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הרב ארי דוד קאהן

 .1ויקרא פרק ו ,ז-יב
תּוֹרת ַה ִמּנ ָ ְ֑חה ַה ְק ֵ֨רב א ָ ֹ֤תהּ בְּנֵ ֽי־אַהֲר ֹ ֙ן ִלפ ְֵנ֣י ֔ה' ֶאל־פּ ְֵנ֖י ַה ִמּזְבֵּ ֽ ַח) :ח( ְוה ִֵ֨רים ִמ ֶ֜מּנּוּ ְבּ ֻק ְמ ֗צוֹ ִמ ֤סּ ֹלֶת
)ז( ו ְ֥ז ֹאת ַ ֖
ַנּוֹת ֶרת
ַה ִמּנְחָה֙ וּ ִמ ַ
ִיח ֹ ַח אַזְכּ ָָר ָ ֖תהּ ַל ֽה') :ט( ְוה ֶ ֣
שּׁ ְמ ָ֔נהּ ְו ֵא ֙ת כָּל־ ַהלְּב ָֹ֔נה ֲא ֶ ֖שׁר עַל־ ַה ִמּנ ָ ְ֑חה ְו ִה ְק ִ ֣טיר ַה ִמּזְ ֵ֗בּ ַח ֵ ֧רי ַח נ ֛
ֶל־מוֹעד י ֹא ְכלֽוּ ָה) :י( ֹל֤ א תֵ אָפֶה֙ ָח ֵ֔מץ
ִמ ֶ֔מּנָּה י ֹאכְל֖ וּ אַה ֲ֣ר ֹן וּב ָָנ֑יו ַמ ֤צּוֹת ֵתּֽאָ ֵכל֙ ְבּ ָמ ֣קוֹם ָק ֔ד ֹשׁ ַבּחֲצַ ֥ר ֽא ֹה
ֵ֖
ֶחל ָ ְ֛קם נ ַ ָ֥תתִּ י א ָ ֹ֖תהּ ֵמ ִא ָ ֑שּׁי ֤ק ֹדֶ שׁ ָ ֽקדָ שִׁים֙ ִ֔הוא ַכּח ָ ַ֖טּאת ְו ָכ ָא ָשֽׁם) :יא( כָּל־זָ ֞ ָכר ִבּב ְֵנ֤י אַהֲר ֹ ֙ן י ֹֽא ֲכ ֶ֔לנָּה חָק־עוֹלָם֙
שׁר־י ִגַּ ֥ע בּ ֶ ָ֖הם י ִ ְקדָּ ֽשׁ :פ
לְד ֣ ֹר ֹתֵ י ֶ֔כם ֵמ ִא ֵ ֖שּׁי ֑ה' ֛כּ ֹל ֲא ֶ
 .2שמות פרק כט ,א-ג
ֵיל֥ם שׁ ַ ְ֖ני ִם תְּ מִימִ ֽם) :ב(
ֲשׂה לָהֶ ֛ם ְל ַקדֵּ ֥שׁ א ָ ֹ֖תם ְלכ ֵ ַ֣הן ִל֑י ֠ ְל ַקח ַפּ֣ר ֶא ָ ֧חד בֶּן־בּ ָ ָ֛קר ְוא ִ
)א( ְו ֶ֨זה הַדָּ ָ֜בר ֲא ֶשֽׁר־תַּ ע ֶ ֥
ֲשׂה א ָֹתֽם:
ִיקי ַמ ֖צּוֹת ְמ ֻ
שּׁ ֶמן ְ
ו ֶ ְ֣לחֶם ַמ ֗צּוֹת ְוחַֹּל֤ ת ַמצּ ֹ ֙ת בְּלוֹּל֣ ת ַבּ ֔ ֶ
שׁ ִ ֣חים בּ ָ ַ֑שּׁ ֶמן ֥ס ֹלֶת ח ִ ִ֖טּים תַּ ע ֶ ֥
וּרק ֵ ֥
 .3ויקרא פרק ב ,ד-ו
ַשּׁ ֶמן:
שׁ ִח֥ים בּ ָ ֽ
ִיקי ַמ ֖צּוֹת ְמ ֻ
שּׁ ֶמן ְ
)ד( ו ְִכ֥י תַ ְק ִ ֛רב ָק ְרבַּ ֥ן ִמנ ָ ְ֖חה ַמ ֲא ֵפ֣ה תַ נּ֑ וּר ֣ס ֹלֶת חַלּ֤ וֹת ַמצּ ֹ ֙ת בְּלוֹּל֣ ת ַבּ ֔ ֶ
וּרק ֵ ֥
ס )ה( ְו ִאם־ ִמנ ָ ְ֥חה עַל־הַ ֽ ַמּח ַ ֲ֖בת ָק ְרבּ ֶָנָ֑ך ֛ס ֹלֶת בְּלוּלָ ֥ה ב ֶ ַ֖שּׁ ֶמן ַמ ָ ֥צּה תִ ְה ֶי ֽה) :ו( פּ ָ֤תוֹת א ֹתָ הּ֙ פִּתִּ֔ ים ְוי ָ ַצ ְק ָ ֥תּ ע ֶָל֖י ָה
ָ ֑שׁ ֶמן ִמנ ָ ְ֖חה הִ ֽוא :ס
 .4רש"י ויקרא פרשת צו פרק ו פסוק י
)י( לא תאפה חמץ חלקם  -אף השירים אסורים בחמץ:
 .5אבן עזרא ויקרא פרשת צו פרק ו פסוק י
)י( וטעם לא תאפה חמץ הוא העקר במצות פסח .כחטאת וכאשם כן המנחה:
 .6ריקאנטי ויקרא פרשת צו פרק ו פסוק י R. Menachem Recanati was born in Italy, 1250-1310
)י( לא תאפה חמץ חלקם נתתי אותה וגו' ]שם י[ .כבר רמזתי איסור החמץ ומשם תשכיל ,ורז"ל
למדו מכאן במנחות ]נה ע"א[ שאפילו השיריים הנאכלים לכהנים הם מצה ולא חמץ שנאמר לא
תאפה חמץ חלקם ,והטעם ידוע כי מדת הכהנים הפך ההחמץ.
