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 דברים שמעכבים במנחות ובנסכים

 .חסרון מיעוטו של קומץ. א

אם חסר מעט מהקומץ, הרי זה פסול, שנאמר, 

"ְמלֹא ֻקְמצֹו" שתי פעמים )א( במנחת נדבה 

במנחת חוטא "ְוָקַמץ ִמָשם ְמלֹא ֻקְמצֹו". )ב( 

ָנה ְמלֹוא ֻקְמצֹו". שנה הכתוב דין  "ְוָקַמץ ַהֹכֵהן ִממֶּ

זה, שיהיה הקומץ מלא ולא חסר, ללמד שהוא 

 מעכב את הכשר המנחה.

 .חסרון מעוטה של המנחה משיעור עשרון. ב

שיעור המנחה הוא עשרון כפי שיתבאר בעזה"י 

בדף ק"ג ואם חסר ממנה מעט הרי זה פסול 

ִמָסְלָתּה", שאין ץ ִמָשם ְמלֹא ֻקְמצֹו "ְוָקמַ שנאמר 

הקמיצה כשרה, אלא כשהיא מכל הסולת בלא 

 חסרון, ]ריבויא דה"א דריש[.

 .חסרון מיעוט היין משיעורו. ג

שיעור יין של מנחת נסכים, מבואר בפרשת קרח, 

ְך  סֶּ ׂש ... ְרִביִעית ַהִהין "ְוַיִין ַלנֶּ בֶּ ָחד. אֹו ַלכֶּ ָהאֶּ

ְך ָלַאִיל  סֶּ ה ... ְוַיִין ַלנֶּ ... ְוִכי ְשִלִשית ַהִהין ַתֲעשֶּ

ה  ן ָבָקר ַתֲעשֶּ ְך בֶּ סֶּ ", ֲחִצי ַהִהין... ְוַיִין ַתְקִריב ַלנֶּ

ואם חסר מהשיעור הזה הרי זה פסול כי נאמר 

ה  ה בעניין "ָכָכה ֵיָעשֶּ ָחד אֹו ַלשֶּ ָחד אֹו ָלַאִיל ָהאֶּ ַלשֹור ָהאֶּ

ללמד שהדבר מעכב את הכשר ָבִעִזים",  ַבְכָבִשים אֹו

 הנסכים.

 .חסרון מיעוט השמן. ד

שיעור השמן של מנחת נסכים, מבואר בפרשת 

ן  ת ִעָשרֹון ָבלּול ִבְרִבִעית ַהִהין ָשמֶּ קרח, "ִמְנָחה ֹסלֶּ

ת ְשֵני  ה ִמְנָחה ֹסלֶּ ָחד. אֹו ָלַאִיל ַתֲעשֶּ ש ָהאֶּ בֶּ ... ַלכֶּ

ְשֹרִנים ְבלּוָלה ה  עֶּ ן ְשִלִשית ַהִהין ... ְוִכי ַתֲעשֶּ מֶּ ַבשֶּ

ן  מֶּ ְשֹרִנים ָבלּול ַבשֶּ ת ְשֹלָשה עֶּ ן ָבָקר ... ִמְנָחה ֹסלֶּ בֶּ

 ֲחִצי ַהִהין". 

 ושיעור שמן של מנחת נדבה הוא לוג שמן. 

 ואם חסר מהשיעור הזה, המנחות הללו פסולות. 

ה  ָחד אֹו שנאמר במנחת נסכים, "ָכָכה ֵיָעשֶּ ַלשֹור ָהאֶּ

ה ַבְכָבִשים אֹו ָבִעִזים",  ָחד אֹו ַלשֶּ ללמד שהדבר ָלַאִיל ָהאֶּ

 מעכב את הכשר הנסכים. 

"ְוָקַמץ ִמָשם ְמלֹא ֻקְמצֹו ִמָסְלָתּה ונאמר במנחת נדבה, 

ּוִמַשְמָנּה" ללמד, שאין הקמיצה כשרה, אלא 

]ריבויא דה"א כשכל השמן קיים בלא חסרון, 

 דריש[.

 .הסולת והשמן מעכבים זה את זה. ה

אף כשלא חסר מהסולת ומהשמן, אין המנחה 

"ְוָקַמץ ִמָשם ְמלֹא כשרה, אלא כשיהיו יחד, שנאמר, 

ִמָסְלָתּה ּוִמַשְמָנּה", ללמד שיהיו יחד, ושנה ֻקְמצֹו 

ת ַאְזָכָרָתּה הכתוב דין זה פעם נוספת,  "ְוִהְקִטיר ַהֹכֵהן אֶּ

 ּוִמַשְמָנּה", ללמד שהדבר מעכב. ָשּהִמִגְר 

 .הקומץ והלבונה מעכבים זה את זה. ו

אף כשלא חסר מהקומץ, אין המנחה כשרה, אלא 

"ְוָקַמץ ִמָשם כשתהא לבונה עם הקומץ, שנאמר, 

ַעל ָכל ְלֹבָנָתּה", ושנה ְמלֹא ֻקְמצֹו ִמָסְלָתּה ּוִמַשְמָנּה 

ת הכתוב דין זה פעם נוספת,  נּו ְבֻקְמצֹו ִמֹסלֶּ "ְוֵהִרים ִממֶּ

ר ַעל ַהִמְנָחה", ַהִמְנָחה ּוִמַשְמָנּה  ְוֵאת ָכל ַהְלֹבָנה ֲאשֶּ

 ללמד שהדבר מעכב.

