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ְנָחה ּוִמַּׁשְמָנּה ְוֵאת ָּכל ַהְּלֹבָנה ְוֵהִרים ִמֶּמּנּו ְּבֻקְמצוֹ ִמֹּסֶלת ַהִּמ ) ו, ח(

  ֲאֶׁשר ַעל ַהִּמְנָחה ְוִהְקִטיר ַהִּמְזֵּבַח ֵריַח ִניֹחַח ַאְזָּכָרָתּה ַלה':

                                                 
הקטרת קומץ המנחה מתיר את שירי במנחות, דהנה  [ז] תוכן דבריו, 1

מתירה  ,מוריםהקטרת החלבים שהם האובזבחים, המנחה לאכילת כהנים, 

כתב המשנה למלך הכהנים והבעלים, ואף על פי כן, את הבשר לאכילת 

חמורה הרבה  ,טרת הקומץקיא, ד) דאכילת המנחה לפני ה(מעשה הקרבנות 

האוכל והטעם, כיון ש. טרת אימוריםקיותר מאכילת בשר קדשים לפני ה

 ,דם במנחה אין זריקתש וכיון ,יז, א)(מכות  בשר לפני זריקת דם לוקה

זריקת  הוי כעין ,הקטרת הקומץ שמתירה את שירי המנחה באכילה ,לפיכך

בשר קדשים והאוכל מהמנחה לפני הקטרת הקומץ, הוא כאוכל דם בזבחים, 

כדין אוכל בשר קדשים  ,שיתכן שחייב מלקות ,וכתב שם .לפני זריקת דם

, יהרבה דקדוקים בפרשת בני על ,ועל פי זה יתבאר היטב .לפני זריקת דם

  .בספר שמואל הכתובה

ּוְבֵני ) "טז-שמואל א פרק ב, יב( כדכתיב ,מפורש בנביא חטאת בני עלידהנה 

ָּכל ִאיׁש ֹזֵבַח  ,א ָיְדעּו ֶאת ה':  ּוִמְׁשַּפט ַהֹּכֲהִנים ֶאת ָהָעם ,ֵעִלי ְּבֵני ְבִלָּיַעל

ׁש ַהִּׁשַּנִים ְּבָידֹו:  ְוִהָּכה ַבִּכּיֹור ְוַהַּמְזֵלג ְׁש  ,ּוָבא ַנַער ַהֹּכֵהן ְּכַבֵּׁשל ַהָּבָׂשר ,ֶזַבח

ָּכָכה  ,ֹּכל ֲאֶׁשר ַיֲעֶלה ַהַּמְזֵלג ִיַּקח ַהֹּכֵהן ּבוֹ  ,אֹו ַבּדּוד אֹו ַבַּקַּלַחת אֹו ַבָּפרּור

ה:  ַּגם ְּבֶטֶרם ַיְקִטרּון ֶאת ַהֵחֶלב ּוָבא ַנַער  ,ַיֲעׂשּו ְלָכל ִיְׂשָרֵאל ַהָּבִאים ָׁשם ְּבִׁש

א ,ְּתָנה ָבָׂשר ִלְצלֹות ַלֹּכֵהן ,ַהֹּכֵהן ְוָאַמר ָלִאיׁש ַהֹּזֵבחַ  ִיַּקח ִמְּמ ָּבָׂשר  - ְו

ְוַקח ְל  ,ַקֵּטר ַיְקִטירּון ַּכּיֹום ַהֵחֶלב ,ִּכי ִאם ָחי:  ַוֹּיאֶמר ֵאָליו ָהִאיׁש ,ְמֻבָּׁשל

א ,ה ִתֵּתןִּכי ַעּתָ  ,א ,ְוָאַמר לו ,ַּכֲאֶׁשר ְּתַאֶּוה ַנְפֶׁש    ."ָלַקְחִּתי ְבָחְזָקה - ְוִאם 

