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סּוֵלי ִהְלכֹות  יןּפְ ׁשִ ְקּדָ   ַהּמֻ
ֶרק  רּפֶ ה ָעׂשָ ָ   מחשבת שינוי הש�  ֲחִמׁשּ
ִ�י�ֵ�י� ֶ�ִ�ָ	ה ְ�מֹו ְלֵ�� ֶזַבח � ,ַהֶ�ַסח ֶ�ְ�ָחטֹו ְ�ַמֲחֶ�ֶבת ִ�	�י ַהֵ��יא  , ָ�ס�ל " ֵחר ֵ�י� ֶ�ִ�ָ	ה� ְלֵ�� ח 

ֶ�ה�א יֹו� �ְרָ�ָעה  ,ֶ�ְ�ָחטֹו ִ�ְזַמ	וֹ  ?ַ�ֶ*ה ְ(ָבִרי� ֲאמ�ִרי�. )כז,שמות יב( "יֶ�ַסח ה�א ַלי ֶזַבח ַוֲאַמְרֶ'�" :ֶ�ֶ	ֱאַמר
�א 2ֲאָבל ִא� ְ�ָחטֹו 1�ְא ְזַמ	ֹו ְ�ַמֲחֶ�ֶבת �ֶ . ָ�ס�ל "ת ִ�	�י ַהֵ�� ֲחִרית ְ�ַמֲחֶ�בֶ �ַ ֲאִפ�� ְ�ָחטֹו �ַ  ;ָעָ.ר ְ�ִניָס

  .�ָפס�ל ,ַנֲעָ.ה 3ְִמי ֶ�ֵאי� לֹו ְ�ָעִלי� ִ�ְזַמ	וֹ  "א ְלֵ�� ְ�ָעָליו 2�ֶ  ;3ֵָ�ר " ִלְ�מוֹ 

  ...ְלִפי ֶ�ֵאינֹו ְזַמ	וֹ , ָ�ס�ל "  ֲחצֹות ֶד�Éק ָעָ.ר ְ��ְרָ�ָעה מוֹ ִל�ְ  ֶ�ְ�ָחטוֹ  ֶ�ַסחיב 

  

נֹותִהְלכֹות  ְרּבָ ה ַהּקָ   ַמֲעׂשֵ
ֶרק  רּפֶ ה ָעׂשָ ָ   פרטי� בדיני נדבה  ֲחִמׁשּ

ָ'ִפי� ֶ�ִהְקִ(י� ֶאָחד ֵמֶה� ֶחְצָי7 ֶ��וֹ ד    ,ָ�7ְ( ֲהֵרי ֶזה ִק  " ִצי ָה�ֵחר ְוִהְקִ(י�וֹ חֵ ְוָחַזר ְוָלַקח הַ , ֶ�ֱהַמת ַה� 
ְו�8 ַעל ִ�י ֶ�ִהיא  ,ח�יח�י ֵמִע9ָרֹו (ָ ֵאי� ַה(ָ  "  3ְֶ�ִהְקִ(י� ֶחְצָי7 ,ְ(ח�ָיה ָהְיָתה �8 ַעל ִ�י ֶ�ִ*ְ'ִחָ�ָת7 ;�ְקֵרָבה

ַ�ת ָ(ִמי�  ,ְלִפיָכ; ִ'ְקַרב ,ַוֲהֵרי ִנְרֵאית 3 ָ�7 ַלַהְקָרָבה, ֵאי� ַ�ֲעֵלי ַחִ:י� ִנְדִחי�, הֹוִאיל ְוִהיא ַ�ֲעֵלי ַחִ:י� ,ְקד 
 .ה ְ'מ�ָרה.ָ ְועוֹ 

  

ָגגֹותִהְלכֹות    ׁשְ
ֶרק  יּפֶ ִליׁשִ   כפרהה; הפרשת החטאת ;התראה  ׁשְ

8 ַעל ִ�י � "  אֹו ִנְ�ַ'ָ<ה ְוָחַזר ְוִנְ�ַ'ָ�ה, ְו�ַחר 3ָ; ִנְ�ַ'ֵ*ד ְוָחַזר ִ�ְת��ָבה ,ְוִהְפִרי� ַחָ<אתוֹ  ,ִמי ֶ�ָ�ַגגח 
 ִ� �ְקָ(ִ�י� ,ֶ�ֵאי� ַ�ֲעֵלי ַחִ:י� ִנְדִחי� ,ֲהֵרי ָחַזר ְוִנְר?ה ,ִי�ְנ'ַ ֶ�ִ	ְדָחה ַה9ְָרָ� ; כג,ג( 3ְמֹו ֶ�ֵ��ְרנ� ְ�ִהְלכֹות ְ�ס�ֵלי ַה* 

 ַהְ�ָעִלי� ִנְדח� 3ָ; ִא� ,ְלַכְ�ר�תוֹ  רÉזַיחֲ  ְתַרֵ�אְונִ  רבֵ וֹ �ְכֵ�� ֶ�ִא� נֹוַלד �ֹו מ�� ע. ְלִפיָכ; ַיְקִריֶבָ	ה ַעְצָמ7 ,)א,ו

 .בִיְקרַ  "  ְוִנְרא� ְוָחְזר�

  

הִהְלכֹות  ִפּלָ   ּתְ
ֶרק  יּפֶ ִליׁשִ   זמני התפילות  ׁשְ

 ֶ�הֹוָרהְוֵי� ִמי . �ָסִפי�*ֶ��ַ ְו�ַחר 3ָ;  ְנָחה*ִ ֶ��ַ ִמְתַ�ֵ�ל  " �ָסִפי�*ְוֶ��ַ  ְנָחה*ִ ֶ��ַ  ,י ְ'ִפ�ֹותָהי� ְלָפָניו ְ�'ֵ יא  
� ֶ�ֵאי� .א ִיְטע�3ְ2ֵדי �ֶ  ,��ר@ִ �ַ  3ֵ� עֹוִ.י

 

י אתר "ם לוקטו ע"פסקי הרמב

www.netivothashas.org.il  

 באדיבות

www.mishnetorah.com  ניתן להורדה באתר www.daf-yomi.com  

  admin@NetivotHashas.org.il: הערות והמלצות ניתן לשלוח למייל


