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ההֱקרבה כִדין הֱקרבנות פרשת ההֱקרבהאמירת כִדין הֱקרבנות פרשת אמירת

ההֱקרבה כִדין הֱקרבנות פרשת ההֱקרבהאמירת כִדין הֱקרבנות פרשת אמירת

האם הֱקרבן, את הֱקריב כאיֹלו ִדחשיב הֱקרבנות פרשת באמירת ֹלעיין יש א]
ֹלענין וכן ֱקרבן ֹלהביא יכוֹלים שֹלא אֹלו ֹלגבי ֱקרבנות, הֹלכות כֹל את ֹלזה יש

באמירה. הֱקִדימה סִדר

ס"ה א' סי' בטוש"ע איתא הֱקרבנות, פרשת אמירת שֹל הסִדר ֹלענין והנה ב]
הרי האחרונים, והֱקשו ואשם...". וחטאת ושֹלמים ומנחה עוֹלה פ' ֹלומר... "טוב
היו אמירה, ֹלעינן גם וא"כ ֹלעוֹלה, ֱקוִדמת ִדחטאת צא. בזבחים ֹלן ֱקיימא

העוֹלה. ֹלפרשת החטאת פרשת ֹלהֱקִדים צריכים

צריך ֹלא הֱקרבנות פ' ִדבאמירת ֹלתרץ כתב הספר] [בסוף שור התבואות והנה
ִדבריו והנה החטאת. את ֹלהֱקִדים ִדין אין וֹלכן הֱקרבנות, שֹל הִדינים ככֹל שיהיה
ִדאין כיון ביום, הֱקרבנות פרשיות ֹלומר ו'. בסעיף כתוב שהרי ביאור צריכים
ֶבֹל ֹלא שאין ט' סעיף בסוף כותב עצמו התבו"ש וכן ביום. אֹלא ֱקרבין רבנות
מביאת פ"ב רמב"ם [עי' ֱקרבנותיו משֹלח ֶבֹל א אין שהרי הֱקרבנות פרשת ומר
ִדנים ֹלזה ובהתאם הֱקרבנות, הֱקרבת ִדיני הם איך ִדנים שכן הרי הי"א] מֱקִדש
ֹלעוֹלה, חטאת ֹלהֱקִדים יש ֱקִדימה ִדין ֹלענין גם א"כ הֱקרבנות פרשת ֹלומר איך

ֹלמנחות. וזבחים

ִדאנחנו כיון הֱקרבנות פרשת אמירת כֹל עֹל עצומה ֱקושיא שיש ִדהאמת אֹלא
י"ב הֹלכה סוף מֱקִדש מביאת פ"ב ברמב"ם ֹלהֹלכה נפסֱק והרי מתים, טמאי
כתב שם משנה ובכסף שיטהר" עִד כֹלֹל ֱקרבן עֹליו מֱקריבין אין מת "...טמא
איך הכ"מ ֹלפי הֱקשה א' סי' וֱקציעה במור והיעב"ץ פסוֹל. הֱקרבן שֹלח, שאם

מתים. טמאי היום כוֹלנו והרי הֱקרבנות, אמירת תיֱקנו

שרה) חיי (פ' ארי' הגור ִדברי שמיישב מ"ט] פ"ב [עִדויות בצ"פ ראיתי והנה ג]
ִדאצֹלו כיון החטאת, כפרת שייך ֹלא כרת חייב ִדאינו כיון כ', מבן ִדפחות שכותב
חטאת, מביא ֹלא כ' מבן פחות וכי ִדבריו עֹל האחרונים ותמהו כרת. זִדונו אין
שֹל ההבאה חובת את יש ֱקרבן ִדבכֹל מפרש והצ"פ המצוות. בכֹל הוא חייב והרי
ֹלא י"ג שבן נכון זה אם גם וֹלכן העון. את ומנֱקה מכפר שהֱקרבן מה ויש הֱקרבן,
חובת עֹליו יש עִדיין אבֹל כרת, בר ִדאינו כיון הֱקרבן, שֹל הכפרה את צריך
צריך שאינו מינה הנפֱקא וכֹל בכפרה]. הצורך ֹלוֹלי [גם הֱקרבן שֹל ההבאה
אין שבאמירה ִדכיון הֱקרבנות, פרשת אמירת חובת עֹליו ִדאין בזה הוא כפרה
ֱקיים, היה שבהמ"ֱק בזמן שגם פשוט זה שהרי הֱקרבן, הבאת מחובת פטור כאן
ִדבאמירה הֱקרבנות, פרשת שיאמר ע"י הֱקרבן מחובת ֹליפטר אפשר היה ֹלא

הֱקרבן. שֹל הבאה מחובת ֹליפטר ֹלא אבֹל ֹלהתכפר יכוֹל רֱק

וההֱקרבה העבוִדה חֹלֱק ֹלגבי אינו האמירה ִדין שכֹל הצ"פ מִדברי העוֹלה ִד]
נראה מעתה ובכך הֱקרבן. בכפרת שיש והכפרה הריצוי ֹלענין אֹלא בפועֹל,
הפרשה באמירת מֱקביֹלים ֹלהיות צריכים ִדינים אֹלו ֹלִדון ִדכשנבוא פשוט

ועבוִדה. הֱקרבה ֹלִדיני וֹלא הכפרה ֹלעצם הֱקשורים הִדינים הם גופא, ֹלהֱקרבה

סִדר ִדֹלענין בזה. שמצאנו הסתירות את ֹליישב אפשר זה ִדרך שעֹל ונ"ֹל
והטעם התִדיר, כֹל בפרֱק המובאים ֱקִדימה ִדיני עֹל ֹלהֱקפיִד צריך ֹלא האמירה
יותר עבוִדה שיש בעבוִדה ִדין הוא התִדיר כֹל שבפרֱק ֱקִדימה הִדיני ִדכֹל נראה,
את ֹלהֱקִדים ענין יש ואִדרבה שוים, כוֹלם כפרה ֹלענין אבֹל מהשני', ֱקִדושה

במג"א. עי' העוֹלה,

ִדין רֱק אינו ביום, ֹלהיות העבוִדות שִדין ֹלהבין אפשר ביום, ֹלומר ֹלענין אבֹל ה]
ציבור בבמת שגם והרי ביום, הוא הֱקרבנות שֹל הריצוי שזמן אֹלא בעבוִדה,
אפשר וא"כ ֱקכ.], זבחים עי' שמואֹל ֹלִדעת יחיִד בבמת [וכן ביום, שיהיה צריך
ֹלכאו' בעמיִדה, ֹלומר צריך אי ֹלענין אבֹל ביום. הוא הֱקרבנות שריצוי משום ִדזה
הֱקרבנות, כהֱקרבת ֹלהיות צריך ִדֹלא י' אות א' סי' רבה האֹליה ִדברי נראים
וֹלעצם הֱקרבן ֹלכפרת ֱקשור וֹלא העבוִדה, עשיית באופן ִדין הוא יושב שהרי

