
מדינת ישראל
משרד החינוך

ַּדף י"ב: ָחָלב ְּבֵהָמה ֶׁשהּוְקְּדָׁשה

ָׁשֲאלּו ֶאת ָהַרב: ָמה ִּדין ָחָלב ֶׁשל ְּבֵהָמה ֶׁשהּוְקְּדָׁשה ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש - ַהִאם מּוָּתר אֹו 
ָאסּור ִלְׁשּתֹות אֹותֹו? ָעָנה ַעל ָּכְך ָהַרב: ִאם ְׁשִתיֶתם ָחָלב ֶׁשל ְּבֵהָמה ֶׁשהּוְקְּדָׁשה ְלקֹוְרָּבן, 
ֲעַבְרֶּתם ִאיּסּור ַאְך ֵאיְנֶכם ְצִריִכים ְלָהִביא קֹוְרַּבן ְמִעיָלה, ִּכי ֵאין ִּדין ְמִעיָלה ְבָחָלב ֶׁשל 
קֹוְרָּבן ֶׁשהּוְקַּדׁש ַלִּמְזֵּבַח, ִמְּפֵני ֶׁשֶהָחָלב ֲהֵרי ֵאינֹו ָקֵרב ַעל ַהִּמְזֵּבַח. ַאְך ִאם ְׁשִתיֶתם ָחָלב 
ִמְּבֵהָמה ֶׁשהּוְקְּדָׁשה ְלֶבֶדק ַהַּבִית, ְּכֵדי ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִיְׁשַּתֵּמׁש ַּבְּבֵהָמה אֹו ִיְמּכֹור אֹוָתּה, 

ֲעֵליֶכם ְלָהִביא ַּגם קֹוְרַּבן ְמִעיָלה, ִמְּפֵני ֶׁשֶהָחָלב ֶׁשָּלּה ַׁשָּיְך ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש.
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ַּדף י"ג: ֲהָנָאה ֵמֵחֶפץ ֶׁשל ֶהְקֵּדׁש

ִמי ֶׁשֶּנֱהֶנה ֵמֵחֶפץ ֶׁשל ֶהְקֵּדׁש עֹוֵבר ַעל ִאיּסּור ְוהּוא ַּגם 
ַחָּיב ְּבִדיֵני ְמִעיָלה: ָעָליו ְלַׁשֵּלם ַלֶהְקֵּדׁש ֶאת ְּדֵמי ַהֵחֶפץ 

ְּבתֹוֶסֶפת ֲחִמיִׁשית, ְוֵכן ָעָליו ְלָהִביא קֹוְרַּבן ְמִעיָלה.

ַּדף ט"ו: נֹוָתר 

ה ְדָבִרים ְּבעֹוָלה ִמְצָטְרִפים ֶזה ִעם ֶזה,  ַהִּמְׁשָנה ַהִּנְלֶמֶדת ְּבַדף ֶזה אֹוֶמֶרת ָּכְך: "ֲחִמיּׁשָ
ֶמן". ֲהָלָכה זֹו נֹוַגַעת ְלַכָּמה ִעְנָיִנים ְוֶאָחד ֵמֶהם הּוא:  ַהָּבָׂשר, ְוַהֵחֶלב, ְוַהּסֹוֶלת, ְוַהַּיִין ְוַהּׁשֶ
" נֹוָתר". ְלָכל קֹוְרָּבן ֵיׁש ְזַמן ָקצּוב ּומּוְגָּבל, ְלָמָׁשל קֹוְרַּבן ַחָּטאת ַהּכֵֹהן ָיכֹול ֶלֱאכֹול "יֹום 
ָוַלְיָלה" - ְּביֹום ְׁשִחיָטתֹו ּוַבַּלְיָלה ֶׁשְּלַאֲחָריו; קֹוְרַּבן ְׁשָלִמים ֶאְפָׁשר ֶלֱאכֹול "ְׁשֵני ָיִמים 
ְוַלְיָלה ֶאָחד" - ְּביֹום ְׁשִחיָטתֹו, ַּבַּלְיָלה ֶׁשַאֲחָריו ּוַבּיֹום ֶׁשַאֲחֵרי ַהַּלְיָלה. ְלַאַחר ֶׁשָחַלף 

מן התלמוד
סדר קדשים,

ַמֶּסֶכת ְמִעיָלה, ַּדף י"ג

הסבר: אדם שהקדיש חורש לבית המקדש, כל 
החורש נאסר בהנאה, ומי שמשתמש בעצים או 

בענפים עובר על איסור מעילה.

