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 לבריאות והצלחת

 שמואל בן זכריה וקלרה אידל. מרים בת יהושע ומרתא

 פתחיה בן יאיר וחנה. חגית בת שמואל ומרים 

 וילדיהם דרור הלל ואשר יש'

 עודד בן שמואל ומרים. מעין בת אפרים ואורלי

 וילדיהם ידידיה רננה שירה אמונה

 ושרה. תמר בת שמואל ומריםרועי בן משה 

 לרפואת חיים שמואל בן סימה
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 זדף ק"

 

 "הרי עלי עולה"האומר 

 ]הבאה מן הזכרים בלבד[

< אם לא פירש מה יביא לעולה, רשאי להביא את 

 הקטן ביותר הראוי לכך:

במקומו של תנא קמא, הכבש היה הקטן ביותר,  -

 ורשאי להביא אותו.

עזריה, תור ובן יונה  ובמקומו של רבי אלעזר בן -

 הם הקטנים ביותר, ורשאי להביא אחד מהם.

 < ואם פירש מה יביא ואינו זוכר:

לדעת חכמים יביא פר איל ושעיר שהוא הגדול  -

ביותר הראוי לכך ואף אם פירש דבר קטן יותר 

 יוצא בו שלדעתם הנודר קטן והביא גדול יצא.

לה ולדעת רבי ]ומשנתנו[ יביא את כל הראוי לעו -

פר ועגל איל שעיר גדי טלה תור ובן יונה ]ואם 

זוכר שפירש בהמה אינו צריך להביא תור ובן 

יונה. ואם זוכר שפירש מן הבקר דיו להביא פר 

 ועגל[.

 

 או  "הרי עלי תודה"האומר 

 " ]הבאים זכרים ונקבות[שלמים"

< אם לא פירש מה יביא לשלמים, רשאי להביא 

 וא הכבש.את הקטן ביותר הראוי לכך, שה

 < ואם פירש מה יביא ואינו זוכר:

לדעת חכמים יביא פר ופרה איל ורחלה שעיר  -

ושעירה שהוא הגדול ביותר הראוי לכך ואף אם 

פירש דבר קטן יותר, יוצא בו, שלדעתם הנודר 

 קטן והביא גדול יצא.

ולדעת רבי ]ומשנתנו[ יביא את כל הראוי לעולה  -

שעיר ושעירה גדי  פר ופרה ועגל ועגלה איל ורחלה

וגדייה טלה וטלייה ]ואם זוכר שפירש מן הבקר 

 דיו להביא פר ופרה ועגל ועגלה[.

 

 שווי הבהמות לקרבנות

כלל בידינו בקבלה של תורה שבעל פה, שהנודר 

סתם בלא לפרש שווייה, מביא את הבהמה 

 ונסכיה כפי השווי הבא:

. הוא ונסכיו במנה יביא – "שורהרי עלי האומר "

 סלעים[ 25]= 

 הוא ונסכיו בחמש יביא – "עגלהרי עלי האומר "

 .סלעים

הוא ונסכיו  יביא – "אילהרי עלי האומר "

 .בשתים

 .בסלעהוא ונסכיו  יביא – "כבשהרי עלי האומר "

אבל אם פירש שיהא אותו שווי בבהמה בלא 

הנסכים מאחר שקיבל על עצמו להביא יותר 

 ולכן:נתחייב בכך 

שור במנה חוץ  יביא – במנה" הרי עלי שוראמר "

 מנסכיו.

עגל בחמש  יביא – עגל בחמש"הרי עלי וכן אמר "

 חוץ מנסכיו.

איל  יביא – איל בשתים "הרי עלי וכן אמר "

 בשתים חוץ מנסכיו.

כבש בסלע  יביא – כבש בסלע"הרי עלי וכן אמר "

 חוץ מנסכיו.

 

 שינה ממה שנדר

יצא לא  –נדר להביא שור גדול והביא שור קטן 

ידי חובתו, ואפילו הביא שני שוורים קטנים, 

 שיחד הם שווים יותר מהשור הגדול שאמר.

נדר להביא שור לבן והביא שחור, או נדר להביא 

 לא יצא ידי חובתו.  –שחור והביא לבן 

לדעת  –נדר להביא שור קטן והביא שור גדול 

חכמים יצא ידי חובתו. ולדעת רבי לא יצא ידי 

 חובתו. 

https://paypal.me/bekitsur


 

 

 שופרות של נדבהששה 

[ שבבית המקדש היו שלוש בדף ד'כבר נתבאר ]

עשרה שופרות, שבהם היו נותנים מעות לצורך 

כמה דברים, ובשש שופרות היו נותנים מעות 

לצורך נדבת ציבור, שהיו קונים במעות הללו 

בהמות, וכשהיה המזבח בטל משאר קרבנות, היו 

 מקריבים את הבהמות הללו לעולות נדבת ציבור,

 ]הבשר למזבח והעור לכהנים[.

ונאמרו בסוגיה כאן כמה טעמים מדוע תקנו 

 לצורך הנדבה ששה שופרות.