 .7ריקאנטי שמות פרק יב
)ג( דברו אל כל עדת בני ישראל לאמר וגו' ]י"ב ,ג'[ .פסח מצרים מקחו היה מבעשור ,רמז לעשר
ספירות בלימה .ובעניני הפסח אתן לך כלל אחד ,כבר ביארנו כי גאולת מצרים היתה על ידי מלאך
הגואל בכח השם הגדול ,זהו ]להלן ל"ב ,י"א[ אשר הוצאת מארץ מצרים בכח גדול וביד חזקה,
והשה מן הפסח רומז אליה .ובעבור היותה כלולה מן הרחמים על כן צוה להיות זכר ,כי המדות
כוללות זו את זו ,כענין שאמרו רבותינו זכרונם לברכה ]ברכות י"א ע"ב[ כדי להזכיר מדת יום
בלילה ומדת לילה ביום .וצוה ג"כ להיותו תמים ,כי הוא בא לרצון השם הנכבד רמז לשכינה שנאמר
בה ]שיר השירים ד' ,ז'[ כולך יפה רעיתי ומום אין בך ,כי מאחר שים שלום בעולם ,כל מדות הדין
ספו תמו ,והכל שלום ,הפך ]ירמיה ו' ,ז'[ ישמע בה על פני תמיד חלי ומכה ,והבן זה מאוד .והיתה
מצות שחיטתו בין הערבים בעת תפלת המנחה שתיקן יצחק אבינו ע"ה ,וכבר ידעת ענינה .ונתינת
הדם על המשקוף ועל המזוזות ,הוא דוגמת הקרבה למדה ההיא ,כענין שנאמר ]להלן י"ב ,י"ג[ והיה
הדם לכם לאות על הבתים אשר אתם שם וגו' .והיתה מצות אכילתו בלילה ,רמז למדת לילה ,ועל כן
]שם י'[ לא תותירו ממנו עד בוקר .וטעם להיותו צלי אש ,לרמוז לאש של מעלה אוכלת אש ,וצריך
להתיש כחה וכח המקטרגים המקבלים משם ,וזה טעם איסור בשל מבושל במים.
… .והיתה מצות אכילתו על מצות ומרורים ,שתהיה כלולה ,כי המצה רמז למדת רחמים והמרור
למדת הדין ,ולשונו מוכיח כן.
)טו( שבעת ימים מצות תאכלו וגו' ]שם ט"ו[ .טעם חיוב אכילת מצה בלילה הראשון ואיסור אכילת
חמץ כל שבעה ,כבר רמזתיו כי החמץ רמז למדת הדין החמוצה ,והוא מלשון ]תהלים ע"א ,ד'[ מכף
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מעול וחומץ ,והמצה רמז למדת רחמים .ובענין המנחות יתבאר יותר בגזירת האל .ונוהגת המצוה
הזאת ז' ימים ,רמז לז' צורות הקדושות שיש לו להקב"ה ,וכדי שלא יקצץ בנטיעות ויתן כל הכח
בשכינה בלתי כח השם הגדול ,על כן צוה באכילת מצה שלא יזוז דעתו ממדת רחמים ,זהו שאמרו
רבותינו ז"ל ]פסחים מ"ג ע"ב[ כל שישנו בבל תאכל חמץ ישנו בקום אכול מצה וכו' .ומכאן תבין
רמז באיסור הקרבת השאור ,והבן.