) יזאומר (שם, נביא ממשיך הבפרטרוט, חטא בני עלי כתב הנביא ולאחר ש

ִּכי ִנֲאצּו ָהֲאָנִׁשים  ,ַוְּתִהי ַחַּטאת ַהְּנָעִרים ְּגדוָֹלה ְמֹאד ֶאת ְּפֵני ה'"

  ".ֵאת ִמְנַחת ה'

 נביאומה מוסיף ה ,חטאםא. הרי כבר מפורש  :הנה פסוק זה צריך ביאור

 ,וכאן אומר שניאצו את ה' ,בזה. ב. פתח ואמר לפני כן שלא ידעו את ה'

שחטא בני עלי היה  כיון שמפורש בנביאוהוא חטא הרבה יותר גדול. ג. 

מדוע אמרו במדרש שמואל  ,באכילת בשר קדשים לפני הקטרת האימורים

גם , א) "ו(מואל שדז"ל מדרש  ,שחטאם היה באכילת המנחה לפני הקומץ

תנה בשר  ,ובא נער הכהן ואמר לאיש הזובח ,בטרם יקטירון את החלב

ויאמר אליו האיש  כו', כי אם חי ,יקח ממך בשר מבושל - ולא ,לצלות לכהן

אמר להן  ,תני רבי שמעון בן יוחי .טז)-טו ב ,קטר יקטירון וגו' (שמואל א

  חומר אכילת שירי מנחה לפני הקטרת קומץ

 ,הקרבנות מעשה מהלכות ד, יא פרק למלך המשנה 1הנה) ח(

 טפי גרוע, קומץ שהוקטר טרם מנחות שירי שהאוכל ,כתב

ומניחין את הקומץ  ,מפני מה אתם אוכלין שירי מנחה ,הקדוש ברוך הוא

ומניחין את החלבים שטוחין  ,לזבובים, ומפני מה אתם אוכלים את הבשר

שאומר הנביא  להלן בשמואל (שם, כט)ד ," ע"כ. ד. עוד יש לדקדקבחמה

ֲאֶׁשר ִצִּויִתי  ,ּוְבִמְנָחִתי ,ָלָּמה ִתְבֲעטּו ְּבִזְבִחי" , כתוב,לעלי על חטא בניו

ֶני ִמֶּמִּני ְלַהְבִריֲאֶכם ֵמֵראִׁשית ָּכל ִמְנַחת ִיְׂשָרֵאל ַוְּתַכֵּבד ֶאת ּבָ  ,ָמעוֹן

אף על פי שבנביא  ,ב על עון אכילת המנחהותכן אגם כה, הנ ."ְלַעִּמי

ומהו ועוד,   .הזבחים לפני הקטרת החלביםרק חטא אכילת  לעיל מפורש

זה  ".ֲאֶׁשר ִצִּויִתי ָמעוֹןמהו הלשון " . ה.כפל הלשון "זבחי ומנחתי"

  הדקדוקים שבא המשך חכמה לבאר.

