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בגיליון:עיונים בהלכה
עיונים בדברי מרן החפץ חיים זצוק"ל - לקראת יום היא"צ כ"ד אלול


ידוע שהחפץ חיים בכמה מקומות 1 הוכיח מהגמ' בתענית יז. וסנהדרין כב: שיש חיוב 
לכהנים  שאסור  שם  בגמ'  רבנן  משיטת  וזהו  המקדש.  עבודת  דיני  את  ללמוד  בזה"ז 
לשתות יין בזה"ז משום "מהרה יבנה המקדש ובעינן כהן הראוי לעבודה", וכמו כן מטעם 
ובעינן  המקדש  יבנה  דמהרה  משום  הקרבנות,  דיני  את  ללמוד  לכהנים  חיוב  גם  יש  זה 

כהנים הראויים לעבודה 2.

והוסיף שאף לפי מה שנפסק להלכה כשיטת רבי שמותר לשתות יין, זהו מפני שאינו 
חושש שייבנה בית המקדש פתאום ולא תהיה לו שהות להפיג את יינו, אבל דבר שצריך 
שיהוי זמן רב לכו"ע חוששין, וכיון שלדעת היטב את דיני הקרבנות צריך זמן רב, לכן ודאי 

גם לשיטתו צריך ללמוד את דיני הקרבנות 3.

ויקומו  בהמ"ק  בזמן  שהיו  הכהנים  כל  להקריב  יוכלו  לא  מדוע  בזה,  לעיין  יש  ואולם 
בתחיית המתים, שהרי הם ודאי יודעים את כל דיני העבודה 4. 

טעונים  לבוא  לעתיד  שיחיו  שמתים   5 בנדה  בגמ'  לצד  א.  אופנים:  בכמה  ליישב  ויש 
לאחר  עד  קרבנות  להקריב  יוכלו  לא  שיקומו  שהכהנים  נמצא  ושביעי,  שלישי  הזאת 
עצמו,  במת  נטמאו  שלא  יש  ודאי  הרי  בזמנינו  הכהנים  ואילו   ,6 השביעי  היום  סיום 
ואינם טעונים אלא טבילה והערב שמש 7. ב. שמא תחיית המתים תהיה בזמן מאוחר 
יותר מבנין בהמ"ק 8. וכעי"ז יש לומר שיתכן שיקריבו קודם שיבנו את ביהמ"ק, שהרי 
מקריבין אעפ"י שאין בית 9, ועדיין לא יקומו הכהנים לתחייה. ג. שמא הכהנים שיקומו 
יצטרכו קידוש ומילואים מחדש 10, ולא יוכלו לעבוד מיד. ד. עוד יש לדון שאולי הכהנים 

שיקומו לא ידעו את הדינים שהתחדשו ע"י בי"ד שעמד לאחר מיתתם 11.

(מתוך החוברת "פתאום יבוא", עי"ש עוד עשרות נידונים נפלאים בעניינים אלו)

1  בהקדמה ראשונה לליקוטי הלכות (ד"ה ועוד שאלה), ובהקדמתו לעבודת הקרבנות (בהערה), 
המהרש"ם  וכ"כ  פי"ב.  אור  ובתורה  ה'),  ומאמרים  מכתבים   - הח"ח  (כתבי  זוננפלד  להגרי"ח  ובמכתב 

בהסכמתו לליקוטי הלכות ע"ש.

כיון  הלויים  שירת  בדיני  שהאריך  לוי]  [שהיה  לבנו  שכתב  שצ"ד  מצוה  בחינוך  מצינו  וכעי"ז    2
מהרה  מדין  ביהמ"ק  דיני  את  ללמוד  בזמנינו  צורך  שיש  ומשמע  להם.  ויצטרך  המקדש  בית  יבנה  שמהרה 

יבנה המקדש, וכדברי הח"ח. 
התוי"ט  וכ"כ  ביהמ"ק.  את  לבנות  שנדע  כדי  מדות  מס'  את  שביאר  כתב  לזרעים  בהקדמה  ובפיה"מ 
בהקדמה למס' מדות, ובהקדמה לספרו צורת הבית. ובברכת פרץ פר' חוקת כתב שהטעם לדעת הפוסקים 

שקריאת פרשת פרה דאורייתא, כדי ללמוד דיני טומאה וטהרה ומשום שמהרה יבנה המקדש.

3  וע"ע בר"ח בתענית שם שכתב שאעפ"י שאביי אמר שנוהגים כרבי מ"מ הוא עצמו לא שתה יין 
כיון שהיה כהן, והובא בראבי"ה תת"ע ע"ש. וכן הובא באוצר הגאונים תענית שם (חלק התשובות סי' ס"א) 
וסנהדרין שם (סי' שנ"ב), שיש כהנים שהחמירו על עצמם שלא לשתות יין כדעת רבנן דרבי, ורבי חנינא 

גאון גידל צפורן למליקה משום מהרה יבנה המקדש ובעינן כהן הראוי למליקה.

4  וזו קושיא גם על הדעה בגמ' שכהנים אסורים לשתות יין כיון שיצטרכו לעבוד במקדש, והרי 
יוכלו לעבוד הכהנים שיקומו.

5  דף ע: עי"ש.

6  ואף קרבנות ציבור לכאו' לא יוכלו להקריב [מהיום השני], כיון שטומאה דחויה בציבור ואפשר 
בכהנים שבזמנינו שיהיו טהורים ביום השני.

זמנינו  שכהני  שם  בגמ'  שנתבאר  ומה  ציבור,  קרבנות  להקריב  כולם  יוכלו  הראשון  ביום  אכן    7
ידעו  לא  שאם  הח"ח  מש"כ  צ"ע  עדיין  זה  ולתירוץ  הבאים.  כתירוצים  צ"ל  המקדש,  כשיבנה  מיד  יעבדו 

הכהנים את הלכות העבודה תתעכב עבודת המקדש כמה חודשים.

8  ואף לדעות שתהיה תחיית המתים מיוחדת לאלו שציפו לישועה, יתכן שזה יהיה לאחר תקופה. 
אמנם בתוס' פסחים קיד: ד"ה אחד מבואר שיקומו מיד בתחלת הקרבת הקרבנות עי"ש.

9  וכן יישב הכס"מ פ"א מביא"מ ה"ז (בתי' ב') את דברי הרמב"ם שם מהשגת הראב"ד.

מהרשב"ץ.  ב')  ישרים  (סוד  ח"ב  פעלים  רב  ובשו"ת  ג',  שורש  סוף  בסהמ"צ  הרמב"ן  כמש"כ    10
אמנם בתו"כ צו פי"ח, ובמדרש רבה נשא פרק י"ד משמע שאין צריכין משיחה.

שבזמן  בי"ד  שמא  שאכל  השיעור  לכתוב  צריך  בזה"ז  ֵחלב  שהאוכל  פ.  ביומא  שמצינו  וכמו    11
שגם  וע"כ  בבהמ"ק,  הדין  איך  תנאים  שנחלקו  מצינו  שהרי  ובפרט  גדול.  יותר  כזית  על  רק  יחייבו  בהמ"ק 
כדעה  הכריעו  והפוסקים  הראשונים  רוב  היום  ואולי  אחת,  כדעה  והכריעו  מחלוקת  היתה  בהמ"ק  בזמן 

האחרת. וכן אולי יעמדו למנין ויכריעו אחרת. ועוד שהלכה כבתראי.

ספרי "תורת הקרבנות" וחוברות 
"פתאום יבוא" המחולקים בבתי 

הכנסת בימים אלו

 נתרמו לעילוי נשמת מרן
החפץ חיים זצוק"ל

לרגל יום היא"צ
נלב"ע כ"ד אלול תרצ"ג

ת.נ.צ.ב.ה.

לפרטים ולקבלת ספר "תורת הקרבנות" 
על הלכות הבאת הקרבן - עבור בתי 

כנסת נוספים, 

ניתן לפנות בטל': 050-4134645
כמו כן ניתן לקבל את החוברת 

המהודרת "פתאום יבוא" ללא עלות  
בטל' הנ"ל

בס"ד הופיע הדיסק החדש          
ללימוד והמחשת סדר 

הקרבת קרבן העוף 
בדיסק ניתן להבין בצורה מוחשית את דיני 

הקרבת קרבן העוף, סדר המליקה וצורת 
החזקת העוף, איברי העוף הפנימיים והחלקים 

הנאכלים בחטאת העוף.
ניתן להשיג: 052-7653813
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עלו נ אם  בקודש,  דפסולו  בכה"ג  המתות  חטאות  בדין  סתפקתי 
כגון  בקודש  פסולו  של  אופנים  לה  משכחת  לאו. [ולכאו'  או  ירדו 
באחרת,  בעליה  בנתכפרו  וכעי"ז  וקבלה,  שחיטה  אחר  בעליה  שמתו 
ויל"ד בזה. וכן יל"ד ע"פ שיטת רש"י בכמה דוכתי דכל שאירע פסולו 
מא.  בנדה  תוס'  לדעת  וכן  בקודש,  פסולו  חשיב  לעזרה  ביאתו  אחר 
דכל שפסולו יכול להיות רק אחר שהוקדש חשיב פסולו בקודש. ויל"ד 

הרבה בכל זה].

והנה אי נימא דחטאות המתות הוו חולין גמורים, ודאי דירדו, אלא 
חולין  אינו  דודאי  ב)  אות  לד  סי'  אלם  (ביונת  מהגרי"ז  המובא  דלפי 
 - כזו  קדשים  דרגת  האם  יל"ע  א"כ  מיתה,  דין  בהו  מדאית  גמורים 
מיתה, יכולה להחשיבו כראוי למזבח  דין  יש בה  שאין בה מעילה אך 
קודש  דין  בו  נותר  הגרי"ז לא  לד'  דאף  יתכן  לאו. [ובאמת  או  ואעל"י 

אלא לענין דין המיתה, וא"כ ודאי דירדו], וצ"ע.

