
  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 א

  הרב יצחק בירך דסקל                     ניתן לקבל גליון שבועי במייל - "משך חכמה" בית מדרש

  ©כל הזכויות שמורות                      y.b.daskal@gmail.comאמייל:     7611435-052טל: 

תשע"ז כ-שלח פסקא יטפרשת  רכב גליון בס"ד 

  [יט]

ְוִהְקִריב ַהַּמְקִריב ָקְרָּבנוֹ ַלה' ִמְנָחה ֹסֶלת ִעָּׂשרוֹן ָּבלּול ) טו, ד(

  ִּבְרִבִעית ַהִהין ָׁשֶמן:

                                                 
ְוִהְקִריב ַהַּמְקִריב ָקְרָּבנֹו ַלה' ִמְנָחה ֹסֶלת ") דטו, במדבר ([יט] על הפסוק  1

", יש לדקדק, מדוע כתוב שמן לאחר ָּבלּול ִּבְרִבִעית ַהִהין ָׁשֶמןִעָּׂשרֹון 

במדבר המדה, מה שאין כן בנסכי איל כתוב המדה לאחר השמן, דכתיב (

ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ְׁשִלִׁשית  ְׁשֵני ֶעְׂשֹרִניםאֹו ָלַאִיל ַּתֲעֶׂשה ִמְנָחה ֹסֶלת " )טו, ו

ָׁשה ְוִהְקִריב ַעל ֶּבן ַהָּבָקר ִמְנָחה ֹסֶלת " )במדבר טו, ט", וכן בפר (ַהִהין ְׁש

", וכן בכל התורה, קודם כתוב שמן ֶעְׂשֹרִנים ָּבלּול ַּבֶּׁשֶמן ֲחִצי ַהִהין

  ולאחר מכן המדה, ורק כאן הקדים המדה לשמן.

ים, דהנה תלה הכתוב פרשת נסכים בביאה לארץ וכדי לבאר הענין יש להקד

ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ִּכי ָתֹבאּו " )ג-במדבר טו, בישראל, דכתיב (

ַוֲעִׂשיֶתם ִאֶּׁשה ַלה' ֹעָלה אֹו ֶזַבח ְלַפֵּלא  יֶכם ֲאֶׁשר ֲאִני ֹנֵתן ָלֶכם:ֶאל ֶאֶרץ מֹוְׁשֹבתֵ 

", ִמן  ַהֹּצאןֹו ְּבֹמֲעֵדיֶכם ַלֲעׂשֹות ֵריַח ִניֹחַח ַלה' ִמן ַהָּבָקר אֹו ֶנֶדר אֹו ִבְנָדָבה א

ונחלקו רבי ישמעאל ורבי עקיבא (זבחים קיא, א), מדוע תלה הכתוב דין 

נסכים בביאתם לארץ ישראל, דרבי ישמעאל סובר, דאין לומר שבא הכתוב 

דבמדבר  -נה ללמד שכשיבואו לארץ ישראל יקריבו נסכים אפילו בבמה קט

דסובר רבי ישמעאל שאין נסכים  -נאסרו הבמות הקטנות שהיה המשכן 

קרבים אלא בבמת ציבור, אלא על כורחך דבא הכתוב ללמד, שבמדבר לא 

יקריבו נסכים אפילו במשכן דהיא במת ציבור, וכשיבואו לארץ ישראל 

יקריבו נסכים בבמת ציבור, אבל רבי עקיבא סובר דנסכים קרבים בבמה 

קטנה, ובא הכתוב ללמד, שכשיבואו לארץ ישראל יקריבו נסכים בבמה 

  קטנה, אבל במדבר לא הקריבו בבמה קטנה, דנאסרו אז הבמות.

