
 

 

 

 

 
 כ  דף מסכת מגילה 

יבלחט"א מיכל ויעקב תורג'מן    ןב  ז"ל   פינחס יוסף לע"נ  
 

   לקבלת ה"בקיצור"קישור  
 

 לתרומות והנצחות להוצאת מסכת מועד קטן 

תמצית   הן  המודגשות  המילים  חשובה:  הערה 

 כסיכום מהיר.   העניינים וניתן לקרוא אותן בפני עצמן 

 

 דף כ 

 

 קריאת המגילה על ידי קטן 

ש מודים,  להכל  הגיע  שלא  חינוך גיל  קטן 

כשר  ,  מצוותב להוציא  אינו  במגילה  לקרוא 

נחלקו חכמים מה דין  ו אחרים ידי חובתם.  

כגון בן תשע  מצוות  בחינוך  גיל  קטן שהגיע ל

 ובן עשר. 

חכמים ללדעת  שהגיע  קטן  גם  חינוך גיל  , 

כשר  מצוות,  ב ידי אינו  אחרים  להוציא 

 חובתם.

יהודה רבי  לולדעת  שהגיע  קטן  חינוך גיל  , 

 להוציא אחרים ידי חובתם.כשר מצוות, ב

יהודהו רבי  הייתי,  אמר  את  ו,  קטן  קראתי 

ואם כן  ,  רבי טרפון וזקנים בלוד  המגילה לפני

  , חכמים  אמרו לו  קטן כשר לקרוא את המגילה.

מה שאתה  כלומר . אין מביאין ראיה מן הקטן

כי אתה מספר מה ראית    ,אומר זו עדות של קטן

   כשהיית קטן.

אתי את  וקר  , קטן הייתי,  אמר רביזה  וכעין  

, )א( אין  אמרו לו.  מרבי יהודההמגילה לפני  

אין מביאין    )ב( ועוד  ,מביאין ראיה מן הקטן

רבי יהודה שקרית כלומר,    ,ראיה מן המתיר

הקטן   ,לפניו את  המתיר  את    הוא  לקרוא 

, ואין לך להביא ראיה ממנו, שהרי המגילה 

 . עליו  םרבים חולקי

 

 זמן קיום מצוות היום 

היום  ,  שלכל דיני התורה,  במשנתנו מבואר  

 .מתחיל משעלה עמוד השחר

בעלות   מתחיל  שהיום  זה  שענין  אמר,  רבא 

ְקָרא ֱאֹלהשחר, למד מהכתוב, " ים ָלאֹור קִּ ַויִּ

א')  "יֹום משמתחיל ה'(,    בראשית  שמשמעותו, 

 להאיר נקרא יום, והוא עלות השחר. 

הכתוב ו סוף  את  גם  כן  אם  כי  זאת,  דחו 

ְך" ָלְיָלה  ְוַלֹחשֶׁ כך,  ָקָרא  לבאר  לנו  יש   "

וקבלה   לילה,  נקרא  להחשיך  משמתחיל 

ו כן,  הדבר  שאין  מתחיל  בידינו  הלילה  אין 

 צאת הכוכבים.בשקיעת החמה אלא ב

מתחיל   שהיום  זה,  שענין  אמר,  זירא  ורבי 

,  מהכתובים בספר עזראבעלות השחר, למד  

ביום  עוסקים במלאכתם  שהיו  שם מבואר 

בלילה ולא  יא  "נאמר,  ש  .בלבד  ַההִּ ָבֵעת  ַגם 

ִּם   ינּו ְבתֹוְך ְירּוָשָל יש ְוַנֲערֹו ָילִּ י ָלָעם אִּ ְוָהיּו ָלנּו  ָאַמְרתִּ

ְשָמר ְוַהיֹום ְמָלאָכה    . ט"ז(   נחמיה ד' ) "  ַהַלְיָלה מִּ

ומבואר שם שהיתה מלאכתם מעלות השחר 

הכוכבים צאת  "  .עד  ים  שנאמר,  ֹעשִּ ַוֲאַנְחנּו 

צְ  ְוחֶׁ ֵמֲעלֹות ַבְמָלאָכה  ים  ָבְרָמחִּ ים  יקִּ ַמֲחזִּ ָים 

ים ואם   .ט"ו( נחמיה ד')" ַהַשַחר ַעד ֵצאת ַהּכֹוָכבִּ

 כן מעלות השחר עד צאת הכוכבים הוא יום.