דבאמת בני עלי חטאו גם באכילת  ,יתבאר היטב ,ולאור דברי המשנה למלך

 ,[אבל לא היה חטא זה בין אדם לחבירו ,שירי המנחה לפני הקטרת הקומץ

וכיון  ,לכן לא התפרסם חטא זה] בלבד, ששירי המנחה היא אכילת הכהנים

עבירה  ,נחה לפני הקטרת הקומץאכילת שירי מב החמור,חטא בשחטאו 

  .הביא להם לחטוא באכילת בשר לפני החלביםחטא זה ו ,גוררת עבירה

חמורה מאכילת  ,[ואף על פי שאכילת שירי המנחה לפני הקטרת הקומץ

שעבירה  ,ועבירה גוררת עבירה הוא להפך ,בשר לפני הקטרת האימורים

 ,נחה היתה בצנעהאכילת שירי המ ,מכל מקום ,ררת עבירה גדולהקטנה גו

כמו שמפורש  ,ועבירת אכילת הבשר לפני הקטרת אימורים היתה בפרהסיה

איך יתכן שבני עלי לא התביישו לחטוא  ,לרמז נביאבא הו ,בנביא לעיל

והרי אמר  ,בפרהסיה חטא חמור זה של אכילת בשר לפני הקטרת האימורין

ירה אומר: שלא תדעו, כשאדם עובר עב) "ב ,ברכות כחרבי יוחנן בן זכאי (

 ,אכילת שירי המנחה אלא שעברו בצנעה על חטא החמור של ,"יראני אדם

  .]א בפרהסיהווזה הביאם לחט

בא הכתוב לספר ברמז על איזה חטא ד ,כל הדקדוקים דלעיל וובזה יתישב

שהוא חטא  ,ומפרש .שהביאם לחטוא באכילת בשר לפני החלבים ,חטאו

לאחר שכתוב בפירוש  ,לפיכך ,ץאכילת שירי המנחה לפני הקטרת הקומ

ַוְּתִהי ַחַּטאת ַהְּנָעִרים ְּגדֹוָלה " ,כתוב ,חטא אכילת הבשר לפני הקטר החלבים

שבגלל חטא זה חטאו  ,היינו ,"ְמֹאד ֶאת ְּפֵני ה' ִּכי ִנֲאצּו ָהֲאָנִׁשים ֵאת ִמְנַחת ה'

  , ומיושב שאלה א.הבשר לפני החלביםבאכילת 

 ,שהוא חמור מאוד ,אכילת שירי מנחה לפני הקומץוכיון שפסוק זה איירי ב
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 הוי בהקטרתו הקומץ שהרי ,אימורין הקטרת קודם בשר מאוכל

 כאוכל לקי דאולי ,שם ויעויין ,למזבח דם כמו ,לשירים מתיר

, שכן וכיון. 2שם יעויין, (מכות יז, א) זריקה קודם קדשים בשר

 שהקטירו טרם שאכלו הכתוב שמספר עלי בבני נא נראה

 הנערים חטאת יותה ,)יז, ב פרק א שמואל( אמר ,האימורים

, ה' מנחת אתכו'  ניאצו כי, עבירה גוררת עבירה היינו, גדולה

 הוא וכן[ הקומץ הקטרת קודם שירים אוכלים היו שבמנחות

 ומניחין מנחה שירי אוכלין אתם מדוע )(ו, ב שמואל במדרש

 תבעטו למה) כט שם, ,שמואל( אמר ולזה]. 'כו לזבובים הקומץ

 ,שהקטירו האימורים קודם בשר אוכלים שהיו זה ,בזבחי

 שאמר וזה ,הקומץ הקטרת קודם שיריה אוכלין שהיו ,ובמנחתי

                                                 

ולעיל דאיירי באכילת בשר קדשים לפני  ,את ה' יאצונלפיכך כתוב כי 

, ומיושב שאלה ב. שהוא חטא קל יותר ,את ה' ידעוכתיב רק דלא  ,החלב

, מפורש במדרש שמואל , הואהנביא על חטא שירי המנחה ומה שרמז

ְּבִזְבִחי ָלָּמה ִתְבֲעטּו לשון "בכפל ולכן בפסוק כט  ומיושב שאלה ג'.

ֲאֶׁשר ולכן כתוב " שני החטאים הנ"ל, ומיושב שאלה ד. הםש" ּוְבִמְנָחִתי

ה אינה המנחש ,שהוא המשך לחטא אכילת שירי המנחה ,"ָמעוֹןִצִּויִתי 

נאכלת אלא בבית המקדש שאין מנחה בבמה ואפילו לא בבמת ציבור 

 ה'. זה תוכן דבריו. (זבחים קיט, ב), ומיושב שאלה
לא דמו הקטרת ) "ד ,יא(מעשה הקרבנות במשנה למלך הלכות ז"ל ה 2

