
 

 

 

 

                                
                                       

 מנין להם שיש תשלומין לעצרת? .לת"ק ור"ש שדורשים בחג המצות וכו' לענין בל תאחר .1

  .יום –ו הזמן שנמנה ב ביחידתלר"ח ומקדשים ר"ח בקרבן יום  03מונים  :כמו ששנה רבה בר שמואל

 המצוה למנות אף שבועות ועוד שהרי כתוב 'חג השבועות'. ,ימים 03סופרים אע"פ ש. ושבועמקריבים  שבועותכך עצרת שנמנית ע"י 

 

 ?כיצד שייך בל תאחר בפסח הרי אינו קרב בשאר רגלים .2

 . הכדי נסב רב חסדא:

 שדינו כשלמים שקרב כל השנה.פסח שאבד והקריבו תחתיו ואח"כ נמצא  –שלמי פסח רב ששת: 

 שכיון שבאו מפסח דינם כפסח. הוצרך להשמיע אף שלמים הבאים מחמת הפסח שלא נאמר ,שמיע שלמיםואע"פ שהתנא ה

 

 מה המקורות לכל הדברים המובאים בברייתא שיש בהם בל תאחר? .3

 נדר – "כי תדור נדר"

 נדבה –נאמר להלן ואם נדר או נדבה אף כאן 

 דמין, ערכין, חרמין, הקדשות,  – "לה' אלוקיך"

 חטאות, אשמות, עולות, ושלמים -"ידרשנוכי דרוש "

 צדקות, מעשרות, בכור – "ה' אלוקיך"

   לקט, שכחה ופאה. – "מעמך"

 

 מדובר?נאמר שעל חילופי קרבן אין בל תאחר, על איזה חילופי  .4

 מר חטאת שהרי הולכת למיתה. ואין ל

לנותרת אין תקנה שא"א להקריבה עם לחם שמא היא  .תודה שנתערבה בתמורה ואחת מהן מתה –הכוונה על חילופי תודה  :להו"א

 נתמעטה שאין בה בל תאחר.  ולכןוא"א להקריבה בלי לחם שמא תודה היא.  שאין מביאין עמה לחם. תמורה

 שאם א"א להקריבה מדוע יש למעטה מבל תאחר.  :ונדחה

בר על התמים רגל אחד מדובר שעברו עליו שני רגלים והומם וחיללו על אחר תמים ועוושלמים  עולהמדובר על חילופי  למסקנא:

 ומחדש הפסוק שאין מצרפין אותו לקודם לענין שלש רגלים אלא זה רגל הראשון.

ע הפסוק שדוקא אם יולר' מאיר שעובר ברגל אחד צריך להעמיד שהומם בתוך הרגל ואז חיללו על אחר ועבר עליו סוף הרגל ומשמ

 עבר עליו רגל שלם עובר בבל תאחר.

 

 ?אינו פסול, מניןחר לשלמו הקרבן אם א .5

 חטא קרבנךוהיה בך חטא ולא ב .א

שאע"פ שמצוה להקריב בכור בשנתו הראשונה אם לא הקריבוהו אינו כפסולי המוקדשין שמקישים בכור שאינו נפסל  -מבכור  .ב

 שנה לחברתה.מממעשר שאינו נפסל 

 פיכך נכתב והיה בך חטא.ל ,שמרצים יפסלו: שהו"א שדווקא בכור שאינו מרצה יוקרב אבל קדשים והוצרכו לשני פסוקים

 

 

  

 

 

     תשע"ד    באייר גי" לישישיום  בס"ד

 'ה – ראש השנה

 .  ניתן לקבל כל יום לתיבת מייל או לפקס        5709307-03פקס:    okmail.co.iln101@מייל:    
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