תקנו  ,כנגד ששה בתי אבות –< לדעת חזקיה 

ששה שופרות כדי שכל בית אב יטול מעות משופר 

שלו לצורך הקרבת קיץ מזבח של יומו ]שיש בו 

לא היה להם אלא זכיה לכהנים בעורות[, שאם 

שמא באותו היו באים לידי מריבה  ר אחדשופ

שני יביאו  יום של בית אב ראשון או של בית אב

לא ולא יהיה מזבח בטל, נדרים ונדבות הרבה 

ובשאר ימות , יטול הבית אב מן השופר כלום

נדרים יביאו לא אחרים השבוע של בתי אבות 

ונמצא אותן בתי אבות מקריבות כל כך  ונדבות

ו עורות יבטל וה מזבחמן השופר שלא יהא ה

 יש לכםיריבו איתם הראשונים ויאמרו ו ,שלהם

 ,קנו ששהית, ולפיכך עורות ואנו אין לנו כלום

וכשהמעות באות ] ,משופרו של זה שלא יטול זה

 .[בשווה אותן לששה שופרות םנותני

הסיבה שתיקנו ששה  –< ולדעת רבי יוחנן 

י ולא דכי הנדבה מרובה שופרות לצורך הנדבה, 

 . בשופר אחד

דין זה שעשו ששה שופרות  –< ולדעת זעירי 

, שהמתנדב בהמה קטנה, כדעת רביהוא  לנדבה

כשבאו מעות מחמת ולפיכך , לא יביא גדולה

בהמה מסוימת יש להביא עולה מאותה בהמה 

צריך שש שופרות שזה מספר הבהמות ולפיכך 

איל )ג( עגל )ב( פר )א( שניתן להביא מהם עולה 

, ובכל אחד מהשופרות שעיר)ו( גדי )ה( בש כ)ד( 

יתנו מעות שניתנו למין אחד של בהמה, ויביאו 

 מהמעות עולות מאותו מין של הבהמה. 

כנגד תיקנו ששה שופרות,  –< ולדעת בר פדא 

פרים )א( ששה דברים שהמעות באים מחמתם 

הפריש אחרים ששל חטאת ציבור שאבדו 

קו ונתואח"כ נמצאו הראשונים ם תחתיה

 . )ב( הראשון לשופר םנופלי םדמיהשלרעייה 

 ,ואשם מעילות ,אשם גזילותכגון  ,והאילים

ר כך ואח ,אחרים תחתיהן והפריש ,שאבדו

ם דמיהש ,ונתקו לרעייה ,נמצאו הראשונים

)ג(  ובאים לנדבת ציבור. ,לשופר השני םנופלי

אשם נזיר ואשם מצורע הבאים כגון  ,והכבשים

. לשופר השלישי םדמיה ,יהנתקו לרעיש ,בני שנה

שעירי חטאת של ציבור של כגון  ,והשעירים)ד( 

 ,טומאת מקדש וקדשיו מכפרים על]ש ,רגלים

שנתקו [, כבשאין בה ידיעה כדאמרינן בשבועות

כגון מי שמקריב אחד  ,והמותרות)ה(  .לרעייה

 ,כך והוזלו בהמות והפריש מעות לשם ,מכל אלו

)ו(  החמישי. נותן לשופר ,וניתותרו המעות

מחצית השקל באדר שכל יחיד מביא , והמעה

, ]כלומר כששוקלים את מחצית השקל, בהכרעה

מביא מעט יותר, שיכריע במאזנים את משקל 

, ואם נתנו בין שניהם שקל שלם חצי השקל[,

שעכשיו לא נתנו  ,הכרעה מעה קטנה מפני םנותני

 ואילו הביאום ,בין שניהם אלא הכרע אחד

 .תו שם שתי הכרעוהי ם,כמשפט

 דף ק"ח

תקנו ששה שופרות כנגד  –< ולדעת שמואל 

)ב( מותר חטאת מותרות של ששה דברים )א( 

מותר )ד( מותר אשם נזיר )ג( מותר אשם גזילות 

מותר )ו( מותר מנחת חוטא )ה( אשם מצורע 

 .עשירית האיפה של כהן גדול

תקנו ששה שופרות כנגד  –< ולדעת רבי אושעיא 

ל ששה דברים )א( מותר חטאת )ב( מותרות ש

מותר אשם גזילות )ג( מותר אשם נזיר )ד( מותר 

מותר )ה( מותר מנחת חוטא )ו(  אשם מצורע

 [.אבל מותר עשירית האיפה ירקב. ]קינין

 

 "שור זה עולה"

לעיל נתבאר, שהמתחייב להביא שור גדול, לא 

 יביא שנים קטנים, 

עלי"[, ולדעת משנתנו, כל זה בנדר, ]"הרי  -

שחייב לקיים מה שקיבל עליו, אבל בנדבה, 

האומר על שור גדול "הרי זה לעולה", אם נפל בו 

מום, אינו חייב באחריותו, ]אלא נפדה, ואף 

שדמיו קדושים קדושת עולה[, רשאי להביא 

 בדמים אף שוורים קטנים, ואף אילים קטנים. 

ולדעת הברייתא אף שרשאי לשנות ממה שהיה  -

יביא פחות ממה שהיה תחילה, אלא  תחילה, לא

 יותר.

ולדעת רבי בברייתא, אף שבדיעבד אם שינה  -

ממה שהיה תחילה, לא עבר על נדרו, כי אינו חייב 

באחריותו, לכתחילה אין לשנות מהמניין שהיה 

תחילה, שאם תחילה היה קרבן אחד, גם עתה 



 

יביא אחד ]ואפילו גדול יותר או ממין אחר[, אבל 

 ים, כי בכך מוסיף על המנחות.לא יביא שנ

ולדעת רבי במשנתנו, אף שבדיעבד אם שינה לא  -

עבר על נדרו, כי אינו חייב באחריותו, לכתחילה 

 יש לו להביא בדמים בדיוק כמו שהיה תחילה.

וכל זה כשאמר "שור זה עולה", אבל אמר "שור 

זה ודמיו עלי עולה", נתחייב להביאו עולה, ואם 

יא מדמיו עולה, כמו שהוא יפול בו מום, להב

 עכשיו.

 

 "אחד מכבשי הקדש"האומר 

הגדול שבהם הקדש כי מקדיש  –אם היו לו שנים 

 בעין יפה מקדיש.