 .8ריקאנטי שמות פרק כג
)יח( לא תזבח על חמץ דם זבחי וגו' ]שם י"ח[ .אמרו זכרונם לברכה ]פסחים ה' ע"א[ לא תשחט את
הפסח ועדיין החמץ קיים ,וסוד הענין הזה הוא שלא להראות בפעולותיו לתת כל הכח למדת הדין
בלתי כח השם הגדול יתעלה ,כי כפי פעולות הנעשין למטה כך נעשין למעלה.
 .9ריקאנטי ויקרא פרק ב
)יא( כל המנחה אשר תקריבו ליי' לא תעשה חמץ כי כל שאור וכל דבש וגו' ]שם יא[ .בעבור
שהקרבנות באים לרצון לשם הנכבד להשלים אלינו כל המדות ,על כן לא יבואו מן הדברים אשר
להם היד החזקה כמו השאור הרומז למדת הדין החמוצה והקשה ,גם לא יבואו מן הדברים המתוקים
לגמרי כמו הדבש רק מן המזוגים ,כענין שאמר בבריאת עולם ]ב"ר יב ,טו[ שיתף מדת רחמים עם
מדת הדין ובראו .ואם יקשה לך היאך היו מקריבין חלב ודם המיוחדים לזרועות עולם לפי דעת אחד,
עדיין נבאר בזה לפנינו בגזירת השם.
] .10רבינו[ בחיי ויקרא פרק ב R’ Bahya Ben Asher 1255-1340
)יא( כי כל שאר וכל דבש לא תקטירו ממנו אשה לה' .כתב הרב ז"ל בספר המורה :כי מנהג עובדי
עכו"ם שבכל מנחתם היו מקריבין חמץ והיו מערבים הדבש בכל קרבנותיהם ולכן אסרם לגבוה.
וכענין זה אמרו רז"ל )ספרי שופטים קמו( במצבה שהיתה נבחרת בימי האבות ואח"כ שנאה השם
מפני שעשאוה חק לעבודה זרה ,כמו שנאמר) :דברים טז ,כב( "אשר שנא ה' אלהיך".
וע"ד הפשט :כי הקרבן לכפר בו כל עונותינו ,ולולא המסית והמדיח שהוא יצר הרע לא היה אדם
חוטא ולא היה צריך לקרבן כלל ,והשאור והדבש הן הן יצר הרע עצמו ,כמו שאמרו רז"ל )מכילתא
פסחא ה ב( לענין חמץ ומצה בפסח צריך אדם לפנות לבבו מיצר הרע ,והוא שאמרו) :דברים טז ,ג(
"לא תאכל עליו חמץ" ,לענין קרבן פסח ,וקרבן פסח היה כפרה על עבודה זרה שעבדו במצרים,
ולכן הוא מרחיקם מיצר הרע שלא לשוב לעבודה זרה .ודבש גם כן יצר הרע ,כי דב"ש בגימטריא
אשה ,והאשה היא יצה"ר ,כי כן מצינו באדם הראשון כשחטא אמר) :בראשית ג ,יב( "האשה אשר
נתתה עמדי" ,רצה לומר יצר הרע שיצרת בי ,והאשה אמרה) :שם ,יג( "הנחש השיאני" ,וזה סוד
נחש והאשה והאיבה ,ולכן הורחקו השאור והדבש מהקרבן כי לא יתכן שני הפכים בנושא אחד ,ועוד
כי היה נמצא טובל ושרץ בידו ,ודי למבין.
וע"ד הקבלה :השאור והדבש רמז למדת הדין כידוע מלשון חמץ ,ולפי שהם דברים שיצאו ממזגם
לכך הם מרוחקים מן המזבח ,על כן אמר" :לא תקטירו ממנו אשה לה'" ,כי כיון שהכוונה לשם
המיוחד לא תאפה חמץ ולא תקטירו שאור ודבש.