והנה לפי רבי ישמעאל שסובר שנסכים קרבים רק בבמת ציבור, ולכן על 

כורחו סובר דלא הקריבו נסכים במדבר, אם כן יתכן שכשיבואו לארץ 

פר, לא יהיה להם עדיין מידות לשלישית ההין וחצי  ישראל ויקריבו איל או

ההין, דדוקא במקדש אמרו (מנחות פז, ב) שהיה להם ז' מידות, כיון שכבר 

הקריבו נסכים, אבל מידה לרביעית ההין על כורחך יהיה להם, שהרי בבוקר 

הקריבו תמיד, ואין מחנכין את המזבח אלא בעולת תמיד, שהיא כבש, 

  בנסכי כבש הקדים המידה לפני השמן, משא"כ באיל ופרמדוע 

כתוב בשמן חצי ופר איל  1בלול ברביעית ההין שמן. גבי(טו, ד) 

 אזבחים קיא,  ,ישמעאל ביההין, וכן בכל התורה. ויתכן, דלר

ברביעית ההין שמן. ובזה מיושב מה שדקדנו, דלפיכך  ונסכיה עשרון בלול

הקדים המידה של רביעית ההין לפני השמן, לומר, שמידה זו בודאי יש 

להם, אבל מידת שלישת ההין וחצי ההין, אפשר שעדיין אין להם, וימדדו 

בכלים אחרים, או בשנתות של כלי גדול, לכן הקדים השמן למידה בנסכי 

קר הוא השמן, וימדדו בכל מידה שיהיה להם, ומיושב איל ופר, לומר, שהעי

  היטב לשון הכתוב.

ולפי רבי עקיבא שסובר שנסכים קרבו בבמה קטנה, ולפי זה לא בא הכתוב 

אלא ללמד שכאשר יבואו לארץ ישראל יקריבו בבמה קטנה את הנסכים, 

אבל במדבר הקריבו כבר נסכים, אם כן, על כורחך היה להם במדבר את כל 

  ות, צריך ליישב בדרך אחרת מדוע כתוב רביעין ההין שמן. המיד

דהנה לכבש מביא עשרון בלול ברביעית ההין שמן, והין הוא י"ב לוג, נמצא 

דרביעית ההין הוא שלושה לוגין לעשרון, אבל לאיל מביא לשני עשרונין 

שלישת ההין, דהיינו ארבעה לוגין, שהוא רק רבע יותר שמן, כאשר הסולת 

כפולה, וכן של פר מביא על שלושה עשרונים סולת, חצי ההין, שהוא היא 

  שש לוגין, נמצא שני לוג לעשרון, ובכבש הוא שלושה לוגין לשערון.

והנה אמרו בחולין (לו, א) צריד של מנחות, פירוש, דמנחה הבלולה בשמן, 

יש בה קצת סולת שאינו בלול ונשאר יבש, וכיון דמצוה לבלול כל המנחה, 

ך דוקא במנחות שיש להם הרבה שמן, אין צריך לבלול במים אלא לפיכ

בשמן בלבד, אבל במנחות שיש להם מעט שמן, צריך לבלול גם במים. ויש 

) [בנדפס: מז, נז, ב(אמרו במנחות ראיה מהגמ' דצריך לבלול גם במים, ד

והטעם על כורחך  מנחת נסכים מגבלה במים וכשרה, והוא טעות סופר],

  , שמע מינא דצריך לבלול גם במים שלא יהיה יבש. ר יבששלא ישא כדי

וכן יש להביא ראיה לזה, מהא דכתבו התוס' (מנחות נז, א ד"ה מנחת 

נסכים), על הא דמקשה הש"ס (שם) דמנחות נסכים הן מי פירות ואינם 

מחמיצין, והקשו התוס' מדוע נקט הש"ס דוקא מנחת נסכים ולא סתם 

ידוע  ,ושאר מנחות .ת נסכים מי פירות הןמנחמנחות, ותירצו, וז"ל "
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דאינה טעונה נסכים רק בבמת צבור, ואין מחנכים את המזבח 

 בפרק שתי מידותאלא בתמיד של שחר (מנחות מט, א), לכן אמר 

לכן כשקרב קרבן  ,מידות של לח היו במקדש ז'ד (מנחות פז, ב),

ביעית וזה ר ,במזבח של צבור, ודאי היה שם מדה של נסכי תמיד

ויש  ,הידוע לך ,ולזה אמר ברביעית ההין ,ההין של כבש התמיד

אבל פר ואיל, הלא יתכן דאין להם עדיין מידות אלו,  ,לך מהתמיד

מידה שיהיה, או על פי  העל פי איז ,חצי ההיןלכן אמר בשמן 

(זבחים  שנתות. ולמאן דאמר לא בא הכתוב אלא לבמה קטנה

 י"צריד מנחות, ופרש (חולין לו, א) דאמרו בגמרא ,, יתכןקיא, א)