בשע"ת]. וע"ש בעמיִדה ֹלהיות ִדצריך מ"ח בסי' המג"א ִדעת [אוֹלם הריצוי,

פרשת ֹלומר ֹלו שאין אוֵבֹל שבין ההבִדֹל את ֹלהבין אפשר זה ִדרך שעֹל ונראה [
גִדר ִדבאבֹל ֱקרבנותיהם. משֹלחים אינם ששניהם אף עֹל מת, ֹלטמא הֱקרבנות,
אבֹל כעת. ריצוי בר ִדאינו ֱקרבן, שום מביא אינו שֹלם שאינו זמן ִדכֹל הוא הִדין
כהֱקרבה נחשב טמאים שהבעֹלים ִדכיון ֱקרבן, בהבאת הוא החיסרון מת בטמא
ֹלומר יכוֹל ט"מ כך ומשום ֹלטמא. ֱקרבן ריצוי שֹל בעיה אין אבֹל בטומאה,

הֱקרבנות. פרשת
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כריתות בעוון ח"ו שנכשֹל במי ִד"י) אות ש"ִד (בשע"ת יונה רבנו כתב
כאיֹלו ֹלו ויחשב חטאת בפרשת תמיִד יעסוֱק וז"ֹל בשוגג בי"ִד ומיתות
עכ"ֹל, חטאת כפרת מעין ֹלו ויתכפר בִדבר הרבה יועיֹל כי ר"ֹל חטאת, הֱקריב
(פ"א נוחֹלין יש ספר בשם וכתב סֱק"פ) שֹל"ִד (סי' המשנ"ב זה והביא
כֹל שאמרו שמה האריך ושם הֱקרבתה, אופן שיבין שצריך בסופו) ט' הגה"ה
ומסִדר הענין כוונת אופן כשמבין ִדווֱקא זהו וכו' הֱקריב כאיֹלו וכו' העוסֱק
וזהו ההֱקרבה, בעצם בפועֹל שמחויב מה כֹל פרטיו, בכֹל ההֱקרבה עניני
ט') ֹל"ח ויֱקהֹל (פרשת בחיי רבנו מִדברי ונסתייע עסֱק, ֹלשון חז"ֹל שנֱקטו
בעניני שיתעסֱק מי כֹל כי הֱקרבנות בענין הזכירו רז"ֹל וכן וז"ֹל שכתב

עכ"ֹל. בעצמו, הֱקרבן הֱקריב כאיֹלו בֹליבו עניניהם ויתן וישא הפרשיות

עם מרִדכי שעסֱק כמו ניסן בט"ז העומר בפרשת ֹלעסוֱק מאִד ִדראוי וכתב
א' ביום הֹלחם שתי ובפרשת ֹלו, שעמִדה והיא ניסן, בט"ז תֹלמיִדיו

עכ"ִד, ֱק"פ, וִדיני בפרשת יעסוֱק חצות אחר בע"פ וכן ִדשבועות,

פ"א ויום ֹלזכר מ"א יום ִדהיינו מֹלאת יום כשמגיע יוֹלִדת ִדגם י"ֹל ומעתה
שהכֹלי אֹלא תזריע, פרשת בתחיֹלת ֱקרבנותיה פרשת שתאמר ֹלנֱקבה
כֹל שייך ֹלא בת"ת מצוות שאינם בנשים שמא ִדן תזריע פרשת חמִדה
מחויב שהוא כיון הפרשה יאמר שהבעֹל וצִדִד הֱקריב, כאיֹלו וכו' העוסֱק
תורת זאת פס' צו (פרשת יפות מהפנים הביא ואח"כ ֱקרבנותיה, בהבאת
חֹלֱק וֹלא מֹלאת ביום היוֹלִדת ֱקרבן פרשת ֹלומר בפשיטות שכתב ( המנחה
פֱקוִדיך ִדרך ובספר זה, שייך בנשים ִדגם ִדס"ֹל משמע ֹלנשים, אנשים בין
בשמֹלה שור והתבואות יאמר, שהבעֹל כתב כח') אות הִדיבור חֹלֱק ב' (מצוה
סִדר אמירת בכֹלֹל הנשים שגם כתב הֱקרבנות בענין בסופו חִדשה

הֱקרבנות,

שהביא בסופו) חִדשות בהוספות (נִדמ"ח הֱקרבנות עבוִדת בספר ומצאתי
בנשים התורה ברכת חיוב בטעם שכתב מ"ה) סי' חִדשות (בשו"ת ֹלמהרי"ֹל
, וכו' עוֹלה בתורת העוסֱק כֹל מר כִדאמר התמיִד פרשת ֹלומר שחייבות כיון
[ר"ֹל שייך אין ותפיֹלות מֱקומן, איזהו משנת גם ֹלומר צריכות ושמא
מבינות, ִדאינן תפֹלות] ֹלמִדה כאיֹלו תורה בתו המֹלמִד כֹל חז"ֹל שאמרו
אע"ג איניש ִדֹליגרוס שפתיים, עֱקימת משום ֱקרבן הֱקריבו כאיֹלו הוי ומ"מ
ִדאין אף ברה"ת ֹלברך חייב ִדאיש ופשיטא יט'), (ע"ז ֱקאמר מאי יִדע ִדֹלא
בכֹלֹל שהנשים הנ"ֹל בספר הוכיח ומזה עכ"ִד, וגירסתו ֱקריאתו מבין
ועוִד הֱקריב, כאיֹלו נחשב ההֱקרבה אופן מבין אינו אם שאף וגם הֱקרבנות,
ֹלמצות נחשב מבין ואינו ֱקורא אם בתושבע"פ שאף מִדבריו ֹלֹלמוִד יש

ת"ת,

יִדעה שֹלא ומי מֹלאת, ביום ֱקרבנותיה פרשת ֹלומר צריכה יוֹלִדת כֹל מעתה
ֹלומר צריכה ה') ממחו"כ (פ"א ֹלהרמב"ם ֹליִדות, כמה ֹלה ויש עתה עִד ִד"ז
א"כ אחִד בֱקרבן סגי שם וֹלהראב"ִד , ִדופן] ֹליוצא [פרט ֹליִדה כֹל כנגִד
או מזיִדה ֱקרבנותיה משהה בין ֹלחֹלֱק שצִדִד וע"ש אחת פעם ֹלומר מספיֱק

אנוסה,

תאמר ענייה יוֹלִדת ִדאף שכתבו שם חמִדה ובכֹלי שם יפות בפנים וראיתי
כִדתנן יצא עשיר ֱקרבן שהֱקריב עני ִדאף מאחר ִדעשירה ֱקרבנות פרשת
פרשת שתאמר ראוי א"כ ביִדה ספֱק יש הֹלא ובאמירה נגעים, שֹלהי
ואח"כ וגו' היוֹלִדת תורת זאת ִדכתיב ִדֱקרא ֹלישנא בזה וִדייֱקו עשירה,
כאיֹלו וכו' העוסֱק שכֹל ֹלֹלמִד בא תורת ִדזאת והיינו ענייה, ֱקרבן מפרש

