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  ]ו[

  ְוִכי ִתְזְּבחּו ֶזַבח ְׁשָלִמים ַלה' ִלְרֹצְנֶכם ִּתְזָּבֻחהּו:  )יט, ה(

                                                 
ַלה' ִלְרֹצְנֶכם  ְוִכי ִתְזְּבחּו ֶזַבח ְׁשָלִמים" )יט, ה(] תוכן דבריו, על הפסוק ז-[ו 1

והיה  ,ובכל מקום כתוב מלא ,מדוע כתוב חסר וא"ו ,יש לדקדק ,"ִּתְזָּבֻחהּו

 ,ובתורת כהנים (פרשה א, פרק א, פסקא ג) דרשו בזה ."הּוּוִּתְזָּבחלכתוב "

 ,ולכן חסר וא"ו יחד,בקדשים  שבא הכתוב ללמד שאין שנים שוחטים

  .ם שוחטין יחדיבא ללמד שאין שנ ,דהכתיב חסר ,"הּוחֶ ִּתְזּבֶ וכאילו כתוב "

דהנה בחולין (כט, ב) גרסינן על הא דתניא שאין שנים  ,אבל יש לדקדק בזה

אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: זו דברי רבי אלעזר " שוחטין בקדשים,

 ," ע"כחכמים אומרים: ב' שוחטים זבח אחד תימתאה, אבלס ברבי שמעון

שיש משנה וברייתא הרבה שאמר ר' אלעזר  .סתימתאהוז"ל "רש"י ופירש 

והאי סתמא  ,ורגילים התנאים לסדרן במשנה בלשון סתם ,בר' שמעון

דהא ר' אלעזר  ,' יוחנן מרביהוגמרא גמיר לה ר ,הוא נמי אמרה ,דתזבח

זו הוא כסתמא דרבי אלעזר בר  הנה מבואר דתורת כהנים ." ע"כאמרה

לפי רבנן דסוברים שבקדשים שנים שוחטין זבח  ,והשתא יש לדקדק .שמעון

  .וא"ו תזבחהו חסרמדוע כתוב  ,אחד

דאינו כפי שהביאו המשך  ,דבכונה לא הבאנו את לשון התורת כהנים ,[ודע

ם שני אין שוחטי ,תזבח תזבחוהונדפס: "ב התורת כהנים לשון, דזה חכמה

, אלא שלא הנה לא איירי כלל בשנים שוחטיןע"כ. " ים בבת אחתראש

שלא יהו שנים  -תזבח "תניא:  )כט, ב(חולין וב. ישחוט שני בהמות יחד

הנה  ע"כ, "שלא יהא אחד שוחט שני זבחים -הו שוחטין זבח אחד, תזבח

ומדלא כתיב  ,שרק אחד זובח ,לשון תזבח בלשון יחידדכתיב למדו מ

הנה מבואר דלא  .למדו שאין שוחט שני זבחים כאחד ,ותזבחוהו בוא"

ובנדפס  ,מדו מחסר וא"ו שאין שנים שוחטין, דהוא כתב שלכהמשך חכמה

קת רבנן ורבי וומחל ,שחוט שני זבחיםימבואר שלמדו מחסר וא"ו שלא 

באמת ו .ולא בשוחט שני ראשים ,אלעזר בן שמעון היא בשנים שוחטין

" ודורש תזבח תזבחוהודפתח בתרתי " ,יםדברי התורת כהנים קשבלאו הכי 

ולכן הגיה הראב"ד בפירושו לספרא על פי הברייתא  ,רק דרשה אחת

תזבחוהו אין  [שלא יהיו שנים שוחטין], תזבחשכך צריך לומר " ,בחולין

   ."ם שני ראשים בבת אחתשוחטי

על  וכתב החפץ חיים בביאורו לספרא .תזבח מרישא מוחק המלהגר"א וה

אף דבגמ' נלמד מתיבת תזבח שלא יהו שנים שוחטין וז"ל " א,הגהת הגר"

