מעילה יא בבליתוספות [

יG משום דכתיב  ):דף כח(במקום שזורקין בו המוראה והנוצה רחוק י' אמות מרגלי הכבש כדמפרש בתמיד  ואין השלכה ְוִהְׁשִל&
  [מעשרים] אמה.(עשר) פחות 

חַ  )ו,ג צו 'וי(דכתיב ביה  - מזבח החיצון  ]א,יב[מעילה  בשלמ' גמ'. ]ב,בבלי מעילה יא[ ֶצל ַהִּמְזֵּבֽ ֹו ֵא� Fמזבח הפנימי מנלן? אמר ְוָׂשמ ,
יר ֶאת א,טז) 'וי(ר"א: דאמר קרא  �ֹו ְּבֹנָצָת�ּה-ְוֵהִס תנהו ענין למזבח הפנימי. אימא: אידי ואידי  -אינו ענין למזבח החיצון , אם ֻמְרָאת�

ֶׁשן )ו,ג צו 'וי(במזבח החיצון, ולקבוע לו מקום! א"כ לימא קרא אצל המזבח, מאי    דאפילו מזבח הפנימי. מנורה מנלן דשן הדשן.  - ַהֶּד�

ֶׁשן )ו,ג צו 'וי( ים, ַהֶּד� ֶׁשן-ֶאת ְוֵהִר+ רבעה מיני דשן?, (א) מזבח חיצון, (ב) מזבח פנימי, (ג) מנורה (ד) לברר מונח רביע, לפחות א – ַהֶּד�
  היכן שמו את דשן הקטורת של יוה"כ בקדש הקדשים; 
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים אריה זצ"לת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק עלוי נשמל

  

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –פה, התשס"א - תורה שבעלטעמי המקרא וה שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 פ֖חאט מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שההלכה חלה  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  השלם והחלק נדרשים;סדור שנחלק,  – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףרק על חלק מפרטיה; 

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאענין; יוצא מה – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

ומוציאין לו את הכף וכלי מלא קטרת דקה מן הדקה, וחופן ממנה מלא חפניו . .. ]ה"א ד"רמב"ם הלכות עבודת יום הכיפורים פ[
(הקטורת מדודה לגודל מלוא חפניו של  ... הגדול לפי גדלו והקטן לפי קוטנו ונותן לתוך הכף. לא מחוקות ולא גדושות אלא טפופות

  הכהן הגדול המקטיר לכן לא אמור להישאר בכף הקטורת, קטורת שלא נשפכה ונשרפה)

גדי לבן ומקדש אחר כך מקדש ידיו ורגליו ופושט בגדי זהב וטובל ולובש ב...  ]ה"ב ד"רמב"ם הלכות עבודת יום הכיפורים פ[
  ...ונכנס לקדש הקדשים ומוציא את הכף ואת המחתה,

  היא מוראת העוף.ומועלים בו (ה) אפשר כי דבר חמישי שאינו דשן 

שברי כלי חרס נבלעין והתניא רב שמעיה בקלנבו:  ]בבלי יומא כא,א[- הנלמד ב אוהומועלים בו ישי שאינו דשן שאפשר כי דבר  (ו)
  .אה ונוצה ודישון מזבח הפנימי ודישון המנורה נבלעין במקומן. ואמר אביי: מורבמקומן

  
   ]ב,מעילה יא בבליתוספות [

חַ  )ו,ג צו 'וי(דכתיב בשלמא מזבח החיצון בשלמא מזבח החיצון בשלמא מזבח החיצון בשלמא מזבח החיצון  ֶצל ַהִּמְזֵּבֽ ֹו ֵא� Fלכאורה משמע דהכי קאמר בשלמא דישון מזבח החיצון אין מועלין  -  ְוָׂשמ
החיצון יש בו מעילה כדמשמע לעיל דפריך והרי תרומת הדשן וכו' משום דכתיב ושמו מיהו אין לפרש כך דהא בדישון מזבח 

ֹו ואדרבה  Fֶצל כדקאמר לעיל וכתיב התם   משמע שיש בו מעילהְוָׂשמ ֹו ֵא� Fלכך נראה לפרש דדייק ממתני' דקתני דישון מזבח ְוָׂשמ
דאכתי לא נעשית מצותו דמצוה לדשנו הפנימי לא נהנין ולא מועלין משום דנעשה מצותו דהיינו דישון אבל עד שלא נדשן מועלין בו 

ודוקא במזבח הפנימי אבל במזבח החיצון מועלין בו אף לאחר הדישון ועלה קאמר בגמרא בשלמא מזבח החיצון מועלין בו אף 
ֹו לאחר הדישון משום דכתיב   Fֶצל )ו,ג צו 'וי(כדנפקא לן לעיל מדכתיב  דאף כי נעשית מצותו מועלין בולומר ְוָׂשמ ֹו ֵא� Fחַ  ְוָׂשמ ,  ַהִּמְזֵּבֽ

פנימי מנלן דמצוה לדשנו דנימא דאין מועלין משעת דישון ואילך משום דנעשית מצותו ולא נראה דא"כ משמע דקודם דישון יש 
) דקטרת משתעלה תמרתו אין בו מעילה אלא נראה פסחים דף כו.מעילה בדשן מזבח הפנימי וזה אינו כדאמרינן בפרק כל שעה (

ֹו צון דכתיב לפרש כך בשלמא מזבח החי Fנפקא לן מיניה דהוי מצוה לדשנו אלא מזבח הפנימי מנלן דמצוה לדשנו ולאו דמעילה ְוָׂשמ

ים ולא ככתוב(קא צריך כלל וזה דוחק דהוה ליה לאיתויי גבי מזבח החיצון והרים הדשן  ֶׁשן-ֶאת ְוֵהִר+    ועוד בסמוך דקבעי) ַהֶּד�

ֹו ֶאת ),זל ' תצ'(שמהדיא מנורה מנא לן לא קבעי מדישון דהא כתיב ב) ב,יא( ת -ְּבֵהיִטיב;  מנלן דהיה קביעות מקום לדשנואלא קבעי ַהֵּנֹר�
דמזבח הפנימי [של] מנורה אצל מזבח קדמה לכך נראה לפרש דהכא נמי בעי בקביעות מקום דמשמע מתוך המשנה דקביעות מקום 

ין מועלין משמע הא למזבח החיצון במקום שקבוע מדקאמר דישון מזבח הפנימי א הוא אצל קדמה במקום ששם דישון מזבח החיצון
דישון פנימי מועלין ואם כן דישון מזבח הפנימי הוא אצל המזבח קדמה שאם הי' חוץ (לזמנה) אמאי מועלין שם אפילו במזבח 

מזבח  החיצון והא אמרינן לעיל דמועלין בה עד שתצא לבית הדשן אלמא דכי יצאת לבית הדשן לית בה מעילה אלא ודאי דישון
הפנימי הי' אצל מזבח קדמה סמוך לתרומת הדשן של מזבח החיצון (ובכאן גרס בית הדשנים היה שם) והשתא ניחא דקאמר דישון 

מזבח הפנימי אין מועלין הא של מזבח החיצון באותו מקום מועלין דאכתי לא יצא לבית הדשן שמחוץ למחנה ועלה קאמר בגמ' 
חַ  )ו,ג צו 'וי(ת מקום לתרומת הדשן דכתיב בשלמא מזבח החיצון נפקא לן קביעו ֶצל ַהִּמְזֵּבֽ ֹו ֵא� Fאלא מזבח הפנימי מנלן שיש  ְוָׂשמ

יר ֶאת א,טז) 'וי(קביעת מקום לדישון דאמר קרא  �ֹו ְּבֹנָצָת�ּה-ְוֵהִס ְדָמה  ֻמְרָאת� ּה ֵא%ֶצל ַהִּמְזֵּבַח- ֵק* יG ֹאָת� אם אין ענין למזבח ְוִהְׁשִל&

ֹוהחיצון דהא כתיב  Fו למזבח הפנימי.תנה ְוָׂשמ  
(שיש לו שתהא) במקום תרומת הדשן של מזבח  למוראה ונוצהפי' לקבוע מקום  -  ואימא אידי ואידי למזבח החיצון ולקבוע לו מקוםואימא אידי ואידי למזבח החיצון ולקבוע לו מקוםואימא אידי ואידי למזבח החיצון ולקבוע לו מקוםואימא אידי ואידי למזבח החיצון ולקבוע לו מקום

ה"ל  אצל המזבחאצל המזבחאצל המזבחאצל המזבחוקשה דמשמע דקאי לקבוע מקום אתרומת הדשן של מזבח החיצון גופייהו ועוד קשיא מאי משני אם כן לימא קרא 
ֶׁשן-ֶאלאם כן לא לכתוב  תוב בקיצור)(היה לו לכ למימר ֹום ַהָּדֽ ּהאלא  ְמק� יG ֹאָת� ְדָמה ְוִהְׁשִל& - ֵק* ותו לא אלא ה"פ ואימא  ֵא%ֶצל ַהִּמְזֵּבַח

אידי ואידי לדישון המזבח החיצון ולקבוע לו מקום לדישון שהיא קדמה דבאידך קרא דושמו לא כתיב קדמה ולא הוה ידענא במזרח 
ֶׁשן-ֶאלקרא אצל (אצל) כלומר למה לי דכתיב  או במערב ומשני א"כ לימא ֹום ַהָּדֽ ֵא%ֶצל אלא  )זה היה לו לכתובלא (לא לכתוב  ְמק�

ְדָמה ֶׁשןדדישון מזבח החיצון במקום שזורקין בו המוראה והנוצה מאי  אצל אצלאצל אצלאצל אצלאצל אצלוהייתי למד בג"ש  ַהִּמְזֵּבַח- ֵק* ֹום ַהָּדֽ דאפילו  ְמק�
  מזבח הפנימי היה שם אצל מזבח החיצון. מזבח הפנימי כלומר שגם קביעות מקום דישון

  .דדישונה היה שם אצל המזבח דשן הדשן כלומר בג"ש דשן דשן נפקא לן ממזבח -  מנורה מנלןמנורה מנלןמנורה מנלןמנורה מנלן

  

ְדָמה  )א,טז 'וי( ּה ֵא%ֶצל ַהִּמְזֵּבַח- ֵק* יG ֹאָת� ֹואם אין ענין למזבח החיצון דהא כתיב ְוִהְׁשִל& Fתנהו למזבח הפנימי. ְוָׂשמ    

יG אֹ  ּהְוִהְׁשִל& ְדָמהמהפך פשטא, מוציא הכתוב מפשוטו  – ֵא%ֶצל ַהִּמְזֵּבַח-  קדמא ואזלא, כעין כלל מלמד – ָת� קטן, בתפקיד -זקף – ֵק*
  שתיים, (א) פשוטו של מקרא מקום השלכת מוראת העוף, (ב) המוציא מפשוטו של מקרא תנהו לדישון מזבח הפנימי

  

ֶׁשן )א,טז 'וי( ֹום ַהָּדֽ  שבפסוק לדרוש שגם מוראת העוף שנוי ורבויגביל למקום אחד לדשן, טפחא פעם בתפקיד טפחא סלוק. סלוק מ – ְמק�

  וגם הנדרש ממנה לדשן מזבח פנימי ודשן מנורה יושמו במקום היחיד לדשן והוא מקום תרומת הדשן של מזבח החיצון. 

  

  

  



  
  

  

  

  צו- ויקרא-25-טטודל/©Mar-22                  25/5                ZZFisher-13 תשפ"בה–אדר ב–'י         

zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 

http://www.Taamei-Hamikra.co.il 
  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים אריה זצ"לת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק עלוי נשמל

  

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –פה, התשס"א - תורה שבעלטעמי המקרא וה שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 פ֖חאט מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שההלכה חלה  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  השלם והחלק נדרשים;סדור שנחלק,  – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףרק על חלק מפרטיה; 

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאענין; יוצא מה – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

  יהם לפי ההשערותלפי תפקידתהלים),  שבתנ"ך (חוץ מספרי איוב, משלי,הטעמים יוצגו מידי פעם חלק מא שונהבנת ה לטובת

 

  אויקרא צו ו, 1.3

  

ר׃-ֶאל 'ה�  ַוְיַדֵּב�רויקרא צו ו,א:  ה ֵּלאֹמֽ �  ֹמֶׁש
ר נוטריקון לאו אמור, עם טעם סלוק, מלמד להגביל בעשה הבא ללאו והוא למעט פסולים בקודש מלהיות מוקרבים ועם עלו על  ֵּלאֹמֽ

  אלא ישרפו במערכה נפרדת. המזבח לא ירדו אבל שלא ישרפו במערכה הגדולה,

  
  ויקרא צו ו,ב:

ת - ְוֶאת-ַצ%ו ֶאֽ ת ָהֹעָל�ה -ַאֲהֹרן �את ּתֹוַר�ֹ ר ז +יו ֵלאֹמ*   ָּבָנ
ה ַעל  L מֹוְקָד& ה ַעל Mוא ָהֹעָל -ְיָלה- ַעד-ַהִּמְזֵּב%ַח ָּכל-ִה+ ּוַקד ּֽבֹו׃-ַהַּל �ַח ּת ׁש ַהִּמְזֵּב� �ֶקר ְוֵא   ַהֹּב*

ת  �את ּתֹוַר�ֹ �את  מלבי''ם - מרכא טפחא  -זֹ ת  תבנית הטעמים של הכתוב אבל, תורה כלל -מממעט ז �את ּתֹוַר�ֹ , היא כעין מרכא טפחא -ז

  יתור לרבות, היינו מרומז למיעוטים אחדים, הנלמדים בחלק הבא של הפסוק.

ה  Mוא ָהֹעָל �את ִה+ֹ �אתע''פ רבי יהודה בספרא, כל מיעוט לימוד לעצמו,   רש''י הוריות ג - שלושה מיעוטים  - זֹ וא, ז ההָ , ִה+ Mֹעָל  

�את  ֹ וא   פרט לנשחטה בלילה - ז ה  ושנשפך דמה - ִה+ Mה( ושיצא דמה חוץ לקלעים ָהֹעָל Mטעם פזר, גם במשמעות של פיזור מעבר  ָהֹעָל
  לקלעים)

ה Mכך כל דבר שהוא ראוי לאישים אם עלה לא ירדמה עולה שהיא ראויה לאישים אם עלתה לא תרד  ספרא - מיעוט  -  הוריות ג - ָהֹעָל ,
  . מה בין רבי יהושע לרבן גמליאל, דם ונסכים שר''ג אומר לא ירדו.....

  ומוציא את אלו שלא היה פסולן בקודש מרבה את אלו שפסולן בקודש...
  כלל שר''ע אומר כל שפסולו בקודש הקודש מקבלו, לא היה פסולו בקודש אין הקודש מקבלו וכו'

  )נסכים לעצמםהכוונה שאלו חובות נסכים של הקרבן, כי יש  –טט ( בגלל עצמםעולה באה בגלל עצמה יצאו נסכים שאינם באים ...  

  אתנח, מגביל שריפת הפסולים על המזבח רק למה שראוי לאישי המזבח, וממעט את הנסכים הנלווים לקרבן. – ָהֹעָל�ה

  

ה - טט  Mדרשהו לענין אחר ואם צריך גם לענינו. פזר  – ָהֹעָל  

  יציאה חוץ לקלעים,  פסלת בגלללענינו מלמד על עולה שנכאן 

  לעניין אחר כל דבר ראוי לאישים ופסולו בקודש, אם עלה לא ירד 

  )בבלי יומא מו,אראה בהמשך בענין שריפת הפסולים שעלו ולא ירדו, במדורה רביעית או חמישית על המזבח ( –טט 

  
  ויקרא צו ו,ב:

ת - ְוֶאת-ַצ%ו ֶאֽ ת-ַאֲהֹרן �את ּתֹוַר�ֹ ר ז +יו ֵלאֹמ*   ָהֹעָל�ה ָּבָנ
ה ַעל  L מֹוְקָד& ה ַעל Mוא ָהֹעָל -ְיָלה- ַעד-ַהִּמְזֵּב%ַח ָּכל-ִה+ ּוַקד ּֽבֹו׃-ַהַּל �ַח ּת ׁש ַהִּמְזֵּב� �ֶקר ְוֵא   ַהֹּב*

עושה להן מערכה בפני עצמה  -אמר רבי אלעזר משום בר קפרא, אומר היה רבי מאיר: איברי עולה שנתותרו בבלי יומא מו,א 
לא נצרכה אלא לפסולין. אמר רבי אבין:  - מע לן? תנינא: בכל יום היו שם ארבע מערכות! מאי קא מש - וסודרן, ואפילו בשבת. 

אין, ואי לא  -לא. איכא דאמרי: אחד כשירין ואחד פסולין, אי משלה בהן האור  -, אבל לא משלה בהן האור ודוקא שמשלה בהן האור
  לא.  - - 

יר שאף אם האיברים שנתותרו הם איברים פסולים, והם מאותו סוג רבי אלעזר מחדש בדברי רבי מא (הסבר ע"פ עורך המתיבתא)
שאם עלו לא ירדו אזי עושה להם מערכה בפני עצמה בראש המזבח, כי היה מקום לומר שעושים מערכה נפרדת רק לאיברים כשרים 

י אבין ודוקא שכבר אחזה שנתותרו, שלא נתעכלו מבערב, קמ"ל רבי אלעזר שאף לפסולים עושים מערכה נפרדת, ועל כך מוסיף רב
בם האש מאתמול שאז גם לפסולים עושים מערכה נפרדת, ויש אומרים שלכשירים ולפסולים שאחזה בהם האור עושים מערכה נפרדת 

  כנראה משותפת ואחרת נשרפים במערכה הגדולה.

ל אם עלו לא ירדו, ויש פסולים (ע"פ בבלי זבחים פד,א ההלכה היא שקרבן שנפסל לא יעלה על המזבח, שנאמר בהם שלא יעלו אב
  שאפילו אם עלו ירדו) 

  

ה ַעל...  )וי' צו ו,ב( L מֹוְקָד& ה ַעל Mוא ָהֹעָל -ְיָלה- ַעד-ַהִּמְזֵּב%ַח ָּכל-ִה+ ּוַקד ּֽבֹו׃- ַהַּל �ַח ּת ׁש ַהִּמְזֵּב� �ֶקר ְוֵא   ַהֹּב*
וא )וי' צו ו,ב( שריפת הפסולים שעלו ולא ירדו נדרשת מהכתוב המתחיל–טט  ה ִה+ Mונח פזר, המרמז לכעין שני תפקידי פזר שבדרך מ – ָהֹעָל

חידש רבי אלעזר בדברי רבי מאיר שלאיברי קרבן כשירים  בבלי יומא מו,אכלל מלמד דרשהו לענין אחר ואם צריך דרשהו לענינו, ע"פ 
או עושה להן  שלא נגמר עיכולן עושה מערכה נפרדת בראש המזבח ולפסולים שלא נגמר עיכולן עושה מערכה נפרדת בראש המזבח,

  מערכה משותפת ונפרדת מהמערכה הגדולה.

את-ְוָכל  )כגוי' צו ו,(ודומה הדבר ללימוד  Mַחָּט  Lא ֲאֶׁשר ּה יּוָב& ֶהל-ֶאל ִמָּדָמ� Kר מֹוֵע;ד ֹא�ֶדׁש ְלַכֵּפ א ַּבֹּק� +ֹ ף׃ ָּבֵא�ׁש ֵתָאֵכ�ל ל  פ ִּתָּׂשֵרֽ
אף כל איסורין שבתורה בשריפה!  - כאן בשריפה  תנהו ענין לאיסור הנאה. אי מה -ואם אינו ענין לאכילה   ד,אבבלי פסחים כ

ֶדׁש )כגוי' צו ו,(אמר קרא  ף ָּבֵא�ׁש...  ַּבֹּק� ֶדׁשבשריפה, ואין כל איסורין שבתורה בשריפה. והאי  - , בקדש ִּתָּׂשֵרֽ ף ָּבֵא�ׁש...   ַּבֹּק�  ִּתָּׂשֵרֽ
ֶדׁשדתניא, רבי שמעון אומר:  !מיבעי ליה לכדרבי שמעון? האי (האם קרא זה בא ללמדנו על השריפה בקדש)להכי הוא דאתא  ...  ַּבֹּק�

ף ָּבֵא�ׁש מנין?  פסולי קדשי קדשים ואימורי קדשים קלים, ואין לי אלא זו בלבד, על חטאת ששורפין אותה בקדשלימד  -  ִּתָּׂשֵרֽ

ֶדׁשתלמוד לומר: (וכל)  ף ָּבֵא�ׁש...  ַּבֹּק�   . ִּתָּׂשֵרֽ
  

  )ב,גנ(וילנה , וה" זפסחים פ" ירושלמי

את-ָכלוְ   )כגוי' צו ו,( - ע"ר...  Mבבירה.  שישרפולשאר קרבנות שארע בן פסול בקדש  - ַחָּט  

  .הנ"ל בבלי פסחים- של רבי עקיבא) בתלמידו ( מעוןשבי לומד רגם כך  -טט 



  
  

  

  

  צו- ויקרא-25-טטודל/©Mar-22                  25/6                ZZFisher-13 תשפ"בה–אדר ב–'י         

zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 

http://www.Taamei-Hamikra.co.il 
  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים אריה זצ"לת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק עלוי נשמל

  

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –פה, התשס"א - תורה שבעלטעמי המקרא וה שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 פ֖חאט מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שההלכה חלה  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  השלם והחלק נדרשים;סדור שנחלק,  – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףרק על חלק מפרטיה; 

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאענין; יוצא מה – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

ה ...  )וי' צו ו,ב(נדרש מהכתוב בבלי יומא מו,א  - היות וב –טט  Mוא ָהֹעָל הפסולים שעלו על המזבח בראש המזבח ולא לשריפת ִה+

את-ָכלוְ   )כגוי' צו ו,( אזי הכתובירדו,  Mמשמעותה, של סוגיית השריפה שריפת הפסולים על המזבחלגופה  וואינ, הוא יתר פזר – ַחָּט 

  .יושרפם במדורה המיוחדת בקודש כפרש" בםדרשהו לענין אחר, היינו פזר לכל אותם פסולים בקודש שלא נאמר בם כיצד לנהוג 

  

L מֹוְקָד& יש לדון מה משמעות  -ְיָלה- ַעד- ַהִּמְזֵּב%ַח ָּכל-ה ַעלַעל ֶקר-ַהַּל    ַהֹּב*

 L ה קטנה) - (תלישאתרסא  – ַעל -ְיָלה- ַעד-ַהִּמְזֵּב%ַח ָּכל-ַעלקדמא  –מֹוְקָד& ֶקר-ַהַּל קטן . התבנית קדמא מהפך - מהפך פשטא זקף – ַהֹּב*
ו או הוא מלמד על חבירו שלפניו. אם פשטא עשויה לפעול בתפקיד כעין מידה של רבי אלעזר ברבי יוסי דבר שחבירו שלפניו מלמד עלי

ואכתוב זה מלמד על הכתוב שלפניו   ה ִה+ Mמה הוא מלמד עליו. ָהֹעָל  

  

התשובה לטעם קדמא במלת    )ב,ירושלמי מגילה פ"א הי"א (וילנה טו- נמצאת ב מֹוְקָד&

ת ָהֹעָל�ה ...  )וי' צו ו,ב( קרייה מסייע לר' יוסי בן חנינה... �את ּתֹוַר�ֹ וא אתנח,מרכא טפחא  - ז ה ִה+ Mמונח פזר – ָהֹעָל  

  שהיו בני נח מקריבין ...
  . משמע הידועה מעיקרא ומה"א קדריש.העלההעלההעלההעלה קה"ע
וא פנ"מ ה ִה+ Mאתוְ  )יא,זוי' צו ( וכשבאו לגבי שלמים כתיב בבני נחמשמע שכבר היתה קריבה  ....ָהֹעָל�ֹ ת ז +ַבח ּתֹוַר� ים ֶז מרכא  – ַהְּׁשָלִמ�

ראלא  מרכא טפחא סלוק, – 'ַלהֽ  יבַיְקִר�  ֲאֶׁש�ר טפחא מונח אתנח, �יב ֲאֶׁש   משמע מכאן ולהבא ולא הקריבום בני נח. ַיְקִר�
ה ואקדמא, מלמד שקרבן  – מֹוְקָד& ה ִה+ Mהולך ובא מבני נח בבני נחשכבר היתה קריבה ידוע מעיקרו  ָהֹעָל .  

  
  :ב,ויקרא צו ו

ת - ְוֶאת-ַצ%ו ֶאֽ ת ָהעֹ -ַאֲהֹרן �את ּתֹוַר�ֹ ר ז +יו ֵלאֹמ*   ָל�ה ָּבָנ
ה ַעל  L מֹוְקָד& ה ַעל Mוא ָהֹעָל -ְיָלה- ַעד-ַהִּמְזֵּב%ַח ָּכל-ִה+ ּוַקד ּֽבֹו׃-ַהַּל �ַח ּת ׁש ַהִּמְזֵּב� �ֶקר ְוֵא   ַהֹּב*
 

  טפחא מרכא סלוק -  יאכל בו-ערל לא-כלטפחא מונח אתנח  -  זאת חקת הפסחדמיון לשמות בא ...  *

גתא האם הפסח נפסל אם כהן מחשב בזריקת הדם לכפר על פלו ב,א,בבלי פסחים סא( ערל וגו' פרט- זאת וגו' כלל, כל מכילתא *
  )מיעוט ערלים בחבורה או רק אם כל החבורה ערלים.

   -רש"י 

  הרי הענין בא ללמד על הקטר חלבים ואיברים שיהא כשר כל הלילה א' *
  וללמד על הפסולין איזה אם עלה ירד ואיזה אם עלה לא ירד ב'  *
   לרבות הוא באשכל תורה  ג' *
כללי ופרטי יכול להיות בשיטת ר"ע ? רבוי ומיעוט ואז יתאים לאופן הכללי  - ה שאמרה המכילתא בזאת חקת הפסח לכן מ- טט  *

  שטפחא באה לרבות

שהמזבח יקדשם. ופסולין ר"ל שהיה פסולם  -  שפת"חלומר תורה אחת לכל העולים ואפילו פסולין אם עלו (שפת"ח) לא ירדו.  *
  בקדש.

ת  - טט * �את ּתֹוַר�ֹ את הרחוק ביותר וזה , ממעטים רבוי ומיעוטבמידת כלשון המכילתא.  כללכרש"י או  לרבותפחא מרכא ט –ז

ה  - ל לפרש"ייתאים  Mוא ָהֹעָל (תפקיד הפזר לרבות אם אינו לענינו דרשהו  וכיוצא בהןלמעט את הרובע והנרבע  - מונח פזר  - ִה+

  לענין אחר) שלא היה פסולן בקדש שנפסלו קודם שבאו לעזרה.

  

 L ה ַעל ַעל -ְיָלה- ַעד- ַהִּמְזֵּב%ַח ָּכל-מֹוְקָד& ֶקר-ַהַּל    -  ַהֹּב*

 L ה  הנלמד מכעין כלל הצריך לפרט הבא מספר מדורות, -מלמדת שיעור ומחיצה, שיעור  קטנה- תלישאַעל , פותח הכלל קדמא –מֹוְקָד&

-ְיָלה- ַעד-ַהִּמְזֵּב%ַח ָּכל-ַעלמדורה שניה  הצריך לפרט והוא המדורה הראשונה. ּוַקד ּֽבֹומדורה שלישית  ֶקרַהֹּב* -ַהַּל �ַח ּת   ְוֵא�ׁש ַהִּמְזֵּב�

  )ה,צו ו קראוי(-על לפחות שלוש מדורות אש על המזבח.  המדורה הרביעית אפשר שנלמדת ממלמד 

  

  מוקד המסוים לעולה, או אם נתנה על כל מוקד תשרף?האם העולה על 

  ד פסולין נשרפים במדורה בעזרה שאינה המזבחאבל נותר ועו ,מלמד שפסולין בקודש, המזבח מקדשם ונשרפין על המזבח

  

  : סיכום

 L להוסיף מדורה נפרדת לקרבנות כשרים שלא נגמר  - מחיצה  מספר מדורות, -מלמדת שיעור ומחיצה, שיעור  קטנה- תלישאַעל
  עיכולן, ומקרבנות כשירים כאלה דורש ע"י

ה ַעל -ְיָלה- -ַהִּמְזֵּב%ַח ָּכל-מֹוְקָד& לא  על המזבח, לרבות פסוליםמד שאם קדמה עליתן של הקרבנות מהפך פשטא, מל קדמא –ַהַּל
  אלא ישרפו בראש המזבח. כיצד? ירדו

ה Mוא ָהֹעָל (דעת ר' מאיר יומא מה,א) , מקרבנות כשירים שלא נגמר עיכולן ושורפן במערכה נפרדת בראש המזבח מונח פזר – ִה+

 מהמערכה ונפרדת משותפתלהן מערכה  עושההמזבח או  אשברשלא נגמר עיכולן עושה מערכה נפרדת  פסולים לקרבנותלומד 

  הגדולה.
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים אריה זצ"לת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק עלוי נשמל

  

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –פה, התשס"א - תורה שבעלטעמי המקרא וה שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 פ֖חאט מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שההלכה חלה  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  השלם והחלק נדרשים;סדור שנחלק,  – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףרק על חלק מפרטיה; 

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאענין; יוצא מה – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

  יהם לפי ההשערותלפי תפקידשבתנ"ך (חוץ מספרי איוב, משלי, תהלים), הטעמים יוצגו מידי פעם חלק מא שונהבנת ה לטובת

 

  אויקרא צו ו, 1.4

ד ויקרא צו ו,ג: ֹו ַב� ן ִמּד+ ׁש ַהֹּכֵה� ְכְנֵסי ְוָלַב& D ְּבׂשָ -ַבדC ִיְלַּב+ׁש ַעל-ּוִמֽ    רֹו
ים ֶאת  ר ּתֹאַכ�ל ָהֵא;ׁש ֶאת- ְוֵהִר+ ֶׁשן ֲאֶׁש&    ַהִּמְזֵּב�חַ -ָהֹעָל�ה ַעל-ַהֶּד�
ַח׃  ֶצל ַהִּמְזֵּבֽ ֹו ֵא� Fְוָׂשמ  

נֶת :טז,ד מותאחרי  ויקרא ראה תבנית טעמים מקבילה ֹֽ ׁש ּוִמְֽכנְֵסי- ְּכת ֶדׁש יְִלָּב֗ ֹ֝ ד ק   ְּבָׂשרֹ֒ו - ַב֘ד  יְִה֣יּו ַעל- ַּב֨

ר ּוְבִמצְ  ֹ֔ ף  ִּבגְֵדיּוְבַאְבֵנ֥ט ַּב֙ד יְַחּג ֹ֑ ד יְִצנ יִם ֶאת- ֶנֶ֥פת ַּב֖ ץ ַּבַּמ֛ ם ְוָרַח֥ ֶדׁש ֵה֔ ֹ֣   ְּבָׂש֖רֹו ּוְלֵבָׁשֽם׃- ק

ׁש ְוֶאת כח:,פקודי לט שמות ׁש  ְוֶאת-ְוֵא֙ת ַהִּמְצֶנֶ֣פת ֵׁש֔ ת ֵׁש֑ ֹ֖ י ַהִּמגְָּבע ׁש ָמְׁשָזֽר׃  -ַּפֲאֵר֥ ד ֵׁש֥ י ַהָּב֖   ִמְכנְֵס֥

י ִפְׁשִּתי֙ם יְִה֣יּו ַעל :יח,מדיחזקאל  ם ּו- ַּפֲאֵר֤ ים ִיְֽה֖יּו ַעלרֹאָׁש֔ י ִפְׁשִּת֔ ם- ִמְכנְֵס֣   O֥א יְַחְּג֖רּו ַּבָּיֽזַע׃  ָמְתנֵיֶה֑

ם :כז,טזיחזקאל  P ֲאָר֥ ב סַֹחְרֵּת֖ ֹ֣ יPִ ֵמר נֶֹפP ַמֲעָׂש֑ ן ְּב֠ ה ַאְרָּגָמ֨ ת ּובּוץ֙  ְוִרְקָמ֤ ֹ֣ ד ְוָראמ ֹ֔  ְּבִעזְבֹוָנֽיPִ׃ נְָת֖נּו ְוַכְדּכ

  , והם בגדי פשתים או מטוה. ) יריעות פשתן רד"קמבגד של בוץ,  ר' יוסף קרא( ,ז)יח' כז(" תרגום "שש -  ּובּוץ֙  ר' מנחם בן שמעון
  

דתנו רבנן: בבלי זבחים יח,ב  דשיהיו של בוץ,  - ַב� דשיהו חדשים,  -  ַב� דשיהו שזורים,  -  ַב� דשיהו חוטן כפול ששה,  -  ַב� שלא  -  ַב�

ד, הא קמ"ל: בוץ אין, מידי אחרינא לא, אלא שתן)בד=פ=(. א"ל אביי לרב יוסף: בשלמא שיהו של בוץ ילבש של חול עמהן שיהו  ַב�
 (נדרשת)בד  שואל רב יוסף לאביי כיצד תסביר שמלת)(כשרים! אמר ליה וליטעמיך:  - חדשים, חדשים אין, שחקין לא, והתניא: משוחקין 

! אלא הכי קאמר: בגדים שנאמר )בדול (מלה בלשון יחיד ללמד על חוט אחדחד חד לחודיה משמע  –בד כאשר) (שיהו חוטן כפול ששה, 
  . יש מהן לעכב, יש מהן למצוה, שיהא חוטן כפול ששה, שזורין, חדשים, בוץצריכין שיהו של  - בהן בד 

  
חדשים לנוי דלאו ממשמעותא אתי ויש מהן לעכב בוץ ושזורים וחוטן  - כו' יש מהן למצוה  דברים שנאמר בהן בד צריכין רש"י

אזיל דבר העולה מן הקרקע בד בבד שזורים כיון דבד היינו בוץ ובעלמא קרי להו שש משזר וחוטן כפול ששה בוץ כדמפרש ו
כפול ששה כדאמרינן בסדר יומא (דף עא:) וילפינן בסדר יומא מקראי דברים שנאמר בהן שש חוטן כפול ששה ויליף ליה 

  לעיכובא.
   היא מין אסמכתאאלא  בד מלתשאין לומדים זאת ממרש"י משמע 

  

קנה יחידי מכל גיזעי ואין ב' קנים עולים מגזע  רש"י(מאי דהאי בד כתנא הוא? אמר רבי יוסף ברבי חנינא: דבר העולה מן הקרקע בד בבד מ

(צמר מתפצל ! עמרא מיפצל. כיתנא נמי מיפצל! על ידי לקותא מיפציל צמר בהמה עולה בד בבד נימא נימא לבדה) רש"י(. אימא: עמרא )אחד

י ִפְׁשִּתי֙ם יְִה֣יּו ַעל  )יחזקאל מד,יח(. רבינא אמר, מהכא: מתפצל רק ע"י כתישתו)מעצמו, פשתן  ים ִיְֽה֖יּו ַעל- ַּפֲאֵר֤ י ִפְׁשִּת֔ ם ּוִמְכנְֵס֣ ם- רֹאָׁש֔ O֥א   ָמְתנֵיֶה֑
ינו לא למדנו, : א"ל רב אשי לרבינא: והא עד דאתא יחזקאל מנלן? ולטעמיך, הא דאמר רב חסדא: דבר זה מתורת משה רביְַחְּג֖רּו ַּבָּיֽזַע

אלא כל בן נכר ערל לב וערל בשר לא יבא אל מקדשי (לשרתני), עד שבא יחזקאל מנלן?  )יחזקאל מד(מדברי יחזקאל בן בוזי למדנו: 
  כו'.  גמרא גמירי לה ואתא יחזקאל ואסמכיה אקרא, הכא נמי גמרא גמירי לה

  

ת כאן להלכה למשה מסיני והנביא יחזקאל פרט אותם בפסוקי המקראות בתורה הם אסמכתאות היינו נושאי תבניות טעמים המרמזו
  נבואותיו. 

