אוצר דינים

קרבנות
חג השבועות
ושתי הלחם
כולל הלכות לחג השבועות
כשיבנה בית המקדש

מהדורת ביקורת
בני ברק  -סיון תשע"ה

תורת

הקרבנות

לימוד קדשים בעיון אליבא דהלכתא

"úåðáø÷ä úøåú" ïåëî
íéðîæä ïéá úáéùé ¯ íéôé÷î äëìä éøôñ úàöåä ¯ ãåîéì úåøâñîå íéììåë úùø
úåâìî ïø÷ ¯ íééùãç äëìä úåðåéìâ ¯ íééðøåú äëìä éöá÷ ¯ 'íéðäë úëìîî'
¯ ïáø÷ä úåãåáòì äùçîä éòöîà ú÷ôä ¯ 'àúúòîù é÷åñàì' äëìä éîåëéñì
íééöøà íéñðë ¯ ùã÷îäå ùãå÷ä éðéãá íéøåòéù

"úåðáø÷ä úøåú" ïåëî é"ò øåàì åàöé äë ãò
:‰ÎÏ‰ È¯ÙÒ
ÁÒÙ Ô·¯˜ ˙ÂÎÏ‰ - Ô·¯˜‰ ¯Ú˘ b
- '‡ Í¯Î ˙Â·¯˜‰ ˙¯Â˙ b
Ô·¯˜‰ ˙‡·‰ ˙ÂÎÏ‰
:˙ÂÎÏ‰ È˜ÒÙ ˙Â¯·ÂÁ
È¯˘˙ ˘„ÂÁ ˙Â·¯˜ b
Ô·¯˜‰ ˙Â„Â·Ú Ú·¯‡ ÈÈ„ b
„ÈÓ˙‰ ˙„Â·Ú ¯„Ò ˙ÂÎÏ‰ b
‰Ó‰· ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰ b
‰˘‰ È„ÚÂÓ ˙Â·¯˜ ˙ÂÎÏ‰ b
˙Â‚‚˘ ÈÈ„ b
˙ÂÈ¯Â‰ ˙ÂÎÏ‰ b
ÌÈ„‚· È¯ÒÂÁÓÂ ÔÈÈ ÈÈÂ˙˘ ˘‡¯ ÈÚÂ¯Ù ˙ÂÎÏ‰ b
‰Î˘Ï‰ ˙ÓÂ¯˙Â Ï˜˘‰ ˙ÈˆÁÓ ˙ÂÎÏ‰ b
ÌÁÏ‰ È˙˘Â ˙ÂÚÂ·˘‰ ‚Á ˙Â·¯˜ b
:ÌÈÈ¯Â˙ ÌÈˆ·˜
(‚) ÌÈÁ·Ê ˙ÎÒÓ ÈÈÚ· b
˙Â¯ÂÎ· ˙ÎÒÓ ÈÈÚ· b
(‡) ÌÈÁ·Ê ˙ÎÒÓ ÈÈÚ· b
(„) ÌÈÁ·Ê ˙ÎÒÓ ÈÈÚ· b
˙Â˙È¯Î ˙ÎÒÓÂ ÁÒÙ Ô·¯˜ ˙ÂÎÏ‰ b
(·) ÌÈÁ·Ê ˙ÎÒÓ ÈÈÚ· b

.
˙Â¯ÂÓ˘ ˙ÂÈÂÎÊ‰ ÏÎ
"˙Â·¯˜‰ ˙¯Â˙" ÔÂÎÓÏ ÁÂÏ˘Ï Ô˙È Ò¯ËÂ˜‰ ÈÈÚ· ˙Â¯Ú‰Â ˙Â¯‡‰
03 Y 6183447 :'ÏË ˜¯· È· 3196 .„.˙
korbanot@okmail.co.il :Ï"‡Â„· Â‡

ïåàâä ïøîî äëøá áúëî
ì"÷åöæ õéáå÷ôéì äãåäé ìëéî éáø

ö"äâä úëøá
ì"÷åöæ áéåøèðééå 'éìà ìàøùé éáø
(Ë"Ò˘˙ ¯ÈÈ‡ "˙Â·¯˜‰ ˙„Â·Ú" ÏÏÂÎ ˙ÁÈ˙Ù Ï‚¯Ï)

Â¯Â„· ‰˘ÚÓÏ ˙Â·¯˜‰ ÔÈÚÏ Ú‚Â· ˘„Á Á˙Ù Ì˙Á˙Ù „"ÚÏ"
˙‡ ˙Â··ÂÒ‰ ˙ÂÈÚ·Ï ˘‚È˘ ÈÓ ÌÚÙ Û‡ È˙È‡¯ ‡ÏÂ ,‰¯‰Ó· ‡·È˘
ÌÂ˜ÓÂ ¯È„‡ÈÂ ‰¯Â˙ ÏÈ„‚È ‰Ê· ‰È‰È ÈÏÂ‡Â ,˙Â·¯˜ ˙·¯˜‰ Ï˘ ‡˘Â‰
."ÌÎÏ ÂÁÈ‰

ÌÎ¯·Ó‰
·ÈÂ¯ËÈÈÂ 'ÈÏ‡ Ï‡¯˘È

, לאחר שהוקראו לפני הגה"צ זצוק"ל חלקי מהפרקי הראשוני שיצאו לאור.ב.נ
. א לא איסתייעא מילתא,ביקש לתת את הסכמתו לספר









           



והיות שמצפים מאד שהגאולה תתקרב עוד יותר מבחיי
,החפץ חיים זצוק"ל אנו צריכים מאד להזדרז בלימוד הזה

         

        





˙˙¯Â

Â

תוכ עניני

˙Â·¯˜‰

íéðéðò ïëåú
הלכות לחג השבועות  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ט
פרק
פרק
פרק
פרק
פרק
פרק
פרק
פרק
פרק

א' – הטהרה והכנת הקרבנות  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ט
ב' – מצות העליה לרגל  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יב
ג' – הבאת הביכורי לירושלי  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יד
ד' – ההכנות בבית המקדש  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .טז
ה' – עבודת חג השבועות  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יז
ו' – שתי הלח וכבשי עצרת  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כא
ז' – מצות הראיה והבאת קרבנות הרגל  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כג
ח' – הבאת הביכורי למקדש  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כח
ט' – ימי התשלומי של חג השבועות  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כט

אוצר דיני – חג השבועות ושתי הלח  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .לה
מצות הקרבת הקרבנות  /כשרות החיטי לשתי הלח  /טחינת החיטי
 /מעשה הלישה  /עריכת שתי הלח  /מעשה האפיה  /כבשי עצרת  /דיני
עבודת חג השבועות  /סדר הקרבת הקרבנות  /סדר התנופה הראשונה /
שחיטת הכבשי  /סדר התנופה השניה  /חלוקת הקרבנות ואכילת /
שתי הלח הבאות בפני עצמ  /איסור העלאת שתי הלח

לרפואת הילדה
בת שבע אסתר
בת אביטל
בתוך שאר חולי ישראל

הלכות
לחג השבועות

Ë

˙Â·¯˜‰

הלכות לחג השבועות

˙¯Â˙

ùã÷îä úéá äðáéùë è"ìòáä úåòåáùä âçì úåëìä
'à ÷øô
úåðáø÷ä úðëäå äøäèä
ÏÚ ˙‡ËÁ ÈÓ ÌÈÊÓÂ ˙Â‡ÓÂË‰ ÏÎÓ ÌÈ¯‰Ë ,˙ÂÚÂ·˘‰ ‚Á Ì„Â˜˘ ÌÈÓÈ· .‡
ÌÈÏÎ‡‰ ˙Â·¯˜‰ ÏÎ ˙‡ ÏÂÎ‡ÏÂ ·È¯˜‰Ï ÂÏÎÂÈ˘ È„Î ,˙Ó· ÌÈ‡ÓË‰
. ב‰¯Ú‰ ‰‡¯ ‰È‡¯· ˙·ÈÈÂÁÓ ‰È‡˘ ‰˘‡ ÔÈÚÏÂ . א‰¯‰Ë·
˙ÏÂÚÏ ¯ÎÊ Ô·¯˜ „Á‡‰ .˙Â·¯˜ ‰˘Ï˘ Ï‚¯‰ Í¯ÂˆÏ ˙Â˜Ï ÌÈÓÈ„˜Ó .·
‡Ï ‰Ê Ô·¯˜ ¯ÈÁÓ .[ גÛÂÚ ‡È·‰Ï ÏÂÎÈ Ì‡ ÌÈÂ˘‡¯‰ Â˜ÏÁÂ] ,‰È‡¯
. דÛÒÎ ‰ÚÓÓ ˙ÂÁÙÈ
___________________________  *  ___________________________
.Ï‚¯· ÂÓˆÚ ˙‡ ¯‰ËÏ Ì„‡ ·ÈÈÁ :ÊË ‰"¯ .‡
,‰ÁÓ˘‰ ÈÓÏ˘ ˙‡ ÏÂÎ‡Ï ÂÏÎÂÈ˘ È„Î ‰‡ÓÂËÓ ÚÓ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ˘ ‡"È Ï‚¯‰ ÈÓÈ Í˘Ó·Â
ÛÂÒ ‡"‚‡˘· ÚÓ˘Ó ÔÎÂ] ,:‚ ÔÈÎ¯Ú ‰"Ó‡¯ ˙Â‰‚‰Â '„ ˙Â‡ 'Ï ‡˙ÏÈ‡˘ ‰Ï‡˘ ˜ÓÚ‰ 'ÈÚ
‡ˆÂÈÂ Ô·¯˜ ¯˘· ˙ÏÈÎ‡· ‡˜ÂÂ„ ÁÂÓ˘Ï ·ÈÈÁ˙ ‡Ï Ï‚¯‰ Ì„Â˜ ‡ÓË˘ ÈÓ ˜¯„ ‰"Ò 'ÈÒ
¯˘·· ‡Ï‡ ‰ÁÓ˘ Á"„È ‡ˆÂÈ ÂÈ‡ ,‰ÏÈÁ˙· ¯Â‰Ë ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·„· Ì‚ Á"„È
„Â·ÚÏ Ì‰ÈÏÚ ÏËÂÓ˘ ÌÈ‰Î‰ ˜¯„ ¯‡Â·Ó Ì˘ ÔÈÎ¯Ú· ‡"¯‚‰ 'ÈÁÂ ˙Â‰‚‰· ÌÓ‡ .[Ô·¯˜
ÍÂ¯· ˙ÁÓ ˙"Â˘· Ë˜ ÔÎÂ .ÌÈ˘‡‰ ¯‡˘ ‡Ï Ï·‡ ,ÌÈ¯Â‰Ë ˙ÂÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ Ï‚¯‰ ÈÓÈ ÏÎ
˜˘Á· Ú"ÚÂ .‡ÓËÈÏ ¯ÂÒÈ‡ ÂÏ ÔÈ‡ ·Â˘ ,Ï‚¯‰ ˙ÏÈÁ˙· ‰ÁÓ˘ Á"„È ‡ˆÈ˘ ÏÎ˘ ,Ê"Ú 'ÈÒ
,Ô˘È ÔÈÈÂ ‰È˜ ˙ÂÒÎ· ‰ÁÓ˘ Á"„È ÌÈ‡ˆÂÈ ÔÈ„‰ ¯˜ÈÚÓ„ ÔÂÈÎ„ Ï"È„ ·˙Î˘ Ì˘ ‰ÓÏ˘
.‰È‡¯ ˙ÂˆÓ ÂÓÈÈ˜˘ ¯Á‡ ÌÈ¯Â‰Ë ˙ÂÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡
,‰ÁÓ˘ ÈÓÏ˘· ‰ÁÓ˘Ó ‰ÏÚ· ‰˘‡„ Ì"·Ó¯‰ ˙Ú„Ï˘ ·˙Î˘ Ë"Î ˙ÂÓ·È ¯Ï ÍÂ¯Ú· ÔÈÈÚ
‰"¯· ‡"ÂË‰ ‰‰Â] .Â·ÂÈÁ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï ‰ÏÚ· ÏÎÂÈ˘ È„Î Ï‚¯‰ Ì„Â˜ ¯‰Ë‰Ï ÏËÂÓ ‰ÈÏÚ Ì‚
‰ÁÓ˘Ï ·ÂÈÁ ÏÏÎ ‰ÏÚ·Ï ÔÈ‡ ‰¯Â‰Ë ‰È‡ Ì‡˘ ÔÂÈÎ ,‰Ê· ˙·ÈÈÂÁÓ ‰È‡„ Ë˜Â Ì˘
‰ÁÓ˘· ˙·ÈÈÂÁÓ ‰ÓˆÚ ‰˘‡‰ Ì"·Ó¯‰ ˙Ú„Ï„ ·˙Î Â"Ò 'ÈÒ ‰È¯‡ ˙‚‡˘· ÌÏÂ‡ .‰Ê·
Â˙Ú„Ï ‰Ê ÈÙÏÂ ,„"È‰ ˙Â·¯˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰Ó „"ÈÙ· Ó"ÁÏ‰Â ÒÂ˜¯Â˜ È"¯‰Ó‰ ˘"ÓÎÂ
.[‰ÓˆÚ ¯‰ËÏ ‰ÎÈ¯ˆ ‰‡Â˘ ‰È‡˘ ‰˘‡ Û‡

.·

‰‚È‚Á ˙ÂÎÏ‰ ˘È¯· Ì"·Ó¯‰Â ,‰È‡¯ ˙ÏÂÚ· ÂËÚÓ˙ ˙ÂÙÂÚ˘ Ì˘ È"˘¯Â .Ê ‰‚È‚Á ÔÈÈÚ
.'Ó‚· ˙¯Á‡ ‡Ò¯È‚ ÂÏ ‰˙È‰˘ ÌÈÂ¯Á‡‰ Â¯‡È·Â ,ÛÂÚ Ì‚ ‡È·‰Ï ÌÈÏÂÎÈ˘ ·˙Î

.‚

.‰"· ˙Ú„ÎÂ .Â ‰‚È‚Á

.„

˙Â·¯˜‰

'פרק א

˙¯Â˙

È

È˙˘Ó ˙ÂÁÙÈ ‡Ï ‰¯ÈÁÓ˘ ‰‚È‚Á ÈÓÏ˘Ï ‰Ó‰· ˙Â˜Ï ÍÈ¯ˆ ‰ÊÏ ÛÒÂ· .‚
¯˘· ˙ÏÈÎ‡· ‰ÁÓ˘ ˙ÂˆÓ ÌÈÈ˜Ï ,‰ÁÓ˘ ÈÓÏ˘Ï ‰Ó‰· ÔÎÂ , הÛÒÎ ˙ÂÚÓ
. וÌÈ˘„˜
Í¯ˆ‰ ¯ÂÚÈ˘Î „Á‡ ÏÎÏ ‰È‰È˘ ÍÈ¯ˆÂ ,˙ÂÙ˙Â˘· ÌÈ‡· ÂÏ‡ ˙Â·¯˜ .„
.[ ז‰‚È‚Á ÈÓÏ˘· ÛÒÎ ˙ÂÚÓ È˙˘Â ‰È‡¯ ˙ÏÂÚ· ÛÒÎ ‰ÚÓ] ,Ô·¯˜Ï
Ì‰È˙Â·¯˜ ˙‡ ÌÈ‡È·Ó ,˙ÂÓ˘‡Â ˙Â‡ËÁ Â‡ ˙Â·„Â ÌÈ¯„ È·ÈÈÁ ÏÎ .‰
Ì‡˘ ,˙ÂÚÂ·˘‰ ‚Á Ì„Â˜ Ì·È¯˜‰Ï ÍÈ¯ˆ ÌÈÂ˘‡¯ ‰ÓÎ ˙Ú„ÏÂ .ÌÈÏ˘Â¯ÈÏ
. ח‰˘Ú· Â¯·ÚÈ Ï‚¯‰ ¯Á‡˘ ÔÈÓÂÏ˘˙‰ ÈÓÈÏ Ì˙·¯˜‰ ˙‡ Â¯Á‡È
ÏÂÁÈ ‡Ï ,ÂÏ˘ ÂÈ‰È ‡Ï Ì‡˘ ÔÂÈÎ ,¯ÂÓ‚ ÔÈ˜· ˙ÂÓ‰·‰ ˙‡ ˙Â˜Ï ÍÈ¯ˆ .Â
Ì˙Â˜Ï ÈÂ‡¯ ‰ÏÈÁ˙ÎÏÂ .‰¯ÊÚ· ÔÈÏÂÁ ˙·¯˜‰ ¯ÂÒÈ‡· ¯Â·ÚÈÂ ˘„˜‰‰
.˙‡ טÈÈ¯Â‡„ ÔÈ˜·
___________________________  *  ___________________________
.Ì˘

.‰

ÈÓÏ˘ ·È¯˜‰Ï ÍÈ¯ˆ ¯˘· ÂÏ ÔÈ‡ Ì‡˘ ‡Ï‡ ,¯Á‡ Ô·¯˜ ˙ÏÈÎ‡· Ì‚ Á"„È ˙‡ˆÏ ÏÂÎÈÂ
'ÈÚ ,‰ÁÓ˘ ÈÓÏ˘Ï Ô·¯˜ ·È¯˜‰Ï Ï‚¯· ‡"Ù ÍÈ¯ˆ ¯˘· ÂÏ ˘È Ì‡ Û‡˘ ‡"ÈÂ .‰ÁÓ˘
‰‚È‚ÁÓ ·"Ù È¯ÊÚ È·‡Â Ì˘ ‡"ÂË‰ ÏÚ ÍÂ¯· È¯Ó‡ ˙Â‰‚‰ ,:‡Ú ÌÈÁÒÙÂ Ì˘ ‰‚È‚Á Á"Ïˆ
.:ËÈ ‰ˆÈ· ‰"‡¯‰ 'ÈÁ· ‰"ÎÂ ,Ê"Ú ˜ÏÁ [È¯ÊÚ È·‡‰ ÛÂÒ· ÒÙ„Â‰˘] ‡"ÂÊÁ‰ ÌÏÂ‡ .È''‰

.Â

ÌÈÓÚË ‰Ê· Â·˙ÎÂ ,‰‚È‚Á Ô·¯˜· ¯˘· ˙ÏÈÎ‡ Á"„È ‡ˆÂÈ ÂÈ‡ È‡Ó‡ Â„ ÌÈÂ¯Á‡‰ ‰‰Â
ÌÓ‡ .‡"ÎÒ Ë"ˆ˜ 'ÈÒ ˘"‰Â¯ÚÂ È"‰ ‰‚È‚ÁÓ ·"Ù ˘"Â‡ ,‚"Î˙ 'ÈÒ Á"Â‡ Ê"·‡ 'ÈÚ ÌÈÂ˘
‰Ê Ô·¯˜˘ ‡Ï‡ ,‰‚È‚Á Ô·¯˜· Û‡ ‡ˆÂÈ„ ·˙Î ['Ú ÌÈÁÒÙÏ] È"˜Ò Ë"Î˜ 'ÈÒ Á"Â‡ ‡"ÂÊÁ‰
‡Ï‡ ÂÈ‡ ‰ÁÓ˘‰ ·ÂÈÁ˘ ˙ÂÚÂ·˘· Ê"ÈÙÏÂ ,ÌÈÂ˘‡¯‰ ‚Á‰ ÈÓÈ È˘Ï ‡Ï‡ ÏÈÚÂÓ ÂÈ‡
.‰ÁÓ˘ ÈÓÏ˘Ï „ÁÂÈÓ Ô·¯˜ ‡È·‰Ï ˆ"‡ „Á‡ ÌÂÈ
.Â"‰ ‡"Ù ‰‚È‚Á ‡˙ÙÒÂ˙· ‰"ÎÂ ,Ì˘ ‰‚È‚Á ‡"ÂË

.Ê

Ï‚¯‰ ¯Á‡Ï ÂÈ˙Â·¯˜ ¯Á‡Ó‰„ ‚"È‰ ˙Â·¯˜‰ ‰˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰Ó „"ÈÙ Ì"·Ó¯Â :„ ‰"¯ 'Ó‚·
Â·˙ÎÂ ."‰Ó˘ Ì˙‡·‰Â ‰Ó˘ ˙‡·Â" ·È˙Î„ ‰˘Ú· ¯·ÂÚ ,Ì‰· ·ÈÈÁ˙˘ ‰Ú˘Ó ÔÂ˘‡¯‰
È¯‰ ˙¯ˆÚ‰ ¯Á‡˘ ÔÈÓÂÏ˘˙‰ ÈÓÈ ˙˘˘· Ì·È¯˜È Ì‡„ .ÁÓ ‰ÎÂÒ [‡"·ËÈ¯‰Â] Ô"·Ó¯‰
ÂÈ‡˘ ˙ÂËÈ˘Ù· Ë˜ .Â Ì˘Â :„ ‰"¯ ‡"ÂË‰ ÌÓ‡ .:ËÈ ‰ˆÈ· 'ÒÂ˙· Ó"ÎÂ ,‰˘Ú· ¯·ÂÚ ‰Ê
.'· ˙Â‡ Á"Ï˙ ‰ÂˆÓ Á"Ó· ÂÈ¯·„ Â‡·Â‰Â ,ÔÈÓÂÏ˘˙‰ ÈÓÈ ÏÎ Â¯·ÚÈ˘ „Ú ‰˘Ú· ¯·ÂÚ
È¯·„ ÏÚ ‰Ó˙˘ ˘"ÈÚ ,'„ 'ÈÒ [È"‡¯‚‰ ˙Â·Â˘˙·] ˘ÏÂ˘Ó‰ ËÂÁ ˙"Â˘· ˙ÂËÈ˘Ù· Ë˜ ÔÎÂ
.:ËÈ ‰ˆÈ·· 'ÒÂ˙‰

.Á

.'Â ÛÈÚÒ ‡"È 'ÈÒ Ï"‰Â‡È·Â È"˜Ò Á"¯˙ 'ÈÒ ·"˘Ó ÔÈÈÚ

.Ë

‡È

˙Â·¯˜‰

הלכות לחג השבועות

˙¯Â˙

. י‰ÎÈ˘Ó ‡Ï· „·Ï ÛÒÎ· ˙ÂÓ‰·‰ ˙‡ ˙Â˜Ï Ô˙È ˙¯ˆÚ ·¯Ú· .Ê
˙ÏÂÒ Ì‰˘ ÌÈÎÒ ‰¯Â·Ú ˙Â˜Ï ÍÈ¯ˆ ,ÌÈÎÒ ‰ÂÚË‰ ‰Ó‰· ‡È·Ó‰ ÏÎ .Á
. יב‰¯Ú‰· ¯‡·˙ ˘„˜Ó· ÌÈÎÒ‰ ˙ÈÈ˜ ¯„ÒÂ , יאÔÈÈÂ ÔÓ˘
‰Ó‰· Ï˘ ‰˙· Â‡ ‰Ó‡ ˙‡ ¯ÎÓ Ì‡ ÌÈÂ˜Ï ÚÈ„Â‰Ï ÍÈ¯ˆ ˙ÂÓ‰·‰ ¯ÎÂÓ .Ë
Â·˘] ,˙ÂÚÂ·˘‰ ‚Á ÌÂÈ· Â· ˙‡Â Â˙Â‡ ˙ËÈÁ˘· ÂÏ˘ÎÈ ‡Ï˘ È„Î , יגÂÊ
.[ יד‰ÏÈÁ˙ÎÏ ‰‚È‚Á‰Â ‰È‡¯‰ ˙Â·¯˜ ˙‡ ÌÏÂÎ ÌÈ·È¯˜Ó
ÛÒÎ Â‡ Ï‚¯‰ ˙Â·¯˜ Í¯ÂˆÏ ˙ÂÓ‰· ÂÓÚ ‡È·Ó ÌÈÏ˘Â¯ÈÏ ‰ÏÂÚ‰ ÏÎ .È
Â„È· ‰È‰È ‡Ï ‡Ó˘ ÛÒÎ ‰ÂÂ˘ ‡È·È ‡Ï Ï·‡ ,˙Â·¯˜‰ ˙‡ Â· ˙Â˜Ï
.˙ טוÂ·¯˜ ÂÈÓ„· ˙Â˜ÏÂ Â¯ÎÓÏ

___________________________  *  ___________________________
.‚"Ò Ë"ˆ˜ Ó"ÂÁ Ú"Â˘Â .‚Ù ÔÈÏÂÁ
.Ï‚¯‰ ˙Â·¯˜ ˙ÓÁÓ ‡Â‰ ‰Ê ÌÂÈ· ˙ÂÓ‰·‰ ˙¯ÈÎÓ ÈÂ·È¯„ ¯‡È·˘ :‰ Ê"Ú È"˘¯ 'ÈÚÂ
Û‡˘ ¯˘Ù‡Â .‰Ê ÔÈ„ È·‚Ï Ô·¯˜Ï Â‡ ÔÈÏÂÁÏ ‰Ó‰· ‰Â˜ ÔÈ· ˜ÂÏÈÁ ÔÈ‡˘ ‰‡¯ „"ÈÙÏÂ
.‰Ê· ‰„ÂÈ Ì˘ „"È¯Â˙‰

.È

ÔÂÚË ÂÈ‡ ÛÂÚ‰ Ï·‡ ,ÌÈÎÒ ÔÂÚË [Ú¯ÂˆÓ Ì˘‡Â ˙‡ËÁ ÔÎÂ] ÌÈÓÏ˘ Â‡ ‰ÏÂÚ Ô·¯˜ ÏÎ„ .‡È
.ÌÈÎÒ ‡È·Ó ÂÈ‡ ¯˘ÚÓÂ ¯ÂÎ· ‡È·Ó‰ ÔÎÂ ,ÌÈÎÒ
Ô˙Â„ ,·"È‰ ˘„˜Ó‰ ÈÏÎÓ Ê"Ù Ì"·Ó¯·Â „"Ó ‰"Ù ÌÈÏ˜˘· ‰˘Ó· ¯‡·˙ ‰È˜‰ ¯„Ò .·È
,'Ï‚Ú' Â· ·˙Î˘ Ì˙ÂÁ ¯˜·‰ ÔÓ Ô·¯˜ ÏÚ ÂÏ Ô˙ÂÂ ,˙ÂÓ˙ÂÁ‰ ÏÚ ‰ÂÓÓÏ ÌÈÎÒ‰ ÈÓ„
,'È„‚' Â· ·˙Î˘ Ì˙ÂÁ Ô‡ˆ‰ ÔÓ ˙Â·¯˜‰ ¯‡˘ ÏÚÂ ,'¯ÎÊ' Â· ·˙Î˘ Ì˙ÂÁ ÏÈ‡ ÏÚÂ
.ÂÈ˙Â·¯˜ ÏÎÏ ÌÈÎÒ ÂÓÓ Ï·˜ÓÂ ÌÈÎÒ‰ ÏÚ ‰ÂÓÓÏ Ì‰ÓÚ ‡·Â
‚‰Â Â· ˙‡Â Â˙Â‡ ¯ÂÒÈ‡˘ ,Â¯ÎÓ Ì‡ ÚÈ„Â‰Ï ÍÈ¯ˆ ,ÂÊ ‰Ó‰· Ï˘ ‰È·‡ Â‰ÈÓ Ú„ÂÈ Ì‡Â .‚È
‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ] .·"Ò Ê"Ë 'ÈÒ „"ÂÈ Ú"Â˘· ¯‡Â·ÓÎ ,‰È·‡ ‡Â‰˘ ÚÂ„È Ì‡ ‚"‰Î· Û‡ ˜ÙÒÓ
.[Â˙· Â‡ Â· ¯ÎÓ Ì‡ ÚÈ„Â‰Ï ÍÈ¯ˆ ,¯ÎÊ ˙Ó‰· ¯ÎÂÓ
ÛÈÚÒ „"Ù Ô·¯˜‰ ˙Â¯˘Î ÈÈ„ ˙Â·¯˜‰ ˙¯Â˙ ÔÈÈÚÂ .Â"Ò Ê"Ë 'ÈÒ „"ÂÈ Ú"Â˘Â .‚Ù ÔÈÏÂÁ .„È
.Á"Ï˜
.‚"‰ ‡"Ù ‰‚È‚Á Ì"·Ó¯Â .‡ ˙Â¯ÂÎ· .ÂË

˙Â·¯˜‰

˙¯Â˙

'פרק ב

·È

'á ÷øô
ìâøì äéìòä úåöî
ÌÈÓÚt
… » ¯Ó‡˘ ,Ï‚¯· ˘„˜Ó‰ ˙È·Ï ˙ÂÏÚÏ ·ÈÈÁ Ï‡¯˘ÈÓ ¯ÎÊ ÏÎ .‡
ƒ »¿ ˘ÏL"
.'" טז‰ ÔB„‡‰
» » Èt
≈¿ Ï‡
∆ E¯eÎÊ
¿ ¿ Ïk» ‰‡¯È
∆ »≈ ‰Ma
»» «
ÂÈ·‡ ,˙È·‰ ¯‰Ï ÌÈÏ˘Â¯ÈÓ ˙ÂÏÚÏÂ ÂÈ·‡ Ï˘ Â„È· ÊÂÁ‡Ï ÏÂÎÈ˘ ÔË˜ .·
.˙ יזÂÂˆÓ· ÂÎÁÏ È„Î Â˙ÂÏÚ‰Ï ·ÈÈÁ
˙ÂˆÓ ÌÂÈ˜ Ì˘Ï ÌÈÏ˘Â¯ÈÏ ˙ÂÏÂÚ Ó"ÓÂ , יחÏ‚¯Ï ˙ÂÏÚÏÓ ˙Â¯ÂËÙ ÌÈ˘ .‚
. יט‰ÁÓ˘
˘ÈÂ , כÏ‚¯Ï ˙ÂÏÚÏ ·ÈÈÁ ÂÈ‡ Ï‡¯˘È ı¯‡· Â˙ÂÏÚ·· Ú˜¯˜ ÂÏ ÔÈ‡˘ ÈÓ .„
ÈÂÂ‚ ÏÎ·˘ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÂ ,· כאÈÈÁ Ï"ÂÁ· Ú˜¯˜ ÂÏ ˘È Ì‡ Û‡˘ ·˙Î˘
.· כבÈÈÁ
. כגÏ‚¯Ï ˙ÂÏÚÏ ÌÈ·ÈÈÁ ÌÈ‡ Ï"ÂÁ· ÌÈ¯„‰˘ Â·˙Î˘ ˘È .‰
___________________________  *  ___________________________
.Ê"È ‚"Î ˙ÂÓ˘ .ÊË
Á"Â‡ ‡"ÂÊÁ‰ ˙Ú„Ï ,˙È·‰ ¯‰Ï ÌÈÏ˘Â¯ÈÓ ¯ÂÚÈ˘Â .‚"‰ ‰‚È‚ÁÓ ·"Ù Ì"·Ó¯Â .· ‰‚È‚Á .ÊÈ
‡"Î 'ÈÒ ÌÈ˘„˜ ˜ÏÁ· Á"Â‡ Ó"Â¯‚‡ÏÂ ,‰¯ÊÚ‰ „Ú ˙È·‰ ¯‰ ˙ÏÁ˙Ó ‡Â‰ ‡"˜Ò Ë"Î˜ 'ÈÒ
.‰¯ÊÚ‰ „Ú ÌÈÏ˘Â¯È· Â˙ÈÏ ÌÂ˜ÓÓ ‡Â‰
."E¯eÎÊ
¿ ¿ Ïk» ‰‡¯È"
∆ »≈ ·È˙Î„ ,Ì˘ .ÁÈ
‡"Ù ÏÈÚÏ 'ÈÚ) ‰ÁÓ˘ ˙ÂˆÓ Ì˘Ï Ô·¯˜ ¯˘· ˙ÏÈÎ‡· ˙·ÈÈÂÁÓ ‰˘‡˘ ÌÈ¯·ÂÒ‰ ˙Ú„Ï .ËÈ
‰˘‡‰ ÔÈ‡˘ ˙ÂÚ„Ï Û‡Â .‰¯Â‰Ë ‡È‰ Ì‡ ‰Ê Ì˘Ï ˙ÂÏÚÏ ‰ÎÈ¯ˆ È‡„Â ,(‰¯Ú‰· ‡"Ò
ÌÈ¯·„· ‰Ï„˘Ï ‰ÏÚ· ÏÚ ÏËÂÓ˘ ‰"¯· Ó"‰Ú·‰ ·˙Î ,‰ÁÓ˘Ó ‰ÏÚ· ‡Ï‡ ˙·ÈÈÂÁÓ
‡Â‰Â ÂÓÚ ‰ÏÚ˙˘ ‰‚È‚ÁÓ ‡"Ù ˘È¯ „"·‡¯‰ ·˙Î Ê"ÈÚÎÂ ,ÂÓÚ ÁÓ˘˙˘ È„Î ‰˙ÂÏÚ‰ÏÂ
.[‰ÁÓ˘Ó˘ ‰Ó·] ‰˙Â‡ ÁÓ˘È
'ÒÂ˙‰ È¯·„Ó ÚÓ˘ÓÂ ."Eˆ¯‡
… ¿« ‡ÏÂ"„
… ¿ ‡¯˜Ó ‰Ê ÔÈ„ ÔÈÙÏÈÂ ,:Á ÌÈÁÒÙ
¿ ¿« ˙‡
∆ LÈ‡
ƒ „ÓÁÈ
È"‡· Ú˜¯˜ ÂÏ ˘È˘ ÈÓ ˜¯ ‡Ï‡ Ï"ÂÁ· Ú˜¯˜ ÂÏ ‰È‰È˘ È‚Ò ‡Ï„ ‰ÈÏ‡Ó ‰"„ :‚ ÌÈÁÒÙ
.˙ÂÏÚÏ ·ÈÈÁ

.Î

.Ê"Î˜ ÈÒ ‡"Á ı"·ÚÈ ˙ÏÈ‡˘ ˙"Â˘ .‡Î
.ÌÈÁÒÙ· 'Ó‚‰ ÔÈ„ ˙‡ ËÈÓ˘‰˘ Ì"·Ó¯· ÚÓ˘Ó ÔÎÂ .Ì˘ ÌÈÁÒÙ· È¯È‡Ó .·Î
'Ë ˙Â‡ ˜"Ù ˙ÈÚ˙ 'ÒÂ˙ È˜ÒÙ· ¯‡Â·Ó ÔÎÂ ,‡¯˙· ‡ˆÂ¯È˙· Ì˘ ÌÈÁÒÙ· 'ÒÂ˙ Â·˙Î ÔÎ .‚Î

‚È

˙Â·¯˜‰

הלכות לחג השבועות

˙¯Â˙

.˜‡ כדÂÂ„ ÂÈÏ‚¯· ˙ÂÏÚÏ ‰ÏÈÁ˙ÎÏ ÍÈ¯ˆ Ï‚¯Ï ‰ÏÂÚ‰˘ Â·˙Î˘ ˘È .Â
¯ÂÈ„‰ ÏÚ ˙Â¯ÈÎ˘ ÈÓ„ ˘Â¯„Ï ÌÈÏÂÎÈ ÌÈ‡ ÌÈÏ˘Â¯È·˘ ÌÈ˙·‰ ÈÏÚ· .Ê
.˙ כוÂËÓ‰ ˙Â¯ÈÎ˘ ÈÓ„ ÏÂËÈÏ ÌÈÏÂÎÈ ÌÓ‡ , כהÌ˙È··
¯ÂÚÈ˘Ó ÌÈ˙ÂÁÙ ÂÈ‰È˘ ,˘‡¯‰ ˙Â¯Ú˘ ˙‡ ¯ÙÒÏ ÌÈÎÈ¯ˆ Ï‚¯‰ Ì„Â˜ .Á
. כזÌÂÈ ÌÈ˘Ï˘ Ï˘ ÏÂ„È‚
___________________________  *  ___________________________
Ï‡¯˘È·˘ ÔÂ¯Á‡ ÚÈ‚È˘ È„Î' .È Ì˘ 'È˙Ó· ‡˙È‡„ÎÂ ,˙ÂÏÚÏ ·ÈÈÁ ÂÈ‡ È"‡· ÂÈ‡˘ ÈÓ˘
.È˙ÎÂ„ ‰ÓÎÓ ÔÎ ÂÁÈÎÂ‰˘ ÌÈÂ¯Á‡‰Ó ‡·Â‰ Ù"˜ 'Ï‰ ˘È¯ ÌÈËÂ˜ÈÏ‰ ¯ÙÒ·Â .'˙¯Ù ¯‰Ï
.Ï‚¯Ï ÌÈÏÂÚ Ï"ÂÁ È· Ì‚„ ÚÓ˘Ó Ì˘ ˙ÈÚ˙· È¯È‡Ó‰ÓÂ Û"È¯‰ ÏÚ˘ È"˘¯ È¯·„Ó ÌÓ‡
ÌÈ˘Ï˘ ˜Á¯Ó ÍÂ˙· ÌÈ¯¯Â‚˙Ó‰ ÂÏ‡˘ ÂÈ¯·„Ó ‰‡¯˘ Ì˘ ı"·ÚÈ ˙ÏÈ‡˘ ˙"Â˘· Ú"ÚÂ
ÂÓÎÂ ,È"‡ ÍÂ˙· Ì‰ 'ÈÙ‡ ÌÈ¯ÂËÙ ‰Ê ˜Á¯ÓÏ ıÂÁÓ ÌÈ¯‚‰Â ,˙ÂÏÚÏ ÌÈ·ÈÈÁ ÌÈÏ˘Â¯ÈÏ ÌÂÈ
.Ù"˜ ·ÂÈÁ ÔÈÚÏ Ë˜˘
‡È·‰ ÔÎÂ ,[ÌÈËÙ˘Ó È˙¯ËÂÊ ‡˙˜ÈÒÙ ‡Â‰Â] ˘¯„Ó‰ Ì˘· „"È ‚"Î ˙ÂÓ˘ ÈÈÁ· ÂÈ·¯ Î"Î .„Î
ÍÈÓÚÙ ÂÙÈ ‰Ó" ‡¯˜Ó Â˘¯„„ ,'‚ Û„ ‰‚È‚Á· 'Ó‚‰Ó 'Ó 'ÈÒ ‡"Á ‰Ó˘Ï ‰¯Â˙ ˙"Â˘·
‡¯·ÒÓ˘ ·˙Î ÌÏÂ‡ ,Ï‚¯Ï ÔÈÏÂÚ˘ ‰Ú˘· Ï‡¯˘È Ï˘ Ì‰ÈÏ‚¯ ÔÈ‡ ‰ÓÎ "·È„ ˙· ÌÈÏÚ·
Á"Â‡ Ó"Â¯‚‡ Ú"ÚÂ .Ì‰ÈÏ‚¯· ÌÈÎÏÂ‰Â ˙ÂÓ‰·‰Ó ÌÈ„¯ÂÈ ÂÈ‰ ÌÈÏ˘Â¯ÈÏ ÍÂÓÒ· ˜¯˘ ‰‡¯
.‡"Î 'ÈÒ ÌÈ˘„˜ ˜ÏÁ·
.„"È‰ ‰¯ÈÁ·‰ ˙È·Ó Ê"Ù Ì"·Ó¯‰ ˘"ÓÎ ÌÈË·˘Ï ‰˜ÏÁ˙ ‡Ï ÌÈÏ˘Â¯È Ï"ÈÈ˜„ .‰Î
.·È ‡ÓÂÈ ‡"·ËÈ¯‰ ˙Ú„„ ,¯Î˘ ÏÂËÈÏ ÌÈÏÂÎÈ ‰˘‰ ˙ÂÓÈ ¯‡˘· Ì‡ ÌÈÂ˘‡¯‰ Â˜ÏÁÂ
Ú˜¯˜‰ ÔÈ‡˘ Û‡˘ Ë˜˘ ÁÎÂÓÂ ,ÌÈ˙·· ÌÁ ¯Â„Ï ÂÏÎÂÈ˘ ÌÈÓÎÁ Â˜˙ ÌÈÏ‚¯ ÈÏÂÚÏ ˜¯˘
Î"ÎÂ ,‰˙Â‡ ¯ÈÎ˘‰Ï ÌÈÏÂÎÈ ÍÎÈÙÏÂ ˙È·· ˙Â˘Ó˙˘‰‰ ˙ÂÎÊ ˙‡ Ì‰Ï ˘È Ó"Ó Ì‰Ï˘
È¯·„Ó ÌÏÂ‡ .˙Â¯ÈÙ ÔÈ˜Î ‰¯È„ ˙ÂÎÊ Ì‰Ï ˘È˘ (È˘‰ ıÂ¯È˙·) .·È ‡ÓÂÈ ˜ÁˆÈ ÁÈ˘·
˙Â˘Ó˙˘‰‰ ˙ÂÎÊÂ Ú˜¯˜‰˘ ¯‡Â·Ó ,Ì˘ Ì"·Ó¯‰ ÏÚ ÒÂ˜¯Â˜ È"¯‰ÓÂ :·Ï ÔÈÎ¯Ú· ‰"Ó‚¯
È"‰˜‰Â ‰"ˆ ˙Â‡ ˜"· ˘"·Â˜‰ Î"ÎÂ .ÂÏ ÍÈÈ˘ ‰·˘ ˙È·‰ ˜¯Â ,Ï‡¯˘È ÏÎÏ ÌÈÎÈÈ˘ ‰·
ÔÓÊ ‰ÊÈ‡Ó ,Ï‚¯‰ Ì„Â˜ ‡Â·Ï ÌÈÓÈ„˜Ó‰ ÂÏ‡· ‡"·ËÈ¯‰ ˙Ú„Ï Ú"ÏÈÂ .'· 'ÈÒ ÛÂÒ ˙ÈÚÈ·˘
.˙Â¯ÈÎ˘‰ ÈÓ„ ˙‡ Ì‰Ó ÚÂ·˙Ï ¯˘Ù‡ È‡
Í¯„· Ë˜ ÔÎÂ ,.ÂÎ ‰ÏÈ‚ÓÂ .·È ‡ÓÂÈ· ¯ÊÚÏ‡ È·¯„ ˜"˙Î ˜ÒÙ˘ Ì˘ Ì"·Ó¯· ÚÓ˘Ó ÔÎ .ÂÎ
.˙È·‰ ÈÏÚ·Ï ÌÈ˘„˜‰ ˙Â¯ÂÚ ˙‡ ÁÈ‰Ï ı¯‡ Í¯„ ˙„Ó˘ Ì˘ 'Ó‚· ¯‡·˙Â .Ì˘ ‰ÓÎÁ
ÂÁÏ‚È˘ È„Î Ï‚¯· ÁÏ‚Ï ¯ÂÒ‡„ .„È ˜"ÂÓ· 'Ó‚‰ È"ÙÚ 'È 'ÈÒ ‰ÓÏ˘ ÔÈ· ˙"Â˘· ·˙Î ÔÎ .ÊÎ
˙ÂˆÓ ÌÈÈ˜Ï ÂÏÎÂÈ˘ Ó"Ú ‰˜˙ Ï‚¯‰ ·¯Ú· ÁÏ‚Ï ‰˜˙‰ ¯˜ÈÚ˘ ¯‡È·Â .Ï‚¯‰ Ì„Â˜
ÔÈ‡˘ ÔÓÊ· Û‡˘ „ÂÚ ÛÈÒÂ‰Â .‰¯ÊÚÏ ÒÎÈÏ ¯ÂÒ‡ ˘‡¯ ÚÂ¯Ù È¯‰˘ ,‰¯ÊÚ· ÌÈÙ ˙ÈÈ‡¯
Ï‡¯˘È ÏÎ ÂÏÎÂÈ ‡ÏÂ ˜"Ó‰È· ‰·È ‰¯‰Ó˘ ÌÂ˘Ó ,‰Ê ÌÚËÓ ÁÏ‚Ï ÍÈ¯ˆ ÌÈÈ˜ ˜"Ó‰È·
.¯Ù˙Ò‰Ï ‡"‡„ Ë"ÂÈ· ‰·È Ì‡ ˘"ÎÂ ,ËÚÂÓ ÔÓÊ· ÔÓˆÚ ¯ÙÒÏ