בעלות ו  מתחיל  היום  תורה  שמדין  אף 

שהשחר במשנתנו,  מבואר  כל  ,  לכתחילה, 

ביום שזמנם  אותם ,  המצוות  יעשה  לא 

ניכר,    ,בעלות השחר זמן  אינו  ימתין כי  אלא 

 , כדי שיצא מכלל ספק לילה. עד הנץ החמה

שאף שלכתחילה יש  ,  עוד מבואר במשנתנו 

בתחילת   היום  מצוות  את  ולקיים  להקדים 

מכל  ,  משום שזריזין מקדימין למצוות,  היום

 . כל היום כשר לקיום מצוות היום, מקום

בעזה"י יתבאר  שזמנם    ולהלן  רבות  מצוות 

 ביום, והם כשרים כל היום. 

 

 ביום - קריאת המגילהמצוות 

בדף ד' כבר נתבאר, שחייב אדם לקרוא את  

 ביום.חזור ולקרוא אותה המגילה בלילה, ול

שקריאה   במשנתנו,  יום,    שניהומבואר  של 
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 כ  דף מסכת מגילה 

יבלחט"א מיכל ויעקב תורג'מן    ןב  ז"ל   פינחס יוסף לע"נ  
 

   לקבלת ה"בקיצור"קישור  
 

 לתרומות והנצחות להוצאת מסכת מועד קטן 

   .ולא בלילהאחר הנץ החמה,  ,תהא ביום

הקריאה  כי   היום  על  "של  ְוַהיִָּמים נאמר, 

ְוַנֲעִשים ִרים  ִנְזכָּ ה  ֵאלֶּ ְשָפָחה   הָּ מִּ ָודֹור  ּדֹור  ְבָכל 

ה   ים ָהֵאלֶׁ יֵמי ַהפּורִּ יר וִּ יר ָועִּ יָנה ְועִּ יָנה ּוְמדִּ ְשָפָחה ְמדִּ ּומִּ

ַזְרָעם מִּ ָיסּוף  לֹא  ְכָרם  ְוזִּ ים  ַהְיהּודִּ תֹוְך  מִּ ַיַעְברּו  "  לֹא 

 .בלילותבימים הם נזכרים ולא  כ"ח(,    אסתר ט')

 

 ביום -מצוות מילה 

שנאמר,    .מצוות מילה זמנה ביום ולא בלילה

מֹול    ּוַביֹום ַהְשִמיִני"  ג'(.   ויקרא י"ב" )ְבַשר ָעְרָלתֹויִּ

 

 ביום - הזאת מי חטאת על טמא מת

כדי   מים שנתנו בהם מאפר שריפת פרה אדומהה

 לטהר בהם טמאי מתים קרויים מי חטאת. 

מי שנטמא במת, מזים עליו מי חטאת ביום ו

   .השלישי וביום השביעי

בלילה,  ולא  ביום  להיות  צריכה  זו  והזאה 

" ַהָטֵמא  שנאמר,  ַעל  ַהָטֹהר  ָזה  ַביֹום  ְוהִּ

ַהְשִביִעי ּוַביֹום  ַביֹום    ַהְשִליִשי  ְטאֹו  י  ְוחִּ יעִּ ַהְשבִּ

ב ם ְוָטֵהר ָבָערֶׁ ס ְבָגָדיו ְוָרַחץ ַבַמיִּ בֶׁ  י"ט(.   במדבר י"ט" )ְוכִּ

 

 ביום  -  טבילת טמאים

טמא מת טובל ביום שביעי לטהרתו, וכן זב 

  .טובל ביום שביעי לטהרתו

אלא   שביעי,  ליל  בכניסת  יטבלו  רק  ולא 

   . הוקשה טבילה להזאהכי  בהגיע יום שביעי,  

" ַחץ  ...ַהָטֹהר    ְוִהזָּהשנאמר,  ְוָטֵהר   ְורָּ ם  ַבַמיִּ

ב  . כשם שהזאה ביום כך טבילה ביום  ."ָבָערֶׁ

 והוא הדין לזב וזבה. 