ן ׁש ַהֹּכֵה�   , כעין כלל מלמד לכל עבודות המקדש אזלאוקדמא  – ְוָלַב&

ד ֹו ַב�   הי"והרב א"מ פערל בעזרת בתפקיד של לפחות ארבעה אפיונים.  מונח רביע – ִמּד+

דהיינו  -(טט שנאמר בהן בד אלא הכי קאמר: בגדים  אפיונים ארבעה בח,בבלי זבחים י ֹו ַב� צריכין שיהו  -  )תדרוש רביעמונח המ – ִמּד+
יש מהן  )שני האפיונים הבאים מסבירים את הקודמים(, שיהא חוטן כפול ששה )ד –טט (, שזורין )ג -טט (, חדשים )ב –טט (, בוץ )א –טט ( של

  .  יש מהן לעכב, למצוה

ד- הנלמדים מנוספים אפיונים  ֹו ַב�   . ִמּד+

ׁש ְוֶאת )כח,לטפקודי  שמות(הכתנת שש...  את ויעשו ב,יומא עא בבלי ׁש  ְוֶאת- ְוֵא֙ת ַהִּמְצֶנֶ֣פת ֵׁש֔ ת ֵׁש֑ ֹ֖ י ַהִּמגְָּבע ׁש ָמְׁשָזֽר׃- ַּפֲאֵר֥ ד ֵׁש֥ י ַהָּב֖  ִמְכנְֵס֥
ג  –טט (וטן כפול ששה, שיהא ח - וחד  )ד לעיל –טט (דכיתנא ניהוו.  )א לעיל –טט (לגופיה,  - חד  )זה מהכתוב –טט (כתיבי:  קראיחמשה 

  לעכב. - וחד  )אפיון המסביר הקודמים –טט (לשאר בגדים שלא נאמר בהן שש,  -וחד  )ה –טט (, שזוריןשיהיו  - וחד  )לעיל

 הלכה, היינו מסורת בידינו, וגמרא גמירי מביא פסוקים נוספים להוכחת משמעות בד ומסכם שהמקראות הן אסמכתאות בלבד בבלי זבחים

  ני.למשה מסי

  

ְכְנֵסי D -ַבדC ִיְלַּב+ׁש ַעל-ּוִמֽ   זרקא מונח סגול – ְּבָׂשרֹו

ְכְנֵסי   מצב, (א) בגדי הכהונה חדשים לבנים לעומת (ב) בגדים חדשים צהובים או שחוקים-מקף בתפקיד רב – ַבדC -ּוִמֽ

ְכְנֵסי D -ַבדC ִיְלַּב+ׁש ַעל-ּוִמֽ ים או בגדי פשתן צהוב שהם פחותין בערכם בגדים שחוקבתפקיד גריעה מהענין וזה  –זרקא מונח סגול  - ְּבָׂשרֹו
אומר שנדרש מהם להיות חדשים, לכן יתאים יותר פשתן צהוב, ומדרשה לומד גם שחקים. כאן  בח,יבבלי זבחים אבל שוים בקדושתם. 
  !כמו רבנן רקא מונח סגולרבי יהודה הנשיא לומד ז

  

ְכְנֵסי D -ַבדC ִיְלַּב+ׁש ַעל-ּוִמֽ הוספה מהענין על הענין וזה לרבות מצנפת ואבנט (וכנראה גם כתונת) על  בתפקיד –זרקא מונח סגול  - ְּבָׂשרֹו

  המרבה יותר מבגד אחד. בטעם מונח -  ִיְלַּב+ׁשהמכנסיים לענין הרמת הדשן. זה נלמד ממלת 

ד - ומאי שנא הני?  ב,בבלי יומא כג ֹו ַב� ֹו , ִמּד+ ְכְנֵסיכמדתו,  -ִמּד+ ' יו(שנאמר  - קודם למכנסים לכדתניא: מנין שלא יהא דבר  - ַבדC -ּוִמֽ

ְכְנֵסי )צו ו,ג D -ַבדC ִיְלַּב+ׁש ַעל- ּוִמֽ ֹו וריש לקיש:  - . ְּבָׂשרֹו ֹומדאפקיה רחמנא בלשון  -כמדתו ִמּד+ - . שלא יהא דבר קודם למכנסים מִמּד+

D -ַעל D -ַעלנפקא. נימא כתנאי:  ְּבָׂשרֹו   דברי רבי יהודה. , (של הדשן) להביא מצנפת ואבנט להרמה -  ִיְלַּב+ׁשמה תלמוד לומר  ְּבָׂשרֹו

D -ַעליש להעיר כי    (ג) מצנפת מעל שער  מצב, (א) מכנסיים כתונת על בשרו (ב) אבנט מעל הכתונת- מקף בתפקיד רב – ְּבָׂשרֹו
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים אריה זצ"לת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק עלוי נשמל

  

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –פה, התשס"א - תורה שבעלטעמי המקרא וה שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 פ֖חאט מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שההלכה חלה  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  השלם והחלק נדרשים;סדור שנחלק,  – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףרק על חלק מפרטיה; 

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאענין; יוצא מה – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

D -ַעלעל מושג (ענין של) ִיְלַּב+ׁש הרחבת המושג (הענין של) מפרשי השולחן ערוך ט"ז, מ"א, הגר"א מפרשים    ְּבָׂשרֹו

ְכְנֵסי D -ׁש ַעלַבדC ִיְלַּב+ -ּוִמֽ   מבגדי כהנים לומדים על איסור חציצה בתפילין הוספה מהענין על הענין,  בתפקיד –זרקא מונח סגול  - ְּבָׂשרֹו

  
  שלחן ערוך אורח חיים א, סימן כ"ז סעיף ד' שלחן ערוך, הוצאת מפעל שולחן ערוך השלם, מכון ירושלים, התשנ"ד

לא שנא של יד לא שנא של ראש: הגה ודווקא בתפילין אבל ברצועות אין  לא יהא דבר חוצץ בין תפילין לבשרו, ע' קנ"ד סעיף ד'
  להקפיד.

בט"ז לא כתב  – (טט, שלא יהא דבר חוצץ בינו לבין ידו, וכן בשל ראש: יְָד�֗ -ַעל ְל֝אֹות ְל�֨  )שמות בא יג,ט((ג) דבר החוצץ. דכתיב  ט"ז
בטעם תרסא שאחד מתפקידיו מלמד על חציצה, כאן שלא תהיה חציצה, וזה בא  ְוָהיָה֩ , מלת  ְד�֗ יָ -ַעל ְל֝אֹות ְל�֨  ְוָהיָה֩  )שמות בא יג,ט(תחילת הפסוק 

  בלימוד נוסף על הלימוד מבגדי כהונה) 

ד דבר חוצץ. בזבחים דף י"ט ע"א מבעיא אם כנה חיה ושערו הוי חציצה לענין בגדי כהונה, ונראה לי שמפני זה כתב הרוקח  מ"א
ואר שלא יהא חוצץ, וכתב עליו האגור סימן נ"ה ולא נהגו כן. ומיהו בכנה מתה ועפר יש ליזהר, דבזה לא שיש לגלח השער שעל הצ

  איבעיא לן כלל. ובשל"ה (מסכת חולין ד"ה כתב אבא) כתב לרחוץ מקום הנחת תפילין:
סימן י"ח] משום חציצה. דלא כפירוש [י] [סעיף ד] לא כו'. זבחים י"ט א, וערכין ג' ב', וכפירוש הרא"ש [ה"ק, תפילין  ביאור הגר"א

-ָּכל ְוָראּו֙  )דברים תבוא כח,י(רש"י ותוספות בערכין שם ד"ה שלא כו', דלפירושם מאי פריך בזבחים שם דראש נמי כו', הא שם כתיב 

י ֶרץ ַעֵּמ֣ "ה אלו. והטעם וכו' כמו שאמרו במנחות ל"ה ב', וכמו שכתבו תוספות שם בסוף ד"ה אלו, וכן כתבו בברכות ו' א' ד ָהָא֔
�-ַעל )דברים ואתחנן ו,ח(משום דכתיב  ין...  יֶָד֑ יןוזהו שכתב  שלא יהא חוצץ, כמו שאמרו בבגדי כהונה. ֵעיֶנֽי� ֵּב֥ כו', וכמו שאמרו  ֵּב֥

 ְל֝אֹות ְל�֨  ְוָהיָה֩  )שמות בא יג,ט(-בשתמש לא כט"ז שהו. )דברים ואתחנן ו,ח(הגר"א השתמש בפסוק מענין מדוע  – (טטבזבחים [שם], כן נראה לי: 

יןדרש ממלת . את החציצה עצמה הגר"א בטעם תרסא שאחד מתפקידיו מלמד על חציצה, כאן שלא תהיה חציצה ְוָהיָה֩ , מלת יְָד�֗ -ַעל שמות ( . גם בפסוקֵּב֥

ין )בא יג,ט יQ ֵּב֣ יQ יןּבֵ֣  ּוְלזִָּכרֹון֙  ויחד עם טעם תרסא מלמד על מניעת חציצה.נמצאת מלת "בין" ,  ֵעינֶ֔  קטן, שני לימודים כפשוטם-פשטא מונח זקף – ֵעינֶ֔

ללא חציצה מתברר שזה לגבי התפילין. בעוד  –(א) מיקום תפילין של ראש בין עיניו ובדרשה ממקום אחר מעל המצח; (ב) כתוצאה מהרמז של תרסא 
  ).גדי כהונההלימוד המקובל של מניעת מחיצה מב

 )שמות בא יג,ט(אלא על הקציצה. ממה שאמרו שם [מנחות ל"ז ב']  יְָד�֗ -ַעל ְל֝אֹות ְל�֨  )שמות בא יג,ט( [י"א] [הנה] ודווקא כו'. דלא נאמר

ולא (לאחרים) כו' במקום כו', ואילו רצועה עוברת על היד ונכרכת באצבע, כן נראה להלכה אבל לא למעשה בין של יד בין  ְל֝אֹות ְל�֨ 
  "א [ ס"ק ה']בשל ראש (כו'). ועיין ט"ז [ס"ק ד'] ומ

  

ין ּוְלזִָּכרֹון֙  יְָד�֗ -ַעל ְל֝אֹות ְל�֨  ְוָהיָה֩  )שמות בא יג,ט( יQ ֵּב֣ ַען ֵעינֶ֔ ת ִּתְהֶי֛ה ְלַמ֗ ה הֹוִצֲאQ֥ ה֖  'ה֖  ּתֹוַר֥ י ְּבָי֣ד ֲחזָָק֔ יQ ִּכ֚ יִם׃ 'ְּבִפ֑   ִמִּמְצָרֽ

ה-ַעל ְלאֹות֙  ְוָהָי֤ה )זשמות בא יג,ט( ת ָיְ֣דָכ֔ ֹ֖ ין ּוְלטֹוָטפ י ֵעיֶנ֑יQ ֵּב֣ זֶק ִּכ֚ ֹ֣ ד ְּבח נּו יָ֔ יִם׃ ס 'ה֖  הֹוִציָא֥   ִמִּמְצָרֽ

ם )דברים ואתחנן ו,ח( �-ַעל ְל֖אֹות ּוְקַׁשְרָּת֥ ת ְוָה֥יּו יֶָד֑ ֹ֖ ין ְלטָֹטפ  ׃ֵעיֶנֽי� ֵּב֥

י-ָּכל ְוָראּו֙  )דברים תבוא כח,י( ֶרץ ַעֵּמ֣ י ָהָא֔ ם ִּכ֛ יQ ְוָיְֽר֖אּו ִמֶּמָּֽך׃ 'ה֖  ֵׁש֥ א ָעֶל֑   נְִקָר֣

  

ים-ַׁשט- ֶאתּופָ [ד] ה:  – ויקרא צו ו,ד ים ֲאֵחִר� ׁש ְּבָגִד+ יו ְוָלַב� יא ֶאת  ְּבָגָד* ה ֶאל-ַהֶּד-ֶׁשן- ֶאל-ְוהֹוִצ% ַּמֲחֶנ* ּוץ ַלֽ ֹום ָטֽהֹור׃-ִמח+   ָמק�
ׁש ַעל[ה]  ֶקר-ַהִּמְזֵּב%ַח ּֽתּוַקד-ְוָהֵא& ֶקר ַּבֹּב� ים ַּבֹּב+ ר ָעֶלKיָה ַהֹּכֵה;ן ֵעִצ� ה ּוִבֵע& א ִתְכֶּב* +ֹ   ּבֹו- ל

ה ְוִהקְ   יָה- ָהֹעָל* G ָעֶל& ים׃ְוָעַר% י ַהְּׁשָלִמֽ �יר ָעֶל�יָה ֶחְלֵב �  ִט
 ויקרא צו ו,ה(שסובר שבכל יום היו רק שתי מערכות, מה הוא דורש מהפסוק  ורבי יהודהבבלי יומא מה,א (בלשון עורך המתיבתא) 

ׁש ַעל א שלא תהא אלא ההוא להצתת אליתא הוא דאתא דתניא היה רבי יהודה אומר מניין להצתת אלית )ּבֹו- -ַהִּמְזֵּב%ַח ּֽתּוַקד-ְוָהֵא&

ׁש ַעלבראשו של מזבח, תלמוד לומר  בו' דהיינו הצתת האליתא (קסמין דקים) -(מזה רואים שצריך שה'תוקד ּבֹו- -ַהִּמְזֵּב%ַח ּֽתּוַקד-ְוָהֵא&
  תהיה בראשו של מזבח)

ׁש ַעל - טט  יא ֶאתשא הוא דבר שחבירו מלמד עליו. בסיפא פסוק ד' הנו –קדמא מהפך פשטא  – ּבֹו- -ַהִּמְזֵּב%ַח ּֽתּוַקד-ְוָהֵא& . ַהֶּד-ֶׁשן- -ְוהֹוִצ%

  הדשן צבור בתפוח בראש המזבח, ולכן אפשר שזה האפיון להודיע שהדלקת האליתא תהיה בראשו של מזבח. 

אלא שלמילת "על" יש משמעויות אחרות זבח; (ב) פירושו בראש המ ַהִּמְזֵּב%חַ -ַעלפשט הפסוק מצב (א) כ-מקף בתפקיד רב – ַהִּמְזֵּב%חַ -ַעל
  לפני" ואז זה לא בראש המזבח!  כמו "ליד,

ׁש קסמין דקים  –לעצם הצתת אליתא  בקדמא, רמז שזאת המדורה המוקדמת המשמשת להצתת קסמין מהם מתחילים אש המערכות  ְוָהֵא&
  מצוה להקדים אש לעצים שנ' וערכו עצים על האש קידם עצים לאש  ירושלמי יומא פ"ב ה"א לט טור ג- כנדרש ב

  

ׁש ַעלְוהָ ויקרא צו ו,ה:  ֶקר -ַהִּמְזֵּב%ַח ּֽתּוַקד-ֵא& ֶקר ַּבֹּב� ים ַּבֹּב+ ר ָעֶלKיָה ַהֹּכֵה;ן ֵעִצ� ה ּוִבֵע& א ִתְכֶּב* +ֹ  ּבֹו- ל
ים׃ י ַהְּׁשָלִמֽ �יר ָעֶל�יָה ֶחְלֵב �ה ְוִהְקִט יָה- ָהֹעָל* G ָעֶל&   ְוָעַר%

ה תורה שלמה (ע) (פסחים נח,ב) יָה- ָהֹעָל* G ָעֶל& במערכה משנערכה שחרית) קודם לתמיד של , ת"ר מנין שלא יהא דבר (נקטר ְוָעַר%

ה שחר, תלמוד לומר  יָה- ָהֹעָל* G ָעֶל& ר ָעֶלKיָה ַהֹּכֵה;ן בתר (ְוָעַר% כתיב דהוא סידור מערכה) מאי תלמודא (דהאי העולה אתמיד של ּוִבֵע&
  וגו'  שחר קאי) אמר רבא העולה. עולה ראשונה ... היינו עולת תמיד

ים   דרגא תביר טפחא, קבוצת פרטים שעל כולם חלה אותה הלכה, כאן הבערת האש עד שתאחז בשני גזרי העצים. – ָעֶלKיָה ַהֹּכֵה;ן ֵעִצ�

  

יום שפסקו בו מלכרות עצים למערכה ... והיו קוראים אותו "יום תבר מגל", היינו שבירת הקרדומות שאין  – ספר התודעה ט"ו באב
   בהם עצים למערכה.צורך עוד בקרדומות בשנה זו כיון שפסקו כבר לכרות 

ר היו תקופות בהן מביאי העצים הסתירו אותם בצורת סולמות כדי להערים על הפרעות הגויים. אמר הגר"א שדבר זה מרומז בכתוב  ּוִבֵע&
ֶקר ים ַּבֹּב+ ר ָעֶלKיָה ּובִ דרגא תביר והרי הטעם משלים את הכתוב:  –ָעֶלKיָה ַהֹּכֵה;ן וגו', הטעמים שעל התיבות   ָעֶלKיָה ַהֹּכֵה;ן ֵעִצ� ֵע&

ים - מדרגות מפורקות (דרגא = סולם; תביר = שבור, כלומר מפורק והרי) ַהֹּכֵה;ן    , וגו'ֵעִצ�

ר הבערת עצים קודמת לתמיד סידור עצים, סידור שני גזרי עצים (בבלי יומא), קדמא, סדר קדימה בעבודות במזבח ובבית המקדש,  – ּוִבֵע&
  של שחר הקודם לשאר קרבנות.
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(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –פה, התשס"א - תורה שבעלטעמי המקרא וה שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 פ֖חאט מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שההלכה חלה  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  השלם והחלק נדרשים;סדור שנחלק,  – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףרק על חלק מפרטיה; 

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאענין; יוצא מה – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

  או,ויקרא צו  1.5

  

ד ַעלויקרא צו ו,ו:  �יד ּתּוַק ׁש ָּתִמ; ה׃ ס-ֵא� א ִתְכֶּבֽ �ֹ ַח ל   ַהִּמְזֵּב�
(אדם שחתה גחלים לצורך המחתה או לצורך הדלקת  איתמר, המכבה אש מחתה ומנורה ד"הבבלי יומא מו,ב (בלשון עורך המתיבתא) 

  רבא אמר פטור. ')(מלקות משום שעבר על הלאו 'לא תכבה  אביי אמר חייב המנורה, ולאחר שחתה כיבם)
דאחתיה אארעא וכבייה. אביי אמר: חייב, אש המזבח הוא. רבא  -דכולי עלמא לא פליגי דחייב. כי פליגי  - דכבייה בראשו של מזבח 
  נתקה. - אמר: פטור, כיון דנתקה 

אפילו תימא כרבא, התם  - כאביי?  - חייב. כמאן  -אלא הא דאמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה: המוריד גחלת מעל גבי המזבח וכיבה  
  לא אינתיק למצותה, הכא אינתיקה למצותה.

דכבייה בראשו של מזבח. אביי אמר: חייב, אש  - דכולי עלמא לא פליגי דפטור, כי פליגי  - איכא דאמרי: דאחתיה אארעא וכבייה  
(בזה עצמו הוא נתקה  – ן עומד בראש המזבח)(מעל גבי המזבח כאשר הניחה במחתה הגם שהוא עדייהמזבח הוא. רבא אמר: פטור, כיון דנתקה 

ד ַעל -ניתק אותם מלהיקרא אש המזבח ושוב לא חלים עליהם איסור הכיבוי הנלמד מ �יד ּתּוַק ׁש ָּתִמ; ה׃-ֵא� א ִתְכֶּבֽ �ֹ ַח ל   ).ַהִּמְזֵּב�
התם  לא  –כרבא!  חייב, כמאן? לא כאביי ולא -אלא הא דאמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה: המוריד גחלת מעל גבי המזבח וכבה  

. )פטור אם כבה כי ניתק לשם מצוה אחרת( אינתיק למצותה -הכא , )אם כבה כי לא ניתק לשם מצוה אחרת (חייבלמצותה  )(ניתק לשםאינתיק 
  הדרן עלך טרף בקלפי.

  

ׁש )וי' צו ו,ו( מצות עשה להיות אש יקודה על המזבח תמיד שנאמר ,ה"אב"רמב"ם הלכות תמידין ומוספין פ ד ַעל ֵא� �יד ּתּוַק -ָּתִמ;
חַ  ׁש ַעל  )וי' א,ז( אף על פי שהאש ירדה מן השמים מצוה להביא אש מן ההדיוט שנאמר, ַהִּמְזֵּב� ן ַהֹּכֵה;ן ֵא� Kי ַאֲהֹר ָנְתנּו ְּבֵנ& Tַהִּמְזֵּב�חַ -ְו.  

יד  )ו ו,ווי' צ( שלישית אין עליה כלום אלא לקיים מצות האש שנאמר... מערכה  ,ה"דב"רמב"ם הלכות תמידין ומוספין פ ׁש ָּתִמ; ֵא�
ד �ׁש ַעל )וי' צו ו,ה(-כתב כי המערכה השלישית נלמדת מ ,ה"הב"רמב"ם הלכות תמידין ומוספין פ- אבל ב .ּתּוַק  ּבֹו- -ַהִּמְזֵּב%ַח ּֽתּוַקד-ְוָהֵא&

  ש,זו מערכה שלישית של קיום הא

  

ה )צו ו,ה וי'((האם  לא תכבה המכבה אש המזבח לוקה שנאמר ,ה"וב"רמב"ם הלכות תמידין ומוספין פ א ִתְכֶּב* +ֹ א  )וי' צו ו,ו(או האם  ,ל �ֹ ל
ה אש מחתה ואש הורידה למצוה אחרת) (וכבה לוקה, אבל שלא למצוה אחרת) (אפילו גחלת אחת ואפילו הורידה מעל המזבח )  ִתְכֶּבֽ

ני קורא בהן אש מנורה שהכינה במזבח להדליק ממנה אף על פי שכבה אותן בראש המזבח פטור שהרי נתקה למצוה אחרת ואין א
  המזבח.

המכבה אש המזבח לוקה וכו' אפילו גחלת אחת ואפי' הורידה מעל המזבח וכבה לוקה. מימרא בס"פ כל התדיר (דף  כסף משנה
צ"ח). ומ"ש אבל אש מחתה ואש מנורה וכו'. בס"פ טרף בקלפי (דף מ"ו:) אתמר המכבה אש מחתה ומנורה אביי אמר חייב רבא אמר 

דפטור כי פליגי דכבייה בראשו  (לא פליגי) דכ"ע ל"פ )הורידה לארץ וכיבה אותה( ישנא בתרא דאחתיה אארעא וכבייה פטור ואמרינן בל
  של מזבח וידוע דהלכה כרבא:

  (וי' צו ו,ה).-(וי' צו ו,ב) ו- לומדים מ 4או  3או  2כי הפסוק כולו יתר, כי את מערכות (מדורות) האש ( לחם משנה פ"ב,ה"אפירש 

  

ׁשות הפסוק כולו יתר נדרשים ממנו ארבעה ענינים המרומזים בטעם רביע של מלת הי –טט  רמב"ם הלכות תמידין ומוספין  (א) כלהלן: ֵא�

ׁשמצות עשה להיות  ,ה"אב"פ יד המזבח  ))לחם משנה פ"ב,ה"אראש ((יקודה על  ֵא� ...  ,ה"דב"פ רמב"ם הלכות תמידין ומוספיןוע"פ ָּתִמ;

ד )וי' צו ו,ו( אלא לקיים מצות האש שנאמר (לא לקרבנות ולא לאש קטורת ולמנורה) וםשלישית אין עליה כלמערכה  �יד ּתּוַק ׁש ָּתִמ; וכתב  .ֵא�

ׁש ַעל )וי' צו ו,ה(- כי המערכה השלישית נלמדת מ ,ה"הב"רמב"ם הלכות תמידין ומוספין פ   . ּבֹו- -ַהִּמְזֵּב%ַח ּֽתּוַקד- ְוָהֵא&

ׁש לחם משנה ((מצות עשה להיות אש יקודה על ,ה"א ב"רמב"ם הלכות תמידין ומוספין פ רביע, ארבע מצוות באש של פסוק זה (א) – ֵא�

שלישית אין עליה כלום אלא לקיים מצות האש ... מערכה  ,ה"דב"פ רמב"ם הלכות תמידין ומוספיןוע"פ  המזבח תמיד )) ראשפ"ב,ה"א
ד )וי' צו ו,ו( שנאמר �יד ּתּוַק ׁש ָּתִמ; וי' צו (-כתב כי המערכה השלישית נלמדת מ ,ה"הב"ן ומוספין פרמב"ם הלכות תמידיואילו ע"פ  .ֵא�

ׁש ַעל )ו,ה   ּבֹו- -ַהִּמְזֵּב%ַח ּֽתּוַקד-ְוָהֵא&

  

ּוַקד ּֽבֹו )ב,צו ו 'וי(הכתוב  (וי' צו ו,ה) הסביר כי- על רש"י ב הרב אלאשוילי –אשל אברהם (ב)  �ַח ּת ׁש ַהִּמְזֵּב� �מלמד זו מערכה שניה  -  ְוֵא

ד ַעל )ווי' צו ו,(של קטורת, והכתוב  �יד ּתּוַק ׁש ָּתִמ; ה׃-ֵא� א ִתְכֶּבֽ �ֹ ַח ל מלמד שמערכה שניה של קטורת לא תהא אלא על המזבח  ַהִּמְזֵּב�
 החיצון.

(צו ו,ו) פירש שלומדים מזה שגם הדלקת המנורה (שבה יש נר תמיד) צריכה להיות מאש המזבח וזה - רש"י ב –אשל אברהם (ג) 

  ור מלת "תמיד" בפסוק מלמד לאש מנורה.יית – לחם משנהמהמערכה של הדלקת הקטורת. 

  

יד (ד)  ׁש ָּתִמ; ד ַעלֵא� �חַ -ּתּוַק ה ַהִּמְזֵּב� א ִתְכֶּבֽ �ֹ   חובת שמירת האש מלכבות.   – ל

  , על פ' רש"י אש תמיד ... "להעלות נר תמיד", אף היא "מעל המזבח" החיצון "תוקד". 55,ע' ליקוטי שיחות יז –שיחות קדש 

יד  תלמוד לומר...  ב,מהבבלי יומא  -באמרו  ׁש ָּתִמ; ד ַעלֵא� �חַ -ּתּוַק ה ַהִּמְזֵּב� א ִתְכֶּבֽ �ֹ אש תמיד שאמרתי לך לא תהא אלא בראשו  - ל
). אך לא תהא אלא גמראוהיינו והוא דין במנורה (שצריכה להידלק מהמזבח). ואם אין אש במזבח לא נתן להדליקה ( .של מזבח החיצון

ת המנורה), בנוסף לשאר הדינים שבאש המזבח. היא צריכה להיות זו שממנה מדליקים לרש"י זה דין במזבח (שממנו צריכים להדליק א
  את המנורה מאש אחרת. אפשר להדליק –אש במזבח  ובהעדר"אף היא"). רש"י המנורה (

יד מלת  ידמלמדת לאש תמיד של מנורה. טעם תביר במלת ָּתִמ; פשר אאש במזבח בשביל הדלקת המנורה ולכן  העדרמרמז למצב  ָּתִמ;
  את המנורה מאש אחרת. להדליק

  

ד ַעל �חַ -ּתּוַק חַ - ַעל, ַהִּמְזֵּב� מצב כבוי האש (א) כאשר נלקחה למצוות שלא על המזבח, (ב) למצוות שעל המזבח, (ג) -מקף כרב – ַהִּמְזֵּב�
יבה חייב. הקשה המוריד גחלת מעל המזבח וכ ב,מויומא  בבליתוספות ישנים שלא למצוות, (ד) פקעה לארץ וכיבה, למצב זה מתיחס 

 א) גחלת שפקעה מעל המזבח לא יחזיר וכיון דלא יחזיר נשלמה מצותה ואיך,פו זבחיםה"ר אלחנן מהא דתנן בפ' המזבח מקדש (

  .(ג))-(א) ו יםזה מצבש( הורידה)בין(ל שאינו חייב להחזיר)( חייב [משום] מכבה ויש לומר שיש חילוק בין פקעה מעל המזבח )יהיה(
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(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –פה, התשס"א - תורה שבעלטעמי המקרא וה שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 פ֖חאט מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שההלכה חלה  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  השלם והחלק נדרשים;סדור שנחלק,  – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףרק על חלק מפרטיה; 

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאענין; יוצא מה – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

ד ַעל �חַ הַ -ּתּוַק מרכא טפחא, יתור לרבות, אפשר כי מלמד על חובת שמירת האש מלכבות גם לגחלים שפקעו במזבח וכן איברים  – ִּמְזֵּב�
שפקעו ואלו ואלו עדיין לא אפר, ולהחזירם למערכות שמהן פקעו או נלקחו. איברים שפקעו לארץ לאחר חצות לא יחזיר ואין מועלין בהן 

  מס' דשבתא פרשה א) –לרבות שמירה על קיום אש המערכה גם בשבת (מכילתא דרבי ישמעאל ויקהל (משנה זבחים פ"ט,מ"ו). או יתור 

  או יתור לרבות את הדלקת אש המנורה ואש מזבח הקטורת ממערכה שניה של קטורת.

