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סּוֵלי ִהְלכֹות  יןּפְ ׁשִ ְקּדָ   ַהּמֻ
ֶרק  ִניּפֶ   שיבושי� במת� דמי�  ׁשֵ

ַחָ�את ֲאֶ�ר י�ָבא  ְוָכל" :ֶ�ֶ�ֱאַמר, ֲאס�ָרה �  ַהֶ�ֱאֶכֶלת את ָיִחיד�ַ ֲאִפ�� חַ , ֶ�ַ�� ַחָ�את ֶ�ִ�ְכַנס ַלֵהיָכל... גי 
 אוֹ  ָפ�ְפ�ֵ ,ִ  ִהְכִניסוֹ  ִא� ֲאָבל .ֶ�ֶר* ִ,י+ה � " אבָ י�" :ֶ�ֶ�ֱאַמר, א ֶ�ֶר* ַ�ַער ַהֵהיָכלוֹ בְוה�א ֶ�'ָ  ;)כג,ו ש�( ..."ִמָ�ָמ%
  .לסָ ִנפְ  ֵאינוֹ  � ַ/ג אוֹ  ַח�ֹו- ֶ�ֶר*

  

ֶרק  רּפֶ   פסולי מעשה המנחות  ַאַחד ָעׂשָ
ְמָצ% �ֶ , א ִ,ְכִלי ָ�ֵרת1ָהְיָתה ַה0ְִנָחה �ֶ ו  אֹו , א ִ,ְכִלי ָ�ֵרת1אֹו ֶ�ֶהֱעָלה� ַל0ְִזֵ,ַח �ֶ , ֵרתא ִ,ְכִלי �ָ 1אֹו ֶ�ָהָיה ק3

  .ַעד 9ִ�ְֶהֶיה ְ,ִליָלָת% ִ,ְפִני� ,8ְס�ָלה �  ֶ�ְ,ָלָל% ַ,7ֶֶמ- ֶ�ָ�% ח�6 ָלֲעָזָרה

  

ֶרק  רּפֶ ה ָעׂשָ ָ   מחשבת שינוי הש�  ֲחִמׁשּ
ת חֹוֵטא �ִמְנַחת ח�6 ִמ0ְִנחַ  ,ְ,ָעִלי�ְו>א ָעל� לַ  ,ְ;ֵ�רֹות � ַמֲחֶ�ֶבת ִ���י ַה�7ְֵוֵכ- ָ;ל ַה0ְָנחֹות ֶ�ַ�ֲע:� ,ְ ב 

  .8ְס�לֹות �  ֶ�ִא� ִח7ֵב ְ,<ַחת ֵמ<ְרַ,ע ֲעבֹודֹות ֶ�ָ�ֶה- ַמֲחֶ�ֶבת ִ���י ַה�7ֵ, ְקָנאֹות

אֹו ַמֲחַבת , ֶ�ת ְלֵ�� ַמֲחַבתאֹו ַמְרחֶ , ְ;גֹו- ֶ�ָ@ַמ6 ִמְנַחת ְנָדָבה ְלֵ�� ִמְנַחת חֹוֵטא ?ִ���י ַה�7ֵ ַ,0ְִנָחה ֵ;יַצד
  .ְוֵכ- ָ;ל ַ;'ֹוֵצא ָ,ֶזה, ְלֵ�� ַמְרֶחֶ�ת

...  

ִ�י-ֵ,י-  ,ַה8ֶַסח 7ְ�ֶָחטֹו ְ,ַמֲחֶ�ֶבת ִ���י ַה�7ֵיא  , 8ָס�ל � 7ִ�ֶָ�ה ְ�מֹו ְלֵ�� ֶזַבח <ֵחר ֵ,י- 7ִ�ֶָ�ה� ְלֵ�� ח3
ֶ�ה�א יֹו� <ְרָ,ָעה  ,7ְ�ֶָחטֹו ִ,ְזַמ�וֹ  ?ַ,0ֶה ְ�ָבִרי� ֲאמ�ִרי�. )כז,שמות יב( "י8ֶַסח ה�א ַלי ֶזַבח ַוֲאַמְר�9ֶ" :ֶ�ֶ�ֱאַמר