שביעי ליל  אלא  הכתוב  הוציא  מיום    ,ולא  אבל 

 שביעי ואילך טובלים אף בלילה כגון בליל שמיני. 

 

 ביום - טבילת שומרת יום כנגד יום

הרואה דם פעם ראשונה, הרי היא נדה שבעה 

באותם  דם פעם נוספת  תראה  אם  ימים, בין  

ובין   ואם  ימים,  תראה.  היום לא  במוצאי 

 היא טובלת, וטהורה.  השביעי 

ולאחר שבעת ימי נידותה, יש לה אחד עשר 

 יום הראויים לזיבה. 

ראיות   שלוש  בהם  תראה  דם אם  של 

זבה היא  הרי  ימים,  וגדולה  בשלושה  כדי  , 

שבעה   עליה  שיעברו  צריכה  היא  להיטהר 

לאחר מכן היא  וימים נקיים בלא ראיית דם,  

תביא   ולמחרת  לטבילה    קרבן זקוקה 

  לטהרתה.

תראה   רק  ואם  זיבה  ימי  באותם  יום  דם 

יום,  כנגד  יום  שומרת  נקראת  היא  אחד, 

 .והיא טהורה בערב וטובלת למחרת

ראיה, ואמרו שטבילה זו שטובלת אחר יום ה

אינה טובלת בלילה שאחר ראיתה, אלא רק  

 ביום המחרת.

של  הדין  את  לפרש  שהוצרכו  והסיבה 

עצמה בפני  יום  כנגד  יום  ולא  ,  שומרת 

טמאים שאר  בטבילת  ביום  כללוהו  שהיא   ,

   .ולא בלילה

שזו לא תצטרך להמתין  ,  כי היה מקום לומר

המחרת יום  בלילה ,  עד  מיד  לטבול  ותוכל 

  .שאחר יום ראייתה

סברא   אחת,  ראיה  שראתה  מאחר  שכן 

להשוותה לזב שראה ראיה אחת, וזב שראה  

ראיה אחת דינו כבעל קרי, שהוא טובל ביום  

 הראיה עצמו, ואינו ממתין למחרת. 

שאינה טובלת ביום   ,וזבה שרואה יום אחד

" יראי בה,  שנאמר  משום  זֹוָבּה  תה,  ְיֵמי  ָּכל 

ְהיֶׁה   ָּדָתּה יִּ ְשַּכב נִּ ללמד  כ"ו(,    ויקרא ט"ו)  "ָלּהְּכמִּ

יום   שיגיע  עד  ראיתה  יום  כל  שטמאה 

   .המחרת ויהא מקצתו בטהרה

https://api.whatsapp.com/send?phone=972506877088&text=%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F%20%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C%20%22%D7%91%D7%A7%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A8%22.%20%D7%94%D7%A9%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%D7%99%20%D7%94%D7%95%D7%90%3A%20
https://api.whatsapp.com/send?phone=972506877088&text=%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F%20%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C%20%22%D7%91%D7%A7%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A8%22.%20%D7%94%D7%A9%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%D7%99%20%D7%94%D7%95%D7%90%3A%20
https://api.whatsapp.com/send?phone=972506877088&text=%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F%20%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C%20%22%D7%91%D7%A7%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A8%22.%20%D7%94%D7%A9%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%D7%99%20%D7%94%D7%95%D7%90%3A%20
https://api.whatsapp.com/send?phone=972506877088&text=%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F%20%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C%20%22%D7%91%D7%A7%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A8%22.%20%D7%94%D7%A9%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%D7%99%20%D7%94%D7%95%D7%90%3A%20
https://payboxapp.page.link/wEtbMciyh4VhVd9BA
https://api.whatsapp.com/send?phone=972506877088&text=%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F%20%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C%20%22%D7%91%D7%A7%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A8%22.%20%D7%94%D7%A9%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%D7%99%20%D7%94%D7%95%D7%90%3A%20