בעשירות, תמיִד שייך וזה הֱקריב

המֱקִדש כשיבנה מ"מ הֱקריבה, כאיֹלו ונחשב הפרשה שאמרה ִדאף וִדע
בזה )האריך ב' סי' (ח"א חב חֱקרי ובספר בפועֹל, ֹלהביא יתחייבו בב"א
חטאת אביא המֱקִדש ֹלכשיבנה פנֱקסו עֹל כתב ִדר"י יב: ִדשבת מהא והוכיח
ִדאף וִדאי אֹלא הֱקרבנות, בתורת עסֱק וֹלא הפרשה אמר ֹלא ר"י וכי שמנה,

בבי"א. המֱקִדש כשיבנה הֱקרבן ֹלהֱקריב צריך הפרשה שאמר

ֹלהבין צריך ואם בנשים ֱקרבנות אמירת ֹלהביןבענין צריך ואם בנשים ֱקרבנות אמירת בענין

ֹלהבין צריך ואם בנשים ֱקרבנות אמירת ֹלהביןבענין צריך ואם בנשים ֱקרבנות אמירת בענין

שוורצבורִד הֹלוי מרִדכי שוורצבורִדהרב הֹלוי מרִדכי הרב

ֱקרבנות אמירת בענין - ויֱקרא ֱקרבנותפר' אמירת בענין - ויֱקרא פר'
שמיני ֹלפר' נִדחה סמיכה שמינינושא ֹלפר' נִדחה סמיכה נושא

ֱקרבנות באמירת נשים ֱקרבנותחיוב באמירת נשים חיוב

התפיֹלה ֱקוִדם התמיִד פרשת התפיֹלהאמירת ֱקוִדם התמיִד פרשת אמירת

מנחה בשם שחרית נֱקרא ֹלא מנחהמִדוע בשם שחרית נֱקרא ֹלא מִדוע

הציון הציוןשער שער
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בשם ב) (סימן האגור מספר מביא מז) סימן (סוף יוסף הבית
חייבות ִדנשים הִדבר בטעם ב), מה, סימן החִדשות (שו"ת המהרי"ֹל
שפטורות מצוות משאר ִדעִדיף נראה "ועוִד וז"ֹל, התורה, בברכת
מר כִדאמר התמיִד, נגִד משה ויִדבר פרשת תיֱקנו ִדרבנן מהן,
ואטו עוֹלה], הֱקריב [כאיֹלו עוֹלה בפרשת העוסֱק כֹל ֱקי.) (מנחות
חייבות הא אנשים, כמו וֱקרבנות בתמיִד מחייבי ֹלא מי נשים
נמי מחייבי וא"כ כו:), ברכות (עיין תֱקנו תמיִדין וכנגִד בתפיֹלות
ב"ח, סי"ִד), מז (סימן בֹלבוש והביאו עכ"ֹל. ֱקרבנות", עניני ֹלסִדר
באמירת חייבות ִדנשים מִדבריהם ומבואר ובה"ֹל. גר"ז, ט"ז, מ"א,
תמיִדים ִדכנגִד משום בתפיֹלות שחייבות כמו התמיִד פרשת

תיֱקנום.

בתפיֹלה, חייבין ִדנשים תנן (כ:) בברכות ִדהנה צ"ע, מהרי"ֹל וִדברי
וכתיב הואיֹל ִדתימא מהו נינהו, ִדרחמי משום הטעם בגמ' ואמרו
איך יֱקשה ומעתה ֱקמ"ֹל. ִדמי, כמעשהז"ג וצהרים ובוֱקר ערב בה
שחייבות מזה ֱקרבנות באמירת חייבות ִדנשים המהרי"ֹל הוכיח
אבֹל רחמי, ִדהוי משום הוא בתפיֹלה שחייבות הטעם הרי בתפיֹלה,
הִדין מן שוב רחמי הוי ִדֹלא וכיון רחמי, הוי ֹלא ֱקרבנות אמירת
גִדוֹלה תמיה וזו גרמא. שהזמן עשה מצות ִדהוי משום פטורין שיהיו
וֱקציעה במור העירו שכן בע"ה ומצאתי וִדעימיה. המהרי"ֹל ִדברי עֹל
יש הגמ' ִדברי גוף ִדעֹל איברא ועוִד. מז), (בסימן ֹלִדוִד ותהיֹלה
ומשמע תיֱקנו, תמיִדין כנגִד ִדתפיֹלה אמרו אחִד ִדמצִד ֹלתמוה,

רחמי. משום ִדחיובה אמרו שני ומצִד הֱקרבן, הוא החיוב ִדשורש

ֹלחיוב ֱקרבנות אמירת חיוב בין יסוִדי הבִדֹל ִדיש בזה, והנראה
משום שהוא המהרי"ֹל כתב ֱקרבנות אמירת חיוב ִדיסוִד התפיֹלות,
חיוב שיש ִדכיון ור"ֹל עוֹלה, הֱקריב כאיֹלו עוֹלה בפרשת העוסֱק שכֹל
חיוב יש ֹלכך הֱקריב, כאיֹלו ממש הוי האמירה וע"י ֱקרבנות, ֹלהֱקריב
גם חייב ציבור בֱקרבנות שחייב מי כֹל וֹלכן הֱקרבנות, פרשת ֹלומר

הֱקרבנות. פרשת באמירת

ֹלא ִדהרי ממש, כהֱקרבה ִדהוי משום אינה התפיֹלה חיוב יסוִד אבֹל
כבר הרי הֱקרבן הֱקרבת ִדמצִד ועוִד הֱקרבן, פסוֱקי בה מזכירין
רבנן תיֱקנו המֱקִדש בזמן כבר שהרי ועוִד הֱקרבן, פסוֱקי את ֱקראו
הֱקרבנות, חיוב עֹל כתוספת הם התפיֹלות חיוב יסוִד אֹלא התפיֹלה,
מפני הוא התוספת וגִדר הֱקרבה. מעשה וֹלא רחמים מעשה ויסוִדם
שבֹלב" "עבוִדה היא התפיֹלה וכן "עבוִדה", היא הֱקרבה שכֹל
כנגִד ִדתפיֹלות שאמרו מה וזהו ואכמ"ֹל], אהִדִדי, שייכי [ומישך
הם גִדרן ומ"מ הֱקרבנות, חיוב עֹל כתוספת ִדהוי ור"ֹל תיֱקנו, תמיִדין