יש להסתפק אם כוונתו לגדול או  –היו לו שלושה 

לבינוני שהוא יפה מהקטן ולפיכך ממתין עד 

שיפול בבינוני מום ומחללו על הגדול ]כלומר 

דש הרי אני פודה אותו שאומר אם הוא היה הק

בגדול[ וממה נפשך הגדול קדוש או מחמת עצמו 

או מחמת הבינוני וכמו כן ממה נפשך הבינוני 

אינו קדוש או משום שמעולם לא הוקדש או 

 משום שנפדה. 

וכל זה כשאמר "אחד מכבשי", אבל אמר "כבש 

בכבשי", ודאי כוונתו לגדול אף אם היו לו הרבה 

 כבשים.

, אבל במוכר, לעולם יד בעל שטר וכל זה במקדיש

 הקניה על התחתונה, ומקבל את הפחות.

 

 דף ק"ט
 

 "הרי עלי עולה" האומר

חייב להביא קרבן עולה האומר, "הרי עלי עולה", 

במקום קרבן עולה ואם הביא , בבית המקדש

, ]כגון שהביאה אפילו הקריבוה לשמים, אחר

לבית חוניו, שהיו עובדים בו בארץ מצרים 

לא יצא ידי ם, כפי שיתבאר בעזה"י להלן[, לשמי

וזה ששחט או העלה את העולה מחוץ . ]חובה

 של שחוטי חוץ או מעלי חוץ[.חייב כרת , למקדש

 

 "הרי עלי עולה שאקריבנה בבית חוניו"האומר 

לדעת רב המנונא ורבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן 

אף על פי שאין עולה  –והתנא של הברייתא 

ניו, ]הנחשב כבמה, שאסור קרבה בבית חו

להקריב בה, כפי שיתבאר בעזה"י להלן[, האומר, 

"הרי עלי עולה שאקריבנה בבית חוניו", ]או 

שאמר להביא עולה למקום אחר שהוא חוץ 

הרי עלי עולה בלא , "הרי זה כאומרלמקדש[, 

כלומר מתחייב הוא ", להתחייב באחריותה

י ובכך שיפרישה יצא יד, להקדיש בהמה לעולה

אלא , אפילו לא תקרב במקדש, ומעתה, נדרו

לא , או שתהרג ולא תקרב כלל, בבית חוניו

, אם ומעתה. יתחייב להביא אחרת תחתיה

אם הקריבה חוץ הקריבה במקדש, קיים מצוה. ו

, מאחר שהפרישה לעולה, קדושה למקדש

קדושת עולה, וזה ששחטה או הקריבה מחוץ 

משעה  . אבל ידי נדרו יצאחייב כרתלמקדש, 

 שהפרישה.

הרי עלי עולה שאקריבנה , "האומר –ולדעת רבא 

", לא התחייב להביא עולה בכל אופן, בבית חוניו

]=אדם אלא רק אם יוכל להקריבה בבית חוניו, 

, טרחנא, אי סגי בבית חוניו, אמרזה לדורון נתכוון, 

, ולא נתקיים ומאחר שהתנה כן[, לא טרחנא, טפי

לא קרבנות בבית חוניו, התנאי, כי אסור להקריב 

אפילו הביאה לבית , ומעתה. קדשה הבהמה כלל

של אין כאן חיוב כרת , והקריבוה שם, חוניו

שחוטי חוץ ומעלי חוץ, כי לא הקריבו בחוץ קרבן 

 .עולה אלא בהמת חולין

וכל זה כדעת תנא קמא של משנתנו, אבל רבי 

שמעון אומר, אין זו עולה, ]ולא נתבארו דבריו 

 [.בסוגיה

 

 "הריני נזיר" האומר

מביא קרבנות נזירותו האומר, "הריני נזיר", 

אפילו , ואם הביא במקום אחר, בבית המקדש

לא יצא , ]כגון שהביאה לבית חוניו[, לשם נזירותו

וזה ששחט או העלה את העולה מחוץ . ]ידי חובה

 של שחוטי חוץ או מעלי חוץ[.חייב כרת , למקדש

 

 נת הריני נזיר על מ"האומר 

 "שאביא קרבנות נזירות בבית חוניו

לא התחייב נדר להיות נזיר בכל  –לדברי הכל 

אופן, אלא רק אם יוכל להביא קרבנות נזירותו 

אי סגי , אמר]=אדם זה לדורון נתכוון, בבית חוניו, 

ומאחר [, לא טרחנא, טפי, טרחנא, בבית חוניו

, ולא נתקיים התנאי, כי אסור שהתנה כן

. לא נעשה נזיר כללבבית חוניו,  להקריב קרבנות

אפילו נהג נזירות והביא קרבנות נזירות , ומעתה

של שחוטי חוץ אין כאן חיוב כרת , בבית חוניו



 

ומעלי חוץ, כי לא הקריבו בחוץ קרבן אלא בהמת 

אף על פי שלא קרבו קרבנות נזירות, וחולין, 

, כי לא חלה עליו רשאי להפסיק לנהוג בנזירות

 .נזירות כלל

וכל זה כדעת תנא קמא של משנתנו, אבל רבי 

שמעון אומר, אין זה נזיר, ]ולא נתבארו דבריו 

 בסוגיה[.