אם  ,אף שאסור לאכול קודם הקטרה ,דבאימורין ,אימורין להקטרת הקומץ

אם נאבד הקומץ נאסר  ,אבל במנחות ,נאבדו האימורין הותר הבשר

חשב  אם ,ולפיכך .משום דהקטרת הקומץ עומד במקום זריקת דם ,באכילה

 כותג מהלירק רבינו בפ כתבשו וכמ ,בהקטרת הקומץ מחשבת פגול נתפגל

 ,ואילו גבי קרבן אין מחשבה פוסלת לאחר זריקה ,פסולי המוקדשין הלכה ו'

וכמבואר שם. וכן נמי נפקא מינה להא דקי"ל דאין חייבין משום פגול עד 

במנחות  אבל ,כיון שנזרק הדם הוקבע לפיגול ,דקרבן ,שיקרבו כל מתיריו

לא הוקבעו לפיגול עד לאחר הקטרת הקומץ. ואף על גב דגבי קרבן נמי 

כיון שאם אבדו האימורין הותר  קום,מכל מ ,אסור לאכול קודם הקטרה

דמשיצית האור  ,משעת זריקת הדם קרינן ביה הוקבע לפיגול. ונראה ,הבשר

 וכן נראה .הותר הבשר באכילה דומיא דשיירי מנחות ,ברוב האימורים

דמדמינן להו להדדי  ,מדברי התוס' בפרק הקומץ רבה (דף כ"ו) ד"ה קומץ

 ,מחוסרי כפרה לכותהד מרק פוף שכתב בס ,יע"ש. שוב ראיתי לרבינו

לוקה כאוכל  ,שהאוכל מלוג השמן קודם שיתן מתן שבע ומתן בהונות

יג דזבחים (דף ק"י) ד"ה קומץ רק התוס' בפ תבכן וכ ,קדשים קודם זריקה

 ם" עכ"ל.שויין יע

 בבמת גם קרבה אינה שהמנחה היינו ,מעון ויתיצ אשר) שם(

  .3. ודו"ק(זבחים קיז, א) במקדש רק, צבור

  

  [ח]

א א ֵתָאֶפה ָחֵמץ ֶחְלָקם ָנַתִּתי ֹאָתּה ֵמִאָּׁשי ֹקֶדׁש ָקָדִׁשים ִהו) י ו,(

  ַּכַחָּטאת ְוָכָאָׁשם: 

  

   השירים אסורים להיות חמץדוע מ

 משום ,חמץ תאפה לא, 4פירוש. 'כו חלקם חמץ תאפה לא) יו, (

 ,קומץהאכילת שירי מנחה לפני הקטרת  הרותמצית דבריו: חמ 3

כיון שקומץ  ,יותר מאכילת בשר קדשים לפני הקטרת החלבים

 ,ועל פי זה מבואר המשך חכמה .ויתכן שלוקה ,הוא כזריקת דם

 מחמתעבירה גוררת עבירה, וו ,שבני עלי חטאו בחטא חמור זה

  ים.בהקטרת חלשים לפני חטאו עוד בחטא אכילת בשר קד זה,

 

[כדרכו קיצר המשך חכמה מאוד, וכדי שלא יהיו דבריו סותרים זה [ח]  4

הפסוק דהנה תוכן דבריו, לזה בתוך כדי דיבור, מצאנו בס"ד עומק כונתו]. 

תאפה בשלמא לא  .צריך ביאור "א ֵתָאֶפה ָחֵמץ ֶחְלָקם ָנַתִּתי ֹאָתּה ֵמִאָּׁשי"

