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  [יג]

ֵאָליו ִלְנָתֶחיָה ְוֶאת ָהֹראׁש ַוַּיְקֵטר ַעל ְוֶאת ָהֹעָלה ִהְמִציאּו ) יג ,ט(

  ַהִּמְזֵּבַח:

  הפדר עם הראששהקריבו מדוע לא כתוב 

 כאן זכר 1לא. הראש ואת הנתחים אליו המציאו העלה ואת) יגט, (

 בפרשת וכמו ,)יב, א .ח, א( וצאן בקר עולת גבי בויקרא כמו ,הפדר

 משום, הראש תא בהפדר לכסות דצריך דטעם ,נראה). כ, ח( צו

 רישא ב ,צג (חולין) הנשה גיד פרק ואמרו ,האש גבי על דנותנו

                                                 
כתוב גם הפדר  ,בכל מקום שכתוב הקרבת הראש [יג] תוכן דבריו, דהנה 1

תרגום אונקלוס א, ח וברמב"ן (שם)  ,[והפדר הוא החלב ,(א, ח. א, יב. ח, כ)

מדוע בהקרבת הראש כאן לא  ,ולפי זה יש לדקדק .בשם כל המפרשים]

  .כתוב שהקריב את הפדר גם כן

 ,שצריך לכסות את בית השחיטה עם הפדר דהטעם ,המשך חכמה ומבאר

שמבית השחיטה זב הרבה  ,וא כדי שלא יזוב הדם מהראש על גבי המזבחה

מטמין  ,כשרוצה להסיר השערות מהראשש (צג, ב)מבואר בחולין דם, כ

וכדי שלא יבלע הדם בתוך הראש  ,ונותן עליו מים חמין ,הראש ברמץ

ואז נוזל הדם למטה  ,יש להעמיד הראש כשבית שהחיטה למטה ,ויאסר

ואסור  ,הדם קופא בתוכו ,ל אם יניח הראש על לחייואב .ומותר באכילה

דהיינו הראש של  ,בכבישאוזה מה שאמרו (שם) רישא  ,הראש באכילה

מבואר שזב כל  .דכיבשא הוא הטמנה [רש"י] ,הבהמה שמטמינין ברמץ

כשאינו  מבואר שם, שגםו ,הדם מהראש כשהראש מונח על בית השחיטה

, ולכן אלא שגם נבלע בראש ,חוצהזב הרבה דם ה ,מונח על בית השחיטה

 לאיכא דאמרי שם, אם מנקב החוטם, אפילו אם מניח הראש על צדו כשר,

  והכל זב החוצה, [לכן כתב לעיין שם].

דאסור לכבות אש שעל המזבח אפילו על ידי  ,(צא, ב)והנה מבואר בזבחים 

 והקשו עליו ,מזלפו על גבי המזבחשמואל המתנדב יין אמר ד ,הקרבת קרבן

ותירצו דסובר שמואל כרבי שמעון דדבר שאין מתכון  ,והא מכבה הוא

דבאופן שיכול שלא  ,שם בסוגיאמבואר עוד  .דה אסורואבל לרבי יה ,מותר

 , עיין שם היטב.עדיף לעשות שלא לכבות אפילו לרבי שמעון ,לכבות

ויכבה האש  ,כדי שלא יזוב הדם ,לפיכך אסור להקריב הראש בלי הפדר

 ,אר שם שאפילו במקצת כיבוי עובר באיסור אל תכבהוומב ,שעל המזבח

כדי שלא יזוב הדם מבית  ,לכן היה מכסה את בית השחיטה עם הפדר

  .ויכבה האש שעל המזבח ,שהחיטה על המזבח

 מהראש הדם יזוב כן ואם. שם יעויין, דאיב ידבכו' מ 2כבשאב

 והא, שיםהא גבי על מזלפו ב, 3אצ דף זבחים ויעוין. האש ויכבה

 להראש מכסהו לכן) ו, ו ויקרא( תכבה לא וכתיב ,מכבה קא

מובא . ופרק ו פרשה ד ,דבורא דנדבה( כהנים ובתורת. בהפדר

 מעלה של כבוד דרך שזה מפני אחר טעם אמר בחולין כז, ב)