מחוורתא – מבורר הדבר
למיזגא – לשבת

"המקדיש את החורש - מועלין בכולו"

בס"ד

סדר קדשים | ַמֶּסֶכת ְמִעיָלה, ַּדִּפים י"ב- י"ח
שבת פרשת וילך | כ"ט באלול- ו' בתשרי )29 לספטמבר- 5 לאוקטובר(

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

ַּדף י"ד: ִּכי ִמן ָהֲאָבִנים ָהֵאֶּלה ִיָּבֶנה ַהִּמְקָּדׁש

ַּכֲאֶׁשר ּבֹוִנים ֶאת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ֵאין לֹוְקִחים ֲאָבִנים ֶׁשְּכָבר ַׁשָּיכֹות ַלֶהְקֵּדׁש, ֶאָּלא ּבֹוִנים 
אֹותֹו ֵמַאְבֵני חּוִּלין ֶׁשֵאיָנן ְקדֹוׁשֹות ְוַרק ַאַחר ָּכְך ַמְקִּדיִׁשים אֹוָתן.

ַמה ַהִּסיָּבה? ִמְּפֵני ֶׁשָאסּור ֵלָהנֹות ֵמֵחֶפץ ֶׁשל ֶהְקֵּדׁש, ְוִיָּתֵכן ְמאֹוד ֶׁשִּבְׁשַעת ָהֲעבֹוָדה 
ַהּפֹוֲעִלים ֵיָהנּו ִמן ָהֲאָבִנים ּוֵמחֹוְמֵרי ַהִּבְנָין, ְוִנְמְצאּו עֹוְבִרים ַעל ִאיּסּור.

ְלדּוְגָמה: ִּבְׁשַעת ַהְּבִנָּיה ַהּפֹוֵעל ָיכֹול ֵלָהנֹות ִמן ַהֵּצל ֶׁשַּמִּטיל ַהִּקיר, ְּכֵדי ְלִהְסַּתֵּתר 
ֵען אֹו ָלֶׁשֶבת ַעל ֶאֶבן אֹו  ֶמׁש ַהּלֹוֲהטֹות; ְּכמֹו ֵכן ְיכֹוִלים ַהּפֹוֲעִלים ְלִהיּשָׁ ִמַּקְרֵני ַהּׁשֶ
ַעל קֹוָרה ִמּקֹורֹות ַהִּבְנָין. ְלִפיָכְך ְּתִחיָּלה ּבֹוִנים ַהּכֹל ֵמחֹוָמִרים ֶׁשֵאיָנם ְקדֹוִׁשים, ְוַרק 

ַאֲחֵרי ֶׁשַהּכֹל ָּבנּוי ּומּוָכן ַמְקִּדיִׁשים אֹוָתם ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש.

שנה טובה 
ומתוקה כתיבה 
וחתימה טובה



4 דקות

7 דקות

את הכיוון הזה בחיים.ועכשיו זה הזמן להתחיל אורח החיים המתאים לו, החסידות. הוא מרגיש שזה ולחיות חיים יהודיים ברוח להיות תלמיד חכם, גדולות לגדול בתורה, לדני יש שאיפות רוחניות מצד אחד:

מצד שני:

המשפחה מאוד הייתה רוצה 

שקודם כל הוא יסיים את הישיבה 

התיכונית, יעשה תעודת בגרות, 

ישרת בצבא, ורק אחרי זה יחליט 

מה הכיוון שלו בחיים, ואז הם 

יקבלו כל החלטה. הם חוששים 

שבגיל הזה החלטה שכזו היא לא 

אחראית והיא גם עלולה לנתק 

אותו מהמשפחה ומהחברים שלו

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון משפחתי –

דני בן ה-16 לומד בישיבה תיכונית בכיתה י'. יום אחד הוא הודיע 
להורים שהוא רוצה לעבור לישיבה אחרת שמחנכת ברוח חסידית, 
ששם לומדים רק לימודי קודש ללא תעודת בגרות, וכמובן הוא 
ישנה את לבושו, יגדל פאות, זקן, ויקנה חליפה וכובע חסידי. 

ההורים של דני מתקשים עם ההחלטה ומתלבטים מאוד.