שמע מינא דסבירא לה  ,אבל כיון דבבברייתא דידן לא נזכר זה ,בח אחדז

וסברי דשנים שוחטין זבח אחד" עכ"ל החפץ  ,כהני תנאי דפליגי על זה

היכן מצא בתורת כהנים שדרשו  ,ולפי זה יש לתמוה על המשך חכמה .חיים

 לרצונכם מדוע כתוב תזבחהו חסר וא"ו, ומה הפירוש

, וא"ו 1חסר. תזבחהו לרצונכם שלמים זבח תזבחו וכי) היט, (

פרשה א, פרק ( כהנים בתורת מזה ודריש, תזבחוהו לומר לו דהיה

  .א שנים שוחטיןשאחד שוחט ול

דבאמת  ,דהמשך חכמה מפרש את הגהת הגר"א בדרך אחרת ,לפיכך נראה

אבל כיון  ."ם שני ראשים בבת אחתאין שוחטי .תזבחוהו"רק כגר"א גרסינן 

והוה לתורת כהנים לכתוב "שני  ,שלא מצינו לשון ראשים על בהמות

 ,יםלפיכך מפרש המשך חכמה דראשים היינו אנש ,הגמראזבחים" כלשון 

או שכיון שלא מצינו לשון ראשים  .דשני אנשים לא ישחטו זבח אחד

זה הנראה  ,[אנשים] מגיה ,)ראשים(מגיה את הספרא תחת  ,בבהמות

  .בשיטת המשך חכמה]

לשם ששה דברים ) "מו, ב(זבחים על פי המבואר בומבאר המשך חכמה 

לשם הזבח נזבח: לשם זבח, לשם זובח, לשם השם, לשם אשים, לשם ריח, 

לשם חטא. אמר רבי יוסי: אף מי שלא היה בלבו  -ניחוח, והחטאת והאשם 

שאין המחשבה הולכת כשר, שהוא תנאי בית דין,  -לשם אחד מכל אלו 

דלרבנן דחולקים על רבי  ,ועל פי זה מיושב היטבכ. " ע"אלא אחר העובד

הא דכתיב  ,וחטין לכתחלה בקדשיםשמעון וסוברים ששנים ש ביאלעזר בר

שאם חסר מהם אינו  ,דבא ללמד על ששה דברים הללו של הזבח ,ר וא"וחס

כתב בתוס' יו"ט ד ,אלא אף לרבנן ,[ולא מיבעיא לרבי יוסי .מעכב בדיעבד

ואף על פי שרבי  .דמוכח בגמ' (זבחים מז, א) דבדיעבד כשר ,(על משנה זו)

  .]יש רמז לזה בתורה ,יוסי טעם קאמר

והרי כבר  ,"ִלְרֹצְנֶכם ִּתְזָּבֻחהּוה הפירוש "מ ,אבל עוד יש לדקדק על הכתוב

ות שוכלל הששה דברים הם לרצון לע ,נתבאר שאין מעכב הששה דברים

 יתכן ואיך ,למעט שאינו מעכב ,ועל זה כתיב חסר וא"ו ,נחת רוח לה'

דבא לומר  ,ומבאר המשך חכמה .באותו המקרא כתוב "לרצונכם"ש

חה ולא יל מעכב שיחשוב לשם זבאב ,שאפילו שאין הששה דברים מעכבים

מנין למתעסק בקדשים " )זבחים מז, אכדאיתא שם בסוגיא ( ,להיות מתעסק

ושחט את בן הבקר לפני ה', עד שתהא  (ויקרא א, ה) שנאמר ,שהוא פסול

: מר ליהא ,: זו בידינו היא, לעכב מניןמר ליהשחיטה לשם בן בקר. א

  ." ע"כחולדעתכם זבי -לרצונכם תזבחהו 

דהנה רבי ישמעאל סובר שהיה  ,מדוע כתוב "לרצונכם" ,ד טעם יש לומרועו

כי ירחיב " )חולין טז, בדתניא ( ,אסור לישראל במדבר לאכול בשר תאוה

ר' ישמעאל  -ה' אלהיך את גבולך כאשר דבר לך ואמרת אוכלה בשר וגו' 

אומר: לא בא הכתוב אלא להתיר להם בשר תאוה, שבתחלה נאסר להם 

ולפי זה היה מקום  ," ע"כמשנכנסו לארץ הותר להם בשר תאוה בשר תאוה,

אלא לאכול  ,שהרי אין רצונו להקריב קרבן ,לומר שיקריבו קרבנות בחרי אף
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 ,הּוחֶ ִּתְזּבֶ  כתב וכאילו, אחד זבח שוחטין שנים שאין )א, פסקא ג