 כאן אבל)]. שם( בזבחים ןיעוי ,מותר מכוון אינו אם תליא ואולי[

 הכל ושרף ירד מעלה של אש רק, המזבח גבי על האש ניתן שלא

 היתה אז ,הנס גודל להראות לכן], כד)-(ט, ד רשב"ם יעויין[

פרק ו. ומובא בחולין כז, ב)  פרשה ד ,דבורא דנדבה(והנה בתורת כהנים 

" א דרך כבוד של מעלהשהו ,פורש את הפדר על בית השחיטהוז"ל " ,ואמר

דהיינו שאין כבוד למזבח להניח עליו את הראש  ,][והביאם רש"י (א, ח)

 .שום שלא יכבהמדוע לא אמרו מ ,ויש לתת טעם .כשבית השחיטה מגולה

ללאו אין לחשוש  ,כיון שמצוה להקריב הראשש ,ואפשר דסובר הספרא

 .שחיטה בפדרדאין מצוה לכסות בית ה ,והרי זה כמו לא אפשר ,דלא יכבה

י בומבואר בסוגיא דלר ,דדבר שאין מתכון מותר ,דסובר הספרא ,או אפשר

[לכן כתב אולי כו', שיש  שמעון בלא מתכון אינו עובר בלאו דלא תכבה

קידושין נג, א. דסתם ספרא רבי יהודה ( ,אבל צריך עיון .לבאר בב' דרכים

  ר בזבחים שם].כמבוא ,ורבי יהודה סובר דדבר שאין מתכון אסור ,ועוד)

(ט, כמבואר ברשב"ם  ,והנה בקרבנות יום השמיני היה יורדת אש משמים

 ,ודםואיתא ביומא (כא, ב) דאש שיורדת מהשמים שורפת גם מים  ,כד) -ד

[והוא הדין  דאמרו שם שאש של מעלה אוכלת היינו עצים וכדו' ושותה מים

ׁש ה' ַוֹּתאַכל ֶאת ָהֹעָלה ַוִּתֹּפל אֵ ) "א פרק יח פסוק לח(מלכים בכדכתיב  דם],

לפיכך  ,"ְוֶאת ָהֵעִצים ְוֶאת ָהֲאָבִנים ְוֶאת ֶהָעָפר ְוֶאת ַהַּמִים ֲאֶׁשר ַּבְּתָעָלה ִלֵחָכה

. ואפילו ולא היה צריך לכסות הראש בפדר ,לא היה עובר בלאו דכיבוי

התורת כהנים שאין זה כבוד של מעלה להניח על המזבח הראש  לטעם

כיון שירדה אש משמים ואכלה גם  ,מכל מקום ,מגולה כשבית השחיטה

חיטה כדי להראות לכולם שהיה מצוה שלא להניח הפדר על בית ה ,הדם

ולכן גם לטעם איסור כיבוי, לא רק שהיה  ,הנס הגדול שירדה אש משמים

מותר שלא לכסות בפדר את בית השחיטה, אלא מצוה יש בזה להראות גודל 

  וכן דבריו.זה ת, ה מצוה][לכן דקדק לכתוב דהי הנס

בנדפס: דכיבשא. ובש"ס בכיבשא. ונראה שהוא טעות סופר, דדל"ת  2

 ובי"ת מיחלף. ויש לעיין בכתב היד.
 בנדפס: צג. והוא טעות סופר. יש לעיין בכתב היד. 3
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 ב

 ונתמלא השחיטה מבית דאיב ומידב, הראש לכסות שלא צוההמ

 שגם באליהו כמו ,ושותה אוכלת מעלה של אש זאת ובכל, דם

(כא,  דיומא קמא פרק סוף יעויין). לח, יח א מלכים( לחכה המים

  .4ודו"ק .ב)

  

 [יד]

                                                 
כדי לכסות  ,תמצית דבריו: בכל מקום הקריבו הפדר עם הראש 4

ואסור לכבות אש  ,שלא יזוב דם הראש על המזבח ,בית השחיטה

אין זה כבוד של מפני ש ,ולפי הספרא .המערכה אפילו במקצת

 ,אבל ביום השמיני .מעלה לגלות בית השחיטה על המזבח

 ,ודם ת גם משקין מיםואש משמים אוכל ,שירדה אש משמים

חיטה שה, לכן היה מצוה להקריב בית ולא תכבה אש המערכה

ף לטעם הספרא עדיף ולכן א ,להראות לכולם גודל הנס ,בגלוי

  ולהניח כך את הראש כשבית השחיטה גלוי. ,לפרסם הנס

 

  :יש להקדים תוכן דבריוכדי להבין [יד]  5

מעשר שהוא אפילו  ,מבואר בזבחים (פט, א) דזבח קודם לעופותדהנה א. 