 .11שמות פרק כג ,יג-יט
שּׁ ַ ֖מע עַל־פִּ ֽיָך) :יד( שָׁ ֹל֣ שׁ
ֹלהים אֲ ח ִֵרים֙ ֹל֣ א תַ זְ ִ֔כּירוּ ֹל֥ א י ִ ָ
שּׁ ֵ ֑מרוּ ְו ֨ ֵ
ֵיכם תִּ ָ
)יג( וּב ְ֛כ ֹל ֲא ֶ
שׁם אֱ ִ ֤
שׁר־אָמַ ְ֥רתִּ י ֲאל ֶ ֖
שׁב ַ ְ֣עת יָמִים֩ תּ ֹא ַ֨כל ַמ ֜צּוֹת כַּ ֽ ֲא ֶ ֣שׁר ִצוִּיתִ֗ ָך לְמוֹ ֵע ֙ד ֣ח ֹדֶ שׁ
שׁמ ֹ֒ר ִ
צּוֹת תִּ ְ
ת־חג ַה ַמּ ֘
ְר ָג ִ֔לים תָּ ֥ח ֹג ִל֖י ַבּשָּׁנָ ֽה) :טו( ֶא ַ ֣
שּׂ ֶ ֑דה
שׂיָך ֲא ֶ ֥שׁר תִּ ז ַ ְ֖רע ַבּ ָ
ִכּוּרי ַמ ֲע ֔ ֶ
ִי־בוֹ י ָ ָ֣צאתָ ִמ ִמּצ ָ ְ֑רי ִם וְֹלא־י ֵָר ֥אוּ פ ַָנ֖י ֵר ָ ֽ
יקם) :טז( ו ַ ְ֤חג ַה ָקּצִי ֙ר בּ ֵ ֣
הָ ֽאָ ִ֔ביב כּ ֖
וּר ָ֔ך אֶל־
שֹׁל֥ שׁ ְפּע ִ ָ֖מים ַבּשּׁ ָָנ֑ה י ֵָר ֶאה֙ כָּל־זְכ֣ ְ
שּׂ ֶדֽה) :יז( ָ
שּׁ ָ֔נה בְּאָ ְספְָּך֥ אֶ ֽת־ ַמע ֶ ֲ֖שׂיָך מִן־ ַה ָ
ו ַ ְ֤חג הָ ֽאָ ִס ֙ף בּ ֵ ְ֣צאת ַה ָ
ִכּוּר ֙י
שׁית בּ ֵ
ַד־בּ ֹ ֶקר) :יט( ֵרא ֗ ִ
ָאָד ֹן׀ ֽה') :יח( ֹלֽא־תִ זְבַּ ֥ח עַל־ח ֵ ָ֖מץ דַּ ם־זִב ִ ְ֑חי ְוֹלֽא־י ִָל֥ין ֵ ֽחלֶב־ ַח ִגּ֖י ע ֽ
פּ ְֵנ֖י ה ֥
ַשּׁל גּ ִ ְ֖די ַבּחֲלֵ ֥ב ִאמּֽוֹ :ס
ֹלהיָך ֹלֽא־תְ ב ֵ ֥
אַדְ ָ ֣מתְ ָ֔ך תָּ ִ֕ביא ֵ ֖בּית ה֣ ' ֱא ֶ ֑
 .12שמות פרק לד ,יב-יח
ְמוֹקשׁ ְבּ ִק ְרבֶּ ָֽך) :יג( ִכּ֤י
)יב( ה ָ ִ֣שּׁ ֶמר ל ְָ֗ך פֶּן־תִּ כ ְ֤ר ֹת בּ ְִרי ֙ת ל ֵ ֣
ְיוֹשׁב ָה ָ֔א ֶרץ ֲא ֶ ֥שׁר ַא ָ ֖תּה ָ ֣בּא ע ֶָל֑י ָה פֶּן־י ִ ְה ֶי ֥ה ל ֵ ֖
אַחר ִכּ֤י
שׁ ָ ֖ריו תִּ כְר ֹתֽ וּן) :יד( ִכּ֛י ֹל֥ א תִ ֽ ְ
אֶ ת־ ִמזְבְּח ֹתָ ם֙ תִּ תּ ֹ֔צוּן ְו ֶאת־ ַמצֵּב ָ ֹ֖תם תְּ שַׁ בּ ֵ֑רוּן ְו ֶאת־ ֲא ֵ
שׁתַּ ח ֲֶו֖ה ל ֵ ְ֣אל ֵ ֑
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ְיוֹשׁב ה ָ ָ֑א ֶרץ ְוזָנ֣ וּ׀ אַח ֵ ֲ֣רי ֱא ֹֽלהֵי ֶ֗הם ְוזָבְח ֙וּ לֵאֹל֣ הֵי ֶ֔הם
ה֙ ' ק ַָנּ֣א ְ
שׁ ֔מוֹ אֵ ֥ל ק ַָנּ֖א הֽוּא) :טו( פֶּן־תִּ כ ְ֥ר ֹת בּ ִ ְ֖רית ל ֵ ֣
ְו ָק ָ ֣רא ל ְָ֔ך וְאָ ַכל ָ ְ֖תּ ִמזִּ ְבחֽוֹ) :טז( ְו ָל ַקח ָ ְ֥תּ ִמבְּנ ָ ֹ֖תיו ְלב ֶָנ֑יָך ְוזָנ֣ וּ בְנ ֹתָ֗ יו אַח ֲֵר ֙י ֱאֹל֣ הֵי ֶ֔הן ְו ִהזְנ ֙וּ ֶאת־ ָבּ ֶ֔ניָך אַח ֵ ֲ֖רי
ֹאכ֤ל ַמצּוֹ ֙ת ֲא ֶ ֣שׁר
שׁ ְב ַ֨עת י ָ ִ֜מים תּ ַ
שׁמ ֹ֒ר ִ