ויש לצדד בזה דירדו, דבגמ' במעילה (ב:) אמר רבה קק"ד ששחטן 
בדרום ירדו ואפי' לר"ש. ומותבינן עליה מדתנן התם דמועלין בהן, ותי' 
עלו  לדין  סיבה  מהווה  דמעילה  בגמ'  מבואר  ועכ"פ  מדרבנן.  דמועלין 
לא ירדו. אלא דבאמת אי"ז ראיה כ"כ, דדלמא דין מעילה מכריח את 
מבו'  ומ"מ  שירדו,  מכריח  אינו  מעילה  חסרון  אבל  ירדו,  לא  עלו  דין 
קק"ל  אימורי  לענין  מבואר  פה:  דבזבחים  (ואף  זב"ז.  דשייכי  התם 
קודם זריקה לחד לישנא דאם עלו ירדו, ומ"מ לית בהו מעילה, שאני 

התם דעדיין אינם ראויים לחלות המעילה).

ועוד יש לדחות הראיה משם לפמש"כ בקר"א ובהערות למרן 
הגריש"א (במעילה שם) דבאמת יתכן מעילה אף בדבר שאם עלה 
ירד, והא דפריך התם ארבה הוא רק משום דס"ל דשחיטת דרום הוי 

כמאן דשחטינהו, ע"ש. ולפ"ז אין ראיה מהגמ' שם. 

זמני השיעורים בהלכות עבודת המקדש
שיעור בספר 'עבודת הקרבנות' מפי 

הגאון רבי יוסף הכהן רפפורט שליט"א 
מתקיים אחת לשבועיים בימי שני בשעה 10.45 בערב בבנין 

ישיבת "בית דוד" רח' בן זכאי 46 קומה א' ב"ב
***

שיעור בספר 'עבודת הקרבנות' מפי 
הרה"ג רבי יעקב משה כהן שליט"א 

מתקיים מדי שבוע בימי ראשון בשעה 10.30 בערב בביהמ"ד 
'נחלת משה' (חדר צפוני) רח' מלצר 36 ב"ב

***
שיעור בעניני סדר העבודה מפי 

הרה"ג רבי משה הכהן טוויל שליט"א
מתקיים מדי שבוע בשבת קודש בשעה 4.00 אחה"צ    

בביהכנ"ס תורה ותפילה רח' רבי יהודה הנשיא ברכפלד 
***

שיעור בעניני סדר העבודה מפי 
הרה"ג רבי משה הכהן טוויל שליט"א

מתקיים מדי שבוע בליל שישי בשעה 9.30 בביהמ"ד אהל יוסף 
רמות בעז"נ (קומה ב')

***
הקו לשמיעת שיעורי 'מכון תורת הקרבנות' בעניני עבודת בית 

המקדש בימי המועדים ובכל השנה
בקול הלשון: 03-6171111-1265

***
לפתיחת שיעורים נוספים בהלכות הקודש והמקדש ולהכנסת 

שיעורים למאגר: 050-4134645

רשימת ספרים וחיבורים בהלכות הקודש והמקדש 
שיצאו לאור בס"ד ע"י המכון

ספרי הלכה 
אוצר דינים 'תורת הקרבנות' הלכות הבאת הקרבן / 'שער הקרבן' 

הלכות קרבן פסח 

חוברות 'אוצר דינים תורת הקרבנות'
סדר עבודות התמיד ושבת ור"ח / הלכות הוריות / הלכות שגגות 
/ הלכות מעשר בהמה / הלכות ארבע עבודות הקרבן / קרבנות 

מועדי השנה / קרבנות חג השבועות ושתי הלחם / קרבנות חודש 
תשרי / הלכות פרועי ראש שתויי יין קרועי בגדים ומחוסרי בגדים / 

הלכות מחצית השקל תרומת הלשכה ותרומה חדשה

קבצים תורניים אליבא דהלכתא
 ארבעה קבצים בעניני מסכת זבחים / בעניני מסכת בכורות / 

בהלכות קרבן פסח ועניני מסכת כריתות

חיבורים בעניינים שונים 
משמרת הקודש עמ"ס יומא / משמרת הקודש עמ"ס מנחות 
/ סדר עבודות הקרבן בקצרה / סדר עשיית קרבן פסח בקצרה 
/ ההנהגה באכילת קרבן פסח / מראי מקומות 'לשכת הכהנים' 

הלכות תמידין ומוספין [שתי חוברות] / קובץ דינים השייכים 
לקדושת המקדש

דיסקים להמחשה 
קרבן פסח א - מההבאה עד הצליה (עם הוצאת אימורין בכל 

הקרבנות) / ב - הכנת הקרבן לאכילה / ג - הדברים הנאכלים בקרבן 
/ קרבן עולה (כולל הפשט וניתוח) / הקרבת קרבן חטאת העוף 

ועולת העוף
***

מוקד מכירות ראשי: 052-7653813

יסוד המזבח
נידונים יסודיים בהלכה

ספרים חדשים בהלכות הקודש והמקדש
זבחים,  במסכת  נבחרים  הלכה  סיכומי   - ה'  זבחים  הקרבנות  תורת  קובץ 

מאת לומדי כולל "שערי שמעון" בני ברק ועוד. יצא לאור ע"י המכון. 
עקב התועלת הרבה מקבצי "תורת הקרבנות" לציבור הלומדים, ניתן לקבל 
את כל הקבצים שיצאו לאור עבור כוללים הלומדים מסכת מסדר קדשים 

- בטל' 052-7653813
קונטרס שער המים - בירור מקיף בענין טבילת הכהן הגדול ביום הכיפורים 
שליט"א  זכותא  חיים  רבי  הרה"ג  ידידנו  ע"י  בטוטו"ד  נכתב  חמים.  במים 

ממשיבי "לשכת הכהנים". ניתן להשיג בטל' 03-6165817
קונטרס מום אין בך - ביאור מפורט על סוגיות הגמ' בבכורות פרקים ו-ז, 
והאחרונים  הראשונים  שיטות  את  מקיף  והכהנים.  הקרבנות  מומי  בדיני 
בבהירות רבה. נכתב ע"י הרה"ג הרב פיג'ו שליט"א ויצא לאור במהדורת 

ביקורת. ניתן להשיג: 02-5862492
הוספות  המקדש.  בית  לזמן  פסח  של  הגדה   - לה'  פסח  ועשה  קונטרס 
רבי  הרה"ג  ידי  על  נערך  המקדש.  בזמן  שינהגו  והלכות  פסח  של  להגדה 
אברהם חיים אופמן שליט"א בית שמש, מח"ס באר החיים והיכל ידיד על 

צורת ביהמ"ק הראשון והשני.
עותק  לשלוח  נא  והמקדש  הקודש  בהלכות  חדשים  ספרים  לעדכון 

korbanot@okmail.co.il  :למערכת בדוא"ל

• לקראת יום הכיפורים הבעל״ט •
הננו להודיע על קיום שיעורים בערב יום הכיפורים בכל אתר ואתר
להבנת סדר עבודת יום הכיפורים

״ועיקר לימודו ישים במס׳ יומא ופירושיה שיהא רגיל ומכיר בעבודה, ואמרו חז״ל 
כל העוסק בתורת וכו׳ כאילו הקריב״.                          (מטה אפרים סימן תרג ס״ק ד)
סדר  פירוש  הכיפורים  יום  קודם  ילמוד  להבין  לב  לו  שיש  אדם  שכל  ״ומהראוי 
העבודה שרוצה לומר, כגון הפיוט אמיץ כח או אתה כוננת״.     (שם סימן תרכא ס״ק י)
על מקום השיעורים וזמניהם יבואו פרטים. להקמת שיעורים בכל רחבי הארץ ניתן 

ליצור קשר בטל' 050-4134645
לגבי שיעורים נוספים בעניני קרבנות חג הסוכות וניסוך המים תבוא הודעה נפרדת
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שליט"א ב קסלר  אליהו  רבי  הגאון  תמה  (מ"א)  גליון 
ה''ב)  יוהכ''פ  עבודת  מהל'  (פ''ב  למלך  המשנה  לדעת 
בשרו  בין  חוצצים  שהמים  כיון  הטבילה  לאחר  להסתפג  שיש 
קידוש  אחר  להסתפג  שצריכים  מצינו  לא  למה  א"כ  לבגד, 
ידים ורגלים. וכבר הקדים להקשות כן ביד יהודה עמ"ס יומא 
(הנדפס באסיפת זקנים כרך ג') אמאי לא קתני סיפוג בקיו''ר 

שהרי הכתונת מגיעה עד פס ידו והוי חציצה. 

המרדכי (פ''ב  סברת  הביא  קצ''ח)  סי'  יוסף (יו"ד  בבית  הנה 
משום  חוצץ  אינו  לח  דדבר  הטעם  הרא''ם  בשם  דשבועות) 
במיעוט.  חוצץ  אינו  מקפיד  שאינו  ודבר  בלח,  מקפידים  שאין 
ברם תוס' בחולין (כ''ו ע"ב ד''ה ה''נ) מפרש בענין אחר, משום 
דבלח יש מציאות אחר דמחלחלי בהו לכן אינם חוצצים יעו''ש. 
ולפי''ז לדעת המרדכי אם הדבר לח חוצץ ברוב הגוף הוי חציצה 
דהרי קיי''ל דחציצה ברוב גופו אפי' אם אינו מקפיד הוי חציצה. 