 כיון ,קדשי קדשיםשהם  קודם לעופות ,קדשים קליםוהוא  ,זבחהקל שב

 לכן הוא קודם לעופות ,הדם והאמוריןוהם  ,שיש גם בזבח קדש קדשים

   .(תוספתא זבחים י, ג)

הם קודמים  ,שכל הזבחים קודמין להם ,דאפילו עופות ,קתני התםב. עוד 

ואין צריך לומר  ,עופותהאפילו  ,מיני הדמים קודמים למנחות שכל ,למנחות

  אפילו קדשים קלים. ,זבחים

על הא דתנן (שם, פט, א) שעופות קודמין למנחות  ,פריך )א ,צ(זבחים בב. 

עופות קודמין כו'. אדרבה, מנחות קודמות, שכן ישנן בצבור "וז"ל: 

שיש להקדים ש"ס בהנה הקשו  ." ע"כאפ"ה מיני דמים עדיפי ,כביחיד

והמנחה תדירה יותר  ,ציבור עופות , כיון דאין בקרבןמנחות לעופות

כל שיש להקדים  ,הנה מבואר .הכי דמים עדיפישאפילו  ,ותירצו ,מעופות

 ,עופות שאינם זבחהואפילו  , אפילו קדשים קלים,מיני הדמים למנחות

ע"כ  שלעולם מיני דמים קודמים. ,הם קודמים למנחה ,ואינם בציבור

  הקדמה.

 ,לעולם מיני דמים קודמים למנחות ,לאור המבואר ,וזה תוכן דבריו, דהנה

ואף על פי שהשלמים  .מנחה לשלמים שהם זבח אם כן מדוע הכא הקדים

ְוֵאת ֲחֵזה ַהְּתנּוָפה ְוֵאת ׁשֹוק ) "י, יד(מדכתיב  ,הללו היו קדשים קלים

ֵּבַח ל ַהִּמזְ ַוַּיְקֵרב ֶאת ַהִּמְנָחה ַוְיַמֵּלא ַכּפוֹ ִמֶּמָּנה ַוַּיְקֵטר עַ ) ט, יז(

  ִמְּלַבד ֹעַלת ַהֹּבֶקר:

  והרי מיני דמים קודמים למנחות ,מדוע הקדים המנחה לשלמים 

 דהקדים 5מה. 'כו ממנה כפו וימלא המנחה את ויקרב) יזט, (

 זבחים( התדיר כל דבפרק אף ,)יח פסוק( שלמים לקרבן המנחה

 משום ,לי נראה .למנחות קודמים דמים דמיני אמר) א, פט

 ,צבור של הלחם ושתי דעומר ,בצבור גם איכא הנקמצין מנחותד

ַהְּתרּוָמה ֹּתאְכלּו ְּבָמקֹום ָטהֹור ַאָּתה ּוָבֶני ּוְבֹנֶתי ִאָּת ִּכי ָחְק ְוָחק ָּבֶני ִנְּתנּו 

 ,הנה לא כתיב (ויקרא י, יד) במקום קדוש ,"ָרֵאלִמִּזְבֵחי ַׁשְלֵמי ְּבֵני ִיְׂש 

 ,אלא במקום טהור דהיינו מחנה ישראל (זבחים נה, א) ,דמשמע רק בעזרה

ואין קדשי קדשים אלא לזכרי  ,מדנאכל לבנות ,[ויש לעיין מדוע לא מביא

ַוְיַדֵּבר ֹמֶׁשה ֶאל ) "י, יבכדכתיב להלן ( ,והמנחה היתה קודש קדשים ,כהונה]

ן ְוֶאל ֶאְלָעָזר ְוֶאל ִאיָתָמר ָּבָניו ַהּנֹוָתִרים ְקחּו ֶאת ַהִּמְנָחה ַהּנֹוֶתֶרת ֵמִאֵּׁשי ַאֲהרֹ 

כבר  ,מכל מקום ,"ֹקֶדׁש ָקָדִׁשים ִהואה' ְוִאְכלּוָה ַמּצֹות ֵאֶצל ַהִּמְזֵּבַח ִּכי 