 שנים ואמרי) א, כט( שני פרק ריש בחולין עליה פליגי ורבנן

 פרק סוף במשנה ששנינו להך דמרמז נראהו. אחד זבח שוחטין

, זבח לשם, נזבח זבח דברים ששה לשם) ב, מו זבחים( שמאי בית

 אחד לשם בלבו היה שלא מי אף, יוסי ביר אמר, כו' זובח לשם

 שם דיליף כמו, זביחה לשם שיחשוב רק .כו' כשר אלו מכל

 חסר ולכן ,תזבחו לדעתכם לרצונכם קרא הך מן) א, מז( בגמרא

  .כשר כוון לא אם, אלו דברים ששה על לרמז ווא"

  ]המשך - ז[

 במדבר לישראל] ישמעאל בילר[ אסור הוי תאוה דבשר ויתכן

 להביא מוכרחים היו בשר לאכול רוצים היו ואם), ב, זט חולין(

 כי ,לחשוב מקום והיה ,להשם והחלב והדם, שלמים זבחי

 רק, בשר לאכול רוצה הוא שבאמת ,ובהכרח אף בחרי יקריבוהו

 אמר לכן ,לבו מנדבת לא בלא, הקרבן מביא לכן, אסור הוא

 גמור וברצון ,שלם ובלב דעתכם בהסכמת, פירוש ,לרצונכם

  .2תזבחהו

  

                                                 

 .לפיכך ציותה תורה שיקריבו ברצון ,ובעל כורחו צריך להקריב קרבן ,בשר

 .אבל באמת הששה דברים אינם מעכבים
האם בקדשים מותר  ,נחלקו התנאיםח] -תמצית דבריו: [ז 2

נכתב חסר וא"ו לרמז שאחד יזבח  ,לאוסרים .לשנים לשחוט יחד

 ,", ולמתירים לשנים לשחוטהּוחֶ ִּתְזּבֶ וכאילו כתוב " ,ולא שנים

ללמד שאפילו חסר הששה דברים שצריך להיות  ,כתוב חסר וא"ו

לשם זבח, לשם זובח, לשם דהיינו  ,לכתחלה בשחיטת קדשים

והא  .אינו מעכב – ריח, לשם ניחוחהשם, לשם אשים, לשם 

ולא יהיה  ,היינו שישחט לשם זביחה ",לרצונכם"דכתיב 

 ,שאפילו במדבר שנאסר להם בשר תאוה ,עוד טעם .מתעסק

ולא  ,יקריבו לרצונם ,ובעל כרחם מקריבין קרבן כדי לאכול בשר

  בחרי אף.

 

 ][ח
א ְתַכֶּלה ְּפַאת " )י-יט, ט(על הפסוקים  ]ח[ 3 ּוְבֻקְצְרֶכם ֶאת ְקִציר ַאְרְצֶכם 

א ְתַלֵּקט:ָׂשְד ִלְקֹצר  א ְוֶלֶקט ְקִציְר  א ְתַלֵּקט  ְוַכְרְמ  ְתעֹוֵלל ּוֶפֶרט ַּכְרְמ 

ֵהיֶכםֶלָעִני ְוַלֵּגר ּתַ  אני ", יש לתת טעם מדוע כתוב כאן "ֲעֹזב ֹאָתם ֲאִני ה' ֱא

רבינו הקדוש לסדר  מה ראה ,בסדר המשנהיש לתת טעם ועוד  ה' אלוקיכם.