 

 דברים נוספים המעכבים הכשר דבר

 .שני שעירי יום הכיפורים מעכבים זה את זה. א

בעבודת יום הכיפורים נאמר, "ּוֵמֵאת ֲעַדת ְבֵני 

ת ְשֵני ִיְש  ָרֵאל ִיַקח ְשֵני ְשִעיֵרי ִעִזים ... ְוָלַקח אֶּ

ל מֹוֵעד.  ַתח ֹאהֶּ ֱעִמיד ֹאָתם ִלְפֵני ה' פֶּ ַהְשִעיִרם ְוהֶּ

ָחד ַלה'  ְוָנַתן ַאֲהֹרן ַעל ְשֵני ַהְשִעיִרם גֹוָרלֹות גֹוָרל אֶּ

ת ַהָשִעיר  ָחד ַלֲעָזאֵזל. ְוִהְקִריב ַאֲהֹרן אֶּ ְוגֹוָרל אֶּ

ר ָעָלה ָעָליו ַהגֹוָרל ַלה' ְוָעָשהּו ַחָטאת. ְוַהָשִעיר אֲ  שֶּ

ר ָעָלה ָעָליו ַהגֹוָרל ַלֲעָזאֵזל ָיֳעַמד ַחי ִלְפֵני ה'  ֲאשֶּ

 ְלַכֵפר ָעָליו ְלַשַלח ֹאתֹו ַלֲעָזאֵזל ַהִמְדָבָרה ...".

ושני שעירים אלו מעכבים זה את זה, ואין אחד 

עבודת יום הכיפורים, בשנאמר מהם כשר לבדו, 

ם ְלֻחַקת עֹוָלם" ", וכל מקום שנאמר בו ְוָהְיָתה ָלכֶּ

 "חוקה", כל האמור בו מעכב את הכשרו.

 .שני כבשי עצרת מעכבים זה את זה. ב

בעצרת ]=שבועות[ מביאים שני כבשים שהם 

ַבח  שלמי ציבור שנאמר "ּוְשֵני ְכָבִשים ְבֵני ָשָנה ְלזֶּ

שים אלו מעכבים זה את זה, ְשָלִמים" ושני כב

"ְוֵהִניף ַהֹכֵהן ואין אחד מהם כשר לבדו, שנאמר, 

ש  ם ַהִבכּוִרים ְתנּוָפה ִלְפֵני ה' ַעל ְשֵני ְכָבִשים ֹקדֶּ חֶּ ֹאָתם ַעל לֶּ

ללמד, שהם מעכבים עד שיהיו ַלה' ַלֹכֵהן", ִיְהיּו 

 שניהם.

 .שתי הלחם מעכבים זה את זה. ג

ם ִמְנָחה בעצרת מביאים שתי לחם שנאמר  "ְוִהְקַרְבתֶּ

ם ְתנּוָפה ְשַתִים ֲחָדָשה ַלה'.  חֶּ ם ָתִביּאּו לֶּ ִממֹוְשֹבֵתיכֶּ

יָנה ִבכּוִרים ַלה'".  ת ִתְהיֶּיָנה ָחֵמץ ֵתָאפֶּ ְשֹרִנים ֹסלֶּ ואין ְשֵני עֶּ

אחד מהם כשר לבדו, שנאמר, "ִתְהיֶּיָנה", ללמד, 

 עד שיהיו שתיהן. שהן מעכבות

שני סדרים של לחם הפנים ושני בזיכי . ו-ה-ד

 .לבונה

ְשֵרה  ת ְוָאִפיָת ֹאָתּה ְשֵתים עֶּ נאמר, "ְוָלַקְחָת ֹסלֶּ



 

ָחת. ַחלֹות  ְשֹרִנים ִיְהיֶּה ַהַחָלה ָהאֶּ ְוַשְמָת אֹוָתם ְשֵני עֶּ

ת ַעל ַהֻשְלָחן ַהטָ ְשַתִים ַמֲעָרכֹות  ֹהר ִלְפֵני ה'. ֵשש ַהַמֲעָרכֶּ

ת ְלֹבָנה ַזָכה  כֶּ ם ְלַאְזָכָרה ְוָנַתָת ַעל ַהַמֲערֶּ חֶּ ְוָהְיָתה ַללֶּ

נּו ִלְפֵני ה' ָתִמיד ֵמֵאת  ה ַלה'. ְביֹום ַהַשָבת ְביֹום ַהַשָבת ַיַעְרכֶּ ִאשֶּ