שמו המלא הוא אליהו בן שלמה זלמן,  א. 
ויש לו גם כינוי של ראשי תיבות.

הוא נחשב לאחד מגדולי התורה וגאוניה בדורות  ב. 
האחרונים.

נודע בהתמדתו העצומה ובקיאותו בתורה. ג. 
הוביל את ההתנגדות לתנועת החסידות. הגר"א. הגאון רבי ד.  אליהו מוילנא

  | מי אני?

 | מן ההסטוריה
הליטאים- המתנגדים לתנועת החסידות

כאשר החלה תנועת החסידות להתפשט באירופה, 
התעוררה נגדה התנגדות חריפה מצד רבנים 
וראשי קהילות רבים. להתנגדות זו היו סיבות 
שונות, ביניהן החשש מפגיעה במעמדם של 
תלמידי החכמים, שינוי מנהגים וסדרי קהילות, 
והחשש לתופעות שליליות כמו אלה של משיחי 
השקר שבתי צבי ויעקב פרנק. בראש המתנגדים 
עמד הגאון מווילנה- הגר"א, שחתם על חרם 
נגד החסידים. בעקבות זו התעוררו מחלוקות 
ופולמוסים רבים בקהילות שונות, וחסידים רבים 
נרדפו והוחרמו. בסופו של דבר שככה המחלוקת, 
כאשר התברר שהחסידים הם 
והחששות  נאמנים  יהודים 
מפניהם התבדו. המשתייכים 
לזרם שהתנגד לחסידות מכונים  

"ליטאים" או "מתנגדים".
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ו...מה 
דעתכם?

 אם גם אתם נתקלתם בדילמה ו'התפלפלתם' עליה אתם מוזמנים
לשתף אותנו ואולי היא תתפרסם אצלנו בעלון.
talmudisraeli.medison.co.il ניתן לשלוח למייל 

תחת הנושא ״דילמה״  עם שם משפחה ועיר מגורים

הבאר באחו ממזרח 
לחורשת הארבעים, 
ברקע השביל היורד 

מהחורשה לאחו, 
Hanay, Wikipedia

בס"ד

חברותא

Wikipedia , הגאון רבי אליהו מווילנה

חורשת הארבעים היא חורשת עצי אלון מצוי עתיקים 
הנמצאת בפארק הכרמל. היא נקראת כך על שם 
כארבעים עצים עתיקים בני מאות שנים שעומדים 
בחורשה. חלקם מתנשאים לגובה שבעה מטרים 
וקוטר גזעים מטר וחצי. לחלק מהעצים יש גזעים 
מיוחדים שלא נמצאים במקומות אחרים. החורשה 
מקודשת לבני העדה הדרוזית כבר מזמנים קדומים, 
ולכן נשמרה ועציה לא נכרתו. לפי אחת האגדות 
מתאספים בחורשה פעם בשנה באחד הלילות 
ארבעים מאבות העולם ודנים על גורל העולם. 
במרכז האחו נמצא באר מים בעומק כחמישה מטרים 
שנקראת באר הארבעים. שטח אדמת החורשה 
נרכש על ידי יהושע חנקין עבור חברת הכשרת 
היישוב בשנת תרצ"ז 

.)1937(

 | על המפה | חורשת הארבעים



3 דקות

הרב חיים מוולוז'ין

  | מי אני?

7 דקות

1  .

רבי אליהו מוילנא. הגאון וילנא.
2  .

הגאון מוילנא ותלמידיו התנגדו לתנועת  החסידות ולכן נקראו 'מתנגדים'.
3  .

'אדרת אליהו' 'פירוש לספר היצירה' ועוד.
4  .

רבי חיים מוולוז'ין. מבכירי תלמידיו של  הגאון מוילנא.
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הרמב"ם 1492רש״י
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ימי הביניים

תקופת הראשונים

התשכ"ט

1969
 הרב

אריה לוין

בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

מי הדמות במרכז הציור ?מה היה הכינוי שלה?

מה הקשר בין השלט 'מתנגדים' בציור לדמות?

אילו ספרים כתבה הדמות?

מי הדמות השניה בציור היושבת מאחור ואיך היא קשורה?

נחשב לאחד מגדולי ובכירי תלמידיו של הגאון מווילנה. א. 
ייסד את ישיבת וולוז'ין, אם הישיבות. ב. 
כתב  את הספר החשוב "נפש החיים". ג. 