הֱקרבה. וֹלא רחמי

התפיֹלה ִדחיוב ִדאע"ג חיִדשה ִדהגמ' שפיר, אתי הכֹל וֹלפ"ז
ממנה, ֹלנשים ֹלפטור היה הִדין ומן מעשהז"ג, היא רבנן שתיֱקנוה
גם בה חייבות רחמים, מעשה הוא התפיֹלה שמעשה כיון מ"מ
המהרי"ֹל הוכיח ִדרחמי בתפיֹלות הנשים שחייבות וממה הנשים.
חיוב מעיֱקר פטורות הנשים היו ִדאיֹלו בֱקרבנות, גם חייבות ִדע"כ
חיוב שורש שהרי רחמים, במעשה אף חייבות היו ֹלא הֱקרבנות,
ג"כ ִדהוי הֱקרבנות הֱקרבת מחיוב אֹלא אינו ִדרחמי שבֹלב ִדעבוִדה
בֱקרבנות חייבות שע"כ וכיון תיֱקנו, תמיִדין כנגִד ִדתפיֹלות עבוִדה,
ֹל"ה ֱקרבנות ִדחיוב ע"כ מעשהז"ג, משום ֹלהו פטרינן וֹלא עצמן
גם חייבות וממיֹלא הִדבר], בביאור [ואכמ"ֹל גרמא זמן בכֹלֹל

ההֱקרבה. במֱקום שיסוִדה הֱקרבנות באמירת

מתפיֹלת פטורות ִדנשים שכתב, ט) סי' (ח"א רעֱק"א בתשו' ועיין
הנ"ֹל], כמהרי"ֹל [וִדֹלא ציבור בֱקרבנות חֹלֱק ֹלהם שאין כיון מוסף,
חייבות הנשים היו ִדאיֹלו מִדבריו, ומשמע ֱקו). סי' באו"ח (וכ"כ
מוסף תפיֹלת שהרי צ"ע וזה מוסף, בתפיֹלת חייבות היו בֱקרבנות
שפתינו, פרים ונשֹלמה משום ֱקרבנות חיוב ֹלזכר אֹלא באה אינה
ִד"ה כו. ברכות ותוס' ורא"ש תר"י (עיין רחמי משום בה ִדאין
פטורות הם ִדרחמי ִדהוי ֹלאו ִדאי מבואר הנ"ֹל ובגמ' איבעיא),

מעשהז"ג. ִדהוי משום

ונשֹלמה משום רֱק יסוִדו ִדעיֱקר ִדכיון מוסף, תפיֹלת ִדשאני ונראה
בה שמזכירין ובפרט ממש, ֱקרבנות כאמירת יסוִדו שפתינו, פרים
חייבות נשים היו ִדאיֹלו ֹלרעֱק"א ס"ֹל וֹלכן הֱקרבנות, פסוֱקי
ִדתפיֹלת משום רחמי, ִדֹל"ה אע"ג במוסף גם חייבות היו בֱקרבנות

ִדרחמי. סברא צריך ֹלא ואז ממש, הֱקרבן במֱקום הוי מוסף

ֱקרבנות באמירת נשים ֱקרבנותחיוב באמירת נשים התפיֹלהחיוב ֱקוִדם התמיִד פרשת התפיֹלהאמירת ֱקוִדם התמיִד פרשת אמירת
ֹלוין יצחֱק ֹלויןהרב יצחֱק פריימןהרב א. שֹלמה פריימןהרב א. שֹלמה הרב

ומצאתי ֹלאו, או ֹלאומרו חיוב הוא האם התמיִד פרשת באמירת ֹלחֱקור יש
בעזהי"ת. עיניך תחזינה כאשר וֹלכאן ֹלכאן מֱקורות

ופרשת היום סִדר כֹל ֹלֱקרות "ומותר השו"ע כתב ס"ִד תֱקנ"ִד סי' ט"ב בהֹל'
בשם שם בטור ומֱקורו ישמעאֹל". רבי ומִדרש מֱקומן איזהו ומשנת הֱקרבנות
הֱקרבנות פרשת ֹלֱקרות שֹלא העם ֱקצת נהגו הרמב"ן "כתב וז"ֹל ז"ֹל, הרמב"ן
ֹלֱקרות שאסור ֹלפי בביהכנ"ס ישמעאֹל רבי ומִדרש מֱקומן איזהו ומשנת
ֱק"ש ֱקורין שהרי היום בסִדר איסור ֹלנו שאין ֹלפי נראה ואינו בתורה,
ופרשת בנביא, ומפטירים בתורה ֱקוראים וכן וֹלאחריה ֹלפני ומברכים
חושש", ואינו כִדרכו ואומרם תֱקנום, התמיִד כנגִד מֱקומן ואיזהו הֱקרבנות

עכ"ֹל.

ֹלֱק"ש ז"ֹל הרמב"ן זה ומִדמה היום, ֹלסִדר נחשב וכו' התמיִד שפ' ֹלנו הרי
בט"ב). ֱקרבנות אמירת ֹלענין בהמשך עוִד (וראה וֱקה"ת וברכותיה

הנשים חיוב ֹלגבי מ"ז בסי' הב"י שהביא האגור בִדברי מצאנו מזו וגִדוֹלה
הֱקרבנות ֱקריאת עֹל מברכות הן כי ועוִד בזה"ֹל שכתב התורה, ברכת באמירת
בֱקריאת ג"כ חייבות וא"כ בתפֹלה חייבות והן תֱקנום, ֱקרבנות כנגִד ותפיֹלה

שם. וביאוה"ֹל ומג"א בט"ז ִדבריו והובאו עכ"ֹל, וכו', והֱקרבנות העוֹלה

נשים ִדֹלגבי ֹלֱקמן [וראה נשים ֹלגבי ואפי' חיוב הוא הֱקרבנות ִדאמירת וחזינן
הביאוה"ֹל ֹלמש"כ ובפרט התורה, בברכת חייבות זה ומכח בזה], חוֹלֱקים יש
חיובא, בר ִדנחשבות בברכה"ת אנשים ֹלהוציא יכוֹלות נשים זה ִדֹלטעם שם
חיובא בר נעשו איך ִדאֹל"ה ֹלאומרו, ממש ֹלחיוב ִדנחשב ִדחזינן וִדאי א"כ

זה]. בענין מ"ש ֹלהֹלן [וראה מחויבת אינה הזאת הֱקריאה כֹל אם בברכה"ת

עכ"ֹל. וכו', במִדרש כִדאיתא התמיִד פ' ֹלשנות וֱקבעו מ"ח סי' ריש הטור וֹלשון
אומרים שבת ֱקרבן ופסוֱקי התמיִד פרשת "אומרים בכותרת מ"ח סי' ובשו"ע
שם ז"ֹל וברמ"א י-ם]. מכון הוצאת שו"ע [וע' עכ"ֹל התמיִד", פרשת אצֹל
מהתפֹלה ֹלחֹלֱק שֱקבעוהו זה מכֹל ֹלכאו' ומשמע התמיִד", פרשת "ואומרים

ממש.