ויעוי' עוד בשו''ת חבצלת השרון (ח''א או''ח סי' מ''א אות ד') 
שביאר עפי"ז דברי המל''מ (הנ"ל) ממה שהקשו עליו דמים לא 
הוי חציצה כיון שהוא דבר לח, דכיון שהכהן גדול ביו''כ טבל כל 
גופו במים א''כ הוי המים ברוב גופו, וברוב גופו לדעת המרדכי 
הוי חציצה אע''פ שהוא דבר לח, והא דמבואר בפסחים (ס"ה 
ע"ב) שדבר לח אינו חוצץ היינו משום שרק רגליהם היו מכוסים 
[וכ''כ  ודו''ק.  מקפיד  דאינו  מה  יועיל  לכן  גופם,  רוב  ולא  בדם 

בקהלות יעקב טהרות (סי' נ''ח)] 

ולפי"ז הרווחנו לתרץ קושיית היד יהודה למה בקיו"ר לא קתני 
שהיה הכהן 'מסתפג', משום דדווקא כשהמים ברוב גופו אפילו 
המים  היו  שלא  בקיו''ר  משא''כ  חציצה,  הוי  מקפיד  אינו  אם 
ברוב גופו י''ל כיון דאינו מקפיד אין המים חוצץ ולא צריך לקנח 

ידיו ודו''ק.

***



דברי ב על  שליט"א  קסלר  אליהו  הרה"ג  הקשה  מ"א  גליון 
המשנה למלך בהל' עבודת יום הכיפורים דהכה"ג מסתפג 
הלכה  אין  ורגלים  ידים  קידוש  בכל  אמאי  א"כ  חציצה,  משום 
להסתפג מהאי טעמא. ועוד יש להעיר, דבמס' תמיד פ"א מ"א 
הטבילה,  לבית  במסיבה  יורד  קרי  שראה  דכהן  איתא  כו.]  [דף 
טבל עלה ונסתפג. והרמב"ם בפ"ח מבית הבחירה ה"ז כשהביא 
ולא  המוקד,  לבית  וחוזר  דטובל  כתב  קרי,  שראה  דכהן  להאי 

כתב דמסתפג.

ויעויין מש"כ בס' דעת בחכמה הל' עבודת יוה"כ פרק ב' סק"ג, 
ובירור הסוגיא שם סק"א, דמכאן מוכח כדברי הטל תורה, דהא 
אלא  העבודה,  מדיני  דין  אי"ז  טבילתו  לאחר  מסתפג  דכה"ג 
משום איסור רחיצה ביוה"כ, דבקידוש יו"ר אין הנאה כ"כ ולא 
גזרו שיסתפג, אבל בטבילת כל הגוף דאיכא בזה הנאת רחיצה, 
גזרו שמיד אח"כ יסתפג מהמים שעליו. ובזה מובן נמי שבכהן 
שראה קרי לא פסק הרמב"ם דמסתפג דהתם איירי בכל השנה 

ולא ביוה"כ.

***





להסתפק ב שליט"א  קסלר  אליהו  הרה"ג  שם  שהעיר  מה 
קדשנו  אשר  אי  כהונה,  בגדי  בלבישת  הברכה  מהי 
בקדושתו של אהרן או במצוותיו וצוונו. יעויין בזה בספר הנ"ל 
[עמ' קנ"א תשובה ה'], תשובת מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א 

שהשיב בזה"ל: יש מצוות כשרות בזר.

***



קשר לדברי הרה"ג אליהו קסלר שליט"א (גליון מ"א, סיון ב
כבר  הנה  כהונה,  בגדי  לבישת  על  ברכה  יש  אם  תשע"ו) 
חקר מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א (אילת השחר שמות כח, 
כל  על  מפורטת  ברכה  ברכו  הבגדים  עושי  אם  לעיין  "ויש  ח): 
בגד, כגון 'אשר קדשנו במצוותיו וציונו לעשות מעיל', 'לעשות 
הבגדים'.  את  לעשות  'אקב"ו  כללית  ברכה  שברכו  או  אפוד', 
ובאמת יש לעיין אם יש מצוה לעשות בגדי כהונה, או שזה רק 

הכשר מצוה".

וכתב עוד: "ועוד יש לעיין אם הכהנים ברכו כשלבשו בגדי 
בגדי  לבישת  על  כללית  ברכה  ברכו  האם   – כן  ואם  כהונה, 

כהונה, או ברכה פרטית על כל בגד".

***

יג) ו צט,  (מצוה  חינוך  המנחת  דהנה  להוסיף,  יש  זה  בענין 
בגד  שום  לבישת  שתיקדם  דאסור  ביומא  מהגמ'  הביא 
לבישת  את  הקדים  אם  הדין  מה  וחוקר,  המכנסיים.  ללבישת 
או  כסדרן,  וללבוש  להסירה  צריך  האם  למכנסיים,  הכתונת 
שמא הרי זה דומה לדברי הט"ז שאע"פ שצריך להקדים תפילין 
של יד לתפילין של ראש, אם עבר והניח של ראש קודם – אין 

צריך להסירן.

בספרו  שליט"א  זילברשטיין  יעקב  אברהם  רבי  הגאון  וכתב 
ושל  מצוות הן, של יד  ששתי  תפילין  דשאני  "אבני חן" דנראה 
כבר   – קודם  ראש  של  וכשהניח  זו,  את  זו  מעכבות  ואין  ראש, 
בבגדי  כן  שאין  מה  להסירה.  צריך  אין  ולכן  מצותה,  נגמרה 
כהונה – כל הבגדים הוי מצוה אחת של לבישה, ולכן אם הקדים 
שעוד  זאת,  לתקן  יכול  עדיין  שהרי  להסירה,  יצטרך  הכתונת – 

לא נגמרה מצות הלבישה. עכת"ד.

על  פרטית  ולא  כללית,  תהיה  שהברכה  דודאי  נראה  זה  ולפי 
כל בגד, [אך למנח"ח דלא פשיטא ליה כמותו, אולי זהו משום 
דמספקא ליה שמא גם בבגד"כ כל לבישת בגד הוי מצוה בפני 

עצמה, ויש לעיין].

***

ויעוין ו ה,  (כט,  להלן  שליט"א:  הישיבה  ראש  מרן  חוקר  עוד 
את  להלביש  נצטוה  שמשה  משמע  ט)  פסוק  שם  רמב"ן 
משה  אם  לעיין  ויש  הבגדים,  את  הראשונה  בפעם  ובניו  אהרן 
קצת  ומשמע  הבגדים'.  את  להלביש  'אקב"ו  כשהלבישם  ברך 
מעשה,  עושה  שאינו  כיון  מברך  אינו  אחרים  ידי  על  שהלובש 
קסלר  אליהו  הרה"ג  הנ"ל  בגליון  שנסתפק  מה  בזה  ונפשט 

שליט"א בסוף דבריו.

***

בית יער הלבנון
תגובות לגליונות קודמים
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גליון מ' הובאה שאלה בענין לחם הפנים כשחל ר"ח ניסן ב
בשבת, איך יאפו מע"ש אם מתרומה ישנה או מן החדשה, 
לחשיכה.  סמוך  עד  החודש  שיתקדש  ודאי  אינו  שעדיין  לפי 
והגאון רח"מ שטינברג שליט"א השיב שאפשר לקנות בהקפה 
ולפרוע אח"כ מן החדשה או מן הישנה כמ"ש בריטב"א ותוס' 

הרא"ש בשבועות י, ב.

אולם לכאו' עדיין הדבר צריך הכרע, דמש"ש הראשונים היינו 
חולין  בעודן  ניסן  ר"ח  קודם  ימים  ד'  תמידין  לבקר  שאפשר 
שנקנה  נמצא  ובכה"ג  החדשה  מן  המעות  פורעין  בר"ח  ואח"כ 
של  קניינו  זהו  והרי  מעות,  באותם   - הקרבה  קודם   - הקרבן 
ההקדש כדתנן בקידושין כח: רשות הגבוה בכסף [וברש"י ב"מ 
מו: מונתן הכסף וקם לו], אולם בלחם הפנים שכבר זכה בהם 
ההקדש בקדושת פה ע"י אמירתו לגבוה (של המוכר, או הגזבר 
בשליחות הבעלים) לצורך קרבן ציבור, והקדישו קדושת הגוף, 
להדיוט,  במשיכה  כמו  גרידא  חוב  אלא  נשאר  לא  מעתה  הא 
דכה"ג  ראיה  לנו  אין  מ"מ  חנות,  כהקפת  דהוי  נימא  ואפילו 
קרב  שכבר  אחר  לפרוע  (וכ"ש  חדשה,  תרומה  שבאין  חשיב 
הקרבן), שאין דברי הראשונים אמורים אלא כשההקדש חל ע"י 
דשקלים  פ"ז  בתוי"ט  וע"ע  חדשה.  התרומה  של  ודמים  מעות 

מ"ב בשם הירושלמי שלעולם הקדימו לחלל המעות.

ההקדש  אחר  ביקור  דבעינן  דס"ל  שנראה  ברשב"א  ויעו"ש 
ולפיכך לא מהני בהקפה מה"ט דאח"כ הוי כשאר חוב בעלמא 
בפלוגתא  דמעוטי  זו  לסברא  מודים  הראשונים  גם  (ולכאו' 

עדיף, ועכ"פ בדעת הרשב"א נראה ודאי דס"ל כן). 

דבעינן  הרמב"ם  לדעת  השאלה,  נצבה  וגם  קמה  ומעתה 
בפ"ה  הלח"מ  וכמ"ש  השולחן  בקידוש  סגי  ולא  תנור  קידוש 
מתמידין ומוספין ה"ז ושאר אחרונים. ואת"ל שיקדימו למוכר 
מעות בין מתרומה חדשה ובין מתרומה ישנה בתנאי על הספק, 
א"כ נמצאת זכיית ההקדש תלויה בברירה למפרע בשעת אפיה 

וקי"ל אין ברירה בדאו'.