יד ידתביר מחלק ו/או ממעט במשמעות מלת  – ָּתִמ; ה: המוריד גחלת דאמר רב נחמן אמר רבה בר אבו בבלי יומא מו,ב. במסקנת  ָּתִמ;
  פטור. –אבל נתק הגחלת למצוה אחרת וגרם לכיבויה ...  חייב, -וכבה הורידה שלא למצוה אחרת) (מעל גבי המזבח 

  

ה א ִתְכֶּבֽ �ֹ   מרכא סלוק – ל

ה תורה תמימה א ִתְכֶּבֽ �ֹ מד)לא תכבה תנא ר' אליעזר בן יעקב, כלפי שאמרה תורה לתרום יכול יכבה ויתרום ת"ל -  ל
  א ב']:[זבחים צ" 

ה א ִתְכֶּבֽ �ֹ מה)אף במסעות, ומה היו עושין לה בשעת מסעות, היו כופין עליה פסכתר - ל
  [ירושלמי יומא פ"ד ה"ו]: 

ר"ל הואיל ואמרה תורה שמצוה לתרום תרומת הדשן יכול שאם מצא את הגחלים אינן מאוכלות אלא לוחשות יכבה  מד) התורה תמימה הער
ה ן ת"לאותם כדי לקיים מצות תרומת הדש א ִתְכֶּבֽ �ֹ ואפילו כבוי דמצוה. ומטעם זה לא קיי"ל כשמואל דאמר המתנדב יין מזלפו ע"ג המזבח, , ל

 וטעמו מדכתיב ביין אשה, ולפי מש"כ דאפילו כבוי דמצוה אסור ממילא אסור זילוף יין שהוא מכבה, וקיי"ל כחכמים דמניב יין מצרפו לנסכים,
  :ועיין בסוגיא כאן

הוא כלי נחושת, והיו עושין כן מפני דכתיב (פ' במדבר) ודשנו את המזבח ופרשו עליו בגד ארגמן, ואם לא היו כופין  )המ התורה תמימה הער
ת כלי כזו היה נשרף הבגד. ומה שמדייק מלשון לא תכבה אף במסעות הוא מפני כי לשון זה הוא מיותר לגמרי אחרי דכתיב אש תמיד תוקד. וזו דע

מעון ס"ל דלא היה אש תמיד בשעת מסעות משום דכתיב ופרשו עליו בגד ארגמן, ואם היה אש תמיד היה נשרף הבגד, ולא ר' יהודה, אבל ר' ש
ניחא ליה לומר כר"י דהיו כופין כלי על האש, משום דכתיב מקודם ודשנו את המזבח והדר ופרשו עליו בגד, משמע שהיו מדשנין קודם פרישת 

ירושו שישימו עליו דברים דשנים כדי שיתקיים האש וע"ע מש"כ פ' במדבר שם, והנה קבענו בפנים רק דעת ר"י הבגד, ור"י ס"ל דהלשון ודשנו פ
  :ע"פ הכלל ר"י ור"ש קיי"ל כר"י

ה א ִתְכֶּבֽ �ֹ מגביל שאפילו כבוי של מצוה כמו למצוות תרומת הדשן  –מרכא סלוק, מרכא מרבה מצבים שיש למנוע בהם כיבוי, סלוק  – ל
לכן מגבילים התנדבות יין שלא יזלף על המזבח אלא יצורף לנסכים שנותנים בצד המזבח. ובשעת המסעות היו מונעים כבוי וע"י לא יכבה, ו

  כפית כלי מעל אש התמיד היו מונעים שריפת הבגד שפרשו על המזבח בשעת המסעות.

  

ֶלת ַהִּמְנָחה- ּומִ [ח] ויקרא צו ו,ח,ט:  ֹו ִמֹּס% ּנּו ְּבֻקְמצ� ים ִמֶּמ� ּה ְוֵאת- ָּכלְוֵהִר& ר ַעל-ַּׁשְמָנ* ה ֲאֶׁש� יַח -ַהְּלֹבָנ* Kַח ֵר יר ַהִּמְזֵּב� ַהִּמְנָח�ה ְוִהְקִט+
ּה ַלהֽ  ַח ַאְזָּכָרָת�   ׃ 'ִניֹח;

ֶהל[ט]  ר ֹאֽ �ׁש ַּבֲחַצ ֹום ָקֹד* - ְּבָמק+ ָאֵכל ֹות ֵּתֽ �יו ַמּצ% ן ּוָבָנ ּו ַאֲהֹר+ ָּנה יֹאְכל�   מֹוֵע�ד יֹאְכֽלּוָה׃-ְוַהּנֹוֶת+ֶרת ִמֶּמ*
   בבלי יבמות מ,אראה 

ׁש )ט,וי' צו ו(הכתוב   .) ע"פ תוס'13, 12הערה  2הסבר הבא נעשה בעזרת (שוטנשטיין מ,אה ֹום ָקֹד* - ְּבָמק+ ָאֵכל ֹות ֵּתֽ יתר ומאפשר  ַמּצ%
  (וי' צו י,יב) "ואכלוה מצות" שנאמר על מנחת חובה יש ללמוד ממנו לכל המנחות.- רש"י ל'להידרש לדברים אחרים. פ

-  )ט,וי' צו ו( ָאֵכל ֹות ֵּתֽ ׁשַמּצ% ֹום ָקֹד*  קטן אפשר שמרמז לפירוש שיש שני אופנים בקיום מצות אכילת שיירי מנחות- זקף -  ְּבָמק+

  באכילה זאת: (א) הכהן מקריב הקומץ אוכל (ב) כהן אחר הראוי לעבודה אוכל.מתכפרים והבעלים 

ץ המנחה מקיים מצות אכילת כל כהן ראוי לעבודה חולק באכילה. לכן גם מי שלא קמ רמב"ם הל' מעשה הקרבנות פ"ט או פי"ב
  שיריים.

מכאן הלימוד למצות יבום שכל אח ראוי יכול לקיים מצות יבום, המקוימת בשני אופנים. בתחילה פונים למבוגר שבאחים שיקיים 
  המצוה, ואח"כ לצעירים ממנו לקיים מצוה זאת.

-  )ט,וי' צו ו( ָאֵכל ֹות ֵּתֽ ור, או בעיסה שחלוטה (במים רותחין) ואח"כ אפויה בתנור אדם יוצא במצה של פסח בעיסה האפויה בתנ –ַמּצ%
  או אלפס שגם היא נקראת "לחם עוני".

-  )ט,וי' צו ו(אפשר כי תבנית הטעמים של  ָאֵכל ֹות ֵּתֽ מהפך פשטא מרמזת להוציא את מצת המנחות מפשט מצת פסח (שני אופנים  –ַמּצ%
ת היא רק מצה האפוייה בתנור, זאת "מצה גמורה" ולא מצה של אפיה כשרים, מאפה תנור, חלוט ומאפה תנור). לריטב"א מצת מנחו

  אחר חליטה. אבל תוספות הרא"ש לומד שבחלוטה בלבד לא מקיימים המצוה אבל במצה האפויה אחר חליטה מקיימים מצוות אכילה.

  

ׁש )ט,וי' צו ו( ֹום ָקֹד* - ְּבָמק+ ָאֵכל ֹות ֵּתֽ היות במקום קדוש (הראוי לעבודה) בין אם קמץ קטן, שתי דרשות (א) כל כהן הראוי ל- זקף -  ַמּצ%
בין אם לא קמץ, מקיים מצות אכילת מצת שיריים. (ב) מצת השיריים של מנחות יוצאת מפשט מצת פסח (אפויה, או אפויה אחר 

  חליטה) ורק אפויה היא מצת השיריים שיצא הכהן באכילתה. 

  

ּתִ  :י,צו ו ויקרא �ם ָנַת ץ ֶחְלָק; א ֵתָאֶפה- ָחֵמ* %ֹ ּה ֵמִאָּׁש�יל ם׃   י ֹאָת� וא ַּכַחָּט�את ְוָכָאָׁשֽ ָדִׁשים- ִה* ֶדׁש ָקֽ   ֹק%

א ֵתָאֶפה-  %ֹ ץ  ל םקטן, שתי דרשות , - זקף מהפך פשטא –ָחֵמ*   תביר – ֶחְלָק;

ם - י"רש ץ ֶחְלָק; א ֵתָאֶפה- ָחֵמ* %ֹ    - תהיה  משמעותו .בחמץהשירים אסורים  אף - ל

- שיחמיץ. זה מתאים ל קודםריים יש להקפיד שלא יחמיצו. או שיאכלו או הנותר ישרף ואם ישאר עוד שי )ב' (הנאפה לא יהיה חמץ )א(

  כי אז עליהם להאכל כחומר המנחה. וחמץ יפסול המנחה ועליה להשרף. אחרשיש לשמור המנחה ממגע בקרבן או אוכל  )אי,וי' צו ו(

נמשך על מה  שתביראתה תצוה מפרש פר' פסיק ובמקטן -קףמפרש שז במלאכי ב' ירש"ותביר,  טןק- קףז חיבר ירש"לכאורה  -  טט
  שלפניו היינו הקרא הבא ולא לאחוריו.

אכילת  קומץ - כליל כמו עולה. מנחת ישראל (כהמשך הפסוק מנחת חטאת כחטאת, מנחת נדבה כאשם)  כהניםלהסביר כך: מנחת  יש
  מתכפרים. עליםובמזבח, שיריים אכילת כהנים, שדומה לאכילת מזבח, כעין אש, כהנים אוכלים 

המזבח כך אין כהנים אוכלים  עלר, לכן כשם שאין חמץ עולה ווהחמץ הוקש לשא וכל דבש לא תקטירו ממנו לה' ", שארכל  כי" ונאמר
  חמץ. 

ם   המזבח.  לאשהכהנים הדומה  לאכילתולפרט השייך  המזבחהשייך לאש  לפרט ֵמִאָּׁש�י, ומחלק את מחלקבתפקיד  –תביר  - ֶחְלָק;

  .השירייםאש המזבח ומותיר לכהנים את  יע" הנאכלממעט את הפרט של הקומץ בתפקיד  –תביר  - םֶחְלָק; 

ּה ִּתי ֹאָת� �  אותה יתור לרבות, דורש עיון - מרכא טפחא  -  ָנַת
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים אריה זצ"לת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק עלוי נשמל

  

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –פה, התשס"א - תורה שבעלטעמי המקרא וה שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 פ֖חאט מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שההלכה חלה  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  השלם והחלק נדרשים;סדור שנחלק,  – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףרק על חלק מפרטיה; 

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאענין; יוצא מה – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

  (התשע"ו, בהשתתפות נחלת יעקב)ויקרא צו ו,א  1.6

  . יםקרבנות הבאים מסולת חיטים או שעור ]מנחותמושגים תלמודיים אילן: -[שו"ת בר

ן תְוָכל־ִמנְחַ֥  )טז,צו,ווי' (( שהן נקמצות (שמקטירים מהן קומץ על גבי המזבח) וישנן מנחות שאינן נקמצות ישנן מנחות : ֵתָאֵכֽל O֥א ִּתְהֶי֖ה ָּכִל֥יל ּכֵֹה֛

  . , כפי שיבואר בערכה של כל מנחה ומנחה)פ
אלו הן: א. קמיצת המנחה; ב. נתינת הקומץ בכלי שרת; ג. הולכת הקומץ , ושל המנחות הנקמצותהכרחיות ישנן להכשרן וכפרתן  ארבע עבודות

  . למזבח; ד. הקטרת הקומץ על גבי המזבח
ארבע עבודות אלו דינן כעבודות הנעשות בזבחים: שחיטה, קבלת הדם, הולכת הדם וזריקת הדם. קמיצת המנחה היא כמו שחיטת הזבחים. נתינת 

הולכת הקומץ כהולכת הדם. הקטרת הקומץ כזריקת הדם; ומכאן שכל מה שפוסל באחת מן העבודות של  הקומץ בכלי שרת היא כמו קבלת הדם.
  .הזבח (ראה: "זבחים") פוסל בעבודה המתאימה לה במנחה

  

+י ַאֲהֹרןC ַהֹּכֲהִניםD  ,ב:ויקרא ב ּה ֶאל־ְּבֵנ ֱהִביָא�   ֶוֽ
W ִמָּסְלָּתּה- ּוִמַּׁשמְ  א ֻקְמצ� +ֹ ם ְמל Xץ ִמָּׁש ּה ַע�ל ָּכל־ְלֹבָנָת�ּה ְוָקַמ&   ָנ*

ַח ַלֽה': יַח ִניֹח� �ָחה ִאֵּׁש;ה ֵר ן ֶאת־ַאְזָּכָרָתּה- ַהִּמְזֵּב* Xיר ַהֹּכֵה   ְוִהְקִט&

ַח ַלֽה': :ט,ויקרא ב יַח ִניֹח� �יר ַהִּמְזֵּב�ָחה ִאֵּׁש;ה ֵר ּה ְוִהְקִט� +ָרָת* ים ַהֹּכֵה%ן ִמן־ַהִּמְנָחה- ֶאת־ַאְזָּכ   ְוֵהִר&

י ֽה':וְ  :י,ויקרא ב �ים ֵמִאֵּׁש ָדִׁש� ֶדׁש ָקֽ ��יו ֹק ן ּוְלָבָנ ה ְלַאֲהֹר�   ַהּנWֶת-ֶרת- ִמן־ַהִּמְנָח*

ָחה ַע�לה,יב: ויקרא  יר ַהִּמְזֵּב* W ֶאת־ַאְזָּכָרָתּה- ְוִהְקִט+ Xא ֻקְמצW ֶּמָּנה ְמל& Tְוָקַמ+ץ ַהֹּכֵה+ן׀ ִמ Dֶאל־ַהֹּכֵהן Cוא: ֶוֱהִביָאּה ' ַחָּט�את ִהֽ   ִאֵּׁש+י ה�

   ]אלא אם נאמר אחרת החפץ חיים על תו"כבסוגרים פירוש  דבורא דנדבה פרשה ט -ספרא ויקרא [

ּה( (א) פרשתא ט ֱהִביָא� ֱהִביא�  (יכול לכתוב) )מרביע א –רביע, ארבעה לימודים)(טט  – ֶוֽ ּה כתוב)אבל ( ֶוֽ ֱהִביָא� אלא טט: ( שלא יביאנה חציים ֶוֽ

 )מרביע ב -(טט הן גדול מקריב חביתין בחצאין, מנחת נדבה אינו יכול להביאה חצאין לא הוא ולא אחרים) (דאף שכ)בכלי אחד עשרון –מנחה  סתם
ּה (מאחר שקבעם במנחה אחת קרינן ביה  הא אם אמר הרי עלי מנחה של שני עשרונות לא יביאנה בשני כלים אלא בכלי אחד ֱהִביָא� כולה ֶוֽ

לוקח מחצית ושם גם מנחת חובה של כ"ג כל יום קודם מביא עשרון שלם בכלי שרת ואח"כ  שלם ולא בחציים(א) לפחות עשרון  שני לימודיםטט: (, יחד)
+י ַאֲהֹרןC )עשרון יביא בכלי אחד 60נדר מעשרון ועד נדב או , (ב) בכלי שרת אחר להקרבה כל מה שהם יכולים לעסוק ( אפילו הן רבואות ֶאל־ְּבֵנ

אחד אוחז הכלי שהמנחה בתוכו ואחד קומץ ואחד תופש את הכלי  מגיש ושלושה יכולים לעסוק בקמיצה במנחה עוסקים ומצותה בכך כגון אחד
, )שרת שמקדש בו את הקומץ כדאמרינן במנחות ז, ואחד נותנו לחבירו וחבירו לחבירו עד שמגיע למזבח ואחד מולחו ואחד מקטירו, ר"ש משנץ

ֶלPַהְדַרת םְּבָרב־עָ֥  )משלי יד,כח(וכך הוא אומר  +י ַאֲהֹרןC ַהֹּכֲהִניםD טט: ( ,־ֶמ֑ מונח זרקא סגול, מונח מרמז ליותר מדרשה אחת בתבנית הטעמים  –ֶאל־ְּבֵנ
   .)זרקא סגול. (א) רבוי כהנים העוסקים במנחה, אף שמספיק אחד; (ב) מוסיף מן הענין על הענין, לקמיצה מרחיב לעזרת ישראל

ץ )מרביע ג -(טט  , הלא דין הוא מה אם שחיטה (ואינה כשרה בזר) שהקמיצה מצות כהונהמלמד  סמיכות המלים)מטט: ( ַהֹּכֲהִניםD ְוָקַמ&
שעולת (שקבע לה צפון לא קבע לו כהן, קמיצה שלא קבע לה צפון, אינו דין שלא יקבע לה כהן, מליקה תוכיח, שלא קבע לה צפון 

(אף קמיצה אע"ג דלא קבע לה צפון דכתיב וקבע לה כהן  ), זבחים סד,בשים)(קדשי קד העוף היה מולק בקרן דרומית מזרחית כדתנן בפרק ק"ק
ם Xץ ִמָּׁש , תאמר בקמיצה (שמולק ונותן דמה למזבח)לא, אם אמרת במליקה שקבע לה מזבח  .ממקום שרגלי הזר עומדות, ג"כ צריך כהן) ְוָקַמ&

לקמיצה מרחיב טט: ( ַהֹּכֲהִניםD יקבע לה כהן, תלמוד לומר  , הואיל ולא קבע לה מזבח לא(שמקדש קומץ בכלי שרת) שלא קבע לה מזבח

ץ , )לכהנים גם כאשר לא קבע מקום לקמיצה ולא קבע מזבח םטט: ( מלמד שהקמיצה מצות כהונהְוָקַמ& Xץ ִמָּׁש ללמוד מלמד שיש קדמא ואזלא  – ְוָקַמ&

ּה -אה משמשת כענין רביעי מהמרומז באלא שהדרשה הב, המשךכאן ובם מפרטיה, וופרטכעין כלל מעשה קמיצת המנחה ב רביע, ארבעה  – ֶוֱֽהִביָא�
ץ, ודרשה ג ודרשה ד מהרביע הם חלק מן הפרטים בכלל ופרט בגלל מלת לימודים    .)ְוָקַמ&

ים ַהֹּכֵה%ן )טויקרא ב,( יכול מצוה שיקמצנה הכהן ואם קמצה זר תהא כשרה, תלמוד לומר שוב  )מרביע ד -(טט  (ב)  ן־ַהִּמְנָחה- מִ ( ְוֵהִר&
ּה    .קמצה זר תהא פסולהקבעה שאם  )דהיינו קמיצה ֶאת־ַאְזָּכ+ָרָת*

ץ   )בויקרא ב,( ): ברור משמע(טט (ג) ץ , או אחד לעשרון אחד קומץ אחד לששים עשרון קומץְוָקַמ& קומץ אחד לעשרון אחד ששים ְוָקַמ&
למד טט: (בונה קומץ אחד לעשרון אחד קומץ אחד לששים עשרון קומץ לששים עשרון, הרי אני דן טעונה קמיצה וטעונה לבונה מה ל

קומץ  :(טט (ד)אף קמיצה קומץ אחד לעשרון אחד קומץ אחד לששים עשרון. ) )ח,צו,ווי' (-ראה תמיכה להקש ב בפרק קודם בתו"כ זההקש 
טעונה קמיצה וטעונה  (טט: מנחה)כלך לדרך הזו או  ), ובא נסיון לפרוך הלכה זאתאחד עד ששים עשרון ולא כמו השמן שלוג לכל עשרון מששים

ר' אליעזר בן ל, [רמב"ם הל' מע' הקרבנות פי"ב,ה"ז]-שמן כ מביא לוג 60לכל עשרון עד רבנן ל ]מנחות פח,א[בבלי -תו"כ נוקט כאן כרבנן ב(טט: שמן 
מה  )א נאמרו כל הדברים האלו אלא למצוה שכך היא מצותהכשירה, ל(בשמן) ...  לא בלל ]א"י,ה[רמב"ם הל' מע' הקרבנות פי"גיעקב מביא לוג אחד, 

נראה למי  (ה)שמן לוג אחד לעשרון אחד ששים לוג לששים עשרון אף קמיצה קומץ אחד לעשרון אחד ששים קומץ לששים עשרון. 
רק קומץ אחד מתוך  כיטט: ( דמה דנין דבר שכלו עולה לאישים מדבר שכלו עולה לאישים, ואל יוכיח השמן שאין כלו עולה לאישים

 ][כסף משנה הל' מע' הקרבנות פי"ב,ה"ה( , או כלך לדרך הזו דנין דבר שמעוטו מעכב את רובו מדבר שמעוטו מעכב את רובוהרבה עשרונים)

   , ואל תוכיח לבונה שאין מעוטה מעכב את רובו )עשרון מנחה מעכבבחסרון 
 טט: אפשר כי מרומזים( ונה, חיסר לבונתה כשירה, והוא שיהיה עליה שני קורטי לבפסולה חסר שמנה...  ]ח,ה"פסולי המוקדשין פי"א[רמב"ם הל' (

ה )ח,צו,ווי' (קטן בתפקיד שניים במלה -בזקף לוג שמן לעשרון הוא טט: ( ,)ַע�ל ָּכל־ְלֹבָנָת�ּה )ב,בוי' ( אבל קורט אחד פסולה שנאמר)  ַהְּלֹבָנ*
ריבה שמנה ולבונתה עד שני לוגין לכל עשרון, ושני  ]ט,ה"פסולי המוקדשין פי"א[רמב"ם הל' (ע"פ  המינימום, קומץ לבונה הוא שיעור בינוני כי

  )קומצי לבונה לכל מנחה כשירה, שני לוגין או שני קומצין או יתר על זה פסולה.

ץ תלמוד לומר   ץ קומץ אחד לעשרון אחד, קומץ אחד לששים עשרון, ְוָקַמ& ם ְוָקַמ& Xבן בתירה אומר הזר עומדותממקום שרגלי ִמָּׁש ,
ץ מנין אם  ם בשמאל יחזיר ויחזור ויקמוץ בימין, תלמוד לומר ְוָקַמ& Xקדמא ואזלא, התיקון הולך אחר ההתחלה ממקום שקמץ כברִמָּׁש)( .  

W ): ברור משמע(טט (ו) א ֻקְמצ� +ֹ ֹו )ח,ו צווי' (יכול מלא קמצו מבורץ, תלמוד לומר  ְמל ֹו )ח,צו,ווי' (או  ְּבֻקְמצ� יכול יקמוץ בראשי  ְּבֻקְמצ�

Wאצבעותיו, תלמוד לומר  א ֻקְמצ� +ֹ במחבת ובמרחשת ומוחק בגודלו  במנחות מפותתות אחרי שהוכנו)טט: (, הא כיצד חופה את פס ידו ְמל
שני , אצבעותיו כדי שלא יקמוץ רק בראשי , קומצו צריך למלא קומצושלא יהיה מבורץ מלא קומצו צריך לקומצוטט: ( באצבעו מלמעלן ולמטן

W (ז). )או שתי נקודות מקורות, אפשר שזה נקודה בכל אחד מה[מונח] רביע שלוה הלמודים הצריכים לשני א ֻקְמצ� +ֹ יכול  )ִמָּסְלָּתּה- כתוב טט: (סלת  ְמל
לת יכול מקום הקמיצה והשאר יהא קמח, תלמוד לומר מסלת אי מס )כעין ממעט ִמָּסְלָּתּה- כי אות "מ" של טט: (מקום הקמיצה יהא סלת 

ּה שתהא כלה סלת ִמָּסְלָּתּה- השאר יהא קמח, תלמוד לומר  )על הקודםקצת מרחיב טט: (והצדדין יהא סולת  טט: ( שמן שתהא כלהּוִמַּׁשְמָנ*

 ב) –(טט הא הסלת בלולה בשמן, שת א)  –(טט קטן, שני לימודים)-(פשטא זקף ִמָּסְלָּתּה- ּוִמַּׁשְמָנ*ּה (ח).  בסולת?) נבללשכל השמן בשיעור לוג 

ּה שאם חיסר סולתה כל שהיא פסולה, ִמָּסְלָּתּה- דבר אחד  לא ִמָּסְלָּתּה-  (ט)פסל.  משיעור לוג) הח"ח:( שאם חסר שמן כל שהואּוִמַּׁשְמָנ*

ּה מסלת חברתה,    , זה נלמד ממפיק ה)טט: ( דלא משמן חברתה שלא יביא שתי מנחות בכלי אחּוִמַּׁשְמָנ*
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים אריה זצ"לת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק עלוי נשמל

  

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –פה, התשס"א - תורה שבעלטעמי המקרא וה שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 פ֖חאט מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שההלכה חלה  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  השלם והחלק נדרשים;סדור שנחלק,  – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףרק על חלק מפרטיה; 

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאענין; יוצא מה – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

מכאן אמרו שתי מנחות שלא נקמצו ונתערבו זו בזו אם יכול לקמוץ מזו בפני עצמה ומזו  [מונח] רביע)ְמO֣א ֻקְמ֗צֹו -ל הקשורנקודה הטט: (
W [מונח] רביע)ְמO֣א ֻקְמ֗צֹו -ה לקשורנקודה ה( (י)בפני עצמה כשרות, ואם לאו פסולות.  א ֻקְמצ� +ֹ אם קמץ ועלה בידו ש ִמָּסְלָּתּה- ּוִמַּׁשְמָנ*ּה ְמל

ִמָּסְלָּתּה- , )דהוי ליה קומץ חסר קטן כעין כתוב סתום שלא בא לסתום אלא לפרש-(... רביע ... זקף צרור או גרגיר מלח או קורט של לבונה פסל
ּה ַע�ל ָּכל־ְלֹבָנָת�ּה  , קמיצה בשעה שאין [מונח] רביע ְמO֣א ֻקְמ֗צֹו-ה לקשור(נקודה ה שתהא שם לבונה בשעת הקמיצה על כל לבונתהּוִמַּׁשְמָנ*

יר , )(א) -מצב כמות הלבונה (א) מלא קומץ; (ב) פחות ממלא קומץ. אתנח מגביל ל-מקף כרב ָּכל־ְלֹבָנָת�ּהמלא קומץ לבונה על המנחה פסולה,  ְוִהְקִט&
יר  (יא)שילקט לבונה ויעלה לאישים.  , נטמא הקומץ, או השיריים קודם הקטרה)גון שאבדו כ הח"ח:( הקומץ אף על פי שאין שיריםְוִהְקִט&

ודין הוא מה אם במקום שהורע כח המזבח בשתי הלחם ובלחם הפנים  סיון להוכיח בקל וחומר)(נאבד, יכול יאכלו הכהנים בשירים, 
פה כח הכהנים מקום שיפה כח המזבח בקומץ, אינו דין שיי) רק הם אוכלים ולא המזבח(שיפה כח הכהנים בהם (שאין מביאים מהם למזבח) 

מה אני  ), אם תלמד שיאכלו הכהנים לפני הקטרת הקומץקל וחומר(דחיית ה, נים)הכהדאף שאין למזבח חלקו מכל מקום יאכלו  הח"ח:( בשירין
י ֽה' )יויקרא ב,(מקיים  �ים ֵמִאֵּׁש ָדִׁש� ֶדׁש ָקֽ ��יו ֹק ן ּוְלָבָנ ה ְלַאֲהֹר� ְמO֣א ֻקְמ֗צֹו ( (יב)לאחר מתנת האישים.  , אין להם אלאְוַהּנWֶת-ֶרת- ִמן־ַהִּמְנָח*

ּה   [מונח] רביע) +ָרָת* כשהכהן עושה בה מצות הגשה למזבח נזכרים בה הבעלים לטובה, שמחפשים זכויותיו ומכריעים  הח"ח:(נזכרים בה ַאְזָּכ

אזכרה  )ט,בוי' (ן אומר נאמר כאן לבונתה, רבי שמעו(הקטרת)ונזכרין ב במצות הקטרת קומצה) הח"ח:(נזכרים בקמיצה  אותו לכף זכות)
מה אזכרה אמורה להלן מלא  (וגם מלוא קומץ) אזכרה )נאמר חטאת על שבועת בטוי, קרבן עולה ויורד(מנחת  )יב,ה וי'(-רק ב :(טט להלןונאמר 

W( קומץ Xא ֻקְמצW כל המנחות. האזכרה לטובה של הבעלים כנראה ללמוד ל גזרה שוה, ממלים דומות ומשמעות דומהע"פ הח"ח ( אף כאן מלא קומץ )ְמל&

Wהיא רק כאשר נקמץ והוקטר  א ֻקְמצ� +ֹ    .)מן המנחה למיניה ְמל

  

  (הערה) א] איך הוציא ממלות אלה דרושים הרבים שחשב פה. והמפ' העלו פילא בקופא דמחטא ]]ו[התוה"מ (מלבי"ם) [ק-תוהה ה
   ה את הדרושים הרבים.היא המניע א ֻקְמ֗צֹוְמO֣  )וי' ב,ב( של טט: אפשר כי תבנית הטעמים מונח רביע

W א ֻקְמצ� +ֹ   מונח רביע, לפחות ארבע הלכות – ְמל

(מלא קומצו צריך לקומצו שלא יהיה מבורץ, קומצו צריך למלא קומצו כדי שלא יקמוץ רק בראשי אצבעותיו, שני הלמודים הצריכים לשני (ב) -(א) ו

  ] רביע שלו  או שתי נקודות)מקורות, אפשר שזה נקודה בכל אחד מה[מונחה
[בלי מנחות - (ב,ב) שלא יעשה כלי למדת קומצו, דבר הנדרש בתו"כ על (ו,ח) ע"פ הסבר התוה"מ [קה], וכן ב-טט: תו"כ אינו דורש ב

  יט,ב] 

W(ץ מכאן אמרו שתי מנחות שלא נקמצו ונתערבו זו בזו אם יכול לקמו [מונח] רביע)ְמO֣א ֻקְמ֗צֹו -ל הקשורנקודה ה((ג)  א ֻקְמצ� +ֹ מזו בפני  )ְמל
  עצמה ומזו בפני עצמה כשרות, ואם לאו פסולות.

W [מונח] רביע)ְמO֣א ֻקְמ֗צֹו -ה לקשור(נקודה ה (י) (ד) א ֻקְמצ� +ֹ שאם קמץ ועלה בידו צרור או גרגיר מלח או קורט של  ִמָּסְלָּתּה- ּוִמַּׁשְמָנ*ּה ְמל
  ,)שהקומץ יהיה מהמנחה בלבד (מהסולת עם השמן או מן המנחה האפויה תוב סתום שלא בא לסתום אלא לפרשקטן כעין כ-(... רביע ... זקף לבונה פסל

ּה ַע�ל ָּכל־ְלֹבָנָת�ּה  (ה) , [מונח] רביעְמO֣א ֻקְמ֗צֹו -ה לקשור(נקודה ה שתהא שם לבונה בשעת הקמיצה על כל לבונתהִמָּסְלָּתּה- ּוִמַּׁשְמָנ*

מצב כמות הלבונה (א) מלא קומץ; (ב) פחות ממלא -מקף כרב ָּכל־ְלֹבָנָת�ּהעל המנחה פסולה, (של אותו כהן)  לבונה מלא קומץקמיצה בשעה שאין 

  )(א) -קומץ. אתנח מגביל ל

Wהאזכרה לטובה של הבעלים היא רק כאשר נקמץ והוקטר (ו)  א ֻקְמצ� +ֹ   מן המנחה למיניה. ְמל

  

ת ַהִּמנְחָ֑  ויקרא צו ו,ז: את ּתֹוַר֖ ֹ֥ י ַהִּמזְֵּבַֽח:ְוז ּה ְּבֵנֽי־ַאֲהרֹ֙ן ִלְפֵנ֣י ֔ה' ֶאל־ְּפֵנ֖ ב אָֹת֤ ב ( ה ַהְקֵר֨   עבודת הגשת המנחה למזבח לפני קמיצה). זוַהְקֵר֨

ּה ְוֵאת- ָּכלויקרא צו ו,ח:  ֶלת ַהִּמְנָחה- ּוִמַּׁשְמָנ* ֹו ִמֹּס% ּנּו ְּבֻקְמצ� ים ִמֶּמ� ר ַעל-ְוֵהִר& ה ֲאֶׁש�   ַהִּמְנָח�ה -ַהְּלֹבָנ*
ּה ַלהֽ  ְוִהְקִט+יר ַח ַאְזָּכָרָת� יַח ִניֹח; Kַח ֵר   ׃ 'ַהִּמְזֵּב�

ץ   )בויקרא ב,( )(טט: ברור משמע (ג) דבורא דנדבה פרשה ט -ספרא ויקרא [ , או אחד לעשרון אחד קומץ אחד לששים עשרון קומץְוָקַמ&

ץ  ה מה לבונה קומץ אחד לעשרון קומץ אחד לעשרון אחד ששים קומץ לששים עשרון, הרי אני דן טעונה קמיצה וטעונה לבונְוָקַמ&
אף קמיצה קומץ אחד לעשרון אחד ) )ח,צו,ווי' (-ראה תמיכה להקש ב בפרק קודם בתו"כ זההקש למד טט: (אחד קומץ אחד לששים עשרון 

  קומץ אחד לששים עשרון.

ּה ְוֵאת- ָּכל ֶלת ַהִּמְנָחה- ּוִמַּׁשְמָנ* ֹו ִמֹּס% ה-ְּבֻקְמצ� בין קיסרים (כאן סלוק אתנח) בתפקיד כעין הקש. הכתוב קטן - קטן ... זקף- ... זקף -  ַהְּלֹבָנ*
ע"פ ההחלטה של מצוה על קמיצה ממנחת סולת, ועל ליקוט גרגרי הלבונה. תו"כ לומד הקש מקומץ לבונה לקומץ במנחה. ההסבר הוא 

מה לבונה קומץ כך גם  חז"ל שאין הקש לחצאין. לומדים מקמיצת המנחה אל כמות הלבונה המומלצת שתהא קומץ. ואז אפשר גם ללמוד
  הקומץ המופרש לאישים.

 טט: אפשר כי מרומזים( ונהחסר שמנה פסולה, חיסר לבונתה כשירה, והוא שיהיה עליה שני קורטי לב...  ]ח,ה"פסולי המוקדשין פי"א[רמב"ם הל' (

ה )ח,צו,ווי' (קטן בתפקיד שניים במלה -בזקף (טט: לוג שמן לעשרון הוא המינימום,  ,)ַע�ל ָּכל־ְלֹבָנָת�ּה )ב,בוי' ( אבל קורט אחד פסולה שנאמר)  ַהְּלֹבָנ*

ריבה שמנה ולבונתה עד שני לוגין לכל עשרון, ושני קומצי לבונה לכל  ]ט,ה"פסולי המוקדשין פי"א[רמב"ם הל' (קומץ לבונה הוא שיעור בינוני כי ע"פ 
  )מנחה כשירה, שני לוגין או שני קומצין או יתר על זה פסולה.