מה שמסיים  ,אבל מה שייכות לזה ,בא לאסור על אפית המנחה חמץ ,חמץ

 -מץ חלקם לא תאפה חפירש "רש"י [ו ,תי אותה מאשיתשחלקם נוכותב 

אבל מכל  ),נה, ב(ודרשה זו היא  במנחות  ,"אף השירים אסורים בחמץ

 ,רושוואין לומר שפי ,"ָנַתִּתי ֹאָתּה ֵמִאָּׁשימהו המשך הכתוב " ,מקום קשה

דהיה אפשר  ,אסורים בחמץ ,דהיינו השירים ,שחלק ממה שנתתי לאשי

שאפילו חלק מהם לא תאפה  ,דהיינו ,"לא תאפה חמץ חלקם"לכתוב רק 

חלקם וז"ל " ,פירש כאןחזקוני וה .ועל כורחך היינו השירים גם כן ,חמץ

כיון שהיא חלקם  ,ללא תאפה חמץ ,נתינת טעם הוא .נתתי אתה מאשי

 ,בהם כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו מרשנא ,רי הוא כדין אשיה ,מאשי

לומר שבא הכתוב  ,הנה לפי דבריו מיושב היטב ."ולכך לא תאפה חמץ

אבל מכל  ,כי הם חלק מאישי המזבח ,שהטעם שהשירים אסורים בחמץ

 ,מה ענין שירים לקומץ שנקטר על המזבח ,מקום טעם זה צריך ביאור

לפיכך אינם צריכים  ,ון שאין השירים על המזבחשכי ,היא הנותנת ,להפך

ולעיל  ,שהרי האפיה של המנחה היא לאחר הקטרת הקומץ ,להיות מצה

א ֵתָעֶׂשה ) "ב, יאבפרשת ויקרא כתוב מפורש ( ָּכל ַהִּמְנָחה ֲאֶׁשר ַּתְקִריבּו ַלה' 
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(ילקוט שמעוני,  במדרש שפירשו וכמו, אותה נתתי שחלקם

 יעלה לא המזבח שעל כמו, אוכל שרבו ממה אוכל )ישעיהו, תקט

                                                 

א ַתְקִטירּו ִמֶּמּנּו ִאֶּׁשה  הנה מפורש בכתוב  ,"ַלה'ָחֵמץ ִּכי ָכל ְׂשֹאר ְוָכל ְּדַבׁש 

 ,הרי מפורש ,כי אסור להקטיר אשה לה' חמץ ,היה מצהשהטעם שהמנחה ת

  .]יכול להיות חמץ ,שמה שאינו אשה לה'

אלא  ,[על דרך החזקוני ומבאר המשך חכמה ביאור נפלא בפשט הכתוב

 ]על דרך החזקוני[תחלה מפרש הפסק כפשוטו וב .שנותן ביאור בפירוש זה]

 .אשה לה'מכי חלקם הם  ,ות השירים חמץטעם שלא לאפשהיא נתינת 

השירים צריכים להיות כמו הקומץ מדוע  ,ומוסיף המשך חכמה טעם

שאמרו במדרש ילקוט שמעוני (ישעיהו רמז תקט [והוא כיון  ,שמקטיר

אמר ר' יצחק בוא וראה שלא כמדת הקדוש ברוך גמרא ביומא עה, א]) "

ניט את חברו יורד עמו לחייו, אבל הוא מדת בשר ודם, מדת בשר ודם מק

הקדוש ברוך הוא קלל את הנחש עולה לגג מזונותיו עמו יורד לקרקע 

" מזונותיו עמו, קלל את העבד אוכל מה שרבו אוכל שותה מה שרבו שותה

(קידושין כב,  דעבד עברי אוכל ושותה מה שרבו אוכל ושותה ,פירוש .ע"כ

כלו הכהנים מה שכביכול עולה יא ,ועל דרך זה גם באכילת הקרבנות א),

הוא הדין אכילת השירים  ,שכשם שאשה לה' אינו חמץ אלא מצה ,אשה לה'