 ְבָמקֹום ְבֵני ִיְשָרֵאל ְבִרית עֹוָלם. ְוָהְיָתה ְלַאֲהֹרן ּוְלָבָניו ַוֲאָכֻלהּו

ש ָקָדִשים הּוא לֹו ֵמִאֵשי ה'   ָחק עֹוָלם".ָקֹדש ִכי ֹקדֶּ

ומכאן שיש לתת על שלחן הפנים שני סדרים של 

לחמים ]בכל סדר ששה לחמים[ וכמו כן על כל 

סדר של לחם הפנים בזך אחד של לבונה סך הכל 

 היו שני סדרים ושני בזיכים.

למדנו שכל אלו  ומתוך שנאמר בעניין "ָחק עֹוָלם"

מעכבים זה את זה. שני הסדרים מעכבים זה את 

זה. שני הבזיכים מעכבים זה את זה. והסדרים 

 והבזיכים מעכבים זה את זה. 

 .שני מיני לחמים של קרבן נזיר. ז

בעניין קרבנות הנזיר ביום מלאת ימי נזרו, 

מבואר שיביא עם קרבנו שני מיני לחמים, 

ת קָ  ת )א( ְרָבנֹו ... שנאמר "ְוִהְקִריב אֶּ ְוַסל ַמּצֹות ֹסלֶּ

ן ַחֹּלת  מֶּ ן ּוְרִקיֵקי )ב( ְבלּוֹלת ַבשֶּ ַמּצֹות ְמֻשִחים ַבָשמֶּ

ם".  ּוִמְנָחָתם ְוִנְסֵכיהֶּ

ואין אחד מהם כשר לבדו, שנאמר בסוף העניין, 

ה ַעל תֹוַרת ִנְזרֹו", ללמד, שכל האמור  "ֵכן ַיֲעשֶּ

 בעניין מעכב את הכשרו.

 .שלושה מינים שבפרה. ח

בשעת עשיית פרה אדומה יש לשרוף עמה שלושה 

מינים ]המבוארים להלן[, שנאמר, "ְוָלַקח ַהֹכֵהן 

ז)א(  רֶּ ל ּוְשִני תֹוָלַעת)ג( . ְוֵאזֹוב)ב( . ֵעץ אֶּ . ְוִהְשִליְך אֶּ

 תֹוְך ְשֵרַפת ַהָפָרה".

ואם לא נתן אחד מהמינים הללו, אין אפר הפרה 

כשר לטהר בו טמאים, שנאמר בעניין, "זֹאת 

ֻחַקת ַהתֹוָרה", וכל מקום שנאמר בו "חוקה", כל 

 האמור בו מעכב את הכשרו.

 .ארבעה מינים שבתודה. ט

ארבע מיני לחמים  המביא קרבן תודה מביא עימו

ַבח  נּו ְוִהְקִריב ַעל זֶּ שנאמר, "ִאם ַעל תֹוָדה ַיְקִריבֶּ

ן ַחּלֹות )א( ַהתֹוָדה  מֶּ ּוְרִקיֵקי )ב( ַמּצֹות ְבלּוֹלת ַבשֶּ

ן  ת )ג( ַמּצֹות ְמֻשִחים ַבָשמֶּ ת ְוֹסלֶּ כֶּ ַחֹּלת ְבלּוֹלת ֻמְרבֶּ

ן.  ם )ד( ַבָשמֶּ חֶּ ַבח ַיְקִר ָחֵמץ ַעל ַחֹּלת לֶּ יב ָקְרָבנֹו ַעל זֶּ

 תֹוַדת ְשָלָמיו".

ומתוך שהוקשו שלמי נזיר לתודה, שנאמר בעניין 

ַבח תֹוַדת ְשָלָמיו", למדנו, ]שדין  תודה, "ַעל זֶּ

לחמי נזיר כלחמי תודה, שבאים מעשרה קבין 

סולת ורביעית שמן, וכמו כן יש ללמוד מהיקש 

זה[, שלחמי תודה דינם כלחמי נזיר שהם 

 בים את הכשר התודה.מעכ

 .ארבעה מינים שבמצורע. י

בעניין סדר טהרת המצורע ביום טהרתו, כשנרפא 

)א( ממנו הנגע, נאמר, "ְוִצָּוה ַהֹכֵהן ְוָלַקח ַלִמַטֵהר 

ז )ב( ַחּיֹות ְטֹהרֹות ְשֵתי ִצפֳִּרים  רֶּ ּוְשִני )ג( ְוֵעץ אֶּ

ל ְוִצָּוה ַהֹכֵהן ְוָשחַ . ְוֵאֹזב)ד( תֹוַלַעת  ָחת אֶּ ת ַהִּצפֹור ָהאֶּ ט אֶּ

ת ֵעץ  ת ַהִּצֹפר ַהַחָּיה ִיַקח ֹאָתּה ְואֶּ ש ַעל ַמִים ַחִּיים. אֶּ רֶּ ְכִלי חֶּ