˙Â·¯˜‰

'פרק ג

˙¯Â˙

„È

Â‡ÓËÈ ‡Ï˘ È„Î ÌÈÏÎ‰ ÏÎ ˙‡ ÔÈÏÈ·ËÓ ˙ÂÚÂ·˘‰ ‚Á ˙‡¯˜Ï .Ë
. כחÌ˙ÚÈ‚·

'â ÷øô
íéìùåøéì íéøåëéáä úàáä
ÌÈ¯Â˙ ÌÈÏÏÂÎ‰ ÌÈ¯ÂÎÈ·‰ ÈÏÒ ˙‡ ÌÈÈÎÓ ÌÈÈÓ‰ ˙Ú·˘Ó ˙Â¯ÈÙ‰ ÈÏÚ· .‡
ÌÚ „ÁÈ ‡·‰ ÛÒÂ ÌÈÓÏ˘ Ô·¯˜ ÔÎÂ ,ÌÈÏÒ‰ ˙‡ Ì‰· ¯ËÚÏ ‰ÂÈ È·Â
. כטÌÈ¯ÂÎÈ·‰ ˙‡·‰
,ÌÈÏ‡¯˘È Ï˘ „ÓÚÓ Â˙Â‡·˘ ˙Â¯ÈÈÚ‰ ÏÎ , לÌÈ¯ÂÎ·‰ ˙‡ ÔÈÏÚÓ „ˆÈÎ .·
„Â·Î ÈÙÓ ÌÈ„ÈÁÈ ÂÏÚÈ ‡Ï˘ È„Î „ÓÚÓ‰ ˘‡¯ Ï˘ Â¯ÈÚÏ ˙ÂÒÎ˙Ó
.Ì‰ÓÚ ÌÈÏÂÚ ˙ÒÎ‰ ˙È· ÈÊÁÂ .ÍÏÓ ˙¯„‰ ÌÚ ·Â¯· ¯Ó‡˘ ‰ÂˆÓ‰
."CÏ
≈≈ '‰ ˙Èa≈ ÈÏ
ƒ ÌÈ¯Ó‡a
ƒ¿ ¿ ÈzÁÓN"
ƒ ¿ « » Í¯„‰ ÏÎ ÌÈ¯¯Â˘ÓÂ ÌÈ‡¯Â˜Â .‚
„Â·ÎÏ ·‰Ê ÔÈÙÂˆÓ ÂÈ¯˜Â Ì‰ÈÙÏ ÍÏÂ‰ ÌÈ¯ÂÎÈ·‰ ÈÏÒ ˙‡ ‡˘Â‰ ¯Â˘‰ .„
˙Ú·˘Ó ÌÈ¯ÂÎ·‰˘ ÚÈ„Â‰Ï Â˘‡¯· ˙ÈÊ ÈÙÚ Ï˘ ‰¯ËÚÂ ,‰ÂˆÓ‰ ÌÂÒ¯ÙÂ
.ÔÈÈÓ‰
.ÌÈÏ˘Â¯ÈÏ ·Â¯˜ ÔÈÚÈ‚Ó Ì‰˘ „Ú Ì‰ÈÙÏ ‰ÎÓ ÏÈÏÁ· Ô‚Ó‰ .‰
,„·Ï· ÌÂÈ‰ Ï˘ ÔÂ¯Á‡‰ ˘ÈÏ˘·Â ÔÂ˘‡¯‰ ˘ÈÏ˘· ‡Ï‡ ÔÈÎÏ‰Ó ÔÈ‡ .Â
. לאÌÈÁ ÌÂÈ‰ ÚˆÓ‡·Â
___________________________  *  ___________________________
¯‡Â·ÓÎ ,˘„Â˜‰ ˙¯‰Ë Ì˘Ï ˘„Â˜ ÈÏÎÂ‡ Ì‰· ÂÚ‚È˘ ÌÈÏÎ‰ ˙‡ ÏÈ·Ë‰Ï ÔÂÂÎÏ ÍÈ¯ˆÂ .ÁÎ
.:ÁÈ ‰‚È‚Á ‰˘Ó·
,˙Â˘¯ Â‡ ‰·ÂÁ ‡Â‰ ‰Ê Ô·¯˜ Ì‡ ˙ÂÚ„‰ Â˜ÏÁÂ .·"È‰ ÌÈ¯ÂÎÈ·Ó ‚"Ù Ì"·Ó¯Â :ÊÓ ‰ÎÂÒ .ËÎ
‡"Á ‡"·˘¯‰ ˙·Â˘˙ ÔÈÈÚÂ .‰"Î ÛÈÚÒ 'Â ˜¯Ù (Ô·¯˜‰ ˙‡·‰ ˙ÂÎÏ‰) ˙Â·¯˜‰ ˙¯Â˙ ÔÈÈÚ
È‡È·Ó ÏÎ ¯Â·Ú ÌÈÓÏ˘ ·¯˜ ÌÈ¯ÂÎÈ·‰ È‡˘Â ÈÙÏ ÍÏÂ‰ ‰È‰˘ ¯Â˘‰˘ ,‡"ˆ¯ 'Â˘˙
.ÌÈ¯ÂÎÈ·‰
ÌÈÏÂÚ ÂÈ‰˘ ‰Ú˘· ÌÈ¯ÂÎÈ·‰ ˙‡ ‡È·‰Ï ÌÈÏÈ‚¯ ÂÈ‰˘ ,ÏÚÂ ‰"„ :‡È ÔÈ¯„‰Ò· È"˘¯ ·˙Î
.˙ÙÒÂ ÌÚÙ ˙ÂÏÚÏÂ ÁÂ¯ËÏ ÌÈÎÈ¯ˆ ÂÈ‰È ÔÎ ‡Ï Ì‡˘ ,Ï‚¯Ï
Í¯„‰Ó ÌÈ¯Â‡È· ˙ÙÒÂ˙· ,Ê"È‰Â Ê"Ë‰ ÌÈ¯ÂÎÈ· ˙ÂÎÏ‰Ó „"Ù Ì"·Ó¯‰ Ï˘ ÂÂ˘Ï Ô‡ÎÓ
.[Ì˙Ò· Â·˙ÎÂ] ‰ÂÓ‡

.Ï

ÔÎÂ ,‰¯‰Ë· ÌÈ¯ÂÎÈ·‰ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï È„ÎÂ ˙Â¯ÈÈÚ ¯‡˘ È˘‡ Ì‰ÈÏ‡ ÂÙ¯ËˆÈ˘ È„Î ÌÚË‰Â .‡Ï
.‰‡·‰ ‰˘Ï ÌÈ¯ÂÎÈ·‰ ˙‡·‰Ó ÂÚÓÈÂ ‰„ÈÓ‰ ÏÚ ¯˙È ÂÚ‚È˙È ‡Ï˘

ÂË

˙Â·¯˜‰

הלכות לחג השבועות

˙¯Â˙

˙È·Ï ÂÏÈÙ‡Â] ÌÈ˙·Ï ÌÈÒÎ ÔÈ‡Â ,¯ÈÚ Ï˘ ‰·ÂÁ¯· ÌÈÏ ‰ÏÈÏ· .Ê
.‰‡ÓÂË‰ Ï‰‡ ÈÙÓ [˙ לבÒÎ‰
'‰ Ï‡
∆ ÔÂÈˆƒ ‰ÏÚÂ
∆ ¬«¿ eÓe˜"  לג‰ÂÓÓ‰ ÊÈ¯ÎÓ ˙È¯Á˘ ˙ÏÙ˙ ¯Á‡Ï ¯Á˘· .Á
."eÈ‰Ï‡
≈… ∆
ÚÈ„Â‰Ï ˙ÒÎ‰ ˙È· ÈÊÁ ˙‡ Ì‰ÈÙÏ ÌÈÁÏÂ˘ ÌÈÏ˘Â¯ÈÏ ·Â¯˜ ÂÚÈ‚‰ .Ë
. לדÌÈÁÂÏ˘‰ Â¯ÊÁÈ˘ „Ú ÌÓÂ˜Ó· ÌÈ·ÎÚ˙ÓÂ ,Ì˙‡È· ÏÚ ÌÈÏ˘Â¯È È˘‡Ï
, להÌ‰È·Â¯˜ Â‡ Ì‰È„·Ú È„ÈÏ Â‡ Ì‰È„ÈÏ ÌÈ¯ÂÎÈ·‰ ÈÏÒ ˙‡ ÔÈÏËÂ .È
ÁÏ‰ ˙‡ ÔÈ‡¯Ó ÔÈ˘·ÈÂ ÔÈÁÏ ˙Â¯ÈÙ Ì‰Ï ‰È‰ Ì‡Â .Ì˙Â‡ ÌÈË˘˜ÓÂ
.‰ÏÚÓÏÓ
.ÌÈÏ˘Â¯ÈÓ Ô˙‡¯˜Ï ÔÈ‡ˆÂÈ ˘„˜Ó‰ ˙È· È¯·Ê‚Â ‰ÈÂÏ È‚ÒÂ ‰Â‰Î È‚Ò .‡È
.ËÚÓ ËÚÓ Ì‡Â ,ÌÈ·¯ Ô˙‡¯˜Ï ÔÈ‡ˆÂÈ ÌÈ¯ÂÎÈ· ÌÈ˘‡ ‰·¯‰ Â‡È·‰ Ì‡
eÈ‰
» ˙Â„ÓÚ"
¿ ¯¯Â˘ÏÂ ˙Â¯˜Ï ÌÈÏÈÁ˙Ó ÌÈÏ˘Â¯È È¯Ú˘· ÌÏÂÎ ÌÈÒÎ˘Ó .·È
."ÌÈÏLe¯È
ƒ« » ¿ CÈ¯ÚLa
ƒ«»¿ ƒ eÈÏ‚¯
≈¿«
,‰˙Ú˘· ‰ÂˆÓ ‰·È·Á˘ Ì‰ÈÙÓ ÔÈ„ÓÂÚ ÌÈÏ˘Â¯È·˘ ˙ÂÈÓÂ‡ ÈÏÚ· ÏÎ .‚È
 לוÂ·˙Î˘ ˘ÈÂ .ÌÂÏ˘· ÌÎ‡Â· ÈÂÏÙ ÌÂ˜Ó È˘‡ ÂÈÁ‡ ÔÓÂÏ˘· ÔÈÏ‡Â˘Â
."'‰ ˙ÈaÓ
≈ƒ ÌÎeÎ¯a
∆ ¿ «≈ '‰ ÌLa
≈ ¿ ‡a‰
»« Ce¯a"
» Ì‰Ï ÌÈ¯ÓÂ‡˘
˙‡ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡˘ ,['Á ˜¯Ù] ÔÏ‰Ï ˘„˜ÓÏ ÌÈ¯ÂÎÈ·‰ ˙‡·‰ Í˘Ó‰ .„È
.ÌÁÏ‰ È˙˘ ˙·¯˜‰ ¯Á‡Ï ‡Ï‡ ‰¯ÊÚÏ ÌÈ¯ÂÎÈ·‰

___________________________  *  ___________________________
.ÈÓÏ˘Â¯È‰ Ì˘· Ì˘ ‰ÂÓ‡ Í¯„ .·Ï
.Ì‰·˘ ÏÂ„‚‰ ‡"ÈÂ ,„ÓÚÓ‰ ˘‡¯ ÂÈÈ‰„ .‚Ï
.Ì˙ÎÈÏ‰· ÂÎÈ˘ÓÈ˘ „Ú ÏÈÏÁ· ‰ÎÓ Ô‚Ó‰ ÔÈ‡ ‰Ê ÔÓÊ·Â .„Ï
.·"È‰ ÌÈ¯ÂÎÈ·Ó ‚"Ù Ì"·Ó¯ .‰Ï
.Â"Î Á"Î˜ ÌÈÏ‰˙· È"˘¯ .ÂÏ

˙Â·¯˜‰

'פרק ד

˙¯Â˙

ÊË

'ã ÷øô
ùã÷îä úéáá úåðëää
ÌÂÈ· ˙ÂÚÂ·˘‰ ‚Á ÏÁ Ì‡Â .ÌÁÏ‰ È˙˘ ˙‡ ˘„˜Ó· ÔÈÙÂ‡ ·ÂË ÌÂÈ ·¯Ú· .‡
ÔÈÓÈ„˜ÓÂ .¯· ˘·˙ לזÚ· ÌÁÏ‰ È˙˘ ˙‡Â ÌÈÙ‰ ÌÁÏ ˙‡ ÌÈÙÂ‡ ,'‡
.¯ לחÈ„˙ ‡Â‰˘ ÌÈÙ‰ ÌÁÏ ˙‡ ˙ÂÙ‡Ï
ÏÎ È‰Î· ‰˙Â˘ÚÏ ÌÈÏÈ‚¯ Í‡ ,Ô‰Î ‰ÂÚË ‰È‡ ÌÁÏ‰ È˙˘ ˙ÈÈÙ‡ .·
.˙ לטÂ¯Ó˘Ó‰
ÔÈ„ÈÓ˙Ï ÌÈ˘·Î È˘ Ì‰Â , מÌÂÈ „ÂÚ·Ó ˙¯ˆÚ‰ ˙Â·¯˜ ˙‡ ÌÈ˘È¯ÙÓ .‚
È˘Â ÌÈ˘·Î ¯˘Ú ‰˘˘ ,ÌÈÏÈ‡ ‰˘Ï˘ ,ÌÈ¯Ù ‰˘Ï˘ ,[ÌÈ‡ÏË‰ ˙Î˘ÏÓ]
. מאÌÈ¯ÈÚ˘
___________________________  *  ___________________________
:‰ˆ ˙ÂÁÓ 'È˙Ó· ‡˙È‡„Î Ë"ÂÈÂ ˙·˘ ‰ÁÂ„ ÌÈÙ‰ ÌÁÏÂ ÌÁÏ‰ È˙˘ ˙ÈÈÙ‡ ÔÈ‡˘ .ÊÏ
.Á"‰ Á"ÙÂ È"‰ Ó"ÂÓ˙Ó ‰"Ù Ì"·Ó¯Â
ÌÁÏÂ ıÓÁ Ì‰ ÌÁÏ‰ È˙˘˘ ÌÂ˘Ó ,‰ÊÏ ¯Á‡ ÌÚË ·˙Î 'Á 'ÈÒ ·"Á ÌÈ·‡ Á·ÊÓ·Â .ÁÏ
˙ÓÁÓ ÏÂÒÙ Ì‰· ‰È‰È ÌÁÏ‰ È˙˘ ¯Á‡Ï ÌÈÙ‰ ÌÁÏ ˙‡ ÂÙ‡È Ì‡Â ,‰ˆÓ Ì‰ ÌÈÙ‰
ÁÎÂÓ Ú"˜˙ ˙Â‡ ÌÈÁÒÙ· ÈÎ„¯Ó‰ È¯·„Ó ÌÓ‡Â .ıÓÁ Ì„Â˜Ó Â· ‰Ù‡˘ ¯Â˙‰ ÌÂÁ
‡"ÈÙ ˙ÂÁÓ ‡˙ÙÒÂ˙· Ú"ÚÂ .‰ˆÓ ÂÓˆÚ ‡Â‰˘ È‚Ò„ ,ıÓÁ ÌÚË ˙ÚÈÏ·· ‰Ê· ¯ÂÒÈ‡ ÔÈ‡˘
˙ÂÚÓ˘ÓÎ ‡Ï„Â] ÌÈÙ‰ ÌÁÏ Â· ÌÈÙÂ‡˘ ¯Â˙‰ ÂÈ‡ ÌÁÏ‰ È˙˘Ï ¯Â˙‰˘ ÁÎÂÓ„ ‡"‰
‰ˆÓÂ ıÓÁ ÂÙ‡È Ì‡ ÏÂ˘ÎÓ È„ÈÏ ‡Â·Ï ÌÈÏÂÏÚ˘ ÌÂ˘Ó ÌÚË‰ ‡Ó˘Â ,[.Âˆ ÌÈÁ·Ê· 'Ó‚‰
.„Á‡ ¯Â˙· ÌÂÈ Â˙Â‡·
,˙Â¯Ó˘Ó‰ ÏÎ È‰Î È„È ÏÚ ÔÈÙ‡ ÌÁÏ‰ È˙˘˘ ,Ï"˜Ò ˘„˜Ó‰ ÈÏÎÓ „"Ù ‰ÓÎÁ Í¯„ ÔÈÈÚ .ËÏ
‰„Â·Ú ‰È‡˘ È"ÙÚ‡ ÌÈ‰Î· ˙È˘Ú˘ ÂÈ¯·„· ¯‡·˙Â] .ÚÂ·˜‰ ¯Ó˘ÓÏ ÍÈÈ˘ Ê"È‡ È¯‰˘
Û‡ ÌÈ‰Î· ‡ÈÂ‰ ÔÈ˙È·Á‰ ˙ÈÈ˘Ú„ .ÁÎ „ÈÓ˙· ˘¯ÙÓ‰ Î"˘Ó ÔÈÚÎ Â‰ÊÂ ,Ô‰Î ‰ÂÚË‰
.ÂÊ ‰„Â·ÚÏ ÌÈÎ¯ˆ‰ ÌÈ‰Î‰ ˙‡ ¯ÁÂ· Ê"Ú ‰ÂÓÓ‰Â .[ÌÈ¯Ê· ‰¯˘Î ‡È‰˘
·¯ÚÓ ˙Â·¯˜‰ ˘È¯Ù‰Ï ÌÈÏÈ‚¯˘ ,‡Î‰ ‰"„Â ‡‰Â ‰"„ :Â ÌÈÁ·Ê È"˘¯· ÚÓ˘Ó ÔÎ .Ó
˙ÁÈ˜Ï ¯˜ÈÚ„ ,Î"‰ÂÈ ˙Â·¯˜ ÔÈÚÏ ÏÈ¯‚‰˘Ó ‰"„ :·Ò ‡ÓÂÈ È"Â˙‰ ˘"ÓÎÂ ,˙ÂÚÂ·˘
.Î"‰ÂÈ ·¯Ú· ‰˙ÂÂˆÓ Î"‰ÂÈÏ ˙Â·¯˜‰
ÌÁÏ‰ ÏÚ˘ ˙Â·¯˜ ,˙‡ËÁ ¯ÈÚ˘Â ˙ÂÏÂÚÏ ÌÈ˘·Î ‰Ú·˘ „Á‡ ÏÈ‡ ÌÈ¯Ù È˘ ÌÂÈ‰ ÛÒÂÓ .‡Ó
ÌÚ ÌÈ‡·‰ ÌÈÓÏ˘ È˘·Î È˘Â ,˙‡ËÁ ¯ÈÚ˘Â ˙ÂÏÂÚÏ ÌÈ˘·Î ‰Ú·˘ ÌÈÏÈ‡ È˘ „Á‡ ¯Ù
.ÌÁÏ‰ È˙˘

ÊÈ

˙Â·¯˜‰

הלכות לחג השבועות

˙¯Â˙

,Ï‚¯‰ ˙ÓÁÓ ÌÈÏ˘Â¯È· ˙Â‰Â˘ ˙Â¯Ó˘Ó‰ ÏÎ˘ Ë"ÂÈÏ ‰ÎÂÓÒ‰ ˙·˘· .„
. מב‰ÂÂ˘ ˜ÏÁ ÏËÂ ¯Ó˘Ó ÏÎÂ ,˙Â¯Ó˘Ó‰ ÏÎÏ ÌÈÙ‰ ÌÁÏ ˙‡ ÌÈ˜ÏÂÁ
¯‡˘‰Â ˙ÂÏÁ‰ ·"ÈÓ ‰ˆÁÓ ÏËÂ ÏÂ„‚‰ Ô‰Î‰ Ì‡ ÌÈÂ˘‡¯‰ Â˜ÏÁÂ
ÌÈˆÂÁ˘ ÔÂÈÎ ÏÏÎ ÏËÂ ÏÂ„‚ Ô‰Î‰ ÔÈ‡˘ Â‡ ,˙Â¯Ó˘Ó‰ ÏÎ ÔÈ· ˜ÏÁ˙Ó
Ï˘ Â„Â·Î ÔÈ‡Â ,¯Ó˘Ó ÏÎÏ ‰ÏÁ ÈˆÁ ÚÈ‚ÓÂ ˙ÂÏÁ‰ ·"È ˙‡ ‰ÏÁ˙Ó
. מג‰ÒÂ¯Ù ÏÂËÈÏ ‚"‰Î

'ä ÷øô
úåòåáùä âç úãåáò
ÌÈÂ˘‡¯‰Ó ˜ÏÁÏÂ ,ÚÂ·˜‰ ¯Ó˘Ó‰ È‰Î ÌÈÎÂÊ Ô˘„‰ ˙ÓÂ¯˙Ï ÒÈÙ· .‡
. מד‰ÏÈÏ‰ ˘ÈÏ˘· Ô˘„‰ ˙‡ ÌÂ¯˙Ï ÌÈÓÈ„˜Ó
___________________________  *  ___________________________
˙Ú„Ï ,˙·˘· ÏÁ˘ ˙¯ˆÚ· ‰"‰Â] .·"È‰ ÔÈÙÒÂÓÂ ÔÈ„ÈÓ˙Ó „"Ù Ì"·Ó¯Â .Â ‰ÎÂÒ ‰˘Ó .·Ó
.[ÔÎ Ú¯‡È ‡Ï˘ ÔÈ„ÈÙ˜Ó ÔÈ‡ ,‰È‡¯‰ È"ÙÚ ÔÈ˘„˜Ó˘ ÔÓÊ·˘ ÌÈ¯·ÂÒ‰
˙Ú„Ï„ ,‡"·ËÈ¯‰Â Ì"·Ó¯‰ ˙˜ÂÏÁÓ· ‡ÈÏ˙„ ÍÈ¯‡‰˘ ‰ÎÂÒ ÛÂÒ Ï‡˜ÊÁÈ ÔÂÊÁ ÔÈÈÚ .‚Ó
Ô‡ÎÂ ,ÒÎ‰Â ‡ˆÂÈ‰ ¯Ó˘Ó‰ Â˜ÏÁ˘ ¯Á‡ ˙·˘ ÏÎ· ‰ˆÁÓ ÏËÂ ÏÂ„‚ Ô‰Î‰ Ì"·Ó¯‰
ÏÂ„‚ Ô‰Î‰„ ‡"·ËÈ¯Ï Ï·‡ ,˜ÏÁ ÂÏ Ô˙ÈÏ Â„Â·ÎÓ ÔÈ‡ ˙ÂÒÂ¯Ù ˙ÂÏÁ‰ ÏÎ ‰˜ÂÏÁ‰ ¯Á‡˘
.˙Â¯Ó˘Ó‰ ÏÎ ÌÈ˜ÏÂÁ ¯‡˘·Â ˙ÂÏÁ 'Â ÏËÂ Ô‡Î Ì‚ ˙Â¯Ó˘Ó‰ Â˜ÏÁ˘ Ì„Â˜ ÏËÂ
.·‡ ˙È··˘ ÌÈ‰ÎÏ ˜ÏÁÓ ·‡ ˙È· ÏÎÂ ,˙Â·‡ È˙·‰ ÔÈ· Ï·È˜˘ ‰Ó ˜ÏÁÓ ¯Ó˘Ó ÏÎÂ
ÌÁÏ Ï˘ ÌÈ˜‰ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ˘"ˆÂÓ· Ë"ÂÈ ÏÁ Ì‡˘ ·˙Î˘ Ê"È 'ÈÒ ‰˜„‰ ÔÓ ‰˜„ ¯ÙÒ ÔÈÈÚ
˜¯„ .Êˆ ˙ÂÁÓ· 'Ó‚· ÚÓ˘Ó ÔÎÂ ,[‡"È '‰ Ó"ÂÓ˙ Ì"·Ó¯Ï Ë"ÂÈ· Â‡] Ë"ÂÈ ÏÈÏ· ÌÈÙ‰
¯‡È·Â ,ÔÈÈ˙ÓÓ ÔÈ‡ ‰ÊÓ ¯˙ÂÈ Ï·‡ ˘ÙÚ˙Ó ÂÈ‡ ÌÈ˜ ‡ÏÏ ÌÂÈ ÈˆÁ ‡ˆÓ ÌÁÏ‰˘ ÌÂ˘Ó
.Ë"ÂÈ ‰ÁÂ„ Ï·‡ ˙·˘ ‰ÁÂ„ ÂÈ‡ Ô˙¯ÊÁ‰Â ÌÈ˜‰ ˙ÏÈË„ ‰Ê ˙Â·˘˘
˙Â·¯˜‰ ÈÂ·È¯ ÌÂ˘Ó ÌÈÏ‚¯· Ô˘„‰ ˙ÓÂ¯˙ ÔÈÓÈ„˜Ó„ ‡˙È‡ Ì˘ ·"Ú·Â .Î ‡ÓÂÈ ‰˘Ó· .„Ó
ÏÎÓ ·¯ Ô˘„‰ ÌÈÏ‚¯· Â·È¯˜‰˘ ˙Â·¯˜‰ ÈÂ·È¯ ˙ÓÁÓ„ È"˘¯ ˘¯ÈÙÂ .‰¯ÊÚ· ÌÚ‰ ÈÂ·È¯Â
ÌÈ˘Â˘Â Ê"Ó¯‰ ÏÂ˜] ÌÈÂ¯Á‡‰ Â·˙Î „"ÈÙÏÂ .·¯ ÔÓÊ Í˘Ó· ÁÂÙ˙Ï Â¯È·Ú‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆÂ ,ÌÂÈ
Ô˘„‰ ˙‡ ÌÂ¯˙Ï ÌÈÓÈ„˜Ó ÔÈ‡ ˙ÂÚÂ·˘ ÏÈÏ·Â ˙ÂÎÂÒ‰ ‚Á Ï˘ ÔÂ˘‡¯‰ ‰ÏÈÏ·„ [„Â„Ï
˙ÓÁÓ„ Â¯‡È· ˘"‡¯‰ 'ÒÂ˙Â È"Â˙· ÌÓ‡Â ,‚Á‰ ·¯Ú· ˙Â·¯˜ ‰·¯‰ Â·È¯˜‰ ‡Ï È¯‰˘
˘ÈÏ˘Ó ÌÂ¯˙Ï ÌÈÓÈ„˜Ó ÍÎÈÙÏÂ ÈÂ‡¯Î „Â·ÚÏ ÌÈÏÂÎÈ ÌÈ‰Î‰ ÂÈ‰ ‡Ï ‰¯ÊÚ·˘ ÌÚ‰ ˜ÁÂ„
˙ÂÚÂ·˘‰ ‚Á ÏÈÏ·Â ‚Á‰ Ï˘ ÔÂ˘‡¯‰ ‰ÏÈÏ· Ì‚ „"ÈÙÏ˘ Ì˘ „Â„Ï ÌÈ˘Â˘· ·˙ÎÂ .‰ÏÈÏ‰
.Ê‡Ó ÌÂ¯˙Ï ÌÈÓÈ„˜Ó

˙Â·¯˜‰

'פרק ה

˙¯Â˙

ÁÈ

ÌÈ˘„˜ÓÂ ÂÏ·Ë ¯·Î˘ ÌÈ‰Î‰ ÌÈ‡· ,Ô˘„‰ ˙‡ Ì¯Â˙ Ô‰Î‰˘ ¯Á‡Ï .·
,‰Î¯ÚÓ· ¯˙Â˘ Ô˘„‰ ˙‡ Á·ÊÓ‰ ÚˆÓ‡Ï ÌÈÙ¯Â‚Â Ì‰ÈÏ‚¯Â Ì‰È„È
‡Ï‡ ,¯ÈÚÏ ıÂÁ Â‡ÈˆÂ‰Ï ˙Ó ÏÚ Á·ÊÓ‰Ó Â˙Â‡ ÔÈ„È¯ÂÓ ÔÈ‡ ÌÈÏ‚¯·Â
ÈÂ ‡Â‰˘ ÈÙÓ ,Á·ÊÓ‰ ÚˆÓ‡· ‰‰Â·‚ Ô˘„‰ ˙ÓÈ¯Ú ˙‡ ÌÈ¯È‡˘Ó
. מהÁ·ÊÓÏ
,‰ÁÓ˘‰Â ‰‚È‚Á‰ ‰È‡¯‰ ˙Â·¯˜ ÌÚ ‰¯ÊÚÏ ÌÈ‡·  מוÏ‡¯˘È ÌÚÓ ÌÈ·¯ .‚
·Â¯ ˙Ú„ÏÂ . מזÏ‡¯˘ÈÓ ‰‡ÏÓ ‰¯ÊÚ‰ ¯·‚‰ ˙‡È¯˜ ˙Ú˘·˘ „Ú
. מח‰¯ÊÚÏ ÌÈÒÎ˘ Ì„Â˜ ÏÂ·ËÏ ÌÈÎÈ¯ˆ ÌÈÂ˘‡¯‰
___________________________  *  ___________________________
.‚"È‰ Ó"ÂÓ˙Ó ·"Ù Ì"·Ó¯Â ·"Ù ˘È¯ „ÈÓ˙ .‰Ó
.Ô·¯˜ ÏÎ·˘ ÔÈÙ˙Â˘‰ ¯‡˘Â Ì˙È· È·Â ÌÓˆÚ ¯Â·Ú ˙Â·¯˜‰ ˙‡ ÌÈ‡È·Ó˘ ÂÏ‡ ÂÈÈ‰Â .ÂÓ
.ÌÂÈ‰ ‰ÏÚÈ˘Î ‰È‡¯ ˙ÂˆÓ ÌÈÈ˜Ï È„Î ÌÈ‡· ÌÈ¯ÎÊ‰ ÌÈ˘‡‰ ¯‡˘ Û‡Â
˙ÏÂÚ Ô·¯˜ ‡È·‰Ï ·ÂÈÁ ÔÈ‡˘ Ì"·Ó¯· ˜ÈÈ„˘ ‰‚È‚Á ˙ÂÎÏ‰ ˘È¯ ÒÂ˜¯Â˜ È"¯‰Ó ÔÈÈÚÂ
,¯Á‡ È"Ú ·È¯˜È˘ Â‡ Ô·¯˜‰ ˙‡ ÂÏ Â‡È·È˘ Î"Á‡ ÁÂÏ˘Ï ÏÂÎÈ ‡Ï‡ ‰¯ÊÚÏ ‡·˘Î ‰È‡¯
Ì„Â˜ ‰¯ÊÚ‰Ó ‡ˆÈ Ì‡ ‡Ï‡ 'Ì˜È¯ ÈÙ Â‡¯È ‡Ï'„ Â‡ÏÂ ‰È‡¯ Ô·¯˜„ ‰˘Ú ÏË·Ó ÂÈ‡Â
ÂÈ‡ ,‰¯ÊÚ‰Ó ‡ˆÈ˘ ¯Á‡Ï Ô·¯˜‰ ‡È·‰ Ì‡ Û‡„ „„Èˆ ·Â˘Â .Ô·¯˜‰ ˙‡ Â¯Â·Ú Â‡È·‰˘
‰Ê· Î"˘Ó Ú"ÚÂ .‚"ÓÒ‰ ÈÙ ÏÚ Ì˘ Ó"ÁÏ· Î"ÎÂ ,‰Ú·˘ ÏÎ ÔÈÓÂÏ˘˙ ÂÏ ˘È˘ ÔÂÈÎ ¯·ÂÚ
.ˆ"˙ ‰ÂˆÓ Á"Ó·
˙ÂÚ„ÏÂ] ,„ÈÓ˙‰ ¯Á‡ Ì·È¯˜‰Ï ÌÈÓÂÊÓ ˙ÂÈ‰Ï ÌÈˆÂ¯˘ Ì˘ È"˘¯ ˘¯ÈÙÂ .Î ‡ÓÂÈ ‰˘Ó .ÊÓ
¯Â·Èˆ ˙Â·¯˜˘ ÔÈÙÒÂÓ‰ ¯Á‡Ï ÌÂ·È¯˜È˘ Ï"ˆ ,„ÈÓ˙‰ ¯Á‡ „ÈÓ ÌÈ·È¯˜ ÔÈÙÒÂÓ‰˘
ÔÂ˘‡¯ ‡·‰„ ÌÂ˘Ó ‡Â‰ ‰¯ÊÚÏ ‡·Ï ÌÈÓÈ„˜Ó˘ ÌÚË‰˘ ¯˘Ù‡Â .[„ÈÁÈ ˙Â·¯˜Ï ÌÈÓ„Â˜
.‡"È‰ ÔÈÙÒÂÓÂ ÔÈ„ÈÓ˙Ó Ë"Ù Ì"·Ó¯· ¯‡Â·ÓÎÂ ,ÔÂ˘‡¯ Â·¯˜ ˙‡ ÌÈ·È¯˜Ó
ÔÂ‡‚‰Â ÈÂÏ‰ ˙È· ˙ÓÎÒ‰ ÌÚ ÒÙ„‰] ˘„˜ÓÏ ¯ÎÊ ˙Ú„„ ‡·Â‰ 'Ê ˜¯Ù· ÔÏ‰Ï ‰‰Â
‰ÂˆÓ Ì‡ ÌÈÂ¯Á‡‰ Â˜ÏÁ˘ ‰Ó ÈÙÏÂ ,‰È‡¯‰ ˙ÂˆÓ ÏÚ ˆ"Ó‰Î¯· ÌÈÎ¯·Ó„ [˙"¯„‡‰
Ì„Â˜ Â‡·˘ ÂÏ‡· ‰Î¯·‰ ÔÓÊ Â‰Ó Ó"Ù ‰Ê· ˘È ,Ì˘ ÔÏ‰Ï ‡·ÂÓÎ ,‰ÏÈÏ· ˙ÓÈÈ˜˙Ó ÂÊ
.¯·‚‰ ˙‡È¯˜
.'‰ ÛÈÚÒ 'Ê ˜¯Ù ÔÏ‰Ï ÔÈÈÚ ,˙Â·¯˜‰ ÌÚ ‰¯ÊÚÏ ‰ÒÈÎ‰ ÈÈ„Â
È„Î] ,¯Â‰Ë ‡Â‰ 'ÈÙ‡ ÏÂ·ËÏ ÍÈ¯ˆ ‰„Â·ÚÏ ‰¯ÊÚÏ ÒÎ‰ ÏÎ„ ‡˙È‡ .Ï ‡ÓÂÈ ‰˘Ó· .ÁÓ
ÔÂÚË ‰„Â·Ú Í¯ÂˆÏ ‡Ï˘ ÒÎ 'ÈÙ‡„ Ì˘ 'ÒÂ˙Â È"˘¯ Â·˙ÎÂ .[‡ÓË ‡Â‰ Ì‡ Ê"ÈÚ ¯ÎÊÈ˘
˘"‡¯‰ 'ÒÂ˙Â È"Â˙‰ ˙Ú„Ï Û‡Â .„"‰ Ó"‡È·Ó ‰"Ù Ì"·Ó¯‰ ˙Ú„· Â"˜È¯‰Ó‰ Î"ÎÂ ,‰ÏÈ·Ë
Î"‡Â ,‰„Â·Ú Í¯Âˆ ÏÎÏ ‰"‰„ ˘"‡¯‰ ·˙Î ,‰ÏÈ·Ë ÔÂÚË ‰„Â·ÚÏ ÒÎ‰ ˜¯„ ÂË˜˘ Ì˘
.‰ÏÈ·Ë ÔÂÚË Î"‚ ,·"ÂÈÎ ÏÎÂ ¯ÂÚ‰ ËÈ˘Ù‰Ï Â‡ ,ÌÈÏÚ·· Â˙ÂˆÓ„ ËÂÁ˘Ï ÒÎ„ ‡ÎÈ‰
˘ÓÓ ‰„Â·ÚÏ ÒÎ‰ ˜¯„ Ì"·Ó¯‰ ˙Ú„· ·˙Î Î"‰ÂÈ ˙„Â·Ú ˙ÂÎÏ‰Ó „"Ù¯ Ó"ÁÏ‰ ÌÓ‡

ËÈ

˙Â·¯˜‰

הלכות לחג השבועות

˙¯Â˙

ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ ¯·‚ Ô· ÈÂÂÈˆ È"ÙÚ ÌÈ¯Ú˘‰ ˙‡ ÌÈÁ˙ÂÙ ¯Á˘‰ ˙ÂÏÚ ÚÈ‚‰· .„
Ï˘ ˙Â¯ˆÂˆÁ· ‰ÚÈ˜˙Â ‰ÚÂ¯˙ ‰ÚÈ˜˙ ÂÈÙ ÏÚ ÌÈÚ˜Â˙ ÌÈ‰Î‰Â ,Ì˙ÁÈ˙Ù
¯Ú˘ ˙ÁÈ˙ÙÏ ˙ÂÚÈ˜˙ ˘Ï˘ ÔÈÙÈÒÂÓ ÌÈÏ‚¯·˘ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÂ . מטÛÒÎ
¯Ú˘ ˙ÁÈ˙ÙÏ ˙ÂÙÒÂ ˙ÂÚÈ˜˙ ˘Ï˘Â ,ÌÈ˘ ˙¯ÊÚ ¯Ú˘ ‡Â‰˘ ÔÂ˙Á˙‰
.¯ נÂ˜È ¯Ú˘ ‡Â‰˘ ÔÂÈÏÚ‰
ÔÈÒÈÙÓÂ ÚÂ·˜‰ ¯Ó˘Ó‰ È‰Î ÌÈÒÎ ,˙ÈÊ‚‰ ˙Î˘Ï· ‰˘Ú‰ È˘‰ ÒÈÙ· .‰
.„ÈÓ˙‰ ˙Â„Â·Ú ÏÚ
˙Â·¯˜ ¯‡˘Â ÔÈÙÒÂÓ‰ ˙Â„Â·Ú ÏÚ ÔÈÒÈÙÓÂ ˙Â¯Ó˘Ó‰ ÏÎ È‰Î ÌÈ‡· ÔÎÂ .Â
. נבÏ‚¯‰ ˙„Â·Ú· ÔÈÂ˘ ˙Â¯Ó˘Ó‰ ÏÎ˘ , נאÌÂÈ‰
.Â˙ÂÂˆÓÎÂ ÂÈ„Î ¯Á˘‰ „ÈÓ˙ ˙‡ ÔÈËÁÂ˘ Á¯ÊÓ‰ ¯È‡‰˘ ‰Ú˘· .Ê
Á·ÊÓ‰ ÈÙÏ ‰ÎÓ ÏÈÏÁ‰˘ ‰˘· ÌÈÓÈ ·"ÈÓ ‡Â‰ ˙¯ˆÚ Ï˘ ·ÂË ÌÂÈ .Á
. נגÌÈ¯¯Â˘Ó ÌÈÈÂÏ‰˘ ÔÓÊ·
___________________________  *  ___________________________
ÔÈÚÏ ‰„Â·Ú ·È˘Á È‡ Ì˘ ‡ÓÂÈ· 'Ó‚‰ ˜ÙÒ· ‡ÈÏ˙„ ·˙Î ‰ËÈÁ˘ È·‚ÏÂ ,‰ÏÈ·Ë ÔÂÚË
.‰Ê
.‚"‰ ˜"Ó‰ÏÎÓ Ê"Ù Ì"·Ó¯ .ËÓ
˙ÂÎÂÒ· ˜¯˘ ¯‡Â·Ó .„ ‰ÎÂÒ ‡"·ËÈ¯‰Â È"˘¯ È¯·„Ó ÌÓ‡ ,Â"‰ Ì˘ Ì"·Ó¯‰ ˙Ú„ ÔÎ
.ÌÈÓ‰ ÍÂÒÈ ˙ÁÓ˘ Ì˘Ï ÂÏ‡‰ ˙ÂÚÈ˜˙‰ ˙‡ ÌÈÙÈÒÂÓ

.