הוא קודם למנחה שהיא  ,שהוא קדשים קלים ,דזבח בזבחים (פט, א) מבואר

  ].דכל המנחות קודש קדשים כמבואר בתורה[ ,םקודש קדשי

קודמים  ,שאינם בציבור ,שאף על פי שעופות ,ומחדש המשך חכמה

שעולה וחטאת ישנם  ,כיון שסוג הקרבן ישנו בציבור ,היינו טעמא ,למנחה

מכל מקום סוג הקרבן  ,שעופות עצמן אין בציבוראף על פי  ,לפיכך ,בציבור

אבל שלמי ציבור קדשים קלים אין כלל  ,חהלכן הוא קודם למנ ,יש בציבור

שישנה  הנקמצת, לפיכך המנחה ,והיתה כאן הוראת שעה בלבד ,בציבור

היא קודמת לשלמי ציבור קדשים  ,בתנופת העומר ושתי הלחםבציבור 

אלא  ,אינם קדשים קלים ,כג, יט)שלמים בעצרת (שאף על פי שמצינו  .קלים

ואין  ,דשלמי צבור הם קדשי קדשיםכדתנן בזבחים (נד, ב)  ,קדשי קדשים

הכבשים הבאים עם הלחם בעצרת (רמב"ם מעשה בציבור שלמים אלא שני 

ואף על פי שהמשך חכמה לא מחלק בין סוג קרבן לסוג . [הקרבנות א, ד)

 ,קודמים למנחות ,דהרי עופות שאינם בציבור .על כורחך זו כונתו ,הבהמה

   ד].ספק, בס" זו כונתו ללאעל כורחך לפיכך 

נחשב תדיר מקרבן שאינו  ,ויש להביא ראיה דקרבן שהוא גם בציבור

 דעל הא דתנן (זבחים פט, א) דעופות קודמין למנחות שהם מיני ,בציבור

" כו' ת קודמות, שכן ישנן בצבור כביחידאדרבה, מנחו"ש"ס פריך ה ,דמים

ע"כ הנה הש"ס פריך שיש להקדים מנחות לעופות שישנם בציבור כנראה 

שמע מינא דנחשב תדיר מה  ,ואין קרבן עופות בציבור אלא ביחיד ,יללע

 ,שהיא בציבור מנחה תדירה מפניסוג קרבן והוא הדין הכא  ,שהוא בציבור

  זה עיקר תוכן דבריו. .שלמי ציבור קדשים קלים אינם בציבורסוג קרבן ו

דהנה המשך חכמה מבאר הטעם שהקדים את המנחה  ,[אבל עוד יש לדקדק
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 קדשי הם עצרת דשלמי משום, בצבור ליתנהו שלמים אבל

 שכתוב כמו ,קלים קדשי הוי שלמים והנך, (זבחים נד, ב) קדשים

(זבחים נה,  קדוש במקום לא טהור במקום תאכלו ,)יד, י ויקרא(

 נגד כתדיר המנחה והוי, בצבור ליתנהו קלים וקדשי ,א)

 א, צ דף התדיר כל פרק ועיין. קודמת המנחה לכן, השלמים

 כאן כן ואם ,'כו כביחיד בצבור ישנו שכן קודמין מנחות אדרבה

) ב, צ( שם בגמרא דבעי להך ענין 6זה ואין. קודמת התדירה מנחה

 דמים דמיני משום המעלה דכאן, קודם מי ומקודש בתדיר

 דורות ילפינן אם ,דתליא ,שראפ 7ועוד. כמקודש זה אין קודמין

                                                 

הא בציוי הקדים הכתוב  ,אבל לא מתרץ ,פי שמיני דמים קודמים אף על

ְוֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּתַדֵּבר ֵלאֹמר ) "ד-ויקרא פרק ט, גדכתיב ( ,שלמים למנחה

ְקחּו ְׂשִעיר ִעִּזים ְלַחָּטאת ְוֵעֶגל ָוֶכֶבׂש ְּבֵני ָׁשָנה ְּתִמיִמם ְלֹעָלה:  ְוׁשֹור ָוַאִיל 

ולמה  ,"ִלְפֵני ה' ּוִמְנָחה ְּבלּוָלה ַבָּׁשֶמן ִּכי ַהּיֹום ה' ִנְרָאה ֲאֵליֶכם ִלְׁשָלִמים ִלְזֹּבחַ 

וכן הקשו בדעת זקנים  ,שינה משה מציוי ה' להקדים את השלמים למנחה

המשך חכמה לא נתקשה כלל  ,ובאמת .ולא תירצו מידי ,מבעלי התוס'