ת ָהֵאֹזב ְוָטַבל אֹוָתם ְוֵאת ַהִּצֹפר  ת ְשִני ַהתֹוַלַעת ְואֶּ ז ְואֶּ רֶּ ָהאֶּ

ה ַעל ַהִמַטֵהר ַהַחָּיה ְבַדם ַהִּצֹפר ַהְשֻחָטה ַעל ַהַמִים ַהַחִּיים. ְוִהזָ 

ת ַהִּצֹפר ַהַחָּיה ַעל ְפֵני  ַבע ְפָעִמים ְוִטֲהרֹו ְוִשַלח אֶּ ִמן ַהָּצַרַעת שֶּ

ה".  ַהָשדֶּ

המינים הללו, לא טהר,  ואם חיסר אחד מארבעת

ללמד תֹוַרת ַהְמֹצָרע", ִתְהיֶּה "זֹאת כי נאמר בעניין, 

 ]הויה עיכובא היא[.שכל האמור בעניין מעכב. 

 .ארבעה מינים שבלולב. יא

בסוכות יש ליטול ארבעה מינים הללו שנאמר, 

ם ַבּיֹום ָהִראשֹון  ם ָלכֶּ )ב( ְפִרי ֵעץ ָהָדר )א( "ּוְלַקְחתֶּ

 ".ְוַעְרֵבי ָנַחל)ד( ַוֲעַנף ֵעץ ָעֹבת )ג( ַכֹפת ְתָמִרים 

ם", יש ללמוד שתהא  ומתוך שנאמר "ּוְלַקְחתֶּ

, ולכן את כל המיניםלקיחה תמה, כלומר שיקח 

אם חיסר לקיחת אחד מהמינים, לא יצא כלל 

כאילו לא נטל שום מין, כי כל המינים מעכבים 

 זה את זה.

, מי שיש לו ארבעה מינים הללו –לדעת חכמים 

 ,יוצא ידי חובתו בנטילתם אף אם לא אגדם יחד

ורק כשחסר אחד מהמינים לגמרי, לא יצא ידי 

דעה זו, אף על פי שאדם , גם לומכל מקוםחובתו. 

יוצא ידי חובתו כשלא אגד את המינים יחד, 

, כי כך נאה הדבר, לכתחילה יש לאוגדם יחד

ה אֵ  ִלי ְוַאְנֵוהּו", ללמד שיש לקיים את -ונאמר, "זֶּ

 המצווה באופן הנאה ביותר.

אף מי שיש לו ארבעה מינים  –ולדעת רבי יהודה 

אלא אם כן , אינו יוצא ידי חובתו בנטילתםהללו, 

ם", וכעין זה אגדם יחד , שנאמר בעניין, "ּוְלַקְחתֶּ

ם ֲאגַֻדת ֵאזֹוב  נאמר בעניין פסח מצרים, "ּוְלַקְחתֶּ

ר ַבַסף ...",  ם ַבָדם ֲאשֶּ ויש ללמוד בגזרה שווה, ּוְטַבְלתֶּ

שכשם שהיו מצווים לאגוד את האזוב שלקחו 

במצרים, כך מצווים לאגוד את ארבעת המינים 

וקחים בסוכות. >וכשם שארבעה מינים הללו של

 ]אתרוג ותמרים[שבלולב, שחלקם עושים פירות 

זקוקים  ]הדס וערבה[וחלקם אינם עושים פירות 

זה לזה להיות באגודה אחת, כך ישראל, כשהם 

עד שיהיו כולם באגודה  מתענים, אינם נענים,

]צדיקים הדומים לדבר העושה פירות ורשעים אחת 

ה שאינו עושה פירות[,  הדומים לדבר שנאמר "ַהבֹונֶּ

ץ ְיָסָדּה  רֶּ ]כלומר ַבָשַמִים ַמֲעלֹוָתו ַוֲאגָֻדתֹו ַעל אֶּ

ַהֹקֵרא ְלֵמי ַהָּים ַוִּיְשְפֵכם  בזמן שאגודתו ביחד, אז יסדה[

ץ ה' ְשמֹו".   <ַעל ְפֵני ָהָארֶּ

 .שבע הזאות שבפרה. יב

ל ֹנַכח בעניין עשיית פרה אדומה נאמר "ְוִהָזה  אֶּ

ַבע ְפָעִמים". ל מֹוֵעד ִמָדָמּה שֶּ  ְפֵני ֹאהֶּ

ואם חסר הזאה אחת הדבר מעכב את הכשר 

הפרה ]לטהר באפרה[ שנאמר בעניין "זֹאת ֻחַקת 

ַהתֹוָרה", וכל מקום שנאמר בו "חוקה", כל 



 

 האמור בו מעכב את הכשרו.