 

 [לשם שמים]כהן שעבד בבמה 

ַויֵָּבא "כשהכרית יאשיה המלך את הבמות נאמר, 

מֹות ה ַוְיַטֵמא ֶאת ַהבָּ ֵרי ְיהּודָּ ֲהִנים ֵמעָּ ל ַהכֹּ ֲאֶשר ִקְטרּו  ֶאת כָּ

ֲהנִ  ה ַהכֹּ מָּ ַתץ ֶאתשָּ ַבע ְונָּ ִרים  ים ִמֶגַבע ַעד ְבֵאר שָּ מֹות ַהְשעָּ בָּ

ִעיר ֲאֶשר ַעל ַע ַשר הָּ ֹּאול ִאיש ְבַשַער  ֲאֶשר ֶפַתח ַשַער ְיהֹושֻׁ ְשמ

ִעיר מֹות ֶאל ִמְזַבח  .הָּ ֹּא ַיֲעלּו כֲֹּהֵני ַהבָּ ה' ַאְך ל

ִם ִכי לָּ ְכלּו ַמּצֹות ְבתֹוְך ֲאחֵ  ִבירּושָּ ", יֶהםִאם אָּ

נפסל , למדנו מכאן, שכל כהן שעבד בבמה

אפילו חוזר , ]לעבודת המזבח שבירושלים

, ככהנים בעלי אבל חולק בקדשים[, בתשובה

 .מומים, שחולקים בקדשים, ופסולים לעבודה

 

 כהן שעבד עבודה זרה

מבואר במשנתנו, שאחר שלמדנו שכהן שעבד 

בבמה נפסל לעבודת המקדש, ]אפילו חזר 

בה[, כל שכן שכהן שעבד עבודה זרה, נפסל בתשו

. ונחלקו אמוראים בפרטי הדין לעבודת המקדש

 הזה.

, לדעת רב יהודה – שחט קרבן לעבודה זרה. א

לא , כששב בתשובהכהן ששחט לעבודה זרה, 

וקרבנו עולה לריח , נפסל מעבודת המקדש

. ודבר זה למד, מתוך שנאמר ביחזקאל, ניחוח

ים שעבדו עבודה זרה, בביאור טעם פסול כהנ

ם ִלְפֵני ִגּלּוֵליֶהם " ְרתּו אֹותָּ יּו ְלֵבית ַיַען ֲאֶשר ְישָּ ְוהָּ

ֵאל ם  ִיְשרָּ ִדי ֲעֵליֶהם ְנאֻׁ אִתי יָּ שָּ ֹון ַעל ֵכן נָּ לאקים  ה'ְלִמְכשֹול עָּ

ְשאּו ֲעֹונָּם ֹּא ִיְגשּו ֵאַלי ְלַכֵהן ִלי . ְונָּ ַשי ְול דָּ ל קָּ ֶגֶשת ַעל כָּ ְולָּ

ְד  שּו ֵשיֶאל קָּ ם ֲאֶשר עָּ ם ְותֹוֲעבֹותָּ תָּ ְשאּו ְכִלמָּ ִשים ְונָּ ", ַהְקדָּ

שלא נפסלו הכהנים מחמת עבודת קרבן לעבודה 

זרה, אלא בעבודה הקרויה שירות במקדש, 

כלומר עבודה הטעונה כהנים, להוציא שחיטה 

שהיא כשרה במקדש אף בזר, ואינה קרויה 

, אינו שירות, שאם עשה אותה כהן לעבודה זרה

נפסל בכך מעבודת המקדש ]כשיחזור בתשובה[. 

כן הדין אף כששחט לעבודה זרה , לדברי רב נחמן

, כי אף כשעשה זאת במזיד, לא נחשב כמי במזיד

שעבד לעבודה זרה, מאחר ששחיטה אינה נחשבת 

אף שמהכתוב הזה  ,ולדברי רב ששתכעבודה. 

אין לפסול את השוחט לעבודה זרה, כי שחיטה 

כששחט במזיד  חשבת עבודה, מכל מקוםאינה נ

מטעם אחר, והוא, הוא נפסל לעבודת המקדש 

 שבכך נעשה משרת לעבודת זרה. 

, לדברי רב נחמן – דם קרבן לעבודה זרה זרק. ב

הוא נפסל לעבודת , רק אם עשה זאת במזיד

, אבל אם עשה זאת בשוגג, אינו נפסל המקדש

יּו ְלֵבית לעבודת המקדש, ]שנאמר " ֵאלְוהָּ  ִיְשרָּ

ֹון ", כלומר מכשול של עון ועון הוא ְלִמְכשֹול עָּ

, אף כשעשה זאת בשוגג, ולדברי רב ששת[. מזיד

יּו ְלֵבית , ]שנאמר "נפסל מעבודת המקדש ְוהָּ

ֵאל ֹון ִיְשרָּ ", כלומר או מכשול של שוגג ְלִמְכשֹול עָּ

 או עון של מזיד[. 

 לא, לדברי רב נחמן – השתחוה לעבודה זרה. ג

נפסל , ולדברי רב ששתמעבודת המקדש. נפסל 

 מעבודת המקדש.

לדברי  – ]שאמר לה אלי אתה[הודה לעבודה זרה . ד

ולדברי רב מעבודת המקדש. לא נפסל , רב נחמן

 מעבודת המקדש.נפסל , ששת

 

 כהן מתכפר על ידי עצמו

ה תניא: " ֶגֶגת ְבֶחְטאָּ ֵהן ַעל ַהֶנֶפש ַהשֹּ ְוִכֶפר ַהכֹּ

ה ִלְפֵני ִבְשגָּ  יו ְוִנְסַלח לֹוה' גָּ לָּ ", מלמד, ְלַכֵפר עָּ

אף כשחטא בשגגה שהכהן מתכפר על ידי עצמו, 

, ]שכן הכתוב הזה מדבר בחטא בעבודה זרה

 עבודה זרה[.

הכתוב הזה, המלמד, שהכהן  –לדעת רב נחמן 

מכפר על עצמו כשחטא בשגגה בעבודה זרה, 

שזרק בשגגה דם קרבן לעבודה מתקיים בכהן 

. ]שבזה יש חילוק בין שוגג למזיד, ששוגג זרה

חוזר לעבודת המקדש ומזיד אינו חוזר, אבל 

בשוחט לעבודה זרה אין חילוק בין שוגג למזיד, 

ושניהם חוזרים לעבודת המקדש, כפי שנתבאר 

 לעיל בדעת רב נחמן[. 