שם וכתב התורה ברכת ֹלגבי איירי הי"א פ"ז תפיֹלה ה' ז"ֹל ברמב"ם ומאיִדך
מִדברי מעט ֱקורא ואח"כ אֹלו ברכות שֹלש ֹלברך אִדם חייב יום בכֹל וז"ֹל,
ישראֹל בני את צו שֱקורין מֱקומות ויש כהנים ברכת ֹלֱקרות העם ונהגו תורה,
ומן המשנה מן הֹלכות או פרֱקים וֱקורין שתיהן, שֱקורין מֱקומות ויש

בעֹלמא. מנהג הוא התמיִד פ' ִדאמירת מֹלשונו ומשמע עכ"ֹל, הברייתות,

ישראֹל בני את צו שהיא תמיִד פרשת ֹלומר "נהגו כתב ב' סי' ריש בו - בכֹל וכן
מנהג. אֹלא ִדאינו ֹלנו הרי התמיִד", מעשה ֹלהזכיר כִדי

ֹלשונו ונעתיֱק מ"ח סי' וֱקציעה מור בספר יותר מפורשים ִדברים מצאתי ועוִד
חזינא וֹלא בעמיִדה, הֱקרבנות פ' ֹלומר שיש ע"ה בשם במג"א כתוב בֱקצרה,
ֹלענ"ִד נראה כך באמת אבֹל וכו', הכי ִדעביִד זצ"ֹל החסיִד הגאון מארי ֹלאבא
נגִד ֹלנו נתֱקנה התפֹלה ִדוֱקא כי בעמיִדה, הפרשה אמירת ֹלנהוג עיֱקר שאין
ֹלבאר המחברים האריכו וֹלכן תֱקנום תמיִדין כנגִד תפֹלות חז"ֹל כמ"ש הֱקרבן
אישתמיט וֹלא וֱק"ח, צ"ח סי' ֹלֱקמן כמ"ש הֱקרבן ִדוגמת וִדיניה התפֹלה ִדמיון
באמירת נוהג שיהיה [והיינו הֱקרבנות פרשת גבי הכי ֹלמִדכר מינייהו חִד
בִדין, וכן ש.פ.] תפיֹלה, ֹלגבי שאמרו כמו ִדעבוִדה ִדומיא הֹלכות הֱקרבנות
שאינו נותן והִדעת בגמרא, שורש ֹלאמירתן ואין גריִדא מנהג אֹלא אינן שהרי
במֱקום ֹלנו העומִדת היא בֹלבִד תפֹלה ִדוֱקא אֹלא וכו', בעֹלמא זכר אֹלא
הפסוֱקים אמירת ֹלנו שהוסיפו ז"ֹל האחרונים ורבותינו וכו', התמיִדין הֱקרבת
העוסֱק כֹל שאמרו ע"ִד בוִדאי ג"כ ומועיֹל בעֹלמא, ִדברים ֹלזכרון אֹלא אינו
ֹלהֱקרבה הנחשבת הטובה והכוונה הרצון עֹל הוא שנשכר וכו' עוֹלה בפרשת

בֱקיצור. שם עכ"ֹל וכו',

ֹלאמירתו ואין גריִדא מנהג אֹלא אינו הֱקרבנות ִדאמירת המו"ֱק בֹלשון וחזינן
בו. והכֹל הנ"ֹל ז"ֹל הר"מ מִדברי וכן כֹלֹל, חיוב ִדאינו ומשמע בגמרא, שורש

אהִדִדי. וֱקשיין מהתפֹלה, ֹלחֹלֱק ונחשב חיוב בזה ִדיש הוכחנו ֹלעיֹל ואיֹלו

ישראֹל כֹל "נהגו מ"ח סי' ריש ז"ֹל הגר"ז בשו"ע מ"ש עפ"י הִדברים ֹליישב ויש
שע"י התפֹלה, ֱקוִדם יום בכֹל התמיִד פרשת ֹלֱקרות עצמם עֹל חובה וֱקבעו
וכו'". במועִדו התמיִד ֱקרבן הֱקריבו כאיֹלו עֹליהם הֱקב"ה מעֹלה הזו הֱקריאה
ֱקבעוהו וֹלא מנהג הוא ביסוִדו ִדבאמת הנ"ֹל, הסתירות מיושב ִדבריו וֹלפי
עצמם עֹל חובה ֱקבעו ישראֹל שכֹלֹל אֹלא התפֹלה, מן כחֹלֱק התפֹלה מסִדרי
בו - והכֹל ִדהר"מ וא"ש עֹליהם, שֱקיבֹלוהו כיון חובה הו"ֹל ושוב ֹלאומרו,
עֹלייהו שֱקיבֹלוהו אחר ובאמת כמנהג, הביאוהו ע"כ הענין, שורש את הביאו
חובה ִדהו"ֹל האגור מ"ש וכן ט"ב, ֹלגבי כִדחזינן היום מסִדר כחֹלֱק נעשה

חובה. הו"ֹל עֹליהם שֱקיבֹלוהו ִדמאחר נשים], ֹלגבי [אפי'

והרי בברכה"ת, אנשים ֹלהוציא נשים יכוֹלות ִדֹלהאגור כתב שהביאוה"ֹל [ואף
בפ' נשים חיוב ואיֹלו מִדאורייתא, גמור חיוב הוא האנשים שֹל החיוב
יסוִד ִדיִדוע ֱקשיא, ֹלא ֹלחובה, עֹלייהו שֱקיבֹלוהו מכח רֱק הוא הֱקרבנות
הֹל' סוף ז"ֹל הגרי"ז בחי' [וכ"ה הספר ריש ברכה בעמֱק שהובא ז"ֹל הגר"ח
ֹלברך, חייב שֹלומִד כֹל רֱק ת"ת, מצות ֹלֱקיום ֱקשור אינו ִדברכה"ת ברכות],
הואיֹל ה"נ וא"כ וכו', אֱקרא ה' שם ִדכי מֱקרא כִדיֹלפינן ברכה, צריכה ִדתורה
ושפיר ברכה"ת ֹלברך גמור חיוב עֹליהם יש שוב הֱקרבנות פ' ֹלומר ובאות

וֱק"ֹל]. האנשים, מוציאות
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ֱקרבנות אמירת ִדין מֱקור

ת"ת או תפיֹלה ִדין

באמירה הֱקרבה ִדיני

ֱקרבנות סִדר ֹלהם תֱקנתי ֹלאברהם הֱקב"ה ִדאמר ֹלא: במגיֹלה הִדין מֱקור
ומוחֹל ֱקרבן ֹלפני מֱקריבין כאיֹלו עֹליהן אני מעֹלה בהן שֱקוראים זמן כֹל

עוונותיהם. כֹל עֹל אני

ומשמע יו"ט. במוספי ֹלֱקרה"ת המֱקור ִדזהו (רפג) וטור כג. מגיֹלה תוס' ועי'
הס"ת ִדמֱקיפין (תרס) הגר"א ביאור ועי' ֱקרה"ת. היינו "שֱקוראים" ִדמ"ש