 ,גם השירים יהיו מצה ,שכיון שחלקם אשה לה' ,הכתוב וזה פשט .היא מצה

  .כיון שיש לעבד לאכול ממה שרבו אוכל

הרי מפורש בכתוב לעיל בפרשת  ,אלא שעוד יש לבאר מה שהקשינו לעיל

, וכיון ואין מקרא יוצא מדי פשוטו ,ההקטרה היא מצה רקד(ב, יא)  ויקרא

א ַתְקִטירּו ִמֶּמּנּו ִאֶּׁשה ַלה'"דכתיב  שמה  ,משמע ,"ִּכי ָכל ְׂשֹאר ְוָכל ְּדַבׁש 

אין דין מנחה  ,דבאמת ,ומבאר המשך חכמה .יכול להיות חמץ ,שאינו נקטר

והאימורים  ,למזבח שבזבח זריקת הדם מתירה את האימורים ,כדין זבח

אבל  ,אלא הוא כפרה ,ואין אכילת הבשר אשה לה' ,מתירים את הבשר

שגם אכילת הכהנים את המנחה היא  ,היא כל כולה אשה לה' ,מנחה

וחלק  ,שחלק מהמנחה מוקטר לה' על גבי המזבח ,כהקטרת אשה לה'

 , ולכן השירים אסור להיות חמץ, כי הכלידי אכילת הכהניםמוקטר לה' על 

  הוא אשה לה'.

מדוע הוצרך  ,שאם אכילת הכהנים היא כאשה לה' ,ביאור ךצריעוד אלא ש

הרי הם הם  ,חלקם אשה לה'הכתוב לפרש שלא יאכל השירים חמץ כיון ש

אבל יש חלק  ,דבודאי הכל נחשב אשה לה' ,אבל הביאור בזה .אשה לה'

כילת ויש חלק שהוא אשה לה' על ידי א ,שאשה לה' על ידי אכילת מזבח

ומחמת זה  ,ולא הקפידה תורה אלא על אכילת המזבח שיהיה מצה ,כהנים

אלא שאינו סותר  ,אסרה תורה על השירים כמפורש בכתוב כאן בפרשת צו

ששירים שאינם הקטרה  ,דמשמע ,לפשט הכתוב שלא תקטירו שאור לה'

 רק ',לה לתנאכ כולה המנחה כי .הנאכל בחלקם כן ,שאור

 והנותר, אוכלה שהאש, המזבח גבי על נאכל דאזכרתה, החילוק

  .שגם שירים נחשבים הקטרה לה' ,מותר

מי שמחמץ שירי מנחה (מנחות  ועל פי זה מבואר מדוע חייבה תורה כרת

ב יומדוע יתחי ,אכילת שירים לא מעכבתהא  ,דלכאורה הוא תמוה ,נה, א)

ולאור המבואר שאכילת שירי המנחה היא לה'  ,כרת המחמצן ואינו אוכלם

כי הם  ,מבואר מדוע המחמץ שיירי מנחות חייב כרת ,לת כהניםעל ידי אכי

  .ראויים להקרב לה' על ידי אכילת הכהנים

מיישב  ,ולאחר שמחדש המשך חכמה שאכילת כהנים במנחות הם אשה לה'

בפרשת המנחות יש דהנה  .על פי זה כמה דקדוקים נפלאים בפרשת מנחות

 ,כל סוגי מנחות הנדבהמפורט  יד)-(ב, י בפרשת ויקרא  ,שתי פרשיות

יא) גם כתבה תורה דין המנחות, ומבואר בגמרא מנחות -ובפרשת צו (ו, ז

כוללת את כל דיני המנחות ששוים בכל סוגי שבפרשת צו התורה  (עב, ב)

הם כללות לכל דיני המנחות  ,המנחות. אם כן דיני מנחות שבפרשה זו

שנכתבו בפרשת ויקרא. וכשנתבונן נראה שינויי לשון בין פרשת ויקרא 

על הקטרת הכהן את (ב, ב. ב, ט) א. בפרשת ויקרא כתוב  :ולפרשת צו

. "המזבח"ו, ח) ( פרשת צו כתוב וב ,"המזבחהון "בלש ,הקומץ למזבח

" ובפרשת צו (ו, ִמן ַהִּמְנָחהְוַהּנֹוֶתֶרת . ב, י) "ב. בפרשת ויקרא כתוב (ב, ג

  ".ִמֶּמָּנהְוַהּנֹוֶתֶרת "ויקרא ט) כתוב 

שבמציאות יש חלק דכבר ביארנו  ,ועל פי המבואר לעיל מתיישב היטב

 ,לפיכך .הכל אשה לה' ,א שבפנימיותאל ,וחלק לכהנים ,הנראה שנקטר לה'