הכתוב הזה, המלמד, שהכהן  –ולדעת רב ששת 

רה, מכפר על עצמו כשחטא בשגגה בעבודה ז

. ששחט בשגגה קרבן לעבודה זרהמתקיים בכהן 

]שבזה יש חילוק בין שוגג למזיד, ששוגג חוזר 

לעבודת המקדש ומזיד אינו חוזר, אבל בזורק דם 

קרבן לעבודה זרה אין חילוק בין שוגג למזיד, 

ושניהם אינם חוזרים לעבודת המקדש, כפי 

 שנתבאר לעיל בדעת רב ששת[. 

 

 קשנה שמת בה שמעון הצדי



 

שנה  – םאמר לה ,אותה שנה שמת שמעון הצדיק

 .זו הוא מת

 .מנין אתה יודע – אמרו לו

 ,כל יום הכפורים נזדמן לי זקן אחד – םאמר לה

לפני  עמינכנס ו ,ונתעטף לבניםלבוש לבנים 

 ,נזדמן לי זקן אחד ,שנה זו ,ויצא עמי ולפנים,

ולא עמי נכנס ו ,ונתעטף שחוריםלבוש שחורים 

 .יצא עמי

ונמנעו אחיו  ,חלה שבעת ימים ומת ,לאחר הרגל

 .הכהנים מלברך בשם

 

 בית חוניו

בית חוניו היה בית עבודה  –< לדעת רבי מאיר 

 . זרה

 :וכך היה המעשה שעל ידו הוקם אותו בית

חוניו בני , אמרשל שמעון הצדיק בשעת פטירתו ש

שהיה גדול  ,נתקנא בו שמעי אחיו. ישמש תחתי

 ,שמעי לחוניו אמר לוו ,מחצהממנו שתי שנים ו

  .בא ואלמדך סדר עבודה

וחגרו  ,]=מלבוש של עור[ הלבישו באונקלי

שמעי אמר להם ו ,העמידו אצל המזבח ,בצילצול

וקיים  ,זה [חוניו]ראו מה נדר , לאחיו הכהנים

אותו היום שאשתמש  ]שכך נדר לה[, ,לאהובתו

ואחגור  ך,אלבש באונקלי של ,בכהונה גדולה

 ך.צול שלבציל

את חוניו, שלא ידעו  גובקשו אחיו הכהנים להר

ששמעי הטעהו והיו סבורים שמבזה את הכהונה 

  מדעתו.

הלך לאלכסנדריא של  ,ורצו אחריו ,רץ מפניהם

והעלה עליו לשום עבודת  ,ובנה שם מזבח ,מצרים

 .כוכבים

 ,זה]שמעי[ מה  ,אמרו ,וכששמעו חכמים בדבר

 כך מנה לכהונה[,, ]כלומר שלא נתשלא ירד לה

 ]נתקנא באחיו שנתמנה לה, וגרם לקלקול גדול[,

שאין מורידים  על אחת כמה וכמה ,היורד לה

 אותו, כדי שלא יקלקל עצמו.

בית חוניו היה במה לשם  –< ולדעת רבי יהודה 

 . שמים

 :וכך היה המעשה שעל ידו הוקם אותו בית

חוניו בני , אמרשל שמעון הצדיק בשעת פטירתו ש

שהיה שמעי  ,לא קיבל עליו חוניו. וש תחתיישמ

  .אחיו גדול ממנו שתי שנים ומחצה

, ואף על פי כן נתקנא בו חוניו בשמעי אחיו

אמר לו ו ]שאחרי שויתר לו על הכהונה נתחרט[,

, ]שהיה בא ואלמדך סדר עבודה, חוניו לשמעי

 חוניו חכם משמעי[. 

והעמידו אצל  ,וחגרו בצילצול ,הלבישו באונקלי

ראו מה  ,לאחיו הכהניםחוניו אמר להם ו ,מזבחה

 ]שכך נדר לה[,, וקיים לאהובתו ,זה[ שמעי]נדר 

אלבוש  ,שתמש בכהונה גדולהאאותו היום ש

 ך.ואחגור בצילצול של ך,באונקלי של

את שמעי שלא ידעו  גובקשו אחיו הכהנים להר

שחוניו הטעהו והיו סבורים שמבזה את הכהונה 

 מדעתו.

רץ  ,בקשו להרוג את חוניוו ,אורעסח להם כל המ

ורצו  ,רץ לבית המלך ,ורצו אחריו ,מפניהם

  .כל הרואה אותו אומר זה הוא זה הואו ,אחריו

 ,ובנה שם מזבח ,הלך לאלכסנדריא של מצרים

, ועל המזבח הזה נאמר והעלה עליו לשם שמים

ְבתֹוְך ֶאֶרץ  ה'ַביֹום ַההּוא ִיְהֶיה ִמְזֵבַח לַ בישעיה, "

ה ִים ּוַמֵּצבָּ ּה לַ  ִמְצרָּ  ה'"ֵאֶצל ְגבּולָּ

 ,זה]חוניו[ ומה  ,אמרו ,וכששמעו חכמים בדבר

, ]שלא רצה לקבלה מתחילה, וויתר שברח ממנה

]נתקנא באחיו שנתמנה לה, כך  עליה לאחיו[,

על אחת  ,המבקש לירד לה וגרם לקלקול גדול[,

 .כמה וכמה

 

 דברי רבי יהושע בן פרחיה בדף זה

רבי יהושע בן פרחיה אמר, שבכל  –אשון ללשון ר

ְוִכי ֶתְחַדל ִלְנדֹּר , ]שנאמר, "אין ראוי לנדוראופן 

ֹּא ִיְהֶיה ְבָך ֵחְטא "[, ומכל מקום יש חילוק בין ל

הנודר קודם שהפריש את נדרו, לנודר אחר 

שהפריש את נדרו. שזה שנדר בלא להפריש את 

ולכן נדרו, יש לו לחוש יותר שמא לא יוכל לקיים, 

ראוי לכופתו לפני ארי. אבל זה שנדר אחר 

שהפריש נדרו, אין לחוש כל כך שמא יאבד מה 

שהפריש, ולא יוכל להביא אחר, ולכן אין עונשו 

גדול כל כך, וראוי הוא רק להטיל עליו קומקום 

 של חמין.