ÌÈ‡·‰ ˙Â·¯˜‰ ÂÏÏÎ ÌÂÈ‰ ˙Â·¯˜·Â ,:‰ ‰ÎÂÒ ‰˘Ó· ¯ÎÊÂ‰ ÔÈÙÒÂÓ‰ ÏÚ ÒÈÙ‰ ¯˜ÈÚ .‡
.Ë"‰ Ó"ÂÓ˙Ó „"Ù Ó"ÏÓ ÔÈÈÚ ,ÒÈÙ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ˘ÂÚ˘ ˙ÂÚ„Ï „ÈÁÈ ˙Â·¯˜ ÔÎÂ ,ÌÁÏ‰ ÌÚ
‰Ú˘· ÌÈ·È¯˜ ÔÈÙÒÂÓ‰˘ ˙ÂÚ„Ï ˜Ù˙Ò‰Ï ˘ÈÂ .„"‰ ˘„˜Ó‰ ÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰Ó „"Ù Ì"·Ó¯ .·
Â‡ ,„ÈÓ˙‰ ˙Â„Â·ÚÏ ÔÈÒÈÙÓ˘ ÔÓÊ· ‰˘Ú ‰Ê ÒÈÙ Ì‡ ,„ÈÓ˙Ï ÍÂÓÒ· ‡ÏÂ ˙È˘È˘
.ÔÈÙÒÂÓ‰ ˙·¯˜‰Ï ÍÂÓÒ „Ú Â˙Â‡ ÌÈ¯Á‡Ó˘
˙ÂËÈÁ˘‰ ÏÎ ÏÚ „Á‡ ÒÈÙ ÔÈÏÈËÓ Ì‡ ˜Ù˙Ò˘ ,ÁÒÙ‰ ‚Á ÈÙÒÂÓ· ı"·ÚÈ‰ ¯Â„ÈÒ· 'ÈÚÂ
„¯Ù· Ô·¯˜Â Ô·¯˜ ÏÎ Ï˘ ‰Ï·˜ ÏÚÂ ‰ËÈÁ˘ ÏÚ ÌÈÒÈÙÓ˘ Â‡ ,'ÂÎÂ ˙ÂÏ·˜‰ ÏÎ ÏÚ „Á‡Â
.ÌÚ ·Â¯· ÌÂ˘Ó ÌÈ‰Î· ˙Â·¯‰Ï È„Î
‰ÎÓ ÏÈÏÁ‰„ ,¯È˘· ‰"„ : ‰ÎÂÒ È"˘¯· ¯‡·˙Â .Â"‰ ˜"Ó‰ÏÎÓ ‚"Ù Ì"·Ó¯Â .È ÔÈÎ¯Ú .‚
.ÌÈÈ·¯Ú‰ ÔÈ· Ï˘ „ÈÓ˙·Â ¯Á˘ Ï˘ „ÈÓ˙·
ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ÚÓ˘Ó Ì˘ ‰ÎÂÒ· È"˘¯ È¯·„Ó ,¯Á˘ Ï˘ „ÈÓ˙· ÌÈ¯˘ ‰Ó ÌÈ˘¯ÙÓ‰ Â„Â
ÂÈ¯·„ÓÂ ,„ÚÂÓÏ Ô˜˙˘ ¯È˘‰ ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ÚÓ˘Ó :Ï ‰"¯· ÂÈ¯·„ÓÂ ,ÂÓÂÈÏ ÚÂ·˜‰ ¯È˘‰
,„ÈÓ˙ ÛÂÒ ˙ÂÎÏ‰ ÈËÂ˜ÈÏ 'ÈÚ ,ÏÏ‰‰ ˙‡ ÂÊ ‰Ú˘· ÌÈ¯¯Â˘Ó ÌÈÈÂÏ‰˘ ¯‡Â·Ó .È ÔÈÎ¯Ú·
.‰Ê· ‰·¯‰ ÂÎÈ¯‡‰ ÌÈÂ¯Á‡‰Â

˙Â·¯˜‰

'פרק ה

˙¯Â˙

Î

¯Á‡Ï ÌÓÊ˘ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘È .ÔÈÙÒÂÓ‰ ˙·¯˜‰ ÔÓÊ È˙Ó ˙ÂÚ„‰ Â˜ÏÁ .Ë
‰Ú˘· ÌÓÊ ˙·˘·Â ,„ÈÓ˙‰ ¯Á‡Ï ÌÓÊ ÏÂÁ·˘ Â·˙Î˘ ˘ÈÂ ,„ נדÈÓ˙‰
. ·˘·˙ נוÔÈ·Â ÏÂÁ· ÔÈ· ˙È˘È˘ ‰Ú˘· ÌÓÊ˘ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÂ .˙ נהÈ˘È˘
˙·ÂÁÏ ÌÈ‡·‰ ÔÈÙÒÂÓ‰ ˙‡ ‰ÏÈÁ˙ ÌÈ‡È·Ó ,ÔÈÙÒÂÓ‰ ˙·¯˜‰ ÔÓÊ ÚÈ‚‰· .È
,‰ÏÂÚÏ ÌÈ˘·Î ‰Ú·˘Â „Á‡ ÏÈ‡ ÌÈ¯Ù È˘ ˙‡ËÁÏ ¯ÈÚ˘ , נזÌÂÈ‰
˙Â·¯˜‰˘ ‡"ÈÂ . נחÌÈ˘·ÎÂ ÌÈÏÈ‡ ÌÈ¯Ù Î"Á‡Â ‰ÏÈÁ˙ ˙‡ËÁ‰ ÔÈ·È¯˜ÓÂ
ÏÚ „Á‡Ï ‰ÓÈ„˜ ÔÈ‡˘ ‡"ÈÂ . נטÔÈÙÒÂÓÏ ÔÈÓ„Â˜ ÌÁÏ‰ ÏÏ‚· ÌÈ‡·‰
. סÂ¯È·Á
___________________________  *  ___________________________
ÔÈÙÏÈ„ ,Ï˘Â ‰"„ .ÁÎ ˙ÂÎ¯·· 'ÒÂ˙‰ ˙Ú„· ·"˜Ò ‡"Ù¯ 'ÈÒ Ì‰¯·‡ Ô‚Ó· ¯‡Â·Ó ÔÎ .„
.˙·˘· ÔÈ·Â ÏÂÁ· ÔÈ· „ÈÓ˙‰ ¯Á‡Ï ÌÈ·È¯˜ ÌÈÏ‚¯‰ ÈÙÒÂÓ„ ‡¯˜Ó
ÏÂÎÈ ‰È‡¯‰ È"ÙÚ ÔÈ˘„˜Ó˘ ÔÓÊ·˘ ÌÈ¯·ÂÒÏ] ˙·˘· ˙¯ˆÚ ÏÁ Ì‡ ,Â˙ËÈ˘Ï ÔÈÈÚÏ ˘ÈÂ
ÔÂÈÎ„ Â‡ ,¯È„˙ ÔÈ„Ó ÌÈÏ‚¯‰ ÈÙÒÂÓÏ ˙·˘ ÈÙÒÂÓ ˙‡ ÌÈÓÈ„˜Ó Ì‡‰ ,['Â ÌÂÈ· ÏÂÁÏ ÁÒÙ
ÌÓÈ„˜‰Ï ˆ"‡ ,ÂÈ˘ÎÚ Ì·È¯˜‰Ï ÌÈ‡· ÔÈ‡Â ˙È˘È˘ ‰Ú˘· ‰˘‰ ÏÎ· ˙·˘ ÈÙÒÂÓ ÔÓÊ˘
.‚Á‰ ÈÙÒÂÓÏ
.'ÒÂ˙‰ ˙ËÈ˘· Ì˘ ˙ÂÎ¯·· ‡"˘¯‰Ó‰ Ë˜ ÔÎ .‰
‰‡¯ ÔÎÂ] ,.Á ÌÈÁÒÙ· È"˘¯Ó ‚"˜Ò 'Ë 'ÈÒ „Â„ ˘„˜Ó‰ ÁÈÎÂ‰ ÔÎÂ .„Ï ‡ÓÂÈ È"Â˙‰ Î"Î .Â
Â·˙Î ÔÎÂ .[„ÈÓ˙‰ ¯Á‡Ï „ÈÓ ‰‚È‚Á‰Â ‰È‡¯‰ ˙Â·¯˜ ÌÈ·È¯˜Ó˘ .Î ‡ÓÂÈ· ÂÈ¯·„Ó
.'Î 'ÈÒ ·"Á ˙Â·¯˜‰ ˙„Â·Ú ¯ÙÒÂ ‰„Â·Ú‰ ¯„Ò· ı"·ÚÈ‰
˙Â·¯˜Ï ÔÈÓ„Â˜ ÔÈÙÒÂÓ‰„ ÌÈÂ¯Á‡ ‰·¯‰ ÂË˜ ÔÎÂ ,‡È„‰Ï :‰Ó ˙ÂÁÓ ‰"Ó‚¯ 'ÈÙ· ‰"Î .Ê
ÔÈÚÏ .ËÙ ÌÈÁ·Ê· ‡˙È‡„Î ,Ì„Â˜ ¯È„˙ ¯È„˙ ÂÈ‡˘Â ¯È„˙„ ÌÂ˘Ó ,ÌÁÏ‰ ÏÏ‚· ÌÈ‡·‰
.Á"¯ ÈÙÒÂÓÏ ˙·˘ ÈÙÒÂÓ ˙ÓÈ„˜
˙Ó„Â˜ ‰ÏÂÚ‰ ˙ÂÚÂ·˘Â ÁÒÙ ÈÙÒÂÓ·˘ Â„„ˆ˘ ˘ÈÂ .ÌÂ˜Ó ÏÎ· ‰ÏÂÚÏ ˙Ó„Â˜ ˙‡ËÁ‰˘ .Á
.˙ÂÎÂÒ‰ ‚Á· ÂÓÎ
.‰Ê· ÌÚË‰ ¯‡·˙ ‡Ï ÌÏÂ‡Â .Ì˘ Á"˘Ó·Â 'Ï Á"Î ¯·„Ó· ÌÈ˜Ê ˙Ú„· ÚÓ˘Ó ÔÎ .Ë
˙Â·¯˜‰ ÈÙÏÎ ¯È„˙ ÌÈ‡¯˜ ÌÂÈ‰ ÈÙÒÂÓ ÔÈ‡„ Ë˜˘ ˘"ÈÚ ,‡"È ˙Â‡ Ê"˘ ‰ÂˆÓ Á"Ó
ÏÎ„ ÔÈ¯Ó‡ ‡ÏÂ ,˙¯ˆÚ Ï˘ Ë"ÂÈ· ‡Ï‡ Ì‰· ÌÈ·ÈÈÁ˙Ó ÔÈ‡˘ ÔÂÈÎ ,ÌÁÏ‰ ÌÚ ÌÈ‡·‰
.˙Á‡ ‰·ÂÁ ÌÈ·˘Á ÌÈ„ÚÂÓ‰ ÈÙÒÂÓ
˙ÂËÈÁ˘‰ ÏÎ ÏÚ „Á‡ ÒÈÙ ÔÈÏÈËÓ Ì‡ ˜Ù˙Ò˘ ,ÁÒÙ‰ ‚Á ÈÙÒÂÓ· ı"·ÚÈ‰ ¯Â„ÈÒ· 'ÈÚÂ
„¯Ù· Ô·¯˜Â Ô·¯˜ ÏÎ Ï˘ ‰Ï·˜ ÏÚÂ ‰ËÈÁ˘ ÏÚ ÌÈÒÈÙÓ˘ Â‡ ,'ÂÎÂ ˙ÂÏ·˜‰ ÏÎ ÏÚ „Á‡Â
.ÌÚ ·Â¯· ÌÂ˘Ó ÌÈ‰Î· ˙Â·¯‰Ï È„Î

.Ò

‡Î

˙Â·¯˜‰

הלכות לחג השבועות

˙¯Â˙

'å ÷øô
úøöò éùáëå íçìä éúù
È˘·Î È˘ ÌÚ ÌÁÏ‰ È˙˘ ˙‡ ÌÈ‡È·Ó ,˙¯ˆÚ È˘·Î ˙·¯˜‰ ÔÓÊ ÚÈ‚‰· .‡
È˘ „Á‡ ¯Ù ,˙‡ËÁ ¯ÈÚ˘] ÌÁÏ‰ ÏÏ‚· ÌÈ‡·‰ ˙Â·¯˜‰ ˙‡Â ÌÈÓÏ˘‰
ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘È ,Ì„Â˜ Ì‰Ó ‰ÊÈ‡ ÌÈÂ¯Á‡‰ Â˜ÏÁÂ .[ÌÈ˘·Î ‰Ú·˘Â ÌÈÏÈ‡
ÌÁÏ‰ È˙˘ ˙‡ ÛÈÓ Î"Á‡Â ÌÁÏ‰ ÏÏ‚· ÌÈ‡·‰ ˙Â·¯˜‰ ˙‡ ÌÈÓÈ„˜Ó˘
È˘Â ÌÁÏ‰ ˙„Â·Ú ˙‡ ÌÈ„˜Ó˘ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÂ , סאÌÈÓÏ˘‰ ˙‡ ·È¯˜ÓÂ
.˙ סבÂÏÂÚ‰Â ˙‡ËÁ‰ ˙‡ ·È¯˜Ó Ì‰È¯Á‡Â ÌÈ˘·Î‰
„ˆ· ÌÁÏ‰ ˙‡ ÁÈÓ ‰ÙÂ˙· ‰ÎÂÊ‰ Ô‰Î‰ ,ÌÁÏ‰Â ÌÈ˘·Î‰ ˙Ù‰ „ˆÈÎ .·
ÔÈ‡˘ ‡"ÈÂ ,„È¯ÂÓÂ ‰ÏÚÓ ‡È·ÓÂ ÍÈÏÂÓ ,ÂÈ„È È˙˘ ÏÚ ÌÈ˘·Î‰ È˘
ÌÈ˘·Î‰ ˙‡ ÌÈËÁÂ˘ ÔÎÓ ¯Á‡Ï . סג‰È˘ ‰ÙÂ˙· ‡Ï‡ ÌÁÏ‰ ˙‡ ÌÈÙÈÓ
ÏÎ‰ ÌÈÙÈÓÂ ÔÈ¯ÂÓÈ‡‰Â ˜Â˘‰Â ‰ÊÁ‰ ˙‡ Ì‰Ó ÌÈÏËÂÂ ,ÌÓ„ ˙‡ ÌÈ˜¯ÂÊÂ
. סדÌÈ¯ÂÓÈ‡‰ ˙‡ ¯Â·Èˆ ÈÓÏ˘· ÌÈÙÈÓ ÔÈ‡˘ ‡"ÈÂ ,ÌÁÏ‰ ÌÚ
ÈÎÒ ˙‡ ÌÈÎÒÓ ,Â„·Ï „Á‡ ÏÎ ÌÈ˘·Î‰ È¯ÂÓÈ‡ ˙‡ ÌÈ¯ÈË˜Ó Î"Á‡ .‚
Èa
≈¿ '‰Ï
« e·‰"
» ÌÂÈ Ï˘ ¯È˘· ÌÈÈÂÏ‰ ÔÈÁ˙ÂÙÂ , סהÔÈÙÒÂÓ‰ ÏÎ Ï˘ ÔÈÈ‰
.[ סוË"Î ¯ÂÓÊÓ] "ÌÈÏ‡
ƒ≈
___________________________  *  ___________________________
˙ÂÓ„Â˜ ˙ÂÏÂÚ‰˘ ÈÙÓ ÌÚË‰Â ,Á"Á‰ Ô˙ÁÏ ˙Â·¯˜‰ ˙„Â·Ú ¯ÙÒ·Â ı"·ÚÈ ¯Â„ÈÒ· Î"Î .‡Ò
Î"Â˙· Ì"È·ÏÓ‰ ÌÓ‡ ,˙ÂÏÂÚÏ Û‡ Ì„Â˜ ˙‡ËÁ‰ ¯ÈÚ˘˘ ‰‡¯ ı"·ÚÈ‰ È¯·„·Â] .ÌÈÓÏ˘Ï
˙Â·¯˜‰ ˙„Â·Ú· Ë˜ ÔÎÂ ,˙Â·¯˜‰ ÏÎ ¯Á‡Ï „Ú ˙‡ËÁ‰ ˙‡ ÌÈ¯Á‡Ó˘ ˘„ÈÁ ¯ÂÓ‡
.[ÌÚË‰ ˘"ÈÚ
‡˙È‡„Î ÂÓÚ ÌÈ‡·‰ ÌÈ˘·ÎÏ Ì„Â˜ ÌÁÏ‰˘ ÂÓÎ„ ÂÓÚËÂ ,Ê"È˜Ò ‚"Ï 'ÈÒ ˙ÂÁÓ ‡"ÂÊÁ .·Ò
.Â˙ÓÁÓ ÌÈ‡·‰ ˙Â·¯˜‰ ÏÎÏ Ì„Â˜ ÔÎ ,.‚È ˙ÂÈ¯Â‰·
Á"Ù Ó"ÁÏ‰ Î"ÎÂ ,ÌÁÏ‰ ÌÚ ÌÈÙÈÓ ‰Â˘‡¯ ‰ÙÂ˙· Ì‚„ .·Ò ˙ÂÁÓ ‰"Ó‚¯Â È"˘¯ ˙Ú„ .‚Ò
„"‰ ·"Ù ˙ÂÈ¯Â‰· „"„ÒÁ‰ ˙Ú„Â .Ì"·Ó¯‰ ˙Ú„· :ÊÏ ‰ÎÂÒ ˙"ÂÙÎ‰Â ‡"È‰ ÔÈ„ÈÓ˙Ó
.‰Â˘‡¯ ‰ÙÂ˙· ÌÁÏ‰ ˙‡ ÔÈÙÈÓ ÔÈ‡ Ì"·Ó¯‰Ï„ ˙Â·¯˜‰ ‰˘ÚÓÓ Ë"Ù Ê"È¯‚‰Â
ÔÎÂ ,ÔÈ¯ÂÓÈ‡‰ ˙‡ Ì‚ ÔÈÙÈÓ„ ‰"‰ Ê"ËÙ Âˆ Î"Â˙Ï 'ÈÙ· „"·‡¯Â :·Ò ˙ÂÁÓ ‰"Ó‚¯ ˙Ú„ .„Ò
˙Ú„· ÔÎ‡ .(' ˙Â‡Â 'Ê ˙Â‡ ÌÈ˘„˜‰ ˙¯Â˙·) :·Ò Ì˘ ˙ÂÎÏ‰ ÈËÂ˜ÈÏÂ .·Ò ‡"Ù˘ ÂË˜
.ÔÈ¯ÂÓÈ‡‰ ˙‡ ÔÈÙÈÓ ÔÈ‡„ ,Ì˘ Ê"È¯‚‰Â È"‰ Ê"Ù ˙ÂÁÓ „"„ÒÁ‰ Â˜ÈÈ„ Ì"·Ó¯‰
˙ÂÎÏ‰ ÈËÂ˜ÈÏ· Ì˘ ·˙ÎÂ ,ÔÈÙÒÂÓ‰ ÏÎ Ï˘ ÔÈÈ‰ ÈÎÒ ÏÚ ÌÈÚ˜Â˙˘ .‰ ‰ÎÂÒ· ¯‡Â·ÓÎ .‰Ò
.ÌÂÈ‰ ÈÙÒÂÓ ÏÎ ˙‡ ·È¯˜‰Ï Â¯Ó‚˘ ¯Á‡Ï „ÁÈ ÌÈÎÒ‰ ÏÎ ˙‡ ÌÈÎÒÓ˘
,‰Ê ¯Á‡ ‰Ê· Ì˙Â‡ ÌÈÎÒÓ˘ Â‡ ,ÌÈÎÒ‰ ÏÎ ˙‡ „ÁÈ ÌÈ·¯ÚÓ Ì‡ ÌÈÂ¯Á‡‰ Â˜ÏÁÂ

˙Â·¯˜‰

'פרק ו

˙¯Â˙

·Î

˙ÂÁÓÂ ÌÈ¯ÂÎÈ· ‡È·‰Ï ¯˙Â‰ ,˙¯ˆÚ‰ È˘·Î Ì„ ˙‡ Â˜¯Ê˘ ‰Ú˘Ó .„
. סז‰ÏÈÎ‡· ÌÁÏ‰ È˙˘ Â¯˙Â‰ Ì‰È¯ÂÓÈ‡ ˙¯Ë˜‰ ˙Ú˘ÓÂ .‰˘„Á ‰‡Â·˙Ó
ÌÈÙ‰ ÌÁÏ ˙‡ ÔÈ¯„ÒÓ Ï‚¯‰ ÍÂ˙·˘ ˙·˘·˘ ·˙Î˘ ÌÈÂ¯Á‡‰Ó ˘È .‰
ÔÈ¯ÈË˜Ó˘ Â·˙Î˘ ˘ÈÂ .¯ סחÂ·Èˆ‰ ˙Â·¯˜ ÏÎ ¯Á‡Ï ÔÈÎÈÊ·‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈË˜ÓÂ
. סטÌÁÏ‰ ÏÏ‚· ÌÈ‡·‰ ˙Â·¯˜‰ Ì„Â˜ ÔÈÙÒÂÓ‰ ¯Á‡Ï Ì˙Â‡
. עאÌÈ˜ÏÂÁ ˘ÈÂ  עÂÓˆÚ ˙ÂÚÂ·˘‰ ÌÂÈ· ÌÈ¯ÂÎÈ· ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡˘ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘È .Â
.˘„˜ÓÏ ÌÈ¯ÂÎÈ·‰ ˙‡·‰ ¯„Ò ‡·Â‰ Í˘Ó‰·Â
___________________________  *  ___________________________
Ì˘ ˙ÂÎÏ‰ ÈËÂ˜ÈÏ· Î"ÎÂ ,„ÁÈ ÌÏÂÎ ˙‡ ÌÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡˘ „"È ˙Â‡ Ë"ˆ¯ ‰ÂˆÓ Á"Ó‰ ˙Ú„
‰„Â·Ú‰ ¯„Ò· ÌÓ‡ .'‡ ˙Â‡ ÌÈ˘„˜‰ ˙¯Â˙· ÌÂÈ Ï˘ ¯È˘ ˙˘Ó ¯Á‡Ï „ÈÓ˙„ Ê"Ù·Â
‡"Á ˙Â·¯˜‰ ˙„Â·Ú ¯ÙÒ· Ë˜ ÔÎÂ ,„ÁÈ ÏÎ‰ ÔÈ·¯ÚÓ„ ·˙Î Á"¯ ÛÒÂÓ 'Ï‰· ı"·ÚÈÏ
¯Á‡Ï Ô·¯˜ ÏÎ ˙ÁÓ ÌÈ·È¯˜Ó˘ ÌÈÂ¯Á‡‰ Â·˙Î ÌÈÎÒ‰ ˙ÁÓ ÔÈÚÏÂ] .Â"Ó˜ 'ÈÒ
ÌÈ·È¯˜Ó˘ '‰ ˘Â¯„ ÌÈ˘Â„˜ ˙Ú„· ·˙ÎÂ ,ÔÈÙÒÂÓ‰ ÏÎ ¯Á‡Ï „Ú ÌÈÈ˙ÓÓ ÔÈ‡Â ,Â˙·¯˜‰
˙·¯˜‰ Ì„Â˜ ÌÈÏÈ‡‰ Ï˘Â ,ÌÈÏÈ‡Ï ÌÈ¯Ù‰ ˙·¯˜‰ ÔÈ· ÌÈ¯Ù‰ Ï˘ ÌÈÎÒ‰ ˙ÂÁÓ
.[˙Â·¯˜‰ ¯‡˘· ·"ÂÈÎÂ ÌÈ˘·Î‰
.È"‡Ù˙ .Ô˙È ÂÓÚÏ ÊÂÚ ‰È· ·È˙Î„ ‰¯Â˙ Ô˙Ó· ¯·„Ó‰ .ÂÒ
„Ú ÌÈ¯˙È ÌÁÏ‰ È˙˘ ÔÈ‡˘ ,'‰ ˙Â‡ '‰ 'ÈÒ „"„˜ÓÂ ‡"È‰ Ó"ÂÓ˙Ó Á"Ù ˘"Â‡‰ Î"Î .ÊÒ
.‰ÏÈÎ‡· Ì˙Â‡ ÌÈ¯È˙Ó‰ Ì‰˘ ÌÈ˘·Î‰ È¯ÂÓÈ‡ ˙¯Ë˜‰
˙·¯˜‰Â ÌÁÏ‰ ¯Â„ÈÒ ˙‡ ÌÈ¯Á‡Ó ÌÈÏ‚¯‰ ˙Â˙·˘ ÏÎ·˘ Ì˘Î˘ ,.Â ‰ÎÂÒ ‡"Ù˘‰ Î"Î .ÁÒ
.¯Â·Èˆ‰ ˙Â·¯˜ ÏÎ ¯Á‡Ï Ô˙Â‡ ÔÈ¯ÈË˜Ó˘ ˙¯ˆÚ· ÔÈ„‰ ÔÎ ,ÔÈÙÒÂÓ‰ ÏÎ ¯Á‡Ï „Ú ÔÈÎÈÊ·‰
.¯Â‡È·· ‡" 'ÈÒ ·"Á ˙Â·¯˜‰ ˙„Â·Ú ¯ÙÒ· Ë˜˘ ‰‡¯ ÔÎÂ ,Ì˘ ‰ÎÂÒ· Á"Ïˆ‰ „„Èˆ ÔÎ .ËÒ
ÔÈ¯„ÒÓ Î"Á‡Â ,„ÁÈ ÔÈÙÒÂÓ‰ ÏÎ ˙ÂÈÈ ˙‡ ÔÈÎÒÓ ÔÈÙÒÂÓ ‰ÓÎ ˘È˘ ÌÂÈ·˘ ·˙Î˘ ˘"ÈÚÂ
ÔÈ‡˘ ˙ÂÓÂ˜Ó ‰ÓÎ· ı"·ÚÈÏ ‰„Â·Ú‰ ¯„Ò· Î"ÎÂ] ,ÔÈÎÈÊ·‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈË˜ÓÂ ÌÁÏ‰ ˙‡
.[˙·˘ ÏÎ· ÂÓÎ ÔÈÙÒÂÓ‰ Ï˘ ÔÈÈ‰ ÍÂÒÈÏ ÌÈÎÒ‰ ˙ÁÓ ÔÈ· Ì˙Â‡ ÔÈ¯ÈË˜Ó
È"˘¯· Ó"ÎÂ] ˙Â¯ÂÎ·„ „"Ù ˘È¯ ÈÊ‡‚Ï‡ Ë"È¯‰Ó‰ ˘"ÓÎ :ÂÎ ˙Â¯ÂÎ· ˜"ÓË˘· ¯‡Â·Ó ÔÎ
‡·‰ Ô·¯˜‰ ˙‡ ‡È·‰Ï ‡"‡˘ ÌÂ˘Ó ‡"ËÈ¯‰Ó ·˙Î ÌÚË‰Â .[ı"·ÚÈ‰ ˙Â‰‚‰ 'ÈÚ Ì˘
ÈÓÏ˘ Ì˘Ï Â‡È·‰Ï ÏÂÎÈ„ ‰Ó˙ ‡"ˆ ‰ÂˆÓ Á"Ó·Â .Â· ÌÈ·È¯˜ ÌÈ‡ "Â˘ Ë"ÂÈ· ÂÓÚ
.‰ÁÓ˘· ‰ÁÓ˘ ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡„ ÌÂ˘Ó ÌÚË‰˘ ·˙Î ˙Â¯ÂÎ·· ÌÈ˘„Á‰ È"‰˜ È·˙Î·Â .‰ÁÓ˘
˙‡ ÏËÏËÏ ÏÂÎÈ ÂÈ‡˘ ÌÂ˘Ó ÌÚË‰„ ·˙Î˘ Â"‰ ÌÈ¯ÂÎÈ·Ó ·"Ù ‰ÂÓ‡ Í¯„· Ú"ÚÂ
.ÌÈÏ˘Â¯È· ÌÈ¯ÂÎÈ·‰

.Ú

,ÂÓˆÚ ˙¯ˆÚ· Ì‡È·‰Ï ¯˘Ù‡˘ Â"‰ ÌÈ¯ÂÎÈ·Ó ·"Ù Ì"·Ó¯‰ È¯·„Ó ÌÈÂ¯Á‡‰ Â˜ÈÈ„ ÔÎ .‡Ú
Í¯ˆ ÔÈ‡Â ˙¯ˆÚ Ì„Â˜ ‰¯ÊÚÏ Ì‡È·‰˘ Ì˘ È¯ÈÈÓ È¯‰˘ ‰ÊÏ ‰ÁÎÂ‰ ÔÈ‡ ‡"„‰ È¯·„ÏÂ]
.˜"ÓË˘Î ı¯È˙ ‡Ï˘ Ì˘ ˙Â¯ÂÎ·· 'ÒÂ˙Ó Á"Ó‰ ˜ÈÈ„ ÔÎÂ .[ÌÈÏ˘Â¯È· ÌÏËÏËÏ

‚Î

˙Â·¯˜‰

˙¯Â˙

הלכות לחג השבועות

ÔÎÂ ÌÈÓÏ˘‰ È˘·ÎÂ ˙Â‡ËÁ‰ È¯ÈÚ˘ ¯˘·· ÌÈ˜ÏÂÁ ˙Â¯Ó˘Ó‰ ÏÎ È‰Î .Ê
ÈÏÚ· 'ÈÙ‡Â ,ÌÈÏÂÓÂ ÌÈ¯ÎÊ ÌÈ‰ÎÏ ‰¯ÊÚ· ÌÈÏÎ‡ ÌÏÂÎ˘ ,ÌÁÏ‰ È˙˘·
.ÌÈÓÂÓ
˙Â˜ÏÁ˙Ó ˙Â¯Ó˘Ó‰ ¯‡˘Â ,˙ÂÏÁ‰ È˙˘Ó ˙Á‡ ‰ÏÁ ÏËÂ ÏÂ„‚ Ô‰Î .Á
. עב‰È˘‰ ‰ÏÁ·
ÔÈÙÒÂÓ‰ ¯ÈÚ˘ ¯˘· ˙‡ ÔÈÏÎÂ‡ ‰ÏÈÁ˙· , עגÌ˙·¯˜‰ ¯„ÒÎ Ì˙ÏÈÎ‡ ¯„Ò .Ë
˜ÏÁÏÂ , עהÌÈ˘·Î‰ ¯˘·Â ÌÁÏ‰ Î"Á‡Â , עדÌÁÏ‰ ˙ÓÁÓ ‡·‰ ¯ÈÚ˘‰Â
. עוÌÏÂÎ ¯Á‡Ï ˙ÏÎ‡ ÌÁÏ‰ ÏÏ‚· ‰‡·‰ ˙‡ËÁ‰ ˙ÂÚ„‰Ó

'æ ÷øô
ìâøä úåðáø÷ úàáäå äéàøä úåöî
. עח‰¯Ú‰ ‰‡¯Â , עז‰È‡¯‰ ÏÚ ˙ÂÂˆÓ‰ ˙Î¯· ÌÈÎ¯·Ó˘ ·˙Î˘ ˘È .‡
___________________________  *  ___________________________
˙ÏÂÚ] Ï‚¯‰ ˙Â·¯˜Ï ˙Ó„Â˜ Ì˙Á‰Â Ì˙ÙÂ˙ ÔÈ‡˘ ¯˘Ù‡ ,ÌÈ¯ÂÎÈ· ÌÈ‡È·Ó˘ ‰Ú„Ï Û‡Â
ÌÈÓ„Â˜ ÌÈÁ·Ê‰˘ ÌÂ˘Ó ÔÎÂ ,ÌÈ¯È„˙ Ì‰Â ÌÂÈ‰ ˙·ÂÁ Ì‰˘ [‰ÁÓ˘Â ‰‚È‚Á ÈÓÏ˘Â ‰È‡¯
.ÌÈ¯ÂÎÈ·Ï ‰"‰Â ˙ÂÁÓÏÂ ˙ÂÙÂÚÏ
.‡"È‰ Ó"ÂÓ˙Ó Á"Ù Ì"·Ó¯Â :ÊÈ ‡ÓÂÈ .·Ú
.·"È‰ Ó"ÂÓ˙Ó Ë"Ù Ì"·Ó¯ .‚Ú
ÔÈÙÒÂÓ‰ ¯ÈÚ˘ ÔÈÓÈ„˜Ó (‰·¯˜‰‰ ¯„Ò· ÏÈÚÏ ÔÈÈÚ) ÌÈÂ¯Á‡‰ ·Â¯Â ı"·ÚÈ‰Â ‰"Ó‚¯ ˙Ú„Ï .„Ú
ÌÈ˜Ê ˙Ú„‰ ˙ËÈ˘ÏÂ .Â¯È·Á ÏÚ „Á‡Ï ‰ÓÈ„˜ ÔÈ‡ Á"ÓÏÂ ,ÌÁÏ‰ ˙ÓÁÓ ‡·‰ ¯ÈÚ˘Ï
.ÔÈÙÒÂÓ‰ ¯ÈÚ˘Ï Ì„Â˜ ÌÁÏ‰ ¯ÈÚ˘ Á"˘ÓÂ
:‰Ó ˙ÂÁÓ ‡"¯˜‰ Â˘¯ÈÙÂ .‚È ˙ÂÈ¯Â‰· ‡˙È‡„Î ÂÓÚ ÌÈ‡·‰ ÌÈ˘·ÎÏ Ì„Â˜ ÌÁÏ‰„ .‰Ú
.‰ÏÈÎ‡‰ È·‚Ï ‰ÂÂÎ‰„ Â"Ë˜Ò ‚"Ï 'ÈÒ ˙ÂÁÓ ‡"ÂÊÁ‰Â
ÏÏ‚·˘ ˙‡ËÁ‰˘ ÏÈÚÏ Â‡·Â‰˘ ˙Â·¯˜‰ ˙„Â·ÚÂ Ì"È·ÏÓ‰ ˙Ú„ÏÂ ‡"ÂÊÁ‰ ˙Ú„Ï ‡Â‰ ÔÎ .ÂÚ
.ÌÈ˘·Î‰Â ÌÁÏ‰ ¯Á‡Ï ‰¯˘· ˙‡ ÌÈÏÎÂ‡ ÔÎ ÂÓÎ˘ ,ÌÈÓÏ˘‰ È˘·Î ¯Á‡Ï ‰·È¯˜ ÌÁÏ‰
.'„ ˙Â‡ ·"Ù [˙"¯„‡‰ ÔÂ‡‚‰Â ÈÂÏ‰ ˙È·‰ ˙ÓÎÒ‰ ÌÚ ÒÙ„‰] ˘„˜ÓÏ ¯ÎÊ ¯ÙÒ· ·˙Î ÔÎ .ÊÚ
˙·¯˜‰ ÏÚ ÌÈÎ¯·Ó ÔÎÂ ,‰È‡¯‰ ÏÚ ÂÈÈÁ‰˘ Ì‚ ÌÈÎ¯·Ó ˘„˜ÓÏ ¯ÎÊ‰ ˙Ú„Ï„ ‰‡¯Â
¯ÂËÙÏ ‰È‡¯‰ ÏÚ ÂÈÈÁ‰˘· ÔÂÂÎÏ ÏÂÎÈ„ ¯˘Ù‡Â ,ÔÓÊÏ ÔÓÊÓ ‰‡·‰ ‰ÂˆÓ ÏÎÎ ‰‚È‚Á‰
.Ú"Ù· ÔÈÎ¯·Ó„ Ï"È Ô·¯˜ ¯˘· ˙ÏÈÎ‡· ‰ÁÓ˘‰ ˙ÂˆÓ ÏÚÂ] .‰È‡¯‰ ˙ÏÂÚ ˙·¯˜‰ ˙‡ Ì‚
.[Ê"Ú ÂÂÂÎ Ì‡ Ë"ÂÈ ÏÈÏ· ˘Â„È˜‰ Ï˘ ÂÈÈÁ‰˘· ÌÈ‡ˆÂÈ˘ ¯˘Ù‡ ÌÓ‡
ÌÈÎÒ‰Â] Ê"Ú ÌÈÎ¯·Ó ÔÈ‡˘ ÌÈÂ˘‡¯ ‰ÓÎÓ ÁÈÎÂ‰˘ ‰‚È‚Á ˘È¯ ÌÂ˜Ó‰ È·‡ ¯ÙÒ ÔÈÈÚ .ÁÚ
.·"ˆÂ ,¯‡·˙ ‡Ï ÌÓÚË ÌÏÂ‡ ,[ÌÈÂ˘‡¯‰Ó ˜ÏÁ ˙Ú„· È˜Ò·È˜ Á"¯‚‰ ÂÓÚ