  ּוִמַּׁשְמָנ*ּה )ח,צו,ווי' (קטן בתפקיד שניים במלה - בזקף מרומזהשני לוגין שמן לכל עשרון טט: אפשר כי  עד שני לוגין לכל עשרון, ...ה שמנה ריב

  הַהְּלֹבָנ*  )ח,צו,ווי' (קטן בתפקיד שניים במלה -בזקף מרומזהשני קומצי לבונה לכל עשרון אפשר כי  , טט:ושני קומצי לבונה לכל מנחה כשירה

ה-ְוֵאת- ָּכל קטן בתפקיד שניים. שתי דרשות בפשט הכתוב, אפשר כי (א) מינימום לבונה שני -זקףקטן, - פשטא מקף זקף – ַהְּלֹבָנ*
  קורט; (ב) מקסימום לבונה שני קומץ

ֶלת ַהִּמְנָחה- ּוִמַּׁשְמָנ*ּה יוצאת מפשט קטן בתפקיד שניים. שתי דרשות כאשר לפחות אחת מהן - קטן, זקף-מהפך פשטא זקף -  ִמֹּס%

  .???קטן כרמז לשיעור מקסימלי של שני לוג לעשרון אחד- זקף ּוִמַּׁשְמָנ*ּההכתוב , אפשר כי (א) 

  שתי הדרשות הן:...  )ח,צו,ווי' ( החפץ חיים על תו"כ]בסוגרים פירוש  .בפרשתא צו [תו"כ ע"פ 

ֶלת ַהִּמְנָחה- (א)  מנחות בכלי אחד ויתערבו בהדדי דנמצא הקומץ מעורב  (והוא כדמפרש ואזיל שלא יביא שתי, ולא מסולת חברתה ִמֹּס%
  בשתיהן) 

  . ולא משמן חברתה שלא יביא שתי מנחות בכלי אחד, ּוִמַּׁשְמָנ*ּה(ב) 
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים אריה זצ"לת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק עלוי נשמל

  

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –פה, התשס"א - תורה שבעלטעמי המקרא וה שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 פ֖חאט מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שההלכה חלה  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  השלם והחלק נדרשים;סדור שנחלק,  – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףרק על חלק מפרטיה; 

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאענין; יוצא מה – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

  (התשע"ז)ויקרא צו ו,א  1.7

  המשך משנת (התשע"ו)

ּה ְוֵאת- ָּכלויקרא צו ו,ח:  ֶלת ַהִּמְנָחה- ּוִמַּׁשְמָנ* ֹו ִמֹּס% ּנּו ְּבֻקְמצ� ים ִמֶּמ� ר ַעלַהְּלֹבָנ* -ְוֵהִר&   ַהִּמְנָח�ה -ה ֲאֶׁש�
ּה ַלהֽ  ַח ַאְזָּכָרָת� יַח ִניֹח; Kַח ֵר יר ַהִּמְזֵּב�   ׃ 'ְוִהְקִט+

  החפץ חיים על תו"כ]פירוש הסימון הח"ח הוא  בסוגרים .בפרשתא צו [תו"כ 

ּנּו )ח,צו,ווי' ( ים ִמֶּמ� כשחלקו מתחילה אין הקומץ  ון)להוציא, למעט מן הדיטט: ((שיהא הקומץ מחובר לכל העשרון ולאפוקי מן המחובר,  ְוֵהִר&

   שלא יביא עשרון אחד בשני כלים. מחובר לכולו)

  (הערה) א] איך הוציא ממלות אלה דרושים הרבים שחשב פה. והמפ' העלו פילא בקופא דמחטא [התוה"מ (מלבי"ם) [קו]]-תוהה ה
  את הדרושים הרבים.  היא המניעה ְמO֣א ֻקְמ֗צֹו )וי' ב,ב(טט: אפשר כי תבנית הטעמים מונח רביע של 

. ב] למה דריש הדרוש שבמשנה ט' שנית בספרא פ' צו פ"ב מ"ה הלא כבר נלמד פה. ומדוע לא דריש שם יתר הדרושים. ולמה 
  :כפל הכתובים הלא כבר נלמד פה. וגם עוד בא במנחת בכורים מגרשה ומשמנה ומה ידרוש בו

  

יב ָקְרַּב%ן מִ  ויקרא ב,א: 
י־ַתְקִר ֶפׁש ִּכֽ Wְוֶנ� +ה ָקְרָּבנ� ֶלת ִיְהֶי ' ֹס� ה* ן ָעֶל�יָה ְלֹבָנֽה:      ְנָחה- ַלֽ �ֶמן ְוָנַת יָה- ֶׁש*   ְוָיַצ%ק ָעֶל&
ּה ֶאלויקרא ב,ב:  +י ַאֲהֹרןC ַהֹּכֲהִניםD -ֶוֱהִביָא�   ְּבֵנ

ּה ַע�ל ָּכל ֹו ִמָּסְלָּתּה- ּוִמַּׁשְמָנ* א ֻקְמצ� +ֹ ם ְמל ץ ִמָּׁש� ן אֶ -ְוָקַמ& יר ַהֹּכֵה� ַח לַ -תְלֹבָנָת�ּה ְוִהְקִט& יַח ִניֹח� �ָחה ִאֵּׁש;ה ֵר   ֽה'׃ַאְזָּכָרָתּה- ַהִּמְזֵּב*
ֶּלה -ְוֵהֵבאָת+ ֶאת[ח]    ׃  ה ֲאֶׁשKר ֵיָעֶׂש;ה ֵמֵא� ' ְוִהְקִריָבּה- ֶאללַ ַהִּמְנָח� ּה ֶאל-ה� ן ְוִהִּגיָׁש� ַח׃ -ַהֹּכֵה* ים ַהֹּכֵה%ן ִמן[ט]    ַהִּמְזֵּבֽ -ְוֵהִר&

יר ַהִּמזְ -ַהִּמְנָחה- ֶאת ּה ְוִהְקִט� +ָרָת* ַח ַאְזָּכ יַח ִניֹח� �  ֽה'׃לַ ֵּב�ָחה ִאֵּׁש;ה ֵר
  

ּה )בויקרא ב,( ן ָעֶל�יָה  )אויקרא ב,(...  [ספרא ויקרא פרשתא ח]רביע, ארבע הלכות בהבאת מנחת נדבה:  - ֶוֱהִביָא� �ֶמן ְוָנַת יָה- ֶׁש* ְוָיַצ%ק ָעֶל&
ּה )בויקרא ב,( ְלֹבָנֽה יָה ְלֹבָנֽה )ויקרא ב,א(  הח"ח:(מלמד שיציקה ובלילה כשרים בכל אדם , ֶוֱהִביָא� ן ָעֶל� �ֶמן ְוָנַת - ֶׁש* יָה  )ויקרא ב,ב(והדר  ְוָיַצ%ק ָעֶל&

ּה ֶאל ץ-ֶוֱהִביָא� +י ַאֲהֹרןC ַהֹּכֲהִניםD ְוָקַמ&   )וגו' מלמד שכל עבודות עד הקמיצה כשרים בזר ְּבֵנ

יָה-  )אויקרא ב,( ונותן שמנה ולבונתה, שנאמר...  [בבלי סוטה יד,ב] ן ָעֶל�יָה ְלֹבָנֽהְוָיַצ%ק ָעֶל& �ֶמן ְוָנַת ויקרא ( , ומוליכה אצל כהן, דכתיבֶׁש*

ּה ֶאל )בב, +י ַאֲהֹרןC -ֶוֱהִביָא�   וגו'ְּבֵנ

ּה )בויקרא ב,(והביא  ]ט[ספרא ויקרא פרשתא  ּה )בויקרא ב,(והביא יכול לכתוב וכתיב  ֶוֱהִביָא� דאף  הח"ח:(שלא יביאנה חציים  ֶוֱהִביָא�

אם אמר הרי עלי מנחה של שני  )למדת המעתהח"ח:(הא  ,)ה אינו יכול להביאה חצאין לא הוא ולא אחריםנדב ,איןשכה"ג מקריב הביתין בחצ
ּה )ויקרא ב,ב(מאחר שקבעם במנחה אחת קרינן ביה  הח"ח:(עשרונות לא יביאנה בשני כלים אלא בכלי אחד    )כולה ביחד ֶוֱהִביָא�

ּה )בויקרא ב,( נדבה ארבע הלכות אפשריות: (א) הכנת המנחה כשרה בכל אדם (ב) הולכה אצל הכהן בכל רביע, בהבאת מנחת  - ֶוֱהִביָא�
  עשרון בכלי אחד) 60(ד) הבאת כל הכמות שהתנדב בכלי אחד (במקום אחר מתברר שעד  שלא יביאנה חצייםאדם (ג) 

  

ץ  )בויקרא ב,(בזיכין. מתיב ר' ירמיה: כשרה, שכן מצינו בסילוק  -גופא, א"ר אלעזר: מנחה שקמצה בהיכל ...  [בבלי מנחות ח,ב] ְוָקַמ&
ם םממקום שרגלי הזר עומדות; בן בתירא אומר: מנין שאם קמץ בשמאל שיחזיר ויקמוץ בימין? ת"ל:  - ִמָּׁש� ץ ִמָּׁש� , ממקום ְוָקַמ&

; איכא דאמרי, א"ל ר' תו)פתר את קושי –(טט: ויש אומרים שהוא הקשה והוא פרק שקמץ כבר! איכא דאמרי: הוא מותיב לה והוא מפרק לה 
יעקב לר' ירמיה בר תחליפא: אסברא לך, לא נצרכא אלא להכשיר את כל עזרה כולה, שלא תאמר: הואיל ועולה קדשי קדשים ומנחה 

! )(והמנחה אינה כליל מה לעולה שכן כליל )אין ללמוד מעולה כי (תשובהקדשי קדשים, מה עולה טעונה צפון, אף מנחה טעונה צפון. 
מה לאשם שכן מיני דמים!  )(ודוחה ההשואה כימה לחטאת שכן מכפרת על חייבי כריתות! מאשם.  )(ודוחה ההשואה כי. )(שבצפון אתמחט

-ְוִהְקִריָבּה- ֶאל )ויקרא ב,ח(! אלא איצטריך, ס"ד אמינא, הואיל וכתיב: )(ודוחה שבכולם יכול לענות מדמיםמכולהו נמי שכן מיני דמים 
ן ְוִהִּגיָׁש�  ַח׃-ּה ֶאלַהֹּכֵה* ץ )ויקרא ב,ח( ַהִּמְזֵּבֽ , מה הגשה בקרן דרומית מערבית, אף קמיצה נמי בקרן דרומית מערבית, קמ"ל ְוָקַמ&

  . )שהקמיצה יכולה להיות גם בעזרת ישראל ולא רק בקרן דרומית מערבית של המזבח(
  

ּה ֶאל )בויקרא ב,( +י ַאֲהֹרןC ַהֹּכֲהִניםD -ֶוֱהִביָא� לא נצרכא אלא  [בבלי מנחות ח,ב]- יף מעין הענין על הענין כנלמד בזרקא סגול, מוס – ְּבֵנ
  לקמיצה. כל עזרה כולהלהכשיר את 

+י ַאֲהֹרןC ַהֹּכֲהִניםD -ֶאל דבורא דנדבה  -ספרא ויקרא [מונח זרקא סגול, טעם מונח מלמד על רבוי דרשה של מהתבנית זרקא סגול,  – ְּבֵנ

+י ַאֲהֹרןC -ֶאל ]פרשה ט סוף פרק י ֶלP ),כחמשלי יד( פילו הן רבואות, וכך הוא אומראְּבֵנ ם ַהְדַרת־ֶמ֑ כל מה שהם יכולים  כלומר הח"ח:( ,ְּבָרב־ָע֥
לעסוק במנחה עוסקים ומצותה בכך כגון אחד מגיש ושלשה יכולים לעסוק בקמיצה אחד אוחז הכלי שהמנחה בתוכו ואחד קומץ ואחד תופש את 

במנחות דף ז ואחד נותנו לחבירו ותבירו לחבירו עד שמגיע למזבח ואחד מולחו ואחד מקטירו ר"ש  לי שרת שמקדש בו את הקומץ כדאמרינןכה
  )משנץ 

  

ּה  )בויקרא ב,( +י -ֶאלֶוֱהִביָא� מצב האמונה של הכהן (א) מודה בעבודה המסורה לבני אהרון (ב) אינו מודה - מקף כרב –בני - אל – ַאֲהֹרןCְּבֵנ
  )ז,לג ' צווי( אין לו חלק בכהונה, שנאמר: -דתניא, רבי שמעון אומר: כל כהן שאינו מודה בעבודה  ]בבלי מנחות יח,ב[בעבודה וגו'. 

ין ְלָמָנֽה: ן ֧לֹו ִתְהֶי֛ה ׁ֥שֹוק ַהּיִָמ֖ ֹ֑ ֶלב ִמְּבֵנ֣י ַאֲהר ים ְוֶאת־ַהֵח֖ ם ַהְּׁשָלִמ֛ יב ֶאת־ַּד֧ מודה בעבודה יש לו חלק בכהונה, שאינו מודה בעבודה אין  ַהַּמְקִר֞
ים )ז,לג ' צווי(תבנית הטעמים של  ו חלק בכהונה;ל ם ַהְּׁשָלִמ֛ יב ֶאת־ַּד֧ גרשיים ... תביר מלמדת בכעין יצא להקל ולהחמיר,  – ַהַּמְקִר֞

ן וההחמרה היא במלים  ֹ֑ ןשמונעת מכהן שאינו מודה בעבודת הכהנים את חלק הכהנים בקרבנות. ִמְּבֵנ֣י ַאֲהר ֹ֑ במקף כי אינו מוטעם  ִמְּבֵנ֣י ַאֲהר
ּה  )בויקרא ב,(זה המקור ללימוד. אבל השימוש בלימוד הזה נמצא גם בפסוק  +י-ֶאלֶוֱהִביָא� וכאן מלמד שכהן המודה בעבודה זוכה בשיירי  ְּבֵנ

המנחה, ומי שאינו מודה אינו זוכה. הבירור הזה חשוב כי רבי שמעון אומר שעבודת הכהן במנחה מתחילה ביציקת השמן, אז לשיטתו כהן 
עושה כרבנן שאינו יוצק ובולל אלא רק מתחיל בקמיצה זה עלול להתפרש שאינו מודה בעבודות האלה. לכן בא ללמד שהוא מודה ש

  בעבודה כרבנן החל מקמיצה.

  

ן ָעֶל�יָה ְלֹבָנֽה:  )אויקרא ב,( מ"ט דרבנן? אמר קרא: ]בבלי מנחות יח, ב[ �ֶמן ְוָנַת יָה- ֶׁש* ּה ֶאלוֶ  )בויקרא ב,( ְוָיַצ%ק ָעֶל& +י ַאֲהֹרןC -ֱהִביָא� ְּבֵנ
ץ +י ַאֲהֹרןC )בויקרא ב,( מקמיצה ואילך מצות כהונה, לימד על יציקה ובלילה שכשירה בזר. ורבי שמעון?, ַהֹּכֲהִניםD ְוָקַמ& בבלי מנחות [ ְּבֵנ
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים אריה זצ"לת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק עלוי נשמל

  

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –פה, התשס"א - תורה שבעלטעמי המקרא וה שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 פ֖חאט מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שההלכה חלה  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  השלם והחלק נדרשים;סדור שנחלק,  – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףרק על חלק מפרטיה; 

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאענין; יוצא מה – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

יקת השמן במנחה. ודעתו נדחית רבי שמעון מרחיב (מקדים) חובת עבודת הכהנים אל יצ מקרא נדרש לפניו ולאחריו. -  ַהֹּכֲהִניםD  ]יט, א
  מפני דעת רבנן שחובת כהונה רק מקמיצה. 

אמנם לא למדנו עד כה (יח ניסן התשע"ז) את האמור הבא, אבל אם נקח את הרעיון של רבי שמעון ונאמר שתבנית הטעמים קדמא ואזלא, 
םשל הכתוב  ץ ִמָּׁש� עשית ברבים יש לה חשיבות והידור יותר. כך מקיימים מלמדת על כלל לכתוב לפניו יתקבל הכלל כי מצוה הנ – ְוָקַמ&

ֶלP ),כחמשלי יד( ם ַהְדַרת־ֶמ֑   ברב עם הדרת מלך. [אנצ' תלמ' כרך ד] ,ְּבָרב־ָע֥

  

ם ץ ִמָּׁש�  )בויקרא ב,(מתיב ר' ירמיה: ...  [בבלי מנחות ח,ב]- קדמא ואזלא, מרמז כי יש בכתוב לימוד בכעין כלל מלמד. נאמר ב – ְוָקַמ&

םְוָקַמ&  ם [בבלי זבחים סג,א]- ונאמר יותר ככלל ב ממקום שרגלי הזר עומדות; -  ץ ִמָּׁש� ץ ִמָּׁש� מנחות  ][משנה זבחים פ"ו,מ"א מתני' ְוָקַמ&
  וגו' מקום בעזרה בכלהיו נקמצות 

ם ץ ִמָּׁש� ת (כגון חובה עם קדמא ואזלא, (ב) מרמז כי יש בכתוב לימוד בכעין כלל מלמד מהבאת מנחת נדבה להבאת מנחות אחרו – ְוָקַמ&
  קרבן בהמה), קרבן עצים,

ֹו א ֻקְמצ� +ֹ ם ְמל ץ ִמָּׁש� (ג) מוצע לומר שאחד מהדברים שיש ללמוד מהכלל המרומז בתבנית הטעמים קדמא ואזלא הוא בשנוי הקריא  -  ְוָקַמ&

ֹושל הכתוב "מלא קמצו" אל "מי לא  ֹוביע של " (במשמע מי לא יקמוץ כי פוסל) ובעזרת תבנית הטעמים מונח רֻקְמצ� א ֻקְמצ� +ֹ מלמד  ְמל
  שיש לפחות ארבעה פוסלי קמיצה.

 רמב"ם פסולי המוקדשין יא,א]אחד מהפסולין [אחד מנחת חוטא ואחד כל המנחות שקמצן  .[משנה מנחות פ"א,מ"ב] מתני' ]בבלי מנחות ו,א[
יושב, עומד על גבי כלים על גבי בהמה ע"ג זר, אונן, טבול יום, מחוסר בגדים, מחוסר כיפורים, שלא רחץ ידיו ורגליו, ערל, טמא, 

פסול, בן בתירא אומר: יחזיר ויחזור ויקמוץ בימין. קמץ ועלה בידו צרור או גרגר מלח או קורט  - פסול. קמץ בשמאל  - רגלי חבירו 
  .צבעותיופסול. ואיזהו היתר? שקמצו מבורץ, וחסר? שקמצו בראשי א - פסול, מפני שאמרו: הקומץ היתר והחסר  - של לבונה 

  

ֹו א ֻקְמצ� +ֹ רב מסביר  [בבלי מנחות ו,ב] ]דכ[תו"ש מונח רביע, בתפקיד של לפחות ארבעה דברים הנלמדים מכאן בענין הקומץ. (א)  -  ְמל
שלשיטת בן בתירא בכל הפסולין לקמוץ ובכל המצבים הפוסלין הקמיצה יכול לתקן ע"י שיחזיר את הקומץ למקום שקמץ ממנו, וכהן 

ֹו ]א,יא[בבלי מנחות  ]כה[תו"ש הראוי; (ב)  יקמוץ באופן א ֻקְמצ� +ֹ  רש"י:( שינאמר ליה כדקמצי אין, אמר ליה אביי לרבא כיצד קומצי ְמל

עד שמגיע על פס ידו ) (אמצעיות "אצבע, אמה, קמיצה"אמר רב זוטרא בר טוביה אמר רב חופה שלש אצבעות ; ).ומשמע בכל האצבעות
ֹ+  תניא נמי הכי . (ג)וקומץ ֹוְמל ֹו )ח,צו,ווי' ( יכול מבורץ ת"ל א ֻקְמצ� בעזרת אגודל וזרת מוחקים מה שמבורץ מעבר לאצבע ומעבר  ְּבֻקְמצ�

ֹו )ח,צו,ווי' (- ב אי לקמיצה ועושה הקומץ חלק; (ד)  אז אולי מספיק לקמוץ) היות ובפר' צו לא נאמר "מלא" (טט: ( יכול בראשי אצבעותיו ְּבֻקְמצ�

ֹו )ב,בוי' (ת"ל  פס ידו)מעט עד שלא יגיע ל רש"י:( א ֻקְמצ� +ֹ [בבלי מנחות  ]וכ[תו"ש ; (ה) הא כיצד חופה שלש אצבעותיו על פס ידו וקומץ ְמל

ֹו )ב,בוי' ( דתניא ]ב,יט א ֻקְמצ� +ֹ ֹו )ח,צו,ווי' ( ְמל ֹו )וי' ב,ב(תרי קראי כתיבי  רש"י:( ְּבֻקְמצ� א ֻקְמצ� +ֹ  הדר שני בדבוריה(מקום),  כתיב בחד דוכתא ְמל

ֹו )ח,צו,ווי' ( וכתיב ))שוב (למד [בבלי מנחות  ]זכ[תו"ש ; (ו) בידו קומץ אבל לא יעשה כלי למדת קומצו) רש"י:(שלא יעשה מדה לקומץ  ְּבֻקְמצ�

עשרון, מיעוטו מעכב את רובו. היין, . שאם חיסר כל שהוא פסול) רש"י:( הקומץ, מיעוטו מעכב את רובו ]ג,מ"ה[משנה מנחות פ" מתני'. ]ב,כז

(ז) אפשר כי הגמרא הבאה  וטו מעכב את רובו. השמן, מיעוטו מעכב את רובו. הסולת והשמן מעכבין זה את זה. הקומץ והלבונה מעכבין זה את זה.מיע
 רש"י:( מ"ט? אמר קרא: מלא קומצו תרי זימני גמ'.המסבירה את המשנה בסעיף הקודם, מלמדת על עוד תפקיד של הכתוב "מלא קמצו" 

    )חת נדבה וקמץ משם מלא קומצו וחד במנחת חוטא וקמץ הכהן ממנה מלא קומצו חד למצוה וחד לעכב.בויקרא חד במנ
  (ח) אפשר ש"מלא קמצו" או "בקמצו" בא ללמד שלא יהיו מעורבים בקומץ הסולת לבונה או דברים אחרים.

ֹו )ח,צו,ווי' (אפשר כי טעם רביע של מלת   תניא נמי הכימשתתפים בהסבר "מלא קמצו" (ג) מלמד ארבעה דברים, שאחדים מהם  ְּבֻקְמצ�

ֹו א ֻקְמצ� +ֹ ֹו )ח,צו,ווי' ( יכול מבורץ ת"ל ְמל בעזרת אגודל וזרת מוחקים מה שמבורץ מעבר לאצבע ומעבר לקמיצה ועושה הקומץ  ְּבֻקְמצ�

ֹו )ח,צו,ווי' (- ב אי חלק; (ד)  מעט עד שלא  רש"י:אז אולי מספיק לקמוץ) ( היות ובפר' צו לא נאמר "מלא"(טט: ( יכול בראשי אצבעותיו ְּבֻקְמצ�

ֹו )ב,בוי' (ת"ל  יגיע לפס ידו) א ֻקְמצ� +ֹ  )ב,בוי' ( דתניא ]ב,יט[בבלי מנחות  ]וכ[תו"ש ; (ה) הא כיצד חופה שלש אצבעותיו על פס ידו וקומץ ְמל
ֹו א ֻקְמצ� +ֹ ֹו )ח,צו,ווי' ( ְמל א ֻקְמצ�  )וי' ב,ב(תרי קראי כתיבי  רש"י:( ְּבֻקְמצ� +ֹ וי' ( וכתיב ))(למד שוב הדר שני בדבוריה(מקום),  כתיב בחד דוכתא ֹוְמל

ֹו )ח,צו,ו   ;בידו קומץ אבל לא יעשה כלי למדת קומצו) רש"י:(שלא יעשה מדה לקומץ  ְּבֻקְמצ�

   ממקום שהיא נבללת יפה) רש"י:(וקומץ ממקום שנתרבה שמנה  ]ב,[בבלי סוטה יד ]חכ[תו"ש  -  ִמָּסְלָּתּה- ּוִמַּׁשְמָנ*ּה
   ]יקתא זוטרתא (לקח טוב) ויקרא פרשת צו דף יט עמוד בפס[

ּנּו  )ח,צו,ווי' ( ים ִמֶּמ� ֹו מן המחובר. שלא יביא עשרון אחד בשני כלים. . ְוֵהִר& שלא יעשה מדה לקומץ אלא הגדול לפי גדלו ְּבֻקְמצ�
ֶלת ַהִּמְנָחה- והקטן לפי קטנו.    ולא משמן חברתה. .ּוִמַּׁשְמָנ*ּה. ולא סולת חברתה. ִמֹּס%

ר ַעל-ֵאת- ָּכלוְ  ה ֲאֶׁש� ּה. שילקט כל הלבונה ויעלה לאישים. ַהִּמְנָח�ה-ַהְּלֹבָנ* ַח ַאְזָּכָרָת� יַח ִניֹח; Kנזכרים בה נזכרים בקומצה 'ַלהֽ  ֵר .
  :ונזכרים בלבונתה

ֶלת ַהִּמְנָחה-  מהן יוצאת  שלפחות אחתקטן מלמד על שתי דרשות, מהפך פשטא מלמד - קטן, זקף-מהפך פשטא זקף -  ּוִמַּׁשְמָנ*ּה ִמֹּס%
  קטן כרמז לשיעור מקסימלי של שני לוג לעשרון אחד- זקף ּוִמַּׁשְמָנ*ּהלעיל הוצע לומר שאחת הדרשות היא:  .מפשט הכתוב

ֶלת ַהִּמְנָחה-  מוצע לומר שהדרשות הן: (טט: א)   , ולא משמן חברתה .ּוִמַּׁשְמָנ*ּהב)  -(טט  . ולא סולת חברתה.ִמֹּס%

  בע וש"י) שיקמוץ ממקום שבו יש רבוי שמן למרות שהקומץ יהיה מדולל בשמן.לאור שתי ההצעות מוצע לומר ע"פ (תי

ה-ָּכל   מצב לאיסוף הלבונה (א) חלקי (ב) מלא. וצריך ליקוט מלא. - מקף כרב – ַהְּלֹבָנ*

  (מנחות קו,ב)  עלי לבונה לא יפחות מקומץ, המנדב מנחה יביא עמה קומץ לבונה(הנודר)  האומר תורה שלמה [צג]][

לֶ  ּה ְוֵאת- ָּכלִמֹּס% ה-ת ַהִּמְנָחה- ּוִמַּׁשְמָנ* קטן בין שני קיסרים (כאן סלוק אתנח) תבנית טעמים - קטן, שני זקף- קטן ... זקף- ... זקף -  ַהְּלֹבָנ*
  כאן בתפקיד כעין הקש מהכתוב כאן קומץ למנחה קומץ ללבונה .

  ָּבָלא ְּבַרֲעָוא ְׁשַבח ִאְדַּכְרָּתּה ֳקָדם יְיָ:ְויֵַסיק ְלַמְדְּבָחא ְלִאְתקַ ...  ]תורה ויקרא ו -תרגום המיוחס ליונתן [ 

  :ויעלה לִמזבח לִהתקבל ברצון שבח אזכרתה לפני יי ... ]כתר יונתן ויקרא פרשת צו פרק ו[

ּה ַח ַאְזָּכָרָת� יַח ִניֹח; Kּה דרגא תביר טפחא, בתפקיד קבוצת פרטים שעל כל אחד חלה אותה הלכה או חל אותו ענין. במנחת ישראל  - ֵר היינו ַאְזָּכָרָת�

, השבח הוא עשיית כל פרט (א) אכילת שיירי המנחה ע"י הכהנים, (ב) הקטרת קומצה על המזבח, (ג) הקטרת לבונתה על המזבח, מתקבל ברצון לפני ה'

  בבחינת שאמרתי ונעשה רצוני.
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים אריה זצ"לת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק עלוי נשמל

  

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –פה, התשס"א - תורה שבעלטעמי המקרא וה שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 פ֖חאט מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שההלכה חלה  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  השלם והחלק נדרשים;סדור שנחלק,  – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףרק על חלק מפרטיה; 

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאענין; יוצא מה – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

  (התשע"ח)ויקרא צו ו,א  1.8

  המשך משנות (התשע"ו, התשע"ז)

ים ִמֶּמ� ויקרא צו ו,ח:  ּה ְוֵאת- ָּכלְוֵהִר& ֶלת ַהִּמְנָחה- ּוִמַּׁשְמָנ* ֹו ִמֹּס% ר ַעל-ּנּו ְּבֻקְמצ� ה ֲאֶׁש�   ַהִּמְנָח�ה -ַהְּלֹבָנ*
ּה ַלהֽ  ַח ַאְזָּכָרָת� יַח ִניֹח; Kַח ֵר יר ַהִּמְזֵּב�   ׃ 'ְוִהְקִט+

  ]על תו"כהחפץ חיים פירוש  הוא הח"חהסימון  בסוגרים .בפרשתא צו [תו"כ 

ּנּו )ח,צו,ווי' ( ים ִמֶּמ� כשחלקו מתחילה אין  להוציא, למעט מן הדיון)טט: (שיהא הקומץ מחובר לכל העשרון ולאפוקי  הח"ח:(בר, מן המחו ְוֵהִר&

   שלא יביא עשרון אחד בשני כלים. הקומץ מחובר לכולו)

ֹומסבירים כי ממלת  ][תוספות בבלי יומא מז,א  שלא יעשה כלי למדתיש שני לימודים: (א) שהקומץ לא יהיה מבורץ; (ב)  ְּבֻקְמצ�

ֹו ֹו (א) הכתוב נקט בלשון- הרחבה ל.  ֻקְמצ� ּנּו, כי כאשר ְמO֣א ֻקְמ֗צֹו )וי' ב,ב(ולא כתב  ְּבֻקְמצ� ים ִמֶּמ� מתיחס לקמיצה ממפתיתי  ְוֵהִר&
ֹוהמנחה האפויה, הם עולים מבורצים, ומלת  מלמדת שהכהן מוחק בגודלו ובאצבעו הקטנה את הפתיתים המבורצים שבין שלוש  ְּבֻקְמצ�

  האצבעות.

ֹוקדמה להמשך תו"כ "ה   " טעמו רביע, בתפקיד ארבעה לימודים וסימונם בתוכן תו"כ.  ְּבֻקְמצ�

ֹו(טט: א)  לקח [ (ויקמוץ בו והוא מדכתיב בקומצו משמע שלא בכלי) (טט: כלי כמידת קומץ ידו של הכהן הקומץ)לקומץ  , שלא יעשה מדהְּבֻקְמצ�

  קטן לפי קטנו.ף ידו)(כהן שכגדול לפי גדלו וה (כהן שכף ידו)האלא  ]טוב

ֹו [צב] ]תורה שלמה[ (טט: ב) ּנּו ְּבֻקְמצ� ים ִמֶּמ�    ֻקְמ֗צֹו אְמO֣  )ב,בוי' ( ת"ר, ְוֵהִר&

ֹו ת"ל (מבצבצין מכל צד ויוצא) יכול מבורץ (טט: ג)   , ְּבֻקְמצ�

ֹואי  (טט: ד) (טט: כמו שאנשים  כדקמצי אינשי ֻקְמ֗צֹו אְמO֣  )ב,בוי' ( , ת"ל(מעט עד שלא יגיע לפס ידו)יכול אפילו בראשי אצבעותיו,  ְּבֻקְמצ�

(שהוא מיני טיגון שהן אפויות תחילה וחוזר , הא כיצד חופה שלש אצבעותיו על פיסת ידו וקומץ, ובמחבת ובמרחשת רגילים לקמוץ)
אצבעו קטנה מלמטה מוחק בגודלו מלמעלה וב ופותתן וקשה קמיצתן מלהיות מבורצת יותר מקמיצת מנחת סולת שבירוציה נופלין מאליהן)

  ]יומא מז,א,ב[וזו היא עבודה קשה שבמקדש 

  

ֶלת ַהִּמְנָחה-     (והוא כדמפרש ואזיל שלא יביא שתי מנחות בכלי אחד ויתערבו בהדדי דנמצא הקומץ מעורב בשתיהן), ולא מסולת חברתה ִמֹּס%

  . ים)(טט: ויתערבבו השמנ ולא משמן חברתה שלא יביא שתי מנחות בכלי אחד, ּוִמַּׁשְמָנ*ּה

ּה ְוֵאת- ָּכל ֶלת ַהִּמְנָחה- ּוִמַּׁשְמָנ* ה-ִמֹּס% שתהא שם לבונה (בכלי) בשעת קמיצה (דאף שאינה נקמצת עמה מ"מ היא צריכה , ַהְּלֹבָנ*
  . להיות בכלי דאל"ה למה סמכה להרמת הקמיצה)

ר ַעל-ְוֵאת- ָּכל ה ֲאֶׁש� יר-ַהְּלֹבָנ* (ולא יקמצנה בקומץ דאילו היתה נקמצת היה לו  שילקוט את הלבונה ויעלה לאישים, ַהִּמְנָח�ה ְוִהְקִט+
לכלול כל לומר מסלת המנחה ומשמנה ומלבונתה, ולפי שלא פירש זה בויקרא (ב,א) אלא באחת מן המנחות הוצרך לאמרו כאן 

   ובפ"ב דסוטה דף יד קאמר ונותנה ע"ג קומץ ומקטיר) ,המנחות כמשפט

ַח ַאזְ  יַח ִניֹח; Kַח ֵר יר ַהִּמְזֵּב� ּה ַלהֽ ְוִהְקִט+ נזכרים בה (במה שמגיש המנחת כולה לפני ה') ונזכרים בקמיצתה ונזכרים בלבונתה  ׃'ָּכָרָת�
  (כשמקטירן על המזבח)

   ]פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) ויקרא פרשת צו דף יט עמוד ב[ 

ּנּו  )ח,צו,ווי' ( ים ִמֶּמ� ֹו מן המחובר. שלא יביא עשרון אחד בשני כלים. . ְוֵהִר& מדה לקומץ אלא הגדול לפי גדלו  שלא יעשהְּבֻקְמצ�

ֶלת ַהִּמְנָחה- והקטן לפי קטנו.    ולא משמן חברתה. .ּוִמַּׁשְמָנ*ּה. ולא סולת חברתה. ִמֹּס%
ר ַעל-ְוֵאת- ָּכל ה ֲאֶׁש� ּה. שילקט כל הלבונה ויעלה לאישים. ַהִּמְנָח�ה-ַהְּלֹבָנ* ַח ַאְזָּכָרָת� יַח ִניֹח; Kנזכרים בה נזכרים בקומצה 'ַלהֽ  ֵר .