]לפני הזאות פר ושעיר של יום הכיפורים . יג

 ל[.ולפנים ובהיכ

בעניין עבודת יום הכיפורים נאמר הזאות לפני 

ולפנים ]בקודש הקדשים כנגד הכפורת[ ובהיכל 

כנגד הפרוכת ועל מזבח הזהב שבהיכל שנאמר 

ְצָבעֹו   ]בקודש הקדשים["ְוָלַקח ִמַדם ַהָפר ְוִהָזה ְבאֶּ

ת ֵקְדָמה  ת  ]הזאה אחת[ַעל ְפֵני ַהַכֹפרֶּ ְוִלְפֵני ַהַכֹפרֶּ

ה  הקדשים[ ]בקודש ַבע ְפָעִמים  ]עוד[ַיזֶּ ִמן ַהָדם שֶּ

ְצָבעֹו.  ת ְשִעיר ְבאֶּ ת ְוָשַחט אֶּ ר ָלָעם ְוֵהִביא אֶּ ַהַחָטאת ֲאשֶּ

ר ָעָשה ְלַדם ַהָפר  ת ָדמֹו ַכֲאשֶּ ת ְוָעָשה אֶּ ל ִמֵבית ַלָפֹרכֶּ ָדמֹו אֶּ

ת ]בקודש הקדשים[ְוִהָזה ֹאתֹו  ְוִלְפֵני  ַעל ַהַכֹפרֶּ

ת  ש ִמֻטְמֹאת ְבֵני ִיְשָרֵאל . ]כנ"ל[ַהַכֹפרֶּ ר ַעל ַהֹקדֶּ ְוִכפֶּ

ם ְלָכל ַחטֹאָתם  ה ּוִמִפְשֵעיהֶּ ל מֹוֵעד  ]בהיכל[ְוֵכן ַיֲעשֶּ ְלֹאהֶּ

ל מֹוֵעד  ַהֹשֵכן ִאָתם ְבתֹוְך ֻטְמֹאָתם. ְוָכל ָאָדם לֹא ִיְהיֶּה ְבֹאהֶּ

ר ַבֲעדֹו ּוְבַעד ֵביתֹו ּוְבַעד ָכל ְבֹבאֹו ְלַכֵפר ַבֹקדֶּ  ש ַעד ֵצאתֹו ְוִכפֶּ

ר ִלְפֵני ה' ְקַהל ִיְשָרֵאל.  ל ַהִמְזֵבַח ֲאשֶּ ]זה מזבח ְוָיָצא אֶּ

ר ָעָליו ְוָלַקח ִמַדם ַהָפר ּוִמַדם ַהָשִעיר הזהב[  ְוִכפֶּ

]מתנה אחת על כל ְוָנַתן ַעל ַקְרנֹות ַהִמְזֵבַח ָסִביב 

ְצָבעֹו [קרן ]על גגו של מזבח . ְוִהָזה ָעָליו ִמן ַהָדם ְבאֶּ

ַבע ְפָעִמים ְוִטֲהרֹו ְוִקְדשֹו ִמֻטְמֹאת ְבֵני  עוד[ שֶּ

ת ַהִמְזֵבַח ִיְשָרֵאל.  ל מֹוֵעד ְואֶּ ת ֹאהֶּ ש ְואֶּ ת ַהֹקדֶּ ְוִכָלה ִמַכֵפר אֶּ

ָחי". ת ַהָשִעיר הֶּ  ְוִהְקִריב אֶּ

עכבות את הכשר הקרבנות וכל המתנות הללו מ

ם ְלֻחַקת הללו, שנאמר בסוף העניין, " ְוָהְיָתה ָלכֶּ

", וכל מקום שנאמר בו "חוקה", כל האמור עֹוָלם

 בו מעכב את הכשרו.

. ]פר הזאות שאר פרים ושעירים הפנימיים. יד

העלם דבר של ציבור ופר כהן משיח הנעשים 

 בהיכל[.

ושעירי פר כהן משיח ופר העלם דבר של ציבור 

עבודה זרה של ציבור דמם ניתן בהיכל כנגד 

 הפרוכת ועל מזבח הזהב. 

