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˙"‰Ó·· ·¯˜ ‰È‰ ·„È�Â ¯„È� ÏÎ ¯ .  
‰Ó·· ·¯˜ ÔÈ‡ ·„È�Â ¯„È� ÔÈ‡˘ .  

‰Ó·· ÔÈ·È¯˜ ˙Â¯ÈÊ�Â ‰Á�Ó ;¯È‡Ó È·¯ È¯·„ .  
¯È‡Ó È·¯„ ‡ÓÚË È‡Ó ?  

‡¯˜ ¯Ó‡„ : meid dt miyer epgp` xy` lkk oeyrz `l  
Ï‡¯˘ÈÏ ‰˘Ó Ô‰Ï ¯Ó‡ :  

 ı¯‡Ï Â˙ÈÏÈÈÚ ÈÎ-Â·È¯˜˙ ˙Â¯˘È  , ˙Â·ÂÁ-Â·È¯˜˙ ‡Ï  .  
Â‰�È� ˙Â¯˘È ˙Â¯ÈÊ�Â ˙ÂÁ�Ó.  

  
ÌÈ¯ÓÂ‡ ÌÈÓÎÁÂ :„·Ï· ÌÈÓÏ˘Â ˙ÂÏÂÚ ‡Ï‡ „ÈÁÈ Â·¯˜ ‡Ï .  

Ô�·¯Â ?  
‰Ó·· ‰Á�Ó ÔÈ‡ . ˙Â¯ÈÊ�-Â‰�È� ˙Â·ÂÁ  .  

  
 ....¯Ó˙È‡ ÈÎ‰ :Ï‡ÂÓ˘ ¯Ó‡ :  

ÌÈÓÏ˘Â ‰ÏÂÚ· ˙˜ÂÏÁÓ ;  
 Ì˘‡Â ˙‡ËÁ· Ï·‡-È·¯˜ ‡ÏÂ Â‰�È� ˙Â·ÂÁ ÏÎ‰ È¯·„  .  

  
¯ÓÂ‡ ‰„Â‰È È·¯ : „ÚÂÓ Ï‰‡· ÔÈ·È¯˜Ó „ÈÁÈ‰Â ¯Â·ˆ‰˘ ÏÎ

 ¯·„Ó·˘-   
Ï‚Ï‚·˘ „ÚÂÓ Ï‰‡· ÔÈ·È¯˜Ó .  

Ï‚Ï‚·˘ „ÚÂÓ Ï‰‡ ÔÈ·Ï ¯·„Ó·˘ „ÚÂÓ Ï‰‡ ÔÈ· ‰Ó ?  
˙Â¯˙ÂÓ ˙ÂÓ· ÂÈ‰ ‡Ï ¯·„Ó·˘ „ÚÂÓ Ï‰‡ ,  

˙Â¯˙ÂÓ ˙ÂÓ·‰ ÂÈ‰ Ï‚Ï‚·˘ „ÚÂÓ Ï‰‡ .  
Ó ‰È‰ ‡Ï Â‚‚ ˘‡¯·˘ Â˙Ó·ÂÌÈÓÏ˘Â ‰ÏÂÚ ‡Ï‡ ‰ÈÏÚ ·È¯˜.  

ÍÏ ¯Ó‡ ‰„Â‰È È·¯Â :  
‰ ·È˙Î ÈÎxyi -·‡ eipir·È˙Î„ ‡Â‰  .  

 ‰ÏÂ„‚ ‰Ó·· Ï·‡-·Â¯˜ÈÏ ÈÓ� ˙Â·ÂÁ ÂÏÈÙ‡  ....  
ÌÈ¯ÓÂ‡ ÌÈÓÎÁÂ : ¯·„Ó·˘ „ÚÂÓ Ï‰‡· ÔÈ·È¯˜Ó ¯Â·ˆ‰˘ ÏÎ-   

Ï‚Ï‚·˘ „ÚÂÓ Ï‰‡· ÔÈ·È¯˜Ó .  
„·Ï· ÌÈÓÏ˘Â ‰ÏÂÚ ‡Ï‡ „ÈÁÈ Â·¯˜ ‡Ï Ô‡ÎÂ Ô‡ÎÂ .  

‡¯˜ ¯Ó‡ Ô�·¯„ Â‰ÈÈÓÚË È‡Ó  : dyri eipira xyid lk yi`  
 yi`- ·Â¯˜ÈÏ ‡Ï ˙Â·ÂÁ ·Â¯˜ÈÏ„ ‡Â‰ ˙Â¯˘È ,  
 ¯Â·ˆÂ-ÈÙ‡  '·Â¯˜ÈÏ ˙Â·ÂÁ.  

  
 ‡Ó˜ ‡�˙ Â�ÈÈ‰ ÌÈÓÎÁ?  