, המנחהאת אלא הוקשה לו מדוע למעשה הקדימו  ,בשינוי העשיה מהציוי

  וצ"ע]

ולא נפשטא  מי קודם, פירוש, בזבחים (צ, ב) מסתפק הש"ס תדיר ומקודש 6

ולפי  ,כי הם קדושים יותר ,לכאורה הם קודמים ,מיני דמים ,והנה .הבעיא

דקדמה המנחה התדירה לשלמי  ,היה לגמרא לפשוט הבעיא מהכא ,זה

 קלים, קדשיםדכל מיני דמים קדושים יותר אפילו  ,ציבור הקדושים יותר

 ,דמיני דמים אינם קדושים יותר ,ומבאר המשך חכמה .כמבואר לעיל

   ].ולא מפני שקדושים יותר ,הוא מפני חשיבותן ,והטעם שהם קודמים[
 (ו, ח) בקומצו (ב, ב) תניא: מלא קומצודתניא במנחות (יט, ב) "פירוש,  7

וב שכיון ששינה הכת ,ופירש רש"י" ע"כ. שלא יעשה מדה לקומץ -

בא  ,ופעם אחת "בקומצו" ,בדיבורו, שפעם אחת כתוב "מלא קומצו"

 .אלא יקמוץ בכפו ולא בכלי ,שלא יעשה כלי למדת קומצוהכתוב ללמד 

וסובר רב דכפל הכתוב  .כדי לעכב ,דצריך הכתוב לכפול ,ומבואר בסוגיא

ה ַוַּיְקֵרב ֶאת ַהִּמְנחָ ) "ט, יזדכתיב ( ,שקמץ בכף ידו במנחה דיום השמיני

שאין שאם קמץ בכלי לא פסול, סובר  . אבל שמואל"ַוְיַמֵּלא ַכּפֹו ִמֶּמָּנה

 .ולפיכך אין עוד פסוק לעכב שלא יעשה כלי לקמיצה ,ללמוד דורות משעה

אינו דהטעם שסובר שמואל שלא ילפינן דורות משעה  ,ומבאר המשך חכמה

סובר  אלא דוקא במנחה זו ,דבר כללי שלעולם אין ללמוד שעה מדורות

 ,שהיא היתה מנחה מיוחדת מאוד ,אי אפשר ללמוד לדורותשמואל ש

אבל  ,ומפני חשיבותה היה צריך לקמוץ בכפו ,שקדמה לזבח השלמים

 לענין ילפינן דלא שמואל אמר דלכן .ב, יט דף מנחות עיין, משעה

  .8, ודו"קבכפו היה הקמיצה ולכן ,דמים ממיני חשובה ששם, יד

  

 [טו]

ַוַּיְקֵרב ֶאת ַהִּמְנָחה ַוְיַמֵּלא ַכּפוֹ ִמֶּמָּנה ַוַּיְקֵטר ַעל ַהִּמְזֵּבַח ) ט, יז(

  ַהֹּבֶקר: ִמְּלַבד ֹעַלת

  מדוע שינה הכתוב ולא כתב וימלא קמצו

 דכף משום, קומצו וימלא אמר 9לא. ממנה כפו וימלא(ט, יז) 

 שאין) מ, כג ויקרא( תומר כף), יד, ז במדבר( אחת כף גם מצאנו

ומה שכתב "עוד אפשר דתליא כו'"  אינו מעכב.י ם קמץ בכללדורות א

כוונתו, שאפשר שתלוי דין שמואל שלא ילפינן לדורות ממנחה זו, כיון 

  שהיא מיוחדת.