צּוֹת תִּ ְ
ת־חג ַה ַמּ ֘
ֱאֹלהֵיהֶ ֽן) :יז( ֱאֹלהֵ ֥י ַמסּ ָ ֵ֖כה ֹל֥ א תַ ֲע ֶ
שׂה־לָּ ְֽך) :יח( ֶא ַ ֣
ָאָביב ֚ ִכּי בּ ְ֣ח ֹדֶ שׁ הָ ֽאָ ִ֔ביב י ָ ָ֖צאתָ ִמ ִמּצ ָ ְֽרי ִם:
ְמוֹעד ֣ח ֹדֶ שׁ ה ִ ֑
ִצוִּיתִ֔ ָך ל ֵ ֖
 .13בעל הטורים שמות פרק כג
)יג( ושם אלהים אחרים וגו' .שלש רגלים .לומר לך כל המבזה את המועדות כאילו עובד עבודה זרה
)פסחים קיח א( :וסמיך פסח לע"ז לומר מה ע"ז אסורה בהנאה ואוסרת בכל שהוא )ע"ז עד א( אף
חמץ בפסח אסור בהנאה ואוסר בכל שהוא )פסחים ל א(:
 .14חומת אנך שמות פרק ט )Rabbi Chaim Joseph David Azulai (Chida
י .סרו מהר מן הדרך אשר צויתים .פירשו הראשונים שהעובר על התורה צריך שיבא פסח ויאכל
חמץ שיבא כפור ויאכל וכיוצא צריך זמן .אבל העובד עבודה זרה ברגע אחד הוא עובר על כל התורה
וז"ש סרו מהר מן הדרך ר"ל כל התורה סרו מהר .ואיך יתכן לז"א עשו להם עגל ובזה כפרו בכל
התורה ולא עוד אלא אשר צויתי"ם דאנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום:
 .15משך חכמה בראשית פרק ד) :ג  -ה(
ויבא קין מפרי האדמה וכו' ואל קין )ואל מנחתו לא שעה( .הנה כפי המבואר בירושלמי בכורים א,
ג דדבש מקרי פירות כמו תמרים ,ובדבש כתוב" :קרבן ראשית תקריבו אותם לה' ,ואל המזבח לא
יעלו לריח ניחוח" )ויקרא ב ,יב( .לכן לא שעה אל מנחת קין שהביא מפרי האדמה ,דגם בן נח בבמה דידיה
אסור בשאור ופשוט .יעוין בירושלמי ריש עבודה זרה .עבודה זרה וותרנית היא) ...התורה אמרה
"לא תזבח על חמץ דם זבחי" )שמות כג ,יח( ,ועבודה זרה אמרה( "וקטר מחמץ תודה" )עמוס ד ,ה( .והענין
מושכל ,כי לא בחר השם בקרבן כי אם בהשתתף מעשה האדם בזה ,כמו בעל חי שהאדם טורח
בטיפולו ובגידולו .לכן אסרה תורה מחוסר זמן ,שכיון שנולד והוא נגמר מהטבע בלבד ,לא ירצה.
וכן הפרי ,כיון שגידולו נגמר מהטבע בלבד בלא מעשה אדם ,לא ירצה לריח נחוח לפני השם יתברך.
לכן לא ירצה למנחה רק סולת חטים או גרש כרמל  -שנשתתף מעשה האדם ,וכן יין ושמן שהכל בא
במעשה האדם .ודובשא דתמרי ושאר פירות המשקין היוצאין לא חשיבי ,כדאמר פרק כיצד מברכין
)ברכות לח ,א( דמברכין עליהם שהכל ,ואכמ"ל .לכן גם בתורת בן נח כן ,דפרי לא ירצה לריח נחוח
ודו"ק.