וכו'. מגיֹלה בסוף כמ"ש מזבח במֱקום שהיא כיון הֹלוֹלב] [עם

(שו"ת וז"ֹל במגיֹלה הגמ' מצִד הֱקרבנות ִדאמירת ֹלהִדיא מבו' בראב"ן אך
הֱקב"ה אמר ִדאמרינן משום תמיִד פרשת יום בכֹל ֹלומר שתיֱקנו מה ֱקכ)
ֹלפני הֱקרבתם כאיֹלו עֹליכם מעֹלה ואני ֱקרבנות פרשת ֹלפני ֱקורין תהיו

הֱקרבתן. כנגִד וֱקריאתן ֱקרבן,

וז"ֹל התפיֹלה ֱקוִדם הֱקרבנות אמירת ֹלענין הביאה מח בסי' גופיה הטור וכן
סִדר וכו' ביהמ"ֱק שאין בזמן במִדרש כִדאיתא התמיִד פר' ֹלֱקרות וֱקבעו
ֹלפני. הֱקריבום כאיֹלו עֹליהם אני מעֹלה בהן שעוסֱקין זמן כֹל הֱקרבנות

וכו'. חטאת הֱקריב כאיֹלו חטאת בתורת העוסֱק כֹל (ֱקי.) מנחות סוף בגמ'
במהרש"א וכ"מ בֱקריאה. סגי וֹלא בהֹלכותיהן ועסֱק ִדוֱקא משמע

מֱקרבנות. שעִדיף ת"ת במעֹלת ִדאיירי אחרונים ועוִד

פירוש, ֹלֹלא הפרשה ֹלשון שיגרוס הכוונה ִדאין (ז,ֹלז) צו פר' בחיי רבינו ועי'
תורת את ומבין הענינים בביאור מתבונן כשהוא ִדוֱקא העוסֱק מעֹלת אֹלא
כאיֹלו נמחֹלין עוונותיו ויהיו המצוות בֱקיום יותר ישתִדֹל וממיֹלא הֱקרבנות

סֱק"א, מח ומ"ב א סי' מחה"ש ועי' ֱקרבן. הֱקריב

ִדהיא נראה מח], [וסי' א סי' שבטוש"ע האמירה בִדין משא"כ
שאומר במה הוא ִדהעיֱקר שבה"ֹל), (עי' שפתינו פרים ונשֹלמה משום

"שבֱקריאה יה"ר אומר שאינו חטאת ֹלגבי הב"ח כמ"ש היה"ר
ב"י ועי'
ִדמ"מ ותי' היה"ר, אומר שאינו כיון חטאת פר' כֹלֹל אומר ִדֹלמה שהֱק' שם

ֹלברך ִדצריך (א,ט) שכ' ת"ת מצִד מועיֹלה ִדהאמירה מבואר בֹלבוש אך
הכא אבֹל בֱקשה, בִדרך הנא' פס' עֹל ֹלברך שא"ץ ֹלמ"ִד אפי' ברכה"ת ֱקוִדם
והוא בתורה ֱקורא רֱק ובֱקשה ריצוי ֹלשון שום הפסוֱקים באֹלו אין "הרי

ֱקרבן. כמו ומועיֹל מכפר

הטור . ִדנחֹלֱקו בפוס' מצינו ענינים בכמה
ב"ח ועי' ביום. אֹלא יאמר ֹלא פסֱק ובשו"ע ביום. ֹלאמרה יותר טוב כ' א בסי'
ִדֹלשו"ע הרי בתורה. כֱקורא אֹלא הֱקריב כאיֹלו נחשב אינו בֹליֹלה ִדהאומר
ממש האמירה ִדאין נראה ֹלעיכובא ִדאינו הטור ובִד' הֱקרבה, ִדיני בעינן

הֱקרבה. כמעשה

ִדוגמת הֱקרבנות "פר' מח ר"ס המג"א מ"ש ֹלענין וכן
משום ֹלעמוִד שא"צ [בשע"ת] שור הבכור וִד' בעמיִדה". שהיו הֱקרבנות
הוא וכי ֹלגמגם "ויש שכ' (א,י) א"ר ועי' הבעֹלים. אֹלא המֱקריב הכהן ִדאינו
ועי' שהאריך. (מח,א) בשע"ת ועי' עי"ש ֱקרבן" כמֱקריב ִדינים בכֹל ממש

ֱקרבנות". ֹלפני ומֱקריבים עומִדים הם "כאיֹלו (יִד) צו תנחומא

ֹלומר שצריך מח) וא"ר בא"ז (מובא חכמה הִדרך מ"ש גם בזה תֹליא וֹלכאו'
ִדהֱקרבן. ִדומיא בציבור התמיִד פר'

במֱקום ִדהאמירה "משום הב"ח ופי' היה"ר אומר אינו ִדבחטאת (א) טור עי'
ֹלעזרה." חוֹלין מביא כאיֹלו והו"ֹל חטאת מחוייב אינו ושמא ההֱקרבה

ִדהֱקורא מח ברמ"א ועי'
ב' כמֱקריב יהא שֹלא המג"א וכ' בתורה כֱקורא יכוין שניה פעם התמיִד פר'

תמיִדין.

ועי' חובה, היא התמיִד פר' שֱקריאת (ה) הֹלֱקט השבֹלי וכ'
שאר [וֹלגבי חי"א. ועי' בע"פ, ֹלאמרה מותר חובה שֱקריאתה ִדכיון י: ברכות תר"י
(א,ט), הגר"ז בשו"ע וכ"כ עִדיף, ִדת"ת (פִד) פ"ט ברכות חמוִדות ִדברי עי' ֱקרבנות

זה]. בֱקרבן שנתחייב יוִדע אא"כ

ֹלפ"ז וצ"ע
התמיִד. בפר' ֱקרה"ת יום בכֹל תיֱקנו ֹלא באמת אמאי

שעוסֱקין. זמן כֹל אֹלא במגיֹלה, הגמ' כֹל' שֱקורין זמן כֹל ֱקאמר ִדֹלא וִדו"ֱק

הביאוה ִדֹלא מהא וכ"מ
ֹלהֹלן ועי' שהביאה ֹלבוש עי' אך בתפיֹלה, ֱקרבנות ֹלאמירת כמֱקור הנ"ֹל הראשונים

בשי'.

עבוִדת ס' בהֱקִדמת וע"ע
הח"ח. חמיו בשם מ"ש הֱקרבנות

שיבנה עִד ֹלהגין שמועיֹלה ִדהיינו ביאר א' או"ח צבי הר ובשו"ת
הפר'. באמירת הסתפֱק וֹלא פנֱקסו עֹל שכ' אֹלישע בן ישמעאֹל מר' וראייתו ביהמ"ֱק,
מוִדה ובזה יה"ר, ֹלומר יכֹל וא"כ שחייב בבירור יִדע ישמעאֹל ר' ִדהרי ע"ִד יֹלה"ע אך
מחיוב נפטר וֹלא ֱקצת מכפר ִדֹלעוֹלם ב או"ח ֹלב חֱקרי ועי' ֹלגמרי. ִדמכפרת הב"י
התמיִדים כֹל את יביאו ביהמ"ֱק ִדכשיבנה מפאנו הרמ"ע בשם [והובא ֱקרבן.
נעשה השבת יום מוסף את בתפיֹלה אומרים וֹלכן בגֹלות שחסרנו והמוספים

ונֱקריב].