(מ"ז) ולכך אמרו במנחות  ,קורטין יבשין, שלא הגיע שם השמן

לכן  ,שמגבלה במים וכשרה, שלא ישאר יב מנחת נסכים ]נז, ב[

אינו צריך לבלול  ,שלושה לוג לעשרון כאן בכבש שהשמן מרובה

(מנחות, נז, א ד"ה  שם 'ועיין תוס ,ק בשמן, לא במים לגבלר

ח, [שם, דף (ז')  ה לא נצרכה אלא ליבש שבה"די ", וברשמנחת)

                                                 

אבל מנחת נסכים  ,ובענין זה אי אפשר לגבל ,דשמנן מועט ,דמגבלין במים

" עכ"ל, הנה מבואר דיש מצוה דאין נותן מים עתךדלקא וס ,שמנה מרובה

לבלול במים. ואין שיעור לכמות המים שיבלול בה, אלא לפי ראות עיני 

רש"י ולא ישאר בה סולת יבש. וכן מבואר בהכהן, שתהיה המנחה בלולה, 

לא נצרכא אלא ) שסתם מנחה יש בה קצת סולת יבש, דז"ל "ב ,ח מנחות(

בלא קרטין סלת יבש שלא יגיע בהן  פשראי מנחה בלולה א .ליבש שבה

" עכ"ל, והיינו כדברי התוס', דלכן פריך ממנחת נסכים, דבה סלקא השמן

  דעתך שאין צריך מים.

האם סובר המשך חכמה דבלילה במים היא הכרחית, או שרק [ולא ידעתי, 

למצוה צריך לבלול. דלכאורה משמע בגמ' (שם) דדוקא לרבי יוסי הגלילי 

בולל במים אבל לרבנן לא, וכן משמע בזבחים (פח, א. מנחות ח, ב) עיין 

שם) דצריד של מנחות אינו פוסל את המנחה, וצ"ע בכל זה, ואין כאן 

ש דוד, קדשים סימן ח', וברמב"ם מעשה הקרבנות יב, יט מקומו. ועיין מקד

  ובנושאי כליו].

ובזה מיושב היטב שינויי הלשון, דבמנחת נסכים של כבש, דיש בה שלשה 

לוגין שמן לעשרון, אין צריך להוסיף מים, לפיכך כתוב את המדה לפני כן, 

 ללמד, שזו בלבד המידה שצריך, רביעית ההין של שמן, אבל במנחת איל

ופר, דצריך להוסיף מים, דקדק לכתוב קודם שמן, כלומר, דדוקא שמן יהיה 

שליש ההין או מחצית ההין, אבל המים שמוסיף, אין להם שיעור. ומיושב 

  הכל בס"ד.

 ,שמןהתמצית דבריו: הטעם שבנסכי כבש הקדים המידה לפני  2

 ,למ"ד דלא קרבו נסכים במדבר .מה שאין כן בנסכי איל ופר

לא לגבל  ,וזה שאמר ברביעית ההין שמן ],ב ד"ה לא נצרכא

 ההין, הא של מים אין מידה. רק בפר ואיל כתוב בשמן חצי ,במים

  .2ודו"ק בכל זה

  

  [כ]

ְוִהְקִריב ַהַּמְקִריב ָקְרָּבנוֹ ַלה' ִמְנָחה ֹסֶלת ִעָּׂשרוֹן ָּבלּול  )ה-טו, ד(

ְוַיִין ַלֶּנֶס ְרִביִעית ַהִהין ַּתֲעֶׂשה ַעל ָהֹעָלה אוֹ  ין ָׁשֶמן:ִּבְרִבִעית ַהִה 

  ַלָּזַבח ַלֶּכֶבׂש ָהֶאָחד:

  