 .16משך חכמה שמות פרק כג:טו
את חג המצות תשמור )שבעת ימים תאכל מצות( כאשר ציויתיך למועד )חודש האביב( .הנה
בירושלמי עבודה זרה בראשו )א ,א( ,אמר שירבעם הסית ישראל :עבודה זרה ותרנית היא ,יעויין
שם היטב ,דחשיב לענין כהן וזמן לחלבים ולבשר ,התורה אמרה )להלן פסוק יח( "לא תזבח על חמץ
דם זבחי" ,ועבודה זרה אמרה )עמוס ד ,ה( "וקטר מחמץ חובה" וכו' .למדנו מירושלמי הזה דענין
החמץ היה חוק קבוע לעובדי עבודה זרה ,אשר היה מורה על איזה רעיון כוזב המפירה אחדות השם
והשגחתו .לכן כאשר הבדילם השי"ת מעבודה זרה במצרים ,אמר שיחוגו את חג המצות .וכן הנביא
שׁלָ ִ֑ם ִכּ֛י ִאם־אָכְל֥ וּ ַמ ֖צּוֹת" ]בּ ְ֥תוְֹך
אמר )מלכים  -ב ,כג ,ט( " ַ֗אְך ֹל֤ א ַיֽעֲל ֙וּ כֹּה ֲֵנ֣י ַהבּ ָ֔מוֹת ֶאל־ ִמזְבַּ ֥ח ֖ה' בִּירוּ ָ
ֲאחֵיהֶ ֽם [:וכו' ,יעויין שם בקדמונים .וכן אחרי הדברות ,שהיו במעלה רמה רחוקים מכל מושגי
העבודה זרה ,אמר פה בפרשה "תאכל מצות כאשר ציויתיך" פירוש ,רק כמצות הזכרון ,אבל לא
באותו אופן שתאכלו במצרים להרחיקם מעבודה זרה .אבל אחרי העגל שחזרו להמושגות אשר
נשרש בהם בהיותם "בקרב גוי" ,עובד עץ ואבן ,אמר )להלן לד ,יח( "שבעת ימים תאכל מצות אשר
ציויתיך"  -באותו המכוון ממש שהיה בעת ציויתיך ,שהיית אז תועה בעבודה זרה ,והיה להרחיקך
מחוקי העבודה זרה ולהבדילך מהתועים:
 .17מלכים ב פרק כג ,ט
שׁלָ ִ֑ם ִכּ֛י ִאם־אָכְל֥ וּ ַמ ֖צּוֹת בּ ְ֥תוְֹך ֲאחֵיהֶ ֽם:
)ט( ַ֗אְך ֹל֤ א ַיֽעֲל ֙וּ כֹּה ֲֵנ֣י ַהבּ ָ֔מוֹת ֶאל־ ִמזְבַּ ֥ח ֖ה' בִּירוּ ָ

3

 .18משנה מסכת מנחות פרק יג:י מנחות דף קט עמוד א
,
שׁ ַלי ִםְ ,ואֵין צ ִָריְך לוֹ ַמר לְדָ בָר אַחֵר
שׁ ְמּשׁוּ ַב ִמּ ְקדָּ שׁ בִּירוּ ָ
שּׁ ְמּשׁוּ ְבּבֵית חוֹנְיוֹֹ ,לא י ְ ַ
שׁ ִ
הַכּ ֹ ֲהנִים ֶ
שׁ ָלי ִם כִּי ִאם אָכְלוּ ַמצּוֹת בְּתוְֹך
שׁנֶּ ֱא ַמר )מלכים ב כג(ַ ,אְך ֹלא יַעֲלוּ כּ ֹ ֲהנֵי ַהבָּמוֹת ֶאל ִמזְבַּח יְי ָ בִּירוּ ָ
ֶ
ֲאחֵיהֶם ,ה ֲֵרי הֵם ְכּ ַב ֲעלֵי מוּמִין ,חוֹ ְלקִין וְאוֹ ְכלִיןֲ ,אבָל ֹלא ַמ ְק ִריבִין:
 .19דברים פרק ז פסוק כו
ִי־ח ֶרם הֽוּא :פ
שׁ ֵ ֧קּץ׀ תְּ ַ
וְֹלא־תָ ִ ֤ביא תֽ וֹ ֵעבָה֙ אֶל־בֵּיתֶ֔ ָך ְו ָה ִי ֥יתָ ֵ ֖ח ֶרם כּ ָ֑מ ֹהוּ ַ
שׁ ְקּצֶ ֛נּוּ וְתַ ֵע֥ב׀ תְּ ֽתַ ע ֶ ֲ֖בנּוּ כּ ֵ ֥
 .20תלמוד ירושלמי עבודה זרה פרק א הלכה א
שׁאוֹל
שׁאִילָן וּ ִמ ִלּ ְ
שׂאת וּ ִמלָּתֵ ת ִע ָמּהֶןִ ,מ ְלּ ַה ְ
אָסוּרין ִמ ָלּ ֵ
ִ
שׁה יָמִים
שׁל ָ
שׁל נָכ ְִריםְ ,
מתני' ִל ְפנֵי אֵידֵ יהֶן לפני חגיהם ֶ
כי הנכרי נהנה מכל הדברים האלה ,ואנו גורמים לו שילך להודות לאלוהיו ביום חגם.