דעל פי חידושו שיש טעם  ,[ובאמת המשך חכמה קיצר בכוונו, ורצונו לומר

יש לתרץ מה שהקשו התוס' במנחות (יט, ב  ,למה הקדים המנחה לשלמים

איך  ,דאי לא יליף שמואל דורות משעה ,ד"ה ושמואל) על דברי שמואל

 ,מדכתיב מלא קומצו ,יליף במנחות (ו, א) דאם חסר קצת מהקומץ פסול

 ,על כורחך ילפינן מדכתיב "וימלא כפו" ,שצריך פסוק לעכבוכיון 

דהוא דינא  ,ושמואל לא חולק על דין זה ,ולשמואל אין ללמוד שעה מדורות

דדוקא "כפו" לא ילפינן  ,אבל לאור המבואר לא קשיא מידי ,דמתני' שם

אבל הא  ,שכיון שהיא חשובה היתה הקמיצה דוקא בכפו ולא בכלי ,לדורות

ואף על פי  .לפינן שפיר ממנחה זו דכתיב "מלא" שלא יחסרדלא יחסר י

סובר  ,שמפני חשיבותה אסור שתחסר ,ולומר ,שהיה אפשר לחלק גם בזה

ולא  ,לענין שיהיה בכף ולא בכלי יש ללמוד על חשיבות קאודד ,שמואל

אבל מכל מקום יש לתמוה  .כך נראה כוונתו ,לענין שחסר מעט מהקמיצה

בסתם יליף  , אבלם מיוחד למה לא ללמוד ממנחה זודאם יש טע ,על דבריו

מאי פריך הגמרא במנחות (יט, ב) משמואל איך יליף דורות  ,דורות משעה

   עיין שם וצ"ע] ,משעה ממילואים

אף על פי  ,לשלמיםתמצית דבריו: הטעם שהקדים את המנחה  8

דשאני שלמי ציבור אלו שהיו  ,שמיני דמים קודמים למנחה

 ,אין בכל התורה שלמי ציבור קדשים קליםו ,קדשים קלים

והיא תדירה  ,מנחה יש בציבור, שסוג קדמהלפיכך המנחה 

  .לעומת שלמי ציבור אלו

 

ולא כתיב וימלא  ,מדוע כתיב וימלא כפו דיש לדקדק, ,[טו] תוכן דבריו 9



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ד

 ממלא והבשר סמוכים שאצבעותיו בזמן, היד כן ,יםבינת רודפ

 פרק ריש יומא אמרו ולכן. כף נקרא כלל ביניהם הפסק שאין

 קמץ לא ואם, ספק הוי קומצו של יםהבינ דבין ,(מז, ב) לו הוציאו

, עצים לשם דבינים הך מקטיר ,אצבעותיו בין ונכנס ,שמן איש

ה'  מן שאש משום, המזבח על ועצים אש שהניח וכיון. שם יעויין

 להקטיר יכול היה לא לכן, ם"רשב שפירש כמו, אותם אכלה

, מאומה האצבעות בין יכנס שלא דהקפי ולכך, עצים לשם אותם

  .10ודו"ק

                                                 

הכא נמי הרי עשה  ,"ֻקְמצוֹ ְוֵהִרים ִמֶּמּנּו ּבְ ) "ויקרא פרק ו, חכדכתיב ( ,קומצו

מז, על פי דברי הגמרא ביומא ( . ומבארוימלא קמצווהיה לכתוב  ,קמיצה

שיוצא חוץ  ויש בצק בין האצבעות ,שכשקומץ שם, ותוכן הסוגיא ,ב)