˙Â·¯˜‰

'פרק ז

˙¯Â˙

„Î

. עט‰ÏÈÏ· ‰¯ÊÚ· ‰È‡¯‰ ˙ÂˆÓ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï ¯˘Ù‡ Ì‡ ÌÈÂ¯Á‡‰ Â˜ÏÁ .·
˙ פÂ¯Ó˘Ó‰

ÏÎ È‰Î ÌÈ·È¯˜Ó ,¯Â·Èˆ‰ ˙Â·¯˜ ˙·¯˜‰ ˙‡ Â¯Ó‚˘ ¯Á‡Ï .‚
ÈÓÏ˘ ˙‡ ÌÈ·È¯˜Ó Ì‰È¯Á‡Ï . פא‰¯ÊÚÏ Â‡·˘ ‰È‡¯ ˙ÂÏÂÚ‰ ÏÎ ˙‡
. פב‰ÁÓ˘‰Â ‰‚È‚Á‰
ÈÓÚ ÌÈ‰Î Ì‚ ÌÈÏÂÎÈ ‰Ê ÌÚËÓÂ ,Ï‚¯· ˙‚‰Â ‰È‡ ı¯‡‰ ÈÓÚ ˙‡ÓÂË .„
ı¯‡‰ ÈÓÚ ÌÈ‰Î‰˘  פדÌÈÊÈ¯ÎÓ ÌÓ‡ .˜„˘ פגÓ‰ ˙È·· „Â·ÚÏ ı¯‡‰
ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÂ . פהÔÁÏÂ˘· ÂÚ‚È ‡Ï˘ Â¯‰ÊÈ ˙ÂÂÁ˙˘‰Ï ÏÎÈ‰Ï ÌÈÒÎ‰
‡Â‰˘ Â‡¯È˘ ÌÈÏ‚¯ ÈÏÂÚÏ ÌÁÏ‰ ÌÈ‡¯ÓÂ ÔÁÏÂ˘‰ ˙‡ ÌÈ‰È·‚Ó ¯˘‡Î˘
ı¯‡‰ ÈÓÚÏ ÌÈ¯ÓÂ‡Â ÏÎÈ‰Ï ıÂÁÓ Â˙Â‡ ÌÈ‡ÈˆÂÓ , פוÂ¯Â„ÈÒ ÌÂÈÎ ÌÁ
. פזÔÁÏÂ˘· ÂÚ‚˙ ‡Ï˘ Â¯‰Ê‰
___________________________  *  ___________________________
Ô·¯˜ ˙‡·‰ ˙ÂˆÓÏ ˙ÎÈÈ˘ ‰È‡¯‰ ˙ÂˆÓ˘ Ì"·Ó¯‰ ˙Ú„Ï„ ·˙Î˘ Ë"Ù˙ ‰ÂˆÓ Á"Ó 'ÈÚ .ËÚ
‰È‡¯‰ ÔÈ‡„ 'Ê ‰‚È‚Á ‡"ÂË‰ ˙Ú„Ï ÌÏÂ‡ ,ÏÏÎ ‰ÂˆÓ‰ ÌÈÈ˜ ‡Ï ‰ÏÈÏ· ÚÈ‚‰ Ì‡ ,‰È‡¯
˙ÂˆÓ Ì˘Ï ÔÂÂÎÏ ÍÈ¯ˆ È˙Ó ‰Ê· Ó"ÙÂ .‰ÏÈÏ· Û‡ ‰ÂˆÓ‰ ÌÈÈ˜Ó ,‰È‡¯‰ Ô·¯˜· ‰ÈÂÏ˙
.¯·‚‰ ˙‡È¯˜ Ì„Â˜ ‰¯ÊÚÏ ÌÈ‡·‰ ÂÏ‡· ‰Î¯·‰ ÔÓÊ Â‰Ó ˘„˜ÓÏ ¯ÎÊ‰ ˙Ú„Ï ÔÎÂ ,‰È‡¯
ÏÎ· ÌÈ„ ‰ÁÓ˘‰Â ‰‚È‚Á‰ ÈÓÏ˘Â ‰È‡¯‰ ˙ÂÏÂÚ„ ,‰Ó· ‰"„ :‰ ‰ÎÂÒ È"˘¯· ¯‡Â·Ó ÔÎ
.˙Â¯Ó˘Ó‰

.Ù

Ì"·Ó¯‰ ˘"ÓÎ Ë"ÂÈ· ‰ÎÈÓÒ‰ ÏÚ Â¯Ê‚ ‡Ï˘ ,Ë"ÂÈ· ˙Â·¯˜‰ ÏÚ ÌÈÎÓÂÒ„ ‰"·Î Ï"ÈÈ˜Â .‡Ù
.Ë"‰ ‰‚È‚ÁÓ ‡"Ù
˙ÂÏÂÚ‰ ˙·¯˜‰ ˙‡ Â¯Ó‚˘ ¯Á‡Ï ˜¯Â ,ÌÈÓÏ˘Ï ÌÈÓ„Â˜ ‰¯ÊÚ· ÌÈ‡ˆÓ‰ ˙ÂÏÂÚ‰ ÏÎ„ .·Ù
ÔÈÈ„Ú ÌÈ‰Î‰Ó ˜ÏÁ Ì‡ ÌÓ‡ .·"È˜Ò ÛÂÒ ‚"Ï 'ÈÒ ˙ÂÁÓ ‡"ÂÊÁ .ÌÈÓÏ˘‰ ˙‡ ÌÈ·È¯˜Ó
,ÌÈÓÏ˘‰ ˙·¯˜‰ ˙‡ ÏÈÁ˙‰Ï ÌÈÏÂÎÈ˘ ¯˘Ù‡ ,·È¯˜‰Ï ‰ÏÂÚ „ÂÚ ÔÈ‡Â ˙ÂÏÂÚ· ÌÈ˜ÒÂÚ
.˙ÂÏÂÚ‰ ÏÎ ÌÚ ÌÏÂÎ Â¯Ó‚È˘ „Ú ÔÈ˙Ó‰Ï ˆ"‡Â
'ÈÙ‡ ÌÈ„·ÂÚ ÌÈ‡ ‰˘‰ ˙ÂÓÈ ¯‡˘· Ï·‡ ,Ë"‰ ·˘ÂÓÂ ·Î˘ÓÓ ‡"ÈÙ Ì"·Ó¯Â .ÂÎ ‰‚È‚Á .‚Ù
.„"Â˙· Ë"Î ˜¯Ù ÌÈ¯Â·‚‰ ÈËÏ˘ ¯ÙÒ· ˘"ÓÎ Ì˙¯Ó˘Ó ˙Ú˘·
‰˘Ó· ¯‡Â·ÓÂ .‰ÓÂ¯˙· ÔÈ·Â ˘„Â˜· ÔÈ· ‰¯‰ËÂ ‰‡ÓÂË ÏÚ Ï‚¯· ı¯‡‰ ÈÓÚ ÌÈÓ‡ ÔÎÂ
.Ú¯ÙÓÏ ‡ÓË ÂÚ‚˘ ‰Ó ÏÎ Ï‚¯‰ ¯Á‡Ï Ï·‡ ,ÂÓˆÚ Ï‚¯· ‰Ê ÏÎ˘ È"‰ Ì˘ Ì"·Ó¯·Â Ì˘
.ÔÂÓ‰Ï ÌÈÊÈ¯ÎÓ ÔÎ˘ .ÂÎ ‰‚È‚Á È¯È‡Ó‰ Î"Î .„Ù
¯‡˘ ÂÓÎ] Ï‚¯‰ ¯Á‡Ï ÂÏÈ·Ë‰Ï ‡"‡˘ ÔÂÈÎ ÌÚË‰Â ,Ì˘ 'ÒÂ˙ 'ÈÙ ÈÙÏ .ÂÎ ‰‚È‚Á ‰˘Ó .‰Ù
.„ÈÓ˙ ÈÙÏ ÌÈÙ ÌÁÏ ·È˙Î„ [ÌÈÏÎ‰
Ò‰ Ê‡˘ ˙·˘ Ì„Â˜ ÚÂ·˘‰ ÛÂÒ· Â˙Â‡¯‰Ï ‰ÏÚÓ ˘È˘ ¯˘Ù‡Â] .:Âˆ ˙ÂÁÓ· ‡˙È‡„Î .ÂÙ
.[¯˙ÂÈ ÏÂ„‚

‰Î

˙Â·¯˜‰

הלכות לחג השבועות

˙¯Â˙

. פח‰¯ÊÚ‰ ÔÂÙˆ·˘ Ô·¯˜‰ ¯Ú˘· ÂÓÚ ÒÎ ,‰ÏÂÚ Ô·¯˜ ‡È·Ó‰ .‰
, פט‰¯ÊÚ‰ ÌÂ¯„·˘ ˙Â¯ÂÎ·‰ ¯Ú˘· ÂÓÚ ÒÎ˘ ‡"È ,ÌÈÓÏ˘ Ô·¯˜ ‡È·Ó‰ .Â
. צÌÈ˜ÏÂÁ ˘ÈÂ
Ì„Â˜ ˙Â·¯˜‰ ˙‡ ˘È„˜‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ˙Â·¯˜‰ È‡È·Ó˘ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘È .Ê
˘ÈÂ , צא‰¯ÊÚ· ÔÈÏÂÁ ˙ÒÎ‰ ¯ÂÒÈ‡· Â¯·ÚÈ ‡Ï˘ ‰¯ÊÚÏ ÌÈÒÎ˘
. צבÌÈ˜ÏÂÁ
___________________________  *  ___________________________
‰‚È‚Á ÈÓÏ˘Â¯È· ‡Â‰ ÔÎ˘ ‡È·‰Â] ,Ì˘ Ó"ÏÓÂ ‡"È‰ ·˘ÂÓÂ ·Î˘Ó È‡ÓËÓÓ ‡"ÈÙ Ì"·Ó¯ .ÊÙ
ÌÈ‰È·‚Ó ‡Ï‡ ÌÁÏ‰ ˙Â‡¯‰Ï ÔÁÏÂ˘‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆÂÓ ÔÈ‡˘ Ì˘ ·˙Î 'ÒÂ˙ ˙Ú„·Â .[Á"‰ ‚"Ù
.ÂÓÂ˜Ó· Â˙Â‡
ÌÈ‡¯ÓÂ ÌÈ˘„˜‰ È˘„˜Â ˘„Â˜‰ Ï˘ ˙ÂÎÂ¯Ù‰ ˙‡ ÌÈÏÏÂ‚ Ï‚¯‰ ˙Ú˘·˘ .„ ‡ÓÂÈ· ¯‡Â·Ó
.ÌÂ˜Ó‰ ÈÙÏ ÌÎ˙·Á Â‡¯ Ì‰Ï ÌÈ¯ÓÂ‡Â ,‰Ê· ‰Ê ÌÈ¯ÂÚÓ‰ ÌÈ·Â¯Î‰ ˙‡ Ï‚¯‰ ÈÏÂÚÏ
ÒÎ‰Ï ÌÈÏÂÎÈ ÌÈ‡ È¯‰˘ Ï‡¯˘È ÏÎÏ ÔÎ Â‡¯‰˘ ¯ÓÂÏ ‡"‡˘ Ì˘ ˜ÁˆÈ ÁÈ˘· ÔÈÈÚÂ
.„·Ï· ÏÎÈ‰Ï ÌÈ‡·‰ ÌÈ‰ÎÏ ‡Ï‡ ,ÏÎÈ‰Ï
¯Ú˘· ‰¯ÊÚÏ ÌÈÒÈÎÓ ÔÂÙˆ· Ì˙ËÈÁ˘˘ ÌÈ˘„˜ È˘„˜ ÏÎ˘ ,Ì˘ ·"Ú¯Â ‰"Ó ‡"Ù ˙Â„Ó .ÁÙ
.‰Ê
˙¯ÊÚ· Ë˜ ÔÎÂ ,‰Ê ¯Ú˘· ÌÈÒÈÎÓ Ï"˜˜ ÏÎ˘ ·"Ó Â"Ù ÌÈÏ˜˘ ˘"‡¯‰ ˙˘È¯Ù· Î"Î .ËÙ
.„"Ó ‡"Ù ˙Â„Ó ÌÈ‰Î
˙Â¯ÂÎ·Ï ‡Ï‡ ÌÈÏ˜ ÌÈ˘„˜‰ ÏÎÏ „ÓÂÚ ÂÈ‡ ˙Â¯ÂÎ·‰ ¯Ú˘˘ Ì˘ ˙Â„Ó· Ë"ÈÂ˙‰ ˙Ú„
.ÌÚË‰ ˘"ÈÚ ,„·Ï·

.ˆ

˙Ú„Î Â‰ÊÂ ,‰¯ÊÚÏ ıÂÁÓ Ô·¯˜‰ ˘È„˜‰Ï ÍÈ¯ˆ˘ ÂË˜ :Ë ÌÈ¯„· Ô"¯‰Â :Î ‰ˆÈ·· 'ÒÂ˙ .‡ˆ
ÔÈÏÂÁ ¯ÂÒÈ‡ ˘È ÔÈÏÂÁ· ‰„Â·Ú ‰˘ÂÚ ÂÈ‡˘ ‡ÎÈ‰ Û‡„ .‚Î ‰¯ÂÓ˙Â :‡Î ˙ÂÁÓ· È"˘¯
‰ËÈÁ˘Ó ·"Ù Ó"ÏÓ· ÌÓ‡ .Ì"·Ó¯‰ È¯·„Ó :Ï˜ ÔÈÏÂÁ· ÌÈÂ˘‡¯‰ Â˜ÈÈ„ ÔÎÂ ,‰¯ÊÚ·
˘„˜‰‰ Ì„Â˜ ‰¯ÊÚÏ ‰Ó‰·‰ ÒÈÎ‰Ï È¯˘„ ¯ÓÂÏ ˘È Ì"·Ó¯‰Â È"˘¯ ˙Ú„Ï Ì‚„ ·˙Î ‚"‰
.‰·¯˜‰ Í¯Âˆ ‡Â‰˘ ÌÂ˘Ó
¯‡·˙˘ ÂÓÎ ,‰¯ÊÚÏ ‰ÒÈÎÏ ÍÂÓÒ ‡Ï‡ ˙Â·¯˜‰ ˙‡ ˘È„˜‰Ï ‡Ï˘ ¯‰Ê‰Ï ÍÈ¯ˆ ÌÓ‡Â
.·"Ò ·"ÈÙ ˘„˜‰‰ ÈÈ„ ˙Â·¯˜‰ ˙¯Â˙·
ÂÈ‡˘ ÔÂÈÎ ‰¯ÊÚ· ÔÈÏÂÁ ¯ÂÒÈ‡ ‰Ê· ÔÈ‡„ :Ï˜ ÔÈÏÂÁ· ÌÈÂ˘‡¯‰Â :ÂÒ ÌÈÁÒÙ· 'ÒÂ˙ Î"Î .·ˆ
˙¯Â˙ 'ÈÚÂ] .˙ÂÓÂ˜Ó „ÂÚÂ :‡Ù ·"·Â :‡Î ˙ÂÁÓ· 'ÒÂ˙ ˙¯·ÒÎÂ ,‰„Â·Ú ÌÂ˘ Â· ‰˘ÂÚ
˙Â·¯˜‰ ˙‡ ‰ÏÈÁ˙ÎÏ ˘È„˜‰Ï ÔÈ‡˘ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘È˘ ,·"ÈÙ ÛÂÒ ˘„˜‰‰ ˙ÂÎÏ‰ ˙Â·¯˜‰
.[Ì„Â˜Ó ÌÂ˘È„˜‰ ‡Ï Ì‡ „·ÚÈ„· ‡Ï‡ Ë"ÂÈ·

˙Â·¯˜‰

'פרק ז

˙¯Â˙

ÂÎ

ÌÈÒÎ˘ ÌÚÙ ÏÎ· ‰È‡¯ Ô·¯˜ ‡È·‰Ï ÌÈ·ÈÈÁ ·ÂË ÌÂÈ·˘ ÌÈÂ¯Á‡‰ Â·˙Î .Á
. צג‰¯ÊÚÏ
‡È·‰Ï ÂÈ·‡ ÍÈ¯ˆ ,‰¯ÊÚ· ˙Â‡¯‰Ï ‡·‰ ÔË˜˘ Â·˙Î˘ ÌÈÂ˘‡¯‰Ó ˘È .Ë
.· צדÂË ÌÂÈ· ·¯˜ ÂÈ‡Â ,‰È‡¯ Ô·¯˜ Â¯Â·Ú
Ì‡Â , צהÔ·¯˜ ˙Ó‰· ¯˘·Ó ˙ÈÊÎ ˙ÏÈÎ‡· ‚Á· ÁÂÓ˘Ï ‰¯Â˙‰ ÔÓ ‰ÂˆÓ .È
. צו‰¯Ú‰ ‰‡¯ ÌÈ¯·„ ¯‡˘· ‰ÁÓ˘ ˙·ÂÁ È„È ÌÈ‡ˆÂÈ
___________________________  *  ___________________________
‡"ÂË‰ „"ÎÂ ,Ë"Ù˙ ‰ÂˆÓ Á"Ó ÔÈÈÚ ,Â"‰ ‰‚È‚ÁÓ ·"Ù Ì"·Ó¯‰ È¯·„ È"ÙÚ ÌÈÂ¯Á‡‰ Î"Î .‚ˆ
,‚Á‰ ÈÓÈ „Á‡· ‡Ï‡ ‰È‡¯ Ô·¯˜ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡˘ ÚÓ˘Ó Ì˘ Ì"·Ó¯‰ È¯·„·Â .'Ê ‰‚È‚Á
ÌÓ‡] .Ô·¯˜ ‡È·‰Ï ·ÈÈÁ ‰¯ÊÚÏ Â· ÒÎ˘ ÌÚÙ ÏÎÂ ,ÔÂ˘‡¯ ÌÂÈÎ Â¯Â·Ú ‰Ê ÌÂÈ ·˘Á
‡ÏÂ" Ù"‰Ú ‡˘˙ ÈÎ '¯Ù ÔÈ˜ÒÈ„ Ï"È¯‰Ó· ¯‡Â·Ó ,‰„Â·Ú Í¯ÂˆÏ ‰¯ÊÚÏ ÌÈÒÎ‰ ÌÈ‰Î‰
.[ÌÚÙ ÏÎ· Ô·¯˜ ‡È·‰Ï ÌÈ·ÈÈÁ ÌÈ‡˘ ,"Ì˜È¯ ÈÙ Â‡¯È
Â¯Â·Ú ‡È·‰Ï ÍÈ¯ˆ ‰È‡¯ ˙ÂˆÓÏ ÂÎÁÓ ÂÈ·‡˘ ÔÂÈÎ˘ .· ‰‚È‚Á ˘"‡¯‰ 'ÒÂ˙Â 'ÒÂ˙ Î"Î .„ˆ
‰È‡˘ ‰·„ ˙ÏÂÚÎ ‡Ï‡ ,Ë"ÂÈ· ‰·È¯˜‰ ‰È‡¯ ˙ÏÂÚÎ ÂÈ„ ÔÈ‡˘ ‡Ï‡ ,‰ÏÂÚ Ô·¯˜ Ì‚
ÂÈ‡˘ 'ÒÂ˙‰ ÂË˜ È"˘¯ ˙Ú„· ÌÓ‡Â .[ÍÓÂÒ ÂÈ‡ ÔË˜„] ‰ÈÏÚ ÍÓÂÒ ÂÈ‡Â Ë"ÂÈ· ‰·È¯˜
.‰È‡¯ ˙ÏÂÚ ˙‡·‰· ‡ÏÂ ÌÈÙ ˙È‡¯· ‡Ï‡ ÂÎÁÏ ·ÈÈÁ
Ô·¯˜‰ ‰Ê ÔÙÂ‡·Â ,Ì‰È˘ ¯Â·Ú Â˙Â‡ ·È¯˜ÈÂ Ô·¯˜Ï Û˙Â˘Î Â· ˙‡ ÛÈÒÂ‰Ï ÏÂÎÈ Ì‡ Ú"ÏÈÂ
‰Ê· ˜Ù˙ÒÂ .‰ËÈÁ˘ ‡Ï· ¯˘· ˙ÈÊÎÏ ‡"‡˘ ÔÂÈÎ Â˜ÏÁ ˙ÓÁÓ ÔÂ˘‡¯ Ë"ÂÈ· Û‡ ·¯˜È
ÂÈˆÓ ‡Ï„ ·˙Î˘ .‡Î ˙ÂÎ¯· ˘"‡¯‰ 'ÒÂ˙· 'ÈÚÂ .„"Ï 'ÓÚ ‡¯ÙÒ‰ ¯ˆÂ‡· ‡·ÓÚÊ Ó"¯‚‰
.‰·„ ÂÈˆÁÂ ‰·ÂÁ ÂÈˆÁ˘ Ô·¯˜
ÔÈ‡˘ È"‰ ‰‚È‚ÁÓ ·"Ù Ì"·Ó¯·Â .Á ‰‚È‚Á· 'Ó‚· ¯‡Â·ÓÂ] .Ê"È‰ Ë"ÂÈ ˙ÂÎÏ‰Ó Â"Ù Ì"·Ó¯ .‰ˆ
,·"ÂÈÎÂ ÌÈ‰ÎÏ Ì˘‡Â ˙‡ËÁ ÔÂ‚ÎÂ ,‰Ó‰· Ô·¯˜ ÏÎ ‡Ï‡ ,ÌÈÓÏ˘ Ô·¯˜ ¯˘· ‡˜ÂÂ„ ÍÈ¯ˆ
.[˙ÂÁÓ·Â ˙ÂÙÂÚ ¯˘·· ÌÈ‡ˆÂÈ ÔÈ‡ ÌÏÂ‡
˙Â·¯Ï ‡· ‚Á‰ ˙ÂÏÈÏ· ‰ÁÓ˘ ·ÂÈÁ Ì‡ ˜Ù˙Ò ('· ‚"Î¯ Û„) Ë"Î˜ 'ÈÒ Á"Â‡ ‡"ÂÊÁ· ‰‰Â
˙ÈÊÎ ˙ÏÈÎ‡ ˙·ÂÁ È„È ˙‡ˆÏ ¯˘Ù‡˘ ‰ÂÂÎ‰˘ Â‡ ,‰ÏÈÏ· Ì‚ ¯˘· ˙ÈÊÎ ˙ÏÈÎ‡ ·ÂÈÁ
‰‚È‚Á ‡"ÂË ,:ÁÒ ÌÈÁÒÙÏ ˙ÂËÓ˘‰· Á"Ïˆ) ÌÈÂ¯Á‡ ‰ÓÎ· ÔÎ‡ .‰ÏÈÏ· Â‡ ÌÂÈ· Â‡ ¯˘·
.ÌÂÈ· Ì‚Â ‰ÏÈÏ· Ì‚ ¯˘· ÏÂÎ‡Ï ˘È˘ ¯‡Â·Ó (.ÊÓ ‰ÎÂÒ "ÏÂ¯ÚÂ :ÊÈ
˙"‰Ó ˆ"‡˘ ,:·Ó ‰ÎÂÒ· Ô"¯‰Â ‡"·ËÈ¯‰ ÔÎÂ Á"Ù˙ ‰ÂˆÓ ÍÂÈÁ‰Â Ì˘ Ì"·Ó¯‰ ˙Ú„ .Âˆ
ÁÓ˘È ÏÂÎÈ ÂÈ‡ Ì‡Â ,¯Á·ÂÓ‰ ÔÓ ‰ÂˆÓ ÌÂ˘Ó ‡Ï‡ Ô·¯˜ ¯˘· ˙ÏÈÎ‡· ‡˜ÂÂ„ ÁÂÓ˘Ï
ÂÚÈ¯Î‰ ÔÎÂ ,˙"‰Ó ÂÊ ‰ÂˆÓ ˙‚‰Â ÌÈÈ˜ ˜"Ó‰È· ÔÈ‡˘ ÔÓÊ· Ì‚„ Ó"ÙÂ] .ÂÁÓ˘Ó‰ ¯·„ ÏÎ·
˙Ú„Î ‡Ï„Â ,Â"Ë ˜"Ò Ë"Î˜˙ 'ÈÒ ·"˘Ó‰ ˜ÒÙ ÔÎÂ ,Ê"Ú 'ÈÒ ÍÂ¯· ˙ÁÓÂ ‰"Ò 'ÈÒ ‡"‚‡˘‰
˙ÁÓ· ÁÈÎÂ‰ ÌÓ‡ .[˙"‰Ó ‰ÁÓ˘ ˙ÂˆÓ ÌÈÈ˜Ó Ô·¯˜ ¯˘· ˙ÏÈÎ‡· ˜¯„ :„È ˜"ÂÓ· 'ÒÂ˙
‡Ï Û‡Â ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·„· ‡ˆÂÈ ÂÈ‡ Ô·¯˜ ¯˘· ÏÂÎ‡Ï ÏÂÎÈÂ ¯Â‰Ë ‡Â‰ Ì‡˘ Ì˘ ÍÂ¯·

ÊÎ

˙Â·¯˜‰

הלכות לחג השבועות

˙¯Â˙

˙ÂˆÓ ÌÈÈ˜ ‡Ï ÏÎ‡ ‡Ï Ì‡Â ‰‚È‚Á‰ ¯˘·Ó Ì‚ ÏÂÎ‡Ï ÍÈ¯ˆ˘ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘È .‡È
‰‚È‚Á‰ ˙Â·¯˜ ¯˘· ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ˙ÂÂˆÓ‰ ˙Î¯· ÔÈÚÏÂ . צז‰‚È‚Á ÈÓÏ˘
. צח‰¯Ú‰· ÔÈÈÚ ,‰ÁÓ˘‰Â
ÍÏÂ‰Â ÌÈÏ˘Ó ,·ÂË ÌÂÈ· ÌÈÓÏ˘‰Â ‰ÏÂÚ‰ ˙Â·¯˜ ˙‡ ‡È·‰ ‡Ï˘ ÈÓ .·È
ÂÈ‡Â ¯Á‡Ó‰ ÏÎÂ . צטÔÂÈÒ· ·"È „Ú ‚Á‰ ¯Á‡˘ ÔÈÓÂÏ˘˙‰ ÈÓÈ ˙˘˘·
. ק‰Â‚Ó ‰Ê È¯‰ ÔÂ˘‡¯‰ ÌÂÈ· ·È¯˜Ó
‰‚È‚Á‰ ÈÓÏ˘Â ‰È‡¯‰ ˙ÏÂÚ ˙‡ Â· ÌÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡ ,˙·˘· ˙¯ˆÚ ÏÁ Ì‡ .‚È
Ì¯˘· ˙‡ ÏÂÎ‡Ï È„Î ÌÈÓÏ˘ ÌÈ·È¯˜Ó ˙·˘ ·¯Ú· ÍÎÈÙÏ . קא‰ÁÓ˘‰Â
ÈÓÈ· ÌÈ·È¯˜ ˙Â·¯˜‰ ¯‡˘Â , קב‰ÁÓ˘ ˙·ÂÁ È„È Ì‰· ˙‡ˆÏÂ ˙·˘·
.'Ë ˜¯Ù· ¯‡Â·È˘ ÂÓÎ ÔÈÓÂÏ˘˙‰
___________________________  *  ___________________________
Ï‚¯‰ Ì„Â˜ ‡ÓË Ì‡ ˜¯„ ÔÓÈÒ‰ ÛÂÒ· Ì˘ ‡"‚‡˘· ÚÓ˘Ó ÔÎÂ .ÔÈÏÂÁ Ï˘ ‰Ó‰· ¯˘··
.Ô·¯˜ ¯˘·· ‡˜ÂÂ„ ÁÂÓ˘Ï ·ÈÈÁ ÂÈ‡
È"‰ ‰‚È‚ÁÓ ·"Ù ˘"Â‡‰ ÌÏÂ‡ ,„ÂÚÂ .‰ ‰ÏÈ‚Ó ‡"Ù˘Â ‰"˙ 'ÈÒ Á"Â‡ Ê"·‡‰ ˙Ú„ ÔÎ .Êˆ
ÌÈ·‡ Á·ÊÓ· ÁÈÎÂ‰ ÔÎÂ ,‰‚È‚Á‰Ó ÏÂÎ‡Ï ‰·ÂÁ ÔÈ‡˘ ÌÈ¯·ÂÒÂ ÌÈ˜ÏÂÁ ÌÈÂ¯Á‡ „ÂÚÂ
.‰˙‡ ‰"„ .Ù ÌÈÁÒÙ 'ÒÂ˙‰ 'Â˜Ó '„ ˙Â‡ ‡"ÎÒ ‡"Á
‰ÂˆÓ ˘È Ì‡ ÌÈÂ˘‡¯‰ ˙˜ÂÏÁÓ· ÈÂÏ˙ ‰Ê ÔÈ„˘ ·˙Î 'Â ˙Â‡ '‰ 'ÈÒ ‡"Â˜· „"„˜Ó‰ .Áˆ
˙Ú„ÏÂ ,Ê"Ú ÔÈÎ¯·Ó ‰ÂˆÓ ‰Ê· ˘È˘ ¯‡˘· ‰"„ .Ë ÌÈÁÒÙ È"˘¯ ˙Ú„Ï„ ,Ï"˜˜ ˙ÏÈÎ‡·
‰ÂÓ‡ Í¯„· ÌÏÂ‡Â .ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ ‰ÂˆÓ ‰Ê· ÔÈ‡˘ Ë˜˘ ˙Â·¯˜‰ ‰˘ÚÓÓ È"Ù¯ Ì"·Ó¯‰
ÈÂÂÈˆ ‰Ê· ÔÈ‡˘ Û‡ Ï"˜˜ ˙ÏÈÎ‡ ÏÎ ÏÚ ÌÈÎ¯·Ó Ì"·Ó¯Ï Ì‚„ Ë˜ ·"‰ ÌÈ¯ÂÎÈ·Ó ‡"Ù
ÔÈÎ¯·Ó Ú"ÂÎÏ ‰ÏÈÎ‡Ï Ô˙ÂÂˆÓ ¯˜ÈÚ˘ „"È ˙‚È‚ÁÂ ÁÒÙ·„ ·˙Î Ì˘ „"„˜Ó‰ ‰‰Â] .‰˘Ú
Ê"·‡‰ ˙Ú„Ï Ï‚¯‰ ˙‚È‚Á·˘ ¯˘Ù‡ Ê"ÈÙÏÂ .Ê"‰ ‰ˆÓÂ ıÓÁÓ Á"Ù Ì"·Ó¯‰ ˘"ÓÎ Ô‰ÈÏÚ
.[‰Ê· ÔÈÈÚÂ .‰ÏÈÎ‡· ‰˙ÂˆÓ˘ ÔÂÈÎ Ú"ÂÎÏ ÔÈÎ¯·Ó Â˙ÚÈÒÂ
.'Ë ˜¯Ù ÔÏ‰Ï Â¯‡·˙È ÌÈÈ„‰ ÈË¯ÙÂ .ÊÈ ‰‚È‚Á ‰˘Ó .Ëˆ
.„"‰ ‰‚È‚ÁÓ ‡"Ù Ì"·Ó¯

.˜

.Á"‰ ‰‚È‚ÁÓ ‡"Ù Ì"·Ó¯‰ ˘"ÓÎ ,‰‡ÓÂË‰ ˙‡Â ˙·˘‰ ˙‡ ÌÈÁÂ„ ÂÏ‡ ˙Â·¯˜ ÔÈ‡˘ .‡˜
.‰È‡¯ ˙ÏÂÚ ‡È·‰Ï Â„È· ÔÈ‡˘Î ‰¯ÊÚ· ˙Â‡¯ÈÏ ¯ÂÒÈ‡ ˘È Ì‡ Ú"ÏÈÂ
‡·Â‰˘ ‰Ó ÈÙÏÂ] .·"È‰ ‰‚È‚ÁÓ ·"Ù Ì"·Ó¯‰ ˜ÒÙ˘ ÂÓÎÂ ,‰ÁÓ˘ ˙Ú˘· ‰ÁÈ·Ê ÔÈÚ· ‡Ï„ .·˜
ÂÈ‡ ÌÈÓÏ˘ ¯˘· ÏÂÎ‡Ï ÏÂÎÈ˘ ÈÓ„ ,ÍÂ¯· ˙ÁÓÂ ‡"‚‡˘‰ Ì˘· ˙Â¯Ú‰· '‡ ˜¯Ù· ÏÈÚÏ
.[·ÂÈÁ ‰Ê È¯‰ ,ÌÈ¯·„ ¯‡˘· ‰ÁÓ˘ Á"„È ‡ˆÂÈ
·È¯˜‰Ï ˘È ,‰ÏÈÏ· ÔÈ·Â ÌÂÈ· ÔÈ· Ô·¯˜ ¯˘· ÏÂÎ‡Ï ÍÈ¯ˆ˘ ÌÈÂ¯Á‡‰ Â·˙Î˘ ‰Ó ÈÙÏÂ
Ì˘‡Â ˙‡ËÁÎ] ˙Â·¯˜ ¯‡˘· Ï·‡ ,˙·˘‰ ÌÂÈ· Ì‚ Ì‰Ó ÏÂÎ‡Ï ÏÎÂÈ˘ ÌÈÓÏ˘ ‡˜ÂÂ„
.˙·˘ ÏÈÏ ˙ÂˆÁ „Ú ‡Ï‡ ÌÈÏÎ‡ ÌÈ‡ È¯‰˘ ,È‚Ò ‡Ï [‰„Â˙ Â‡ ÌÈ‰ÎÏ

˙Â·¯˜‰

'פרק ח

˙¯Â˙

ÁÎ

ÌÈ·È¯˜Ó ,‰¯ÙÎ È¯ÒÂÁÓ ÔÎÂ ˙ÂÓ˘‡Â ˙Â‡ËÁ ˙Â·„Â ÌÈ¯„ ÌÈ‡È·Ó‰ .„È
.· קגÂË ÌÂÈ ÌÈÁÂ„ Ì‰È˙Â·¯˜ ÔÈ‡˘ ·ÂË ÌÂÈ ¯Á‡Ï Ì‰È˙Â·¯˜
. קדÂ˙·¯˜‰ ¯Á‡˘ ‰ÏÈÏ· ÌÈÏ˘Â¯È· ‰ÈÏ ÔÂÚË Ô·¯˜ ‡È·Ó‰ ÏÎ .ÂË

'ç ÷øô
ùã÷îì íéøåëéáä úàáä
ÌÈÏ˘Â¯È ÍÂ˙· ÌÈ¯ÂÎÈ·‰ È‡È·Ó ÔÈÎÏ‰Ó ,ÌÈ¯ÂÎÈ·‰ ˙‡·‰ ÔÓÊ ÚÈ‚‰· .‡
.˙ קהÈ·‰ ¯‰Ï ÌÈÚÈ‚Ó Ì‰˘ „Ú Ì‰ÈÙÏ ‰ÎÓ ÏÈÏÁ· Ô‚Ó‰Â
 קו‰ÂˆÓ