"ְוָלַקח ַהֹכֵהן ַהָמִשיַח ִמַדם ַהָפר שנאמר בפר כהן משיח 

ְצָבעֹו ַבָדם  ת אֶּ ל מֹוֵעד. ְוָטַבל ַהֹכֵהן אֶּ ל ֹאהֶּ ְוִהָזה ְוֵהִביא ֹאתֹו אֶּ

ת ַבע ְפָעִמים ִלְפֵני ה' אֶּ ש.  ִמן ַהָדם שֶּ ת ַהֹקדֶּ ְפֵני ָפֹרכֶּ

ת  ְוָנַתן ַהֹכֵהן ִמן ַהָדם ַעל ַקְרנֹות ִמְזַבח ְקֹטרֶּ

ל ַהַסִמים  ל מֹוֵעד ְוֵאת ָכל ַדם ַהָפר ִיְשֹפְך אֶּ ר ְבֹאהֶּ ִלְפֵני ה' ֲאשֶּ

ל מֹוֵעד".  ַתח ֹאהֶּ ר פֶּ  ְיסֹוד ִמְזַבח ָהֹעָלה ֲאשֶּ

ְוֵהִביא ַהֹכֵהן "וכן נאמר בפר העלם דבר של ציבור, 

ְצָבעֹו ִמן ַהָדם  ל מֹוֵעד. ְוָטַבל ַהֹכֵהן אֶּ ל ֹאהֶּ ַהָמִשיַח ִמַדם ַהָפר אֶּ

ת. ּוִמן  ַבע ְפָעִמים ִלְפֵני ה' ֵאת ְפֵני ַהָפֹרכֶּ ְוִהָזה שֶּ

ר ִלְפֵני ה'  ל ַהָדם ִיֵתן ַעל ַקְרֹנת ַהִמְזֵבַח ֲאשֶּ ר ְבֹאהֶּ ֲאשֶּ

ל מֹוֵעד ְוֵאת כָ  ַתח ֹאהֶּ ר פֶּ ל ְיסֹוד ִמְזַבח ָהֹעָלה ֲאשֶּ ל ַהָדם ִיְשֹפְך אֶּ

 מֹוֵעד".

ואם חיסר אחת מן המתנות הללו לא כיפר 

שנאמר בפר העלם דבר של ציבור "ְוָעָשה ַלָפר 

ר ָעָשה ְלַפר  ]הזה של העלם ציבור[ ]של ַהַחָטאת ַכֲאשֶּ

ה לֹו"  כהן משיח[ ולא הוצרך הכתוב הזה ֵכן ַיֲעשֶּ

ללמד שתהא עבודת שניהם שווה שהרי בכל אחד 

פירשה תורה את העבודה כנ"ל ומתוך שחזרה 

תורה לומר פעם נוספת שתהא עבודתם שווה 

 למדנו שכל האמור בעניין מעכב את הכפרה. 

ולא רק דברים שמצינו בשאר מקומות 

שמעכבים, כמתן שבע, ]שמעכב גם בפרה וביום 

אלא גם דברים שבשאר מקומות  הכיפורים[,

אינם מעכבים, כמתן ארבע, ]שבמזבח החיצון, 

דבר הזקוק למתן ארבע, כחטאת, הוכשר בדיעבד 

גם במתנה אחת[, בקרבנות אלו מתן ארבע ]של 

מזבח הזהב[, מעכב את הכשרם, שנאמר, "ֵכן 

ה לֹו", ללמד, שכל העשיות האמורות בהם  ַיֲעשֶּ

 מעכבים.

את", בא לרבות גם שעירי עבודה והכתוב "ַהַחטָ 

 זרה של ציבור לדין זה, שכל הזאותיהם מעכבים.

 

 טמא שנכנס לעזרה

ר ִיְטָמא ְולֹא ִיְתַחָטא ְוִנְכְרָתה  נאמר, "ְוִאיש ֲאשֶּ

ת ִמְקַדש ה' ִטֵמא  ש ַהִהוא ִמתֹוְך ַהָקָהל ִכי אֶּ פֶּ ַהנֶּ

ֵמי ִנָדה לֹא ֹזַרק ָעָליו ָטֵמא הּוא", ומכאן שטמא 

 , ]ובשוגג חטאת[.חייב כרת, במזידשנכנס לעזרה 

טמא  כגון, לא רק טמא גמור, ובכלל הכתוב הזה

, ]שנאמר שצריך הזאת מי נידה לטהרתו, מת

טמא אלא אף "ֵמי ִנָדה לֹא ֹזַרק ָעָליו ָטֵמא הּוא"[, 

קל, כגון זב שכבר טבל לטהרתו, ששוב אינו 

, גם הוא קרבן לגמר טהרתואלא הבאת מחוסר 

חייב כרת אם נכנס לעזרה במזיד, שנאמר בכתוב, 

ר ִיְטָמא ְולֹא ִיְתַחטָ  א ...", והכוונה לזה "ְוִאיש ֲאשֶּ

 שאינו מחוסר אלא כפרת קרבן.