 

 

 

 

 
 כ  דף מסכת מגילה 

יבלחט"א מיכל ויעקב תורג'מן    ןב  ז"ל   פינחס יוסף לע"נ  
 

   לקבלת ה"בקיצור"קישור  
 

 לתרומות והנצחות להוצאת מסכת מועד קטן 

לא החמירה תורה אלא  שוהיה מקום לומר,  

שלא תטבול ביום הראיה עצמו, אבל כשיגיע 

 הלילה בלא ראיה, תטבול בו מיד. 

עד   תטבול,  לא  בלילה  שגם  פירשו,  ולפיכך 

לה   שיהיה  שטעונה  שמאחר  המחרת,  יום 

מקצת יום אחר בטהרה, אין הדבר מתקיים 

 אלא ביום ולא בלילה. 

 

 ביום - קריאת ההלל

היום כל  זמנה  ההלל  שנאמר, קריאת   ,

ְמבֹואֹו" ַעד  ש  מֶּ שֶּ ֵשם    ִמִמְזַרח  ל  " ה' ְמֻהלָּ

 ג'(.   תהלים קי"ג)

ה  "  למד זאת מהכתוב, רב יוסף  ו שָּ ה ַהיֹום עָּ זֶּ

ְשְמָחה בֹו ה'  יָלה ְונִּ  כ"ד(  תהלים קי"ח ) " ָנגִּ

 

 ביום  - תקיעת שופרמצוות 

שנאמר,  .תקיעת שופר זמנה כל היוםמצוות 

ם  " ָלכֶׁ ְהיֶׁה  יִּ ש  ְקָרא ֹקדֶׁ ש מִּ ַלֹחדֶׁ ָחד  י ְבאֶׁ יעִּ ַהְשבִּ ש  ּוַבֹחדֶׁ

ת ֲעֹבָדה לֹא ַתֲעשּו   אכֶׁ הָּכל ְמלֶׁ ם  יֹום ְתרּועָּ ְהיֶׁה ָלכֶׁ "  יִּ

   א'(. במדבר כ"ט)

 

 ביום  - נטילת לולבמצוות 

שנאמר,   .זמנה כל היום  נטילת לולבמצוות  

ם ַביֹום  " כֶּ ם לָּ ִראשֹון ּוְלַקְחתֶּ י ֵעץ ָהָדר ַּכֹפת    הָּ ְפרִּ

ְפֵני   לִּ ם  ּוְשַמְחתֶׁ ָנַחל  ְוַעְרֵבי  ָעֹבת  ֵעץ  ַוֲעַנף  ים    ה' ְתָמרִּ

ים ְבַעת ָימִּ ם שִּ  מ'(  ויקרא כ"ג" )ֱאֹלֵהיכֶׁ

 

 ביום - הקרבת המוספיםמצוות 

היום כל  זמנם  המוספים  קרבנות   . הקרבת 

ה מֹוֲעֵדי  "שנאמר,   ְקָרֵאי    ה'ֵאלֶׁ ְקְראּו ֹאָתם מִּ ר תִּ ֲאשֶׁ

ה לַ  שֶׁ יב אִּ ש ְלַהְקרִּ ים    ה'ֹקדֶׁ ַבח ּוְנָסכִּ ְנָחה זֶׁ ְדַבר  ֹעָלה ּומִּ

 ל"ז(.  ויקרא כ"ג)" יֹום ְביֹומֹו 

 

 ביום  - תפילת המוספים

חכמים    כי  ,תפילת המוספים זמנה כל היום

 . כנגד קרבנות המוספיםתפילה זו  תקנו 

 

 