ואולי י"ל תקנה בזה לאפות מע"ש שיעור כפול ללחם הפנים, 
סדר אחד מתרומה ישנה והשני מתרומה חדשה, ולב בי"ד מתנה 
במנחות  איתא  וכה"ג  לחולין,  יצאו  לציבור  נצרכו  שלא  דאותם 
הני  שרת  בכלי  קדשו  שאפילו  בתוס'  וע"ש  לר"ש,  אפילו  עט: 
מדמי  להיות  שחזרו  ואחר  קדשי.  לא  חולין  אבל  קודש  מילי 
תרומת הלשכה פודין אותם לאכילת חולין, ואע"פ שכל הראוי 
למזבח אינו יוצא מידי מזבח כדאיתא שם קא., כבר כתבו תוס' 
מוציאין  הלקחו  ביום  חום  לחם  דמשום  יו"ט  שני  ד"ה  ק:  שם 
ע"ש, וכ"ש משום מצות חדש והבא מתרומה חדשה. [ומיהו יש 

לחלק דהתם ספק מתחלתו והכא אחת ודאי תיפדה].

ומסופקני עוד במש"כ בר"ה ז' סוף ע"א יחיד שהתנדב משלו 
קרבנות  בכל  ומיירי  יפה,  יפה  לציבור  שימסור  ובלבד  כשרים 
יד.  שבועות  תוס'  וע"ע  ה"ז,  פ"ח  כלה"מ  ברמב"ם  כמ"ש  ציבור 
ד"ה דלא בסופו, (ובחזו"א או"ח סי' קכ"ו ס"ק ל"ד פירש דמהני 
יחיד למסור לציבור כעין דין עבד כנעני יעו"ש, ובזה ניחא דברי 
הרמב"ן ריש ויקרא ואכ"מ), דלכאו' בכה"ג שיחיד מוסר לציבור 
אינו בדין תרומה חדשה שלא אמרה תורה חדש והבא מתרומה 
חדשה אלא במחצית השקל שחייבין כל ישראל שנה בשנה, ואם 
יחיד  נדבת  ע"י  הפנים  כאן בלחם  לעשות  אפשר  הדברים  כנים 

וכשר לכתחילה ועי'.

***





רבי ב הרה"ג  דברי  הובאו   3 עמוד  מ'  הקרבנות  תורת  גליון 
גם  במקדש  שבות  הותרה  אם  שדן  שליט"א,  זכותא  חיים 

לצורך קיום מצות אכילת קדשים, או דוקא לעבודה ממש. 

והביא הגהות ברכת אברהם על השו"ע (בתוספת דיוק מרש"י 
אכילה  שצורך  שמבואר  במקדש)  שבות  אין  ד"ה  קב.  עירובין 
אינו מתיר שבות במקדש. ומאידך הוכיח מהתוס' יו"ט במנחות 
מולחים  היו  בשבת  חי  הבשר  שאכלו  שהבבליים  מ"ז]  [פי"א 
שבות  שאין  כיון  איסור  בזה  ואין  לאכלו,  שיוכל  כדי  הבשר 
לגבי  רק  ולא  זה,  היתר  נאמר  אכילה  לגבי  דגם  הרי  במקדש, 

עבודה.

נותר,  יהיה  שלא  כדי  רק  שהתירו  שהטעם  לדחות  שאין  וכתב 
שמחמתו יש יותר סברא להתיר מלצורך אכילת קדשים, שהרי 
בלשון התוס' יו"ט הנ"ל מבואר שכתב הטעם משום שאין שבות 
זהו  הפסול"  לבית  קדשים  להביא  לא  "כדי  ומש"כ  במקדש 

כתוספת טעם ולא עיקר הטעם. עכת"ד.

שאף  ק.  במנחות  התוס'  כתבו  הנ"ל,  בסוגי'  שם  והנה 
שהבבליים עשו בזה מצוה כדי שלא יגיע הבשר לידי נותר, מ"מ 

נקראו "בבליים" בלשון גנאי משום וכו'. 

והקשה הרש"ש, הרי עדיף הוי להו למימר, שמצוה הוא משום 
אכילת  מצות  כאן  אין  שבאמת  וביאר  קדשים.  אכילת  מצות 
קדשים, כיון שהוא חי, ואין דרכו לאכלו כך חי, וכל המצוה הוא 

כדי שלא יבוא לידי נותר. 

וכן שמעתי מפי מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל, שכן הוא הפשטות, 
שמשם ראיה שאין מצות אכילת קדשים באכילת בשר חי.

מצות  כלל  אין  שהרי  הנ"ל,  הכותב  הרב  ראיית  נפל  זה  ולפי 
כדי  הוא  למלחו  שהותר  ומה  חי,  בשר  באכילת  קדשים  אכילת 
שיהיה ראוי לאוכלו, ולמנוע ממנו לבוא לידי נותר, ודוקא לצורך 
באופן  בלבד  אכילה  לצורך  אבל  במקדש,  שבות  הותר  כזה 
שאפשר שלא יבוא לידי נותר בלא עשיית השבות, אפשר שלא 

הותר שבות כלל. ודו"ק.

   מכון "תורת הקרבנות" פועל בשטחים שונים להרבות***
את לימוד הלכות המקדש והקרבנות.

רחבה,  בתפוצה  הגליון  הוצאת  ולהמשך  הפעילות  להרחבת 
דרושים אנשי רוח שיטלו על עצמם את עול ההוצאות הרבות, 
לקירוב הגאולה השלמה ולהכנת עם ישראל לעבודת המקדש 

שיבנה בקרוב אי"ה. 
ניתן ליצור קשר: 050-4134645 

דבר בעתו מה טוב 
בס"ד יצא לאור ספר "שער הקרבן" על כל הלכות 

עבודת יוה"כ בנוסף לכרך הראשון על כל הלכות קרבן 

פסח שהתקבל בחיבה

לפרטים: 050-4134645



5 בס“ד

לויים בדוכנם
בהלכות עבודת הלויים במקדש





גמ' ערכין יא. ת"ר השיר מעכב את הקרבן דברי רבי מאיר ב
רב  אמר  כז.  ובתענית  וכו',  מעכב  אינו  אומרים  וחכמים 
הקרבן,  את  מעכבין  וישראלים  ולוים  כהנים  שמואל  אמר  יהודה 
במתניתא תנא רבי שמעון בן אלעזר כהנים ולוים וכלי שיר מעכבין 

את הקרבן וכו'.

ומצינו מבוכה גדולה אם הלכה כר"מ או כרבנן, דשיטת הרמב"ן 
מבואר  וכן  הקרבן,  את  מעכב  דהשיר  דקיימ"ל  א  שורש  בסה"מ 
ברש"י ע"ז מז., וכן מבואר בשו"ת מהר"ם אלשיך סי' קלח דאזיל 
בשיטת ר"מ דהשיר מעכב את הקרבן, וכן כתבו בספר בתי כהונה 
בדעת  ה"ה  סוף  מקדוה"ח  פ"ג  המשנה  מרכבת   ,334 עמ'  ח"ד 
הרמב"ם, באר אברהם (לבעל המצפה איתן) ר"ה ל:, וכ"כ החת"ס 
שו"ת ח"ו סי' פו וחי' ביצה ד: ד"ה פעם א', ואבני נזר או"ח סי' כז.

ולעומת זאת ביום תרועה ר"ה ל: ובידי אליהו (לר"א גאליפאפה) 
הקרבן,  את  מעכב  אינו  דהשיר  דקיימ"ל  כתבו  לג  תיקון  ריש 
דר"מ וחכמים הלכה כחכמים, וכ"כ במראה הפנים פסחים רפ"ד 
הקדמתו  בסוף  פיק)  (לר"י  שלום  ובשאילת  יב.  ערכין  נתן  ובחק 
סק"ב  שצ"ד  ומצוה  סק"ז  סוף  רצ"ט  מ'  ובמנ"ח  לשאילתות 
ובליקוטי הלכות תמיד טו. זבח תודה ד"ה אף שירה ובעין משפט 
לא.  ובדף  ונתקלקלו,  (בתוד"ה  שם  ר"ה  בפנ"י  צידד  וכן  ת,  אות 
בגמ' שאני התם). וכן הוכיח החקרי לב סי' ל"ה (ד"ה ואכתי פש) 
ונתקלקלו  מלבוא  העדים  נשתהו  אחת  פעם  ל:  בר"ה  מדאמרינן 
הלוים בשיר, וחד מ"ד בגמ' ס"ל דלא אמרו שיר כלל ומשמע בגמ' 
דמספק לא אמרינן שירה כלל, ואי השיר מעכב את הקרבן הו"ל 
מעכב.  דאינו  וע"כ  לחומרא  דאורייתא  דספיקא  מספק  לאומרו 
המקדש  מכלי  פ"ג  הרמב"ם  ממש"כ  תרועה  היום  הוכיח  וכעי"ז 

ה"ב דנסכין הבאין בפני עצמן אין אומרין 

משום  והיינו  איפשטא,  לא  יב.  ערכין  דבגמ'  אע"ג  שירה,  עליהן 
דס"ל דהשיר אינו מעכב.

מעכב  השיר  דלר"מ  ובתענית  בערכין  הסוגיות  פשטות  והנה 
ונתקלקלו  סוד"ה  ל:  ר"ה  בתוס'  מבואר  וכן  עצמו,  הקרבן  את 
דהשיר  דהא  שכתבו  הרא"ש,  בשם  ו  אות  יא.  ערכין  ובשיטמ"ק 
אבל  הקרבן,  עם  הנסכים  כשמביא  רק  היינו  הקרבן  את  מעכב 
כשאינו מביאם עם הקרבן לא שייך עיכוב בשיר, והמבואר דהשיר 
מעכב את הקרבן עצמו וזהו רק בקרבן שמביאים עליו נסכים, וכן 
הוכיח החקרי לב סי' לח ד"ה וע"פ האמור. ושיטת התוס' בערכין 
היינו  הקרבן  את  מעכב  דהשיר  ר"מ  דאמר  דהא  השיר,  ד"ה  שם 
ברבינו  מבואר  וכן  ניסוך,  אין  שירה  אין  דאם  הניסוך  את  דמעכב 
גרשום ערכין יב. ד"ה נפיק, [אמנם יעויי' ברבינו גרשום ערכין יא: 
ד"ה נפיק דמבואר בדבריו להיפך דהשיר מעכב את הקרבן עצמו, 

וצ"ע].