א 1ֲאָבל ִא� ְ�ָחטֹו ְ,>א ְזַמ�ֹו ְ,ַמֲחֶ�ֶבת �ֶ . 8ָס�ל �ֲחִרית ְ,ַמֲחֶ�ֶבת ִ���י ַה�7ֵ 7ַ ָחטֹו ,ַ ֲאִפ�� �ְ  ;ָעָ:ר ְ,ִניָס-
  .�ָפס�ל ,ַנֲעָ:ה ְ;ִמי ֶ�ֵאי- לֹו ְ,ָעִלי� ִ,ְזַמ�וֹ  �א ְלֵ�� ְ,ָעָליו �1ֶ  ;ָ;ֵ�ר � ִלְ�מוֹ 

  

ִמיִדין וּ ִהְלכֹות    מּוָסִפיןּתְ
ֶרק  יּפֶ ִליׁשִ   החביתי�ו הנרות, הקטורת  ׁשְ

- לֹו ַ;0ִָ�ה 9ֵ  �  )ג,ויקרא כד; כא,כז שמות(" רקֶ É, ַעד ֵמֶעֶרב" :ֶ�ֶ�ֱאַמר, ֲחִצי >ג ֶ�ֶמ- ?ְוַכ0ָה ֶ�ֶמ- ה�א נֹוֵת- ְלָכל ֵנריא  
 .נֹוָרה ֶאָ�א ְ,ַהְדָלַקת ִ�ְבָעה ֵנרֹוֶתיָה ֵ,י- ָהַעְרַ,ִי�ְוֵאי- ְמַחְ�ִכי- ַה0ְ . רקֶ Éֶ�ִ'ְהֶיה �ֹוֵלק ֵמֶעֶרב ַעד ,

  

  ַמֲאָכלֹות ֲאסּורֹותִהְלכֹות 
ֶרק    איסורי הצומח  ייִר שִׂ עֲ ּפֶ

 'לבֶ טֶ 'א רָ ְק נִ  ��0ֶ מִ  י�ִר פְ 'ַ � �ֶ דֶ Éק �  תרוֹ :ְ עַ מַ ה �מָ ר�9ְ  ��0ֶ מִ  י�ִר פְ הַ ב לְ 'ָ א חַ ה�ל �ֶ כֶ Éל א;ָ  ?דיצַ ל ;ֵ בֶ �ֶ הַ יט  
א ר >מַ לוֹ ;ְ  �  )טו,כב ש�( "יילַ  ָיִרימ� ֵאת ֲאֶ�ר ִיְ:ָרֵאל ָקְדֵ�י ְ,ֵני ְיַחְ�ל� ֶאת ְו>א" :ֶ�ֶ�ֱאַמר, ��0ֶ ל מִ Éר ֶלֱאכס�+וְ 
  .מ�ְר ה� א> �רֵ 9ָ הִ לְ  י-יִד תִ עֲ �ֶ  ָקָדִ�י� -יִ דַ עֲ וַ  י-�ִ ח3  גהַ נְ מִ  -הֶ ,ָ  ג�הֲ נְ יִ 

 :ֶ�ֶ�ֱאַמר, �יִ מַ י �ָ ידֵ ה ,ִ יתָ ב מִ 'ָ חַ  �ר :ֵ עֲ ת מַ מַ ר�תְ ה �לָ דוֹ ה /ְ מָ ר�9ְ  ��0ֶ מִ  י�ִר פְ 'ַ � �ֶ דֶ Éל קבֶ �ֶ - הַ ָהאֹוֵכל ַ;Bִַית מִ 
 ��0ֶ ה מִ לָ �ְ �ִ ר �ֶ בָ �ָ ֲאָבל ָהאֹוֵכל מִ כ . )טז,כב ש�( "ָמה- ַא�ְ אֹוָת� ֲעוֹ  ְוִהCִיא� ...ָקְדֵ�י ְ,ֵני ִיְ:ָרֵאל ְיַחְ�ל� ֶאת ְו>א"
ֲהֵרי ֶזה  �  ינִ ר עָ :ַ עְ א מַ �ָ אֶ  וֹ ר ,<�ְ א נִ > ��פִ אֲ וַ , תרוֹ :ְ עַ מַ  ��0ֶ מִ  י�ִר פְ א הִ - >יִ דַ עֲ ר וַ :ֵ עֲ ת מַ מַ ר�תְ ה �לָ דוֹ ה /ְ מָ ר�9ְ 

 .ר:ֵ עֲ ת מַ מַ ר�תְ ה �לָ דוֹ /ְ  המָ ר�תְ א ,ִ �ָ ה אֶ יתָ - מִ וֹ וי- עֲ אֵ �ֶ  ,היתָ מִ  וֹ י- ,אֵ ל וְ בֶ ל טֶ כֵ לֹוֶקה ִמ��7 אוֹ 
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