ְפוֹרעָם וּ ִמ ְלּ ִהפּ ַָרע ֵמהֶן
ֵמהֶןִ ,מ ְלּ ַהלְווֹתָ ן ,וּ ִמ ְלּ ַהלְווֹת ֵמהֶןִ ,מלּ ְ
לשאת ולתת עימהם כי הם מודים לאליל
שׁה ימים לְאַח ֲֵריהֶן אָסוּר
שׁל ָ
שׁה ימים ִל ְפנֵיהֶן לפני חגיהם וּ ְ
שׁל ָ
שׁ ָמעֵאל אוֹ ֵמר ְ
… ַרבִּי י ִ ְ
על דבר טוב שקורה להם לאחר יום חגם
ַו ֲח ָכמִים אוֹ ְמ ִרים ִל ְפנֵי אֵידֵ יהֶן אָסוּר ,לְאַחַר אֵידֵ יהֶן מוּתָּ ר .גמ' … דְּ תַ נִי נַחוּם
שׁהֵן עוֹשִׂין
ַה ָמדִ י אוֹ ֵמר יוֹם ֶאחָד ְבּגָלֻיּוֹת אָסוּר! ַמאי כְּדוֹן? מה באמת טעמו של נחום המדי? תִּ ַמן שם ,בגולה בָּדְ קוּ וּ ָמצְאוֶּ ,
שׁעוֹשִׂין
צ ְָרכֵיהֶן לְיוֹם ֶאחָד הכוונה שהתחילו את ההכנות יום אחד לפני יום האיד ,ולכן וְאָסְרוּ יוֹם ֶאחָד .בּ ְַרםָ ,הכָא כאן בא"י בָּדְ קוּ וּ ָמצְאוּ ֶ
מה דורש ר' יוסי מהפסוק
שׁת יָמִים .ושואל ַמה ְמ ַקיּ ֵים ַרבִּי יוֹסֵי אַהָן ְק ִריּ ָיה
שֹׁל ֶ
שׁת יָמִים ,וְאָסְרוּ ָלהֶן ְ
שֹׁל ֶ
צ ְָרכֵיהֶן ִל ְ
ועונה
שׂ ָר ֵאל הִתְ חִיל
שׁ ָמּלְַך י ָָר ְבעָם עַל י ִ ְ
ְבּ ַמלְכוּת י ָָר ְבעָם ַהכָּתוּב ְמדַ בֵּר ,כֵּיוָן ֶ
ְו ָהבִיאוּ לַבּ ֹ ֶקר זִ ְבחֵיכֶם וְגוֹ'?
שהיא מתירה דברים
ואמר להם
עֲבוֹדָ ה ז ָָרה וָותְ ָרנִית הִיא
שׂ ָר ֵאל וְאָ ַמר ָלהֶן בּוֹאוּ ְונַעֲבוֹד עֲבוֹדָ ה ז ָָרה!
ְמפַתֶּ ה ֶאת י ִ ְ
)ישעיה ז ,ו(
שאסרה תורה ,וכדאי לעבוד אותה
נַ ֲעלֶה בִיהוּדָ ה וּנְקִי ֶצנָּה ְונַ ְב ִק ֶענָּה ֵאלֵינוּ ְונַ ְמלִיְך ֶמלְֶך בְּתוֹכָהּ
הָדָ א הִיא דִּ כְתִ יב
אין הכוונה לאדם או למקום,
שּׁמוֹ ָטבְאַל! ֶאלָּא
שׁ ְ
ֶאת בֶּן ָטבְאַל .אָ ַמר ַרבִּי ַאבָּא ,חִיזּ ְַרנוּ ְבּכָל ַה ִמּ ְק ָרא וְֹלא ָמצִינוּ ָמקוֹם ֶ
שׂ ָר ֵאל לִי לְכֹהֵן
שׁ ְבטֵי י ִ ְ
ַתּוֹרה אָ ְמ ָרה )שמואל א ב( וּבָח ֹר א ֹתוֹ ִמכָּל ִ
שׂה הע"ז טוֹבָה עִם עוֹבְדָ יו .ה ָ
שׁעוֹ ֶ
אלא כינוי לע"ז ֶ
שׁ ָבּעָם,
ַועֲבוֹדָ ה ז ָָרה אוֹ ְמ ָרהּ )מלכים א יב( ַויַּעֲשׂ כּ ֹ ֲהנִים ִמ ְקצוֹת ָהעָם .אָ ַמר ַרבִּי לָא אמר רבי אילא ִמן הַקּוֹצִים ֶ
ַתּוֹרה אָ ְמ ָרה )שמות כג( ֹלא יָלִין ֵחלֶב ַחגִּי עַד בּ ֹ ֶקרַ .ועֲבוֹדָ ה ז ָָרה אָ ְמ ָרה
שׁ ָבּעָם .עוד דוגמא שע"ז מקילה .ה ָ
ִמפְּסוֹלֶת ֶ
)ויקרא יט(
שׁת
שֹׁל ֶ
בְּיוֹם זִ ְב ֲחכֶם י ֵאָכֵל וּ ִמ ָמּח ֳָרתַ .ועֲבוֹדָ ה ז ָָרה אָ ְמ ָרה ִל ְ
ַתּוֹרה אָ ְמ ָרה
ְו ָהבִיאוּ לַבּ ֹ ֶקר זִ ְבחֵיכֶם .ה ָ
)עמוס ד(
)שמות כג(
ְו ַקטֵּר
ֹלא תִּ זְבַּח עַל ָח ֵמץ דַּ ם זִ ְבחִיַ .ו ֲעבוֹדָ ה ז ָָרה אָ ְמ ָרה
ַתּוֹרה אָ ְמ ָרה
שׂרוֹתֵ יכֶם .ה ָ
יָמִים ַמ ַע ְ
)עמוס
)דברים כב(
שׁלְּמוַֹ .ועֲבוֹדָ ה ז ָָרה אָ ְמ ָרה
כִּי תִ דּ ֹר נֶדֶ ר לַה' ֱאֹלהֶיָך ֹלא תְּ אַחֵר ְל ַ
ַתּוֹרה אָ ְמ ָרה
ֵמ ָח ֵמץ תּוֹדָ ה .ה ָ
כלומר ,לימדם שהע"ז אינה מקפידה מתי והיכן ומי מקריבים את הקרבנות.