  :לבונתהונזכרים ב

ֶלת ַהִּמְנָחה-  שלפחות אחת מהן יוצאת קטן מלמד על שתי דרשות, מהפך פשטא מלמד - קטן, זקף-מהפך פשטא זקף -  ּוִמַּׁשְמָנ*ּה ִמֹּס%

  קטן כרמז לשיעור מקסימלי של שני לוג לעשרון אחד- זקף ּוִמַּׁשְמָנ*ּהלעיל הוצע לומר שאחת הדרשות היא:  .מפשט הכתוב

ֶלת ַהִּמְנָחה-  א) מוצע לומר שהדרשות הן: (טט:   , ולא משמן חברתה .ּוִמַּׁשְמָנ*ּהב)  -(טט  . ולא סולת חברתה.ִמֹּס%

  לאור שתי ההצעות מוצע לומר ע"פ (תיבע וש"י) שיקמוץ ממקום שבו יש רבוי שמן למרות שהקומץ יהיה מדולל בשמן.

ה-ָּכל   א. מצב לאיסוף הלבונה (א) חלקי (ב) מלא. וצריך ליקוט מל- מקף כרב – ַהְּלֹבָנ*

  (מנחות קו,ב)  עלי לבונה לא יפחות מקומץ, המנדב מנחה יביא עמה קומץ לבונה(הנודר)  האומר תורה שלמה [צג]][

ּה ְוֵאת- ָּכל ֶלת ַהִּמְנָחה- ּוִמַּׁשְמָנ* ה-ִמֹּס% קטן בין שני קיסרים (כאן סלוק אתנח) תבנית טעמים - קטן, שני זקף- קטן ... זקף- ... זקף -  ַהְּלֹבָנ*
  ן הקש מהכתוב כאן קומץ למנחה קומץ ללבונה .כאן בתפקיד כעי

ּה ַלהֽ  (וי' צו,ו,ח)  ַח ַאְזָּכָרָת� יַח ִניֹח; Kַח ֵר יר ַהִּמְזֵּב� ְויֵַסיק ְלַמְדְּבָחא ְלִאְתַקָּבָלא ְּבַרֲעָוא ְׁשַבח ...  ]תורה ויקרא ו -תרגום המיוחס ליונתן [ ׃ 'ְוִהְקִט+
  :אזכרתה לפני יי לִהתקבל ברצון שבחויעלה לִמזבח  ... ]פרשת צו פרק ו כתר יונתן ויקרא[ ִאְדַּכְרָּתּה ֳקָדם יְיָ:

ּה ַח ַאְזָּכָרָת� יַח ִניֹח; Kאפשר שאלו מרומזים דרגא תביר טפחא, בתפקיד קבוצת פרטים שעל כל אחד חלה אותה הלכה או חל אותו ענין -  ֵר .

חַ בטעמי  יר ַהִּמְזֵּב� ַח  -ות במנחה שכלולות במונח רביע מרמז ללפחות ארבע פעול - ְוִהְקִט+ יַח ִניֹח; Kּה ֵר  המנחת כולה לפני ה'(א) הגשת  ַאְזָּכָרָת�

הזכיר את השלוש הבאות (ב) הקטרת קומצה על המזבח, (ג) הקטרת לבונתה על המזבח, (ד) אכילת שיירי המנחה ע"י הכהנים, מתקבל  [מנחת ישראל]
  אפשר שהפרט החמישי הוא הכנת המנחה., השבח הוא בבחינת שאמרתי ונעשה רצוני. ברצון לפני ה'

  

ּה ְוֵאת- ָּכל[ח] ויקרא צו ו,ח,ט:  ֶלת ַהִּמְנָחה- ּוִמַּׁשְמָנ* ֹו ִמֹּס% ּנּו ְּבֻקְמצ� ים ִמֶּמ� ר ַעל-ְוֵהִר& ה ֲאֶׁש� יַח -ַהְּלֹבָנ* Kַח ֵר יר ַהִּמְזֵּב� ַהִּמְנָח�ה ְוִהְקִט+
ּה ַלהֽ  ַח ַאְזָּכָרָת�   ׃ 'ִניֹח;

ּו אַ [ט]  ָּנה יֹאְכל� ֶהלְוַהּנֹוֶת+ֶרת ִמֶּמ* ר ֹאֽ �ׁש ַּבֲחַצ ֹום ָקֹד* - ְּבָמק+ ָאֵכל ֹות ֵּתֽ �יו ַמּצ% ן ּוָבָנ   מֹוֵע�ד יֹאְכֽלּוָה׃-ֲהֹר+
   ]בבלי יבמות מ,א[ראה 

ׁש )ט,וי' צו ו() ע"פ תוס'. הכתוב  13, 12הערה  2ההסבר הבא נעשה בעזרת (שוטנשטיין מ,א ֹום ָקֹד* - ְּבָמק+ ָאֵכל ֹות ֵּתֽ יתר ומאפשר  ַמּצ%
  (וי' צו י,יב) "ואכלוה מצות" שנאמר על מנחת חובה יש ללמוד ממנו לכל המנחות.- "י ללהידרש לדברים אחרים. פ'רש

ׁש )ט,וי' צו ו( ֹום ָקֹד* - ְּבָמק+ ָאֵכל ֹות ֵּתֽ  קטן אפשר שמרמז לפירוש שיש שני אופנים בקיום מצות אכילת שיירי מנחות- זקף -  ַמּצ%

  ן אחר הראוי לעבודה אוכל.והבעלים מתכפרים באכילה זאת: (א) הכהן מקריב הקומץ אוכל (ב) כה
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים אריה זצ"לת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק עלוי נשמל

  

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –פה, התשס"א - תורה שבעלטעמי המקרא וה שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 פ֖חאט מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שההלכה חלה  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  השלם והחלק נדרשים;סדור שנחלק,  – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףרק על חלק מפרטיה; 

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאענין; יוצא מה – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

כל כהן ראוי לעבודה חולק באכילה. לכן גם מי שלא קמץ המנחה מקיים מצות אכילת  רמב"ם הל' מעשה הקרבנות פ"ט או פי"ב
  שיריים.

מכאן הלימוד למצות יבום שכל אח ראוי יכול לקיים מצות יבום, המקוימת בשני אופנים. בתחילה פונים למבוגר שבאחים שיקיים 
  וה, ואח"כ לצעירים ממנו לקיים מצוה זאת.המצ

-  )ט,וי' צו ו( ָאֵכל ֹות ֵּתֽ אדם יוצא במצה של פסח בעיסה האפויה בתנור, או בעיסה שחלוטה (במים רותחין) ואח"כ אפויה בתנור  –ַמּצ%
  או אלפס שגם היא נקראת "לחם עוני".

-  )ט,וי' צו ו(אפשר כי תבנית הטעמים של  ָאֵכל ֹות ֵּתֽ שטא מרמזת להוציא את מצת המנחות מפשט מצת פסח (שני אופנים מהפך פ –ַמּצ%
כשרים, מאפה תנור, חלוט ומאפה תנור). לריטב"א מצת מנחות היא רק מצה האפוייה בתנור, זאת "מצה גמורה" ולא מצה של אפיה 

  מקיימים מצוות אכילה. אחר חליטה. אבל תוספות הרא"ש לומד שבחלוטה בלבד לא מקיימים המצוה אבל במצה האפויה אחר חליטה

ׁש )ט,וי' צו ו( ֹום ָקֹד* - ְּבָמק+ ָאֵכל ֹות ֵּתֽ קטן, שתי דרשות (א) כל כהן הראוי להיות במקום קדוש (הראוי לעבודה) בין אם קמץ - זקף -  ַמּצ%
ר בין אם לא קמץ, מקיים מצות אכילת מצת שיריים. (ב) מצת השיריים של מנחות יוצאת מפשט מצת פסח (אפויה, או אפויה אח

  חליטה) ורק אפויה היא מצת השיריים שיצא הכהן באכילתה. 

  

ּה ֵמִאָּׁש�י: י,צו ו ויקרא ִּתי ֹאָת� �ם ָנַת ץ ֶחְלָק; א ֵתָאֶפה- ָחֵמ* %ֹ ם׃   ל וא ַּכַחָּט�את ְוָכָאָׁשֽ ָדִׁשים- ִה* ֶדׁש ָקֽ   ֹק%

א ֵתָאֶפה-  %ֹ ץ  ל םקטן, שתי דרשות , - זקף מהפך פשטא –ָחֵמ*   תביר – ֶחְלָק;

א תֵ  - י"רש %ֹ םל ץ ֶחְלָק;    - תהיה  משמעותו .בחמץהשירים אסורים  אף - ָאֶפה- ָחֵמ*

- שיחמיץ. זה מתאים ל קודםואם ישאר עוד שיריים יש להקפיד שלא יחמיצו. או שיאכלו או הנותר ישרף  )ב' (הנאפה לא יהיה חמץ )א(

  מר המנחה. וחמץ יפסול המנחה ועליה להשרף.כי אז עליהם להאכל כחו אחרשיש לשמור המנחה ממגע בקרבן או אוכל  )אי,וי' צו ו(

נמשך על מה  שתביראתה תצוה מפרש פר' מפסיק ובקטן -קףמפרש שז במלאכי ב' ירש"ותביר,  טןק- קףז חיבר ירש"לכאורה  -  טט
  שלפניו היינו הקרא הבא ולא לאחוריו.

אכילת  קומץ - ת כחטאת, מנחת נדבה כאשם) כליל כמו עולה. מנחת ישראל (כהמשך הפסוק מנחת חטא כהניםלהסביר כך: מנחת  יש
  מתכפרים. ובעליםמזבח, שיריים אכילת כהנים, שדומה לאכילת מזבח, כעין אש, כהנים אוכלים 

המזבח כך אין כהנים אוכלים  עלר, לכן כשם שאין חמץ עולה ווהחמץ הוקש לשא וכל דבש לא תקטירו ממנו לה' ", שארכל  כי" ונאמר
  חמץ. 

ם   המזבח.  לאשהכהנים הדומה  לאכילתולפרט השייך  המזבחהשייך לאש  לפרט ֵמִאָּׁש�י, ומחלק את מחלקבתפקיד  –יר תב - ֶחְלָק;

ם   .השירייםאש המזבח ומותיר לכהנים את  יע" הנאכלממעט את הפרט של הקומץ בתפקיד  –תביר  - ֶחְלָק;

ּה ִּתי ֹאָת� �  אותה יתור לרבות, דורש עיון - מרכא טפחא  -  ָנַת

  

ד׃צו ו,יט: (חטאת)  ויקרא ֶהל מֹוֵעֽ �ר ֹא ל ַּבֲחַצ� ֹום ָקֹדׁש- ֵּתָאֵכ* �ָּנה ְּבָמק% ּה יֹאֲכֶל א ֹאָת� �ֲמַחֵּט  ַהֹּכֵה;ן ַהֽ
וא׃-ָּכלויקרא צו ו,כב: (חטאת)  ים ִהֽ ֶדׁש ָקָדִׁש� �  ָזָכ�ר ַּבֹּכֲהִנ�ים יֹאַכ+ל ֹאָת�ּה ֹק

ֹום ָקד-ָּכלויקרא צו ז,ו: (אשם)  �ּנּו ְּבָמק% ים ֽהּוא׃ָזָכ�ר ַּבֹּכֲהִנ�ים יֹאֲכֶל ֶדׁש ָקָדִׁש� �ל ֹק   ֹוׁש- ֵיָאֵכ*
יב ֶאתויקרא צו ז,לג:  
ים ְוֶאת-ַהַּמְקִר ם ַהְּׁשָלִמ; Kין ְלָמָנֽה׃-ַּד ֹוק ַהָּיִמ� �;ה ׁש ֹו ִתְהֶי Kן ל +י ַאֲהֹר� ֶלב ִמְּבֵנ  ַהֵח�

יׁש ֲאֶׁשר-[כא] ָּכל: כב –ויקרא אמר כא,כא  
ׁש ְלַהְקִר� -ִא א ִיַּג* +ֹ ן ל ן ַהֹּכֵה* ּום ִמֶּז-ַרע- ַאֲהֹר+ ֹו מ� +ֶחם - יב ֶאתּב+ ֹו ֵא\ת ֶל ּום ּב* ' מ+ ִאֵּׁש+י ה�
י ַהֳּקָדִׁש�ים ּוִמן יו ִמָּקְדֵׁש� יב׃ [כב] ֶל+ֶחם ֱא^ָה* א ִיַּג�ׁש ְלַהְקִרֽ �ֹ יו ל ל׃-ֱא^ָה* ים יֹאֵכֽ   ַהֳּקָדִׁש�

  
ואינו חולק  אינן חולקין בקדשים לאכול לערב. אונן (אינו) נוגע ואינו מקריב, -טבול יום ומחוסר כיפורים  מתני'.]בבלי זבחים צח,ב[

חולקין ואוכלין אבל לא מקריבין. כל שאינו ראוי לעבודה  -לאכול לערב. בעלי מומין, בין בעלי מומין עוברין בין בעלי מומין קבועין 
אינו חולק בבשר,  - אינו חולק בבשר, וכל שאין לו בבשר אין לו בעורות, אפילו טמא בשעת זריקת דמים וטהור בשעת הקטר חלבים 

יב ֶאת) יקרא צו ז,לגושנא': ( 
ים -ַהַּמְקִר ם ַהְּׁשָלִמ; K[ואת החלב מבני אהרן] לו (יהיה) [תהיה שוק הימין למנה].ַּד  

ּה יֹאֲכֶל�ָּנה) ויקרא צו ו,יט. מנא הני מילי? אמר ר"ל, דאמר קרא: (גמ'] בבלי זבחים צט,א[ ֲמַחֵּט�א ֹאָת� , כהן המחטא יאכל, שאינו מחטא אינו ַהֹּכֵה;ן ַהֽ
א הוא? והרי משמרה כולה, דאין מחטאין ואוכלין! ראוי לחיטוי קאמרינן. הרי קטן, דאינו ראוי לחיטוי ואוכל! אלא מאי יאכלנה? אוכל. וכלל

-ָּכל) ויקרא צו ו,כביחלקנה, ראוי לחיטוי חולק, שאינו ראוי לחיטוי אינו חולק. הרי בעל מום, דאינו ראוי לחיטוי וחולק! בעל מום רחמנא רבייה, (
לרבות טבול יום! מסתברא בעל מום ה"ל לרבויי, שכן אוכל. אדרבה, טבול יום הוה ליה  - לרבות בעל מום. ואימא: כל זכר  - ַּבֹּכֲהִנ�ים  ָזָכ�ר

לרבויי, דלאורתא מיחזא חזי! השתא מיהא הא לא חזי. רב יוסף אמר: מכדי מאי יאכלנה? יחלקנה, לכתוב רחמנא יחלקנה, מאי יאכלנה? ש"מ: 
ה חולק, שאינו ראוי לאכילה אינו חולק. בעי ר"ל: בעל מום והוא טמא מהו שיחלקו לו? כיון דלא חזי ורחמנא רבייה לא שנא, מה לי ראוי לאכיל

 טמא מה לי בעל מום, או דלמא ראוי לאכילה חולק, שאינו ראוי לאכילה אינו חולק? אמר רבה, ת"ש: כהן גדול מקריב אונן, ואינו אוכל ואינו
ערב, ש"מ: ראוי לאכילה בעינן, ש"מ. בעי רב אושעיא: טמא בקרבנות ציבור מהו שיחלקו לו? מי אמרינן: המחטא אמר רחמנא חולק לאכול ל

ו והאי נמי מחטא הוא, או דלמא ראוי לאכילה חולק, שאין ראוי לאכילה אינו חולק? אמר רבינא, ת"ש: כהן גדול מקריב אונן, ואינו אוכל ואינ
  .: ראוי לאכילה בעינן, ש"מחולק לאכול לערב, ש"מ

אם רוב הציבור או רוב הכהנים טמא מותר לעבוד ולהקריב קרבנות ציבור (תמיד, קרבנות מוספים, פסח). כהנים טמאים אסורים 
  לאכול, לכן אף שהותרה עבודה בטומאה, אכילה לא הותרה וחטאות הציבור כמו שעירי יו"ט מוקרבים אך לא נאכלים.

�ָּנהַהֹּכֵה;ן הַֽ  )ו,יט( ּה יֹאֲכֶל חטאת, ה ראויים לאכילה בזמן הקרבתשהיו תביר מרכא טפחא, מרכא טפחא יתור לרבות כהנים  - ֲמַחֵּט�א ֹאָת�
כדברי רב יוסף, אף שלא הקריבו החטאת. התביר ממעט מהקבוצה את הכהנים שלא ראויים לאכילה בזמן הקרבת החטאת, והם כהנים 

 ור, כהן שהוא טבול יום, כהן גדול העובד אונן אך לא אוכל ושניהם אינם חולקים לערב.טמאים שעבדו בשעה שהותרה טומאה בציב

ּה יֹאֲכֶל�ָּנה )ויקרא צו ו,יט() לאכול מהקרבנות. הכתוב כב –וי' אמר כא,כא ( - כהן בעל מום הותר ב ֲמַחֵּט�א ֹאָת� אתנח, הגביל  - , ַהֹּכֵה;ן ַהֽ
מוציא את ובכך יאכל, שאינו מחטא אינו אוכל.  ט: הראוי לחטא)ט(כהן המחטא  ]אבבלי זבחים צט,[- אלו שנאמר עליהם ב האכילה אל

   .כהן קטןמרבה מרכא טפחא, יתור לרבות המחזיר כהן בעל מום ו - ָזָכ�ר ַּבֹּכֲהִנ�ים - ָּכל) ו,כבבעל המום מאכילת חטאת, לכן בא הכתוב (

, מגביל את הקטן והגדול בעל המום רק מתקבל כעין רבוי הגבלות מרבה האתנח מגביל. ביחד מונחמונח אתנח, ה - יֹאַכ+ל ֹאָת�ּה אבל 

ועוד מגביל את הכהן המחטא שעבד בפועל שנפסל בינתיים (כגון נטמא, נעשה לאכילה ולא להקרבה או עבודה במקדש עבור הציבור. 
  אונן) שגם לא יאכל ואפשר שגם לא יחלוק בעורות.
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים אריה זצ"לת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק עלוי נשמל

  

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –פה, התשס"א - תורה שבעלטעמי המקרא וה שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 פ֖חאט מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שההלכה חלה  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  השלם והחלק נדרשים;סדור שנחלק,  – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףרק על חלק מפרטיה; 

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאענין; יוצא מה – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

  )(התשע"ט, בהשתתפות נחלת יעקבויקרא צו ו,א  1.9

  

ָּנה ָחק-ָּכל: יא,צו ו ויקרא אֲכֶל* ֹֽ ֲהֹרן- י %י ַאֽ ר ִּבְבֵנ 
'-ָזָכ י ה� ם ֵמִאֵּׁש� ֵתיֶכ*   עֹוָלם- ְלֹדֹר+
ל ֲאֶׁשר  ׁש׃-ֹּכ; ם ִיְקָּדֽ   ִיַּג�ע ָּבֶה�

  מנחות הם קדשי קדשים. הפסוק פותח בבירור הכהנים הראויים לאכול מנחות.

אינן חולקין בקדשים לאכול לערב. אונן (אינו) נוגע ואינו  - חוסר כיפורים טבול יום ומ. [זבחים פי"ב,מ"א] מתני' ]בבלי זבחים צח,ב[
אבל לא מקריבין. כל  חולקין ואוכלין -, בין בעלי מומין עוברין בין בעלי מומין קבועין בעלי מומיןמקריב, ואינו חולק לאכול לערב. 

לו בבשר אין לו בעורות, אפילו טמא בשעת זריקת דמים  , וכל שאין(טט: ואינו חולק במנחה) שאינו ראוי לעבודה אינו חולק בבשר
 )ז,לג ' צווי(אינו חולק בבשר, שנא':  -  (טט: הדם נזרק ביום, הכהן נטהר בהערב שמש, והחלבים הוקטרו בלילה)וטהור בשעת הקטר חלבים 

ם יבַהַּמְקִר֞  ים ֶאת־ַּד֧ ֶלב ַהְּׁשָלִמ֛ ן ִמְּבֵנ֣י ְוֶאת־ַהֵח֖ ֹ֑ ֛  ֧לֹו ַאֲהר ין ׁ֥שֹוק הִתְהֶי   :ְלָמָנֽה ַהּיִָמ֖

ר-ָּכל ו,יא) ו' צוי( 
  מקף כבורר בין הכהנים הזכרים מי לא אוכל, המשנה מבררת בין החולקים ובין שאינם חולקים. – ָזָכ

  על המנויים במשנה יש להוסיף כגון חסר בגדים, חסר רחיצת ידים ורגלים, חלל, כל זמן שהוא מחולל, קטן.

  תברר שבבעלי המומים נכללים גם בעלי מומים מלידה שאף פעם לא כשרו לעבודה המקדש בציבור.מ ]אבבלי זבחים קב,[- ב
. )חולקין ואוכלין אבל לא מקריבין -בין בעלי מומין עוברין בין בעלי מומין קבועין (טט: וכו' בעלי מומין, בין בעלי מומין  ]אבבלי זבחים קב,[

רזָ -ָּכל ו,יא) ו' צוי(: דת"ר? ני מילימנא ה 
י  ,כב)כא מרא' וי(לרבות בעלי מומין; למאי? אי לאכילה, הרי כבר נאמר:  -  ָכ יו ִמָּקְדֵׁש֖ ֶלֶ֣חם ֱאOָה֔
ים יֹאֵכֽל: ים ּוִמן־ַהֳּקָדִׁש֖ ע"פ מלבי"ם צו אות לו: מחייב  (מתיבתא: אלא לחלוקה (מתיבתא: בפר' אמר הותרו לאכול מהזמנת כהנים כשרים)! ַהֳּקָדִׁש֑

הרי כבר  -לרבות בעלי מומין; למאי? אי לאכילה  - ָּכל־ָזָכ�ר ַּבֹּכֲהִנ�ים יֹאַכ+ל ֹאָת�ּה  )כבו, ו' צוי( (נאמר בחטאת) :א אידךתני. )באכילה
ר-ָּכל ו,יא) ו' צוי(( הרי כבר אמור - , אי לחלוקה ),כב)כא מרא' וי(( אמור 
בעל מום  (כהן)תם ונעשה בעל מום,  (כהן), שיכול אין לי אלא )ָזָכ

�ּנּו  )ו,ז ו' צוי( )אשם(נאמר ב: תניא אידך. ָּכל־ָזָכ�ר )כבו, ו' צוי(מנין? ת"ל:  )מלידה(עיקרו מ לרבות בעל מום;  - ָּכל־ָזָכ�ר ַּבֹּכֲהִנ�ים יֹאְכֶל
ר-ָּכל ו,יא) ו' צוי(מנחה ( הרי כבר אמור -, ואי לחלוקה ),כב)כא מרא' וי(( הרי כבר אמור -למאי? אי לאכילה  
 -לבעל מום מעיקרו  , ואי)ָזָכ

' וי( )אשם(נאמר ב, שיכול אין לי אלא בעל מום קבוע, בעל מום עובר מנין? ת"ל: )הנאמר בחטאת ָּכל־ָזָכ�ר )כבו, ו' צוי( מלידה( הרי כבר אמור

: בתו"כ תחילה מרבים בעל (מתיבתא ? אמר רב ששת: איפוך)אם בעל מום קבוע חולק אז בעל מום עובר לא יחלוק( . כלפי לייאָּכל־ָזָכ�ר )ו,ז וצ

יש מקום להחמיר במום היינו אומרים ש( . רב אשי אמר: לעולם לא תיפוך, ואיצטריך, סלקא דעתך אמינאמום קבוע ואח"כ בעל מום מעיקרו)
בעל ( אף האיטמא, מה טמא כמה דלא טהור לא אכיל, (נלמד מ)כי  ב]בבלי זבחים קב,[ עובר שהיות ויהיה ראוי שימתין ולא יחלוק בינתיים)

  . )(מתיבתא: שגם בעל מום עובר מותר בקדשי קדשים נמי כמה דלא מתקן לא אכיל, קא משמע לן )מום עובר
  

 - , הא ראוי לעבודה )מהמשנה (ומקשה , דלא ראוי לעבודה וחולק! ותו(הנמנה לחלוקה ואכילה) כל שאינו ראוי וכו'. ולא? והרי בעל מום
, דראוי לעבודה (קרבים בטומאה כשאי אפשר להקריבם בטהרה) טמא בקרבנות ציבור (כהן)הרי  )ולקמוכיח שלא תמיד הראוי ח, (חולק

(ושאינו ראוי לאכילה אע"פ שראוי  קאמר הראוי לאכיל כשהמשנה אמרה ראוי לעבודה כוונתה)ומזה לומד (! (כגון טמא)אינו חולק)כ(אעפ"ו
. השתא (ולא נמנה) קטן, דראוי לאכילה ואינו חולק! הא לא קתני (כהן)והרי  )ולקמוכיח שלא תמיד הראוי לאכילה ח(. לעבודה אינו חולק)

, אי משום טמא, טמא לא )ולא שגם ראוי לאכילהראוי לעבודה ה( מעיקרא (המשנה) , לעולם כדקאמר(עכשיו שהגענו להסבר זה) דאתית להכי
לחלוקה ואכילה, וזה אינו נכלל בלשון הכללי שכל שאינו ראוי לעבודה  ום(בעל מ רבייה (התורה) , ואי משום בעל מום, רחמנא)למד(אינו נ קתני

  . )אינו חולק

  

ר -ָּכל  ו,יא) ו' צוי( ]תורה תמימה[ 
ָּנה -ָּכל ת"ר, -ָזָכ אֲכֶל* ֹֽ - י ֲהֹרן %י ַאֽ ר ִּבְבֵנ 
' וי( לרבות בעלי מומין, ולמאי, אי לאכילה הרי כבר נאמרָזָכ

יו ִמָּקדְ  ,כב)כא מרא ֶחם ֱאOָה֔ ים יֹאֵכֽל:ֶל֣ ים ּוִמן־ַהֳּקָדִׁש֖ י ַהֳּקָדִׁש֑ סו)אלא לחלוקה - ֵׁש֖
  :א],[זבחים קב 

ר"ל אי אפשר לומר שבא להורות שמותר לכהן בע"מ לאכול בקדשים בכלל, היינו אם חבירו נותן לו, על זה  ו]סהערה  תורה תמימה[
י ַהֳּקדָ  ,כב)כא מרא' וי(הרי נאמר  יו ִמָּקְדֵׁש֖ ֶחם ֱאOָה֔ ים יֹאֵכֽל:ֶל֣ ים ּוִמן־ַהֳּקָדִׁש֖ ' וי(איירי, דרישא דענין שם כתיב  (בבעלי מום) והפ' ההוא בבע"מ ִׁש֑

ן ִמּזֶַ֙רע֙  ֗מּום ֲאֶׁשר־ּ֣בֹו יׁשָּכל־ִא֞   ),כאכא מרא ֹ֣ ן ַאֲהר אם הוא באותו בית אב המקריבים אח  שנוטל חלק כאחד הכשרים, אלא בא להורות ַהּכֵֹה֔
  :כל משמר נחלק לבית אב כפי שיתבאר עודהמנחה, דכפי שידוע 

נתמכים בתבנית  [תו"ת הערה סו]- ו שאינו ראוי לעבודה בציבור  אע"פ, כל שאינו ראוי וכו'ד"ה  א],[זבחים קברבוי בעל מום בסוף 
  הטעמים של הכתוב

ָּנה-ָּכל ,כב)כא מרא' וי( אֲכֶל* ֹֽ - י ֲהֹרן %י ַאֽ ר ִּבְבֵנ 
  (בעזרת הרב א"מ פרל הי"ו) קטן שני לימודים,-ףקזקטן, - ףקז פשטאמהפך  גרשיים –ָזָכ

תירוץ שני. (לימוד א) בין הכהנים המקריבים מנחה מסוימת לפחות כהן אחד  [תוספות יבמות מ]בשיטת  [בית הלוי סימן ב ס"ק ז]
זה כולל בעלי מום חייב באכילה כזית מן המנחה כדעת [חת"ם סופר], (לימוד ב) הכהנים האחרים יכולים לאכול גם פחות מכזית ו

מרבה את בעלי המומים מלידה, את התמים שנפל בהם מום קבוע, את  ]אבבלי זבחים קב,[- הבירור ב. [זבחים פי"ב,מ"א]-כנלמד ב
  התמים שנפל בהם מום עובר. הבירור מפסוקים אחדים מסתכם לשני לימודים לגבי בעלי מום:

ות לציבור או לא עובדים כלל (ב) ומוטל עליהם לאכול ולכן חייבים לתת פי שלא עובדים בעבוד-על- (א) שיהיו מותרים לאכול אף
  . ולא כחסד מהכהנים הכשריםלהם להשתתף בחלוקת המנחות 

  

ֲהֹרן- -ָּכל ,כב)כא מרא' וי( %י ַאֽ ר ִּבְבֵנ 
שכל שאינו כעין יצא להקל ולא להחמיר, מהלשון הכללי של המשנה  פשטאמהפך  גרשיים – ָזָכ
, יצא להקל על בעל מום (מעיקרו (מלידה) ובעל מום קבוע ובעל מום עובר שחולקים מן הדין ואוכלים ממתנת חולק ראוי לעבודה אינו

  התורה ולא כחסד מהכהנים הכשרים.