ומה שבין  ,ומה שבפנים הוא קומץ ,חוץ הוא שירים, מה שבלקמיצה

קטיר אותו לפני ספק ואסור לה ,שלא מבחוץ ולא מבפנים ,אצבעות ממשה

ומנחה שחסר מהשירים שלה לפני הקטרת  ,שמא הוא שירים ,הקומץ

וחייב  דלמא הוא קומץ ,ואם לא יקטיר ,אסור להקטיר הקומץ ,הקומץ

והא  ,ומקשה הש"ס .ולאחר מכן יקטיר הספק ,לכן יקטיר הקומץ להקטיר,

ר לפי רבי אליעזר מותש ,ומתרץ ,ואסור להקטיר שירים ,דלמא הוא שירים

שאין  שאצבעותיו שמנים,יקמוץ כהן ולרבנן  ,להקטיר לשם עצים מספק

ואפילו לרבי אליעזר עדיף שיקמוץ כהן  ,נכנס בצק בין אצבעותיו

. מתיר רבי אליעזר להקטיר לשם עציםשרק בדיעבד אצבעותיו שמנים, ש

כדי  ,לכתחלה יש לקחת כהן שאצבעותיו שמנים ,שבכל מנחה ,מבואר הנה

יקטיר לשם  ,ואם נשאר ,ר בין האצבעות כלום לכתחלהשלא יהיה נשא

  .זה תוכן הסוגיא ,עצים

כמבואר ברשב"ם (ט,  ,שירדה אש משמים ,והנה בקרבנות של יום השמיני

 ,כיון שאש מה' אכלה אותם ,אש ועציםכד) היה מניח על גבי המזבח  –ד 

 ,לא היה יכול לתת על המזבח את הבצק שהיה לו בין האצבעות לשם עצים

לפיכך הקפיד שלא  ,שדוקא אש ועצים נצטווה לתת על המזבח ולא יותר

לפיכך  ,שלא יהיה ספק שירים ספק קומץ ,יהיה שום פירוד בין אצבעותיו

 ,רק כאשר אין פירוד בין האצבעותהוא יד דלשון כף  ,כתיב וימלא כפו

 פרוד שאין) מ, כג ויקרא( תומר כף), יד, ז במדבר(שמצאנו לשון כף אחת 

 הפסק שאין ממלא והבשר סמוכים שאצבעותיו בזמן, היד כן בינתים,

  זה תוכן דבריו. ,כף נקרא כלל ביניהם

אם  ,כיון שיש ספק בבצק הנמצא בין האצבעותתמצית דבריו:  10

לפיכך צריך  ,ואסור להקטירו מספק ,הוא שירים או קומץ

 ,אבל ביום השמיני שירדה אש משמים .להקטירו לשם עצים

 ,לתת על המזבח לשם עצים אלא עצים ואש בלבדר היה אסו

  

  [טז]

ַוִּיָּׂשא ַאֲהֹרן ֶאת ידו ָיָדיו ֶאל ָהָעם ַוְיָבְרֵכם ַוֵּיֶרד ֵמֲעֹׂשת ) ט, כב(

  ַהַחָּטאת ְוָהֹעָלה ְוַהְּׁשָלִמים:

 מעל הציץ רבי יהודה כהן גדול מגביה ידיו מעל הציץ ולת"ק לא מגביהמדוע ל

(סוטה לח,  11במשנה. ויברכם העם אל ידו את אהרן וישא) כבט, (

 שנאמר, הציץ מן ידיו מגביה גדול כהן אף, אומר יהודה ביר א)

לפיכך לא היה יכול להקטיר הספק קומץ  ,שהאש ירדה משמים

כדי לא  ,לכן הקפידו שלא יהיה הפרדה בין האצבעות ,לשם עצים

דכשהצבעות אין פירוד  ,כתיב כפולכן  ,שלא יהיה ספק בדבר

  .ביניהם נקרא כף

 

במדינה כהנים נושאים את ידיהן ) "א ,סוטה לחדתנן (וכן דבריו, [טז] ת 11

על גבי ראשיהן, חוץ מכהן גדול, שאינו מגביה  -כנגד כתפיהן, ובמקדש 

את ידיו למעלה מן הציץ; ר' יהודה אומר: אף כהן גדול מגביה ידיו למעלה 

רש"י ופירש " ע"כ. וישא אהרן את ידיו אל העם ויברכםמן הציץ, שנאמר: 

מפני שצריך נשיאות כפים כדאמרי' בברייתא  -כנגד כתפותיהם ז"ל ": ו

מפני שמברכין את העם בשם  ,למעלה מראשיהם -ובמקדש : בגמרא

שאין מגביה למעלה מן : ושכינה למעלה מקשרי אצבעותיהם ,המפורש

  " עכ"ל.מפני שהשם כתוב עליו -הציץ את ידיו 

הם מגביהים ידיהם.  ,יםדכיון שהכהנים צריכים לשאת כפ ,הנה מבואר

 ,אבל בבית המקדש מעל ראשם ,ובגבולין די להגביה כנגד כתפיהם

מלבד כהן גדול שלא יגביה ידו מעל  ,שהשכינה על קשרי אצבעותיהם

הציץ  ,מכל מקום למעלה מקשרי אצבעותיו,ף על פי ששכינה שא ,הציץ

ורבי  .ץשלא יגביה ידיו מעל הצי יותר, שחקוק עליו שם הויה צריך לכבדו

ויליף לה מדכתיב  ,מעל הראש ידיו שאפילו כהן גדול מגביה ,יהודה אומר

  ."וישא אהרן את ידיו אל העם ויברכם"

מגביה  גדול ןהא. איך יליף מהאי קרא שהכ :ודברי רבי יהודה צריכים ביאור

וכן משמע שהקשה התוס' יו"ט  ,והרי אין רמז לזה בכתוב ,ידיו מעל ראשו

דסיפא  ,חקו לפרשונד ,(סוטה שם) ן הקשה הקרן אורהוכ ,(סוטה ז, ו)