, בסדר הזריעה כלאים קודמת לפאההרי  ,לאחר מסכת ברכות פאהמסכת 

   פאה בקצירה, ודיני כלאים הוא בזריעה.שחיוב 

מנין שאומרים מלכיות בראש  ,ל"על מי שאמרו חז ,ומבאר המשך חכמה

  ]ח[

א ְתַכֶּלה ְּפַאת ָׂשְד ִלְקֹצר  )י-יט, ט( ּוְבֻקְצְרֶכם ֶאת ְקִציר ַאְרְצֶכם 

א ְתַלֵּקט: א ְוֶלֶקט ְקִציְר  א ְתַלֵּקט  ְוַכְרְמ  ְתעוֵֹלל ּוֶפֶרט ַּכְרְמ 

ֵהיֶכם:   ֶלָעִני ְוַלֵּגר ַּתֲעֹזב ֹאָתם ֲאִני ה' ֱא

 , ומדוע מסכת פאה לאחר ברכות"אני ה' אלוקיכם"כתוב מדוע 

 סידר הקדוש 3רבינו. יכםלקאה'  אני 'כו צרכםוובק )י-ט ,טי(

ה'  אניומ א, לב השנה בראש שדרשו מפני ,ברכות אחר פאה

 ותמלכי שאומרים ,כד)–(ויקרא כג, כב השביעי בחודש לקיכםא

 מלכות עול קבלת אשהו שמע קריאת אחר לכן ,השנה בראש

 קדמה למה רבי יהושע בן קרחה][ )ש"יר( שאמר כמו, שמים

וכו' ה'  אני ביה דכתיב ,ולקט פאה לזה סמך כו' שמע פרשת

 .4ודו"ק .מלכיות על להורות

 גליונות בינת המשפט וגליונות איש חסד היה
מלבד גליון משך חכמה, אנו מפרסמים בכל שבוע גליון בינת 

וכן גליון עם סיפורים המשפט על עיניני ממונות אקטואליים, 

 מדהימים של איש החסד.
   y.b.daskal@gmail.com לקבלת הגליונות חינם:

  

ויקרא ( אני ה' אלהיכם ,תניא, רבי אומר" )ראש השנה לב, א(ל "וז ,השנה

דכתיב  ,פירוש כ."ע "זו מלכות )ויקרא כג, כד( ובחדש השביעי ,)כבכג, 

א ְתַכֶּלה ְּפַאת ָׂשְד ְּבֻקְצֶר " )ויקרא כג, כב( ּוְבֻקְצְרֶכם ֶאת ְקִציר ַאְרְצֶכם 

א ְתַלֵּקט ֶלָעִני ְוַלֵּגר ּתַ  ֵהיֶכםְוֶלֶקט ְקִציְר  לאחר מכן ו ,"ֲעֹזב ֹאָתם ֲאִני ה' ֱא

ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר  ְיַדֵּבר ה' ֶאל ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר:וַ " )כד-כגשם, ( כתוב

 ,"ַּבֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי ְּבֶאָחד ַלֹחֶדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ַׁשָּבתֹון ִזְכרֹון ְּתרּוָעה ִמְקָרא ֹקֶדׁש

 ,ללמד ,"אני ה' אלוקיכם"למלכות ה'  ,הנה סמך את אחד לחודש השביעי

 ,ל"דלומדים חז ,מבוארהנה  .חודש השביעיאחד לשימליכו את ה' ב

שכיון  ,אה פשוטהטעם נר[ ,שמים מלכותקבלת ולקט הוא שנתינת פאה 

זו עול  ,מוותר מממנו לעניו ,עד שזכה לראות עמלו ,שטרח כל כך הרבה

  ."אני ה' אלוקיכם"ולכן כתוב בהם  גדולה ביותר] מלכות שמים

קריאת שמע הוא הנה פי זה מבואר גם סמיכות מסכת פאה לברכות, דעל ו

למה  ,אמר רבי יהושע בן קרחה" )ברכות יג, א(כדתנן  ,עול מלכות שמים

כדי שיקבל עליו עול מלכות שמים  ,אם שמוע קדמה פרשת שמע לוהיה

פאה  דושקינו הלפיכך סמך רב ,כ"ע "תחלה, ואחר כך מקבל עליו עול מצות

שעל ידי נתינת פאה  ,למסכת ברכות[דגם דיני לקט תנן במסכת פאה] ולקט 

  .יםלקט זוכה לקבלת עול מלכות שמו
כי נתינתה היא  ,"אני ה' אלוקיכם"בפאה כתוב  :דבריותמצית  4

פאה רבינו הקדוש סמך מסכת ולכן  ,קבלת עול מלכות שמים

כמו  ,שעל ידי נתינת פאה מקבל עול מלכות שמים ,למסכת ברכות

 שקורא קריאת שמע.