 

 טהורים שנכנסו לפנים ממחיצתם

ל ַאֲהֹרן ָאִחיָך ְוַאל ָיבֹא  ה ַדֵבר אֶּ ל ֹמשֶּ ר ה' אֶּ "ַוּיֹאמֶּ

ש  ל ַהֹקדֶּ ת  ]=להיכל[ְבָכל ֵעת אֶּ ]=לבית ִמֵבית ַלָפֹרכֶּ

ת קדשי הקדשים מהפתח ועד הארון[ ל ְפֵני ַהַכֹפרֶּ  אֶּ

ר ַעל ָהָאֹרן  ]=לבית קדשי הקדשים לפנים מן ֲאשֶּ

ת".ְולֹא ָימּות  [הארון ה ַעל ַהַכֹפרֶּ ָעָנן ֵאָראֶּ  ִכי בֶּ

מכאן למדנו, שאפילו טהורים אסורים להיכנס 

להיכל ולקודש הקדשים ]שלא לצורך העבודה[, 

אלא שיש מקומות שהנכנס לשם לוקה על כך, 

יש מקומות כעובר באיסור לא תעשה גרידא, ו

 שהנכנס לשם חייב מיתה.

( "ְוַאל ָיבֹא אכך הכתוב נדרש ) –לדעת חכמים 

ש  ל ַהֹקדֶּ על כניסה כלומר ]=להיכל[". ְבָכל ֵעת אֶּ

, כעובר באיסור לא תעשה גרידא. להיכל לוקה

ת ב) ]=לבית קדשי הקדשים מהפתח ( "ִמֵבית ַלָפֹרכֶּ

ת אֲ  ועד הארון. וכן[ ל ְפֵני ַהַכֹפרֶּ ר ַעל ָהָאֹרן אֶּ שֶּ

ְולֹא ָימּות".  ]=לבית קדשי הקדשים לפנים מן הארון[

בין חוצה על כניסה לכל קודש הקדשים כלומר 

. ואף על חייב מיתהלארון ובין לפנים מן הארון 

פי שהנכנס לפני ולפנים מתחייב מיתה מיד 

בכניסתו בפתח קודש הקדשים, הוצרכה תורה 

ל ְפֵני  ת", כי בכך לימדה תורה לכתוב גם, "אֶּ ַהַכֹפרֶּ



 

דין נוסף, והוא, שאין חיוב מיתה על כניסה 

ל ְפֵני  לקודש הקדשים, אלא דרך ישרה, שהיא "אֶּ

ת", אבל הנכנס דרך משופש אינו חייב  ַהַכֹפרֶּ

 מיתה. 

( "ְוַאל אכך הכתוב נדרש ) –ולדעת רבי יהודה 

ש  ל ַהֹקדֶּ ִמֵבית  ל יבוא[]=להיכל. וכן אָיבֹא ְבָכל ֵעת אֶּ

ת  ]=לבית קדשי הקדשים מהפתח ועד הארון[". ַלָפֹרכֶּ

על כניסה להיכל וכן על כניסה לקודש כלומר 

, כעובר באיסור הקודשים עד מקום הארון לוקה

ר ַעל בלא תעשה גרידא. ) ת ֲאשֶּ ל ְפֵני ַהַכֹפרֶּ ( "אֶּ

ְולֹא  ]=לבית קדשי הקדשים לפנים מן הארון[ָהָאֹרן 

על כניסה לקודש הקדשים לפנים . כלומר ָימּות"

. ומכל מקום, גם רבי יהודה מן הארון חייב מיתה

מודה, שאין חיוב מיתה אלא כשנכנס דרך ישרה, 

כי לדעתו, כדי ללמד חיוב על כניסה לפנים מן 

ת", ומתוך  הארון, די היה לכתוב "ְפֵני ַהַכֹפרֶּ

ל  ת", שנאמר "אֶּ ק הנכנס יש ללמוד, שרְפֵני ַהַכֹפרֶּ

כשפניו מכוונות כלפי הכפורת חייב, כי לדעת רבי 

ל" בפני עצמו, הכוונה מכוון כנגדו.   יהודה, "אֶּ

ל" פירושו מכוון  ]ואף על פי שלדעת רבי יהודה "אֶּ

כנגדו ממש, אין ללמוד שכמו כן, מתוך שנאמר 

בעבודת יום הכיפורים "ַעל", בכתוב "ְוִהָזה 

ְצָבעֹו ַעל ְפֵני ַהכַ  ת ֵקְדָמה", שאין הדבר כשר ְבאֶּ ֹפרֶּ

אלא כשהארון במקומו, ומזה לכיוון הארון 

ממש, להוציא מקדש שני, שלא היה ארון 

ת ִמְקַדש  ר אֶּ במקומו, כי לעניין זה נאמר, "ְוִכפֶּ

ש", כלומר את המקום המקודש לתת עליו  ַהֹקדֶּ

את הארון הקדוש, ללמד שהדבר תלוי במקום 

 מו[.הארון, ולא בארון עצ

 

 הזאות של פרה אדומה ]שבע[ מדיני 

ל ֹנַכח  בעניין עשיית פרה אדומה נאמר, "ְוִהָזה אֶּ

ַבע ְפָעִמים", ונאמרו  ל מֹוֵעד ִמָדָמּה שֶּ ְפֵני ֹאהֶּ

בסוגיה כמה דינים בעניין הזאה זו, דין אחד כבר 

נתבאר לעיל ]באות יב[, ולהלן יתבארו בעזה"י 

 עוד שני דינים.