·Â·ÈÁ ÌÂ˘Ó ÂÙÈ˙Î ÏÚ ÂÏÒ „Á‡Â „Á‡ ÏÎ ÏËÂ ˙È·‰ ¯‰Ï ÂÚÈ‚‰ .·
"ÂL„˜a
¿»¿ Ï‡
≈ eÏÏ‰
¿ « dÈeÏÏ‰"
» ¿ « ÔÈ¯¯Â˘ÓÂ ÔÈ‡¯Â˜Â , קזÏ‡¯˘È ÍÏÓ ÂÏÈÙ‡Â
." קחdÈeÏÏ‰
» ¿ « dÈ» Ïl‰z
≈ « ¿ ‰ÓLp‰
» » ¿« Ïk"
» „Ú ÔÈ¯ÓÂ‚Â
Â¯·„ ‰¯ÊÚÏ ÂÚÈ‚‰ .‰¯ÊÚÏ ÔÈÚÈ‚Ó˘ „Ú ÔÈ‡¯Â˜Â ˙È·‰ ¯‰· ÌÈÎÏ‰Ó .‚
.¯ÂÓÊÓ‰ ÛÂÒ „Ú ÔÈ¯ÓÂ‚Â ,"È˙Èl„
ƒ» ƒ ƒ Èkƒ '‰ EÓÓÂ¯‡"
¿ ƒ ¬ ¯È˘· ÌÈÂÏ‰
'‰Ï
« ÌBi‰
« Èz„b‰"
ƒ ¿«ƒ ˜ÂÒÙ Ô‰ÎÏ ¯ÓÂ‡Â Á·ÊÓ‰ ÈÙÏ ˘‚È ÌÈ¯ÂÎÈ·‰ ‡È·Ó .„
ÛÂÒ „Ú "È·‡
ƒ» „·‡
≈ Èn¯‡"
ƒ «¬ ‡¯Â˜Â ‰¯ÊÚ‰ Á¯ÊÓ· Ô‰Î‰ ÌÚ ÛÈÓÂ ,"EÈ‰Ï‡
∆… ¡
.‰˘¯Ù‰
.Á·ÊÓ· ÏÒ‰ Ú‚È˘ ÍÈ¯ˆÂ Á·ÊÓ‰ Ï˘ ·¯ÚÓ ÌÂ¯„· ÏÒ‰ ÁÈÓ ÍÎ ¯Á‡ .‰
___________________________  *  ___________________________
Á"Â‡ ¯ÂËÂ Á"‰ ‰‚È‚ÁÓ ‡"Ù Ì"·Ó¯· ¯‡Â·ÓÎ ,Ë"ÂÈ ÌÈÁÂ„ ÌÈ‡ ˙Â·„Â ÌÈ¯„ Ï"ÈÈ˜„ .‚˜
.‡" 'ÈÒ
.˘"ÈÚ ,È¯ÙÒ‰ È¯·„ È"ÙÚ .ÊÓ ‰ÎÂÒÂ .‰ ‰"¯ ÒÂ˙ .„˜
ÚÓ˘Ó ÂÈ¯·„ÓÂ .‰ÂÓ‡ Í¯„Ó ˙ÂÙÒÂ‰ ÌÚ Ê"È‰ ÌÈ¯ÂÎÈ·Ó „"Ù Ì"·Ó¯‰ ÔÂ˘Ï ‡Â‰ ‰Ê ˜¯Ù .‰˜
‰ÎÓ‰ ÏÈÏÁ‰ È¯‰˘ ,Ë"ÂÈ· ‰˘Ú ÂÈ‡ ‰¯ÊÚÏ ÌÈÏ˘Â¯ÈÓ ÌÈ¯ÂÎÈ·‰ ˙‡·‰ Ï˘ ‰Ê ¯„Ò˘
.‡ÓÏÚ· ‰ÁÓ˘Ï ‡Ï‡ ‡· ÂÈ‡˘ Ë"ÂÈ ‰ÁÂ„ ‡Ï È‡„Â Ì‰ÈÙÏ
.Ô‰Î‰ „ÈÏ Â„ÈÓ Â˙È˘ ˜¯ ·ÎÚÓ Ê"È‡ ÏÂÎÈ ÂÈ‡ ‰Ê Ì‚ Ì‡Â ,Â„È· ÂÊÁ‡È ÏÂÎÈ ÂÈ‡ Ì‡Â .Â˜
.·"È‰ ‚"Ù ‰ÂÓ‡ Í¯„
.·"È‰ ‚"Ù Ì"·Ó¯ .Ê˜
.‰¯ÊÚÏ ÔÈÒÎ˘ ¯Á‡ ÔÈ¯Â˜ ‰Ó˘‰ ÏÎ ˜ÂÒÙ˘ Â·˙Î˘ ÌÈÂ˘‡¯‰Ó ˘ÈÂ .Á˜

ËÎ

˙Â·¯˜‰

˙¯Â˙

הלכות לחג השבועות

,‰ÏÂÚÏ ÌÈ·È¯˜ ÌÈ¯ÂÎÈ·‰ ÈÏÒ ˙‡ Ì‰· Â¯ËÈÚ˘ ‰ÂÈ‰ È·Â ÌÈ¯Â˙‰ .Â
Â·˙Î˘ ˘ÈÂ .‰ÁÓ˘Ï ÌÈÓÏ˘ ·È¯˜‰Ï ÍÈ¯ˆ ÌÈ¯ÂÎÈ· ‡È·Ó‰ ÏÎ ‰Ê „·ÏÓÂ
. קטÌÈ¯ÂÎÈ·‰ ÈÏÒ ˙‡ ‡˘Â‰ ¯Â˘‰ ˙‡ ‰Ê ¯Â·Ú ÌÈ·È¯˜Ó˘
.ÌÈÏ˘Â¯È· ‰ÈÏ ÔÂÚË ÌÈ¯ÂÎÈ· ‡È·Ó‰ ÏÎ .Ê

'è ÷øô
úåòåáùä âç ìù ïéîåìùúä éîé
,˙¯ˆÚ Ï˘ ·ÂË ÌÂÈ· ‰‚È‚Á‰ ÈÓÏ˘Â ‰È‡¯‰ ˙ÏÂÚ ˙‡ ‡È·‰ ‡Ï˘ ÈÓ .‡
. קיÔÂÈÒ· ·"È „Ú ˙ÂÚÂ·˘‰ ‚Á ¯Á‡˘ ÌÈÓÈ ‰˘˘· ÍÏÂ‰Â ÌÈÏ˘Ó
. קיאÂÏ‡ ÌÈÓÈ· ÔÈÓÂÏ˘˙ ÂÏ ÔÈ‡ ,·ÂË ÌÂÈ· ‰ÁÓ˘ ÈÓÏ˘ ‡È·‰ ‡Ï˘ ÈÓ .·
.‰¯Ú‰ ‰‡¯Â
È¯‰ ,[‚Á‰ Ì„Â˜ Ì‡È·‰ ‡Ï˘] ‰·„· ÔÈ· ‰·ÂÁ· ÔÈ· „ÈÁÈ‰ ˙Â·¯˜ ÏÎ .‚
Ì‡Â .· קיבÂË ÌÂÈ ÌÈÁÂ„ „ÈÁÈ‰ ˙Â·¯˜ ÔÈ‡˘ ,ÂÏ‡ ÌÈÓÈ· ÌÈ·È¯˜ Ì‰
¯·ÂÚ ÂÈ‡˘ ˙ÂÚ„Ï Ì‚ ‰˘Ú· ¯·ÂÚ ,Ì·È¯˜‰ ‡ÏÂ ‚Á‰ Ì„Â˜ Ì‰· ·ÈÈÁ˙
. קיגÔÈÓÂÏ˘˙‰ ÈÓÈ ¯Á‡Ï „Ú
___________________________  *  ___________________________
ÌÈ¯ÂÎÈ·‰ È‡˘Â ÈÙÏ ÍÏÂ‰ ‰È‰˘ ¯Â˘‰„ 'Â·Ó ‡"ˆ¯ ‰·Â˘˙ ‡"Á ‡"·˘¯‰ ˙Â·Â˘˙· .Ë˜
Ï"‰Â‡È·· ·"È‰ ÌÈ¯ÂÎÈ·Ó ‚"Ù ‰ÂÓ‡ Í¯„ Ú"ÚÂ .ÌÈ¯ÂÎÈ·‰ È‡È·Ó ÏÎ ¯Â·Ú ÌÈÓÏ˘ ·¯˜
.Ï"‰Â‡È·· Ê"Ë‰ „"Ù Ì˘Â
.Ê"‰ ‰‚È‚Á ˙ÂÎÏ‰Ó ‡"Ù Ì"·Ó¯Â .ÊÈ ‰‚È‚Á 'Ó‚ .È˜
Ï·‡ ˙ÂÎÏ‰Ó ‚"Ù Ô¯È ˜ÁˆÈ ¯ÙÒ·Â Á"Ú 'ÈÒ ‡"Á Ï‡˘ ÌÈÈÁ ˙"Â˘· ‡"„ÈÁ‰ Â·˙Î ÔÎ .‡È˜
ÏÂÁ ÈÓÈ ÂÏ‡ ÌÈÓÈ Ï·‡ ,Ë"ÂÈ· ‡Ï‡ ‰ÁÓ˘ Ì˘Ï ¯˘· ˙ÏÈÎ‡ ·ÂÈÁ ÔÈ‡˘ ÌÚË‰Â .È"‰
.Ú"ˆÂ ,ÍÙÈ‰Ï ÂÈ¯·„Ó ‰‡¯˘ Ï·‡ 'Ï‰· Ó"ÏÓ‰ ÏÚ Â‰Ó˙˘ ˘"ÈÚÂ .Ì‰
˙·¯˜‰ ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï ÏÂÎÈ ˙¯ˆÚ· ‡ÓË‰˘ Ó"ÏÓ‰ Ë˜˘ ‰Ó ÏÚ „ÂÚ ‰Ó˙ Ô¯È ˜ÁˆÈ·Â
¯˘·‰Ó ÏÎ‡È ‡Ï ‚"‰Î· È¯‰Â ,ÌÂÈ ÏÂ·Ë ÔÈÈ„Ú ‡Â‰˘ Û‡ ÔÂ¯Á‡‰ ÌÂÈ· ‰ÁÓ˘ ÈÓÏ˘‰
˘È˘ ÌÈ¯·ÂÒ‰ ˙Ú„Î Ï"Ò„ Ï"ˆ ‡Ó˘Â .ÔÈÓÂÏ˘˙‰ ÈÓÈ ¯Á‡ ‡Â‰˘ ÈÈÓ˘‰ ÏÈÏ· ‡Ï‡
:Â ‰‚È‚Á Á"Ïˆ 'ÈÚ) ,¯˘· ˙ÏÈÎ‡ Ì˘Ï ‡Ï˘ Ï‚¯· ˙Á‡ ÌÚÙ ‰ÁÓ˘ ÈÓÏ˘ ˙‡·‰ ·ÂÈÁ
‰Ê ÌÚËÓÂ ,(È"‰ ‰‚È‚ÁÓ ·"Ù È¯ÊÚ È·‡Â Ì˘ ‰‚È‚Á· ‡"ÂË‰ ÏÚ ÍÂ¯· È¯Ó‡ ,:‡Ú ÌÈÁÒÙÂ
.ÔÈÓÂÏ˘˙ ˙¯Â˙· ‚Á‰ ¯Á‡Ï Â‡È·‰Ï ˘È˘ Ì‚ Ó"ÏÓ‰ Ë˜
.‡" 'ÈÒ Á"Â‡ ¯ÂË·Â ,Á"‰ Ì˘ Ì"·Ó¯· ¯‡Â·ÓÎ ,Ë"ÂÈ· ÔÈ·È¯˜ ˙Â·„Â ÌÈ¯„ ÔÈ‡ Ï"ÈÈ˜„ .·È˜
.'Á ‰¯Ú‰ '‡ ˜¯Ù ÏÈÚÏ ÔÈÈÚ .‚È˜

˙Â·¯˜‰

'פרק ט

˙¯Â˙

Ï

˙ÂÏÂÚ ˙‡ Û‡ ÂÏ‡ ÌÈÓÈ· ÌÈ·È¯˜Ó ,˙·˘· ˙ÂÈ‰Ï ˙¯ˆÚ Ï˘ ·ÂË ÌÂÈ ÏÁ .„
ÔÈÓÈ„˜ÓÂ .˘·˙ קיד‰ ˙‡ ‰ÁÂ„ Ì˙·¯˜‰ ÔÈ‡˘ ,‰‚È‚Á‰ ÈÓÏ˘Â ‰È‡¯‰
.' קטזÁÂ·Ë ÌÂÈ' ‡¯˜‰ ‡Â‰Â ,˘·˙ קטו‰ ¯Á‡˘ ÔÂ˘‡¯ ÌÂÈ· Ì·È¯˜‰Ï
ÈÓÈ ÏÎ˘ Â·˙Î˘ ÌÈÂ˘‡¯‰Ó ˘ÈÂ] .˙ קיזÈÚ˙Â „ÙÒ‰· ¯ÂÒ‡ ÁÂ·Ë ÌÂÈ .‰
.[˙ קיחÈÚ˙Â „ÙÒ‰· ÌÈ¯ÂÒ‡ ÔÈÓÂÏ˘˙‰
___________________________  *  ___________________________
.˘"ÈÚ .ÊÈ ‰‚È‚Á ‰˘Ó .„È˜
È„Î ˙Â·¯˜‰ ˙·¯˜‰ ÌÂÈÏ ÔÂ˘‡¯ ÌÂÈ ˙‡ ÂÚ·˜„ ¯‡È·˘ ËÂ˘Ù ‰"„ :ÊÈ ‰‚È‚Á 'ÒÂ˙ 'ÈÚ .ÂË˜
.ÍÎ ÏÎ ¯Á‡Ï ‡Ï˘
„"È¯Â˙· 'ÈÚÂ] .'‡ ÌÂÈ· ˙Â·¯˜‰ ˙·¯˜‰ ÌÂÈ ÈÂ‰ ˙·˘· ·È¯˜‰Ï ‡"‡˘ ÔÂÈÎ„ Ì˘ ‰˘Ó .ÊË˜
,Ë"ÂÈ‰ ¯Á‡Ï ÁÂ·Ë ÌÂÈ ÂÚ·˜ ,ÏÂÁ· ˙¯ˆÚ ÏÁ˘Î Û‡„ 'Ó‚‰ È¯·„Ó ˜ÈÈ„˘ .ÁÈ ‰‚È‚Á·
Ë"ÂÈ· ‰‚È‚Á‰Â ‰È‡¯‰ ÏÎ ˙‡ ·È¯˜‰Ï ÌÈ˜ÈÙÒÓ Ï‡¯˘È ÏÎ ÔÈ‡ ‡˙ÏÈÓ„ ‡Ó˙Ò˘ ÔÂÈÎ
.[È˘ ÌÂÈ· ÔÈ·È¯˜Ó ‰·¯‰Â
ÔÈ„‰ ¯Â˜ÓÂ ,˙ÈÚ˙ ¯ÂÒÈ‡ ˘È ˙ÂÚÂ·˘ Ï˘ ‚Á Â¯Ò‡·„ ‚"Ò „"ˆ˙ 'ÈÒ Ú"Â˘· ‡˙È‡ ÔÎ .ÊÈ˜
Ú"Â˘· ¯‡Â·ÓÂ] .˙ÂÚÂ·˘ Ï˘ ‚Á Â¯Ò‡· „ÈÙÒ‰ÏÓ ÚÓ ÔÂÙ¯Ë È·¯„ .ÁÈ ‰‚È‚Á· 'Ó‚‰Ó
¯‡Â·ÓÎ Ï"‰ „"È¯Â˙‰ È¯·„ È"ÙÚ ‡Â‰Â ,ÁÂ·Ë ÌÂÈ ÔÈ„ ‰ÊÏ ˘È ÏÂÁ· ˙¯ˆÚ ÏÁ 'ÈÙ‡„
.[È"··
‡Ï˘ ,ÁÂ·Ë ÌÂÈ· ˙ÈÚ˙Â „ÙÒ‰· ÔÈ¯˙ÂÓ ˙·˘· ˙¯ˆÚ ÏÁ Ì‡˘ ¯‡Â·Ó ‰˘Ó· ‰‰Â
‰Ó˙ ÔÎÂ ,‰Ê Ë¯Ù ‡·Â‰ ‡Ï Ì"·Ó¯· ÌÓ‡ .˙·˘‰ ¯Á‡ ˙¯ˆÚ ÔÈ¯ÓÂ‡‰ È¯·„ ÌÈÈ˜Ï
„ÙÒ‰ Â¯È˙‰ ˙·˘· ÏÁ˘ ˙¯ˆÚ·„ Ú"Â˘‰ ˜ÏÈÁ ‡Ï È‡Ó‡ Ë"‰ ˘„˜Ó‰ ÈÏÎÓ Â"Ù Ó"ÏÓ‰
˙¯ˆÚ ÔÈ‡ Ê"‰Ê·„ ÌÂ˘Ó ÌÚË‰ ‡Ó˘Â] .Ì˘ Ë"¯„ ‡„·ÂÚ· ¯‡Â·ÓÎ ÁÂ·Ë ÌÂÈ· ˙ÈÚ˙Â
„ÙÒ‰ ¯ÂÒÈ‡ ÌÏÂÚÏ ÔÈ‚‰Â ÂÈÈ· ÔÈÈÂˆÓ ÌÈ˜Â„ˆ ÔÈ‡˘ Ê"‰Ê·„ ˘Â·Ï‰ ·˙ÎÂ .[˙·˘· ÏÁ
¯ÊÁ ,ÔÈÈÂˆÓ ÌÈ˜Â„ˆ ÔÈ‡˘ ÔÂÈÎ„ ·˙ÎÂ ,ÂÓ˘· Á"˜Ò Ë"Î˙ 'ÈÒ ˘"‰ÁÓ· ‡È·‰ ÔÎÂ .˙ÈÚ˙Â
.˘"ÈÚ ÌÏÂÚ· ÔÈ˜Â„ˆ ÂÈ‰˘ Ì„Â˜˘ ÔÓÊÏ ÔÈ„‰
ÔÂÈÏ‚· ÔÎÂ ·"È¯ 'ÈÒ ·‡Ê ÔÈÓÈ· ˙"Â˘· ‡·Â‰] ÔÈ˘¯Â„ ÔÈ‡ ˜¯Ù ‰‚È‚Á 'ÒÓÏ ‰„Â‚‡‰ ¯ÙÒ· .ÁÈ˜
¯ÂÒ‡˘ ˙¯ˆÚ ¯Á‡Ï ÔÈÓ' .ÊÈ ‰‚È‚Á 'Ó‚· Ò¯‚ ,[˘„˜Ó‰ ÈÏÎÓ Â"Ù Ì"·Ó¯‰ ÏÚ ‡"Ú¯‚‰
,['‰Ú·˘ ÏÎ ÔÈÓÂÏ˘˙ ‰Ï ˘È˘ ˙¯ˆÚÏ ÔÈÓ' Ô„È„ ‡Ò¯È‚Î ‡Ï„] '‰Ú·˘ ÏÎ ˙ÈÚ˙Â „ÙÒ‰·
¯‡˘· Ó"Ó ,˙·˘· ˙¯ˆÚ ÏÁ„ ‡ÎÈ‰ ÁÂ·Ë ÌÂÈ· ˙ÈÚ˙Â „ÙÒ‰ ÌÈÓÎÁ Â¯È˙‰˘ Û‡„ ·˙ÎÂ
Â‚‰Ó ˙‡ ¯‡È· ‰Ê·Â] .ÌÈÈ˜ ˜"Ó‰È· ÔÈ‡˘ ÔÓÊ· 'ÈÙ‡Â ,˙ÈÚ˙Â „ÙÒ‰· ÌÈ¯ÂÒ‡ ÌÈÓÈ‰
.[ÂÏ‡ ÌÈÓÈ· Ì‰ÈÙ ÏÚ ÔÈÏÙÂ ÔÈ‡˘ ÈÂÏ‰ Ï‡ÂÈ ÂÈ·¯ Ï˘
ÌÚË ˙‡ ¯‡·Ï ‡"Ï˜ 'ÈÒ Á"Â‡ ‚"‰Î· Â‡·Â‰ ·‡Ê ÔÈÓÈ· ˙"Â˘Â ‰„Â‚‡‰ ¯ÙÒ È¯·„ ‰‰Â
È¯·„Ó ÌÓ‡ .Á"È ˜"Ò· Ì˘ ‡"‚Ó‰ Â˜È˙Ú‰Â ,ÂÏ‡ ÌÈÓÈ· ÔÂÁ˙ ¯ÓÂÏ ‡Ï˘ ÌÈ‚‰Â‰
„ÙÒ‰ ¯ÂÒ‡Ï ÂÊ ‡Ò¯È‚Î Ï"ÈÈ˜ ‡Ï„ ‰‡¯ ˙Ó„Â˜‰ ‰¯Ú‰· ‡·Â‰˘ „"ˆ˙ 'ÈÒ· Ú"Â˘‰
‚‰ÂÂ ÔÈÓÂÏ˘˙‰ ÈÓÈ Ì‰˘ ÈÙÓ ÂÏ˜‰ ÔÂÁ˙ ˙¯ÈÓ‡ ÔÈÚÏ ˜¯ ‡Ó˘Â ,ÂÏ‡ ÌÈÓÈ· ˙ÈÚ˙Â

‡Ï

˙Â·¯˜‰

הלכות לחג השבועות

˙¯Â˙

. קיטÌÈÓÎÁ È¯·„Ó ‰Î‡ÏÓ ˙ÈÈ˘Ú· ¯ÂÒ‡ ÁÂ·Ë ÌÂÈ˘ Â·˙Î˘ ˘È .Â
. קכ‰ÁÓ˘ ÌÂ˘Ó Ô·¯˜ ¯˘· ˙ÏÈÎ‡ ·ÂÈÁ ÔÈ‡ ÂÏ‡ ÌÈÓÈ ‰˘˘· .Ê
‰È‡¯‰ ˙ÂÏÂÚ ˙·¯˜‰· ˙ÂÂ˘ ˙Â¯Ó˘Ó‰ ÏÎ˘ Â·˙Î˘ ÌÈÂ¯Á‡‰Ó ˘È .Á
‡Ï‡ ÌÈÂÂ˘ ÌÏÂÎ ÔÈ‡˘ Ë˜˘ ˘ÈÂ , קכאÂÏ‡ ÌÈÓÈ· ÌÈ‡·‰ ‰‚È‚Á‰ ÈÓÏ˘Â
. ·˘·˙ קכבÏÁ ˙¯ˆÚ˘ ÔÓÊ· 'ÁÂ·Ë ÌÂÈ'·
___________________________  *  ___________________________
„ÙÒ‰ ¯ÂÒÈ‡ Ú"ÂÎÏ ‡ÎÈ‡ ¯ÈÙ˘ ÌÈÈ˜ ˜"Ó‰È·˘ ÔÓÊ·„ Ï"Ù‡ ‰È‰Â] .‰ÁÓ˘ ˙ˆ˜Ó Ì‰·
ÔÈ‡ ˜"Ó‰È· ÔÓÊ·„ .ËÈ ˜"ÂÓ· ÛÒÂÈ È˜ÂÓ‰ ·˙Î˘ ‰Ó ÔÈÚÎÂ ,ÌÈÓÈ‰ ˙˘˘ ÏÎ· ˙ÈÚ˙Â
ÂÚÓ˘ ‡Ï„ Ë"‰ ˘„˜Ó‰ ÈÏÎÓ Â"Ù· Ó"ÏÓ‰ ·˙Î ¯·Î˘ ‡Ï‡ ,ÂÏ‡ ÌÈÓÈ· ˙ÂÏÈ·‡ ÔÈ‚‰Â
.[Ì˘ ‡"˜Ú¯‚‰ ÁÈÎÂ‰ ÔÎÂ ,‰Ê· ¯ÂÒÈ‡
.Â‡Ï ‡Ï‡ ‰"„ :ÊÈ ‰‚È‚Á· 'ÒÂ˙‰ Â·˙Î ÔÎ .ËÈ˜
‰Î‡ÏÓ‰ ¯ÂÒÈ‡ ÔÈ‡˘ Ï"È„ ‰Ê ÔÈ„ ¯ÈÎÊ‰ ‡Ï˘ Ì"·Ó¯‰ ˙Ú„· „„Èˆ Ì˘ Ó"ÏÓ· ÌÓ‡
ÔÂÈÎ ,ÁÒÙ ·¯Ú· Â¯Ò‡˘ ÂÓÎ Ï‡¯˘È ÏÎÏ ‡ÏÂ ,ÌÂÈ Â˙Â‡· Ô·¯˜ ·È¯˜ÓÏ ‡Ï‡ ÁÂ·Ë ÌÂÈ·
.[˙·˘· ˙¯ˆÚ ÏÁ Ì‡ ‡Ï‡] Ï‡¯˘È ÏÎÏ ‰·¯˜‰ ÌÂÈ ‰Ê ÔÈ‡˘
‰ÁÓ˘ ˙ÂˆÓ ‡ÎÈÏ„ ,[‰ÁÓ˘Â ‰"„] :Â Û„ ‰‚È‚Á·Â [‡Ï‡ ‰"„] .Â Û„ ‰"¯· ‡"ÂË‰ ·˙Î ÔÎ .Î˜
.'‰ ˙Â‡ Á"Ù˙ ‰ÂˆÓ Á"Ó· ÂÈ¯·„ Â‡·Â‰Â .ÏÂÁ ÈÓÈ Ì‰ È¯‰˘ ,ÌÈÓÈ‰ ˙˘˘ ÏÎ
˙Â¯ÂÚ· ÌÈÎÂÊ ˙Â¯Ó˘Ó‰ ÏÎÓ ÌÈ‰Î‰ Ì‡ Ï"¯Â Á"ÂÈ¯ Â˜ÏÁ „"‰ ·"Ù ‰‚È‚Á· ÈÓÏ˘Â¯È· .‡Î˜
˙Â¯Ó˘Ó‰ ÏÎ ÔÁÂÈ È·¯Ï„ ,ÂÏ‡ ÌÈÓÈ 'Ê· „·ÂÚ ÈÓ Â˜ÏÁ˘ ÌÈ˘¯ÙÓ‰ Â¯‡È·Â ,ÁÂ·Ë ÌÂÈ·
ÈÏÎÓ „"Ù Ó"ÏÓ·Â .ÚÂ·˜‰ ¯Ó˘Ó‰ ˜¯ Ï"¯ÏÂ ,[ÔÈÓÂÏ˘˙Ï ÌÈ‡·‰ ˙Â·¯˜·] „ÁÈ ˙Â„·ÂÚ
.‰Ê ÔÂ„È ‡È·‰ ‡Ï˘ Ì"·Ó¯‰ ÏÚ ‰Ó˙ ‰"‰ ˘„˜Ó‰
˙Ú„Ï„ '‚ ˙Â‡ Ì˘ ˘„˜Ó‰ ÈÏÎ 'Ï‰· ÍÏÓÏ È˘ÚÓ·Â ÈÓÏ˘Â¯È‰ ÏÚ Ô·¯˜ È¯ÈÈ˘· Â·˙ÎÂ
˙ÓÁÓ ‡·˘ ÏÎ„ Ì˘ ÂÈ¯·„ ˙ÂË˘ÙÎÂ ,ÌÈÓÈ‰ ˙Ú·˘ ÏÎ ˙ÂÂ˘ ˙Â¯Ó˘Ó‰ ÏÎ Ì"·Ó¯‰
ÌÁÏ ˜ÂÏÈÁ ÔÈÚÏ˘ È"ÙÚ‡˘ ¯‡È·˘ ÍÏÓÏ È˘ÚÓ· 'ÈÚÂ] .Â· ÔÈÂÂ˘ ˙Â¯Ó˘Ó‰ ÏÎ Ï‚¯‰
,‚"È‰ ÔÈ„ÈÓ˙Ó „"Ù Ì"·Ó¯· ÁÎÂÓ„Î ˙ÂÂ˘ ˙Â¯Ó˘Ó‰ ÏÎ ÔÈ‡ ÂÏ‡ ÌÈÓÈ·˘ ˙·˘· ÌÈÙ‰
Â˙˜ÂÏÁ· ÔÈÂÂ˘ ˙Â¯Ó˘Ó‰ ÏÎ„ ‰·¯˙ ‡ÏÂ ,ÌÂÈ‰ ˙·ÂÁÓ ÂÈ‡ ÌÈÙ‰ ÌÁÏ˘ ÔÂÈÎ ÂÈÈ‰
.[˘"ÈÚ ÌÂÈ‰ ÈÙÒÂÓ· ÌÈÂÂ˘ ÌÏÂÎ Â·˘ „ÚÂÓ‰ ÏÂÁ ˙·˘· ‡Ï‡
˙ÂÎÂÊ ˙Â¯Ó˘Ó‰ ÏÎ„ È"˘¯ È¯·„Ó ‰ÏÈÁ˙· ÁÈÎÂ‰˘ ˙Â‡·‰ ‰"„ :‰ ‰ÎÂÒ "ÏÂ¯Ú· 'ÈÚ .·Î˜
ÔÎ‡ .Ì"·Ó¯‰ ˙Ú„· „„Èˆ ÔÎÂ ,ÔÈÓÂÏ˘˙Ï ÌÈ‡·‰ ‰‚È‚Á ÈÓÏ˘Â ‰È‡¯ ˙ÂÏÂÚ‰ ˙·¯˜‰·
¯Á‡˘ ÁÂ·Ë ÌÂÈ· ‡Ï‡ ˙ÂÂ˘ ˙Â¯Ó˘Ó‰ ÏÎ ÔÈ‡ ÈÓÏ˘Â¯È· Á"ÂÈ¯ ˙Ú„Ï Û‡˘ ·˙Î ·Â˘
·È¯˜Ó ÔÈ‡ ÔÈÓÂÏ˘˙‰ ÈÓÈ ¯‡˘· Ï·‡ ,˙Â·¯˜‰ ÏÎ ˙‡ Â· ÔÈ·È¯˜Ó Î"Ú„ ÌÂ˘Ó ,˙·˘‰
.[˙·˘· ÏÁ ˙¯ˆÚ ÔÈ‡˘ ÌÈ˘‰ ¯‡˘· ‰"‰Â] ,ÚÂ·˜‰ ¯Ó˘Ó‰ ‡Ï‡

˙Â·¯˜‰

'פרק ט

˙¯Â˙

·Ï

˙‡ÓÂËÓ Ì¯‰ËÏ È„Î ˘„˜Ó‰ ÈÏÎ ÏÎ ˙‡ ÔÈÏÈ·ËÓ ÔÈÓÂÏ˘˙‰ ÈÓÈ ¯Ó‚· .Ë
.· קכג‰Ê‰ Á·ÊÓÂ ÔÁÏÂ˘‰Ó ıÂÁ ,Ï‚¯· Ì‰· ÂÚ‚˘ ı¯‡‰ ÈÓÚ
ÂÏ‡ ÌÈÓÈ· Â· ı·˜˙˘ Ô˘„‰ ÏÎ ˙‡ ÁÂÙ˙‰Ó ÌÈÙ¯Â‚Â ÌÈ‰Î‰ ÌÈ‡· ÔÎÂ .È
. קכד‰ÁÓÏ ıÂÁÓ Â˙Â‡ ÔÈ‡ÈˆÂÓÂ ˙Â·¯˜‰ ÈÂ·È¯Ó

___________________________  *  ___________________________
.‡"È‰ ·˘ÂÓÂ ·Î˘ÓÓ ‡"ÈÙ Ì"·Ó¯Â .ÂÎ ‰‚È‚Á .‚Î˜
.ÂÎ ‰‚È‚Á .„Î˜

אוצר דינים
חג השבועות
ושתי הלחם

˙˙¯Â

הלכות שתי הלח

˙Â·¯˜‰

‰Ï

úåòåáùä âç úåðáø÷å íçìä éúù úåëìä
úåðáø÷ä úáø÷ä úåöî
úåðáø÷ä èåøéô

‡ .ביו חג השבועות מקריבי למוספי שני פרי איל אחד ושבעה כבשי
לעולה ושעיר אחד לחטאת  .1בנוס לה מביאי מנחה חדשה שתי הלח,
ומקריבי עמה פר ושני אילי ושבעה כבשי לעולה ושעיר לחטאת ושני
כבשי לשלמי .2
íçìä éúùì íéèéçä úåøùë
íéèéçä éðéã

· .כל החיטי שאי מביאי מה מנחות ,אי מביאי מה שתי הלח  .3ומצוה
להביא מ החיטי המובחרות .4
‚ .אי מביאי חיטי שנזרעו בבית הזבלי או בבית השלחי או בבית האיל,
וא הביא כשר .5
___________________________  *  ___________________________
 .1במדבר כ"ח כ"ו ורמב" פ"ח מתמידי ומוספי ה"א.
 .2ויקרא כ"ג י"ח  י"ט ורמב" ש .
א לא הקריבו קרב העומר :עיי עיקרי דיני הלכות ספירת העומר שהביא מדברי תשובת
קול אליהו סי' כ"ט דאפשר שא לא הקריבו את קרב העומר אי מביאי שתי הלח  ,כיו
דהא בהא תליא ]ששניה מתירי הבאת מנחות מ החדש[ .אול בשו"ת בית יצחק יו"ד
ח"ב סי' קי"ט נחלק עליו וכתב דודאי מקריבי שתי הלח ג כשלא הקריבו את העומר,
עי"ש שהארי בזה.
 .3עיי רמב" פ"ו ופ"ז מאיסו"מ.
ולעני הבאה מ הטבל כתב האו"ש פ"ח מתמו"מ ה"ג ,דכיו ששתי הלח נקראו ביכורי
מביאי לכתחילה מחיטי שלא הופרש מה תרו"מ שאי מקדימי תרומה לביכורי  .אמנ
בחזו"י מנחות פ"י ה"ו נקט דודאי ג בשתי הלח נאמר הדי שאי מביאי אות מ הטבל
כשאר מנחות ,ובאופ שנגמרה מלאכת קוד ההקדש צרי להפריש מה תרו"מ.
 .4משנה מנחות פג ,:והטע משו מבחר נדריכ כמ"ש התוס' ש .
 .5משנה מנחות פה .ורמב" פ"ו מאיסו"מ הי"ב .והטע בכל אלו מפני שאינ מובחרי .
ופירוש בית הזבלי כתבו רש"י והרע"ב ש  ,שדה הצריכה לזבל .והרמב" בפיה"מ כתב
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„ .חיטי הבאות לשתי הלח צרי שיהיו מגידולי אר ישראל ,ואפילו בדיעבד
א הביאו מחו לאר הרי ה פסולי .6
 .‰נחלקו הראשוני א אפשר להביא חיטי מאלו שגדלו בעבר הירד .7
 .Âחיטי שגדלו ברשות נכרי ,ראה בהערה א אפשר להביא מה שתי הלח .8
 .Êיש מהאחרוני שכתבו שמצוה להביא חיטי מ הקרוב לירושלי  ,9ויש מה
שהוסי שאפילו היו גרועות מחיטי אחרות מביאי מה  .10ויש חולקי
ואומרי שאי צרי להביא מ הקרוב לירושלי ,ראה הערה .11
___________________________  *  ___________________________
שהוא מקו האשפות .ובית השלחי ,שדה הצמאה למי  .ובית האיל היינו שדה איל שאי
התבואה גדלה ש יפה מפני צל האילנות ,וברע"ב פירש הטע משו שיניקת האילנות
מכחישי הזרעי ] .וע"ע בדיני הבאת המנחות שלדעת רוב הראשוני אי מביאי לכתחילה
א מבית העמקי  ,ופרטי הדיני בזה נתבארו ש [.
והנה בפי' רגמ"ה בד עא .כתב דהטע שאי מביאי לכתחילה מבית השלחי ,משו
שתבואתה יבשה ובעינ כרמל לכתחילה .ומשמע שפירש דהמשנה מיירי רק בעומר דכתיב בה
כרמל ,ולא בשתי הלח ובשאר מנחות .אמנ ברש"י כת"י בד פה .וברע"ב פ"ח מ"ב כתבו
דקאי ג על שתי הלח  ,ובדברי הרמב" מוכח דקאי על כל המנחות] .והטע לסברת רש"י
והרע"ב שחילקו בי עומר ושתי הלח לשאר המנחות ,ביאר הגרח"מ שטיינברג שליט"א עפ"י
מה שהביא במשנת חיי במדבר סי' קט"ו בש הגרי"ש אלישיב ,דבקרבנות ציבור יש להדר
להביא מ המובחר יותר מבקרבנות יחיד ,וזהו משו כבוד הציבור ,עי"ש[.
 .6משנה ש פג :ורמב" פ"ח מתמו"מ ה"ב .והטע נתבאר בגמ' ש משו דכתיב
"ממושבותיכ " .ופרט זה מעכב אפילו בדיעבד כמבואר בנו"כ ש דכל מקו שלא הוזכר
שא הביא כשר הרי זה פסול לגמרי] ,ורק לגבי הבאה מ החדש נתבאר ברמב" שאינו
מעכב כמבואר להל בסעי י'[.
 .7עיי לעיל בדיני הבאת העומר שנחלקו בזה רש"י והר" ,ודעת רוב הראשוני כרש"י
דמביאי א מעבר הירד.
 .8הנה לעיל בדיני הבאת העומר הובא שיש אומרי דקיי"ל לדינא דאי מביאי עומר משל
נכרי כדאיתא בר"ה יג .דדרשינ 'קצירכ ' ולא קציר נכרי ,ויש שדייקו מהא דהשמיט
הרמב" הלכה זו שלא פסק כ ,עי"ש הטע  .ואמנ בשתי הלח אפשר שלא נתמעטה תבואת
נכרי כלל ,דשמא הלשו 'ממושבותיכ ' הנאמר בשתי הלח אינו בא כלל למעט שלא יביאו
משל נכרי ]אלא רק להצרי שתהיה מתבואת אר ישראל[ ,ויל"ע בזה.
 .9כ"כ בספר קול הרמ"ז מנחות פ"י מ"ב ,ודייק כ מדברי המשנה במנחות סד :שכתבה
שמצות העומר לבוא מ הקרוב ומעשה שבא העומר מגגות צריפי ושתי הלח מבקעת