ָּנה ָחק-ָּכל ו,יא) ו' צוי( אֲכֶל* ֹֽ ֲהֹרן- י %י ַאֽ ר ִּבְבֵנ 
ם-ָזָכ ֵתיֶכ*   (סלוק ... אתנח) קטן בין שני קיסרים - קטן ... זקף- ... זקף -  עֹוָלם- ְלֹדֹר+

כעין הקש או בנין אב. אפשר שתבנית הטעמים מרמזת ללימוד (א) שכהן בעל מום בעל זכות וחובה לחלק לו מהקדשים (ראה  בתפקיד
מפסוק במנחה, פסוק בחטאת ופסוק באשם מפרט  ]אבבלי זבחים קב,[-ד"ה ובאר בספרא (פרק ז מ"ו)). והלימוד ב לו] צו [התוה"מ

  .[התוה"מ לז]המום מלידה, מתם למום קבוע, מתם למום עובר. (ב) חלוקה רק מהקדשים הכשרים ולא מן הפסולים את שלושה מיני 

  
  ] (פירוש החפץ חיים בסוגריים)ספרא צו פרשה ב תחילת פרק ג[

ר-ָּכל  ו,יא) ו' צוי( 
ים ֶל֣חֶ  ,כב)כא מרא' וי( הח"ח:( לרבות בעלי מומים, למה אם לאכילה כבר אמורבכהנים  ָזָכ י ַהֳּקָדִׁש֑ יו ִמָּקְדֵׁש֖ ם ֱאOָה֔

ים יֹאֵכֽל: ר -ָּכל  ו,יא) ו' צוי( אם כן למה נאמר )ּוִמן־ַהֳּקָדִׁש֖ 
ָּנה  ,שחולקים לאכול) הח"ח:( רבות בעלי מומים למחלוקתלָזָכ אֲכֶל* ֹֽ כשירה י
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים אריה זצ"לת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק עלוי נשמל

  

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –פה, התשס"א - תורה שבעלטעמי המקרא וה שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 פ֖חאט מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שההלכה חלה  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  השלם והחלק נדרשים;סדור שנחלק,  – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףרק על חלק מפרטיה; 

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאענין; יוצא מה – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

עֹוָלם- - ָחק, )על הפסולה גם בלאו הבא מכלל עשה, יאכלנה משמע כמו שהיא, וכתב הר"ש דהוא לחייב אכלדהו"ל למימר י הח"ח:( ולא פסולה
ם , )דאכילת זכרי כהונה וחלוקתם נוהגת לבית עולמים הח"ח:( לבית עולמים ֵתיֶכ* , לבית השני ולעתיד) הח"ח:( שינהוג הדבר לדורותְלֹדֹר+

' י ה�   .אין להם אלא אחר מתן אישים ֵמִאֵּׁש�

ָּנה  ו,יא) ו' צוי(הסבר לנאמר  אֲכֶל* ֹֽ ' - ומזה הסבר ל פסולה כשירה ולאי י ה�   ֵמִאֵּׁש�

ָּנה למה אמר ...  ]זל צו [התוה"מ אֲכֶל* ֹֽ א ןַהּכֹהֵ֛  )ו,יט ' צווי(ולא אמר יחלקנה, וצ"ל כמ"ש בזבחים (דף צט) על פסוק י ּה ַהְֽמַחֵּט֥ ּנָה אָֹת֖  יֹאֲכֶל֑
, ילה חולק אינו ראוי לאכילה אינו חולקראוי לאכש"מ  ?רב יוסף אמר מכדי מאי יאכלנה יחלקנה לכתב רחמנא יחלקנה מה יאכלנה

, והנה כבר רבה זאת דבר הראוי לאכל חולקים אותו דבר הבלתי ראוי לאכל כמו פסולה אין חולקים אותווא"כ ה"ה כאן קמ"ל 
' ו,יא) ו' צוי((במשנה ב'). יכול אף הפסולה במחלוקת וכו', וגם מ"ש  י ה� ור למעלה אלא לאחר מתנת האישים כבר אמ ין לוא ֵמִאֵּׁש�

-ָחקחולקים אף בפסולה ואף קודם מתנת האישים כיון דאין ראוים לעבודה ומ"ש  לי מום(שם), וצ"ל דנכפל ללמד שלא נטעה שבע
ם לבית עולמים לדורותיכם שינהג  עֹוָלם-  ֵתיֶכ*   :אי"ה (בפ' אמור ס' סו) ע"ש ברריתְלֹדֹר+

ם -ָחק ֵתיֶכ*   , שני לימודים בפשט הכתוב. חתאמילה ב קטן-ףקזמונח  פשטא -עֹוָלם- ְלֹדֹר+

לבית עולמים ר"ל  ָחק־עֹוָלֽם...  ]דלר אמר [התוה"ממקף כבורר באילו דורות יש חלוקה לכהנים בכלל או לבעלי מום.  – עֹוָלם- -ָחק
י קֶֹדׁ֩ש ָקֽ  )ד,טכ מרא' וי( :ולא בבמה ׁש ִּכ֡ ֹ֑ הּו ְּבָמ֣קֹום ָקד יו ַוֲאָכֻל֖ ן ּוְלָבנָ֔ ֹ֣ י ֖ה' ָחק־עֹוָלֽם: סְוָהֽיְָת֙ה ְלַאֲהר ים ֥הּוא ֛לֹו ֵמִאֵּׁש֥   ָדִׁש֨

ם  ֵתיֶכ* מידות של ר' אלעזר  מידה י"ח מל"בקטן במלה אחת, כעין - מונח זקף – לבית השני ולעתיד) הח"ח:( שינהוג הדבר לדורותְלֹדֹר+
  כעין ריבה וריבה את הכל נאמר במקצת ונוהג בכלבריה"ג 

' י ה� י - אישיםאין להם אלא אחר מתן  ֵמִאֵּׁש�  שבעליכשם  לכל מתנות הכהונה לומדמהמנחה  .טפחא ללא מרכא כשנוי ורבוי – ֵמִאֵּׁש�

  במקדש. קדשיםחולקים בשאר כך  ,במנחה שהיא שיירי אשי ה' חולקיםמומין 

'   ים.ורק מקדשים כשר לז]צו [התוה"מ . ופי' אלא אחר מתן אישים (חלוקה ואכילה)אין להם אתנח כמגביל כדרשת תו"כ  – ה�

א ןַהּכֹהֵ֛  )ו,יט ' צווי( ּה ַהְֽמַחֵּט֥ ּנָה אָֹת֖ ֶהל מֹוֵעֽד: יֹאֲכֶל֑ ֹ֥ ר א ל ַּבֲחַצ֖   ְּבָמ֤קֹום ָקדֹׁ֙ש ֵּתָֽאֵכ֔

  

ל ֲאֶׁשר ו,יא) ו' צוי(מ"ו]  ג"ספרא צו פרשה ב תחילת פ[ ׁש-ֹּכ; ם ִיְקָּדֽ ם  יכול אעפ"י שלא בלע, ת"ל, ִיַּג�ע ָּבֶה� משיבלע, יכול אם נגע ָּבֶה�

ל ֲאֶׁשר יהא כולו פסול, ת"ל במקצתו ׁש-ֹּכ; ם ִיְקָּדֽ ׁש, הנוגע פסול, הא כיצד חותך מקום הבלע ִיַּג�ע ָּבֶה� להיות כמוהו אם פסול  ִיְקָּדֽ
  .יפסל, ואם כשר יאכל כחמור שבו

ל ֲאֶׁשר ו,יא) ו' צוי( ׁש׃-ֹּכ; ם ִיְקָּדֽ   . תביר מרכא טפחא סלוק - ִיַּג�ע ָּבֶה�

ל ֲאֶׁשר ו,יא) ו' צוי(   , כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב ושעל חלקם לא חלה הלכה מסוימת.תביר מרכא טפחא -ם ׃ִיַּג�ע ָּבֶה� -ֹּכ;

ל לתביר, טעם עוצר הגורם למלת  – ֹּכ;   להיות במשמע כל ממש, ולא כמלת "כל" שבמקף אחריה ובקמץ קטן שמשמעה גם לא כל ממש.  ֹּכ;

ם-ֲאֶׁשר   שיגעו בה ויבלעו ממנה;  חוליןקדשים קלים או  -  ]י"רש[ להתרחב כפ'  מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים העשויה – ִיַּג�ע ָּבֶה�

  מקף כמברר בין נגיעה ללא בליעה ובין נגיעה עם בליעה – ִיַּג�ע-ֲאֶׁשר ו,יא) ו' צוי(

ל   תביר מחלק בין הנוגעים במנחה, וממעט בנוגע מלהתקדש את החלק שלא בלע מהמנחה.  – ֹּכ;

ׁש ׁש ]י"רש[בחלק בנוגע שבלע מן המנחה והתקדש. כפ'  סלוק מגביל את האכילה - ִיְקָּדֽ פסולה יפסלו ואם  שאםלהיות כמוה  -  ִיְקָּדֽ
   ליום ולילה. מהקלעיםהיינו לפנים  -  ]ח"שפת[ כשרה יאכלו כחומר המנחה

  
ן ּוָבָנ�יו ֲאֶׁשר: יג,צו ו קראוי L ַאֲהֹר& ה ָקְרַּבן Mת הָ -ֶז ֹו ֲעִׂשיִר& ' ְּביֹום- ִהָּמַׁש+ח ֹאת* יבּו ה� ידַיְקִר+ ה ָּתִמ� ֶלת ִמְנָח� ה ֹס; �  ֵאָפ
ֶרב׃  ּה ָּבָעֽ ֶקר ּוַמֲחִציָת�   ַמֲחִציָת+ּה ַּבֹּב*
אין חייבין על שמיעת קול ועל ביטוי שפתים ועל טומאת מקדש וקדשיו; והנשיא כיוצא  .[הוריות ב,ה] מתני' ]בבלי הוריות ח,ב[

קול, שהמלך לא דן ולא דנין אותו, [לא מעיד ולא מעידין בהם, דברי רבי יוסי הגלילי; ר"ע אומר: הנשיא חייב בכולן חוץ משמיעת ה
  .אותו]

אומר שבית דין וכהן משיח אינן חייבין אם הורו בדבר מאלה, וכבר קדמה סיבת זה. ] ו"מ,ב"פירוש המשנה לרמב"ם מסכת הוריות פ[
לם, ואפילו שגג בהם בלא הוראה, וכן ור' יוסי הגלילי אומר שהנשיא פטור גם כן באלה הדברים, ולא יתחייב קרבן על דבר מהם לעו

כהן גדול לשיטת ר' יוסי גם כן פטור מן הקרבן על אלה החטאים ביחוד אם שגג בהם, למאמר ה' באלה החטאים: "ואם לא תגיע 
. ור' ידו", "ואם לא תשיג ידו", מי שבאין לידי עניות, יצאו כהן גדול ונשיא שאין באין לידי עניות, הואיל ומתנאי שניהם העושר

עקיבה אומר נשיא חייב, למאמר ה' בו: "וכפר עליו הכהן מחטאתו", ואמר גם כן בסוף זאת הפרשה אשר חייב בה קרבן על שמיעת 
הקול וביטוי שפתים וטומאת מקדש: "וכפר עליו הכהן מחטאתו". אמנם כהן גדול לא יתחייב באלה הקרבנות לדעת ר' עקיבה, 

ןלאומרו:  L ַאֲהֹר& ה ָקְרַּבן Mוכו', ובאה הקבלה: זו באה חובה, רוצה לומר חביתי כהן גדול, ואין אחרת באה חובה, ומצאנו שחייב  ֶז
באלה החטאים אם לא תשיג ידו עשירית האיפה סולת, וכהן גדול כבר נמנע ממנו שיקריב מנחה חובה זולת החביתין, והיות שנמנע 

ה, לאומרו בסוף הפרשה: "מאחת מאלה", כל שאין מתכפר באחת אין ממנו עשירית האיפה נמנע גם כן שתי תורים וכשבה או שעיר
מתכפר באלה, רוצה לומר שלא יחויב זה הקרבן אלא למי שנכון בו שיקריב איזה אחד שמתאים מן השלושה מינים, בהמה או עוף או 

ניהם קרבן עולה ויורד על שמיעת הקול , אלא כהן גדול ונשיא יתחייבו שואין הלכה כר' יוסי, ולא כר' עקיבה מנחה, לפי יכולת מצבו.
  .ועל ביטוי שפתיים ועל טומאת מקדש וקדשיו, כמו שיתבאר אחרי זה

ה  Mבתפקיד העברת רעיון הלכתי ממקום זה למקום אחר בתורה שאין נזכר בו הענין הזה.  פזר –ֶז  

  כאן מעביר חיובים וזכויות מכהן גדול לנשיא ולמלך.
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים אריה זצ"לת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק עלוי נשמל

  

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –פה, התשס"א - תורה שבעלטעמי המקרא וה שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 פ֖חאט מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שההלכה חלה  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  השלם והחלק נדרשים;סדור שנחלק,  – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףרק על חלק מפרטיה; 

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאענין; יוצא מה – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

  (התש"פ)ויקרא צו ו,א  1.10

ן ּוָבָנ�יו ֲאֶׁשר: יג,צו ו אקרוי L ַאֲהֹר& ה ָקְרַּבן Mיבּו -ֶז ' ַיְקִר+ ה� ידַלֽ ה ָּתִמ� ֶלת ִמְנָח� ה ֹס; �ת ָהֵאָפ ֹו ֲעִׂשיִר&   ְּביֹום- ִהָּמַׁש+ח ֹאת*
ֶרב׃  ּה ָּבָעֽ ֶקר ּוַמֲחִציָת�   )חינוך כ"ה, הימשח כ"ג, כל יום כ"ג(ַמֲחִציָת+ּה ַּבֹּב*

ר׀ כו) ח, ' צווי( ל ַהַּמּ֜צֹות ֲאֶׁש֣ ים וְ ּוִמַּס֨ ֲחָלִב֔ ד ַוּיֶָׂ֙ש֙ם ַעל־ ַה֣ יק ֶאָח֑ ת ְוָרִק֣ ֶמן ַאַח֖ ת ֶלֶ֥חם ֶׁש֛ ה ַאַח֙ת ְוַֽחַּל֨ ת ַמָּצ֤ ַקח ַחַּל֨ ל ׁ֥שֹוק ַהּיִָמֽין:ִלְפֵנ֣י ֗ה' ָל֠   ַע֖

ן ּוָבָנ�יו ֲאֶׁשר: יג,צו ו קראוי L ַאֲהֹר& ה ָקְרַּבן Mיבּו -ֶז ' ַיְקִר+ ה� ת ָהאֵ ַלֽ ֹו ֲעִׂשיִר& ידְּביֹום- ִהָּמַׁש+ח ֹאת* ה ָּתִמ� ֶלת ִמְנָח� ה ֹס; �  ָפ
ֶרב׃  ּה ָּבָעֽ ֶקר ּוַמֲחִציָת�   )חינוך כ"ה, הימשח כ"ג, כל יום כ"ג(ַמֲחִציָת+ּה ַּבֹּב*

ן ַּכִּמנְָחֽ קרא ה,יג:ויראה  ה ַלּכֵֹה֖ ֶּלה ְונְִסַל֣ח ֑לֹו ְוָהיְָת֥ ת ֵמֵא֖ א ֵמַֽאַח֥ ן ַעל־ַחָּטא֧תֹו ֲאֶׁשר־ָחָט֛ יו ַהּכֵֹה֜   ה: סְוִכֶּפ֩ר ָעָל֨
אין  המשנה ממשיכה לפרש דינים של בי"ד שהורו היתר בדבר שיש בו קרבן עולה ויורד): מתיבתא( .[הוריות ב,ה] מתני' ]בלי הוריות ח,בב[

היחיד מביא על בשלושה דברים אלו ( ועל טומאת מקדש וקדשיו )שקר(שבועת ועל ביטוי שפתים  (שבועת העדות)חייבין על שמיעת קול 
כמו  (המלך כיוצא בהם ; והנשיא)אילו בי"ד אינם מביאים פר העלם דבר של ציבור אלא על דבר שיש בו חיוב חטאת קבועה, ושגגתו עולה ויורד

, שהמלך לא דן ולא דנין אותו, ), מפני(שבועת העדות , דברי רבי יוסי הגלילי; ר"ע אומר: הנשיא חייב בכולן חוץ משמיעת הקול)בי"ד
ך מבית דוד דן ודנים אותו, מעיד ומעידים אותו כי מקבלים עול מלכות שמים. מלך ישראל שלא מבית דוד לא דן (מל .[לא מעיד ולא מעידין אותו]

  ולא דנים וגו')

. אמר רבא: מ"ט דר"ע? אמר (מקרבן עולה ויורד בשלושה הדברים) משיח פטור מכולן(כהן)תניא, ר"ע אומר: . גמ' ]בבלי הוריות ח,ב[
ה קָ  )יג,צו ו 'וי(: קרא Mן ּוָבָנ�יוֶז L ַאֲהֹר& באה חובה  של עשירית האיפה)( אחרת )(מנחהבאה חובה לו, ואין  (מנחת חביתין של כ"ג כל יום)זו , ְרַּבן

  . (ומכיון שהתמעט מאחת מתמעט גם מהאחרים החייבים בקרבן עולה ויורד) לו

ה  )יג,צו ו 'וי(מוצע לומר  טט: Mלמקום אחר בתורה שאין נזכר בו הענין הזה. בתפקיד העברת רעיון הלכתי ממקום זה  פזר –ֶז  

יו י),כא ' אמרוי(כאן מעביר רעיון מכהן גדול על עושר לנשיא ולמלך.  שהוא גדול מאחיו בנוי בכח בחכמה , ְוַהּכֵֹה֩ן ַהָּג֨דֹול ֵמֶאָח֜
  . ובעושר; אחרים אומרים: מנין שאם אין לו גדלהו משל אחיו

קרבן עולה ויורד על שמיעת הקול  כהן גדול ונשיא יתחייבו שניהם] ו"מ,ב"כת הוריות פפירוש המשנה לרמב"ם מס[ועוד רעיון 
  ועל ביטוי שפתיים ועל טומאת מקדש וקדשיו,

= -= -=-= -  

ת ְוָרִק֣ כו) ח, ' צווי(  ֶמן ַאַח֖ ת ֶלֶ֥חם ֶׁש֛ ה ַאַח֙ת ְוַֽחַּל֨ ת ַמָּצ֤ ַקח ַחַּל֨ ר׀ ִלְפֵנ֣י ֗ה' ָל֠ ל ַהַּמּ֜צֹות ֲאֶׁש֣ ל ׁ֥שֹוק ַהּיִָמֽין:ּוִמַּס֨ ים ְוַע֖ ֲחָלִב֔ ד ַוּיֶָׂ֙ש֙ם ַעל־ ַה֣   יק ֶאָח֑

ורביכה. נזירות היתה באה שתי  (ג)ורקיקין  (ב)חלות  (א)מצה שבתודה, (שלושה סוגי)המילואים היו באין כ. ב]מ"ז,פ"[מנחות  מתני'
(לשני מיני מצה של  רבוכה, נמצא עשרה קבין ירושלמית ורקיקין, ואין בה )ב(חלות  (א)מצה של תודה, שלושה סוגי)שני סוגים מ(ידות כ

ירושלמיות, שהן שש  התודה היתה באה חמש סאין ]ב,פסקי רי"ד מסכת מנחות עו[. (=שני שליש עשרון) שהן ששה עשרונות ועודיין נזיר)
  ., עשרה למצה ועשרה לחמץקב מדברי) 1.8ד (טט: שכל אח , שהם עשרים עשרוןקב) 18*  2(טט: שהן  תי איפות, האיפה שלש סאיןש מדבריות, שהן

ַקח כו) ח, ' צווי( מנא ה"מ? אמר רב חסדא אמר רב חמא בר גוריא, דאמר קרא: גמ'. ]אבבלי מנחות עח,[ ר׀ ִלְפֵנ֣י ֗ה' ָל֠ ל ַהַּמּ֜צֹות ֲאֶׁש֣ ּוִמַּס֨
ד יק ֶאָח֑ ת ְוָרִק֣ ֶמן ַאַח֖ ת ֶלֶ֥חם ֶׁש֛ ה ַאַח֙ת ְוַֽחַּל֨ ת ַמָּצ֤ רקיק, שמן מאי נינהו? לאו רבוכה. מתקיף לה רב אויא,  - חלות, רקיק  -מא חלות בשל, ַחַּל֨

ן ּוָבָנ�יו ֲאֶׁשר) יג,צו ו 'וי( אימא: אנתא דמשחא! אלא כדדרש רב נחמן בר רב חסדא משמיה דרבי טבלא: L ַאֲהֹר& ה ָקְרַּבן Mיבּו - ֶז ַיְקִר+
ֹו ' ְּביֹום- ִהָּמַׁש+ח ֹאת* ה� אלא מקיש חינוכו להמשחו, מה המשחו רבוכה, אף חינוכו המשחו?  ם- ִהָּמַׁש+חְּביֹו ָבָנ�יווכי מה למדנו ל, ַלֽ

צריך שתי עשרונות האיפה, אחת להמשחו ואחת לחינוכו; מר בר רב אשי אמר:  -רבוכה. אמר רב חסדא: כהן גדול המתקרב לעבודה 
   דיוט.שלש. ולא פליגי: הא דעבד עבודה כשהוא כהן הדיוט, הא דלא עבד עבודה כשהוא כהן ה

ובכלל פרשה זו, שיביא הכהן הגדול בכל יום "מנחת חביתין", וכן שיביא כהן בתחילת עבודתו מנחה זו,  ]א,מנחות עח חברותא[
  נא,ב]מנחות [והיא נקראת "מנחת חינוך", וכמבואר לעיל 

ן ּוָבָנ�יו ֲאֶׁשר: יג],ו ' צו[וידכתיב:  L ַאֲהֹר& ה ָקְרַּבן Mיבּו -ֶז ' ַיְקִר+ ה� ֹו ְּביֹום- הִ ַלֽ   - ָּמַׁש+ח ֹאת*

ֹו-וכי מה למדנו לבניו מ ֹו? והיינו, כיון שאמר הכתוב יֹום- ִהָּמַׁש+ח ֹאת* ן ּוָבָנ�יווהכוונה לאהרן, מדוע אמר הכתוב תחילה  ֹאת*   ?ַאֲהֹר&

  אלא, מקיש חינוכו [זו מנחת חינוך של כהן הדיוט], להמשחו [זו מנחת חביתין שמביא הכהן הגדול בכל יום]; וכדי ללמד:

ה ֻמְרֶּב+ֶכת ְּתִביֶא�ָּנה-[יד] ַעֽל, שהרי הכתוב אומר שחו רבוכהמה המ ת ַּבֶּׁש;ֶמן ֵּתָעֶׂש� , ללמד שיביא כהן חינוכו רבוכה, אף   ַמֲחַב�
  .במילואים, יום חינוך הוא ומביא רבוכההדיוט אף הוא רבוכה, וכן 

L  )יג,צו ו 'וי(   מלמד על שיעור, קטנה - תלישא –ָקְרַּבן

ת ַּבֶּׁש;ֶמן -ַעֽל (ויקרא צו ו,יד) (א) ]ספרא צו פרשה ג פרק ד[ להוסיף לה זמן אחר, ואיני יודע כמה, ַּבֶּׁש;ֶמן מלמד שטעונה כלי, ַמֲחַב�
  .שלשת לוגים לעשרוןהריני דן זו טעונה שמן ומנחת נסכים טעונה שמן, מה מנחת נסכים שלשת לוגים לעשרון, אף זו 

ן ּוָבָנ�יו יג],ו ' צו[וי  כל מקום שאומר אהרן ובניו, אין  [התוה"מ לט]כעין כלל כלשהו. אפשר שזה כהסבר קדמא ואזלא,  – ַאֲהֹר&
ובכל מקום שיכוין על הכ"ג . ... פירושו הוא והמשוחים תחתיו. רק פירושו שעומד במקום אהרן והכהנים הדיוטים במקום בניו

  .לבדו יתפוס הלשון הכהן המשיח

ן ּוָבָנ�יו  )יג,צו ו 'וי(   מרמז על לימוד מכאן בכלל ופרט  קדמא אזלא –ַאֲהֹר&

יבּו -ֲאֶׁשר הפרטים: ' ַיְקִר+ ה� ידַלֽ ה ָּתִמ� ֶלת ִמְנָח� ה ֹס; �ת ָהֵאָפ ֹו ֲעִׂשיִר&    ְּביֹום- ִהָּמַׁש+ח ֹאת*

ֶרב׃ועוד פרט לכ"ג בלבד:  ּה ָּבָעֽ ֶקר ּוַמֲחִציָת�   ַמֲחִציָת+ּה ַּבֹּב*

יבּו ו לכ"ג שני עשרונים. כ"ג שלא היה כ"ה אלא מיד מתמנה לכ"ג מצב (א) כ"ג שהיה כ"ה יביא ביום המשח- מקף רב – ֲאֶׁשר־ַיְקִר+
  יביא ביום המשחו שלושה עשרונים.

ת ָהֵאָפ�ה יג],ו ' צו[וי הפרט המלמד הוא מצות תודה  3של חינוך כ"ה ושל המשח כ"ג ושל כל יום בכ"ג לשיעור הקטן ביותר של  ֲעִׂשיִר&
רש לצאת במצות תודה) ולחם חמץ אחד עשירית האיפה. ואילו השיעור הגדול משלושה מינים שיהיו מעשירית האיפה (זה המיעוט הנד

  של עשר לחמי חמץ מאיפה ושלוש פעמים עשר מצות מאיפה נלמד ממקום אחר.

יבּו -ֲאֶׁשר יג],ו ' צו[וי  'ַיְקִר+ ה�  שכ"ג והכהנים הפשוטים יביאו קרבן בשותפות [התוה"מ לט] בין הבנהמקף מונח רביע, מקף בורר  – ַלֽ

שכ"ג לעצמו והכ"ה לעצמם והפעולות מקבילות, כמוסבר בהמשך. כ"ה  בין הבנהו והכ"ג יעשה העבודה בידו בעדו ובעד אחיו הכהנים,
ֶרבמנחת חינוך ביום שמתחנך לעבודה; כ"ג מנחת חביתין כל יום  ּה ָּבָעֽ ֶקר ּוַמֲחִציָת�   ַמֲחִציָת+ּה ַּבֹּב*

ֹו יג],ו ' צו[וי במנחת חינוך שהי' צריך עשירית האיפה  א][קטן מרמז לשני מיני מנחה: - קטן. זקף- מונח זקףפשטא  -  ְּביֹום- ִהָּמַׁש+ח ֹאת*
מנחת חביתין שהיה מביא הכ"ג לבדו עשירית האיפה בכל יום ומקריב  ב][. ביום שנתחנך לעבודה ובזה הי' שוה הכ"ג והכ"ה

ביום המשח (היינו ביום החינוך) עשירית האפה  מחציתה בבקר ומחציתה בערב. על הא' אמר זה קרבן אהרן ובניו אשר יקריבו
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים אריה זצ"לת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק עלוי נשמל

  

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –פה, התשס"א - תורה שבעלטעמי המקרא וה שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 פ֖חאט מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שההלכה חלה  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  השלם והחלק נדרשים;סדור שנחלק,  – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףרק על חלק מפרטיה; 

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאענין; יוצא מה – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

סולת, בו השוו אהרן הכ"ג ובניו הכ"ה. ועל הב' אמר שזה יהי' גם מנחה תמיד בכל יום מחציתה בבקר וכ' על מחבת וכ' ומפרש 
  .שהמנחה תמיד רק הכהן המשיח יעשה אותה לא הכ"ה

ן  (ו,טו)  �יוְוַהֹּכֵה& יַח ַּתְחָּת;יו ִמָּבָנ Kמזה  [התוה"מ]דרגא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים שעל כל אחד חלה אותה הלכה, ע"פ  – ַהָּמִׁש

יבּו-ֲאֶׁשר יג],ו ' צו[וישתפס תחלה לשון  יַח ַּתְחָּת;יו  (ו,טו)שבין כ"ג ובין כ"ה לכתחלה צריך לעבדה בידו ואח"כ  ַיְקִר+ Kן ַהָּמִׁש ְוַהֹּכֵה&
�יו ַיֲעֶׂש+ה ֹאָת�ּה ן (ו,טו)אפשר כי  .(בלי מנחת חנוך או מנחת חביתין) תו כשרה בלעדהבדיעבד עבודש ִמָּבָנ קדמא ירמז על  – ְוַהֹּכֵה&

  הלכתחלה.

יבּו -ֲאֶׁשר יג],ו ' צו[וי ' ַיְקִר+ ה� אפשר כי תבנית הטעמים מונח רביע בתפקיד לפחות ארבעה לימודים מלמדת על הכתוב אחריו  – ְּביֹום- ַלֽ
ֹו (א) זמן אור יום (ב) ביום שנצטוו בו, עשו (ג) אחרי שנמשח המזבח הקריבו (ד) ביום חנוכם  ]מ [התוה"מע"פ  ְּביֹום- ִהָּמַׁש+ח ֹאת*

(ה) משיחת אהרן היתה לו לבדו ואילו בניו משיחתם ע"י הזייה מן הדם ומשמן המשחה שעל המזבח (פר' תצוה) שקרא לה משיחה 

  (במדבר ג) בני אהרן הכהנים המשוחים.

  

לצו ו,יד: ויקרא  ה ֻמְרֶּב+ֶכת ְּתִביֶא�ָּנהַמחֲ -ַעֽ ת ַּבֶּׁש;ֶמן ֵּתָעֶׂש� יחַ         ַב� יב ֵרֽ �ים ַּתְקִר ַח ַלֽה'׃-ֻּתִפיֵני- ִמְנַח+ת ִּפִּת*   ִניֹח�
  ]ספרא צו פרשה ג פרק ד[

ת ַּבֶּׁש;ֶמן -ַעֽל (ויקרא צו ו,יד) (א) ַּבֶּׁש;ֶמן , ה)ונפסלת בלינולכן דוחה שבת, שרת, שמקדשה כלי : )ק"א(קרבן אהרן ( מלמד שטעונה כליַמֲחַב�
, ואיני יודע כמה, הריני דן זו טעונה שמן ומנחת )אומרו בשמן הוא להוסיף לה שמן אחר על הניתן בשאר מנחות :ק"א( להוסיף לה זמן אחר

דכתיב שם ועשרון סלת בלול בשמן כתית : ק"א( שלשת לוגים לעשרוןנסכים טעונה שמן, מה מנחת נסכים שלשת לוגים לעשרון, אף זו 
  (ןי' צו ו,יג)- שיעור הנלמד ב- (זה קשור ל .)הין, והם שלשה לוגים שההין י"ב לוגיםרבע ה

הרי היא  (של כ"ג) מנחת תמידארבע מנחות של שלושה לוגין , מנחה א) (רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר כשהוא אומר  (ה) 
מנחה (אף זו שלשת לוגים לעשרון, ורבי שמעון אומר ריבה שמן  מה מנחת תמידים שלשת לוגים לעשרון כמנחת תמידים (מנחה ב)לו 
, מה מנחת כבשים שלשת לוגים לעשרון, אף זו שלשת לוגים לעשרון, או כלך במנחת כבשיםמנחה ד) (וריבה שמן  במנחת חביתיםג) 

ד, אף זו שני לוגים לעשרון לדרך זו ריבה שמן במנחת חביתים וריבה שמן במנחת אילים, מה מנחת אילים שני לוגים לעשרון אח
  .אחד, נראה למי דומה דנים מנחה שכולה עשרון, ממנחה שכולה עשרון, ואל תוכיח מנחת אילים שאין כולה עשרון

ת-ַעֽל (ויקרא צו ו,יד) כמנחת  (מנחה ב). (של כ"ג) מנחת תמידארבע מנחות של שלושה לוגין , (מנחה א)  רביע, אפשר שמרמז ל – ַמֲחַב�
היא מנחת נסכים הבאה עם ב' כבשים של  ]קרבן אהרן[( במנחת כבשיםמנחה ד) (וריבה שמן  במנחת חביתיםנחה ג) מ(תמידים

   )תמיד

ם ַעל :יב–ויקרא צו ז,יא  יב ַלֽה'׃ [יב] ִא֣ ר יְַקִר֖ ים ֲאֶׁש֥ ת ֶזַ֣בח ַהְּׁשָלִמ֑ את ּתֹוַר֖ ֹ֥ יב׀ ַעל-פ [יא] ְוז ה- ּתֹוָד֘ה יְַקִריֶבּנּ֒ו ְוִהְקִר֣ ַחּ֤לֹות ַמּצֹו֙ת  ֶזַ֣בח ַהּתֹוָד֗
ֶמן׃ ת ְּבלּוO֥ת ַּבָּׁשֽ ֹ֖ ֶכת ַחּל ֶלת ֻמְרֶּב֔ ֹ֣ ֶמן ְוס ים ַּבָּׁש֑ י ַמּ֖צֹות ְמֻׁשִח֣ ֶמן ּוְרִקיֵק֥   ְּבלּוO֣ת ַּבֶּׁש֔

יב׀... (וי' צו ז,יב)[רש"י]  ה- ַעל ְוִהְקִר֣ ֹ - ַעל (וי' צו ז,יג)ארבעה מיני לחם׃ חלות, ורקיקין, ורבוכה שלשה מיני מצה, וכתיב:  – ֶזַ֣בח ַהּתֹוָד֗ ֙ת ַחּל
ץ חמש סאין ירושלמיות, שהן שש מדבריות; עשרים  - . וכל מין ומין עשר חלות. כך מפורש במנחות (עז,א). ושעורן  'וגו ֶלֶ֣חם ָחֵמ֔

ֶכת (וי' צו ז,יב)עשרון.   לחם חלוט ברותחין כל צרכו.  -  ֻמְרֶּב֔
יב׀ ַעל (וי' צו ז,יב) ה-ְוִהְקִר֣ ללא פסק שיעורן של ארבעה מיני לחם שש סאים מדבריות, רביע מונח מונח רביע, בקריאה  – ֶזַ֣בח ַהּתֹוָד֗

  סאים. 6סאים, כל מונח מייצג סאה. סה"כ  4מייצג 

יב׀ ַעל (וי' צו ז,יב) ה-ְוִהְקִר֣ חלות,  10מצות,  30מונח פסק מונח רביע, בקריאה עם פסק, ילמד כי מעשרה עשרונים יעשו  – ֶזַ֣בח ַהּתֹוָד֗
לחמי חמץ. הפסק חילק נפחי סולת שווים למצות בשלושה סוגים וללחם  10עשרונים האחרים יעשו  רבוכה. מעשרה 10רקיקין,  10

  חמץ בסוג אחד.

עומר (שמ' בשלח והעמר עשירית האיפה הוא). כל שלוש מצות היוו עומר, כגון שלוש  10איפה = שלושה סאים = עשרה עשרונים = 
  מצות שנתנו לכהנים מלחמי התודה.

ֶמן (וי' צו ז,יב)ה מורבכת בירור עשיית מצ ת ְּבלּוO֥ת ַּבָּׁשֽ ֹ֖ ֶכת ַחּל ֶלת ֻמְרֶּב֔ ֹ֣   ְוס
[תורה תמימה (שופך סולת לתוך המים הרותחין, , חולטה ברותחין המורבכתהמורבכתהמורבכתהמורבכתוכיצד היא [רמב"ם הלכות מעשה הקרבנות פ"ט הי"ט] 

וצא בו, כדרך שקולין הסופגנין, ומרבין ואופה אותה מעט ואחר כך קולה אותה בשמן על האלפס וכי )הערה פב)] (ויקרא צו ו,יד)
  בשמנה, וזהו הריבוך האמור בכל מקום.