שׁמִיעוּ
ד( ְו ִק ְראוּ נְדָ בוֹת ַה ְ
 .21מכילתא דרבי ישמעאל בא  -מס' דפסחא בא פרשה יח ד"ה והיה כי
נמצאת אומר ארבעה בנים הם אחד חכם ואחד רשע ואחד תם ואחד שאינו יודע לשאול .חכם מה
הוא אומר מה העדות והחוקים והמשפטים אשר צוה ה' אלהינו אותנו אף אתה פתח לו בהלכות הפסח
אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן .רשע מה הוא אומר מה העבודה הזאת לכם לכם ולא לו ולפי
שהוציא את עצמו מן הכלל וכפר בעיקר אף אתה הקהה את שיניו ואמור לו בעבור זה עשה ה' לי
בצאתי ממצרים -שמות יג:ח -לי ולא לך אלו היית שם לא היית נגאל.
 .22תלמוד ירושלמי פסחים פרק י דף לז עמוד ד /ה"ד
שׁאוֹל .בֵּן
שׁאֵינוֹ יוֹדֵ ַע ִל ְ
שׁע בֵּן טִיפֵּשׁ בֵּן ֶ
תּוֹרה בֵּן ָחכָם בֵּן ָר ָ
אַר ָבּעָה ָבּנִים דִ יבּ ְָרה ָ
גמ' תַּ נִּי ר' חִיי ָה ְכּנֶגֶד ְ
שׁר ִצוָּה ה' ֱאֹלהֵינוּ אוֹתָ נוּ אַף ַאתָּ ה ֶאמוֹר לוֹ בְּחֹזֶק
שׁ ָפּטִים ָא ֵ
ָחכָם ַמהוּ אוֹ ֵמר ַמה ָהעֵדוּת ְו ַה ֻחקִּים ְו ַה ִמּ ְ
ַטוֹרח ַהזֶּה
י ָד הוֹצִיאָנוּ ה' ִמ ִמּצ ְַרי ִם ִמבֵּית ֲעבָדִ ים .בֵּן ָרשָׁ ע ַמהוּ אוֹ ֵמר ַמה ָהעֲבוֹדָ ה הַזּ ֹאת ָלכֶם ַמה ה ַ
שׁהוֹצִיא ֶאת ַעצְמוֹ ִמן ַה ְכּלָל אַף ַאתָּ ה ֶאמוֹר לוֹ ַבּעֲבוּר
שֶׁ אַ תֶּ ם ָמטְ ִריחִין ָעלֵינוּ ְבּכָל שָׁ נָה וְשָׁ נָה ִמכֵּיוָן ֶ
שׂה .אִילוּ ָהי ָה אוֹתוֹ ָהאִישׁ ְבּ ִמצ ְַרי ִם ֹלא ָהי ָה ָראוּי ְל ִה ָגּ ֵאל
שׂה לְאוֹתוֹ הָאִ ישׁ ֹלא ָע ָ
שׂה ה' לִי לִי ָע ָ
זֶה ָע ָ
ִירין אַחַר ַה ֶפּסַח ֲאפִיקוֹ ָמן
שׁאֵין ָמ ְפט ִ
שּׁם לְעוֹלָם .טִיפּשׁ ַמה אוֹ ֵמר ַמה ז ֹאת אַף אַת ָל ְמדוֹ ִהלְכוֹת ַה ֶפּסַח ֶ
ִמ ָ
שׁאוֹל אַת פְּתַ ח לוֹ תְ חִילָה א"ר יוֹסֵה
שׁאֵינוֹ יוֹדֵ ַע ִל ְ
ֲבוּרה זוֹ ְונִ ְכנַס ְלחֲבוּ ָרה אַח ֶֶרת .בֵּן ֶ
שֹּׁלא יְהֵא עוֹ ֵמד ֵמח ָ
ֶ
ָמתְ נִיתָ א אָ ְמ ָרה כֵּן ִאם אֵין דַּ עַת ַבּבֵּן אָבִיו ְמ ַל ְמּדוֹ.
לעבודה זרה
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