הדגיש מאוד את חשיבותו הגדולה של לימוד התורה. ד. 

2

1

4

3



יש לי מושג | עין הרע   !

ד ֶׁשָעַזר ְלָהִסיר ֶאת ַהְּגֵזָרה ַּדף י"ז: ַהּׁשֵ

ַּפַעם ַאַחת ָּגְזרּו ָהרֹוָמִאים ַעל ַהְּיהּוִדים ֶׁשֹּלא ִיְׁשְמרּו 
ַׁשָּבת, ֶׁשֹּלא ְיַקְּימּו ִמְצַות ְּבִרית ִמיָלה, ְוִיְסְּגרּו ֶאת 
ָּכל ִמְקְואֹות ַהָּטֳהָרה. ָאְמרּו ַחְכֵמי ִיְׂשָרֵאל: ֵיֵלְך ַרִּבי 
ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ַלַּמְלכּות ְּכֵדי ְלַבֵּטל ֶאת ַהְּגֵזָרה, 
ִּכי הּוא ְמלּוָּמד ְּבִנִּסים, ְוִעּמֹו ֵיֵלְך ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן 

ַרִּבי יֹוִסי. ְּבעֹוָדם ַּבֶּדֶרְך, ִנְכַנס ֵׁשד ְּבִבּתֹו ֶׁשל ַהֵּקיָסר ְּכֵדי ַלֲעזֹור ְלַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן 
ד ִהְתִחיָלה ַהַּבת ִלְצעֹוק: "ָהִביאּו ִלי ֶאת ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן  יֹוַחאי. ְּכֶׁשִּנְכַנס ָּבּה ַהּׁשֵ
ד ֶׁשֵּיֵצא  יֹוַחאי". ְּבִדּיּוק ִהִּגיַע ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ֶאל ַהֵּקיָסר, ְוהּוא ָצַעק ַלּׁשֵ
ְּתַבְּקׁשּו ִמֶּמִּני, ֶאֵּתן ָלֶכם, ִּבְתמּוָרה  - ְוהּוא ָאֵכן ָיָצא. ָאַמר ָלֶהם ַהֶּמֶלְך: ָּכל ַמה ּׁשֶ
ְלָכְך ֶׁשַהַּבת ֶׁשִּלי ִהְתַרְּפָאה. הֹוִבילּו אֹוָתם ְלאֹוַצר ִּגְנֵזי ַהֶּמֶלְך ֶׁשִּיְקחּו ָּכל ַמה 
ִּיְרצּו, ֵהם ָמְצאּו ֶאת ִאֶּגֶרת ַהְּגֵזרֹות, ָנְטלּו אֹוָתּה ְוָקְרעּו אֹוָתּה, ְוָכְך ִהְתַּבְּטלּו  ּׁשֶ
ָהה ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ְּבִגְנֵזי ַהֶּמֶלְך, הּוא  ַהְּגֵזרֹות ַהָּקׁשֹות. ְּבאֹותֹו ְזַמן ֶׁשּׁשָ

ָרָאה ֶאת ָּפרֹוֶכת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשִּנְלְקָחה ְּכָׁשָלל ַעל ְיֵדי ָהרֹוָמִאים.

ַּדף ט"ז: חֹוֶמט ְוֲעָדָׁשה

ַהּתֹוָרה אֹוֶמֶרת ֶׁשֶּיְׁשָנם ְׁשמֹוָנה ְׁשָרִצים ֶׁשַהּנֹוֵגַע ָּבֶהם ִנְטָמא.