רבי יהושע בן פרחיה ]שהיה נשיא[,  –וללשון שני 

 קודםדיבר על שנאתו ואהבתו לשררה, ש

עד , היה שונא את השררה, שנתמנה לנשיאות

שכל האומר לו לעלות היה רוצה לכופתו לפני 

 ,לא היה רוצה לרדת ,אחר שנתמנה. אבל ארי

היה רוצה להטיל עליו  ,ומי שהיה אומר לו לרדת

. וכן מצינו בשאול, שעד שלא קומקום של חמין



 

ַוַיְקֵרב ]כמו שנאמר, "נתמנה, ברח מהמלוכה, 

ֵכדְשמּוֵאל  ֵאל ַוִיּלָּ ל ִשְבֵטי ִיְשרָּ ִמן ֵאת כָּ ַוַיְקֵרב  .ֵשֶבט ִבְניָּ

ֵכד ִמְשַפַחת ַהַמְטִרי  ו ַוִתּלָּ ִמן ְלִמְשְפחֹּתָּ ֶאת ֵשֶבט ִבְניָּ

ֵכד א ַוִיּלָּ ֹּא ִנְמצָּ הּו ְול אּול ֶבן ִקיש ַוְיַבְקשֻׁ ַוִיְשֲאלּו עֹוד  .שָּ

א עֹוד ֲהֹלם ִאיש  ה'בַ  ֹּאֶמר וַ  ֲהבָּ א ֶאל  ה'י ִהֵנה הּוא ֶנְחבָּ

ולבסוף, כשנתמנה למלך, וחשש שדוד  "[,ַהֵכִלים

]כמו שנאמר, ירש אותו, ביקש להרוג את דוד, 

ה" ָּ ִהכָּ ֹּאַמְרן ִשים ַהְמַשֲחקֹות ַות אּול  ַוַתֲעֶנינָּה ַהנָּ שָּ

יו ִוד ְבִרְבבֹּתָּ ו ְודָּ פָּ אּול ְמאֹּד ַוֵיַר . ַבֲאלָּ יו ַוִיַחר ְלשָּ ע ְבֵעינָּ

ר ַהֶזה בָּ ִפים ַהדָּ ֲאלָּ ְתנּו הָּ בֹות ְוִלי נָּ ִוד ְרבָּ ְתנּו ְלדָּ ֹּאֶמר נָּ  ַוי

ה ִוד ֵמַהיֹום  .ְועֹוד לֹו ַאְך ַהְמלּוכָּ אּול עֹוֵין ֶאת דָּ ַוְיִהי שָּ

ה ַההּוא ְלאָּ הָּ ה  .וָּ עָּ ת ַוִתְצַלח רּוַח ֱאֹלִהים רָּ ֳחרָּ ַוְיִהי ִממָּ

אּול ַוִיְתַנֵבא ֶאל ִוד ְמַנֵגן ְביָּדֹו ְכיֹום שָּ ְביֹום  ְבתֹוְך ַהַבִית ְודָּ

אּול ֹּאֶמר ַאֶכה  .ְוַהֲחִנית ְבַיד שָּ אּול ֶאת ַהֲחִנית ַוי ֶטל שָּ ַויָּ

ִוד ִים ְבדָּ יו ַפֲעמָּ נָּ ִוד ִמפָּ  "[.ּוַבִקיר ַוִיסֹּב דָּ

 

 המזבח שהיה בארץ מצרים

ל לדעת רבי יהודה נבואת ישעיה עלעיל נתבאר ש

המזבח שבארץ מצרים מתייחסת למזבח 

 במצרים לשם שמים.שהקים חוניו 

לא הוקם מזבח חוניו לשם אולם לדעת רבי מאיר 

אחר, נבואת ישעיה מתייחסת למזבח שמים ו

 .שהוקם בזמן חזקיה

ומצא  ,יצא חזקיה ,לאחר מפלתו של סנחריבש

בקרונות של  םשהיו יושבי ,בני מלכים]חמישה[ 

, ועל לעבוד עבודת כוכבים שלא םהדיר, וזהב

ַביֹום ַההּוא ִיְהיּו אותם חמש מלכויות נאמר, "

ִרים ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ְמַדְברֹות ְשַפת ֵמש עָּ ]בני  חָּ

עֹות לַ  ישראל היושבים בארץ[ אֹות  ה'ְכַנַען ְוִנְשבָּ ְצבָּ

ת ]שלא יעבדו עבודת אלילים[ ֵמר ְלֶאחָּ   ".ִעיר ַהֶהֶרס ֵיאָּ

 דף ק"י

והעלו  ,ובנו מזבח ,לאלכסנדריא של מצרים הלכו

ַביֹום ַההּוא ִיְהֶיה , ועל כך נאמר "עליו לשם שמים

ִים  ה'ִמְזֵבַח לַ  הְבתֹוְך ֶאֶרץ ִמְצרָּ ּה לַ  ּוַמֵּצבָּ  ה'".ֵאֶצל ְגבּולָּ

ֵמר וסיום הכתוב המוזכר לעיל, "...  ִעיר ַהֶהֶרס ֵיאָּ

ת ש קרתא דבית שמ", תירגמו רב יוסף, 'ְלֶאחָּ

]=עיר ' דעתיד למיחרב איתאמר דהיא חדא מנהון

בית שמש שעתידה להיחרב נאמר שהיא אחת מהן[. 