מבואר  דהא  צ"ע  עצמו,  הקרבן  את  מעכב  דהשיר  גיסא  ולהך 
הקרבן  שהוכשר  וכפר) דאחר  ד"ה  לט:  כט. (ובתוס' שם  בזבחים 
אחר  הקרבן  נפסל  היאך  לר"מ  וא"כ  ונפסל,  חוזר  אינו  בזריקה 
פסול  בין  לחלק  נראה  והיה  השיר.  חיסרון  מחמת  הדם  זריקת 
שמתחדש אחר הזריקה שאינו פוסל מה"ט דאחר שהוכשר אינו 
חוזר ונפסל, משא"כ שיר - דמלכתחילה לא הוכשר הקרבן בזריקה 
אלא אם יאמר עליו שיר, והכשר הקרבן מתלי תלי וקאי אם יאמרו 
שהוכשר  דאחר  בזה  לומר  אפשר  אי  וע"כ  השיר,  את  אח"כ  עליו 

אינו חוזר ונפסל דלכתחילה לא הוכשר אא"כ יאמרו עליו השיר.

והעירני הרה"ג ריל"ג מדברי התוס' ריש זבחים ד"ה כל הזבחים, 
דאף הקטרת האימורים אינו מעכב מה"ט דאחר שהוכשר בזריקה 
ג"כ  תלי  מתלי  הזריקה  דהכשר  י"ל  ולפמש"כ  ונפסל,  חוזר  אינו 
שהוכשר  דאחר  אמרינן  בכה"ג  דאף  וע"כ  האימורים,  בהקטרת 
השיר  לר"מ  היאך  לדוכתה  קושיין  הדרא  וא"כ  ונפסל,  חוזר  אינו 

מעכב את הקרבן אחר שכבר הוכשר בזריקה.

***





בגליון ל"ז דנו אם יש ברכת המצוות על עבודת הלויים במקדש ולא 

לא  מדוע  לתמוה  יש  ובאמת  ברכה,  בזה  שאין  כלשהו  מקום  הראו 

יברכו, דהנה מלבד מש"כ הרמב"ם בספר המצוות שיש מצות עשה 

על הלוי לעבוד במקדש, גם ביד החזקה במנין המצוות שנמנו לפני 

הל' כלי המקדש (אות ח') כתב מ"ע שיעבוד הלוי במקדש.

עוד יש לתמוה למה לא מנה הרמב"ם שם מ"ע על הכהנים לעבוד 

כהנים  השווה  פ"ג  ריש  המקדש  כלי  בהל'  הרמב"ם  והרי  במקדש, 

גם  וכוונתו  ביהמ"ק,  לעבודת  מובדל  כולו  לוי  זרע  שכתב  ללויים, 

לכהנים כמבואר שם ברדב"ז. וצ"ע.

***





מדברי  דמשמע  מ'  בגליון  שליט"א  גרינספלד  הרב  שדן  במה 

המהר"ם מרוטנבורג דאיכא איסור שתויי יין בלויים, לכאו' יש לעיין 

שתיית  לאסור  כב:)  וסנהדרין  יז:  (תענית  בגמ'  דנו  לא  למה  לפ"ז 

דליכא  האדר"ת  משם  הוכיח  שבאמת  וכמו  לכהנים,  אלא  בזה"ז  יין 

פסול שתויי יין בלויים, והובא בתו"ד שם.

לכמות  קצבה  שאין  משום  איסור  בזה  יש  בכהנים  דדווקא  ויתכן 

הכהנים שיצטרכו מחמת ריבוי קרבנות הציבור והיחיד זבות ויולדות 

תודות חטאות ואשמות וכו', משא"כ בלויים סגי במיעוטם, וודאי יהו 

לויים שלא יהיו שתויים.

***






6 בס“ד





רב ל שלום  הקרבנות,  תורת  הנפלא  הגליון  מערכת  כבוד 
לאוהבי תורתך.

בגליון תורת הקרבנות גליון לט הובא להסתפק אם יש חיוב 
המצוה  שאין  או  השיר  את  לשמוע  בעזרה  העומדים  העם  על 
שפ"ד  במצוה  המנ"ח  שנסתפק  וכעין  לשורר,  הלויים  על  אלא 

לענין התקיעה בחצוצרות.

בעזרה  אדם  שום  שאין  שבאופן  לומר  צד  שאין  להוסיף,  ויש 
עצמה  השירה  שמצד  ודאי  מיהא  דהא  שיר,  תורת  לזה  שאין 
אי"צ שיהיו שומעים, אלא דמספק"ל אחר שכבר יש שירה, אם 

יש חיוב לשמוע אותה.

הנפוץ  הנוסח  דהנה  דר"ח,  דמוסף  מהנוסח  להוכיח  ויש 
בעירך  הנשמעים  עבדך  דוד  "ובשירי  הוא,  אשכנז  בקהילות 
בירושלים,  נשמע  היה  שהשיר  המציאות  היה  שכך  והיינו  וכו'", 
אך בנוסח עדות המזרח, וכן בסידור אזור אליהו ע"פ הראשונים 
הנוסח הוא "ושירי דוד עבדך נשמע בעירך", וכ"ה באבודרהם, 
ומשמעותו לשון התחייבות וקבלה על עצמינו שכך נעשה, והוא 
המשך לכל הנזכר לעיל - אחרי הבקשה של מזבח חדש בציון 
תכין, ואז עולת ר"ח "נעלה" עליו, ושעירי עיזים "נעשה" ברצון, 
"נשמע"  עבדך  דוד  ושירי  כולנו,  "נשמח"  ביהמ"ק  ובעבודת 

בעירך, ולכאו' מבואר דיש חיוב לשמוע את השיר.

אלא דיש לדחות, דאין הכרח לפרש שהוא בתורת חיוב לשמוע 
שירת הלויים, אלא שמקיימים בזה המצוה של אהבת ה' ויראת 
ה', וכפי שכתב בהקדמת פאת השולחן בשם הגר"א זי"ע, שע"י 
המכוון  וזהו  עצומה,  ה'  אהבת  לידי  מגיעים  היו  השיר  שמיעת 
שעירי  ו"נעשה"  ר"ח  עולת  ש"נעלה"  דאחר  התפילה  בנוסח 
ושמיעת  בעבודה  השמחה  ע"י  ה'  ויראת  לאהבת  נגיע  עיזים, 
שביאר  המצודות  בשם  הנז'  בגליון  שהובא  מה  ולפי"ז  השיר, 
הפסוק בדה"י וכל ישראל עומדים לשמוע ההלול, הכוונה שהיו 
שומעים אותו כדי לעורר בליבם אהבת ה', אבל אין ראיה שיש 

חיוב שמיעה כשמיעת קול שופר בר"ה.

וכן מה שהוכיח הרב חיים לב (גליון מ) מדאיתא בערכין י"ג: 
שצוערי הלויים היו אומרים בפה כדי ליתן תבל בנעימה, 

וע"כ  עיי"ש,  הלויים  בנעימות  תבלין  ליתן  שם  רש"י  וכדביאר 
בנעימה,  תבל  ליתן  ענין  אין  שאל"כ  השיר,  לשמוע  חיוב  שיש 
וכן הוכיח מלשון רש"י באיכה בביאור הפסוק קול נתנו בבית ה' 
כיום מועד, שהיו שמחים ומשוררים בקול רם, כן נתנו האויבים 
בחורבנו קול שמחה, והבין הנ"ל דאיירי בשירת הלויים, ומבואר 
לדברינו  אמנם  שמיעה,  דין  שיש  מוכח  וא"כ  רם,  קול  דין  שיש 
ליכא הוכחה כלל, כי היו אומרים בקול רם ובנעימה כדי שישמעו 

השומעים ויעוררו בלבם אהבת ויראת ה'.

אבל בלא כל הנ"ל יש לדחות ראיותיו, דיש דינים איך משוררים 
השיר  שצורת  אלא  השיר,  לשמוע  כלל  שאי"צ  ואף  ה'  בבית 
בנעימה  דהיינו  השלימות,  בתכלית  להיות  צריכה  עצמה  מצד 
אלא  בשיר,  לעיכובא  תנאי  ואי"ז  רם,  ובקול  הלויים  צוערי  עם 
הידור מצוה. ויעויי"ע בתרגום יונתן באיכה שם שכתב וז"ל כקל 
כקול  והיינו  דפסחא,  ביומא  בגויה  דמצליין  ישראל  בית  עמא 
ורש"י  פסח,  קרבן  הקרבת  בזמן  הלל  שקראו  בעת  ישראל  עם 
ואין  הלויים,  ולא  ההלל  שקראו  הם  הכיתות  ששלוש  לשיטתו 

ראיה מד' רש"י באיכה הנ"ל שהיו הלויים משוררים בקול רם.