 .לשמההזאה . א

כל ההזאות הללו, האמורות בעשיית הפרה, 

היא , ואם לא נעשו לשמהצריכות להיות לשמה, 

"ְוָהְיָתה ַלֲעַדת ְבֵני ִיְשָרֵאל , שנאמר בפרשה, פסולה

ת ְלֵמי ִנָדה  רֶּ ַחָטאת ִהוא", ללמד, שדין פרה זו ְלִמְשמֶּ

כחטאת, וכשם שהחטאת פסולה כשנעשית שלא 

נפסלת כשנעשית שלא לשמה, כך פרה אדומה 

 לשמה.

 .הזאה מכוונת נכח פני אהל מועד. ב

 :< דברי רב חסדא

צריך שיהיו כל ההזאות הללו  –לדעת רבי יהודה 

, שנאמר בפרשה, "ְוִהָזה לכיוון פתח אוהל מועד

ל"  ל מֹוֵעד", ולדעת רבי יהודה "אֶּ ל ֹנַכח ְפֵני ֹאהֶּ אֶּ

ון פירושו מכוון כנגדו, כלומר שתהא ההזאה לכיו

, ואם לא כיוון לפתח אוהל מועדפתח אוהל מועד. 

, שנאמר בפרשה, "זֹאת ֻחַקת ַהתֹוָרה", וכל פסל

מקום שנאמר בו "חוקה", כל האמור בו מעכב 

 את הכשרו.

אף אם לא הזה לכיוון פתח  –ולדעת חכמים 

ל" הרי זה כשר, אוהל מועד , כי לדעת חכמים, "אֶּ

לא נאמר בכתוב  אין פירושו מכוון כנגדו, ואם כן,

 שיש לכוון את ההזאות לפתח אוהל מועד.

 :< דברי רבא

ל ֹנַכח אף לדעת חכמים , מתוך שנאמר, "ְוִהָזה אֶּ

ל מֹוֵעד", למדנו, שעל הכהן לעמוד כשפניו  ְפֵני ֹאהֶּ

לצד מערב, לכיוון אהל מועד, אלא שכשהוא 

עומד כך כשפניו למערב, ההזאות כשרות אפילו 

ל" אם לא כיוון אות ם לפתח אוהל מועד, כי "אֶּ

אם לא היו פניו של אין פירושו מכוון כנגדו. אבל 

, אלא לצפון או לדרום, הכהן לכיוון אהל מועד

 .ההזאות פסולות

 

 הזאות האמורות בחטאות הפנימיות

, כי חטאות הן, פסולות, שלא לשמןאם נעשו  -

וכל חטאת שנעשית שלא לשמה, פסולה, 

 ]כמבואר במסכת זבחים[.

בין מזרח למערב, שלא מכוונות אבל אם נעשו  -

, ]אף לדעת רבי יהודה[, כי לא נאמר בהם כשרות

ל ֹנַכח".  "אֶּ

 

 הזאות האמורות במצורע

המצורע הבא להיטהר מביא עם קרבנותיו לוג 

שמן שמזים ממנו כנגד ההיכל ונותנים ממנו על 

 תנוך ובהונות והשיריים נאכלים לכהנים.

הרי הן  –שלא לשמן ואם היו ההזאות הללו 

, כשריםכשאר קרבנות שנזבחו שלא לשמן, שהם 

מאחר ולכן , אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה

מותרים שלו השיריים שהשמן כקרבן כשר, 

מאחר שלא עלה לבעלים לשם אבל , באכילה

על ידי השמן הזה. המצורע לא נטהר חובתם, 

לא נפסל לגמרי,  ]ולעניין זה, הכל מודים שהשמן

ואף רבי אליעזר, האומר, שדין אשם כדין חטאת, 

שאם נעשו שלא לשמן הם פסולים לגמרי, מודה 

הוא, שהשמן אינו נפסל לגמרי כאשם, בכך 

שנעשה שלא לשמה, כי דבר הלמד בהיקש, 

כאשם הלמד בהיקש מחטאת, שנפסל שלא 

לשמו, אינו חוזר ומלמד בהיקש, שיהיה השמן 

 כשנעשה שלא לשמה[.פסול לגמרי, 

שלא לכיוון פתח ההיכל ואם היו ההזאות הללו 

ל ֹנַכח". ,כשרהרי זה  –  כי לא נאמר בעניין "אֶּ
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