 ,והיא בפרשת צו ,בפרשת מנחות הכוללת באופן כללי את כל דיני המנחות

שהרי כאן  ,כתבה תורה לשון שמשמע שגם חלק הכהנים הוא כאשה לה'

לפיכך  ,כמו הקומץ בפרשת צו ציותה תורה על השירים שלא יהיו חמץ

אלא שהם נקטרים לה' על  ,שהשירים גם לה' ,ללמד ,כתוב בלשון המזבח

ְוִהְקִטיר ַהִּמְזֵּבַח ) "ו, חלכן כתיב ( ,והקומץ על ידי המזבח ,ידי הכהנים

נים הוהכ ,הקטיר את האזכרה לה'" פירוש, המזבח ֵריַח ִניֹחַח ַאְזָּכָרָתּה ַלה'

שהכהן  ,כתוב פשוטו של ענין ,אבל בפרשת ויקרא .הקטירו את השירים לה'

וכן מובן  , ומיושב דקדוק א.לכן כתוב המזבחה ,חאת הקומץ למזב מקטיר

יש מנחה  ,כיון שבפשוטו ,מדוע בפרשת ויקרא כתוב הנותרת מן המנחה

שכולל אבל בפרשת צו  ,והנותרת מן המנחה היא השירים ,שהיא לה'

 ,לא כתוב על השירים שהם נותר מן המנחה ,שכולה לה' ,פנימיות המנחה

 ,גם מנחה שנקטרת לה' על ידי הכהניםוהשירים  ,כי כל המנחה אחת היא

 ,היינו מהחלק שלא נקטור לה' על ידי המזבח ,והנותרת ממנהלכן כתוב 

ד, ולא בכדי . זה עומק כונתו בס"גם חלק הכהנים ,אבל הכל נקרא מנחה

  מסיים "וזה דיוק אמיתי".
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 שירים שהמחמץ ,אמרו לכן. קדוש במקום אהרן בני אוכלים

 ,המזבח והקטיר(פסוק ח)  אמר זה ומפני). א, הנ מנחות( לוקה

 כו' אהרן יאכלו והנותרת ',לה אזכרתה יקטיר שהמזבח פירוש

 5פירוש מקום שבכל, המזבחה אמר לא לכן. מצות לשם (פסוק ט)

 הוא שהמזבח הפירוש כאן אבל, המזבח גבי על יקטירם שהכהן

 הפועלים עצמים שני כעל אהרן ובני המזבח על ומדבר, המקטיר

 לכן. אמיתי דיוק וזה, בנותר וזה באזכרתה זה ,המנחה באכילת

  .6מקום בכל כמו המנחה מן לא ,ממנה והנותרת כתיב

  

  

  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 

                                                 
  נראה שצריך לומר פירושו. ויש לעיין בכתב היד. 5

אלא שחלק ממנה  ,יא אשה לה'תמצית דבריו: כל המנחה ה 6

וחלק ממנה אשה לה' על ידי אכילת  ,אשה לה' על ידי המזבח

 .אסורים להיות חמץ ,הם הקומץ ,לכן שיירי המנחות ,הכהנים

 ,"ְוִהְקִטיר ַהִּמְזֵּבַח ֵריַח ִניֹחַח ַאְזָּכָרָתּה ַלה'וזה פירוש הכתוב "

וחלק השני הכהנים  ,שהמזבח יקטיר לה' החלק שעליו

   אכילתן.ב

  