לשורר,  הלויים  על  דין  הוא  הלויים  דשירת  שכתבנו  אף  והנה 
שופר,  בתקיעת  כמו  בעזרה  העומדים  על  שמיעה  חיוב  ואין 
בשיר  דווקא  דזה  לחדש  נראה  היה  דמיסתפינא  לולי  אולם 
אומרים  שהיו  דלויים  בשיר  אבל  הקרבנות,  על  הנאמר  הלויים 
שמביא  הבעלים  על  שמיעה  ודין  חיוב  יש  הביכורים,  בהבאת 
הביכורים, דברמב"ם פ"ג מהל' ביכורים הי"ד כתב וז"ל נמצאת 
וכלי,  מקום  הבאת  דברים,  שבעה  טעונין  שהבכורים  אומר 
הדינים  כל  ובפשטות  עכ"ל,  ולינה  ותנופה  ושיר,  וקרבן  קריאה 
שהשיר  נימא  ואי  בהם,  מחוייב  שהבעלים  דינים  הם  הנזכרים 
השיר  א"כ  לבעלים,  שייכות  לזה  ואין  הלויים  על  רק  חיוב  הוא 
אינו דומה לשאר הדברים השנויים שם, וכן הוא ל' הרמב"ם שם 
רפ"ד כל המביא בכורים טעון קרבן ושיר וכו', והיינו דהבעלים 
פ"ג  ביכורים  ראשונה  משנה  בפי'  ועי'  ישוררו,  שהלויים  טעון 
דליתני  כי  ה'  ארוממך  בשיר  הלויים  ודיברו  לעזרה  הגיעו  מ"ד 
ולא שמחת אויבי לי, וכתב במשנ"ר ולא אתפרש מה ענין שיר 
ארמי  אומר  הביכורים  של  שבוידוי  דכלפי  ונראה  לביכורים,  זה 
אובד אבי וגו' אומרים ג"כ שיר זה ולא שמחת אויבי לי שהציל 
אהדדי  שייכי  דמישך  והיינו  עכ"ל,  אויבו  לבן  מיד  אבינו  את 

קריאת הפרשה ע"י הבעלים, ושירת הלויים, דהכל ענין אחד.

ויה"ר שנזכה במהרה שישיב ד' שכינתו לציון ברחמים, אכי"ר.

***

גפן של זהב
תמיהות וקושיות בהלכה





משנה פסחים סד. קראו את ההלל אם גמרו שנו ואם שנו ב
שלשו. ונחלקו הראשונים אם הכתות קורין את ההלל או 
ההלל  את  קוראין  הכתות  שלשת  שאנשי  רש"י  דעת  הלויים. 
בשעת השחיטה, אבל שיטת התוס' והרמב"ם שהלויים קוראין 

אותו.

והנה לשיטת רש"י יש לומר שכל כת לא ברכה על קריאת ההלל 
זו,  בברכה  נפטרו  הפעמים  ושאר  הראשונה  הפעם  קודם  אלא 
וכמו שמצינו במי שבא לשחוט כמה בהמות שאינו מברך אלא 
אחת על כולן (יו"ד סי' י"ט ס"ה). אמנם יש להסתפק לשיטת 
התוס' והרמב"ם שהלויים קראו את ההלל בכל שלשת הכתות, 
שיש  כיון  דשמא  שניה,  כת  של  הקריאה  על  שוב  בירכו  אם 
כת  ונכנסה  ראשונה  הכת  מן  רב  עם  שיצאו  בזמן  גדול  הפסק 

שניה, הרי זה מצריך ברכה נוספת.

***
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והראנו בבנינו
המחשת הקרבת קרבן העוף

דיני  את  הקרבנות'  'עבודת  כולל  לומדי  סיימו  רבה  בשמחה 
קרבן העוף, שנלמדו על ידם בשנה החולפת.

דיני  כל  ובירור  בליבון  ויגיעה  עמל  של  לשנה  קרוב  לאחר 
השנים  ששת  בצירוף  כי  לומר  ניתן  העוף,  ועולת  העוף  חטאת 
נכבד  חלק  הושלם  בהמה,  קרבן  דיני  נלמדו  שבהם  הקודמות 
הבאת  דיני  כל  בהם  ונכללו  היות  הקרבנות,  הלכות  מלימוד 

והקרבת הקרבנות מבעלי חיים.

לומדי הכולל שהתכנסו לסיום לימוד דיני ההקרבה בסוף זמן 
קיץ, הביעו הודאה על לשעבר ובקשה על העתיד שיזכו להמשיך 
הקרבת  דיני  את  התחילו  וכעת  הקרבנות,  דיני  כל  את  ללבן 
בקיום  לראות  ממש  בקרוב  נזכה  כי  תחינתנו  הרבים.  המנחות 
עבודת בית המקדש בפועל, ותחזינה עינינו בשוב שכינתו לציון 

ברחמים.

***

בחודשים האחרונים נעשו מאמצים רבים להבין היטב את כל 
פרטי ההלכות המעשיות בקרבן העוף, ולשם כך הובאו מספר 
ציבור  בפני  מדבריהם  לישא  אלו  בעניינים  הבקיאים  ת"ח 
הלומדים, על מנת להבהיר את יסודות הסוגיות ולהגיע לידיעה 

ברורה ומושלמת בפרטי הדינים.

בתקופת  הכולל  לומדי  ידי  על  כינוסים  מספר  נערכו  כן  כמו 
נחמיה,  אהל  מתיבתא,  בביהמ"ד  העוף,  קרבנות  דיני  לימוד 
ביהכנ"ס הגדול ואיצקוביץ, שבהם הומחש כיצד יש לבצע את 
המליקה בעוף, מהו אופן החזקת העוף לפי שיטות הראשונים, 
ומהם אברי העיכול של העוף, וזאת על מנת להבין בשלמות גם 
הלכה  הדינים  שאר  עם  יחד  והנוצה  המוראה  הוצאת  דיני  את 

למעשה. 

מלבד זאת סיכמו לומדי הכולל בקונטרס מיוחד את כל פרטי 
הלכות הבאת והקרבת העוף בקצרה, כאשר יחד עמהם צורפו 
נלקטו  אשר  הלומדים,  לתועלת  שנכתבו  מקומות  המראי  דפי 

מדברי הראשונים והאחרונים שדנו בנושא.

***

ידוע כי מלבד קרבנות הציבור שיהיה מוטל עלינו להקריב מיד 
כאשר יבנה המקדש, תהיה החובה כמעט על כל איש מישראל 
להביא קרבן העוף על לידת אשתו. קרבן זה הינו קרבן החובה 
הרגל  קרבנות  אפילו  שכן  מיד,  להביא  מחוייבים  שיהיו  היחיד 

המוטלים ג"כ על כל אחד ואחד, אינם קרבים אלא ברגל.

מסיבה זו הורגשה בקרב הלומדים נחיצות רבה לבירור מושלם 
של דיני קרבן העוף, כיון שאם לא יהיו הדברים מבוררים היטב, 
שיגיעו  הרבים  העופות  את  להקריב  הכהנים  יוכלו  לא  הרי 

לביהמ"ק להקרבה.

***

בס"ד ניתן לציין בסיפוק רב כי לאחר מאמצים רבים של חברי 
המכון, הופיע הדיסק היחודי הממחיש בצורה נפלאה את פרטי 
ההלכות, ועל ידו ניתן להבין היטב את דיני הקרבת חטאת העוף 

ועולת העוף.

הדגמה  נוספה  מהדיסק,  התועלת  מירב  את  לקבל  מנת  על 
מיוחדת באיברי העוף (לאחר שנשחט), כדי להבין אלו חלקים 

ממנו נאכלים בחטאת העוף, ואלו אינם נאכלים, וכפי שנתבארו 
הדינים לגבי קרבן בהמה בדיסקים הקודמים של המכון.

מלבד זאת צורפה החוברת המסכמת את הלכות קרבן העוף 
תמצית  את  המביאים  מקומות  המראי  דפי  עם  יחד  בקצרה, 

שיטות הראשונים והאחרונים בענין.

לצורך  ומאודם  כוחם  בכל  והמסייעים  העוזרים  לכל  תודתנו 
אלו.  הלכות  לימוד  בהנחלת  רבה  זכותם  אשר  הענין,  הצלחת 

ישאו ברכה מאת ד' ויצליחו בכל אשר יפנו.

***

ניתן להשיג את הדיסק החדש ושאר הדיסקים של "מכון 
תורת הקרבנות": 052-7653813

בשורה טובה ללומדי קדשים

יצא לאור עולם הספר
שרבים ציפו לו 

שיעורי מנחות
מהגרי"ד

חלק ג'

מפרק חמישי - פרק שביעי
משיעוריו של מורנו ורבנו 

רבי יוסף דוב הלוי סאלאווייציק זצ"ל
ראש ישיבת בריסק - ירושלים

נכתב ונערך מכתבי תלמידיו, בהוצאה מאירת עיניים
עם מפתחות מפורטים

ניתן להשיג 
בחנויות הספרים המובחרות

הפצה: 053-3173444

כמו"כ ניתן להשיג את הספרים
שיעורי זבחים - ב' כרכים

ושיעורי מנחות חלקים א' וב'
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מכון "תורת הקרבנות" ת.ד. 3196 בני ברק 
טל' 050-4134645  פקס: 072-3377748
  korbanot@okmail.co.il:כתובת
ניתן לקבל את הגליון במייל מידי חודש

הערות תמיהות וישובים בעניני הלכות הקרבנות יתקבלו  עד י' בחודש. עדיפות להערות קצרות. 
ניתן לשלוח ע"י הנציגים בכוללים או במייל לכתובת או לת.ד. 3196 ב"ב
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ָאְמרּו ֲחַז"ל [ַׁשָּבת ל"א] ְּבָׁשָעה ֶׁשַּמְכִניִסין ָאָדם ָלִדין ׁשֹוֲאִלין אֹותֹו, ָנָׂשאָת 
ָּבֶזה  ֲחַז"ל  הֹורּונּו  ִליׁשּוָעה.  ִצִּפיָת  ְוכּו'  ַלּתֹוָרה  ִעִּתים  ָקַבְעָּת  ֶּבֱאמּוָנה,  ְוָנַתָּת 
אֹותֹו  ֶׁשּׁשֹוֲאִלין  ֵמַהְּדָבִרים  ְוִהיא  ה'  ִליׁשּוַעת  ָּתִמיד  ְלַצּפֹות  ָהָאָדם  ַעל  ֶׁשֻּמָּטל 
ִּבְתִחַּלת ִּדינֹו. ְוֵכן ִסְּדרּו ָלנּו ַאְנֵׁשי ְּכֶנֶסת ַהְּגדֹוָלה ִּבְׁשמֹוֶנה ֶעְשֵׂרה "ִליׁשּוָעְת 
ִקִּוינּו ָּכל ַהּיֹום", ְוֵכן ָאנּו ְמַסְּיִמין ְּתִפָּלֵתנּו ַעל ֵּכן ְנַקֶּוה ְל ְוכּו' ִלְראֹות ְמֵהָרה 

ְוכּו', ְוֵכן ָאנּו אֹוְמִרין ְּב"ֲאִני ַמֲאִמין" ַוֲאִני ְמַחֶּכה לֹו ְּבָכל יֹום ֶׁשָּיֹבא. 