האי כמֱקור במנחות הגמ' נֱקט בס"ו ִדֹלעיֹל ֹלשי' והוא
ִדינא.

מוכח [ושם
ֱקרבן]. ֹלמחוייב ִדוֱקא ִדאינו

והוא
הֱקריב. כאיֹלו ֹל"ח הֱקרבן בתנאי שֹלא ִדאמירה כנ"ֹל ֹלשי'

ת"ת

תפיֹלה ִדין

יה"ר בֹלא
הֱקריבה". כאיֹלו ִדהו"ֹל יה"ר כשאומר משא"כ בתורה, כֱקורא הו"ֹל

ֱקצת. מכפרת

ממש כהֱקרבה הויא האמירה אם

בעמיִדה יאמר

הזה

: ו י ש כ ע ר ש ֱק ת ה א ת ו ר ב ח 9141217ֹל

חז"ֹל ֱקרו ֹלמה הֱקשו סמוך) ִד"ה ע"ה ֱק"ז (ִדף בפסחים התוס'
שֹל התמיִד עם מנחה שהֱקריבו משום ִדאי זה, בשם מנחה ֹלתפיֹלת
ותירצו התמיִד, עם מנחה מֱקריבין היו בשחר גם הֹלא הערביים, בין
אֹלא התמיִד, מנחת ע"ש נֱקראת שהתפיֹלה נמי הכי ִדאין א', בתירוץ
עִדיף, "שחרית" והשם "שחרית", ֹלתפיֹלת אחר שם יש ִדבשחר

עוִד, ועיי"ש

ִדאמירת בפשיטות, כתב ִדתמיִד פ"ז סוף ישראֹל בתפארת והנה
כנגִד הוא עשרה" וה"שמונה הִדם, פרשת כנגִד היא התמיִד פרשת
ניחוח", "ֹלריח כתיב ִדבהֱקטרה הִדברים ויסוִד האיברים, הֱקרבת
בעמך ה"א "רצה שאומרים וכמו ֹלרצון, הם התפיֹלות זה וכנגִד
תֱקבֹל וכו' ותפיֹלתם ישראֹל "ואשי - ובהמשך ובתפיֹלתם", ישראֹל
תענית, במס' שאחז"ֹל [כמו ֹלכפרה, הם הֱקרבנות ואמירת ברצו",
שבא הִדם עבוִדות כנגִד וזהו שם] ובב"י מ"ח סי' בטור והובא
ֹלהֱקשות, יש ומעתה - בס"ִד] בִדבריו, הסבר ֱקצת [הוספתי ֹלכפרה
שֹל תמיִד שֹל האיברים כנגִד הא מנחה, שֹל השמו"ע תיֱקנו מה כנגִד
ֹלתרץ יש זה [ואמנם "ערבית", תפיֹלת תיֱקנו הערביים בין
הוא ערבית ִדתפיֹלת משמע, ה"ו תפיֹלה מהֹלכות פ"א ִדברמב"ם
בס"ִד ונתבאר הֹליֹלה", כֹל והוֹלכין "מתאכֹלין שהאיברים מה כנגִד
ב"משיֹלת או האיברים, בהעֹלאת נשֹלמת "הֱקטרה" ִדמצות במֱק"א
הוא בהֱקטרתן, ֹלהשיך שחייבים ומה כ"ו) מנחות (עי' ברובן", האור
שכנגִד ֹלומר, ויש אש", שֹל "ֹלחמו ונעשו בהן, זכה שהמזבח משום
כֹל והוֹלכין ש"מתאכֹלין מה וכנגִד מנחה, תפיֹלת תיֱקנו "ההֱקטרה"

ערבית] תפיֹלת תיֱקנו - ההֱקטרה מצות ֱקיום אחר הֹליֹלה"

התמיִד", "מנחת כנגִד הוא מנחה שֹל ִדהשמו"ע ֹלתרץ יש אמנם
בשֱקיעה"ח, נפסֹלין ואין בֹליֹלה ֹלהעֹלותן מותר האיברים ִדהֹלא
בשֱקיה"ח, נפסֹלת ביום העֹלה ֹלא אם התמיִד מנחת משא"כ
תפיֹלת נֱקרא אמאי בס"ִד היטה ומיושב ע"ב] כ"ו מנחות [כמבואר
כֹל כנגִד השמו"ע ִדבשחרית התמיִד, מנחת שם עֹל זה, בשם "מנחה"
המנחה ע"ש התפיֹלה עיֱקר תיֱקנו במנחה משא"כ ההֱקטרות,
בֹליֹלה ֹלהעֹלותן שמותר האיברים וכנגִד ביום, ֹלהעֹלותה שחייבין

היטב. ועיין "ערבית", תיֱקנו

פרשת ֹלומר נוהגים יש ס"ט א' סי' או"ח השו"ע כתב
פרשת ואח"כ הִדשן תרומת פרשת ואח"כ הכיור
שם אך הִדברים, כפֹל ונ' מ"ח ובסימן וכו'. התמיִד
[ויתכן וצ"ע. מנהג, וֹלא התפיֹלה מסִדר ִדהוי משמע

הפרשיות]. שאר אגב מנהג נֱקט א' ִדבסי'

אותו ושחט פסוֱק הֱקרבנות עם יאמר ח', בסעיף שם
ובמשנ"ב עוֹלה. ֱקרבן בפרשת שנכתב המזבח, ירך עֹל
התמיִד. פרשת אחר ֹלאומרו נוהגים וכהיום כ' סֱקי"ט
שבת מוסף פסוֱקי התמיִד אחר אומרים בשבת והנה
הם ִדשבת המוספין וֱקרבנות מ"ח], בסי' השו"ע [כמ"ש
ושחט פסוֱק ֹלומר ראוי שבשבת נראה כן אם עוֹלות,

המוספין. פסוֱקי אחר אותו
גרבר אפרים הרב

מנחה בשם שחרית נֱקרא ֹלא מנחהמִדוע בשם שחרית נֱקרא ֹלא מִדוע

הערותהערות

גרינהויז יחזֱקאֹל גרינהויזהרב יחזֱקאֹל הרב
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הֱקרובות הפרשיות הֱקרובותנושאי הפרשיות נושאי