˙˙¯Â

הלכות שתי הלח

˙Â·¯˜‰

ÊÏ

äùãç äàåáú

 .Áחיטי הבאות לשתי הלח צריכי שיהיו מתבואה חדשה שהשרישה לאחר
הבאת שתי הלח בשנה הקודמת .12
___________________________  *  ___________________________
עי סוכר ,ומשמע שג שתי הלח מצות לכתחילה לבוא מ הקרוב .וכ נקט בתפא"י פרק
ח' אות ב'.
ובטע הדבר כתב שאעפ"י שהטע שנאמר בגמ' שצרי העומר לבוא מ הקרוב לירושלי
זהו משו דבעינ כרמל ר ומלא ,וזה אינו שיי בשתי הלח  ,מ"מ הטע השני שהובא ש
דאי מעבירי על המצוות שיי ג כא ]באופ שקוצרי חיטי לש כ[.
 .10כ הוא בתפא"י ש  ,דהא דאיתא במתני' ד פג :וכול אינ באי אלא מ המובחר היינו
דווקא במקו שאי די להביא מ הקרוב ,אבל בעומר ושתי הלח שצרי להביא מ
הקרוב ,א לא מצאו ש מ המובחר יביאו אפילו מ הגרוע .אמנ בטהרת הקודש ש נקט
להיפ דא בעומר מובחר עדי מקרוב ,עי"ש שדייק כ מהמשנה ,וכ בתפארת יעקב על
התפא"י ש נחלק עליו בזה.
 .11עיי בתפארת יעקב ש שנחלק עליו ג בעיקר דינו שכתב דבשתי הלח מצוה להביא
מ הקרוב ,דלא נמצא כ בשו מקו  .וכ דייק בחי' הגרי"ז סטנסיל מנחות סד .מדברי
הרמב"  ,שכתב בפ"ז מתמו"מ ה"ה דמצות העומר לבוא מ הקרוב ומשמע שבשאר המנחות
לא נאמר די זה .ועי"ש שביאר דרק בעומר שיש בו טע נוס שצרי להביאו ר ומלא,
תקנו שיבוא מ הקרוב לירושלי  ,אבל בשאר המנחות לא הצריכו כ .וכתב עוד שאפשר
שרק משו חובת הקצירה צרי שיביאו מהקרוב ,אבל מחמת הכשר ההבאה לא שיי אי
מעבירי על המצוות.
 .12משנה מנחות פג :ורמב" פ"ח מתמו"מ ה"ב .ומקור הדי מדכתיב בקרא "מנחה חדשה"
)ויקרא כ"ג ט"ז( ,והיינו שתהיה מתבואה חדשה שלא הותרה לגבוה בשתי הלח שהביאו
בשנה הקודמת .עוד מבואר בגמ' בד פד :דמדכתיב "קרב ראשית" )ויקרא ב' י"ב( לומדי
שצרי שתהיה ראשית לכל המנחות הבאות מתבואת שנה זו ,והיא המתרת להביא למקדש.
ולפי זה נקטו האחרוני שמטע זה צרי שיהיו שתי הלח מתבואה שלא הותרה אשתקד
שעל ידי כ היא ניתרת למזבח .אול מדברי הרמב" שנקט שג מתבואה ישנה נית להביא
בדיעבד מוכח שאי פרט זה לעיכובא ,עיי להל.
והנה יש מהאחרוני )חסד"ד על התוספתא מנחות ריש פ"ט ,חזו"י פ"י ה"ו במוסגר(
שפירשו בדברי הרמב" שאפשר להביא שלא מ החדש ,דכוונתו שנית להביא ג מתבואת
השנה הקודמת שהשרישה לאחר הבאת שתי הלח  .ולפי דבריה מבואר שלכתחילה יש
להביא דווקא מתבואת שנה זו דזה מיקרי תבואה חדשה ,ולא מתבואת השנה הקודמת שאינה
נקראת חדשה לעני זה .ועי' בזה.
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 .Ëתבואה שהשרישה בשנה הקודמת קוד הבאת שתי הלח ולאחר הבאת
העומר ,הרי זה ספק א נית להביא ממנה שתי הלח ,או שדינה כתבואה
ישנה ]ראה בסעי הבא[ .13
 .Èא לא נמצאה תבואה חדשה ,יש אומרי שיביאו מ היש  ,14ויש סוברי
שהיש פסול ואי אפשר להביא ממנו כלל .15
___________________________  *  ___________________________
 .13הגמ' במנחות סח :נסתפקה א אפשר להביא מתבואה זו מנחות קוד שתי הלח  ,ויסוד
הספק א העומר ושתי הלח מתירי את הבאת המנחות לגבוה ג שלא כסדר ,דאי
מתירי א שלא כסדר אפשר להביא ממנה מנחות כיו שהותרה ע"י שתה"ל דאשתקד והעומר
של שנה זו.
ולפי זה כתב המנ"ח מצוה ש"ז אות א' דנפ"מ בספק זה ג לעני הבאת שתי הלח
מתבואה זו ,דא נאמר ששתי הלח התירו את התבואה לגבוה ,א"כ אינה נידונת כתבואה
חדשה שהרי כבר הותרה ,אבל א שתה"ל והעומר אינ מתירי שלא כסדר ותבואה זו
צריכה את הקרבת שתי הלח בשנה זו כדי להיות ניתרת לגבוה ,אפשר ג להביא ממנה את
שתי הלח  .וסיי המנ"ח דכיו דהוי ספיקא דדינא ]כמבואר ברמב" פ"ז מתמו"מ הי"ט[,
אי להביאה לכתחילה.
 .14כ כתב הרמב" פ"ח מתמו"מ ה"ב ,וכתבו האחרוני )כס"מ ,לח"מ ,קר"א ועוד( שפסק
לדינא כדעת התנאי בגמ' שיש כשר בדיעבד לשתי הלח  ,וכ הוא בתו"כ אמור ריש
פרק י"ג ]עיי בפי' הר"ש והראב"ד ורבנו הלל ש [ ובתוספתא מנחות סו פרק י'.
מצאו מ החדש והביאו יש :והנה לדעה זו לא פסק הרמב" כלל כתנא דמתני' דס"ל
דיש פסול ,ולפי זה אי חילוק בי א לא היה ביד להביא מ החדש לבי א היה מצוי
לה חדש והביאו מ היש ,דבכל האופני היש כשר בדיעבד .ואמנ דעת הרבה אחרוני
בשיטת הרמב" )מהריק"ו ומרכבה"מ ה"ב בתי' הב' ,אורי גדולי לימוד כ"ה ,קוב על
הרמב" פ"ד משקלי הי"א ,וכ"ה בזבח תודה מנחות פג :ובסו ספר עונג יו"ט בחי' אחי
המחבר( ,דס"ל דג לתנא דמתני' היש כשר בדיעבד א לא מצאו להביא מ החדש ,ולא
אמרינ דהיש פסול אלא א מצאו מ החדש והביאו מ היש] .והטע לזה מבואר בדברי
הזב"ת ואחי העונג יו"ט ,דא שלכתחילה תבואה ישנה אינה מועילה לקיו מצות שתי הלח
משו שה מתירי את התבואה החדשה לגבוה וצרי שיהיו ג ה מתבואה זו ,מ"מ בכה"ג
שא"א לקיי את המצוה כתיקונה עדיי צרי לקיימה מחמת עיקר די ההקרבה שאינה תלויה
בהיתר שתי הלח לגבוה[.
נמצאו חיטי טמאות מ החדש וטהורות מ היש :נסתפק המנ"ח מצוה ש"ז אות ט"ו
לדעת הרמב"  ,מה הדי באופ זה שאי מ החדש אלא חיטי טמאות ,אי מהדרינ להביא
טהורות מ היש כיו שהיש כשר בדיעבד .ואפשר שלדעת האחרוני שכשיש חדש היש
פסול אפילו בדיעבד ,א"א באופ זה להביא מ היש.
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 .‡Èחיטי שגדלו בשביעית ויובל מביאי מה שתי הלח  .16וראה הערה.
íéáòá åãøéù íéèéç

 .·Èחיטי שירדו מ העבי ,לא יביא מה שתי הלח מספק וא הביא כשר .17
ונחלקו הראשוני בדי זה ,יש אומרי שאפילו ידוע שבאו מאר ישראל
יש בה ספק  ,18ויש אומרי שמדובר בחיטי שנעשו על ידי נס .19
___________________________  *  ___________________________
 .15כ דעת הראב"ד בהשגתו על הרמב" ש .
 .16כ כתב הרמב" פ"ד משקלי ה"ה לגבי שביעית ,ובתוספתא מנחות פ"י ה"ה הוזכר
ג יובל .ועי"ש שלכתחילה שוכרי אנשי לשמור את השדות שגדלי בה חיטי
ונותני לה שכר תרומת הלשכה.
וביארו הקר"א מנחות פד .והמנ"ח מצוה ש"ב אות ג' ,שרק בעומר שהקומ נשר ע"ג
המזבח דנה הגמ' במנחות ש א אפשר להביאו מתבואה שגדלה בשביעית ,משו דלאכלה
אמר רחמנא ולא לשריפה ,אבל שתי הלח שאי מה למזבח כלו וה נאכלי לכהני ,
ודאי נית להביא מגידולי שביעית .ואול עיי טהרת הקודש במנחות ש שד דעדיי יש
לאסור את ההבאה מגידולי שביעית משו איסור קצירה ,ויש לעיי בזה.
 .17בדי זה נסתפקה הגמ' במנחות סט ,:וכתב הרמב" פ"ח מתמידי ומוספי ה"ג דמספק
לא יביא וא הביא כשר.
 .18רש"י ש פירש שהעבי בלעו ממי האוקינוס חיטי שהיו בספינה .והקשו עליו התוס'
דא החיטי באו מחו"ל הרי ה פסולי בתורת ודאי ,וא באו מא"י למה יפסלו מחמת
כ .וכתב המהריק"ו דא שידוע שבאו החיטי מא"י מ"מ נסתפקה הגמ' א צרי שאנו נביא
את החיטי מהאר או לא .וכעי"ז יישב בשו"ת חת"ס או"ח סי' קכ"ח דהיכא שיצאו חיטי
מא"י לחו"ל אינ כשרי לשתי הלח  ,ומספקא לגמ' א כשהיו בא"י ונבלעו בעבי וחזרו
חשיב שיצאו מא"י] .ובמרכבה"מ ה"ב יישב באופ אחר .ועי"ש שנקט בתי' השני שא יש
חשש שבאו מתבואה ישנה וקיימת לפנינו תבואה חדשה ,הרי ה פסולי בתורת ודאי לכו"ע,
וכמו שהובא בשמו לעיל הערה .[14
 .19כ פירשו התוס' ש את ספק הגמ' ,ויסוד הספק פירשו הקוב"ש בפסחי אות ט"ז ובצ"פ
כלאי ד ג .א צרי שיהיו החיטי משל אר ישראל או שלא יהיו משל חו"ל .וכעי"ז
כתב ביכה פאר )בחי' על הרמב" ש ( ,דמיירי שיש ספק א החיטי באו מא"י או מחו"ל,
וספק הגמ' א צרי שיהיו בודאות של אר ישראל או דסגי שלא יהיו בודאי מתבואת חו"ל.
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 .‚Èשתי הלח באות ממעות תרומת הלשכה  ,20ומשעה שנקנו חלה עליה
קדושת דמי  .21ונחלקו הראשוני בדי הקניה ,יש אומרי שקוני דווקא
סולת הנעשית מחיטי כשרות ולא את החיטי עצמ  ,22ויש אומרי שיכולי
לקנות בי חיטי ובי סולת מנופה .23
___________________________  *  ___________________________
 .20שקלי פ"ד מ"א ורמב" פ"ד משקלי ה"א.
ועיי לעיל בדיני קרב העומר בש זרע אברה )סי' ד' אות כ"ג( שכתב בדעת הראב"ד
על התו"כ ויקרא פרק ט"ו ה"ב ,דאי מביאי עומר ע"י גביה מרוב הציבור אלא דווקא
מתרומת הלשכה ,כדי שיהיה לכול חלק בו .ולפי זה כתב במשנת חיי במדבר סו"ס קי"ב,
דה"ה בשתי הלח דינא הכי .ועי"ש עוד בזרע אברה שכתב דא"א לגבות את העומר ושתי
הלח ולח הפני מכל הציבור ,כיו שא יגבו אות מהכהני יהיו אסורי באכילה ,והובא
בדיני קרב העומר ש .
 .21ועיי לעיל בדיני הבאת המנחות מאימתי נפסלי החיטי למנחה במגע שני לטומאה,
א משעה שחלה עליה קדו"ד או מהזמ שנתיחדו להבאה למקדש.
 .22הגמ' במנחות עו :מביאה ברייתא דכל המנחות נקחות דווקא סולת מנופה ולא חיטי ,
אבל לח הפני שבאי כ"ד סאי בכל שבוע נקחות אפי' חיטי  ,משו שהתורה חסה
על ממונ של ישראל שלא יקנו סולת שהוא יקר יותר .והטע שבשאר המנחות לוקחי דווקא
סולת נאמרו כמה אופני  ,רש"י פירש משו שאי הכל בקיאי לנפות ,והוא לשיטתו שנקט
דאפי' במנחת יחיד קוני סולת] ,ועי' בחזו"א מנחות סי' מ"ב סקכ"א שכתב דאי"ז תלוי
בשעת הקני ,אלא בזמ ההקדש ,שלא יקדיש חיטי אלא סולת .וביאר עוד טע לזה ,מפני
שצרי שיהיה הקרב בשעת ההקדש ראוי ומוכ למצוותו[ .ובר"ש והראב"ד בתו"כ אמור פרק
י"ח ה"א ביארו דבשתי הלח ושאר מנחות ציבור לוקחי דווקא סולת משו שאי"ז דר
כבוד לטחו ולרקד בעזרה כדי להרויח שכר החנווני] ,ורק בעומר דא"א באופ אחר משו
דבעי קצירה עושי כ[.
 .23כ דעת הרמב" פ"ח מתמו"מ ה"ג שלוקחי חיטי ממעות תרומת הלשכה ,ואחר
שמוציאי מה כדי צרכ פודי את השאר ונאכל לכל אד  .וכתב השפ"א במנחות עו:
שמדבריו מוכח שלא פסק כברייתא זו .ובפני יפות )ויקרא כ"ד ה'( ביאר דהרמב" פסק
כמ"ד שיש לעשות את השיפה והבעיטה בחיטי ולא בבצק ,ולדעה זו קוני בכל המנחות
דווקא חיטי כדי לקיי בה שיפה ובעיטה .וכעי"ז פירש הגר"מ זעמבא )בספר גור אריה
יהודה שו"ת סו"ס ד'( ,דדעת הרמב" שהעומר ושתי הלח שוי ללח הפני שלוקחי
לה חיטי  ,והטע משו שצרי לנפות בהרבה נפות כמבואר במשנה ש  ,ולא נאמר
בברייתא שקוני דווקא סולת אלא בשאר המנחות.
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 .„Èהסולת הבאה לשתי הלח צרי שתהיה שלש סאי חיטי  .24וא ריבה
במני הסאי או שמיעט ,הרי זה כשר .25
äèéòáå äôéù

 .ÂËשפי את החיטי ובועטי בה כדר כל המנחות .26
___________________________  *  ___________________________
 .24משנה מנחות עו :ורמב" פ"ח מתמו"מ ה"ג .ויש לציי שכל מעשה הכנת שתי הלח
זוכי בה כהני כל המשמרות כמ"ש בדר חכמה פ"ד מכלי המקדש ס"ק ל' .והממונה
ע"ז בוחר את הכהני לעבודות אלו.
 .25משנה ש ורמב" ש ה"ה .והטע לזה כתב רש"י כת"י ,שמני הסאי אינו אלא תקנת
חכמי ואינו מעכב בדיעבד.
ואמנ כתב הערוה"ש סי' קי"ז סי"א ,דא מיעט במני הסאי אינו כשר אלא כשיש כדי
להוציא מה שני עשרונות סולת נקיה.
 .26כ נתבאר ברמב" ש ה"ג .וא שדי זה נאמר בסתמא במשנה ש עו .לגבי כל
המנחות ,מ"מ מדלא יצאו שתי הלח מ הכלל ,נקט הרמב" שג בה שפי ובועטי.
ועיי במזבח אבני ח"ב סי' ח' אות ד' שנקט דלפי דברי רש"י פסחי לז .וביצה כב:
שכתב שע"י הבעיטה והשיפה אי הבצק ממהר להחמי ,י"ל שאי צור לזה אלא בשאר
המנחות ,אבל בשתי הלח הבאות חמ א"צ לשו ולבעוט .אמנ לכאו' י"ל דהטע ששפי
ובועטי אינו כדי שלא יחמי ,אלא כמ"ש הרמב" פ"ז מאיסו"מ ה"ה ורש"י כת"י במנחות
ש שהוא כדי שיתקלפו הרבה ,וא בשתי הלח עושי כ ,אלא שעי"ז ממילא אי הבצק
מחמי מהר וכדברי הגמ' בפסחי וביצה ש .
א יש מצוה ללתות החיטי  :והנה מבואר בגמ' בפסחי לו .שבכל המנחות אי לותתי
את החיטי כדי שלא יבואו לידי חימו מלבד במנחת העומר שנעשית בציבור ואי חשש
שתחמי .וכתב המנ"ח מצוה ש"ב אות י"א שבקרב העומר יש בזה הידור מצוה כדי שתהיה
הסולת נאה .ולפי"ז כתב במזבח אבני ש דבשתי הלח ג"כ יש מצוה ללתות ,כיו שה
באות חמ .ואמנ י"ל שזהו רק לפי מש"כ בדעת רש"י שאי שפי ובועטי בשתי הלח ,
א לדעת הרמב" ששפי ובועטי בה  ,אינ צריכי לתיתה כדי שיתקלפו היטב ולא ידבק
בה המורס דלזה סגי בשיפה ובעיטה ,וכ"כ בשו"ת דברי מלכיאל ח"ד סי' כ'] .ועיי לעיל
בהלכות קרב העומר ,שנתבאר דהא דלותתי במנחת העומר הוא ג"כ רק משו שאי שפי
ובועטי ,עי"ש[.
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 .ÊËלאחר מכ טוחני את החיטי מחו לעזרה  ,27ומנפי את הקמח בשתי
עשרה נפות עד שיהיו מה שני עשרונות סולת מנופה כל צרכה  .28וא
מיעט במני הנפות ,יש אומרי שאינו מעכב  ,29ויש חולקי .30
 .ÊÈכתבו האחרוני שא הביאו שתי הלח מתבואה ישנה ,יכולי להוציא שני
עשרונות משתי סאי בלבד ,וכ לנפות באחת עשרה נפות ]לדעה שאי מני
הנפות מעכב[ .31
___________________________  *  ___________________________
 .27ככל המנחות שטחינת והרקדת בחו כדאיתא ברמב" פי"ב ממעשה הקרבנות הכ"ג.
ובשתי הלח ]ולח הפני [ א הלישה והעריכה בחו כמו שיובא להל.
ויש לציי שכל האפיה נעשית מערב יו"ט ,שאי אפיית שתי הלח דוחה שבת ויו"ט כמו
שיתבאר להל בסעי ל"ה.
 .28משנה מנחות עו :ורמב" פ"ח מתמו"מ ה"ג.
ושיעור העשרונות מעכב ככל המנחות כמבואר בגמ' ש  .ועיי בלקוטי הלכות שדייק
מדברי הרמב" פי"ב ממעה"ק ה"ה ,שבי א ריבה או מיעט במני העשרונות הרי זה מעכב,
ובי א הוסי על המדה של העשרו או מיעט בו הר"ז פסול ,וכ הובאו שני אופני אלו
ברש"י כת"י .אמנ דעת התוס' ש שכל העיכוב אינו אלא בהוסי במני העשרונות ,עי"ש
הטע .
 .29כ"כ הרמב" בפיה"מ למנחות ש  .וכתב המנ"ח מצוה ש"ז אות ז' שהרמב" בהלכותיו
סמ על מש"כ כ בדיני לח הפני )פ"ה מתמו"מ ה"ו(.
 .30כ"כ כמה אחרוני בדעת רש"י )רדב"ז פ"ה מתמו"מ ה"ו ,תוי"ט במשנה ש ומנ"ח ש
ובמצוה צ"ז אות ח'( ,דכיו שכתב דמני הנפות הוי הלכה למשה מסיני ,א מיעט במני
הנפות הרי זה פסול .אמנ בזבח תודה עו :כתב בסו"ד דאפשר שג רש"י מודה שאינו אלא
לכתחילה ,וכ צידד בשדה האר על הרמב" פ"ח ה"ג ,עי"ש.
 .31כ"כ המנ"ח במצוה ש"ז ש  ,וכ כתב מדנפשיה בספר יכה פאר )לחת השפ"א( בחי'
על הרמב" פ"ח מתמו"מ .והטע שהרי נתבאר בגמ' ש עו :שלא הוצרכו להביא
משלש סאי ולנפות בי"ב נפות ,אלא משו ששתי הלח באות מתבואה חדשה ,וא כ א
הביא מתבואה ישנה אי דינ אלא כלח הפני  ,שאפשר להוציא עבור עשרו מובחר
מסאה ולנפות באחת עשרה נפות] .אמנ לדעת רש"י אי נימא דמני י"ג נפות מעכב ,אי
אפשר לפחות ממני זה[.
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 .ÁÈא הוקדשו החיטי בקדושת דמי  ,32פודי הקמח שנותר ונאכל לכל אד
כשאר חולי  ,33והאוכל ממנו חייב בחלה ופטור מ המעשרות .34
äùéìä äùòî
äãéãîä éìë

 .ËÈמביא כלי במדת עשרו על מנת למדוד בו עשרו סולת לכל לח .35
ובסעיפי הבאי יבואר כיצד נות הסולת בכלי.
 .Îכתבו האחרוני שאעפ"י שאי חובה להניח הסולת בכלי מקודש ,מכל מקו
מצוה להניחה במדת העשרו שבמקדש  .36ולכל הדעות אי הסולת מתקדשת
___________________________  *  ___________________________
 .32וכגו שנקנו מכספי תרומת הלשכה ,וכמו שהובא לעיל בסעי י"ג שיש אומרי שנית
לקנות את החיטי עצמ  ,ועי"ז מתקדשי החיטי בקדושת דמי ] .ולדעות שקוני את
הסולת לאחר הניפוי ,לכאו' אי קוני אלא כדי צרכ דהיינו שני עשרונות בלבד[.
 .33רמב" פ"ח מתמו"מ ה"ג ,וכמו שנתבאר במשנה במנחות סו .לגבי העומר.
ויש לעיי מה די המעות שמחללי עליה את העומר ושתי הלח  .ולכאו' דינ כמותר
לחמי תודה ונזיר וכמותר חביתי כה גדול שירקבו ,כדאיתא ברמב" פ"ה מפסוה"מ ה"ח.
וכ משמע בפני יפות ויקרא כ"ד ה' עי"ש.
 .34כ"כ הרמב" ש  .אמנ כתבו בהר המוריה אות ט"ז וחזו"י מנחות פ"י ה"ו דכל הפטור
ממעשרות הוא דווקא א היה המירוח ביד הקדש] ,וכמו שמצינו בשקלי פ"ד מ"א
שהיתה לרשות ההקדש שדה מיוחדת שממנה הביאו את החיטי לשתי הלח [ ,אבל א לא
היה המירוח ע"י הקדש ,כבר נתחייבו החיטי בתרו"מ וע"כ הפרישו אות מקוד שאי
מביאי מנחות מ הטבל] .וע"ע לעיל בהערה  3שלדעת האו"ש אי מפרישי תרו"מ מהחיטי
המיועדי לשתי הלח  ,אול ג לדבריו המותר חייב בתרו"מ ,ומש"כ הרמב" שפטור
מתרו"מ ,היינו כשהיה המירוח ברשות הקדש כמ"ש ש [.
 .35דכל לח צרי שיהיה במידת עשרו ,וכ מבואר ברמב" פי"ב מהלכות פסולי המוקדשי
ה"א שא הוסי או מיעט במדת הרי ה פסולות.
 .36בגמ' מנחות נז :איתא לגבי שתי הלח  ,כיו דאמר רחמנא עביד עשרו וכייל ביה שביק
עשרו דקודש וכייל בעשרו דחול בתמיה ,ומבואר שכיו שצרי עשרו אי הדר למדוד
בכלי חול אלא בכלי קודש.
והנה מדינא אי צרי להניחו בכלי קודש ,וכמו שכתב הקר אורה ש ]בראש העמוד[
שודאי נית למדוד ג בכלי חול משו שאי חובה לקדש את הסולת בכלי ,וכ אפשר לכוו
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בקדושת הגו בכלי זה  ,37ויש שכתבו שחלה עליה קדושת הגו לעני שאינה
יוצאת לחולי על ידי פדיו .38
___________________________  *  ___________________________
שלא יתקדש הסולת .ומשמע מדבריו שאכ ראוי לעשות כ כדי שלא יפסל הסולת בלינה,
שהרי אופי את שתי הלח בערב יו"ט .וכ נתבאר ברדב"ז פי"ב ממעשה הקרבנות הכ"ג
שכיו שאי העשרו מתקדש בכלי אלא בתנור או בשחיטת הכבשי  ,ע"כ מודד בכלי חול
או שמכוו שלא יקדש הכלי את הסולת .וכ"כ המקדש דוד סי' ג' סו אות א' דמודד העשרו
בכלי חול ,דכיו שאי האפיה דוחה שבת ויו"ט אי מקדשי את המנחה בכלי כדי שלא תפסל
בלינה] .וע"ע בחזו"א מנחות סי' כ"ד סק"ט שצידד דמגזיה"כ אי כלי העשרו מקדש את
הסולת[.
אמנ למצוה יש להניחו בכלי קודש כמבואר בגמ' ,ומה שתמה בקר"א )על דברי הגמ'
ש ( דלדעת הרמב" שהלישה והעריכה בשתי הלח נעשי א בחו ,הרי אי תועלת בכלי
שרת בחו ,ביאר החזו"א ש סקי"א דמ"מ כיו שמדת העשרו נתקדשה וכדקיי"ל מדת יבש
נתקדשה )רמב" פ"א מכלי המקדש הי"ט( ,שפיר יש מצוה להניחו בשעת המדידה בכלי
המקודש] ,אע"פ שאינו מתקדש בו אלא לעני יציאה לחולי ע"י פדיו כדלקמ הערה ,[38
ואח"כ יכול לצאת וללוש בחו] .והנה בלקוטי הלכות מנחות צה :כתב בדעת התוס' ש ,
דכיו דקי"ל שאי אפיית שתי הלח דוחה שבת ע"כ נקטינ לדינא דלא נתקדשה מדת היבש,
ומחמת כ אי הלח מתקדש בתנור ואינו נפסל בלינה .ולפי"ז לדעת התוס' אי כלל מצוה
להניח העשרו בכלי קדוש ,כיו דלא סבירא להו כדעת הרמב" דמדת יבש נתקדשה[.
וע"ע בחזו"א סי' כ"ו סק"ב שנקט עוד שא שאי הכלי מקדש את הסולת הניתנת בו ורק
למצוה בעלמא מניחי אותו בכלי קודש ,מ"מ מצוה להניח אח"כ את כל העשרו בכלי קודש
ולקדשו ש קוד הלישה כדי ללוש בקדושה] ,ובכה"ג אינו יכול ללוש ולערו בחו ,כיו
שיש אומרי שע"י קידוש כלי הוכשר ליפסל ביוצא[ .וכעי"ז כתב בטהרת הקודש מנחות צה.:
ועי"ש בחזו"א סק"ג שהסיק דא"צ להניח את כל העשרונות בכלי אחד ,דג א מניח כל
עשרו בנפרד הכלי מקדשו ,ולא מיקרי קידוש לחצאי.
 .37כמבואר במשנה מעילה ט .דשתי הלח הוכשרו ליפסל בטבול יו ומחוס"כ רק משעה
שקרמו בתנור ,ונחלקו הראשוני ש א הוכשר אז להפסל בלינה ,ומבואר דלכו"ע אינ
מתקדשי בכלי לעני לינה ,והטע שהרי אופי אות מעיו"ט וא יתקדשו בכלי יפסלו בליל
יו"ט .וכ מבואר במשנה במנחות עח :שהלח מתקדש בשחיטת הכבשי ] .ולהל בסעי ל"ט
וס"ג ,יבואר לעני מה הלח מתקדש בקרימתו בתנור ולגבי מה מתקדש בשחיטת הכבשי [.
 .38כ"כ במרכבת המשנה פ"ה מתמו"מ ה"ז וחזו"א סי' כ"ד סק"ט ,שא קידש הסולת בכלי
שרת ,א שלא נתקדשה לכל דבר שהרי הלח מתקדש בשחיטת הכבשי  ,מ"מ יש בה
קדושה לעני זה שאינה יוצאת לחולי ע"י פדיו] .ובזה ביאר החזו"א אי יתכ איסור חימו
בלח הפני  ,הא כיו שאינ מתקדשי אלא בתנור או אח"כ שוב לא שיי לחמצ  .ובקר"א
מנחות נז :יישב באופ אחר ,ומשמע קצת דלא ס"ל כ[.
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úìåñä õåîéç

 .‡Îשתי הלח באות חמ  .39כיצד מחמצ ,מניח בכלי שאור שיש בו כדי
לחמ עשרו סולת ,ומוסי לכלי את הסולת עד שתתמלא המדה ,וכ
יתחמ כל העשרו בשעת הלישה במי  .40וכ עושה בעשרו השני .41
úåøéô éîá õåîéç

 .·Îיש אומרי שיכול להחמי את הסולת על ידי נתינת מי פירות ומי ,42
וראה הערה  .43ויש חולקי וסוברי שאי להחמי כ כיו שאינו נעשה
על יד אלא חמ נוקשה ] ,44ואפילו בדיעבד אינו מועיל .[45
___________________________  *  ___________________________
ואמנ כתב המרכבה"מ דכל זה נפ"מ א הסולת נטמאה ,אבל א היא טהורה בלא"ה
אינה נפדית ,וכמו שנתבאר ברמב" פ"ו מאיסו"מ ה"ה דמנחות אי לה פדיו כשה טהורי
א קוד שקדשו בכלי] ,וכעי"ז העירו התוי"ט מנחות פי"א מ"ט והקר"א ריש פי"ב דמנחות
על דברי התוס' פסחי מו :ד"ה הואיל ,עי"ש[.
 .39ויקרא כ"ג י"ז .והובא במשנה מנחות נב :וברמב" פי"ב ממעה"ק ה"ג ופ"ח מתמו"מ
ה"ט.
 .40כ דעת רבי יהודה במשנה ש דמביא שאור מחומ מביתו ,וכ פסק הרמב" ש .
והנה בתפא"י מנחות פ"ה אות ב' וערוה"ש סי' קי"ז סט"ו כתבו דמודדי מעיקרא את כמות
הקמח שממנו בא השאור כדי שתהיה מדת העשרו הנמדדת ע השאור מכוונת לעשרו של ,
כיו שמנפח השאור אי אפשר לידע את כמות הקמח שיש בו כדאיתא בגמ' .אמנ בלקוטי
הלכות נב :ועבודת הקרבנות ח"ב סי' נ"ט בביאור אות ד' כתבו שא"צ להשגיח אלא על מדת
העשרו כמו שהוא עתה ,וכמ"ש הרמב" לעני חמ שבתודה בפ"ט מהלכות מעה"ק הי"ח.
והטע שאי מחמיצי את הסולת במי לבד ,כתב בתפא"י בועז אות א' שאעפ"י שע"י
מי בלבד ג"כ תתחמ העיסה באותו יו  ,מ"מ למצוה צרי חימו יפה ,ולכ מביא שאור
מביתו שנתחמ ימי רבי קוד האפיה.
 .41עיי בתו"כ אמור פרק י"ג ה"ב ששני העשרוני צריכי שיהו שוות ,ופירשו הר"ש
והראב"ד שצרי למדוד את שני העשרוני בשווה ]במדה מחוקה כדאיתא במנחות פז:
שכ מודדי במדת העשרו[ ,ולא ימדוד אחד גדוש ואחד מחוק ואח"כ יערב יחד ויחלק
בשווה.
והנה כיו שבמקו השאור לא הוצר להניח סולת מנופה ,יש מעט מותר משני העשרונות,
ולכאו' דינו כמותר הקמח שנשתייר בניפוי שנתבאר דינו לעיל בהערה .33
 .42בגמ' מנחות סו ד נג :הובאה דעת רבנ דרבי חנינא ב גמליאל שאי מחמיצי שתי
הלח בתפוחי ] ,והיינו במימיה כמ"ש בזבח תודה[ ,וה"ה בשאר מי פירות .וביארה
הגמ' דא דלא הוי חמ גמור מ"מ נוקשה מיהא הוי.
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 .‚Îא לא עירב מי במי פירות ,לכל הדעות אינו מועיל כלל ,כיו שאי כח
במי פירות להחמי את הסולת .46
äðåáìå ïîù úåðåòè ïðéà

 .„Îשתי הלח אינ טעונות שמ ולבונה .47
___________________________  *  ___________________________
והנה בגמ' לא נתבאר אי מיירי שעירב בה מי או לא ,וכתב בזבח תודה דלדעת רש"י
בפסחי לה .ד"ה ביי והרמב" פ"ה מחמ ומצה ה"ב דס"ל שא עירב מי פירות ע מי
הוי חמ גמור ,ע"כ מיירי שלא עירב מי דלא הוי חמ גמור ולכ לא מהני לשתי הלח ,
אבל א עירב מי שפיר מחמ בה לכתחילה.
 .43עיי בחזו"א מנחות סי' ל"ה סק"ד וסק"ח שלדעת הרמב" יש לפרש את דברי רבנ
בכה"ג שעירב בה מי  ,וא דהוי חמ גמור ,מ"מ אי מחמיצי בתפוחי כיו שאינו
החימו שעליו נתכוונה התורה ,ולפיכ יש להמתי עד שהעיסה תחמי מכח המי ללא כח
התפוחי שממהר להחמי אותה.
 .44דעת ר"ת בתוס' פסחי לה :ובמנחות ש דמי פירות לבד לא הוי חמ כלל ובסוגיא מיירי
שעירב בה מי  ,ובכה"ג הוי חמ נוקשה שעליו אמרו רבנ דרחב"ג שאי מחמיצי בו.
ועיי בפמ"ג ומקור חיי או"ח ריש סי' תס"ב שכתבו דא לדעת ר"ת א היה הרוב מי
הוי חמ גמור ,והובא בביאוה"ל ש ס"ב ד"ה ממהרי  .וכ"כ החזו"א או"ח סי' קכ"א סקי"ב.
ולפי"ז א בשתי הלח מהני לכתחילה א היה רובו מי ומיעוטו מי פירות] .ואפשר שא
החזו"א שהובא בהערה הקודמת יודה שבאופ זה אי המי פירות מקדימי להחמי קוד
המי כיו שה מועטי [.
 .45עיי בזבח תודה ש שכתב דמדברי התוס' במנחות נג .ד"ה אלא מבואר דבדיעבד א
חמ נוקשה כשר לשתי הלח  ,אלא דלכתחילה אמרו רבנ שאי מחמיצי בתפוחי ,
]וכ דעת תוס' בפסחי מג .ד"ה מא וחולי כג :ד"ה ואי[ .אמנ הוסי ע"ז החזו"א במנחות
סי' ל"ה סק"ח דכל זה לסוברי דחמ נוקשה איסורו מ התורה ולא נתמעט אלא מכרת,
אבל לפי מה שהוכיח המג"א ריש סי' תמ"ב מדברי השו"ע סי' תמ"ז דקיי"ל נוקשה דרבנ,
לא יועיל להביא שתי הלח מחמ נוקשה אפי' בדיעבד ,כיו דמ התורה אי לו די חמ
כלל] .ולפי"ז צרי להזהר שיהיה חמ גמור ויראו בו סדקי ,דבהכסיפו פניו חשיב חמ
נוקשה כמו שפסק השו"ע או"ח סי תנ"ט ס"ב[.
 .46היינו בי לדעת ר"ת והרמב" ש דמי פירות בלי מי אינ מחמיצי כלל] ,וכ פסק
השו"ע או"ח סי' תס"ב סעי ב'[ ,ובי לדעת רש"י בפסחי לה .דבכה"ג הוי חמ נוקשה,
כיו דחמ נוקשה לא מהני לשתי הלח אפי' בדיעבד כמו שנתבאר בהערה הקודמת.
 .47משנה מנחות נט ,.וכ מבואר ברמב" פי"ב ממעשה הקרבנות ה"ז דמנחות שאינ קריבות
לגבי המזבח אינ טעונות שמ ולבונה ,וכמ"ש הרדב"ז ש  .וא נת שמ או לבונה לא
עבר בלאו ,דלא נאמר בתורה איסור נתינת שמ ולבונה אלא במנחת חוטא ומנחת סוטה.
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 .‰Îלישת שתי הלח ועריכת נעשי אפילו בחו .48
 .ÂÎלשי במי כל עשרו בפני עצמו  .49וא לש את שני העשרונות יחד ,יש
אומרי שאינו יכול לחלק אחר כ ופסולות  ,50ויש חולקי .51
 .ÊÎאי צרי ללוש דווקא בכלי אלא אפילו על גבי שולח או טבלא .52
äùéìä éî

 .ÁÎהמי שלש בה יכולי להיות בי חמי ובי צונני  ,53ויש אומרי שמצוה
ללוש במי פושרי ולא בצונני .54
___________________________  *  ___________________________
 .48משנה מנחות צה :ורמב" פ"ח מתמו"מ ה"ז דלישת ועריכת בחו ,וביאר בליקוטי
הלכות ש דהיינו שנעשי אפי' בחו.
 .49דשתי הלח נילושות אחת אחת כדאיתא במשנה מנחות צד .ורמב" פ"ח מתמו"מ ה"ו.
 .50כ"כ החזו"א מנחות סי' כ"ו סק"ד ,דכיו שהקפידה התורה על מדת העשרו לכל לח ,
א עירב את שני העשרונות אינו יכול לחלק אח"כ ,שא"א לידע א כמות הקמח
שבעיסה האחת הוא עשרו שאפשר שאי גיבול שוה.
 .51כ כתב בחזו נחו על המשניות ריש פי"א שכל הדיני שנאמרו במשנה ש אינ
לעיכובא .וכ נראה בלקוטי הלכות צד .תורת הקדשי אות א' שדי זה אינו אלא למצוה.
 .52כ איתא בגמ' בד נז ,:וכ מבואר בדברי השטמ"ק על המשנה במנחות צו .אות ו'
והרע"ב פי"א מ"ד ,דמנחות הנעשות בחו אינ טעונות כלי בלישת ועריכת] .וע"ע
רש"י בזבחי צו .ד"ה וקדושת שהוכיח מהמשנה ש דא"צ כלי שרת[.
 .53במשנה במנחות נה .מבואר שכל המנחות נילושות בפושרי ,והיינו לאפוקי חמי כדי
שלא יחמיצו .ולפי זה בשתי הלח שה חמ אפשר ללוש אפי' בחמי.
 .54נחלקו האחרוני מה הטע שלשי את המנחות דווקא בפושרי ,בעולת שלמה ולקוטי
הלכות ש כתבו דהטע כדי שתהיה העיסה קרובה לחימו ויתקיי בה די שימור
מחמ ,וכמו שנתבאר בפסחי מ .שמצוה ללתות את החיטי שישתמשו בה למצות כדי
שיוכלו לקיי בה מצות שימור .ולפי זה בשתי הלח אי טע ללוש דווקא במי פושרי
ולא בצונני ] ,וכ"כ במזבח אבני ח"ב סי' ח'[ .אבל החזו"א במנחות סי' ל"ה סק"א וערוה"ש
סי' פ"ה סעי כ"ב ביארו שיש הידור מצוה ללוש בפושרי כיו שכ נאפית הפת טוב יותר.
ולדבריה ג בשתי הלח יש הידור ללוש בפושרי ולא בצונני .
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óåèé÷å äëéøò

 .ËÎעורכי את צורת הלח ומקטפי אותו במי .55
íçìä úåãéî

 .Ïאור כל לח שבעה טפחי ורוחבו ארבעה טפחי .56
åéúåðø÷å íçìä äáåâ

 .‡Ïנחלקו הראשוני בצורת הלח ,יש מהראשוני שכתבו שמוסיפי מעט
בצק בקרנות הלח וגובה כל קר ארבע אצבעות ,אבל בשאר הלח אי
שיעור לעוביו  .57ויש שכתב שגובה הלח בשיעור ארבע אצבעות  ,58ואול
נחלקו המפרשי בכוונתו ,יש שביארו שכ גובהו של כל שטח הלח  ,59ויש
שפירשו שכוונתו כדעה הראשונה .60
___________________________  *  ___________________________
 .55עיי תפארת ישראל מנחות פ"ה אות י"א שפירש דעריכה היינו עשיית צורת הלח
וקיטופו במי .
 .56משנה מנחות צו .ורמב" פ"ח מתמו"מ ה"י.
עיי בתוי"ט מנחות פי"א מ"ד ובשושני לדוד ש שכתבו שאי כופלי את הלח לתוכו
כמו בלח הפני  ,כדמוכח מהרמב" שלא הזכיר פרט זה לגבי שתי הלח .
 .57כ"כ רש"י מנחות צו .והרע"ב פי"א מ"ד בכוונת המשנה ש דקרנותיה ארבע אצבעות,
וכ הכריע התוי"ט ש מ"ה .והנה מפשטות לשונ שכתבו שאור הבצק הוא ד' אצבעות
נראה שאור זה מושכב בקצוות הלח  ,אול מדברי התשב" )בשו"ת ח"א סי' קל"ד(
והתפא"י ש אות י"ט מבואר שפירשו שגובה הבצק שבקרנות הוא ד' אצבעות .ומשמע
בדבריה שגובה זה כולל את עובי הלח ]שהוא כג' רבעי אצבע כדלהל[.
 .58כ"כ הרמב" פ"ח מתמו"מ ה"י.
 .59כ נקטו בדעתו הרלב"ג שמות כ"ה ל' והובא בכס"מ פ"ה מתמו"מ ה"ט ,וכ נראה
מדברי הכס"מ ש ובפרק ח' .ולפי"ד אי מקור שמניחי בצק בקרנות הלח  ,וכמו
שהעיר התפא"י ש .
ואול תמה עליו הרלב"ג וכ התפא"י בחומר בקודש פ"ב אות נ"א ,שלא יתכ שמכמות
מועטת של סולת יאפו לח בגובה כזה ,עי"ש שהאריכו שעפ"י החשבו צרי להיות כל לח
בעובי ג' רבעי אצבע בקירוב ,אלא שזה משתנה לפי קושי העיסה ורכותה.
 .60כ ביאר התשב" )שו"ת ח"א סי' קל"ד( ,וכ"כ החומר בקודש ש דמש"כ הרמב"
שגובהו ארבע אצבעות היינו בשפת הלח במקו הקרנות.
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 ˘ÈÂמהראשוני שכתב שעושי ללח שמונה צלעות ,ואור הצלעות שבזויות
הלח באלכסו ה ארבע אצבעות .61
íçìä úøåö