ֶּבֱאֶמת  ִאם  ִּכי  ח"ו,  ְוַלחּוץ  ִמָּׂשָפה  ַרק  ְּדָבֵרינּו  ֵאין  ִאם  ְלִהְתּבֹוֵנן  ָצִרי  ֲאָבל 
ְמִכיִנין  ָהִיינּו  א  ֲה ֶׁשָּיֹבא,  יֹום  ְּבָכל  ּוְמַחִּכין  ִּבְמֵהָרה  ִליׁשּוָעה  ָאנּו  ְמַצִּפין 
ַעְצֵמנּו ְּבִלּמּוד ַהֲהָלכֹות ָהֵאֶּלה ֶׁשְּבֹבא ְזַמן ַהְיׁשּוָעה ִיָּדֵרׁש ָלנּו ֲהָלָכה ְלַמֲעֶׂשה, 
א ְּגדֹולֹות ּוְמֻרּבֹות ֵהן ֲאֶׁשר ִאי ֶאְפָשׁר ִלְלֹמד ְוָלַדַעת אֹוָתן ְּבָׁשָעה  ְוַהֲהָלכֹות, ֲה
ִּכי  הּוא  אֹות  ַהֳּקָדִׁשים,  ִהְלכֹות  ְוָלַדַעת  ִלְלֹמד  ֵלב  נֹוְתִנין  ָאנּו  ֵאין  ְוִאם  ַקָּלה. 

ֵכן  ֶׁשִאּלּו  ֲאִמִּתית,  ִּבְמֵהָרה  ִליׁשּוָעה  ִצִּפָּיֵתינּו  ֵאין 
ִלְלֹמד  ֹעז  ְּבָכל  ּוִמְזָּדְרִזים  ִמְׁשַּתְּדִלים  ָהִיינּו  ְּבַוַּדאי 
ְיׁשּוָעתֹו  ְּבִהָּגלֹות  ֵּתֶכף  ָלנּו  ַהִּנְצָרכֹות  ֵאּלּו  ֲהָלכֹות 

 . ִיְתָּבַר

    


א ֵנבֹוׁש לֹוַמר ֶׁשֶקר ח"ו ְלָפָניו  א ִניָרא ְו ְוֵאי 
ִיְתָּבַר ּוְלַהְזִּכיר עֹוד ְׁשמֹו ַעל ֶזה ְּכמֹו ֶׁשָאנּו אֹוְמִרין 
ֵהינּו  ג' ְּפָעִמים ְּבָכל יֹום: "ַעל ֵּכן ְנַקֶּוה ְל ה' ֱא
" ֵּכיָון ֶׁשְּבַמֲעֶׂשה ֵאין  ִלְראֹות ְמֵהָרה ְּבִתְפֶאֶרת ֻעֶּז
ְלִיְׂשָרֵאל  ֶנֱאָמן  ְמַבֵּׂשר  ָּבא  ֶׁשִאּלּו  ֵּכן,  עֹוִׂשים  ָאנּו 
ֶׁשִּבְזַמן ָקרֹוב ִּתְהֶיה ַהְּגאּוָלה, ְּבַוַּדאי ָהיּו ִמְזָּדְרִזין 
ַהַּׁשָּיכֹות  ַהֲהָלכֹות  ִלְלֹמד  ִמִּיְׂשָרֵאל  ִרְבבֹות  ַאְלֵפי 
נֹוֲהִגין  ַהִּדיִנים  ָּכל  ֶׁשָאז  ַּבֲעבּור  ּוְלִמְקָּדׁש  ַלָּקְרָּבן 
ַלִּיְׂשְרֵאִלים  ַאף  ֶאָּלא  ַלֹּכֲהִנים  ִמָּבֵעי  א  ְלַמֲעֶׂשה, 
ְּכגֹון ֲאִכיַלת ֳקָדִׁשים ּוִביַאת ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשַּׁשָּי ְלֻכָּלם, 
ְּבֹעֶנׁש  ַהּתֹוָרה  ֶׁשִחְּיָבה  ֶּפַסח  ָקְרַּבן  ְלִעְנָין  ּוִבְפָרט 
ַעל  ַההּוא  ַּבְּזַמן  ְוַגם  ִמַּלֲעׂשֹותֹו.  ִיָּמַנע  ִאם  ָּכֵרת 
ֶאת  ה'  ְלַעם  ְלהֹורֹות  מּוָטל  ֶׁשְּבִיְׂשָרֵאל  ַהְּגדֹוִלים 

ָּכל ַהִּדיִנים ַהַּׁשָּיִכים ַלֹּקֶדׁש ּוְלִמְקָּדׁש.


ֶׁשָאנּו  ְּכמֹו  ְמֵהָרה  ִליׁשּוָעה  ֲאַנְחנּו  ּוְמַצִּפים  ְמַחִּכים  ִּכי  ֵּכן  ָאְמָנם  ִאם  ְוַעָּתה 
, ָהָיה ָלנּו ַּגם ֵּכן ְלִהְזָּדֵרז ְּבָכל עֹוז ְּבִלּמּוד ֲהָלכֹות  אֹוְמִרין ִלְפֵני ּבֹוְרֵאנּו ִיְתָּבַר

ֵאֶּלה ְוַכַּנ"ל. 


ְועֹוד ֶאְׁשֲאָלה ָנא ַהִאם ִיְקֶרה ָּכֹזאת ְּכֶׁשְמַחִּכים ַעל ֶמֶל ָּבָׂשר ְוָדם ַאף ַּבֲחָׁשׁש 
א עֹוִׂשים ָאז ָּכל ַהֲהָכנֹות ַהִּנְצָרכֹות ְלַקָּבַלת  ָסֵפק ֶׁשָּמא ָיבֹוא ְלֵאיֶזה ָמקֹום, ֲה
ָּפָניו, ְוָאנּו אֹוְמִרין ַּגם ֵּכן ֶׁשְמַחִּכין ָאנּו לֹו ִיְתָּבַר ְּכמֹו ֶׁשָּקְבעּו ָלנּו ַּבְּקֻדָּׁשה ֶׁשל 
ַׁשָּבת, ָהָיה ָלנּו ַלֲעׂשֹות ַּגם ֵּכן ַהֲהָכנֹות ַהִּנְצָרכֹות ְלַקָּבַלת ְּפֵני ַמְלֵּכנּו ֶמֶל ָּכל 

 . ָהעֹוָלִמים ִיְתָּבַר




ּוַמה ֵהָּמה ַהֲהָכנֹות ַהִּנְדָרׁשֹות ָלנּו ְלַקֵּבל ָּפָניו הּוא ִּביִדיַעת ּתֹוָרתֹו,  

ֶׁשְּבִהָּגלֹות ִנְגלֹות ְּכבֹודֹו ִיְתָּבַר ִיְׁשַאל ָלנּו ַעל ֶזה ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר (ְיַׁשְעָיהּו מג) 
ִמי ָּבֶהם ַיִּגיד ֹזאת, ּוִבְפָרט ְּבִהְלכֹות ַהֳּקָדִׁשים ֶׁשהּוא ֵחֶלק ָּגדֹול ִמּתֹוָרתֹו ְוֵהן 
ּוְכמֹו  ֶזה,  ַעל  ִיְׁשֲאלּו  ְּבַוַּדאי  ֵמַהֹּכֲהִנים  ּוִבְפָרט  ַלֹּכל.  ְלַמֲעֶׂשה  ָאז  ַהִּנְצָרכֹות 
ֶׁשָהָיה ִּבְזַמן ַּבִית ֵׁשִני ְּכֵעין ְׁשֵאלֹות ֵאּלּו ֶׁשָהָיה ְנבּוָאה ֵמַהּׁשי"ת ְלַחַּגי ַהָּנִביא 
(ַחִּגי ַקִּפיְטל ב') ְׁשַאל ָנא ֶאת ַהֹּכֲהִנים ּתֹוָרה, ַעֵּין ָׁשם ַמה ֶׁשָּגַער ַהָּקָּב"ה ַעל 

ְּתׁשּוַבת ַהֹּכֲהִנים ָּבֶזה.