וכיצד היא המורבכת וכו'. בת"כ מורבכת מלמד שנעשית ברותחין כל צרכה. [כסף משנה הלכות מעשה הקרבנות פ"ט הי"ט] 
  :ומ"ש ואופה אותה מעט ואח"כ קולה אותה בשמן. יתבאר בפרק י"ג גבי חביתי כ"ג

ל (ויקרא צו ו,יד)הן גדול נאמר בחביתי כ יחַ -ַעֽ יב ֵרֽ �ים ַּתְקִר ה ֻמְרֶּב+ֶכת ְּתִביֶא�ָּנה ֻּתִפיֵני- ִמְנַח+ת ִּפִּת* ת ַּבֶּׁש;ֶמן ֵּתָעֶׂש� ַח ַלֽה'׃-ַמֲחַב�   ִניֹח�
  [תו"כ]:  פב)מלמד שנעשית ברותחין כל צרכה - ֻמְרֶּב+ֶכת  (ויקרא צו ו,יד)[תורה תמימה] 

הרמב"ם פ"ט מקרבנות פירש סדר רבוכה שחולט הסולת ברותחין ואופה מעט ואח"כ מטגנה בשמן, רה פב)] הע (ויקרא צו ו,יד)[תורה תמימה 
וכנראה מפרש כן דברי התו"כ שלפנינו שמתחלה חולט הסולת ברותחין ואח"כ מטגנה בשמן, אבל במכילתא פ' בא פרשו שרבוכה היא 

י' המכילתא נראה שסמך על המבואר במשנה זבחים צ"א א' אם ראית שמן שנגבלת ונלושית כולה מתחלה בשמן רותח, ומה דנד הרמב"ם מפ
שהוא ניתן ע"ג האישים אי אתה צריך לשאול מהו אלא מותר רקיקי כהנים, ר"ל שבודאי הוא מותר מנחת חביתי כה"ג דכתיב בה כליל תקטר 

ן סולת מביא ג' לוגין שמן ועושה מהן י"ב חלות ואסור ליהנות ממנה, ומבואר שם, דלכן נשאר לעולם מהחביתין שמן משום דלכל העשרו
 (וי' צו ז,יב) - ואח"כ מטגנן בשמן, ולכן נשאר שמן, יעו"ש. ולפי' המכילתא דלבד הטיגון בשמן נגבלת ונלושית ג"כ בשמן בלא מים כלל (טט

ֶמן ת ְּבלּוO֥ת ַּבָּׁשֽ ֹ֖ ֶכת ַחּל ֶלת ֻמְרֶּב֔ ֹ֣ רון סולת הוו ג' לוגין שמן כדי צרכה, ולכן מפרש הרמב"ם ), הלא לא יתכן כלל שישאר שמן, כי על לישת עשְוס
  שכל צרכה נעשית במים רותחין ושמן בא רק לטיגון, ולכן בהכרח היה שלעולם ישאר שמן, ודו"ק:

  הרי שמביא סלת מורבכת, ומכאן הדמיון לחלה העשויה מסלת מורבכת בקרבן תודה, ומעשיה דומים.
ואחת אחת היו נעשות וכיצד עושה מחלק השלשה לוגין ברביעית שבמקדש, רביעית לכל חלה, ואופה ג] [רמב"ם הלכות מעשה הקרבנות פי"ג ה"

ֶכת .החלה מעט ואחר כך קולה אותה על המחבת בשאר רביעית השמן שלה, ואינו מבשלה הרבה שנאמר תופיני בין בשל ונא ֶלת ֻמְרֶּב* מונח  – ְוֹס+
    אינו מבשלה הרבה שנאמר תופיני בין בשל ונאו רמב"ם-קטן, מונח ירמז למצב ביניים כ-זקף

ֶמןמרמז לשני שלבים שמתבררים בתבנית סוגרת הדבור של הכתוב  –קטן -בישול, זקף –מונח  ת ַּבָּׁשֽ �̂ ת ְּבלּו   . ַח_�

ת ֶמןאפיה  – ַח_� ת ַּבָּׁשֽ �̂   קליה. – ְּבלּו

מרכא טפחא, אבל לפי הרמב"ם ע"פ תו"כ שם חלות  –ת בלולות לפי המכילתא שבוללים הסולת בשמן ואח"כ אופים, היה מתאים תבנית טעמים חלו
תע"י אפיית החליטה.    טפחא, מנתק שלב האפיה משלב הטיגון.(הקליה).  – ַח_�

ת �̂ ֶמן מרכא מרבה, מרמז למותר שמן מהקליה – ְּבלּו   סלוק, מגביל תפקיד השמן לטיגון (קליה) בלבד. – ַּבָּׁשֽ
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים אריה זצ"לת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק עלוי נשמל

  

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –פה, התשס"א - תורה שבעלטעמי המקרא וה שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 פ֖חאט מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שההלכה חלה  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  השלם והחלק נדרשים;סדור שנחלק,  – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףרק על חלק מפרטיה; 

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאענין; יוצא מה – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

  (התשפ"א)ויקרא צו ו,א  1.11

  

ל,יד: צו וויקרא  ה ֻמְרֶּב+ֶכת ְּתִביֶא�ָּנה-ַעֽ ת ַּבֶּׁש;ֶמן ֵּתָעֶׂש� יחַ         ַמֲחַב� יב ֵרֽ �ים ַּתְקִר ַח ַלֽה'׃-ֻּתִפיֵני- ִמְנַח+ת ִּפִּת*   ִניֹח�
ת ַּבֶּׁש;ֶמן -ַעֽל (וי' צו ו,יד) (א) ]ספרא צו פרשה ג פרק ד[  ולכן דוחה שבת,שרת, שמקדשה כלי : )]ק"א(קרבן אהרן [ מלמד שטעונה כליַמֲחַב�

, ואיני יודע כמה, הריני )אומרו בשמן הוא להוסיף לה שמן אחר על הניתן בשאר מנחות :ק"א( מן אחרשלהוסיף לה ַּבֶּׁש;ֶמן , ונפסלת בלינה)
שם (ללא  דכתיב: ק"א( שלשת לוגים לעשרוןדן זו טעונה שמן ומנחת נסכים טעונה שמן, מה מנחת נסכים שלשת לוגים לעשרון, אף זו 

ֶלת ִמנְָחה֙  ,ד)טו ' שלחבמ(, ](וי' צו ו,יד)[לקח טוב צא ע"פ ציון המקור שנמ ֹ֣ ית ָּב֕לּול ִעָּׂש֔רֹון ס ין ִּבְרִבִע֥ ֶמן ַהִה֖  .)והם שלשה לוגים שההין י"ב לוגים :ָׁשֽ

ֹ֨  )מ,כט ' תצ'שמ(-טט: כתוב דומה ב ֶלת ןְוִעָּׂשר ֹ֜ ֶמן ָּב֨לּול ס ַבע ָּכִתית֙  ְּבֶׁש֤ ין ֶר֣   . ַהִה֔
זו  )ראה שו"ט להלן ה),ב 'וי(-על לוג של מנחה הכתובה ב שני לוג שמן(מ"א) של הוספת -ספרא מנסה לערער את המסקנה מ( דרך זואו כלך ל (ב)

  .טעונה שמן, ומנחת נדבה טעונה שמן, מה נדבה טעונה לוג אחד לעשרון אף זו לוג אחד לעשרון
, ואל  סימנה תש"ט או תכש"ט עם כלי) [לקח טוב](ע"פ  את הטומאהנראה למי דומה דנין מנחה שהיא באה תמיד ודוחה את השבת ו (ג)

  .תוכיח מנחת נדבה שאינה באה תמיד ואינה דוחה את השבת ואינה דוחה את הטומאה
או כלך לדרך זו דנין מנחת יחיד שהיא באה בגלל עצמה וטעונה לבונה ממנחת יחיד שהיא באה בגלל עצמה וטעונה לבונה, ואל  (ד)

  .נסכים שאינה באה בגלל עצמה ואינה טעונה לבונהתוכיח מנחת 
 (של כ"ג) מנחת תמידמלמד על ארבע מנחות של שלושה לוגין), (מנחה א) (רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר כשהוא אומר  (ה)

, ורבי שמעון אומר ריבה מה מנחת תמידים שלשת לוגים לעשרון אף זו שלשת לוגים לעשרון כמנחת תמידים (מנחה ב)הרי היא לו 
, מה מנחת כבשים שלשת לוגים לעשרון, אף זו שלשת לוגים במנחת כבשיםמנחה ד) (וריבה שמן  במנחת חביתיםמנחה ג) (שמן 

לעשרון, או כלך לדרך זו ריבה שמן במנחת חביתים וריבה שמן במנחת אילים, מה מנחת אילים שני לוגים לעשרון אחד, אף זו שני 
  .ן אחד, נראה למי דומה דנים מנחה שכולה עשרון, ממנחה שכולה עשרון, ואל תוכיח מנחת אילים שאין כולה עשרוןלוגים לעשרו

ה ֻמְרֶּב+ֶכת (ויקרא צו ו,יד) (ו) מלמד שנעשית ברותחים כל צורכה, אין לך רבוכה בתורה אלא זו ורבוכה שבתודה שבמילואים,  ֵּתָעֶׂש�

יב אומר  יכול לפני הנסכים כשהוא ְּתִביֶא�ָּנה �תאפה נאה, רבי יוסי ֻּתִפיֵני- תאפה נא, רבי יהודה אומר ֻּתִפיֵני- אף לאחר הנסכים, ַּתְקִר

יחַ אומר תאפה ריבה מנחת פיתים מלמד שכופל אחד לשנים ושנים לארבעה ומבדיל,  יב ֵרֽ �ַח ַלֽה'-ַּתְקִר    ,ִניֹח�

  )הדיוט כהןמנחת כהן גדול ובין מנחת הבדלים בין (כאן תו"כ לומד חמישה 

  (מנחת חביתין שלמד עליה עד כאן), ֶזMה )יג,צו ו 'וי(יכול מה אהרן מביא בכל יום אף בניו מביאים בכל יום תלמוד לומר  )(הבדל א

 )יג,צו ו 'וי(יכול מה אהרן דוחה את השבת ואת הטומאה אף בניו יהיו מביאים ודוחים את השבת ואת הטומאה תלמוד לומר ) ב(הבדל 

ה  Mה )יג,צו ו 'וי(מה אהרן מביא חצאים אף בניו יהו מביאים חצאים תלמוד לומר ) ג (הבדל ֶזMֶז ,  

ה  )יג,צו ו 'וי(מה אהרן מביא שלשת לוגים לעשרון אף בניו יהו מביאים שלשת לוגים לעשרון תלמוד לומר ) ד(הבדל  Mמה ) ה(הבדל  ֶז

  .ֶזMה )יג,וצו  'וי(אהרן מביא רבוכה אף בניו מביאים רבוכה תלמוד לומר 

ה  )יג,צו ו 'וי( Mג עוסקים בזמן ההבאה ובכמות. הבדל ד  –חמישה הבדלים בין כהן גדול ובין כהן הדיוט בהבאת מנחה. הבדל א  פזר –ֶז– 

  ה עוסקים בחומרי המנחה ועשייתה. האם טעם פזר מרמז כאן על חלוקת הלימודים?

  פסוק נוסף יחיד בתורה בעל תבנית טעמי פתיחה דומה.

ה דב' שפ' יח,ג)( ט יְִהיֶה֩  ְוזֶ֡ ים ִמְׁשַּפ֨ ת ַהּכֲֹהנִ֜ ם ֵמֵא֣ ת ָהָע֗ י ֵמֵא֛ ה ִאם־ׁ֣שֹור ַהֶּזַ֖בח זְֹבֵח֥ ן ְונַָתן֙        ִאם־ֶׂש֑ עַ  ַלּכֵֹה֔ ֹ֥   :ְוַהֵּקָבֽה ְוַהְּלָחַי֖יִם ַהּזְר

  ."ו עליו הראיההמוציא מחביר"ב)  רעיון(, "ממון שאין לו תובעין" א) רעיון(ממתנות כהונה מוציא  [חולין קל] 

ה  יג],ו ' צו[וי יו ֲאֶׁשרזֶ֡ ן ּוָבנָ֝ ֹ֨ יד-ָקְרַּב֩ן ַאֲהר ה ָּתִמ֑ ֶלת ִמנְָח֖ ֹ֛ ת ָהֵאָפ֥ה ס ח אֹ֔תֹו ֲעִׂשיִר֨ יבּו ַלֽ֗ה' ְּביֹו֙ם ִהָּמַׁש֣   יְַקִר֣

ּה ָּבָעֶֽרב׃  ֶקר ּוַמֲחִציָת֖ ֹ֔ ּה ַּבּב   ַמֲחִציָת֣

  פזר" –שלושה פסוקים בנ"ך עם "זה 

הַהּ֣יֹום ) מו,יז א שמואל( י' ה֨  יְַסֶּגְרQ֩  ַהּזֶ֡ Q ְּביִָד֜ י ְוִהִּכיִת֗ אְׁשQ֙  ַוֲהִסרִֹת֤ ֹֽ יQ ֶאת־ר י ֵמָעֶל֔ ַתִּת֜ גֶר ְונָ֨ ה ַהּ֣יֹום ְפִלְׁשִּתים֙  ַמֲחֵנ֤ה ֶּפ֣ יִם ְל֥עֹוף ַהּזֶ֔ ֶרץ ּוְלַחַּי֣ת ַהָּׁשַמ֖    ָהָא֑

ֶרץ ְוֵיְֽדעּו֙  י ָּכל־ָהָא֔ ים ֵיׁ֥ש ִּכ֛   :ְליְִׂשָרֵאֽל ֱאOִה֖

יואֵ ַויְַדְּב֣רּו ) י,יב א מלכים( ר ַהיְָלִדים֙  ָל֗ ר ֵלאמֹר֒  ִאּתֹו֘  ָּגְד֣לּו ֲאֶׁש֨ ם ּכֹה־תֹאַמ֣ ה ָלָע֣ יQ ִּדְּב֨רּו ֲאֶׁשר֩  ַהּזֶ֡ ר ֵאֶל֜ ֹ֗ יQ֙  ֵלאמ יד ָאִב֙ נּו ִהְכִּב֣ ה ֶאת־ֻעֵּל֔ ל ְוַאָּת֖  ָהֵק֣

ינּו ה ֵמָעֵל֑ ֹ֚ ר ּכ ם ְּתַדֵּב֣ ה ָקָטִּנ֥י ֲאֵליֶה֔   :ָאִבֽי ִמָּמְתֵנ֥י ָעָב֖

י ) ד,כב ירמיהו( ר ׂ֔שּוַּתעֲ  ִאם־ָעׂשֹו֙ ִּכ֤ אּו ַהֶּז֑ה ֶאת־ַהָּדָב֖ י ּוָב֣ יִת ְבַׁשֲעֵר֣ ה ַהַּב֣ ים ְמָלִכים֩  ַהּזֶ֡ ד יְֹׁשִב֨ ְכִבים֙  ַעל־ִּכְס֗אֹו ְלָדִו֜ ֹֽ ֶכב ר ים ָּבֶר֣ ו ֥הּוא ּוַבּסּוִס֔   :ְוַעּֽמֹו ַוֲעָבָד֖

  

ת ַּבֶּׁש;ֶמן -ַעֽל (וי' צו ו,יד) (א) ]ספרא צו פרשה ג פרק ד[ ריס מלמד שהיא כלי, ועי' הגר"א ג [תורה שלמה]( מלמד שטעונה כליַמֲחַב�
התוכן של פסקא א ע"פ [ [תו"ש]). עיון בהפניית לעיל בפרשה ויקרא בדיבורא דנדבה פסקא א בביאורנו שם איך שהגהתו נכונה מאד

ת  ה),ב 'וי( (א) דיבורא דנדבה פרשה י תחילת פרק יב]גרסת שו"ת:  ה ַעל־ַהַּֽמֲחַב֖  ה),ב 'וי(המלא (הפסוק  מלמד שהיא טעונה כליְוִאם־ִמנְָח֥

ה ִתְהֶיֽה: ֶמן ַמָּצ֥ ֶלת ְּבלּוָל֥ה ַבֶּׁש֖ ֹ֛ Q ס ת ָקְרָּבֶנ֑ ה ַעל־ַהַּֽמֲחַב֖ , כך גריס בספרים כאן בספרא. מלמד שהיא טעונה כלי ]שם קרבן אהרן[)  ְוִאם־ִמנְָח֥

ה ַתּ֑נּור ,ד)ב 'וי( אלא משום דכתיב, ולא משום דכאן כתב כלי שרת, ופירושו מלמד שהיא טעונה כלי שרת ואמרו בגמרא דלאו כלי  ַמֲאֵפ֣
 ומשקדשו בו נפסלים ביוצא ולן, ודריש ליה ממלת, הוא התנור, לזה אמר שהמחבת הוא כלי לענין דכלי שרת הוא ומקדש ככלי שרת

ת ה),ב 'וי( דאמר ַעל ה),ב 'וי( לאפוקי ממאן  אי נמי אתא. אחר יאמר על מה שהוא על דבר וַעל ה),ב 'וי(ד, וזה יורה שהוא כלי, ַעל־ַהַּֽמֲחַב֖
ובית שמאי מספקא להו בזה, ולזה אמרו שהאומר הרי עלי במרחשת יהא דאמר דמחבת ומרחשת על שם מעשיהן נקראו ולא על שם כליין 

ת ה),ב 'וי(לזה אמר כאן דממה שאמר  מונח עד שיבוא אליהו, טעונה כלי,  והיא, ולא אמר מנחת מחבת, נראה שמחבת הוא כלי ַעל־ַהַּֽמֲחַב֖
  .[מנחות סג, א], ולזה קראה על שם הכלי

ת ה),ב 'וי(   טיגון שנעשה על ידו. –מקף כבורר בין משמע שהמחבת הוא כלי שרת ולא משמע שנקרא כך על מעשה הקליה  – ַעל־ַהַּֽמֲחַב֖

  

[בבלי - קרבנך בשניהם. ממסביר שלגבי מתן שמן לומדים ממחבת למרחשת וממרחשת למחבת בגזרה שוה ממלות  ]שם קרבן אהרן[

 ארבעה שלביםלומד ממרחשת מתן שמן בכלי קודם לכל דבר ואח"כ נותן הסלת על גביו, ובולל ואח"כ יוצק שמן. (טט:  מנחות עה,א]

שמביא זה על  (תורת כהנים)אבל לת"כ מסיים בכתבו:  [מנחות עה,א] ותוספותבמנחת מחבת נדבה עד תחילת בישול/אפיה/קליה). ובד"ה 
ת ה),ב 'וי(-(טט: האמור ב דמחבת קרא ועשה עיקר מלמוד היציקה ובלילה ואחר כך הביא למוד מתן שמן, אי אפשר להשיב  )ַעל־ַהַּֽמֲחַב֖

   .זאת התשובה

  



  
  

  

  

  צו- ויקרא-25-טטודל/©Mar-22                  25/22                ZZFisher-13 תשפ"בה–אדר ב–'י         

zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 

http://www.Taamei-Hamikra.co.il 
  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים אריה זצ"לת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק עלוי נשמל

  

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –פה, התשס"א - תורה שבעלטעמי המקרא וה שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 פ֖חאט מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שההלכה חלה  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  השלם והחלק נדרשים;סדור שנחלק,  – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףרק על חלק מפרטיה; 

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאענין; יוצא מה – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

ת-ַעֽל (וי' צו ו,יד) למקף מלמד שמילת  – ַמֲחַב� במשמע "הוספה" במעשה מנחת מחבת של כהנים על מה שנלמד במנחת מחבת של  -ַעֽ
  . (וי' ב,ה)- ישראל ב שאר בני

ת-ַעֽל (וי' צו ו,יד)לכן אפשר כי  רביע ירמז בכעין רישום מקוצר על ארבעה השלבים של הכנת מנחת מחבת בכלל שפירוטן  – ַמֲחַב�
ושם עיקרם. וטעם רביע רומז שהם נעשים גם בהכנת מנחת כ"ג וכ"ה וממשיך בלימוד בנושא מנחת מחבת של  ח) –(וי' ב,ה - נלמד ב

ת-ַעֽל (וי' צו ו,יד)כ"ה. לפי מסקנה זאת לא נראה ללמוד כי כ"ג ו ארבע מנחות של שלושה לוגין , (מנחה א) רביע, אפשר מרמז ל – ַמֲחַב�

היא  ]קרבן אהרן[( במנחת כבשיםמנחה ד) (וריבה שמן  במנחת חביתיםמנחה ג) (כמנחת תמידים (מנחה ב). (של כ"ג) מנחת תמיד
  )ים של תמידמנחת נסכים הבאה עם ב' כבש

  

וכיצד עשיית חביתי כהן גדול, מביא  ה"ב] ג"רמב"ם הלכות מעשה הקרבנות פי[השלבים הבאים הנעשים בעיסת הסולת בשמן כהסבר 
חצי עשרון שבמקדש שאע"פ שהיא קריבה חציין אינה מתקדשת לחציין, ומביא עמה שלשת (כלי)עשרון שלם ומקדישו וחוצהו ב

ה -ַעֽל ,יד)(וי' צו ולוגין שמן שנאמר  ת ַּבֶּׁש;ֶמן ֵּתָעֶׂש� וחולטה  )שלב ב(ובולל הסולת בשמן  (שלב א)להוסיף לה שמן כנסכי הכבש, ַמֲחַב�
  . ברותחין, ולש מכל חצי עשרון שש חלות, נמצאו שתים עשרה חלות

  
ואופה החלה מעט  )ג(שלב ואחת אחת היו נעשות וכיצד עושה מחלק השלשה לוגין ברביעית שבמקדש, רביעית לכל חלה,  ]ג"ה[שם 
ת -ַעֽל (וי' צו ו,יד)ואחר כך קולה אותה  )ד(שלב    .בין בשל ונאֻּתִפיֵני- בשאר רביעית השמן שלה, ואינו מבשלה הרבה שנאמר ַמֲחַב�

דהיינו חלוטה ברותחין ולש ֻמְרֶּב+ֶכת ובולל השמן בסלת וחולטה ברותחין כדכתיב ...  ]ג"קרית ספר הלכות מעשה הקרבנות פי[
חצי עשרון שש חלות נמצאו י"ב לכל העשרון דילפינן מלחם הפנים בגזרה שוה דחוקה חוקה דכתיב בלחם הפנים מאת בני  מכל

. ואחת אחת היו נעשות כלחם הפנים ישראל חק עולם וכתיב בחביתין חק עולם לה' מה להלן י"ב חלות כדכתיב בהדיא בקרא אף כאן י"ב
חת דמשמע דכל חדא היתה נעשית בפני עצמה משני עשרונים ומחלק השמן רביעית לכל חלה ג' לוגין י"ב רביעיות לי"ב דכתיב ביה שני עשרונים יהיה החלה הא

ואופה החלה מעט ואחר כך קולה אותה על המחבת בשאר רביעית השמן שלה דבעינן אפוי ובעינן על מחבת כדכתיב על מחבת  חלות
אפייתה בתנור תהא נאה ואם מטגנה תחלה הרי היא שחורה מן השמן ומן המחבת וכתיב תופיני ודרשינן תופיני תאפנה נאה בשעת 

ואינו מבשלה הרבה כדכתיב תופיני דמשמע נמי אפוי ונא שהוא בין בשל ונא דכיון צריך לטגנה אחר כך במחבת אינו אופה אותה 
  .הרבה

  

  תורת כהנים לומד את הכתוב כלהלן שנראה על פניו שלא לפי תבניות הטעמים:

ת ַּבֶּׁש;ֶמן -ַעֽל (ויקרא צו ו,יד) (א) ]ספרא צו פרשה ג פרק ד[ ונפסלת ולכן דוחה שבת וטומאה, שמקדשה  שרת מלמד שטעונה כליַמֲחַב�

ה ֻמְרֶּב+ֶכת (ויקרא צו ו,יד) (ו)(עוד שני לוג על השמן של מנחת יחיד, שהיא לוג אחד)  מן אחרשלהוסיף לה ַּבֶּׁש;ֶמן , בלינה מלמד  ֵּתָעֶׂש�
  .ברותחים כל צורכהשנעשית 

  

(ללא דרגא או מרכא) תביר טפחא, בתפקיד של שני דברים שצריכים להתקים לקיום דבר  – ַּבֶּׁש;ֶמן ֵּתָעֶׂש�ה (וי' צו ו,יד)תבנית טעמים: 

  ה"ב] ג"רמב"ם הלכות מעשה הקרבנות פי[- מסוים, כגון מצוה או ח"ו עבירה. אפשר ששני הדברים שצריכים להתקים הם כ

  חצי עשרון שבמקדש(כלי)חביתי כהן גדול, מביא עשרון שלם ומקדישו וחוצהו ב – ַּבֶּׁש;ֶמן ֵּתָעֶׂש�ה י' צו ו,יד)(ו: א)בר (ד

ה -ַעֽל (וי' צו ו,יד)ומביא עמה שלשת לוגין שמן שנאמר  ב)בר (ד ת ַּבֶּׁש;ֶמן ֵּתָעֶׂש� שתו"כ לומדם  להוסיף לה שמן כנסכי הכבשַמֲחַב�
  מהשוואה למנחת נסכים.

  

  אפיה טיגון אפיה [מלבי"ם מח]ועל זה מפרש  תאפה נאה,ֻּתִפיֵני- תאפה נא, רבי יהודה אומר ֻּתִפיֵני- מלמד  ][ספראבהמשך 

ופי' חז"ל שהיא החליטה (כג כט) ולמחבת ולמרבכת.  ובדה"א(לקמן ז יב)  ונז' עוד אצל תודה סולת מרבכת. ֻמְרֶּב+ֶכת מו]מלבי"ם [
  .ברותחין

, רחב"א אמר ר"י אופה ואח"כ מנחות (דף נ עב). ובשמורה אפיות הרבה. ועז"א תאפה רבה, ף רג ע"ב)(ד (וי' צו ו,יד) מח] מלבי"ם[
ורב אסי אמר ר"י מטגנה ואח"כ אופה . (ר"ל אפיה טובה וזה לא יצויר רק אם אופה לפני הטיגון). מטגנה ומביא לראיה תאפה נאה

אית לי' נא ואית לי' נאה. ר"ל שהוא השקיף על סימן נו"ן האמנתיו  ואמר שם דר' יוסי דאמר תאפנה רבהתאפנה נא.  ומביא לראיה
אופה תחלה ומקיים נאה, ואח"כ מטגנה  שמורה נא, ועל סימן התי"ו שמורה נאה, וכן על סימן הרבים שמורה אפיות הרבה, ולכן

  .פי' בדרך אחר, וכן ברש"י שם עוד גי' רמב"ם (פי"ג מה' מעה"ק ה"ג)וב ואופה שנית ומקיים נא, כי ע"י הטיגון בטלה אפיה ראשונה,

ת-ַעֽל (וי' צו ו,יד)   חיבור בין הסבר קרבן אהרן הרמב"ם והסבר המלבי"ם.  ַּבֶּׁש;ֶמן ֵּתָעֶׂש�הרביע,  – ַמֲחַב�

מתן שמן בכלי קודם לכל דבר ואח"כ נותן הסלת על גביו, ובולל הסולת בשמן ואח"כ יוצק שמן. (טט:עד כאן  [קרבן אהרן]הסבר 
במנחת מחבת נדבה עד תחילת בישול/אפיה/קליה. עם העיסה הבלולה בשמן, ממשיך לחליטה אפיה קליה של חביתי  שלביםארבעה 

(שופך עיסת הסולת  אחרי חולטה ברותחין  (שלב א), המורבכתהמורבכתהמורבכתהמורבכתוכיצד היא [רמב"ם הלכות מעשה הקרבנות פ"ט הי"ט] - כהן כהסבר ה

ואחר  )ג(שלב ואופה אותה מעט  )ב(שלב  )הערה פב)] (ויקרא צו ו,יד)[תורה תמימה  לתוך המים הרותחין, [קרבן אהרן]השלבים שלמד 
 )ד(שלב כך קולה אותה בשמן על האלפס וכיוצא בו, כדרך שקולין הסופגנין, ומרבין בשמנה, וזהו הריבוך האמור בכל מקום. 

  ואופה שנית מח] מלבי"ם[
  

יחַ  (ויקרא צו ו,יד) יב ֵרֽ �חַ -ַּתְקִר (א) מרבה לה  )ו( ]ספרא צו פרשה ג פרק ד[- כא טפחא, כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב במר – ִניֹח�

 [יומא לג] ברייתא אביי הוה מסדר משמא דגמרא  ... אלו חביתין קודמין לנסכים)-(כנאמר ביכול לפני הנסכים  ְּתִביֶא�ָּנהזמן הקרבה כנלמד 
יב כשהוא אומר  �מנחת פיתים מלמד שכופל אחד לשנים ושנים לארבעה  ריבהי אומר תאפה רבי יוס(ב)  אף לאחר הנסכים,ַּתְקִר

יחַ ומבדיל,  יב ֵרֽ �ַח ַלֽה'- ַּתְקִר   ,ִניֹח�
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  זצ"ל בן חיים אריה זצ"לת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק עלוי נשמל

  

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –פה, התשס"א - תורה שבעלטעמי המקרא וה שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 פ֖חאט מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שההלכה חלה  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  השלם והחלק נדרשים;סדור שנחלק,  – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףרק על חלק מפרטיה; 

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאענין; יוצא מה – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

  

ד: ו,יט:צו  ויקרא ֶהל מWֵעֽ �ר ֹא ל ַּבֲחַצ� ָאֵכ* Wם ָקֹדׁש- ֵּתֽ �ָּנה ְּבָמק% ּה יֹאֲכֶל ְמַחֵּט�א ֹאָת� גלל ראה (ו,יט) משנת זבחים, כאן מובא ב ַהֹּכֵה;ן ַהֽ
  מלת כהן בטעם תביר כמו הפסוקים מפרק ז. 