בתיבה ֹלהניח אפשר ֹלהנ"ֹל ִד"ת
חמִד שִדי רח' יוסף" "בית הספרים אוצר שבפתח

בתיבה ֹלהניח אפשר ֹלהנ"ֹל ִד"ת
חמִד שִדי רח' יוסף" "בית הספרים אוצר שבפתח

הפסח בימי או ויו"ט בשבת ֹלתוִדה מזמור אומרים שאין כתב ס"ט) נא (בס' הרמ"א
עוִד. יעו"ש אֹלו, בימים ֱקריבה תוִדה ִדאין משום ביאר והמ"ב בעריוה"כ. וֹלא בער"פ וֹלא
שייך ִדֹלא היכי וכֹל יסוִדה ֹלתוִדה מזמור ִדאמירת ומבואר

נמרינהו. ֹלא נמי מימר ִדֹלעיֹל, ימים הני וכגון ֹלאֱקרובינהו

מפני ובשמחה, אומרים ֹלתוִדה ִדמזמור שכ' ִד) (יִד, שו"ע מהֱקיצור מתבאר וכן
שהוא

בסִדר וֹלא המזמורים, שאר בין ִדזמרה בפסוֱקי מֱקומו שנֱקבע ממה מאיִדך, אך
יש ֹלתוִדה ִדמזמור (שם) בשו"ע וכמ"ש והוִדאה, שבח שיסוִדו משמע הֱקרבנות,

ע"כ. ֹלתוִדה, ממזמור חוץ ֹלהתבטֹל עתיִדות שכֹל בנגינה, ֹלאומרה

הוה ומאיִדך הוא א' מצִד בהון, איתנייהו ִדתרוייהו ֹלומר מוכרחים כן עֹל ואשר

ֹלפי ויו"ט בשבת ֹלתוִדה מזמור ֹלומר שֹלא נוהגין שבאשכנז כתב נא) (או"ח בטור והנה
ֹלהֱקריבה אתו ִדיֹלמא ֹלמיחש ִדֹליכא ע"ז וכ' בהן, ֱקריבה תוִדה שאין

עכ"ִד. בהכי. אינשי טעו ִדֹלא ביהמ"ֱק, כשיבנה

הֱקרבנות, אמירת משום יסוִדו אשכנז ִדֹלמנהג הנ"ֹל, בִדרך פֹלוגתתם ֹלבאר ונראה
מצִד ֹלהמנע שייך ֹלא וממיֹלא וזמרה, שבח ִדברי אֹלא אינו עיֱקרו הטור ֹלשי' ואיֹלו

כמ"ש. ֹלהֱקריבה אתו ִדיֹלמא חששא ֹליכא וגם הֱקרבה, יום שאינו

וִד"ת רפ"א), (בסי' בפוסֱקים מפורשים ִדברים ִדשו"מ בפי, היתה אמת ה' ִדבר כי ות"ֹל
וכ' ִדבריו את כפֹל שבת בהֹל' בטור שהרי במֱק"א. ועשירים אחִד במֱקום עניים

בשבת ֱקריבה תוִדה שאין ֹלפי בשבת ֹלתוִדה מזמור אומרים אין שבאשכנז

זה ִדמזמור משום שהוא כ' הטור שי' בביאור והב"י
ִדמִדֱקאמר באשכנז המנהג ביאר ב) (אות שם בִדרישה ומאיִדך
ֹלן הרי זה מזמור אומרים אנו כאיֹלו משמע ֹלתוִדה,

זו. חֱקירה ֱקוטב עֹל סובבת הראשונים ִדפֹלוגתת

הֱקרבנות, אמירת בִדין

בעמיִדה
תוִדה. ֱקרבן במֱקום

השירות

"מזמור"
"ֹלתוִדה"!

ֹלמונעו צריך ואין

טעם ואינו
עיֱקר. שֹל

ֱקרבן ֹלשם אותו אומרים אנו אין
הוִדאה. ֹלשם אֹלא תוִדה

תוִדה. ֹלֱקרבן אומרים אנו

ֹלתוִדה מזמור אמירת ֹלתוִדהיסוִד מזמור אמירת יסוִד
יצא אי"ה

הסִדר ֹליֹל ענייני עֹל
הֹליֹלה) ומצוות פסח שֹל הגִדה (כוֹלֹל

חומר ֹלשֹלוח המעונין מכֹל מבֱקשים
האפשרי. בהֱקִדם וֹלמסור ֹלהזִדרז

ניסן ִד' ראשון יום ֹלמסירה אחרון תאריך

ֱקשר ֹליצור מתבֱקש ֹלהנציח או ֹלתרום שמעונין מי כמו"כ

מורחב ִדפרשא עומֱקא גֹליון

שבגֹליון ֹלחיִדו"ת והארות הערות
ֹלִדוא"ֹל: ֹלשֹלוח gal200@neto.bezeqint.netניתן

ִדפרשה". "עומֱקא בתיבת או
מֹלא. שם תחת רֱק ֹלתגובות מתיחסת המערכת

בר"ת). ֹלהשתמש אפשר התגובה (בפרסום

בוֱקר

אחה"צ

ערב

נושא

עיון גמרא

הש"ס מפעֹל גמרא

פתוח

יומי ִדף

יומי ִדף

הזמנים בבין ביצה מסכת

או"ח הֹלכה

הזמנים בבין ביצה מסכת

הזמנים בבין -הספֱק גמרא

גמרא

הֹלכה

ֹליום כעמ' - גמרא

משה זכרון

חפציבה עִדיף

המרכזי ביה"כ אזור

4:00-7:00

4:00-7:00

8:30-10:00

7:00-8:00

6:45-7:45

9:00-10:00

9:00-12:00

12:00-13:00

9:00-1:00

10:00-1:00

9:00-1:00

9:00-1:00

(גמיש) ברכפֹלִד

ברכפֹלִד

ברכפֹלִד

גמיש

אוה"ח הישיבות חניכי

הִדרומית הגבעה אזור

גמיש

ברכפֹלִד

הפסגה נאות

25

הֹלימוִדזמן מֱקום

חברותא ֹלֱקביעת

9141217
חברותות ִדרושים
2 ה4 מ מ י ב ת ו ע ש

כה
ות

ואאתורבחֹלתב
יש

רוע ֱקובעי
עיתים

שֹלמה ובריאות הצֹלחה ֹלברכה, - שמו בעיֹלום החפץ הנִדיב ע"י נתרם זה שֹלמהעֹלון ובריאות הצֹלחה ֹלברכה, - שמו בעיֹלום החפץ הנִדיב ע"י נתרם זה עֹלון

הסִדר ֹליֹל עניני פסח] - [ערב צו

בֱקרבן סמיכה - שמיני

מיֹלה - מצורע תזריע
עור ֹלפני - ֱקִדושים אחרי

העומר ספירת - אמור
בפרך תרִדה ֹלא - בחוֱקותי בהר

בצהריים]. ג' יום עִד בִדוא"ֹל או ִדיסֱק א' [ע"ג יום עִד מסירה מורחב, גֹליון

הגִדוֹל. שבת עִד בִדיסֱק/ִדוא"ֹל] [רֱק מסירה

רוברג שֹלום רוברגהרב שֹלום הרב
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