  כתוב "לכבש האחד" בסוף הכתוב, מה שאין כן באיל ופרמדוע 

או אינו  כו'להביא עולת יולדת  ,לכבש האחד .(ה) ספרי פסקא קז

הרי איל  ,מדבר אלא באיל, כשהוא אומר או לאיל תעשה מנחה

על פלגס,  ]כוונתו או[דעתי דצריך לגרוס  3לעניות כו'.אמור 

ביום הראשון  להםעוד לא יהיה  ישראל, או לארץושיבשכ ,יתכן

 ,לכן הקדים שמן למידה ,או חצי ההין ,מידת שלישת ההין

 ,ד בכלי אחר או בשנתותוויכול למד ,כלומר דהשמן הוא העיקר

דהיא המידה  בודאי יהיה להם מידת רביעית ההין, אבל לכבש

בא הכתוב  ,ולמ"ד דקרבו נסכים במדבר .לנסכי קרבן התמיד

אין  ,שלושה לוגין ,שיש הרבה שמן לעשרון ,דדוקא לכבש ,ללמד

לומר שמידה זו  ,לכן הקדים המידה לשמן ,ול גם במיםלצורך לב

אבל בנסכי איל ופר שיש מעט שמן  ,ותו לא ,של שמן צריך

פר שני לוגין נסכי וב ,איל יש לוג וחצי לעשרוןנסכי דב ,לעשרון

שיש  ,לומר ,לכן כתב קודם השמן ,יםול גם במלצריך לב ,לעשרון

שיבלל יפה כל  ,לפי ראות עיני הכהן ,דהילהוסיף מים בלא מ

  הסולת.

  

  ]כ[

    

ְוִהְקִריב ַהַּמְקִריב ָקְרָּבנֹו ַלה' ִמְנָחה ֹסֶלת ִעָּׂשרֹון " )ה-טו, ד[כ] על הפסוקים ( 3

אֹו ַלָּזַבח  ְוַיִין ַלֶּנֶס ְרִביִעית ַהִהין ַּתֲעֶׂשה ַעל ָהֹעָלה לּול ִּבְרִבִעית ַהִהין ָׁשֶמן:ּבָ 

" בסוף הפסוקים, מה ַלֶּכֶבׂש ָהֶאָחד", יש לדקדק, מדוע כתוב "ַלֶּכֶבׂש ָהֶאָחד

אֹו ָלַאִיל ַּתֲעֶׂשה ִמְנָחה ֹסֶלת ְׁשֵני " )ז-טו, ושאין כן באיל כתוב בתחלה, (

ין ַּתְקִריב ֵריַח ְוַיִין ַלֶּנֶס ְׁשִלִׁשית ַההִ  ן ְׁשִלִׁשית ַהִהין:ה ַבֶּׁשמֶ ֶעְׂשֹרִנים ְּבלּולָ 
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מר הרי או לאיל לרבותו לנסכי כבש, לכן א מינאאעתך דלקא דס

עיין  במנחות דף צא,  'מרבה פלגס, כדאמר בגמ ,אמור, והך או

 הרי דמביא עליו נסכי איל, ועל כרחך לרבות כבש של יולדת. ,שם

  .4ודו"ק

  

  

  

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

המשפט על עיניני ממונות אקטואליים, וכן גליון עם סיפורים 

 מדהימים של איש החסד.

   y.b.daskal@gmail.com לקבלת הגליונות חינם:

  

                                                 

ְוִכי ַתֲעֶׂשה ֶבן ָּבָקר " )י-טו, ח". וכן בפר כתוב בתחלה, דכתיב, (ִניֹחַח ַלה'

ֹעָלה אֹו ָזַבח ְלַפֵּלא ֶנֶדר אֹו ְׁשָלִמים ַלה':  ְוִהְקִריב ַעל ֶּבן ַהָּבָקר ִמְנָחה ֹסֶלת 

ׁשָ  ִהין ִאֵּׁשה ה ֶעְׂשֹרִנים ָּבלּול ַּבֶּׁשֶמן ֲחִצי ַהִהין:  ְוַיִין ַּתְקִריב ַלֶּנֶס ֲחִצי הַ ְׁש

". ורק בכבש הקדים דיני מנחת הנסכים, ולא כתוב על מה ֵריַח ִניֹחַח ַלה'

  הוא עולה, ולבסוף כתוב דהוא לכבש.