אֵֹּמר " פירושו שמש, כמו שנאמר, "ֶהֶרסש" הָּ

ח ֹּא ִיְזרָּ הרי  " ]"חרס" כמו "הרס"[,ַלֶחֶרס ְול

 שראויה החרס לזרוח, ואם כן היא השמש.

א ִכי ִאְתָך אָּ ", נאמר בנבואות הנחמה ח ַאל ִתירָּ ִני ִמִמְזרָּ

ב ִביא ַזְרֶעָך ּוִמַמֲערָּ ן ַאל . ֲאַקְבֶצךָּ  אָּ פֹון ֵתִני ּוְלֵתימָּ אַֹּמר ַלּצָּ

ִאי   ":ּוְבנֹוַתי ִמְקֵצה ָהָאֶרץ ָהִביִאי ָבַני ֵמָרחֹוקִתְכלָּ

 ,אלו גליות של בבל ",ָבַני ֵמָרחֹוק" ,אמר רב הונאו

 ּוְבנֹוַתי ִמְקֵצה. "שדעתן מיושבת עליהן כבנים

שאין דעתן  ,אלו גליות של שאר ארצות ",ָהָאֶרץ

 .מיושבת עליהן כבנות

 ,אמר רבי אבא בר רב יצחק אמר רב חסדא

 במערבמצור : ואמרי לה אמר רב יהודה אמר רב

, את ישראל םמכירי, במזרחועד קרטיגני 

וזוכרים את כבודם הראשון, ואין מכבידים 

 ,את אביהם שבשמיםמכירים ו עליהם את עולם,

ומצור שמאמינים בקב"ה ולא בעבודת כוכבים. 

 םאין מכירי ,ומקרטיגני כלפי מזרח ,כלפי מערב

  .שבשמים םולא את אביה ,את ישראל

ִכי ִמִמְזַרח ֶשֶמש ְוַעד ְמבֹואֹו ָגדֹול " ,ומה שנאמר

קֹוםְשִמי ַבגֹוִים  ל מָּ ה  ּוְבכָּ ה ְטהֹורָּ ש ִלְשִמי ּוִמְנחָּ גָּ ר מֻׁ ְקטָּ מֻׁ

ַמר ִכי דֹול ְשִמי ַבגֹוִים אָּ אֹותה'  גָּ אין הכוונה ", ְצבָּ

אלא , שמכירים את אביהם שבשמים בכל מקום

. ]את הכתוב הזה לאקיםלאקי השקוראים אותו 

ביאר רב לרב שימי בר חייא, כשהקשה עליו 

ממנו, וקודם שרב ענה, הוא שאלו, האם אתה 

שימי. י"מ שכוונתו לומר, וכי חכם גדול כמוך 

ה לי דבר כזה, שקל ליישבו. וי"מ ששאלו אם יקש

הוא שימי, כי רב לא ראה מי הוא משום שרב לא 

היה זוקף עיניו, אלא כובשם כל שעה, משום 

 [.צניעות

הֻמְקָטר ֻמָגש ִלְשִמי  ּוְבָכל ָמקֹום" ה ְטהֹורָּ  ":ּוִמְנחָּ

ואמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן, 

קֹום" ל מָּ ר  ּוְבכָּ ְקטָּ ש ִלְשִמימֻׁ גָּ אלו תלמידי ", מֻׁ

מעלה ש ,חכמים העוסקים בתורה בכל מקום

 םכאילו מקטירי ,םעליה ]כלומר הקב"ה[ אני

זה הלומד ", ּוִמְנָחה ְטהֹוָרה" .לשמי םומגישי

  .נושא אשה ואחר כך לומד תורה, תורה בטהרה

 ה'ָכל ַעְבֵדי  ה'ָבֲרכּו ֶאת ִשיר ַהַמֲעלֹות ִהֵנה "

 ":ַבֵלילֹות ה'ְבֵבית  ִדיםָהֹעְמ 

העוסקים למידי חכמים אלו ת ,אמר רבי יוחנןו

הכתוב כאילו  םמעלה עליהש, בתורה בלילה

  .עסוקים בעבודה

ִשיתָּ " נאמר, ר ַכֲאֶשר עָּ ם ֶמֶלְך צֹּר ֵלאמֹּ ַוִיְשַלח ְשֹלמֹּה ֶאל חּורָּ

ִזים ִלְבנֹות לֹו  ִעם ִבי ַוִתְשַלח לֹו ֲארָּ ִויד אָּ ֶשֶבת בֹודָּ ִהֵנה . ַבִית לָּ

יו ְקטֶֹּרת  י ְלַהְקִדיש לֹו ְלַהְקִטירקָּ ה' לאֹּ ֲאִני בֹוֶנה ַבִית ְלֵשם  נָּ ְלפָּ

ֶעֶרב ִמיד ְועֹּלֹות ַלבֶֹּקר ְולָּ ִשים  ַסִמים ּוַמֲעֶרֶכת תָּ תֹות ְוֶלֳחדָּ ַלַשבָּ

, ומכאן", ִיְשָרֵאל ְלעֹוָלם זֹאת ַעלינּו ֵק לאֹּ  ה'ּוְלמֹוֲעֵדי 

 .שאף בזמן החורבן יש קרבנות

 הכוונה לקרבנות –גידל אמר רב  לדעת רב

על המזבח הבנוי שר הגדול המיכאל שמקריב 

  .בשמים

 ,תלמידי חכמיםהכוונה ל –רבי יוחנן לדעת ו

מעלה עליהם ש ,בהלכות עבודה םהעסוקי



 

והקריבו הכתוב כאילו נבנה מקדש בימיהם 

 .קרבנות

ָלה ַלִמְנָחה ְוַלַחָטאת זֹאת ַהּתֹוָרה ָלעֹ נאמר, "