 .·Ïשתי הלח יהיו מרובעות ולא עגולות .62
 .‚Ïיש שכתב ששתי הלח צריכי שיהיו שוות בתמונת ובצורת .63
äéôàä äùòî
íçìä úééôà

 .„Ïאופי את שתי הלח בעזרה  ,64ונחלקו האחרוני א התנור שאופי בו
הוא כלי שרת .65
___________________________  *  ___________________________
וע"ע במרכבה"מ פ"ה מתמו"מ ה"ט שפירש בדברי הרמב" שעושי ללח ארבע דפנות
שלמות בגובה ארבע אצבעות .ובערוה"ש סי' ק"י סכ"ה וסי' קי"ז סט"ז ביאר את דברי
הרמב" באופ אחר.
 .61זהו דעת הרלב"ג ש  ,אמנ בתוי"ט ועוד אחרוני תמהו עליו מדברי הגמ' במנחות ש .
 .62רמב" פ"ח מתמו"מ ה"י ,ופירש התוי"ט מנחות פי"א סו מ"ד דהיינו לאפוקי עגולה
או בעלת ה' צלעות ויותר ,אבל אי הכוונה שתהיה מרובעת ע צלעות שוות שהרי
ארכה יותר על רחבה.
 .63בתו"כ אמור פרק י"ג ה"ב איתא שתי שיהו שוות ,שני עשרוני שיהו שוות ,ובהגהות
הגר"א גרס שני עשרוני "שיהיה בשניה ב' עשרוני " ,משו שכבר נדרש בתחילה
שיהו שוות ,אמנ בביאור הח"ח כתב לבאר שכוונת התו"כ בתחילה שתהא תמונת וצורת
שווה ,ואח"כ דרשו שיהא שיעור או מדידת שווה ,עיי לעיל הערה .41
ויש לעיי א צרי שיהיו שווי בדמיה ]ושתהיה לקיחת כאחת[ כמו בשני כבשי התמיד.
 .64משנה מנחות צה :ורמב" פ"ח מתמו"מ ה"ז.
והנה בפשוטו הטע שצרי לאפות בעזרה הוא כדי שהתנור יקדש בקדושת כלי שרת
]שאי כל"ש מקדשי אלא בפני [ .ואמנ יש שנקטו שאי הלח מתקדש בתנור כלל כמו
שיתבאר בהערה הבאה ולהל סעי ל"ט ,ולדבריה לא נתבאר הטע שצרי לאפות את
הלח בעזרה .ואכ הרמב" בפיה"מ במנחות ש כתב ג"כ שאי לזה טע בגמ' ,וביאר
הח"ח בזבח תודה דצ"ל שכ בא בקבלה] .ובמרכבה"מ פ"ה מתמו"מ ה"ז ועזר"כ ויקרא
דיבורא דנדבה ד נא :כתבו דהטע משו דכתיב בקרא דיחזקאל "אשר יאפו את המנחה"
והובא במנחות צו ,.ושתי הלח נמי איקרו מנחה כמבואר במנחות מו.[:
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 .‰Ïאפיית שתי הלח אינה דוחה שבת ויו טוב ,ולפיכ אופי אות מערב
יו"ט ,וא חל ערב יו"ט בשבת מקדימי לאפות בערב שבת .66
___________________________  *  ___________________________
וע"ע בלקוטי הלכות ש שכתב שא לדעת תוס' בד צה :ד"ה אלא שנחלקו התנאי א
התנור מקדש או לא ,מ"מ לכתחילה צרי לאפות בעזרה.
 .65בגמ' בזבחי צו .מבואר דתנור של מקדש שאופי בו שתי הלח ולח הפני של מתכת
הוא ,כיו שהוא כלי שרת .ואמנ בדעת הרמב" נחלקו האחרוני  ,דהנה הרמב" בפי"ב
ממעה"ק הכ"ג כתב "מחבת ומרחשת היו בעזרה ושתיה מכלי השרת ומקדשי ,ותנור של
מקדש של מתכת היה" .ודייקו מדבריו הלח"מ פ"ה מתמו"מ ה"ז והבה"ז מנחות עב :ועוד
שרק המחבת והמרחשת ה כלי שרת ולא התנור ,ולפי דבריה מיושב היטב אמאי אי הלח
נפסל בלינה .ועיי להל סעי ל"ט והערה  74עוד בזה .אמנ בעיני אברה פי"ג ממעה"ק
ה"ו ועוד ביארו דמש"כ שהתנור של מקדש של מתכת היה ,היינו משו שהיה כלי שרת כמו
שנתבאר בגמ' ,וכתב בעיני אברה דמ"מ אי הלח נפסל בלינה כיו דשתי הלח ולח
הפני יש לה אור זמ וכמ"ש הרמב" בפיה"מ למעילה פ"ב] .וע"ע במקד"ד סי' ב' וסי'
ג' שכתב דהתנור נתקדש רק בקדו"ד לעני שצרי לעשותו של מתכת וטעו גניזה ,אבל לשאר
דברי לא חשיב כל"ש[.
ולדעת התוס' שנחלקו התנאי א התנור מקדש ,כתב בליקוטי הלכות דקיי"ל כמ"ד תנור
אינו מקדש] ,שהרי סת משנה ס"ל דאי האפיה דוחה שבת ואינו נפסל בלינה[ ,ולפי"ז א"צ
שיהיה התנור כל"ש כלל ,ודברי הגמ' בזבחי ה למ"ד תנור מקדש .ועי' ש בתורת הקדשי
אות ה' שהביא את דברי התוס' בש יש אומרי .
 .66משנה מנחות ש ורמב" פ"ח מתמו"מ ה"ח .וע"ע בפסחי מז .דלמ"ד נדרי ונדבות
קריבי ביו"ט האפיה ג"כ דוחה יו"ט כיו שיש בזה ג צור הדיוט ,וכ הדי למקצת
ראשוני שפסקו כ ,אול לדינא פסקו הרמב" פ"א מחגיגה ה"ח ועוד ראשוני וכ הטור
והרמ"א או"ח סי' נ"א דאי נו"נ קריבי ביו"ט ,וכ"ה בלקוטי הלכות חגיגה ז.:
והנה כשחל יו"ט של עצרת ביו א' או ביו ו'] ,או שחל בשבת לדעות שבזמ שמקדשי
עפ"י הראיה אי מקפידי שלא יחול בשבת[ ,אופי באותו יו ג את לח הפני שאפיית
ג"כ אינה דוחה שבת ויו"ט ,ולכאו' מקדימי לאפות את לח הפני דתדיר עדי.
ובמזבח אבני ח"ב סי' ח' כתב עוד טע שצרי לאחר את אפיית שתי הלח  ,שא יאפו
את לח הפני לאחר שתי הלח שה חמ בעוד התנור ח  ,יהיה בה פסול מחמת חו
התנור] .ועיי להל דמדברי הרמב" ספי"ב ממעה"ק משמע דלא קיי"ל כתוספתא דכל לח
נאפה בתנור אחר[ .אמנ העיר הגר"ח יוז'וק שליט"א דבמרדכי פסחי אות תק"ע כתב
שאופי את החמ שבתודה ע המצות שבתודה בתנור אחד ,וע"כ דסגי שיהיה שמ מצה
ואי איסור בבליעת טע חמ.
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 .ÂÏאופי כל לח בפני עצמו  ,67ויש שכתבו שאפשר לכתחילה לאפות את
שניה יחד  .68ויש שכתב שצרי להניח כל אחד בתנור בפני עצמו ואחר
כ אופי את שניה .69
___________________________  *  ___________________________
 .67משנה מנחות צד .דשתי הלח נאפות אחת אחת .ודעת רוב האחרוני דכוונת המשנה
לאפוקי שניה יחד ,עי' קרי"ס פ"ח מתמו"מ ,חזו נחו על המשניות ,מנ"ח מצוה ש"ז
אות ח' ,קר"א במנחות ש ועוד] ,אמנ הקר"א ביאר דרק בשימת הלח צרי להקפיד בזה
כדלהל[.
והנה בתורת הקדשי ש משמע שזה לעיכובא ,וכ נקט בנזר הקודש במנחות ש  ,אמנ
בחזו נחו מבואר שכל דברי המשנה אינ לעיכובא אלא למצוה בעלמא.
וע"ע בפלתי סי' ק"ח סק"ז ובמנ"ח ש שנקטו דיכול לאפות ע הלח פת אחרת של
חולי ,דאי המיעוט אלא שלא לאפות את שתי הלח ביחד .וראה להל הערה  83עוד בעני
זה] .ובשו"ת מראה יחזקאל סי' ל"ז ול"ח הקשה ע"ז מהגמ' בחולי לב .דממעטינ כעי"ז
בשחיטת פרה אדומה שלא ישחוט אחרת עמה ,ונתבאר בגמ' שג בהמת חולי אסור לשחוט
יחד ע הפרה .אמנ בשו"ת מהרש" ח"ב במפתחות לאה"ע סי"ד הכריע לדינא כמנ"ח.
ושמא הטע לחלק מהא דחולי ,דהכא כיו ששתי הלח באות יחד מסתבר שהתורה באה
למעט שלא יאפו אות יחד ,משא"כ בפרה שאינה באה ע חברתה ,נקטינ דהתורה באה
למעט כל שחיטה בהמה אחרת ע הפרה ,ויל"ע[.
 .68כ כתבו בטהרת הקודש מנחות ש וחזו"א מנחות סי' כ"ו סק"ה דאי כוונת המשנה
לאפוקי שלא יאפה שניה יחד ,אלא דלח הפני נאפה דווקא שני שני ולא אחת
אחת ,אבל שתי הלח נאפות אפי' אחת אחת] .ולפי"ד ודאי אפשר לאפות יחד עמה פת
חולי .וע"ע הערה .[83
 .69כ כתב הקר"א ש  ,שאי די המשנה אמור אלא בהכנסת הלח לתנור אבל באפיה אי
קפידא שלא לאפות את שניה יחד .וכ משמע קצת מלשו התו"כ אמור פרק י"ח ה"ב,
יכול א שתי הלח ירדו לתנור שתי וכו'] .ועיי נזר הקודש ש שהעיר על הקר"א ,מהא
דאיתא בתוספתא דמנחות ריש פי"א שבתנור של שתי הלח היה מקו רק ללח אחד .אמנ
מדברי הגמ' בזבחי צו .נראה שבתנור של שתי הלח אפו ג את לח הפני  ,והובא
ברמב" ספי"ב ממעה"ק ,ומוכח דלא קיי"ל כהאי תוספתא[.
והנה הקר"א הוכיח דבריו מהא דאיתא בגמ' דהתנור יכול לקדש הלח  ,וא אופי כל
לח בפ"ע אי יתקדש ,הא כלי שרת אינ מקדשי אלא כשיש בה כל השיעור הראוי.
וכדבריו בזה נקט בטהרת הקודש ש  .אמנ המקד"ד סי' ג' סו אות ג' והחזו"א סי' כ"ו
סק"ג כתבו דכיו שכ אפיית בתנור מדי התורה ,שפיר מתקדשי בכלי שרת באופ זה.

·
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 .ÊÏכתבו האחרוני ששתי הלח אינ נאפי בתו דפוס כמו בלח הפני,
אלא בתנור עצמו  .70וראה הערה .71
÷íçìä éðô úîéø

 .ÁÏאי שתי הלח כשרי למצוות עד שיקרמו פניה בתנור  ,72וצרי שיקרמו
פניה העליוני והתחתוני .73
 .ËÏיש אומרי שמשעה שקרמו פניה בתנור הוכשרו ליפסל במגע טבול יו
ומחוסר כיפורי כשאר קודש  ,74וראה הערה  .75ויש מהראשוני שנקטו
___________________________  *  ___________________________
וכעי"ז נתבאר בחי' הגרי"ז מנחות ח .שמטע זה אי כא חסרו מצד הדי שאי כלי שרת
מקדשי אלא מלאי  ,עי"ש.
 .70כ כתב בטהרת הקודש מנחות צד .דמסתימת הרמב" משמע שאינו נאפה בדפוס ,וכ
מבואר מדברי החת"ס בשו"ת או"ח סי' קכ"ה ובישועות יעקב או"ח סי' רנ"ד סק"ב.
 .71עיי בנזר הקודש מנחות צד .שהביא דמדברי התוספתא דמנחות ריש פי"א מוכח שג
שתי הלח נאפו בדפוס .אמנ כבר נתבאר לעיל שמדברי הרמב" מוכח דלא קי"ל
כתוספתא.
 .72משנה מעילה ט .דמשקרמו פניה בתנור הוכשרו לשחוט עליה את הכבשי  ,והטע
כמ"ש רש"י ותוס' ש דקוד לכ אינ קרויי לח ] .ולעני א צרי שיקרמו פניה
בתנור בשעת התנופה ראה להל סו הערה  .[109והשיעור בזה נתבאר בתוס' מנחות עח:
וכ"ה ברמ"א או"ח סי' רנ"ד ס"ה ,שכל שפורסה ואי החוטי נמשכי ממנה קרוי קרימת פני .
 .73כ כתבו בישועות יעקב או"ח סי' רנ"ד סק"ב ובשו"ת תשובה מאהבה ח"א סי' נ"ח
]וח"ב סי' ר"ס[ ,ודומיא דלח הפני שנתבאר בירושלמי דשבת פ"א ה"י ]והובא בתוס'
שבת כ .ד"ה איבעיא[ דלא סגי בקרימת צד אחד .והטע כתב בקר"א שבת יח :שאי תורת
לח עליו עד שיקרמו שני פניו ,ומשא"כ בשבת משקר צד אחד תו ליכא למיגזר שמא
יחתה] .ואמנ בפני משה על הירושלמי ש ביאר דבלח הפני כתיב ואפית אותה דמשמע
שיהיה אפוי כראוי ,ולפי זה בשתה"ל א"צ קרימת שני הפני  ,ועי' בזה[.
 .74כ איתא במשנה במעילה ט .וברמב" בפי"א מאבות הטומאות הי"ג .וכתבו רש"י ורגמ"ה
והרמב" בפיה"מ ש  ,דלא גרסינ במתני' לינה שאי התנור מקדש לעני זה.
והנה בגמ' במנחות צה :מבואר שא התנור מקדש א"א לאפות את הלח בעיו"ט כיו
שהוא נפסל בלינה ,והאפיה דוחה שבת ויו"ט .אכ הרמב" פסק שאופי מעיו"ט ומ"מ אי
בו פסול לינה ,והאחרוני כתבו בזה טעמי שוני  .יש שכתבו שהתנור אינו כלי שרת )לח"מ
פ"ה מתמו"מ ה"ז ,ברכת הזבח מנחות עב :ועוד( ,ויש שכתבו שאינו מקדש שלא מדעת
)חסד"ד מנחות רפי"א ,חת"ס חאו"ח סי' קכ"ה( ,או שאינו מקדש שלא בזמנו )תפא"י מנחות
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שנידו זה תלוי במחלוקת תנאי א התנור מקדש  ,76ולדבריה יש שכתב
___________________________  *  ___________________________
ספ"י בבועז ,שואל ומשיב תנינא ח"ד סי' נ"ו( .ויש שביארו שדי התורה שלא יתקדש הלח
אלא בשחיטת הכבשי )מרכבה"מ פ"ה מתמו"מ ה"ז וחזו"א מנחות סי' כ"ד סק"י(.
ואול לפי"ז צ"ע אמאי לעני מגע טבו"י ומחוס"כ נתקדש הלח בתנור .ונאמרו בזה שני
אופני באחרוני  .דעת המקד"ד בסי' ג' אות א' דקידוש הלח בזמ הקרימה בתנור אינו
מדי קידוש כלי ]דא"כ היה מתקדש בשעת הכניסה לתנור וכמו שהקשו התוס' במעילה ח,[.
אלא היינו משו שכ הוא מתוק למצוותו ,ומשעה זו יש עליו די קודש לעני מגע טומאה,
עי"ש שהארי בזה .אמנ בעיני אברה פי"ג ממעה"ק ה"ו ואו"ש פ"ז מתמו"מ ה"ג פירשו,
דרק לעני לינה לא מהני הקידוש משו שמצוותו לימי רבי כמ"ש הרמב" בפיה"מ מעילה
פ"ב ,והיינו שכ מצוותו לאפות מאתמול] .וא שיש היתר מעיקר הדי לאפותו בשבת ויו"ט
ורק משו פסול לינה אופי מאתמול ,ביאר המהרש" ח"ב סי' י"ד דכיו דקי"ל שבת דחויה
אצל קרב ,חשיב דמצוותו מערב שבת ויו"ט[.
 .75עיי בדיני הבאת המנחות שנתבאר דג קוד שקדשו המנחות בכלי הרי ה נטמאי
במגע טבול יו ] ,והובא לעיל בהערה  ,[21וכדאיתא ברמב" בהל' אבות הטומאות ש ,
ומקורו מתוספתא דטהרות פ"א ה"ד .ולפי"ז יש לתמוה דהא במשנה במעילה משמע שקוד
קידוש כלי אינ נפסלי בטבול יו .
והנה התוס' במעילה ח .ד"ה קרמו כתבו דהמשנה אזלא כמ"ד חולי שנעשו על טהרת
הקודש לאו כקודש דמו ,וכיו שהוא כחולי אי בו טומאת שלישי .ומשמע דלדבריה הטע
להא דאיתא בתוספתא שנפסלי קוד קידוש כלי הוא משו דכקודש דמו ,וכ נראה מהר"ש
בטהרות פ"א מ"ח] ,ולדינא נחלקו הרמב" והראב"ד פי"א מאבות הטומאות ה"ט אי כקודש
דמו[ .ואול לדעת הרמב" עצמו שפסק דלאו כקודש דמו ,הוכיח המקד"ד טהרות סי' מ'
אות ב' שיש כא די מיוחד בדבר שהוקדש בקדו"ד שיש בו טומאת שלישי] .וע"ע במשנה
אחרונה טהרות פ"ב סו מ"ח שביאר דבאמת ג קוד קידוש כלי נטמאי במגע טבו"י ,אלא
שדי שריפת אינו בעזרה כשאר פסולי קודש ,וה"ה דיכול להנות מה בשעת שריפת
כתרומה[.
 .76כ דעת התוס' מנחות צה :ד"ה אלא ומעילה ח .ד"ה קרמו ,דלמסקנת הגמ' במנחות הוי
פלוגתא דתנאי אי תנור מקדש ,והמשנה במעילה סברה דתנור מקדש לכל הדיני  ,אבל
המשנה במנחות ק :שנקטה שאי האפיה דוחה שבת ויו"ט ,ס"ל דאי תנור מקדש ומה"ט
אי בה פסול לינה] .ומבואר בתוס' ש ובזבחי כ :ד"ה יציאה ומנחות ט .ד"ה ריש לקיש
)ופסחי מו :ד"ה הואיל( ,דלמ"ד תנור מקדש הרי הוא מקדש בי לעני פדיו ובי למגע
טבו"י ומחוס"כ ובי ללינה ,וכ גרסו במעילה ש במשנה דהתנור מקדש לעני לינה[.
וע"ע בשטמ"ק במעילה ש אות ל"ב בתי' השני שנקט שהלח מתקדש בשעת כניסתו
לתנור ולא בקרימת הלח ] ,ורק לעני לשחוט עליו את הכבשי בעינ קרימה[.
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שלהלכה אי התנור מקדש ,ומ"מ ראוי שלא יכוו לקדש את הלח בתנור ,וכ
לא תחול עליו קדושת הגו עד שחיטת שני כבשי השלמי .77
íçìä àîèð

 .Óנטמא הלח בטומאת מת ואי אפשר להביא לח אחר ,מביאי אותו בטומאה
ואינו נאכל .78
 .‡Óנטמא בטומאה אחרת ,נחלקו האחרוני א דינו כנטמא במת או שהוא
פסול .79
 .·Óנטמאת אחת מהחלות ,השניה כשרה .80
___________________________  *  ___________________________
 .77כ"כ הלקוטי הלכות במנחות ש  ,דלשיטת קי"ל כסתמא בתרא דמתני' במנחות ק :דס"ל
שאי האפיה דוחה שבת ויו"ט ואי התנור מקדש את הלח כלל .ומ"מ כתב דכיו
דלמ"ד תנור מקדש כשאופי הלח בע"ש הרי הוא נפסל בלינה ,עצה טובה שלא יכוו לקדש
הלח בתנור וכלי שרת אינ מקדשי אלא לדעת ,וכ לא יהיה בו פסול לינה] .והנה מדבריו
משמע שכיו שדברי הרמב" בעני זה אינ ברורי כ"כ וכמו שהקשו האחרוני  ,ראוי לעשות
כ כדי לצאת מידי ספיקא ,אמנ לכאו' לפי מה שיישבו האחרוני את דבריו היטב א"צ
לעצה זו[.
אמנ החזו"א במנחות סי' כ"ה סק"ח נתקשה בדבריו ,וכתב דאי תנור מקדש הוי קידוש
זה לעיכובא שהרי מצות התורה שהלח יתקדש בתנור ,וא"כ א"א לכוו שלא לקדש בו.
 .78משנה פסחי עו :ורמב" פ"ד מביאת מקדש ה"ט ה"י והי"א ,שכל קרב ציבור שזמנו
קבוע דוחה את הטומאה ואינו נאכל.
והנה הרמב" ש בהלכה ט"ו כתב שכל זה כשא"א בעני אחר משו דטומאה דחויה
בציבור .ואמנ בשתי הלח שנטמאו א לדעת הראשוני שפסקו טומאה הותרה בציבור
מביאי לכתחילה טהורי תחתיה ]א אפו מתחילה עוד שני לאחריות[ ,וכמבואר בגמ'
ביומא ד ז .שבקרב הנאכל לכו"ע מחזרי אחר טהורי כדי שיוכלו לאוכלו.
 .79דעת הפר"ח ובית מאיר או"ח סי' תר"ע והתבואות שור בחי' לשבת כא ,:דג לגבי
טומאת בשר אמרינ דלא הותרה בציבור אלא טומאת מת בלבד ,וכמו שהוכיח מדבריה
המנחת ברו או"ח סי' ק"ו .ולפי דבריה אי מביאי את הלח אלא כשנטמא בטומאת מת.
אול המנחת ברו ש הארי לחלוק עליה דבטומאת בשר הותרו כל הטומאות ,וכדבריו
נקט החזו"א זבחי סי' ד' סק"א .וכ נראה מדברי התוס' במעילה ח .ד"ה הוכשרו.
 .80כ דעת רבנ במשנה מנחות יד :וכ"פ הרמב" פי"ז מפסוה"מ הי"ג.
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 .‚Óנחסר כל שהוא מהלח ,א נחסר אפילו מאחד מה קוד זריקת ד
הכבשי שתיה פסולות ,וא נחסר לאחר שנזרק דמ כשרות  .81וא נחת
הלח ולא נחסר ממנו ,יש לדו מה דינו ודי הלח השני .82
ãáàù åà íçìä ìñôð

 .„Óנפסל הלח או שאבד לאחר כניסת יו טוב ]או שבת הסמוכה לו מלפניו[,
דנו האחרוני א אפשר לאפות בשבת או ביו טוב ,ראה הערה .83
___________________________  *  ___________________________
 .81רמב" פי"ב מפסוה"מ ה"ג.
 .82הנה בלח הפני נתבאר במנחות יב :דילפינ מקרא שא נפרס לח אחד כול פסולות,
וכ הדי בלחמי תודה כדאיתא במנחות מו ,.וביאר רש"י ש דילפינ לחמי תודה מלח
הפני שהכל נפסל .ולפי"ז יש לדו דבשתי הלח לא נאמר די זה .אמנ עדיי יש לעיי
דשמא כל זה לעני שיפסול את חבירו ,אבל הלח שנפרס הוא עצמו פסול ג בשתי הלח
משו דדמי לנחסר ,וברמב" לא נתבאר הדי בזה וצ"ע.
 .83עיי בהגהות היעב" למנחות מו :שכתב שא אבד הלח אי תקנה לאפות ביו"ט .וכ"כ
בחי' חמדת שלמה מנחות צה) :הודפס לאחר חי' ב"מ( ,דמהמשנה במנחות ק :שנקטה
ששתי הלח אי נאכלות פחות משני ימי משעת אפיית משמע שא"א לאפות בשבת ויו"ט,
והוכיח כ ג מדברי הרע"ב באבות פ"ה מ"ה] ,וה דברי רש"י ביומא כא .ד"ה ולא[ .אמנ
בדעת הרמב" צידד שאפשר לאפות בשבת וביו"ט ,עי"ש שהארי בזה] .ומדברי האחרוני
שהובאו להל מוכח דפשיטא להו דא"א לאפות בשבת ,שהרי לא דנו אלא על יו"ט[.
אפיית שתי הלח ע פת אחרת :והנה בפלתי סי' ק"ח סו סק"ז כתב שהטע שאי היתר
לאפות ביו"ט יחד ע פת של חולי ]וכמו שנתבאר בביצה יז .שהפת נאפית טוב יותר
כשהתנור מלא והוי צור יו"ט[ ,היינו משו דהקדש הוי דבר שיש לו מתירי ע"י פדיו,
ובכה"ג דיש לו מתירי קיי"ל ריחא מילתא ,וכיו שאי הריח בטל בפת של חולי אסור
לאוכלו ביו"ט .והעיר בשו"ת מהרש" ח"ב במפתחות לאה"ע סי' י"ד ,דכל זה מיישב לסוברי
שאי התנור מקדש בקדוה"ג ,אבל לסוברי דהתנור מקדש הרי חלה על הלח קדוה"ג ואי
לו פדיו וא"כ הוי דבר שאי לו מתירי] .ויש להוסי שא שהלח קדוש רק בשעת הקרימה
וכבר קוד לכ נבלע ריח הפת בשל חולי ,מ"מ הא לדינא אי ללח פדיו משעה שהוקדש
בקדו"ד כמבואר לעיל בהערה  .[38אול כתב דמ"מ אסור לאפות באופ זה משו הכנסת
חולי בעזרה ,עי"ש.
אכ בחזו"א מנחות סי' ל"ב סקי"ח כתב דאי נימא שאי התנור מקדש יכול לאפות בעני
זה ,ואח"כ יקדיש את שתי הלח ע כוונה למוסר לציבור ,והשאר יאכל ביו"ט .ולכאו'
כוונתו שיאפו את הלח בחו ,וזהו מ"ש אח"כ דכל זה דווקא לשיטת תוס' ]דא"צ לאפות
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 .‰Óכבשי עצרת הבאי לשלמי הרי ה קדשי קדשי .84
 .ÂÓשני כבשי עצרת צריכי שיהיו

זכרי 85

בתו שנת הראשונה .86

÷íéùáëä úééð

 .ÊÓיש שכתב שכבשי עצרת אי צרי שתהיה לקיחת כאחת ,וכ אינ צריכי
להיות שוי במראה בקומה ובדמי  .87וראה הערה.
 .ÁÓיש מהאחרוני שכתבו שקוני את כבשי העצרת לאחר אפיית שתי
הלח .88
___________________________  *  ___________________________
הלח בפני בתנור כל"ש[ ,אבל לשיטת הרמב" א"א לאפות ביו"ט באופ זה ,והיינו משו
שצרי לאפות בפני וכדברי המהרש" ] .וע"ע במהרש" שד לאסור עוד משו מעילה שהרי
נהנה מהתנור של הקדש לצור הדיוט ,אול כתב דכיו דהוי לצור שתי הלח אי בזה
מעילה[.
 .84גמ' זבחי נה .ורמב" פ"ה ממעה"ק ה"ג .ונפ"מ שיש בה מעילה כמ"ש במשנה מעילה
ט .וברמב" פ"ב ממעילה ה"ו ,וכ טעוני שחיטה בצפו ונאכלי לזכרי כהונה בעזרה
ליו ולילה ,ויתבאר כל די במקומו.
 .85משנה וגמ' תמורה יד .שכל קרבנות הציבור זכרי ורמב" פ"א ממעה"ק הט"ו.
 .86רמב" פ"א ממעה"ק הי"ד.
 .87כ"כ הרדב"ז פ"ח מתמו"מ הי"ד ,דלא בעינ בכבשי עצרת שיהיו שוי וכו' כמו גבי
שעירי יו הכיפורי  ,והיינו שדינ שונה משעירי יוה"כ] .ואול בתחלת דבריו הביא
שכבשי עצרת שוי לשעירי יוה"כ לגבי ההלכה שהובאה ברמב" ש  ,ועל זה סיי 'וכ
נראה דלא בעינ בכבשי עצרת שיהיו שוי ' ,ומשמע דכוונתו שג בזה הדי כשעירי יוה"כ.
ושמא יש למחוק בדבריו תיבת 'לא' ,וצ"ל 'וכ נראה דשני כבשי עצרת בעינ שיהיו שוי
וכו' כדאמרינ גבי שעירי יו הכפורי " ,ויל"ע[.
 .88כ"כ הרש"ש הוריות יג .וחזו"א מנחות סי' ל"ג סקט"ו בביאור הגמ' בהוריות ש דשתי
הלח קודמי לכבשי הבאי עמה  ,דבהקרבה עצמה אי שיי קדימה שהרי מניפי
אות יחד ,וביארו דהכוונה שהעסק בהכנת שתי הלח והקדשת קוד להכנת הכבשי בערב
יו"ט .וע"ע להל שיש שפירשו ששתי הלח קודמי בדברי אחרי  ,אול אפשר שלדעת
כול יש להקדימ בכל הדברי ולא נחלקו בדבר.
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 .ËÓבליל חג השבועות ,לדעת חלק מהראשוני מקדימי לתרו את הדש
משליש הלילה .89
ïùãä úàöåä

 .אי מוציאי את הדש ברגלי אלא משאירי את ערימת הדש גבוהה על
גבי התפוח מפני שהוא נוי למזבח .90
íéøòùä úçéúôá úåòé÷ú

‡ .יש אומרי שברגל מוסיפי שלש תקיעות לפתיחת שער התחתו שהוא שער
עזרת נשי ושלש תקיעות נוספות לפתיחת שער העליו שהוא שער ניקנור ,91
ויש חולקי .92
___________________________  *  ___________________________
 .89במשנה יומא כ] .ורמב" פ"ב מתמו"מ הי"א[ מבואר שברגלי תורמי את הדש משליש
הלילה ,ונתבאר בגמ' ש כ :שהטע שהקדימו כ"כ משו שיש קרבנות רבי ואנשי
רבי בעזרה .ונחלקו הראשוני בביאור הדבר ,רש"י והרע"ב פירשו שכיו שהקריבו במש
היו הרבה קרבנות וצרי להעביר את כל הדש הרב שהצטבר לתפוח שבאמצע המזבח,
מתחילי לעבוד בזה משליש הלילה .אול בתוס' ישני ותוס' הרא"ש ש ביארו שכיו שעד
זמ קריאת הגבר העזרה מלאה מישראל ,אי הכהני יכולי לעבוד משו הדוחק שהיה
בעזרה ,ולפיכ הקדימו לתרו משליש הלילה .וכתבו בקול הרמ"ז ובשושני לדוד ביומא
ש  ,דלדעת רש"י והרע"ב א"צ להקדי לתרו את הדש ביו הראשו של הרגל כיו שעדיי
לא נתקב הרבה דש ע"ג המזבח ,אבל לתו"י ותוס' הרא"ש ג ביו הראשו תורמי משליש
הלילה כיו שג ביו זה העזרה מלאה אנשי מישראל.
ולכאו' בשאר ימי התשלומי של חג השבועות מקדימי לתרו משליש הלילה כמו ברגלי ,
שהרי מקריבי בה הרבה קרבנות ,וכמו בשאר הרגלי .
 .90כמבואר במשנה בתמיד פ"ב מ"א וברמב" ש הי"ג .ואפשר שכ עושי ג בששת ימי
התשלומי שאחר שבועות.
 .91כ דעת הרמב" פ"ז מכלהמ"ק ה"ו ,עפ"י המשנה בסוכה נג :דתוקעי עוד תקיעות
לפתיחת השערי  ,וס"ל לרמב" שאי"ז די בחג הסוכות בלבד אלא בכל הרגלי .
 .92כ מבואר בדברי רש"י והריטב"א סוכה נד .שרק בסוכות מוסיפי תקיעות אלו לש
שמחת ניסו המי .
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· .יש אומרי שזמ הקרבת המוספי מיד לאחר הקרבת התמיד  .93וא חל
עצרת בשבת ,נחלקו האחרוני לדעה זו א קריבי לאחר התמיד או
בשעה שישית  .94ויש אומרי שזמ הקרבת בשעה שישית בי בחול ובי
בשבת .95
íúáø÷äá íéëåæä

‚ .כל הקרבנות הנוספי ביו זה ,קריבי על ידי כהני כל המשמרות כשאר
קרבנות הרגלי .96
___________________________  *  ___________________________
 .93במשנה זבחי פט .מבואר שהתמידי קודמי למוספי ,וכתבו התוס' בברכות כח .ד"ה
ושל ,שמקריבי אות מיד לאחר התמיד] .וסו זמ הקרבת נתבאר לעיל בהלכות
הקרבת מוספי שבת עי"ש[.
 .94עיי לעיל בהלכות מוספי חג הפסח שנחלקו בזה המהרש"א ברכות כח .והמג"א סי'
רפ"א בביאור דברי התוס' ש .
 .95כ מבואר בדברי התו"י יומא לה .דכל המוספי קריבי בשעה שישית או בשש ומחצה
כמובא לעיל בהלכות מוספי חג הפסח ,וכ דייק המקד"ד סי' ט' סק"ג מדברי רש"י
פסחי נח ,.וכ נקטו היעב" בסדר העבודה ובספר עבודת הקרבנות] .ועיי לעיל בהלכות
מוספי שבת ,דמדברי רש"י בפסחי ש מוכח דשעה שישית היינו חצות היו ולא תחילת
שעה שישית ,וכ דייקו בקר"א ושפת אמת מנחות סח.[.
ולעני זמ הקרבת בזיכי הלבונה של לח הפני  ,ראה מה שהובא לעיל בדיני לח הפני .
 .96משנה סוכה נה :ורמב" פ"ד מכלי המקדש ה"ד שכל האמור ברגלי כל המשמרות
שוות בו .וכ"כ הרמב" ש בה"ו דעבודת שתי הלח שווה בכול  ,ופירש הרדב"ז
בהלכה ה' דכוונתו לעבודת שני כבשי עצרת הבאי עמה ] ,ונכלל בזה א התנופה הנעשית
ע הלח [ .וה"ה דשאר הקרבנות הבאי בגלל הלח דינ כמוספי.
ועיי לעיל במוספי חג הפסח בש היעב" בסידורו שנסתפק א מטילי פיס אחד לכל
הקרבנות ,שאחד הכהני זוכה בכל השחיטות ואחד בכל הקבלות וכו' ,או שמטילי פיס נפרד
לכל קרב כדי להרבות בכהני משו ברוב ע  .וכמו כ יש להסתפק בזה כא.
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„ .יש אומרי שהמוספי הבאי לחובת היו קודמי לקרבנות הבאי בגלל
הלח  .97ויש שנקטו שהקרבנות הבאי בגלל הלח קודמי למוספי  ,98ויש
מהאחרוני שכתב ששניה שוי .99
 .‰נחלקו האחרוני מהו סדר ההקרבה בקרבנות הבאי בגלל הלח ,יש שנקטו
שהחטאת והעולות קודמי לשתי הלח וכבשי העצרת ] ,100ויש סוברי
שהחטאת קריבה לבסו  ,[101ויש שכתב שהלח ושני הכבשי קודמי לחטאת
ולעולות הבאי עמה .102
___________________________  *  ___________________________
 .97כ"כ רגמ"ה במנחות מה ,:וכ נתבאר בכמה אחרוני עי' סידור היעב" ,פי' המלבי"
לתו"כ אמור אות קע"א ,חזו"א מנחות סי' ל"ג סקי"ז וספר עבודת הקרבנות .והטע
כתב החזו"א דתדיר ושאינו תדיר תדיר קוד .
 .98בדעת זקני במדבר כ"ח ל' מבואר שהשעיר הקרב בגלל הלח אינו קרב ע שעיר
המוספי אלא בשחר לאחר התמיד ,ומשמע שנקט דהקרבנות הבאי בגלל הלח קודמי
למוספי .וכ נראה מדברי המש"ח ש  .וצ"ב הטע ] .ועי' משנת חיי במדבר סי' קכ"ב
שביאר דכתבו כ בשיטת רבי אליעזר ביומא ע .דס"ל שמקדימי את קרבנות יוה"כ שנאמרו
בפר' אמור למוספי יוה"כ שנכתבו בפר' פינחס ,וה"נ מקדימי את הקרבנות שעל הלח משו
שנכתבו בפר' אמור .ולפי"ז כיו דקיי"ל כר"ע אי דבריה אמורי להלכה ,וצ"ע[.
 .99כ"כ המנ"ח מצוה ש"ז אות י"א דאי למוספי חובת היו די תדיר כלפי הקרבנות הבאי
בגלל הלח  ,כיו שאינ שייכי למוספי חג הפסח ושאר מוספי .ועפי"ז כתב שמקריבי
בראשונה את שני שעירי החטאת ]דחטאת קודמת לעולה[ ,ואח"כ את ג' הפרי ואת ג' האילי
וי"ד הכבשי ]דפרי קודמי לאילי ואילי לכבשי [.
 .100כ מבואר בסידור היעב" וכ משמע קצת במנ"ח ש  .ובספר עבודת הקרבנות כתב
ג"כ דהעולות קודמות לשתי הלח  ,אול לעני החטאת לא כתב כ כמבואר בהערה
הבאה] .ועיי עוד לעיל במוספי חג הפסח שי"א שבכל הרגלי מקדימי העולות לחטאת שלא
כדעת רוב האחרוני [.
 .101כ"כ המלבי" בפי' לתו"כ אמור אות קע"ב וכ הוא בספר עבודת הקרבנות ,דכיו ששני
שעירי החטאת בעצרת באי לכפר על טומאת מקדש וקדשיו והשני מכפר על טומאה
שאירעה בי זה לזה כמבואר בזבחי ו ,:מ הדי לאחרו עד לאחר הקרבת כל הקרבנות.
 .102כ"כ החזו"א מנחות סי' ל"ג סקי"ז שכמו ששתי הלח קודמי לכבשי הבאי עמה ,
כ ה קודמי לכל הקרבנות הבאי מחמת .
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 .Âבהגיע זמ הקרבת כבשי העצרת ,מביאי את שתי הלח ואת כבשי העצרת
למקו התנופה .103
äôåðúä íå÷î

 .Êנחלקו הראשוני באיזה מקו מניפי ,יש אומרי שהמני עומד במזרח
העזרה ]וצרי שיהיו פניו למערב[ ,ויש אומרי שיכול להני ג במערב
העזרה .104
äôåðúä äùòî