ֶרץ ְמַטֵּמא, ִאם  ִמְּפסּוֵקי ַהּתֹוָרה ָלְמדּו ֲחָכִמים ְּבַמֶּסֶכת ֲחִגיָגה ֶׁשֵחֶלק ִמּׁשֶ
ֶרץ ֲהִכי ָקָטן. ִחיְּפׂשּו ֲחָכִמים ּוָמְצאּו ִּכי ֵיׁש  ַהֵחֶלק ַהֶּזה הּוא ְּבגֹוֶדל ֶׁשל ַהּׁשֶ
ֶׁשֶרץ ְּבֵׁשם "חֹוֶמט", ֶׁשְּכֶׁשהּוא נֹוַלד הּוא ְּבגֹוֶדל ֶׁשל "ֲעָדָׁשה". ִמָּכאן הֹורּו 
ֲחָכִמים ֲהָלָכה: ַהּנֹוֵגַע ְּבֵחֶלק ֶׁשל ֶׁשֶרץ ְוַהֵחֶלק ְּבגֹוֶדל ֶׁשל "ֲעָדָׁשה" - ִנְהֶיה 
ָרִצים ִמֶּיֶתר ַּבֲעֵלי ַהַחִּיים ַהְמַטְּמִאים, ֶׁשֵאין ִנְטָמא  ָטֵמא. ְבָכְך ׁשֹוִנים ַהּׁשְ
ָרִצים ִמֶּיֶתר  ֶאָּלא ַהּנֹוֵגַע ְּבִׁשיעּור "ְּכַזִית". ַּגם ְלַגֵּבי ִׁשיעּור ֲאִכיָלה ׁשֹוִנים ַהּׁשְ
ַהַּמֲאָכלֹות ָהֲאסּורֹות. ָהאֹוֵכל ַמֲאָכל ָאסּור ֵאינֹו לֹוֶקה ֶאָּלא ִאם ָאַכל ִׁשיעּור 

ֶרץ לֹוֶקה ִאם ָאַכל ִׁשיעּור "ֲעָדָׁשה". "ְּכַזִית", ַאְך ָהאֹוֵכל ִמּׁשֶ

בס"ד

מה המחלוקת בין רבי עקיבא לחכמים   .1
בעניין החיוב ְּבִדיֵני ְמִעיָלה?

באילו אבנים אסור להשתמש ַּכֲאֶׁשר ּבֹוִנים   .2
ֶאת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש?

מה דינו של ִמי ֶׁשֶּנֱהֶנה ֵמֵחֶפץ ֶׁשל ֶהְקֵּדׁש?  .3

סדר קדשים | ַמֶּסֶכת ְמִעיָלה,  ַדִּּפים ט״ז - י״ח

???שאלות השבוע

דבר תורה 
כחלק ממצוות "הקהל" שבפרשתנו - מצווים כל 
ישראל - גברים נשים וילדים קטנים - לעלות 
לירושלים בכדי לשמוע את המלך קורא מפסוקי 
התורה. התלמוד שואל שאלה פשוטה ונדרשת: 
הנשים והגברים מובן מדוע הם באים- כדי ללמוד 
ולשמוע את קריאת התורה. אבל הטף - הילדים 
הקטנים, מדוע להביאם? האם לא נכון יותר היה 
להשאירם בבית עם בייביסיטר כדי למנוע רעש 
ומהומה במעמד בו נמצאים לא פחות ממיליוני 
אנשים? שאלה זו מלמדת אותנו כי מטרת הבאת 
הילדים למעמד הקהל לא הייתה בכדי שהם ישמעו 
את המלך קורא בתורה, דבר שהוא בלתי אפשרי 
לילדים הנמצאים בתוך המוני בני אדם.  המטרה 
הייתה ליצור רושם בתוך נפשם של ילדי ישראל, 
שיחושו וירגישו את החוויה האדירה של מעמד 
הקראת התורה בו שותפים כל ישראל - דבר שיכול 
לפעול בלבבם פי כמה וכמה מעצם שמיעת הפסוקים.

עין הרע היא האמונה בכך שכאשר מסתכלים על 
אדם בכעס, שנאה או קנאה, הדבר עלול להזיק לו. 
בעקבות זאת מבקשים בתפילה בכל יום להינצל 

מעין הרע.

אם ביום שרב
תשנו את אותיותיו

וגם לא יהיה חבל
בסדר אחר, אבל - 

תקבלו שני חומרים
שביחד לא הולכים.

מהם?