ּוִמֶּזה נּוַכל ֵליַדע ַּגם ָּכֵעת ְּבַוַּדאי ְּכֶׁשִּנְזֶּכה ְּכֶׁשָּיֹבא ַהֵּקץ, ְּבַוַּדאי ְיַצֶּוה ַהָּקָּב"ה 
ִלְׁשֹאל ֶאת ַהֹּכֲהִנים ְּדָבִרים ַהּנֹוְגִעים ִלְכהּוָנָתם, ְוַכָּמה ּבּוָׁשה ּוְכִלָּמה ַיִּגיַע ָלנּו 
א ֵנַדע ַמה ְלָהִׁשיב, ִּכי ְּכִפי ַמה ֶׁשִּנְתַרַחְקנּו ָּכֵעת ִמִּלּמּוד ֵסֶדר ַהֶּזה, ַאף  ָאז ְּכֶׁש

א ֵנַדע ְלָהִׁשיב.  ַמה ֶׁשְּמֹפָרׁש ַּבְּקָרא ַּגם ֵּכן ְּכָזר ֶנְחָׁשב ָלנּו ְו


ָמִׁשיַח  ָיבֹוא  א  ֲה ְוָאז  ַהָּקָּב"ה  ְיׁשּוַעת  ִּתְצַמח  ְּדַכֲאֶׁשר  ָהָאָדם  ֹיאַמר  [ְוַאל 
ַהְּסֵפקֹות,  ֶחְלֵקי  ָּכל  ָלנּו  ְלַהִּגיד  ַוֲעִתיִדים  ְוֵאִלָּיהּו 
ּוְכמֹו ֶׁשּמּוָבא ַּבְּגָמָרא ְּפָעִמים ַרּבֹות ְלִעְנַין ְסֵפקֹות 
ָראֵׁשי  הּוא  ֶׁשֵּתיקֹו  ַהְּמָפְרִׁשים  ְוָאְמרּו  ֵּתיקֹו  ְּבֵׁשם 

ֵּתבֹות ִּתְׁשִּבי ְיָתֵרץ ֻקְׁשיֹות ְוַאְּבָעיֹות. 




ֶׁשָּכל  הּוא  ֵּכן  ַהָּדָבר  ָאְמָנם  לֹו,  ָנִׁשיב  ֶזה  ַעל 
ֲאָבל  ֵאִלָּיהּו,  ְיֵדי  ַעל  ָלנּו  ִיְתָּבְררּו  ַהְּסֵפקֹות  ֶחְלֵקי 
ַהְּדָבִרים ַהְּפׁשּוִטים ַהְּמֹבָאִרים ַּבָּפסּוק ּוְבֵבאּוֵריֶהן 
ֶׁשל ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה ַהְּמסּוָרה ָלנּו ַּכְּמֹבָאר ְּבתֹוַרת 
ָלַדַעת  ְּבַעְצֵמנּו  ְצִריִכין  ָאנּו  א  ֲה ּוַבְּגָמָרא,  ֹּכֲהִנים 
א ָיבֹוא ִלְלֹמד ִעם  א ֵאִלָּיהּו  ְּכִפי ֶׁשִּביֹכְלֵתנּו, ִּכי ֲה
ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְּדָבִרים ֶׁשָהָיה ָיכֹול ָלַדַעת ְּבַעְצמֹו, 
ְוַרק ַהְּסֵפקֹות ֲאֶׁשר ִאי ֶאְפָׁשר ְלָבֵרר ִיְתַּגּלּו ָלנּו ַעל 
ֹיאַמר  א  ֲה ַהְּמֹבָארֹות  ַהְּפׁשּוטֹות  ְוַעל  ֵאִלָּיהּו,  ְיֵדי 
ִּכי ָהָיה ָלֶכם ִלְלֹמד ְוִלְׁשנֹות ְּבַעְצְמֶכם ֹקֶדם ֶּׁשָּבאִתי 
ֹמֶׁשה  ּתֹוַרת  ִזְכרּו  ֶׁשֶּנֱאַמר  ּוְכמֹו  ַהְּגאּוָלה,  ְלַבֵּׂשר 
ִיְׂשָרֵאל  ָּכל  ַעל  ְּבחֹוֵרב  אֹותֹו  ִצִּויִתי  ֲאֶׁשר  ַעְבִּדי 
ׁשֹוֵלַח  ָאֹנִכי  ִהֵּנה  ְּכִתיב  ּוָבְתֵריּה  ּוִמְׁשָּפִטים,  ֻחִּקים 

ָלֶכם ֶאת ֵאִלָיה ַהָּנִביא ְוגֹו'].

    


] ַוֹּיאֶמר ה' ִּפְתאֹום ֶאל ֹמֶׁשה ְוֶאל ַאֲהֹרן  ְוִהֵּנה ָמָצאנּו ַּבָּכתּוב [סֹוף ְּבַהֲעלֹוְת
ְוֶאל ִמְרָים ְּצאּו ְׁשָלְׁשְּתֶכם ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד ְוגֹו', ּוֵפַרׂש ָרִׁש"י ֶׁשָהיּו צֹוֲעִקין ַמִים 
ָיִבינּו  ֶׁשִּמֶּזה  ִּפְתאֹום  ַהָּקָּב"ה  ֲעֵליֶהם  ִנְגָלה  ֶׁשְּלִפיָכ  ְוַהַּכָּוָנה  ִלְטִביָלה.  ַמִים 
א ָהָיה יֹוֵדַע ֵאיָמַתי ְיַדֵּבר ִעּמֹו ַהָּקָּב"ה  ֶׁשָּצַדק ֹמֶׁשה ֶׁשֵּפֵרׁש ִמן ָהִאָּׁשה, ֵּכיָון ֶׁש
ָהָיה ָצִרי ִלְהיֹות מּוָכן ְּבָטֳהָרה ָּכל ָׁשָעה. ְוה"נ ְּבִעְנָיֵננּו ְּכִתיב ַנִמי (ַמְלָאִכי ג') 
ּוִפְתאֹום ָיֹבא ֶאל ֵהיָכלֹו ָהָאדֹון ֲאֶׁשר ַאֶּתם ְמַבְּקִׁשים, ְוֵכיָון ֶׁשַהְיׁשּוָעה ְּבִהָּגלֹות 
א ִיְהֶיה ָאז ְזַמן ְלָהִכין ַעְצָמם ַלֲעבֹוָדה, ַוֲאֶׁשר  ְּכבֹודֹו ִיְתָּבַר ִּתְהֶיה ִּפְתאֹום, 
ֲעבֹוָדה  ִהְלכֹות  ְוִלּמּוד  ָׁשִנים,  ְלַכָּמה  ִאם  ִּכי  ּוְׁשַּתִים  ְלָׁשָעה  א  הּוא  ַהִּלּמּוד 
ְלַהְלִוִּים ַּגם ֵּכן ָהָיה ִנְצָר ָחֵמׁש ָׁשִנים ַּכְּמֹבָאר ְּבַמֶּסֶכת ֻחִּלין, ּוִבְפָרט ַלֹּכֲהִנים 
ִמֹּקֶדם  ַעְצָמם  ְלָהִכין  ָצִרי  ֵּכן  ְוִאם  ְוַהִּמְקָּדׁש.  ַהֹּקֶדׁש  ִעְנְיֵני  ָּכל  ֵליַדע  ֶׁשָּצִרי 

. ֶׁשַּכֲאֶׁשר ֹּבא ָיֹבא ִּפְתאֹום ִנְהֶיה מּוָכִנים ַלֲעבֹוָדתֹו ִיְתָּבַר

(תורה אור פרק יב)

שפתי כהן
דברים חוצבי להבות מאת הכהן הגדול מרן בעל החפץ חיים זצוק"ל

ִפְּתאֹום ָיֹבא
ֶאְפָׁשר  ַהּדֹור  ֶׁשְּבאֹותֹו  אֹוְמִרים  ֶׁשִיְשָֹרֵאל  ִמְפַּני  ַאֵחר  "ָּדָבר 
יֹוְדִעים  ֵאיָנם  ְוֵהם  זֹו,  ְּבָשָנה  ְּגאּוָלה  ְוֵיש  נֹוֵהג  ְכִּמְנָהגֹו  עֹוָלם 

ֶׁשִפְּתאֹום ָיֹבא".
(פרקי היכלות רבתי פרק לו, ה)

ֲאֶׁשר  ָהָאדֹון  ֵהיָכלֹו  ֶאל  ָיֹבא  ּוִפְתאֹום  ג')  (ַמְלָאִכי  "ְּכִתיב 
ַאֶּתם ְמַבְּקִׁשים, ְוֵכיָון ֶׁשַהְיׁשּוָעה ְּבִהָּגלֹות ְּכבֹודֹו ִיְתָּבַר ִּתְהֶיה 
א ִיְהֶיה ָאז ְזַמן ְלָהִכין ַעְצָמם ַלֲעבֹוָדה. ַוֲאֶׁשר ַהִּלּמּוד  ִּפְתאֹום, 
ִעְנְיֵני  ָּכל  ֵליַדע  ָׁשִנים  ְלַכָּמה  ִאם  ִּכי  ּוְׁשַּתִים  ְלָׁשָעה  א  הּוא 
ֶׁשַּכֲאֶׁשר  ִמֹּקֶדם  ַעְצָמם  ְלָהִכין  ָצִרי  ֵּכן  ְוִאם  ְוַהִּמְקָּדׁש,  ַהֹּקֶדׁש 

." ֹּבא ָיֹבא ִּפְתאֹום ִנְהֶיה מּוָכִנים ַלֲעבֹוָדתֹו ִיְתָּבַר

(חפץ חיים תורה אור פרק יב)

ֵאין  ַהָּמִׁשיַח  ְדִּלימֹות  ִמּׁשּום  יֹום,  ְּבָכל  ָלׁשּוב  ָאָדם  "ַחָיּב 
ְמַקְּבִלין ִּבְתׁשּוָבה. ְודּוְגַמת ֶזה ֵאין ְמַקְּבִלין ֵּגִרים ָאז, ְּדַהִמְּתַגֵּיר 
ָרֵאל.  ְמַחת ִיֹשְ ֹמַח ְבֹּשִ ה ֵמַאֲהַבת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ַרק ִלֹשְ ָאז ֵאין עֹוֹשֶ
ְוָיֹבא  ָשׁב  ֶׁשֵאינֹו  ִמי   - יֹום  ְבָּכל  ִליׁשּוָעה  ְמַצִּפין  ְּדָאנּו  ּוֵמַאַחר 
א ַמֵצּי ָשׁב ְוִיָׁשֵּאר ח"ו ְבַּחָטָּאיו".  ָמִׁשיַח ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו - ׁשּוב 

(מהרי"ל הלכות עשרת ימי תשובה)