 .Áהכה הזוכה בתנופה מניח לח אחד בצד כבש זה ולח אחד בצד כבש
זה  ,105ומניח שתי ידיו מלמטה ,מולי ומביא לארבע רוחות השמי ומעלה
___________________________  *  ___________________________
 .103ועיי בחסד"ד הוריות פ"ב ה"ד שביאר דהא דאיתא בגמ' בהוריות יג .דשתי הלח
קודמי לכבשי הבאי עמה  ,היינו שצרי להביא את שתי הלח לעזרה קוד כבשי
העצרת .ועי' לעיל הערה .88
 .104דעת הרמב" ש ובפ"ט ממעה"ק ה"ו שהתנופה נעשית דווקא במזרח העזרה ]וכ
נקטו עוד ראשוני [ .וכתבו האחרוני )טהרת הקודש מנחות סב .והגהות ראמ"ה ש
סא ,(.שצרי שיהיו פניו למערב ובזה מתקיי הפסוק "לפני ה'" .אמנ דעת רש"י ותוס'
במנחות סא .ועוד ראשוני ]וכ נקטו לדינא כמה אחרוני [ ,שאפשר להני ג במערב העזרה.
וכל הפרטי בזה הובאו בדיני תנופת חזה ושוק.
 .105כ דעת רש"י ורגמ"ה מנחות סב .דהברייתא שביארה כיצד מני את הלח ע הכבשי
]ודעת רבי דמניח זה בצד זה ומני[ ,מיירי בתנופה הראשונה של הכבשי בעוד חיי .
וכ משמע בתוס' ש מז .ד"ה שיהא שמני ג את הלח בתנופה זו ,ובלח"מ פ"ח מתמו"מ
הי"א וכפות תמרי סוכה לז :כתבו שכ דעת הרמב" א שלא פירש זה להדיא .וכדעה זו
נקטו האחרוני לדינא )עי' חומר בקודש פ"ב אות נ"א ,ליקו"ה מנחות סא .תורת הקדשי
אות ז' וספר עבודת הקרבנות ח"ב סי' ס' בביאור אות ד'(.
וכתבו האחרוני ש דקי"ל כרבי בד סב .דנות שתי הלח בצד שני הכבשי  ,וכ ביאר
הלח"מ בדברי הרמב" שכתב שמניח בצד שתי הלח  ,דקאי ג על תנופה ראשונה וג על
תנופה שניה] .ואמנ במאירי סוכה לז :כתב דבתנופה שניה מניח הלח בצד הכבשי
ובראשונה על הכבשי  ,ויש שגרסו כ ברמב" עי' שינויי נוסחאות .אול צ"ב אי נית
לחלק בי התנופות ,הרי שניה נלמדי מקרא ד'על שני כבשי ' .וצ"ע[.
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ומוריד  .106ויש אומרי שבתנופה זו אינו מני את הלח אלא את הכבשי
בלבד .107
äæ øçà äæ äôåðú

 .Ëהני את הכבשי בזה אחר זה ,יצא ידי חובת תנופה  .108וא הני את
הכבשי ללא הלח ,כתבו האחרוני שצרי להניפ שוב ע הלח .109
וראה בהערה הדי במי שהני את הלח ללא הכבשי .110
___________________________  *  ___________________________
 .106משנה מנחות סא .ורמב" ש  .ופרטי דיני התנופה נתבארו בתנופת חזה ושוק של
שלמי .
 .107כ כתב החסד"ד הוריות פ"ב ה"ד והגרי"ז פ"ט מהל' מעה"ק בדעת הרמב"  ,שבתנופה
הראשונה של הכבשי בעוד חיי אי מניפי יחד עמה את הלח  ,והטע משו
שאי הלח טעו תנופה אלא פע אחת] .ומ"מ נראה מדברי הגרי"ז שא הני את הלח
בתנופה הראשונה יצא יד"ח וא"צ להניפו שוב ,ובאופ זה שהונפו יחד נאמרה ההלכה
שמעכבי זה את זה ,ש ברמב" הט"ו[.
 .108כ"כ הרמב" פ"ח מתמו"מ הי"א] .והנה לשיטת החסד"ד והגרי"ז בדעת הרמב" שאי
מניפי את הלח בתנופה ראשונה ,ודאי כוונת הרמב" שהני את ב' הכבשי בזא"ז,
אול נראה שא לדעת הלח"מ וכפו"ת אי כוונת הרמב" שהני את הכבשי והלח בזא"ז,
שהרי לא הזכיר בדבריו להדיא דמניפי את הלח [.
ועיי בשפ"א מנחות סא .שד לומר דמ"מ לכתחילה צרי להני אות שוב יחד שהרי זו
עיקר מצות התורה ,אול כתב דמדברי הברייתא לא משמע כ ,וסיי דצ"ע לדינא.
 .109עיי שפ"א מנחות מו :ד"ה לכאורה ,שכתב דכיו דלר"ע דקיי"ל כוותיה הלח עיקר
בתנופה כמבואר בגמ' ש  ,א הני את הכבשי שלא על הלח לא יצא יד"ח תנופה
א לגבי הכבשי ] .ושמא יש לדחוק בדבריו דמיירי שלא היה הלח בעזרה ,אול מסתברא
דא א היה בעזרה לא מהני מטע זה[ .ועי"ש שביאר דכל ספק הגמ' באבד הלח לאחר
התנופה והביאו לח אחר א צרי להניפו שוב ,היינו משו שהניפו בתחילה את הכבשי
ע הלח קוד שאבד ,דבזה יצאו יד"ח התנופה עכ"פ לגבי הכבשי  ,אבל בכה"ג שהניפו
את הכבשי שלא על הלח גרע יותר.
ובחזו"א מנחות סי' ל"ב סקי''ז מבואר ג"כ שא הביאו הלח רק קוד השחיטה מיקרי
ראוי להנפה ,ומשמע שעכ"פ לכתחילה יש להניפו ע הכבשי ] .והטע לדבריו משו דלר"ע
הלח עיקר בתנופה ,ובזה מבואר החילוק ממה שכתב בסקי''ח ,דלב ננס א הני הכבשי
ואח"כ בא הלח א"א להניפ שוב ,והיינו משו דלדידיה כיו שהכבשי עיקר בתנופה לא
בטלה תנופת הכבשי  ,וממילא אי הלח נחשב ראוי להנפה[.
וכ הדי א לא הוכשר הלח למצוותו וכגו שעדיי לא קרמו פניו בשעת התנופה ,שצרי
להניפו שוב ע הכבשי  .ואמנ בדיעבד אינו מעכב שאי התנופה מעכבת כדלהל.
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 .Òא אי ביד הכה להני את הלח והכבשי יחד ,יש שכתב שיקדי להני
את הלח ולאחר מכ את הכבשי .111
úáëòî äðéà äôåðú

 .‡Òתנופת הכבשי והלח אינה מעכבת את הקרבת הקרב .112
íéùáëä úèéçù
ïåôöá äìá÷å äèéçù

 .·Òלאחר התנופה שוחט את הכבשי ומקבל את דמ בצפו כדי קדשי
קדשי .113
÷äèéçù úòùá íçìä ùåãé

 .‚Òשחיטת הכבשי מקדשת את שתי הלח בקדושת הגו ,ומשעה זו ה
נפסלי בלינה וביוצא .114
___________________________  *  ___________________________
 .110הנה באופ זה לכאו' יצא ידי חובת התנופה בלח  ,כיו דלר"ע עיקר תנופה בלח
כתיבא .אלא שיש לדו בזמ שבא אח"כ להני את הכבשי  ,א לכתחילה צרי להניפ
ע הלח .
והנה בגמ' בד מו :מבואר שא אבדו הכבשי לאחר התנופה ע הלח והביאו אחרי ,
צרי להני אות ג"כ דעיקר תנופה בכבשי כתיבא .ומדברי התוס' ש ד"ה אבדו יש ללמוד
שג הלח צרי תנופה יחד עמ  .ולפי"ז לכאו' ג בכה"ג שהני את הלח לבד צרי
להניפו שוב ע הכבשי  .ועי' בזה.
 .111כ פירש האו"ש פ"ט מתמו"מ ה"ט את דברי הרמב" ש שכתב ששתי הלח קודמי
לכבשי הבאי עמה .
 .112כ מבואר בגמ' במנחות סב .דתנופה שיירי מצוה היא ,וכ"כ התוס' בד מז .ד"ה שיהא.
מבואר בגמ' במנחות ס :ששתי הלח אינ טעונות הגשה למזבח ,ודבר זה נרמז ברמב"
פי"ב ממעה"ק ה"ו כמו שכתב בקרית מל ש .
 .113משנה זבחי נד :ורמב" פ"ה ממעה"ק ה"ג.
 .114גמ' מנחות מז .ורמב" פי"ז מפסוה"מ הי"ח .והיינו לעני יוצא כמבואר בגמ' ש  ,וכ
לעני לינה כמ"ש החזו"א מנחות סי' כ"ד סק"י ,עי"ש שיישב את כל פסקי הרמב"
בעני זה.
וכ נפ"מ לעני שאי לה פדיו אפי' א נטמאו .אמנ לדעת המרכבה"מ והחזו"א
)שהובאו לעיל הערה  ,(38א קידש הסולת בכלי שרת שוב אי לה פדיו כלל.
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 .„Òשחט שלא לשמ לא קידש הלח  .115וכ הדי א לא הוכשר הלח
בקרימת פני או שלא היה בעזרה בשעת השחיטה וכיו"ב .116
äéðùä äôåðúä øãñ
äôåðúä äùòî

 .‰Òלאחר זריקת ד הכבשי ,מפשיט מה את העור ונוטל מכל כבש חזה
ושוק  ,117ונחלקו הראשוני א נוטל ג את האימורי  ,118ומניח הכל בצד
___________________________  *  ___________________________
כוונה לקדש הלח  :והנה קיי"ל דכלי שרת אי מקדשי אלא מדעת ,ומבואר בגמ' מנחות
עח :דה"ה לגבי קידוש לחמי תודה ,אי הלח מתקדש בשחיטת הקרב אא"כ היתה כוונה
לקדשו ,ולכאו' ה"ה בשתי הלח  .ועי"ש בליקוטי הלכות ש  ,שאעפ"י שללישנא בתרא דרב
פפא ,ס"ל לחזקיה דסכי עדיפא מכלי שרת והלח מתקדש ע"י השחיטה אפי' שלא מדעת,
לא קיי"ל כ ,משו דלשאר אמוראי לא עדיפא סכי מכלי שרת] ,ונפ"מ לדעת הפוסקי
כחזקיה ,עיי רשב"א ומאירי עירובי נ.[.
 .115משנה מנחות עח :וגמ' ש מז .וכ הוא ברמב" ש  .ופרטי הדיני בכל זה יבוארו
בס"ד בדיני פסול שלא לשמה בקרבנות.
 .116כ מבואר במשנה מעילה ט .שא לא קרמו פני הלח אינו ראוי לשחוט עליו את
הכבשי  ,והיינו שאי הלח מתקדש באופ זה כמו שנאמר לגבי לחמי תודה במנחות
עח .:וכתבו התוס' בד מז .ד"ה שיהא ,שצרי שיהיה הלח בעזרה בשעת השחיטה.
 .117כ דעת רבנ במנחות סב .דאי מניפי את הכבשי כשה שלימי אלא רק את החזה
והשוק ,וכדבריה פסק הרמב" פ"ח מתמו"מ הי"א.
 .118מדברי הרמב" ש שלא הזכיר דנוטל ג האימורי ,דייקו האחרוני )חסד"ד מנחות
פ"ז ה"י והגרי"ז בפ"ט מהל' מעה"ק( שאינו מני בשלמי ציבור אלא את החזה והשוק
ע הלח בלבד .וכ מדוייק מלשו הברייתא דלרבנ אינו מני אלא חזה ושוק ,וכ מהמשנה
בד סא .שכתבה דאימורי שלמי יחיד טעוני תנופה ,ומשמע דבאה למעט שלמי ציבור .וביאר
הגרי"ז דס"ל לרמב" שבכבשי עצרת אי חיוב תנופה כשאר שלמי יחיד ,אלא הוא די מיוחד
להני את כבשי העצרת לאחר השחיטה ע הלח  ,ומה"ט א"צ להני ג את האימורי.
]ועי"ש שכתב דלדעת הרמב" התנופה שהוזכרה בפסוק מיירי בשתי התנופות הנעשי
בכבשי  ,וזהו דלא כלח"מ וכפו"ת שביארו את דבריו באופ אחר ,והובאו לעיל בהערה .[105
אמנ בדברי רגמ"ה מנחות סב :מבואר דגרס בדברי רבנ 'אי מניפי אלא חזה ושוק
ואימורי' ,וכ כתב הראב"ד בפי' לתו"כ פר' צו פרק ט"ז ה"ה .וע"ע בלקוטי הלכות ש
]תורת הקדשי אות ז' ואות נ'[ ובשפ"א ש סב .שנקטו בפשיטות דבתנופה זו מניפי ג
את האימורי כשאר שלמי יחיד ,ויישבו את הדיוק מדברי המשנה בכמה אופני ] .וכתב הגרי"ז
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שתי הלח  .119ויש שכתב שלדעת הסוברי שנוטל א את האימורי מניח את
הלח למעלה מהחזה והשוק והאימורי .120
 .ÂÒהכה הזוכה בתנופה מניח שתי ידיו מלמטה ,ומני הכל יחד כשאר
התנופות .121
äæ øçà äæ äôåðú

 .ÊÒהניפ בזה אחר זה יצא ידי חובת התנופה  ,122וראה הערה.
___________________________  *  ___________________________
שא לדעת רש"י שהתנופה לאחר השחיטה היא כדי שלמי יחיד ,מ"מ צרי להני ע הלח
כמבואר בגמ' בד מז :דא שחט שני כבשי על ד' חלות מוש שתי מהחלות ומניפ ע
הכבשי [.
שחט את הכבשי שלא לשמ :עיי בדברי הגרי"ז שכתב דהנפ"מ בי רש"י לרמב" בשחט
את הכבשי שלא לשמ שאינ עולי לחובת כבשי עצרת ,דלרש"י צרי להני את החזה
והשוק ע האימורי כשאר שלמי יחיד ,ולרמב" אי בה די תנופה כלל כיו שאי שמ
כבשי עצרת.
 .119כ"כ הרמב" ש  ,והיינו כרבי בברייתא בד סב .ד'על שני כבשי ' הכוונה בצידיה .

.120
לעיל
יהיה
הלח

כ"כ הגרי"ז דלדעת רש"י ]ורגמ"ה[ שביארו דהברייתא שדנה א מניח את הלח על
הכבשי או בצידיה מיירי בתנופה הראשונה שהוזכרה בפסוק להדיא ,וכמו שהובא
בהערה  ,105א"כ בתנופה השניה שהיא מדי תנופת שלמי יחיד אי מקור לומר שהלח
בצידי הכבשי  ,אלא מניח הלח למעלה כדאמרינ בגמ' ש שכל מקו שיש לח
למעלה.

 .121רמב" פ"ח מתמו"מ הי"א .ויש לעיי א הכה הכה שזכה בתנופה הראשונה זוכה
ג בתנופה זו ,או שעושי פיס נפרד לכל תנופה .ואפשר שזה תלוי בספק היעב"
שהובא לעיל בהערה .96
 .122כ"כ הרמב" ש  .ובהר המוריה אות ל"ו שד דשמא כוונת הרמב" דווקא כשהני
חזה ושוק של כל כבש בנפרד ,אבל א הני את החזה והשוק של שניה ואח"כ הני
את הלח לא יצא יד"ח] ,וכ צידד להוכיח מדברי הגמ' בד פא ,[.ועי"ש שנשאר בצ"ע
בזה] .ולפי מה שהובא לעיל בהערה  110בש השפ"א די"ל שהלח מעכב בעיקר התנופה,
וכדברי הגמ' במנחות מו :דלר"ע הלח עיקר בתנופה ,יש לומר דבכה"ג שלא הני ע הלח
ודאי לא מהני .אמנ אפשר שדברי הגמ' ש אמורי על תנופה ראשונה ,וצ"ע א יש לחלק
בזה[.
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 .ÁÒלאחר התנופה מקטירי את האימורי  ,123ומשעה זו הותרו שתי הלח
באכילה .124
íúìéëàå úåðáø÷ä ú÷åìç
íçìä éúù ú÷åìç

 .ËÒבזמ שחולקי את הקרבנות ,נוטל כה גדול חלה אחת משתי החלות ,125
והשניה מתחלקת לכהני כל המשמרות ע בשר שעירי החטאת וכבשי
עצרת .126
úåðáø÷ä úìéëà

 .Úשתי הלח וכבשי עצרת ]ושעירי החטאת[ הרי ה קדשי קדשי ,ונאכלי
לזכרי כהונה בעזרה ליו ולילה עד חצות .127
___________________________  *  ___________________________
 .123כ"כ הרמב" ש  .והנה לדעת הראשוני שנוטלי ג את האימורי בתנופה אתי שפיר
הטע שאי מקטירי קוד התנופה ,אמנ לדעת הרמב" שאינו נוטל את האימורי,
יל"ע מהו המקור לאחר את ההקטרה עד לאחר התנופה .ושמא כיו שנטל את החזה והשוק
צרי לקיי בה מצוות שאי מעבירי על המצוות ,ואח"כ נוטל את האימורי מגו הכבשי .
 .124כ"כ האו"ש ש מדיוק דברי הרמב"  ,וכ נקט המקד"ד סי' ה' אות ה'.
 .125יומא יז :ורמב" פ"ח מתמו"מ הי"א .ונראה מלשו הברייתא ש שאעפ"י שחלוקת
הכה"ג בקרב יחיד תלויה ברצונו שאומר חטאת זו אני אוכל וכו' ,מ"מ הא דנוטל
מחצה בקרב ציבור הוא די קבוע ,וכ משמע בלשו הרמב" פ"ד מתמו"מ הי"ד דכה גדול
לעול נוטל מחצה מהחלות.
 .126יומא ורמב" ש  .וא חל חג השבועות בשבת ,עיי לעיל בדיני חלוקת לח הפני
א מקדימי לחלוק את לח הפני או את שתי הלח .
כתב הרדב"ז שאעפ"י שאי לכל כה בשתי הלח אלא כפול המצרי או פחות ,מ"מ מקיי
בזה מצות אכילת קדשי  ,ומצרפו ע חלקו במנחות אחרות או ע מאכלו ואוכל  .ומשמע
מדבריו שהמצוה מתקיימת א בפחות מכזית שהרי ע"י צירו מאכלו עדיי אי כזית קדשי
ומ"מ כתב דמקיי המצוה .אמנ באחרוני דנו בזה ,ועיי עוד במשמר הלוי זבחי סי' קל"ד
שהביא שנחלקו המקד"ד והמש"ח לדעות שצרי כזית ,א אפשר לצר בשר קדשי ע
מנחה לכזית או דבעינ דווקא צירו של מנחה למנחה] .ומש"כ הרדב"ז דמצר את שתי
הלח ע שאר מנחות צ"ע ,דהא ביו"ט אי מביאי מנחות הנאכלות[.
 .127כמבואר ברמב" פ"ח מתמו"מ הי"א] .והא דנאכל לזכרי כהונה נתבאר ברמב" פ"ט

ÂÒ

˙˙¯Â

הלכות שתי הלח

˙Â·¯˜‰

äìéëàä øãñ

 .‡Úסדר אכילת כסדר הקרבת  ,128ומקדימי לאכול את שתי הלח קוד כבשי
העצרת .129
ïîöò éðôá úåàáä íçìä éúù
íéùáë àìì íçìä éúù úàáä

 .·Úציבור שלא היו לה כבשי ,מביאי שתי הלח בפני עצמ  ,130ומדברי
חכמי אינ נאכלי אלא יוצאי לשריפה  .131ויש מהראשוני שפסקו שאי
מביאי שתי הלח בפני עצמ ללא כבשי .132
___________________________  *  ___________________________
ממעה"ק ה"ד[ .וכ הוא במשנה זבחי נד :לגבי כבשי עצרת ,ובתוספתא זבחי פ"ו ה"ז
לגבי שתי הלח  .ופרטי דיני האכילה נתבארו בדיני אכילת הקרבנות.
 .128משנה זבחי צ :ורמב" פ"ט מתמו"מ הי"ב .ולפי זה לרבינו גרשו והאחרוני )לעיל
הערה  ,(97שעיר המוספי קוד לשעיר הבא בגלל הלח  ,ולדעת זקני והמש"ח )הערה
 (98שעיר הבא בגלל הלח קוד לשעיר המוספי .ולגבי קדימת השעירי לשתי הלח וכבשי
העצרת ,לדעת היעב" והמנ"ח )הערה  (100מקדימי את השעירי לשתי הלח וכבשי העצרת,
ולדעת המלבי" ועבודת הקרבנות )הערה  (101וכ לדעת החזו"א )הערה  ,(102שעיר המוספי
קוד לשתי הלח וכבשי עצרת ,ואחריה נאכל השעיר הבא בגלל הלח .
 .129כ"כ הקר"א מנחות מה :והחזו"א מנחות סי' ל"ג סקט"ו דהא דאיתא בהוריות יג .דשתי
הלח קודמי לכבשי הבאי עמה היינו לעני אכילת  ,דאי לעני הקרבה הרי מניפי
אות יחד ואי בה קדימה .וכ"נ באו"ש פ"ט מתמו"מ ה"ט.
 .130דעת רבי עקיבא במשנה מנחות מה :דהכבשי אינ מעכבי את הלח  ,וכ פסק
הרמב" פ"ח מתמו"מ הט"ו] .והובא די זה לעיל בדיני חיוב קרבנות ציבור .ולדעה
זו הלח מעכב את הכבשי כמובא ש [.
 .131גמ' מנחות מו :ורמב" ש הט"ז.
והטע שגזרו חכמי שיצאו לשריפה נתבאר בגמ' ש  ,שמא יבואו לטעות שהלח מתיר
את עצמו באכילה ג כשמביאי עמו כבשי  .וכעי"ז פירשו האחרוני בדברי הרמב" שכתב
דהגזירה שמא יביאו לח בלא כבשי  ,דכוונתו שמא יביאו הלח והכבשי כל אחד בפני
עצמו ,ויאכלו הלח שלא על ידי היתר הכבשי ) ,עי' חסד"ד מנחות פ"ו ה"ז ומרכבת המשנה
וכתר המל על הרמב" ש  ,וכ נראה שפירש רגמ"ה בדברי הגמ'(.
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 .‚Úכתבו האחרוני שא הביאו שתי הלח ללא כבשי מגידולי שביעית ,אי
שורפי אות מפני הפסד שביעית ,אלא יאכלו כשאר שתי הלח  .133וראה
הערה  .134ויש שכתב שלדעת המכשירי שתי הלח מ היש בדיעבד ]לעיל
סעי י'[ ,מביאי בשנת השמיטה לכתחילה מ היש .135
___________________________  *  ___________________________
 .132כ דעת הראב"ד פ"ח הט"ו דקיי"ל כדברי ב ננס ורבי שמעו במשנה ש ) ,כמו שביארו
בדבריו הכס"מ והאחרוני  ,וראה שינויי נוסחאות על הראב"ד ש ( .וכ דעת הרע"ב
מנחות פ"ד מ"ג דהלכה כרבי שמעו שאי מביאי הלח בלא כבשי  ,מפני שאינו ניתר אלא
על ידי הכבשי  .והובאה דעה זו בליקוטי הלכות מנחות מה :בש יש אומרי .
ועיי לעיל בדיני חיוב קרבנות ציבור ,שלדעת הראב"ד והרע"ב א לא היה לה לח
מביאי את הכבשי בפני עצמ  ,שאי הלח מעכב את הכבשי .
 .133כ"כ המנ"ח מצוה ש"ז אות י"ג עפ"י דברי התוס' במנחות פד .ד"ה רחמנא ,דכל שאי
מצוות בשריפה לא תיקנו חכמי לשורפ דהוי עקירה בקו ועשה.
 .134עיי בקונטרס משמרת להבית לבעל שו"ת חזו נחו )הנדפס בסו ספר פאת השולח
ע בית רידב"ז( סי' ה' ס"א ,שד במקו שחייבו חכמי שריפה או ביעור בפירות
שביעית ,א העמידו דבריה ג בפירות המותרי באכילה מה"ת ,וצידד שנחלקו בזה התוס'
הנ"ל ע הרמב" ,עי"ש .ולפי דבריו לדעת הרמב" א הביאו את שתי הלח מגידולי
שביעית ,אי אוכלי אות אלא יצאו לשריפה מדרבנ ,כיו שהעמידו חכמי דבריה בזה.
 .135כ"כ בספר ארבעה טורי אב פ"ח מתמו"מ ה"ב )הובא בספר הליקוטי ( ,דכיו שלדעת
הרמב" שתי הלח כשרי בדיעבד מ היש )כמובא לעיל בסעי י'( ,יש להביא בשנה
השביעית לכתחילה מ היש ,דהא היכא דבאי בפני עצמ דינ לשריפה ,ולכ א"א להביא
מתבואה חדשה ד'לאכלה' אמר רחמנא ולא לשריפה] .ולפי דבריו נראה שלדעת הרמב" א
לא מצאו יש אי מביאי כלל שתי הלח  ,כיו שאי הוכחה מדכתיב 'לדורותיכ ' שמביאי
ג בשנה השביעית מתבואת שנה זו .אכ בדברי התוס' מנחות פד .ד"ה רחמנא מבואר דע"כ
מוכח מקרא דמביאי מתבואת השנה השביעית ,והיינו משו שהיש פסול אפילו בדיעבד[.
אכ במנ"ח ש כתב שכיו שלכתחילה מצוה להביא מ החדש ג לדעת הרמב"  ,אי
מביאי אות מ היש אלא מתבואת השנה השביעית ונאכלי.
ואמנ א נמצאה תבואה מהשנה השישית שהשרישה לאחר שתי הלח של שישית ,ודאי
יש להביא ממנה שהרי קרויה תבואה חדשה] .ושמא א לדעת הסוברי שלכתחילה יש להביא
מתבואת שנה זו )ראה לעיל הערה  ,(12מ"מ אי זה אלא לכתחילה בעלמא ,ואינו מעכב כלל[.
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 .„Úיש אומרי שהתנור מקדש את הלח הבא בפני עצמו ליפסל ביוצא ,136
ויש אומרי שאינו קדוש אלא על ידי עשיית התנופה .137
äôåðúä éãé ìò øúéä

 .‰Úמשעה שהני הכה את הלח ,הותר להביא מנחות וביכורי מ החדש .138
וראה הערה.
___________________________  *  ___________________________
 .136כ"כ הקר אורה מנחות מו :דכיו שאינו יכול להתקדש בשחיטת הכבשי  ,הרי הוא
מתקדש בתנור ,דאל"כ אי עליו ש קרב] .והיינו שקוד התנופה צרי שתהיה בו
קדושת קרב .ולפי דבריו נראה שג הלח הבא ע הכבשי מתקדש בתנור בקדוה"ג ,וכמו
שנקטו עיני אברה ואו"ש )לעיל הערה  (74דרק לעני לינה אי הלח קדוש בתנור משו
שמצותו לימי רבי [.
וכ נקט באו"ש פ"ח מתמו"מ הט"ז עפ"י דברי התוס' בד מו .ד"ה ואיזו ,שכתבו דהטע
שאי התנור מקדש את הלח הבא ע הכבשי  ,מפני שכל שיש לו מתירי אינו קדוש בכלי
ליפסל ביוצא .ולפי זה היכא דהלח בא בפני עצמו שאי לו מתירי ,שפיר מתקדש בכלי
לעני יוצא.
ויש לדו לפי דבריה א הלח מתקדש מיד בכניסתו לתנור או בשעת קרימתו .ולכאו'
תליא בדברי הראשוני במעילה ח ,.דהתוס' ש סו ד"ה קרמו כתבו שקידוש התנור למ"ד
תנור מקדש אינו אלא בשעת הקרימה ,שאז נעשה בלח כל מה שראוי להעשות בו ,אול
בשטמ"ק ש אות ל"ב בתי' השני כתב שהלח מתקדש בכניסתו לתנור ,ורק לעני הכשר
שחיטת הכבשי על הלח צרי קרימה בתנור.
 .137כ"כ החזו"א מנחות סי' ל"ב סקי"ט שהתנופה מקדשת את הלח הבא בפני עצמו .וכ
הדי לדעת הסוברי )לעיל הערה  (74שאי התנור כלי שרת או שאי הלח יכול
להתקדש בו ,שא הלח הבא בפני עצמו אינו קדוש אלא בתנופה.
והנה בגמ' בד מו :מבואר שיש בלח פסול לינה ,ולכאו' לעני פסול זה לכל הדעות
אינו מתקדש אלא לאחר התנופה ,וכ נתבאר ברדב"ז המובא להל בהערה הבאה.
ולעני שאר דיני אפיית הלח ותנופתו ,אי חילוק בי לח הבא ע הכבשי ללח הבא
בפני עצמו .וכ א נטמא הלח הרי הוא בא בטומאה כדי לח הבא ע הכבשי )לעיל
סעי מ'( ,וכמו שהוכיח החזו"א קדשי קמא סי' כ"ו סקי"ב מהגמ' בפסחי עח ,.עי"ש.
 .138כ"כ בפי' רבינו גרשו מנחות מו.:
וע"ע ברדב"ז על הרמב" פ"ח מתמו"מ הט"ז שתמה אמאי מניפי את הלח  ,והרי אינו
ניתר לאכילה כיו שיש לשרפו מדרבנ .וכתב דמ"מ כיו שמ התורה הוא ניתר באכילה צרי
לעשות בו מצוותו] ,דע"י התנופה הרי הוא ניתר באכילה מה"ת ,וכ מבואר בשפ"א מה,[:
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 .ÂÚנזדמנו לה כבשי לאחר תנופת הלח ,יש שכתב שיניפו אות יחד ע
הלח  ,139ויש שכתב שמביאי עמה לח אחר שיתקדש על ידי שחיטת
הכבשי .140
íçìä úôéøù

 .ÊÚאי שורפי את הלח אלא לאחר שייפסל בלינה בלילה שלאחר יו טוב .141
íçìä éúù úàìòä øåñéà
 ‰ÏÚÓ‰משתי הלח בפני
 .ÁÚהמעלה משתי הלח על גבי המזבח לוקה משו הקטרת שאור  ,142ואפילו
העלה לש עצי .143
___________________________  *  ___________________________
וכיו שנתקדש בקדוה"ג ע"י התנופה ,א"א לשורפו אלא לאחר שתעובר צורתו דהיינו שייפסל
בלינה ,כמבואר להל .ונראה מדבריו קצת שאי החדש ניתר ע"י תנופת הלח ,ומ"מ צרי
להניפו כדי לקיי מצות הלח] ,וכעי"ז נתבאר לעיל בהערה  14שמצות שתי הלח אינה
תלויה בהיתר החדש במקדש[.
 .139כ כתב החזו"א מנחות סי' ל"ב סקי"ט ,דלח הבא בפני עצמו אינו אלא חצי קרב,
ולכ כשנזדמנו לה כבשי ,צריכי להני עמה הלח שוב ,שלא נתקיימה מצותו
לגמרי.
 .140כ נקט האו"ש פ"ח מתמו"מ הט"ז ,דכיו שהלח כבר נתקדש בתנור ואינו צרי
לשחיטת הכבשי ,אי שיי להביא עמו כבשי ,אלא יביאו לח אחר ומקדשי אותו
בשחיטת הכבשי] .ולפי דבריו אפילו נזדמנו הכבשי קוד תנופת הלח לאחר שנתקדש
בתנור ,אי מביאי עמו את הכבשי ,שהרי לשיטתו הלח מתקדש בתנור כמובא לעיל[.
 .141גמ' מנחות מו .:והטע נתבאר ש דכיו שאינו טעו שריפה אלא מדרבנ ,הרי הוא
טעו עיבור צורה.
 .142גמ' מנחות נז :ורמב" פ"ה מאיסורי מזבח ה"ד .ושיעור ההקטרה בכזית.
 .143כ כתבו האחרוני )מנ"ח מצוה קי"ז אות ח' ,או"ש פ"ט ממעה"ק ה"ה ,חי' הגרי"ז
מנחות נז :וש נח .ומקד"ד סי' ה' אות ה'( ,שאעפ"י שאי חיוב בהעלאת שאור ודבש
לש עצי אלא א הקריב עמה קרב ,מ"מ שתי הלח שה עצמ חמ וה קרב חייבי
עליה א העל לש עצי אפילו בפני עצמ.
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 .144זבחי קטו :ורמב" פי"ט ממעה"ק ה"ד.
ואמנ באופ שה ראויי למצוות ,הרי זה אסור משו הפסד קדשי  ,וכעי מה שנתבאר
בחזו"א בכורות סי' כ"ג סק"ו לעני קרבנות שאי בה איסור שחוטי חו ,דמ"מ יש בה
הפסד קדשי במקו שה ראויי לפדיו .ועיי מנ"ח מצוה רפ"ז אות כ"א שכתב שהפסד
קדשי איסורו מ התורה.
 .145מנחות נח .וכ מדוייק ברמב" פי"ב ממעה"ק ה"ה.

מכון תורת הקרבנות
מכון תורת הקרבנות הוקם לפני שש שנים עקב דבריו
המלהיבים של החפץ חיים זצ"ל בחובתנו להתכונן לגאולה
ולדעת את הלכות העבודה בבית המקדש קודם ביאת הגואל.
גדולי ישראל שליט"א המלווים את המכון מביעים את
התפעלותם הגדולה ממפעל זה ,אשר על ידו זוכים רבים
לעסוק בלימוד ובירור הלכות הקרבנות לפרטי פרטים ,כהכנה
לגאולה ומתוך ציפיה עצומה לבנין בית המקדש בקרוב.

רשת כוללים – לאור קריאתם
הנלהבת של גדולי ישראל שליט"א
להרבות בלימוד הלכות הקרבנות,
הוקמה רשת כוללים אשר בהם עמלים
אברכים רבים במסכתות מסדר קדשים
בעיון ,עם שימת דגש על בירור הדינים
עד ההלכה למעשה.
ישיבת בין הזמנים 'ממלכת כהנים'

– בעזרת אנשי רוח נדיבי לב הוקמה
בס"ד ישיבת בין הזמנים הנועדה
לבחורים כהנים מהישיבות החשובות.
בחורים אלו זוכים לנצל את ימי הפגרא
בלימוד עניני עבודת הקרבנות ,כאשר
מטרתם להרחיב את ההבנה והידיעה
בסוגיות העוסקות בנושאים אלו.
בחורים רבים אשר נפגשים במתיקות
סדר קדשים אך ורק בימי בין הזמנים,
מעידים על התועלת הרבה שהם משיגים
מלימוד זה ,ובפרט בדברים אלו שינהגו
אצל הכהנים הלכה למעשה בבנין בית
המקדש במהרה.
הוצאת ספרי הלכה מקיפים – לצורך
ריכוז הידע הנרחב בכל נושא מהלכות
הקרבנות ,העמיד המכון חבר תלמידי
חכמים מופלגים השוקדים על לימוד כל
הסוגיות במקורם ,כאשר לאחר איסוף

כל פרטי הדינים ובירורם היטב,
נכתבים הדברים עלי ספר בשפה קלה
ונעימה כולל מקורות למעיין.
הספרים שחלקם כבר יצאו לאור
בס"ד ע"י המכון ,מהווים יסוד ובסיס
לכל דורשי ההלכה בעניני הקודש
והמקדש ,ויש בהם כדי לתת מענה
ופתרון לשאלות רבות שישאלו בבוא
העת.
קבצים תורניים – מספר פעמים בשנה
מוציא המכון לאור קבצים תורניים
המכילים בקרבם דיונים שונים בנושאי
הלכות הקרבנות .המו"מ ההלכתי נכתב
על ידי לומדים רבים שעמלו ויגעו
להוציא מתחת ידיהם דבר נאה ומתוקן
בענינים אלו.
קבצים חשובים אלו קנה להם מקומם
בכותל המזרח של עולם התורה ,ובפרט
בקרב הכוללים הרבים העוסקים בעניני
קדשים ,כאשר כל לומד ומעיין מתענג
למצוא בהם פנינים וידיעות חשובות
המביאים תועלת רבה בלימוד הסוגיות.
גליונות חדשיים – מדי חודש בחדשו
מוציא המכון גליונות הלכתיים אשר
בהם מעלים על הכתב רבים מהלומדים

את הגיגיהם בעניני הלכות הקודש
והמקדש.
הגליונות מופצים בהיכלי התורה ובתי
הכנסת ,ונתקבלו בחיבה על ידי רבנן
ותלמידיהון ,אשר נושאים ונותנים מדי
חודש בדברים הנידונים בהם ,כפי
שמעידים המכתבים הרבים המתקבלים
במערכת.
קרן מלגות 'לאסוקי שמעתתא' – על
מנת לעודד את לימוד הסוגיות אליבא
דהלכתא ,הוקם בעזרת נדיבי עם קרן
מלגות לכתיבת סיכומי הלכות בעניני
הקודש והמקדש.
עד עתה חולקו בס"ד במסגרת זו
עשרות אלפי שקלים ,אשר ניתנו
לאברכי הכוללים השונים הלומדים
סדר קדשים ,שסיכמו את סוגיות הגמ'
להלכה עם דברי הראשונים והאחרונים
בטוב טעם ודעת.
בכוללים שהשתתפו במסגרת הקרן,
בכתיבת
רבה
תועלת
הורגשה
הסיכומים ,כאשר על ידם נדרשו
הלומדים להגיע לבהירות רבה בנושאים
אלו ,כדי להציג את פרטי ההלכות
בצורה ברורה ומחוורת.
הפקת אמצעי המחשה – על מנת
להגיע לידיעה מלאה בהלכות שינהגו
בבית המקדש ,מכנס המכון מדי פעם

רבנים מומחים בחלקי הבהמה ובדיני
הקודש והמקדש ,אשר בעזרת הסברתם
הנפלאה בשילוב הדגמה בחלקי בעלי
חיים המובאים לצורך הענין ,מתבארים
היטב סוגיות רבות העוסקות בעניני
הקרבת האיברים והחלבים על גבי
המזבח.
הדגמות מוחשיות אלו הנעשות
בהשתתפות קהל רב מלומדי הכוללים
ועוד ,מופקים על גבי דיסקים ,שרבים
וטובים נהנים ללמוד בהם בין היתר את
עניני ההפשט והניתוח של הקרבנות
השונים.
שיעורים – על מנת להרחיב את מעגל
הלומדים ,נוסדו שיעורים קבועים
בעניני עבודת הקרבנות .השיעורים
הנאמרים בטוב טעם ודעת על ידי
תלמידי חכמים הבקיאים בהלכות
הקרבנות ,מושכים אליהם משתתפים
רבים הנהנים לקבל ידע רחב המוגש
בצורה מרתקת במיוחד ובבהירות רבה.
כנסים ארציים  -לאור ההתעוררות
הרבה בקרב הציבור ,נעשה כנס ארצי
שבו השתתפו למעלה מאלף כהנים,
לשמיעת דברים חוצבי להבות מפי גדולי
הרבנים שליט"א ,אשר הביעו את
מטרתו של החפץ חיים זיע"א להגביר
את לימוד עניני הקרבנות בדורנו,
כהכנה לגאולה ולבנין בית המקדש.

לכל עניני המכון | 03-6183447 :להשארת הודעות| 050-4134645 :
לעניני ישיבת בין הזמנים054-8441069 :
-----------------------------------------------

לתרומות באשראי והו"ק052-7653813 :
להפקדות :בנק הפועלים סניף  655מס' ח-ן 125541
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