ַּדף י"ח: ִׁשיּמּוׁש ְּבֶחְפֵצי ֶהְקֵּדׁש

ְּבַדף ֶזה ַמְתִחיל ַהֶּפֶרק ַהֲחִמיִׁשי ֶׁשל ַמֶּסֶכת ְמִעיָלה, ֶּפֶרק "ַהֶּנֱהֶנה ִמן ַהֶהְקֵּדׁש". 
ַהִּמְׁשָנה ָהִראׁשֹוָנה ַּבֶּפֶרק קֹוַבַעת ָמַתי ִמְתַחְּיִבים ְּבִדיֵני ְמִעיָלה: ָאָדם ֶׁשֶּנֱהָנה 
ִמן ַהֶהְקֵּדׁש ְוׁשֹוִוי ֲהָנָאתֹו הּוא ְׁשֵוה ְּפרּוָטה ְלָכל ַהָּפחֹות, ִהְתַחֵּיב ְּבִדיֵני ְמִעיָלה, 
ֲאִפיּלּו ִאם ֹלא ִנְפַגם ַהֵחֶפץ ֶׁשִהְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו. ְלָמָׁשל, ִמי ֶׁשָחַטב ְּגִזיר ֵעץ ְּבַגְרֶזן 
ֶׁשל ֶהְקֵּדׁש; ַלַּגְרֶזן ֹלא ֵאַרע ָּכל ֵנֶזק, ַאְך הּוא ֶנֱהָנה ִמן ַהַּגְרֶזן. ָּכְך סֹוֵבר ַרִּבי 
יּמּוׁש  ֲעִקיָבא. ְוִאיּלּו ֲחָכִמים חֹוְלִקים ְוסֹוְבִרים: ָּכל ֵחֶפץ ֶׁשְּלִפי אֹוִפי ַהּׁשִ
ֶׁשּלֹו הּוא ִנְׁשָחק ְוהֹוֵלְך, ֵאין ַחָּיִבים ְּבִדיֵני ְמִעיָלה ַעד ֶׁשָּפְגמּו אֹותֹו ְּבׁשֹוִוי 
ְּפרּוָטה. ְלָמָׁשל, ַהַּגְרֶזן ֶׁשּבֹו ָעַסְקנּו, ַהּכֹל יֹוְדִעים ִּכי ַּכֲאֶׁשר ִמְׁשַּתְּמִׁשים ּבֹו 
ַהְרֵּבה הּוא ִנְׁשָחק ּוִמְתַקְלֵקל ַעד ֶׁשהּוא יֹוֵצא ִמְּכָלל ִׁשיּמּוׁש. ָּכל ֶאָחד ַּגם 
ֵמִבין ֶׁשִאם ִמְׁשַּתְּמִׁשים ִאיּתֹו ַלֲחתֹוְך ָעָנף ַּדִּקיק, ַהֵּנֶזק ַלַּגְרֶזן ִּכְמַעט ֹלא 
ֵחק,  מּוְרָּגׁש. ֲחָכִמים אֹוְמִרים, ֵאפֹוא, ֶׁשִאם ַהֵחֶפץ הּוא ָדָבר ֶׁשַּדְרּכֹו ְלִהיּׁשָ
ֵאין ַחָּיִבים ְּבִדיֵני ְמִעיָלה ַעד ֶׁשָעׂשּו ּבֹו ִׁשיּמּוׁש ֶׁשָּפַגם אֹותֹו ְּבׁשֹוִוי ְּפרּוָטה.

חידה!

)תשובה: בשר וחלב(

ְזַמן ֶזה, ִאם נֹוַתר ָּבָׂשר, ֲהֵרי הּוא "נֹוָתר" ְוָאסּור ְלאֹוְכלֹו ֶאָּלא ִמְצָוה ְלׂשֹוְרפֹו.
ִמי ֶׁשָאַכל "נֹוָתר" ְּבִׁשיעּור "ְּכַזִית" - ִמְתַחֵּיב ְּבַמְלקּות.

ָּקׁשּור ַלּקֹוְרָּבן ָיכֹול ְלִהְצָטֵרף  ַעָּתה ָנִבין ַמה ָּכתּוב ַּבִּמְׁשָנה ֶׁשָּלנּו: ָּכל ַמה ּׁשֶ
ַיַחד ְלִׁשיעּור ַּכַּזִית. ְלדּוְגָמה: ִאם הּוא ָאַכל ְקָצת ִמְּבַׂשר קֹוְרַּבן ָהעֹוָלה, ְקָצת 
ֶמן - ִאם ֵיׁש ְּבכּוָּלם  ִמן ַהֵחֶלב, ְקָצת ִמן ַהּסֹוֶלת, ְקָצת ִמן ַהַּיִין ּוְקָצת ִמן ַהּׁשֶ

ַיַחד ִׁשיעּור ַּכַּזִית הּוא ִמְתַחֵּיב ַמְלקּות.
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