ִמים ְוַלִמּלּוִאיםְוָלָאָשם   :"ּוְלֶזַבח ַהְשלָּ

כל העוסק יש ללמוד מכאן, ש –לדעת ריש לקיש 

  .עולה מנחה חטאת ואשםבתורה כאילו הקריב 

כל העוסק יש ללמוד מכאן, ש –ולדעת רבא 

אינו צריך לא עולה ולא מנחה ולא חטאת , בתורה

 .ולא אשם

כאילו  ,כל העוסק בתורת חטאת: י יצחקאמר רב

את, שנאמר "הקריב חטאת ֹּאת תֹוַרת ַהַחטָּ ", ז

, כאילו הקריב אשם ,וכל העוסק בתורת אשם

םשנאמר " שָּ אָּ ֹּאת תֹוַרת הָּ   ".ְוז

 

אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון את 

 לבו לשמים

ה ִאֵשה , "נאמר בעולת בהמה. א ֵריַח ִניחֹוַח עֹּלָּ

ה הּוא ִאֵשה ֵריַח , "בעולת העוףנאמר וכן  ה'".לַ  עֹּלָּ

ַח , "במנחותנאמר וכן ה'". ִניחַֹּח לַ  ִאֵשה ֵריַח ִניחֹּ

, ואחד הממעיט, שאחד המרבה, ללמדךה'". לַ 

ובלבד שיכוונו , לעשות נחת רוח לה'הם שווים 

 . ]כן מבואר במשנה[.לבם לשמים

רבנות עבודת הק]ְמתּוָקה ְשַנת ָהֹעֵבד , "נאמר. ב

כי בכל , היא]ְוִאם ַהְרֵבה  [היא ובין]ִאם ְמַעט  [בין

", ללמדך [כלומר יקבל שכר שווה] יֹאֵכל [אופן

שאחד המרבה ואחד הממעיט שווים הם לעשות 

נחת רוח לה', ובלבד שיכוונו לבם לשמים. ]כן 

 ביאר רבי זירא[.

עבודת ]כלומר כשתתרבה  ִבְרבֹות ַהטֹוָבה, "נאמר. ג

ּוַמה ִכְשרֹון  ]הכהנים[ַרבּו אֹוְכֶליָה  [תהקרבנו

לקב"ה כלומר ] ֵעיָניו ְראּות ִכי ִאם [לקב"ה]ִלְבָעֶליָה 

הכל תלוי בכוונה של אין הבדל בין הרבה למעט אלא 

". ]כן ביאר רב אדא בר [המקריב המתכון לטובה

 אהבה[.

 

 : אמר רבי שמעון בן עזאי

לא , בנותבכל פרשת הקרשלא נאמר  ,בוא וראה

שלא ליתן  ",ה'"אלא  ",יםלאק"ולא  ",ל-א"

. ]שאם היה השם פתחון פה לבעל דין לחלוק

כתוב בכמה אופנים, היו אומרים, הרבה רשויות 

הן, כל אחת שם אחר, וכל אחד ציוה על קרבן 

 אחר[. 

 ,ובעוף הדק" ֵריַח ִניחֹוחַ "ִאֵשה  ,ונאמר בשור הגס

", ֵריַח ִניֹחחַ ִאֵשה " ,הובמנח", ִאֵשה ֵריַח ִניחֹּחַ "

ואחד ]להביא קרבנות[, אחד המרבה  ,לומר לך

  .ובלבד שיכוין את לבו לשמים ,הממעיט

, תלמוד לומר, לאכילה הוא צריך ,ושמא תאמר

ֶלף" ַער ְבֵהמֹות ְבַהְרֵרי אָּ ל ַחְיתֹו יָּ ל  .ִכי ִלי כָּ ַדְעִתי כָּ יָּ

ִדי ַדי ִעמָּ ִרים ְוִזיז שָּ ְך  ִאם] .עֹוף הָּ ֹּא אַֹּמר לָּ ֶאְרַעב ל

ּה ַהאֹוַכל ְבַשר ַאִביִרים ְוַדם  .[ִכי ִלי ֵתֵבל ּוְמֹלאָּ

כדי  ,לא אמרתי אליכם זבחו", ַעתּוִדים ֶאְשֶתה

ויעשה  ]להקריב לו[, עשה רצונונ ,ושתאמר

]כלומר, אל תאמרו שהקב"ה צריך  ,נורצונ

לקרבנות, ובכך שניתן לו צורכו, נשחדו, ויעשה 

, ]שאין לא לרצוני אתם זובחיםבאמת[ כי כנו, צור

לרצונכם אתם אלא  לקב"ה הנאה וצורך בכך[,

]לקיים את המצוות ותהא לכם כפרה  ,זובחים

  ".ִלְרֹצְנֶכם ִּתְזָבֻחהּו" ,שנאמרבכך[, 

 

 מתעסק בקדשים

שאין עבודת הקרבנות , שני כתובים מלמדים

, כגון, ולא במתעסק, אלא במתכוון לה, כשרה

ם בא לחתוך דבר אחר, ושחט בהמת קדשים א

 בלא כוונה הרי זה פסול.

ה'", מלמד ִלְפֵני ְוָשַחט ֶאת ֶבן ַהָבָקר " –פסוק א' 

שיש לשחוט לשם שחיטת בן בקר, להוציא 

 מתעסק בדבר אחר ושחט.

ִמים לַ " –פסוק ב'  ִלְרֹצְנֶכם  ה'ְוִכי ִתְזְבחּו ֶזַבח ְשלָּ

א השחיטה מרצון, כלומר ", מלמד שתהִּתְזָבֻחהּו

 מדעת, להוציא מתעסק בדבר אחר ושחט.

למדנו שהדבר , ומאחר ששנה הכתוב דין זה

, ואם נשחט הקרבן שלא בכוונה לשחטו מעכב

 הרי זה פסול.

 סליק פרק הרי עלי עשרון וכל מסכת מנחות

 הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו
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