נה רבי וזה הוה קשיא להו לחז"ל בספרי, וכמה דרכים נאמרו בזה שם, וה

יונתן אומר, דבא ללמד שכבש של יולדת (ויקרא יב, ו) טעון מנחת נסכים, 

דלא למדנו בשום מקום שכבש של עולת יולדת טעון מנחת נסכים, ולמדנו 

להביא  ,לכבש האחד ,יונתן אומר ביר )פיסקא קז ,שלחמכאן. וז"ל הספרי (

או אינו  .שלא שמענו לה בכל התורה כולה ,עולת יולדת שתטעון נסכים

הא  ,הרי איל אמור ,כשהוא אומר או לאיל תעשה מנחה ,מדבר אלא באיל

שלא שמענו  ,להביא את עולת יולדת שתטעון נסכים ,מה ת"ל לכבש האחד

  " ע"כ.לה בכל התורה כולה

והנה לפי הגירסא שלפנינו, מקשה הספרי, או אינו מדבר אלא באיל ולא 

נחת נסכים, תלמוד לומר או בכבש, דהיינו שבא לרבות כל קרבן איל למ

  לאיל כו'. 

" ַלֶּכֶבׂש ָהֶאָחדויש לדקדק טובא בגירסא זו: א. מדוע יש ללמוד מהכתוב "

על נסכי קרבן איל, והרי פשיטא שיש ללמוד על קרבן כבש, שעליו איירי 

", כשהוא אומר או לאיל תעשה מנחה הרי איל אמורקרא. ב. מה הוא אומר "

נחת נסכים של נדר או נדבה כו', ואנו באים לרבות והרי איל אמור לענין מ

  קרבן איל לקרבנות חובה אחרים שאין כתובים בהם מנחת נסכים.

או אינו מדבר אלא לפיכך משנה המשך חכמה את הגירסא, וגורס כך: "

". וכך הרי איל אמור ,כשהוא אומר או לאיל תעשה מנחה[בפלגס],  )באיל(

פרה (א, ג) דכבש הוא כל שנה ראשונה,  ביאור הספרי, דהנה מבואר במשנה

ואיל הוא כבש שכבר בן שלושה עשר חודשים, וכבש שעברה שנתו והוא 

בתוך חודש השלושה עשר, נקרא פלגס. וכך ביאור הספרי, דמקשה, מנין 

לך ללמד על עולת יולדת שחייבת בנסכים, טפי נראה לומר דבא הכתוב 

פלגס, דיהיו נסכיו גם ככבש, לרבות מנחת נסכים למקריב בנדר או נדבה 

" לרבות פלגס לנסכי כבש, וזה עדיף טפי מללמד ַלֶּכֶבׂש ָהֶאָחדלפיכך כתוב "

על עולת יולדת, שאינה כתובה בפרשה, אפילו שהיא כבש. ועל זה מתרץ 

", ד"או" בא לרבות פלגס או לאיל תעשה מנחהרבי יונתן, דכיון דכתיב "

ב) דילפינן מ"או" לאיל, לרבות פלגס  לנסכי איל, וכן איתא במנחות (צא,

לנסכי איל, אם כן אינך יכול לרבות מ"כבש אחד" דנסכי פלגס ככבש, אלא 

על כורחך דבא לרבות כבש דעולת יולדת, למנחת נסכים, ולפי גירסא זו, 

 מיושב היטב כל הדקדוקים בס"ד.
תמצית דבריו: הטעם שכתוב "לכבש האחד" בסוף הכתוב,  4

שכבש של עולת יולדת גם כן טעון מנחת נסכים. דאין לומר  ,ללמד

דאינו כבש  ,כבש בחודש השלושה עשרהוא דבא לרבות פלגס [

 ,שיהיו נסכיו כנסכי כבש, דמהא דכתיב "או" לאיל ,ואינו איל]

ועל כורחך "לכבש האחד"  ,למדנו לרבות נסכי פלגס שיהיו כאיל

  .בא לרבות כבש של עולת יולדת למנחת נסכים

    