Â‰ÈÈ�È· ‡ÎÈ‡ ¯·„Ó· ÌÈÎÒ� Â·¯˜ ‡ÙÙ ·¯ ¯Ó‡ .  
  

¯ÓÂ‡ ÔÂÚÓ˘ È·¯ :  
ÔÓÊ Ô‰Ï ÚÂ·˜˘ ˙Â·ÂÁÂ ÌÈÁÒÙ ‡Ï‡ Â·È¯˜‰ ‡Ï ¯Â·ˆ Û‡ .  

Ó"ÔÂÚÓ˘ È·¯„ Ë ?  
 ·È˙Î„lblba gqtd z` l`xyi ipa eyrie -‡ËÈ˘Ù  !  

Ó˜ ‡‰ ‡Ï‡"Ï :  
 ÁÒÙ ÔÈÚÎ ˙Â·ÂÁ„-·¯˜„ ‡Â‰  , ÁÒÙ ÔÈÚÎ Â‡Ï ‡‰-·¯˜ ‡Ï  .  

  
‰·‰‡ ¯· ‡„‡ ·¯„ ‰ÈÓ˜ ‡�˙ È�˙ :  

 Ô‰Ï ÚÂ·˜‰ ˙Â·ÂÁÂ ÁÒÙ ‡Ï‡ ‰�Ë˜ ‰Ó·Ï ‰ÏÂ„‚ ‰Ó· ÔÈ· ÔÈ‡
ÔÓÊ .  
‡"‰·„� ˙ÏÂÚ ‡ÎÈ‡„ ‰·ÂÁ ˙ÏÂÚ· Í˙È�˙Ó Ì‚¯˙˙ Ï .  

 ˙‡ËÁ È‡„-‡ÎÈ‡ ÈÓ ‰·„� ˙‡ËÁ ? 
ÔÈ˙È·Á ‡ÎÈ‡ ‡‰„ ‰·ÂÁ ˙Á�Ó· ‰Ó˜ÂÏÂ ?  

‰Ó·· ‰Á�Ó ÔÈ‡ ¯·Ò ‡˜  
  
  
  

        סיכום המחלוקת בקרבנות שהוקרבו בתקופת גלגלסיכום המחלוקת בקרבנות שהוקרבו בתקופת גלגלסיכום המחלוקת בקרבנות שהוקרבו בתקופת גלגלסיכום המחלוקת בקרבנות שהוקרבו בתקופת גלגל

  "ישרות "-במת יחיד    במת צבור-אהל מועד   
  קרבנות נזיר      קרבנות יחיד  קרבנות צבור  
  עולה ושלמים  חטאת ואשם   מנחה  ושלמיםעולה   חובות  נדבות  נסכים  קרבנות  

 �  �  �  �  �  �    �  רבי מאיר
  �   �  �  �  �  �  �  �   1 – חכמים

      �  �        ����  �    �  רבי יהודה

      �  �        ����  �  �  �  2 – חכמים

  רק חובות שקבוע להן זמן  רבי שמעון
  ושיש כנגדם בנדבה

  �   �        

        
  .  כי בגדולה ודאי קרבו חובות, איירי בבמה קטנה        רבי מאיר רבי מאיר רבי מאיר רבי מאיר  •

  .י נדיבות לבו להיות נזיר"העולה ושלמים של נזיר באים ע. יש מנחה בבמה 
         
  ".ישרות"ואינם ,  אבל הקרבנות באים כחיוב-הנזיר מרצונו אסר עצמו ביין . אין מנחה בבמה   -    1111חכמים חכמים חכמים חכמים  •

  .  לא קרבו נסכים במדבר ובבמה עד משכן שילה אחר ירושה וישיבה 
         
  ).אשר תראה(חלה רק על במה שהיא לפניו בכל מקום " רותיש"ההגבלה להקריב רק             ----רבי יהודה  רבי יהודה  רבי יהודה  רבי יהודה   •

         
  . בלבד" ישרות"אלא , מקריב חובות אפילו בבמה גדולה" איש"אין היחיד             ----    2222חכמים חכמים חכמים חכמים  •

  )1דלא כחמים (קרבו נסכים במדבר ובבמה  
   
  : רק אלו שיש להם שני מאפיינים. ל בענין קרבנות הצבור"חולק על כל התנאים הנ        ----רבי שמעון רבי שמעון רבי שמעון רבי שמעון  •

כגון עולה ולא ; שיהיו מסוג הקרבנות שקרב בנדבה ולכן קרב בבמת יחיד. 2. שקרבים בזמן קבוע. 1  
 שבציבור כבשי עצרת הם קדשי קדשים ושלמי יחיד הם קדשים -ואפילו לא שלמים ,  שאינה באה בנדבה-חטאת   
  .קלים  
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