ּה (ויקרא צו ו,יט) רש"י ְמַחֵּט�א ֹאָת�   העובד עבודותיה שהיא נעשית חטאת על ידו: - ַהֽ
�ָּנה  ּה יֹאֲכֶל ְמַחֵּט�א ֹאָת� שאינו חולק בבשר, ואי אפשר לומר שאוסר שאר כהנים  צהראוי לעבודה, יצא טמא בשעת זריקת דמים -ַהֽ

ל ַּבּכֲֹהִנ֖ים רָּכל־זָכָ֥  (ויקרא צו ו,כב)חוץ מן הזורק דמה, שהרי נאמר למטה באכילתה  ּה יֹאַכ֣ ֶדׁש אָֹת֑ ֹ֥ ים ק ָדִׁש֖   :ִהֽוא ָקֽ
ּה ְמַחֵּט�א ֹאָת� מרכא טפחא, קבוצת פרטים שעשויה לגדול, מרבה על הכהן זורק דם החטאת על המזבח, שאר כהני בית אב שלו,  – ַהֽ

תביר, מחלק וממעט. כאן מחלק בין הכהנים שהיו ראויים ובין הכהנים שלא היו ראויים. הראויים אוכלים, מי  – ֵה;ןַהּכֹ שעבדו באותו יום. 
כי לא היה ראוי טט: ( אלא על כרחך בא לאפוקי טבול יום שאין לו חלק...  [שפת"ח צ]שלא היה ראוי בשעת זריקת הדם ועל זה מפרש 

מסתברא בעל מום יאכל שהוא באכילה לאלתר  ,בול יום יאכל לאורתא ובעל מום לא יאכל כללואין לומר איפכא ט בשעת זריקת הדם)
  :לאפוקי טבול יום אינו באכילה עד הערב שמש ראוי כגון להתליע עצים) כי היהטט: (

  

W ,ז:צו ז ויקרא �W ל ר ְיַכֶּפר־ּב� �ת ָלֶה�ם ַהֹּכֵה;ן ֲאֶׁש ה ַאַח� �ם ּתWָר ָאָׁש* ַחָּטאת- ָּכֽ   ִיְהֶיֽה: ַּכֽ

ת ָלֶה�ם (ויקרא צו ז,ז) רש"י ה ַאַח� �   בדבר זה: -  ּתWָר

 W ר ְיַכֶּפר־ּב� �  :ואונן חומחוסר כפורים זחולק בו, פרט לטבול יום והראוי לכפרה –ַהֹּכֵה;ן ֲאֶׁש

W (ויקרא צו ז,ז) ר ְיַכֶּפר־ּב� �ה ליום ולילה. ביום נוספים על הכהן מרכא טפחא, קבוצת פרטים שעשויה לגדול. אשם נאכל לזכרי כהונ – ֲאֶׁש

תביר חילק ומיעט את הכהנים שאינם ראויים  – ַהֹּכֵה;ןהמכפר לאכילה, כהנים אחרים שהיו ראויים ביום הקרבת האשם. וטעם מלת 
  .ואונן חומחוסר כפורים ז, פרט לטבול יוםלחלוק באשם ואלו 

  

ָאֶפה- ּבַ  ,ט:צו ז ויקרא ה ֲאֶׁש%ר ֵּתֽ ְהֶיֽה:ְוָכל־ִמְנָח� W ִתֽ �ּה ל יב ֹאָת� �ל־ַמֲחַב�ת ַלֹּכֵה;ן ַהַּמְקִר ֶׁשת ְוַעֽ ה ַבַּמְרֶח� �ּור ְוָכל־ַנֲעָׂש   ַּתּנ*

ּה  (ויקרא צו ז,ט) רש"י יב ֹאָת� �ן ִּתְהֶי�ה (ויקרא צו ז,י)יכול לו לבדו, תלמוד לומר  -וגו' ַלֹּכֵה;ן ַהַּמְקִר Kי ַאֲהֹר; . יכול לכולן, תלמוד ְלָכל־ְּבֵנ

יבמר לו �  , הא כיצד לבית אב של אותו יוםי שמקריבין אותה:ַלֹּכֵה;ן ַהַּמְקִר

ּה )ט,זויקרא צו ( יב ֹאָת� �ועונה רש"י על שאלתו יש  ?יכול לו לבדו - מרכא טפחא, קבוצת פרטים שעשויה לגדול. וזה כפ'רש"י  – ַהַּמְקִר
ן ִּתְהֶי�ה (ויקרא צו ז,י)הרחבה  Kי ַאֲהֹר; בתפקיד מחלק  ַלֹּכֵה;ן (ויקרא צו ז,ט)ההרחבה הזאת מוגבלת ע"י טעם תביר במלת אבל  .ְלָכל־ְּבֵנ

   בית אב של אותו יוםי שמקריבין אותה:וממעט מההרחבה את הכהנים שאינם נמנים על 

  

ק ָעֶל֙י ,א:ויקרא ב ֶלת יְִהֶי֣ה ָקְרָּב֑נֹו ְויַָצ֤ ֹ֖ ן ִמנְָח֙ה ַלֽ֔ה' ס יב ָקְרַּב֤ ֶפׁש ִּכֽי־ַתְקִר֞ יָה ְלבָֹנֽה:ְונֶ֗ ן ָעֶל֖ ֶמן ְונַָת֥   ָה֙ ֶׁש֔

ּה ֶאל־ְּבֵנ֣י ַאֲהרֹ֘ן ַהּכֲֹהנִי֒ם  ,ב:ויקרא ב   ֶוֱֽהִביָא֗

ן ֶאת־ַאזְָּכָרָתּה֙  יר ַהּכֵֹה֜ ּה ְוִהְקִט֨ ל ָּכל־ְלבֹנָָת֑ ּה ַע֖ ם ְמO֣א ֻקְמ֗צֹו ִמָּסְלָּתּ֙ה ּוִמַּׁשְמנָ֔ ץ ִמָּׁש֜ יחַ ְוָקַמ֨ ה ֵר֥ ָחה ִאֵּׁש֛ ַח ַלֽה':  ַהִּמזְֵּב֔ ֹ֖ (כאן זכר שתי עבודות  נִיח

  במנחה: קמץ, הקטיר על המזבח)

י ַהִּמזְֵּבַֽח: ויקרא צו ו,ז: ּה ְּבֵנֽי־ַאֲהרֹ֙ן ִלְפֵנ֣י ֔ה' ֶאל־ְּפֵנ֖ ב אָֹת֤ ה ַהְקֵר֨ ת ַהִּמנְָח֑ את ּתֹוַר֖ ֹ֥ ב (ממלת  ְוז זכר עבודת הגשת המנחה למזבח לפני ַהְקֵר֨
  ץ למזבח)קמיצה). (ולא זכר הולכת קומ

למילף מזאת התורה דהוקשו כל הקרבנות להדדי (ביניהם). זאת אומרת שכשם שיש בקרבנות בהמה  [שפת אמת מסכת זבחים כה,ב]כתב 
 (ב,ו) הכתוב מפרש רק שלוש עבודות במנחה נקמצת. ולמדו כי- ארבע עבודות כך במנחות יש ארבע עבודות מקבילות. בפסוקים (ב,ב) ו

  אז איפה מרומזת העבודה הרביעית? ו שחיטת הזבחים. הולכת הקומץ כהולכת הדם. הקטרת הקומץ כזריקת הדם;קמיצת המנחה היא כמ

ּה )וי' ב,ב(מלת   )וי' ב,ב(מלמדת שמביא מנחה נקמצת שיעשו בה ארבע עבודות כמו בקרבן בהמה, אפשר כמרומז בטעם רביע במלת  ֶוֱֽהִביָא֗

ּה  בע עבודות והעבודה הרביעית מקבילה לעבודה רביעית בקרבן בהמה. היות ושלוש עבודות מזוהות,שגם במנחה נקמצת, יש אר ֶוֱֽהִביָא֗
  , היא העבודה שתשלים לארבע עבודות. היא כמו קבלת הדם(ש)נתינת הקומץ בכלי שרת  לכן נותר ללמוד כי העבודה השניה בסדר העבודות

היכן היה מקום קבלת המנחה, קמיצתה והנחת הקומץ ", קום קבלה כמ"ש רש"יהא נתינת הקומץ בכלי שרת הוי במ"ועוד כתב שם השפת אמת 
מונח זרקא סגול מלמדת להוסיף מענין מקום עזרת הכהנים לכהנים, היינו קבלת  –ֶאל־ְּבֵנ֣י ַאֲהרֹ֘ן ַהּכֲֹהנִי֒ם בכלי שרת? תבנית הטעמים של 

  רת ישראל.המנחה, קמיצתה והנחת הקומץ בכלי שרת תיעשה ע"י הכהנים גם בעז

  

ן ָעֶל�יָה  ,א:ויקרא ב �ֶמן ְוָנַת יָה- ֶׁש* W ְוָיַצ%ק ָעֶל& +ה ָקְרָּבנ� ֶלת ִיְהֶי ' ֹס� ה* יב ָקְרַּב%ן ִמְנָחה- ַלֽ 
י־ַתְקִר ֶפׁש ִּכֽ   ְלֹבָנֽה:ְוֶנ�

ּה ֶאל־ְּבֵנ֣י ַאֲהרֹ֘ן ַהּכֲֹהנִי֒ם  ,ב:ויקרא ב   ֶוֱֽהִביָא֗

ם ְמO֣א ֻקְמ֗צֹו ִמּסָ  ץ ִמָּׁש֜ ֹ֖ ְוָקַמ֨ יַח נִיח ה ֵר֥ ָחה ִאֵּׁש֛ ן ֶאת־ַאזְָּכָרָתּ֙ה ַהִּמזְֵּב֔ יר ַהּכֵֹה֜ ּה ְוִהְקִט֨ ל ָּכל־ְלבֹנָָת֑ ּה ַע֖   (כאן זכר שתי עבודות ַח ַלֽה':ְלָּתּ֙ה ּוִמַּׁשְמנָ֔
  החפץ חיים על תו"כ]בסוגרים פירוש  (וי' ב,א) .ח[תו"כ פרשתא 

ֶמן יָה- ֶׁש* ן ָעֶל�יָה ְלֹבָנֽה. ליה על כולה)(דמשמע ע, על כלה ְוָיַצ%ק ָעֶל& �ֶמן, על מקצתה, מה ראית לומר כן ְוָנַת יָה- ֶׁש* ן על כלה  ְוָיַצ%ק ָעֶל& �ְוָנַת
ֶמן. דבר אחר רבוי אחר רבוי בתורה אלא למעטעל מקצתה, שאין  ָעֶל�יָה ְלֹבָנֽה יָה- ֶׁש* על כלה מפני שהוא נבלל עמה ונקמץ  ְוָיַצ%ק ָעֶל&

ן עָ עמה,  �ּה )וי' ב,ב( (דכתיבעל מקצתה, שאינה לא נבללת ולא נקמצת עמה  ֶל�יָה ְלֹבָנֽהְוָנַת ל ָּכל־ְלבֹנָָת֑ , שלאחר שקמץ מלקט הלבונה ַע֖

ֶמן. כולה מעליה ומקטירה משום הכי אי יהיב לה על מקצת המנחת סגי) יָה- ֶׁש* ן ָעֶל�יָה ְלֹבָנֽה (מיותר. הגר"א) ְוָיַצ%ק ָעֶל& �הרי דע כמה, , ואיני יוְוָנַת
אף לבונה מלא הקומץ, רבי  )ְמO֣א ֻקְמ֗צֹו )וי' ב,ב(טט: (וטעונה לבונה. מה קמיצה מלא הקומץ  טעונה קמיצה (טט: כאן לומד ההקש) אני דן

  .)(היינו שנתמעט לאחר הפרשה, אבל בשעת הפרשה צריך קומץ גם לדידיה, כן מוכח במנחות דף יא,ביהודה אומר אם מיעט לבונתה כשרה 
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים אריה זצ"לת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק עלוי נשמל

  

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –פה, התשס"א - תורה שבעלטעמי המקרא וה שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 פ֖חאט מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שההלכה חלה  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  השלם והחלק נדרשים;סדור שנחלק,  – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףרק על חלק מפרטיה; 

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאענין; יוצא מה – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

  )ב(התשפ"ויקרא צו ו,א  1.12

  

יחַ  ןְוַהֹּכֵה& ו: ט,צו ו קראוי Kיו ַּתְחָּת;יו ַהָּמִׁש� ם ֹאָת�ּה ַיֲעֶׂש+ה ִמָּבָנ FָלWיל' ַלה�  ָחק־ע �ר ָּכִל   )הח"ח(להלן פירוש החפץ חיים =  :ָּתְקָטֽ

  
  ]ג –ספרא צו פרשה ג תחילת פרק ה אות א [

יחַ  ו)ט,צו ו 'וי((א)  Kכנ"ל)  שמביא הח"ח:(מרובה בגדים מנין  מנחת חביתין כל יום) שמביא הח"ח:( משוח בשמן המשחהאין לי אלא  ָּמִׁש

, יכול שאני מרבה אף משיח מלחמה תלמוד לומר יתור הוא דהוה מכתב והמשוח תחתיו וגו') הח"ח:( ןְוַהֹּכֵה&  ו)ט,צו ו 'וי(תלמוד לומר 
�יו ַּתְחָּת;יו  שירית האיפה יצא משוח מלחמה שאין בנו עומד תחתיו, ומנין שאין בנו עומד תחתיו את שבנו עומד תחתיו מביא ע ִמָּבָנ

ם יםִמ֗ יָ  תִׁשְבעַ֣  )כט,ל 'תצ 'שמ(תלמוד לומר להיות גם כן משוח מלחמה)  הח"ח:( ן יְִלָּבָׁש֧ יו ַהּכֵֹה֛ יו ַּתְחָּת֖ ר ִמָּבָנ֑ א ֲאֶׁש֥ ֹ֛ ֶהל יָב ֹ֥ ד ֶאל־א ת מֹוֵע֖  ְלָׁשֵר֥

ֶדׁש ֹֽ ֶהלשבא את  :ַּבּק ֹ֥ ד ֶאל־א ת מֹוֵע֖ ֶדׁש ְלָׁשֵר֥ ֹֽ   .בנו עומד תחתיו, יצא משוח מלחמה שאינו בא אל אהל מועד לשרת בקודש :ַּבּק

  

�יו ו)ט,צו ו 'וי( (ב) בחכמה וביראה)  הח"ח:(מלמד שיהא בן קודם לכל שבעולם, יכול אף על פי שאינו ממלא מקום אביו  ֹאָת�ּה ַיֲעֶׂש+ה ִמָּבָנ

ר יְַמֵּל֙א ֶאת־יָ֔דֹו  )מ טז,לב"אח 'וי( יוה"כ) יגב הח"ח:( תלמוד לומר בזמן שימלא את מקומו של דרשינן ידו משמע מקומו של אביו)  הח"ח:(ֲאֶׁש֤
  .אביו הוא קודם לכל אדם, ואם אינו ממלא מקום אביו יבוא אחר וישמש תחתיו

ח אֹ֗תֹו וַ  :מ טז,לב"ויקרא אח ן ֲאֶׁשר־יְִמַׁש֣ ר ַהּכֵֹה֜ ֶדׁש:ְוִכֶּפ֨ ֹֽ י ַהּק ד ִּבגְֵד֥ י ַהָּב֖ יו ְוָלַבׁ֛ש ֶאת־ִּבגְֵד֥ ַחת ָאִב֑ ן ַּת֣ ר יְַמֵּל֙א ֶאת־יָ֔דֹו ְלַכֵה֖   ֲאֶׁש֤

  
, תלמוד חר לכה"ג)אכל זמן שלא מינו  הח"ח:( מנין לכהן גדול שמת ולא מינו כהן אחר תחתיו שתהא מנחתו קריבה משל יורשים (ג)

�יו ו)ט,צו ו 'וי(לומר  , ֹאָת�ּה ו)ט,צו ו 'וי(תלמוד לומר הם) ביכמו א הח"ח:(, יכול יביאוה לחצאים אף שלא נתמנה לכה"ג) הח"ח:( ֲעֶׂש+היַ  ִמָּבָנ
דברי רבי יהודה, רבי שמעון אומר אינה באה אלא משל צבור שנאמר מקריבה כולה עם תמיד של שחר)  הח"ח:(כולה אמרתי ולא מקצתה 

ם ו)ט,צו ו 'וי( FָלWהיינו של צבור שהקב"ה כרת ברית עמהם, ובגמרא הגירסא חק עולם  הח"ח:( ממי שהברית שלוח"ח משל עולם] [גי' ה ,ָחק־ע

יל ו)ט,צו ו 'וי(, משל עולם תהא) �ר ָּכִל דר'  ֹאָת�ּה ו)ט,צו ו 'וי(שלא יקטירנה לחצאין כל זמן שקריבה משל צבור והאי   הח"ח:(כליל להקטרה ָּתְקָטֽ

  .חרינא,עיין בגמרא)יהודה דריש ליה לדרשא א

  

יחַ  ו)ט,צו ו 'וי((א)  Kכנ"ל)  שמביא הח"ח:(מרובה בגדים מנין  מנחת חביתין כל יום) שמביא הח"ח:( אין לי אלא משוח בשמן המשחה ָּמִׁש

תלמוד לומר  , יכול שאני מרבה אף משיח מלחמהיתור הוא דהוה מכתב והמשוח תחתיו וגו') הח"ח:( ןְוַהֹּכֵה&  ו)ט,צו ו 'וי(תלמוד לומר 

�יו ַּתְחָּת;יו  את שבנו עומד תחתיו מביא עשירית האיפה יצא משוח מלחמה שאין בנו עומד תחתיו, ומנין שאין בנו עומד תחתיו  ִמָּבָנ
ם יםִמ֗ יָ  תִׁשְבעַ֣  )כט,ל 'תצ 'שמ(תלמוד לומר להיות גם כן משוח מלחמה)  הח"ח:( ן יְִלָּבָׁש֧ יו ַהּכֵֹה֛ יו ַּתְחָּת֖ ר ִמָּבָנ֑ א ֲאֶׁש֥ ֹ֛ ֶהל יָב ֹ֥ ד ֶאל־א ת מֹוֵע֖  ְלָׁשֵר֥

ֶדׁש ֹֽ ֶהלאת שבא  :ַּבּק ֹ֥ ד ֶאל־א ת מֹוֵע֖ ֶדׁש ְלָׁשֵר֥ ֹֽ   .בנו עומד תחתיו, יצא משוח מלחמה שאינו בא אל אהל מועד לשרת בקודש :ַּבּק

  עה בגדים יום משיחה, וכגון זה בזמנים אחרים.מונח רביע מלמד לזמנים נוספים כגון יום, שעה, רגע, שב – יםִמ֗ יָ  תִׁשְבעַ֣  )כט,ל 'תצ 'שמ(

�יו ו)ט,צו ו 'וי(לומד  שם (ב)] ספרא[ המשמע של ממלא מקום  ]הח"ח[וע"פ  מלמד שיהא בן קודם לכל שבעולם, ֹאָת�ּה ַיֲעֶׂש+ה ִמָּבָנ
ר יְַמֵּל֙א ֶאת־יָ֔דֹו )מ טז,לב"אח 'וי(- לומד זאת מ [ספרא שם (ב)]ממלא מקום אביו בחכמה וביראה, זה תנאי הכרחי.  שיהאאביו הוא     ֲאֶׁש֤

  משמע יד כממלא מקום. וביןמשמע יד כפשוטו  ביןמקף כבורר  – ֶאת־יָ֔דֹו )מ טז,לב"אח 'וי(

קדמא בתפקיד תנאי לקדימות לבן מבני כ"ג  – ןְוַהֹּכֵה&  ו)ט,צו ו 'וי(אפשר שמרומז בטעם מלת  נאי ההכרחישזה שיהא תאבל 
  ה לאביו בחכמה וביראה.  להתמנות לכ"ג יהא דומ

  

יחַ  ןְוַהֹּכֵה&  ו)ט,צו ו 'וי( (=תו"ת)] תורה תמימה[ Kיחַ  מה ת"ל -  ַּתְחָּת;יו ַהָּמִׁש Kדאפילו מבניו של כה"ג אי הוי משוח הוי  ,לומר לך, ַהָּמִׁש
פו)מכאן דאפילו כה"ג בן כה"ג טעון משיחה, כה"ג ואי לא לא

  ה צריך רבוי בגדים בחינוכו)(טט: ובאין שמן משח :[הוריות י"א ב'] 

ים  )יז, כ 'שפ 'דב( כדכתיב, נראה הרבותא בזה דלא ניליף בזה ממלך בן מלך דא"צ משיחה משום דירושה היא [תו"ת פו] יP יִָמ֧ ְלַמַע֩ן יֲַאִר֨
יו ַעל־ ַמְמַלְכּ֛תֹו ֥הּוא    :ּוָבָנ֖

יחַ  ו)ט,צו ו 'וי(טט: תבנית הטעמים בכהן גדול  Kיו יוַּתְחָּת;  ַהָּמִׁש� דרגא תביר טפחא, בתפקיד קבוצת פרטים שעל כל אחד חלה  – ִמָּבָנ
יP  )יז, כ 'שפ 'דב(אותה הלכה, תבנית הטעמים במלך  ים ַעל־ַמְמַלְכּ֛תֹו ֥הּואְלַמַע֩ן יֲַאִר֨ יו יִָמ֧ דרגא תביר מרכא טפחא, בתפקיד קבוצת  – ּוָבָנ֖

  מעיר לא ללמוד ממלך בן מלך לכ"ג בן כ"ג. "ת פו][תופרטים שעל כל אחד חלה אותה הלכה, אפשר שמזה 

יחַ  ו)ט,צו ו 'וי(המלה  Kיחַ  ו)ט,צו ו 'וי( של  במשמע משיחה בשמן המשחה מלמדת על משיחת כ"ג בחינוכו. לכן תבנית הטעמים ָּמִׁש Kַהָּמִׁש 
�יו ַּתְחָּת;יו   לכה, צריכה ללמד ענין אחר.דרגא תביר טפחא, בתפקיד קבוצת פרטים שעל כל אחד חלה אותה ה – ִמָּבָנ

  אפשר שזה מלמד שעל כהן גדול המתחנך בלבישת רבוי בגדים חלות כל המצוות, כפי שחלות על כהן גדול שנמשח בשמן המשחה.

יחַ  ןְוַהֹּכֵה&  ו)ט,צו ו 'וי( ]פסיקתא זוטרתא (לקח טוב)[ Kבית זה משוח בשמן המשחה בזמן בית הראשון אבל מרובה בגדים היה ב. ַהָּמִׁש
שני שאין שם שמן משחה שכבר נגנז עם הארון כדאמרינן במסכת הוריות. ואותם הכהנים של בית שני נקראים מרובה בגדים על שם 

  .ארבעה כלים שלובש כהן גדול יותר מן ההדיוט. חשן ואפוד ומעיל וציץ

  

יחַ  ו)ט,צו ו 'וי( Kיו ַּתְחָּת;יו ַהָּמִׁש� על  ]אור החיים[קבוצת פרטים שעל כל אחד חלה אותה הלכה, ע"פ דרגא תביר טפחא, בתפקיד  – ִמָּבָנ
שם  ספרא[-כל אחד מבניו של כהן גדול שמת ועדיין לא התמנה כ"ג אחר, חלה החובה להביא מנחת כהן גדול, וזה כדרשת ר' יהודה ב

, תלמוד חר לכה"ג)אזמן שלא מינו  כל הח"ח:( מנין לכהן גדול שמת ולא מינו כהן אחר תחתיו שתהא מנחתו קריבה משל יורשים )]ג(
�יו ו)ט,צו ו 'וי(לומר    ,אף שלא נתמנה לכה"ג) הח"ח:( ַיֲעֶׂש+ה ִמָּבָנ

יחַ  ו)ט,צו ו 'וי( ועדיין קשה בכתוב למה אמר...  ו)ט,צו ו 'וי( ]אור החיים[ Kיו ַּתְחָּת;יו ַהָּמִׁש� ואולי שיכוין . שהיה צריך לומר מבניו תחתיו ִמָּבָנ

�יו ו)ט,צו ו 'וי( להסמיך , לכוין דרשת פרק התכלת שאם מת כהן גדול ועדיין לא מינו אחר במקומו בנו יביא במקומו ֹאָת�ּה ַיֲעֶׂש+ה ִמָּבָנ

יחַ  ןְוַהֹּכֵה&  ו)ט,צו ו 'וי( וזה שיעור הכתוב Kיו ַּתְחָּת;יו ַהָּמִׁש� �יו, ואם עדיין לא נתמנה, ַיֲעֶׂש+ה ִמָּבָנ ואם היה אומר , ֹאָת�ּה ַיֲעֶׂש+ה של מת ִמָּבָנ
פירוש  ַּתְחָּת;יו הכתוב הכהן המשיח מבניו תחתיו אז תהיה הכוונה שאין חיוב על בנו להביא אלא אם יהיה תחתיו שכן משמע דוקא

�יו ומאומרו, ַּתְחָּת;יו שנתמנה או שהוא ראוי לעמוד שכוונתו לאחד  אפשרטט: הערת כולל  נתיבות צבי ( משמע כל יורש יביא ַיֲעֶׂש+ה ִמָּבָנ

�יו .היורשים)    ,עדיין לא נתמנהשלרמז  /פוסקתטפחא כעוצרת – ִמָּבָנ
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  לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  זצ"ל בן חיים אריה זצ"לת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק עלוי נשמל

  

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –פה, התשס"א - תורה שבעלטעמי המקרא וה שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 פ֖חאט מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שההלכה חלה  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  השלם והחלק נדרשים;סדור שנחלק,  – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףרק על חלק מפרטיה; 

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאענין; יוצא מה – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

  

מונח מרבה אתנח מגביל, בסה"כ רבוי הגבלות (א) בן קודם לכל העולם, (ב) שיהא ממלא מקום אביו  – ֹאָת�ּה ַיֲעֶׂש+ה ו)ט,צו ו 'וי(
  בחכמה וביראה, 

ם ו)ט,צו ו 'וי( [ספרא שם ג] FָלWם ]ילקוט שמעוני תורה פרשת צו רמז תפח[גדול בתפקיד שלושה למודים. -קףז – ָחק־ע FָלWַלה�  ָחק־ע '
יל �ר ָּכִל ל׃ -ְוָכל )זט,צו ו 'וי((כתוב ברמז תרנ"ז)   :ָּתְקָטֽ א ֵתָאֵכֽ �ֹ יל ִּתְהֶי�ה ל �ת ֹּכֵה;ן ָּכִל �(למוד [אין לי אלא מנחת חובתו]  (למוד א)ִמְנַח

ת ֹּכֵה;ן-ְוָכל )זט,צו ו 'וי( מנחת נדבתו מנין ת"ל )ב �  ,ואפי' כל שהואִּתְהֶי�ה  )זט,צו ו 'וי( מקצתה מנין ת"ל )ג(למוד אין לי אלא כולה , ִמְנַח

יל ו)ט,צו ו 'וי( �ר ָּכִל ם ו)ט,ו(-מרכא מרבה סלוק מגביל, בסה"כ רבוי הגבלות, ב – ָּתְקָטֽ FָלWריבה על מנחת חובה של כהן, מנחת  ָחק־ע
(ויק צו ו,יג)) אינה נקמצת ואינה - שמנחת חובה של כ"ג ושל כהן פשוט שב [רש"י]ן חלקית לכן מוצע לומר כפ'כהן נדבה ומנחת כה

  נאכלת כך גם הגבלות אלו חלות על (א) מנחת נדבה של כהן (ב) מנחת כהן חלקית שאינן נקמצות ואינן נאכלות אלא הן כליל תקטר. 

יל ו)ט,צו ו 'וי( ]רש"י[ �ר ָּכִל סאין נקמצת להיות שיריה נאכלין אלא כולה -  ָּתְקָטֽ
ת ֹּכֵה;ן -ְוָכל )זט,צו ו 'וי(וכן כליל,   �עִמְנַח

צו  'וי(של נדבה  

יל ִּתְהֶי�ה ו)ט,ו �  ָּכִל

לאפוקי שלא תפרש כליל כל המנחות ופירושו כל המנחות תקטיר הקומץ ופירוש כליל כולה נשרפת וכן כל מנחת כהן  ]ח ס"שפת[
חת כהן מתחלפת ממנחת כהן משיח לכך הוסיף וכן וכו' שגם היא כליל והוסיף של נדבה שלולא זה משמע של נדבה כלומר לא שמנ

  :וכן מנחת כהן שהיא חובה דומיא דשל כהן המשיח אבל נדבה לא קא משמע לן ששתיהם כליל

ת ֹּכֵה;ן -ְוָכל ו)ט,צו ו 'וי( הוכחת רש"י מדכתיב ]ח ס"שפת[ �  וגו':ִמְנַח

 

ל׃ פ-ָכלוְ : טז,צו ו קראוי א ֵתָאֵכֽ �ֹ יל ִּתְהֶי�ה ל �ת ֹּכֵה;ן ָּכִל �  ִמְנַח
ת-ְוָכל )טז,צו ו 'וי( �  מנחת כהן ספק, כהנת, נשואה לכהן.  וביןמנחת כהן ודאי והוא זכר  ביןכבורר מקף  – ִמְנַח

יל ִּתְהֶי�ה -ְוָכל )טז,צו ו 'וי( �ת ֹּכֵה;ן ָּכִל �  לת הלכה או ענין לעצמה.תבנית טעמים המכילה שתי תבניות וכל אחת בע –ִמְנַח

יל ִּתְהֶי�ה -ְוָכל )טז,צו ו 'וי( )(הלכה א �ת ֹּכֵה;ן ָּכִל �, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא מנחת כהן תביר מרכא טפחא מרכא –ִמְנַח

  והשונים ביניהם ביחס לנושא.
כולו על גבי המזבח והשאר נאכל  כל המנחות הקריבות לגבי המזבח נקמצות ומקטיר הקומץ] הלכה ט[ ]רמב"ם מעשה הקרבנות יב[

יל ִּתְהֶי�ה-ְוָכל )טז,צו ו 'וי(שאינה נקמצת אלא מקטירין אותה כולה שנאמר  (ודאים) חוץ ממנחת זכרי כהונהלכהנים  �ת ֹּכֵה;ן ָּכִל � ִמְנַח
ל׃ א ֵתָאֵכֽ �ֹ   . המזבח ואינן נקמצותהא למדת שמנחת חינוך והחביתין וכהן שהביא מנחת חוטא או מנחת נדבה כולן נשרפות על גבי  ל

  כפסקמנחת ספק כהן ומנחת הנשואות לכהנים אינן נשרפות על המזבח.  [הלכה ט]לעומת 
ולדות שנתערבו והרי כל אחד מהן ספק מנחתם נקמצת כמנחת ישראל ואינה נאכלת כמנחת כהנים, כיצד עושים,  י"א]השם] [ רמב"ם[

  . ןהקומץ קרב בפני עצמו והשירים מתפזרין על בית הדש
ואינה כל הנשואות לכהנים בין כהנת בין ישראלית אין שירי מנחותיהן נאכלים מפני חלק הבעל שאינו אוכל,   "ב]הישם] [ רמב"ם[

מפני חלק האשה, אלא הקומץ קרב לעצמו והשירים מתפזרין על בית הדשן, הקמיצה בכל מקום בעזרה ואם קמץ בהיכל  כולה לאשים
  .כשירה

יל ִּתְהֶי�ה  )טז,צו ו( ב)(הלכה  �, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא מנחת כהן ושעל חלקם לא חלה תביר מרכא טפחא –ֹּכֵה;ן ָּכִל

ל׃ פ )טז,צו ו( (הלכה ב) א ֵתָאֵכֽ �ֹ   מגביל את הלאו , צ"ע איזו עוד מנחה הקשורה לכהן יש רשות לאכלו. סלוקמרבה, מרכא  -  ל

הכהנת מנחתה נקמצת כמנחת ישראל  ]י"השם] [ רמב"ם[ וכפסק ת כהן לא נאכלתמנחת כהנת נאכלת מנח ]ד,נב -סיפרא [- ב כנאמר
הכהנת מנחתה נקמצת. א"א כהנת זו לא ידעתי מה היא אם נשאת לכהן הרי כבר אמורה ואם נשאת  ]השגת הראב"ד[ושיריה נאכלין. 

  . לישראל מנחתה נאכלת

  

+ת ַהֶּמ� : א,אסתר ו מגלת ה ְׁשַנ ּוא ָנֲדָד� +ְיָלה ַהה*   ֶלG ַּבַּל
יא ֶאת 
אֶמר ְלָהִב �ֹ ֶלG׃-ַוּי �י ַהֶּמֽ ים ִלְפֵנ ים ַוִּיְהי�ּו ִנְקָרִא�   ֵס%ֶפר ַהִּזְכֹרנֹות- ִּדְבֵר+י ַהָּיִמ*

ּוא +ְיָלה ַהה* +ת ַהֶּמ�ֶלG קטן המטעים תאור ואחריו הפעולה -(סלוק) מונח זקף – ַּבַּל ה ְׁשַנ , תבנית טעמים העשויה ללמד אלפניה  ָנֲדָד�

+יְ     ולאחריה.  ּואקטן, בתפקיד מצב ביניים, מצב ספק. - מונח לפני זקף – ָלהַּבַּל  ַהֶּמ�ֶלGקטן בתפקיד שני ענינים מקבילים. (א) - זקף – ַהה*

  אחשורוש שקל את חייו. ַהֶּמ�ֶלGהקב"ה שקל ענינם של ישראל; (ב)  –

ּואהקב"ה שקל ענינם של ישראל, מלת  – ַהֶּמ�ֶלG(א)  תורה, מתעורר כח ההתאוות לעבודת בני ה שם הפלאות ב- ו- ה- מרמז לשם א ַהה*
+ת ַהֶּמ�ֶלGישראל את ה'.  ה ְׁשַנ כעין "נשני כל  –תענית בני ישראל מעוררת זכות, לפני מלכו של עולם, הקב"ה. ר"ת נ' ש' ה'  – ָנֲדָד�

  עמלי" לשכוח העבירות, למחול ולהצילם.

+ת ַהֶּמ�ֶלG(ב) - (א) מביא ל ה ְׁשַנ ֹוא ַהֶּמ+ֶלG  )אסתר ה,ח(יו, בעקבות משתה אסתר שהוזמן אליו במלים אחשורוש ששוקל את חי ָנֲדָד� Kָיב
ן  , תבנית הטעמים דרגא מונח רביע מרמזת (א) התחכמות אסתר כאן לטובת הצלת ישראל, מעוררת חיבת אחשורוש אל אסתר (ב) ְוָהָמ�

בר' א,א) א'ת ה'שמים ו'את ה'ארץ, הקשור לכח להתעוררות כח ההתאוות לחיות וזה מחוזק גם בהופעת שם הדעת וקישור שמים וארץ (
ן ֶאלה) בר"ת - ו- ה- ההתאוות (א אב) תקומה מן החורבן) . (ועוד השפעה - ה (צירוף מקביל לחדש מנחם-א- ו- (הַהִּמְׁשֶּתה- -ַהֶּמ+ֶלG ְוָהָמ�

ן ֶאלטובה  ֹוא ַהֶּמ+ֶלG ְוָהָמ� Kה' הסתרת ההשגחה הפרטית עד שחסוברים שיש ה' ו' א - בראשי תיבות שילוב שם י' ה' ו' ה'  – ַהִּמְׁשֶּתה- -ָיב '

ן-ַוִּתָּׂשאכח ההתאוות לחיות בהשפעת אסתר אשר . לקות חס וחלילה )- מציאות ללא א ֶסד ֵח֥ יו ָוֶח֛ ה,  ְלָפָנ֖ ן נְָׂשָא֥ יו ֵח֖    ְּבֵעיָנ֑

מן גרם למות ושתי, המן אבל התאוותו לאסתר מאוימת ע"י המן החשוד לפתע בגלל שאסתר בקשה את נוכחותו בסעודה שערכה למלך. ה
מחזיק בטבעת החותם לחתום בשם המלך, בני המן הם נעריו. הוא חושש לחייו מפני המן. ואם הוא עצמו לא ראה, מזליה היינו הנפש שלו 

ץ )יד,אסתר ה(ראתה את הכתוב אלפניו  �ַעׂש ָהֵעֽ ן ַוַּי �י ָהָמ�   .  ַוִּייַטKב ַהָּדָב;ר ִלְפֵנ

אֶמרקשור להמן?  האם יש מי שעזר לו בעבר שאינו �ֹ יא ֶאתרביע, ארבע סיבות (גל עונ"מ)  – ַוּי 
מהפך  גרשיים – ֵס%ֶפר ַהִּזְכֹרנֹות- -ְלָהִב

  מצב (א) לפני הקב"ה (ב) לפני אחשורוש-מקף בתפקיד רב – ֵס%ֶפר-ֶאתפשטא, יצא להקל, פתיחה להעברת הגזרה מעם ישראל. 

ים יםפני הקב"ה זכויות עם ישראל, לפני אחשורוש מרכא טפחא, יתור לרבות ל – ַוִּיְהי�ּו ִנְקָרִא� הספר כביכול  –לשון סביל – ַוִּיְהי�ּו ִנְקָרִא�
קרא עצמו. נערי אחשורוש מבני המן, הגיעו למעשה בגתן ותרש והצלת אחשורוש ע"י מרדכי ואסתר. הם ניסו לדלג ולא עלה בידם, או 

  שאחשורוש הכריחם לקרוא. 