והוא דוחק גדול. ב. מהו שורש מחלוקת ת"ק ורבי  ,דמתני' קאי ארישא

  יישב.זה בא המשך חכמה ל .יהודה

אמר ר' יצחק: לעולם תהא ) "א ,סוטה משאמרו בגמרא (ומבאר על פי מה 

". י שכינהאימת צבור עליך, שהרי כהנים פניהם כלפי העם ואחוריהם כלפ



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ה

 אימת תהא לעולם) א, מ סוטה( דאמר ,נראה. כו' אהרן וישא

(פסחים  לטעמיה יהודה ביר ולכן כו', העם כלפי פניהם כו' צבור

 דגדול ינןחז, ילרצוי ציץ צריך ואינו, בצבור הותרה דטומאהעז, א) 

 כבוד מפני לכן ,ציץ רצוי צריך אינו שקרבנותיהם הצבור כח

  .12הציץ מכבוד גדול שכבודם, הציץ מן ידיו מגביה אז ,הצבור

  

  

  

  בב' כרכים -משך חכמה עם בינת החכמה 

משך חכמה עם "זכינו להוציא לאור שני כרכים  ,בסייעתא דשמיא

במדבר  –בראשית שמות ויקרא. כרך ב  –כרך א  ".ביאור בינת החכמה

 עם ,עד סוף שנת תשע"ה ,כל הגליונות שיצאו לאור :םוה דברים.

   ."בינת החכמה"מבוא המבאר את כללי ביאור ו ,תוספות רבות

  y.b.daskal@gmail.com  :יש לפנות במייל חינםלקבלת הספרים 

  "דבס בגליונות ובספרים שיצאו לאורם להנצחת קרובייש אפשרות 

                                                 

הא דפניהם אל העם ילפינן בגמרא (לח, א) מדכתיב (במדבר ו, כג)  ,והנה[

וישא הא דלא יליף מדכתיב בפירוש "ו .כאדם האומר לחבירו ,אמור להם

 ,כיון שרוצה להביא מקרא לכל הכהנים ,"אהרן את ידיו אל העם ויברכם

 ,אהרן כו' דכיון דכתיב וישא ,וזה כונת רבי יהודה .ולא רק לכהן גדול]

 ,שמע מינא דכבוד ציבור עדיף ,דמוכח שפניו אל העם ואחוריו לשכינה

יש לכבד  ,דידיו שמברכות את העם ,לפיכך צריך להגביה ידיו מעל הציץ

  ומיושב דקדוק א'. ,יותר מהציץ

שאף על פי שלענין פנים ואחור כבוד העם  ,ושורש מחלוקתם, דת"ק סובר

כיון שהציץ מרצה  ,ביה הידים יותר מהציץאבל לגבי הציץ אסור להג ,עדיף

וצריך ריצוי  ,דסובר תנא קמא שטומאה דחויה בציבור ,על קרבנות הציבור

 ,אבל רבי יהודה לשיטתו לכן כבוד הציץ יותר גדול. ,הציץ (פסחים עז, א)

לכן מותר  ,ובקרבנות ציבור אין צריך ציץ לרצויי ,דטומאה הותרה בציבור

דכיון  ,אלא מצוה לעשות כן ,ולא רק שמותר .להגביה ידיו מעל הציץ

 ,צריך להראות חיבתם של הציבור ,שלקרבנות ציבור אין צריך ריצוי ציץ

לכן מצוה להגביה גדול כח הציבור שקרבנותיהם אינו צריך ריצוי ציץ, ש

כיון  ,דלכאורה ,ליישב ,[והארכתי בזה ומיושב דקדוק ב. ,ידו מעל הציץ

ומדוע  ,לכן מותר להגביה ידיו מעל הציץיבור, לצשאין צריך ריצוי ציץ 

 צריך אינו שקרבנותיהם הצבור כח דגדול חזינן" מדקדק המשך חכמה לומר

 גדול שכבודם, הציץ מן ידיו מגביה אז הצבור, כבוד מפני לכן ציץ, רצוי

 ."]הציץ מכבוד
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להראות שכבוד  ,מצוה להגביה ידיו מעל הציץ ,יץצריך ריצוי צ

הציבור גדול יותר, אבל ת"ק סובר טומאה דחויה בציבור, וצריך 

  ריצוי ציץ, לכן כבוד הציץ גדול יותר.

 