 ביום - הכפוריםוידוי יום מצוות 

ביום הכפורים כהן גדול מביא פר, ומתוודה 

יב  "שנאמר,    .עליו עוונותיו ועוונות ביתו ְקרִּ ְוהִּ

לֹו   ר  ֲאשֶׁ ַהַחָטאת  ַפר  ת  אֶׁ ּוְבַעד  ַאֲהֹרן  ַבֲעדֹו  ר  פֶׁ ְוכִּ

ט"ז)"  ֵביתֹו לוידוי בזה  והכוונה    .ו'(  ויקרא 

  .דברים

ַביֹום ִכי ביום שנאמר בה, "היא והכפרה הזו 

ם ֲעֵליכֶּ ְיַכֵפר  ה  ם    ַהזֶּ ַחטֹאֵתיכֶׁ ֹּכל  מִּ ם  ְתכֶׁ אֶׁ ְלַטֵהר 

ְפֵני  ְטָהרּו ה'לִּ  ל'(.  ויקרא ט"ז" ) תִּ

 

 ביום - וידוי הפריםמצוות 

כרת,  שעונשו  דבר  והתיר  שטעה  גדול  כהן 

ועשה על פי הוראתו, מביא פר לחטאת, הוא 

 . פר כהן משיחנקרא 

דבר ו  להתיר  והורו  שטעו,  סנהדרין  כן 

שעונשו כרת, ועשו הציבור על פי הוראתם, 

נקרא   והוא  לחטאת,  פר  פר העלם מביאים 

  .דבר של ציבור

עליו את חטאם, ווידוי זה    מתוודיםואלו    זהו

שגם  ,  כמו וידוי פר יום הכפוריםהוא,    ביום

 .בהם נאמר לשון כפרה

 

 ביום  - וידוי מעשרמצוות 

שלישית  שנה  של  מעשרות  הפרשת  בגמר 

שלוש  של  מעשרות  הושנה ששית יש לבער כל  

  .השנים הקודמות מהבית ולהתוודה על כך

" ַמְעַשר  שנאמר  ָּכל  ת  אֶׁ ַלְעֵשר  ה  ְתַכלֶׁ י  ּכִּ

ת   ישִּ י  ְתבּוָאְתָך ַבָשָנה ַהְשלִּ ְשַנת ַהַמֲעֵשר ְוָנַתָתה ַלֵלוִּ

ְוָשֵבעּו יָך  ְשָערֶׁ בִּ ְוָאְכלּו  ְוָלַאְלָמָנה  ַלָיתֹום  ְוָאַמְרָת   .ַלֵגר 
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 כ  דף מסכת מגילה 

יבלחט"א מיכל ויעקב תורג'מן    ןב  ז"ל   פינחס יוסף לע"נ  
 

   לקבלת ה"בקיצור"קישור  
 

 לתרומות והנצחות להוצאת מסכת מועד קטן 

ְפֵני   ת  קֶׁ ֱאֹל  ה'לִּ ַהַביִּ ן  מִּ ש  ַהֹקדֶׁ י  ַעְרתִּ בִּ ם  ְוגַ יָך 

ר   ֲאשֶׁ ְצָוְתָך  מִּ ְּכָכל  ְוָלַאְלָמָנה  ַלָיתֹום  ְוַלֵגר  י  ַלֵלוִּ יו  ְנַתתִּ

י ָשָכְחתִּ ְולֹא  יָך  ְצֹותֶׁ מִּ מִּ י  ָעַבְרתִּ לֹא  י  יָתנִּ ּוִּ )דברים    צִּ  "...

 י"ג(,  -כ"ו י"ב

ביום   זמנו  זה  לפרשה כי  ווידוי  הוא  נסמך 

" במילים,  הפותחת  ה  שאחריו  ַהזֶּ  ה' ַהיֹום 

ְמַצְּוָךקֶּ ֱאֹל ת    יָך  ְואֶׁ ה  ָהֵאלֶׁ ים  ַהֻחקִּ ת  אֶׁ ַלֲעשֹות 

ּוְבָכל  ְלָבְבָך  ְבָכל  אֹוָתם  יָת  ְוָעשִּ ְוָשַמְרָת  ים  ְשָפטִּ ַהמִּ

ָך  " )דברים כ"ו ט"ז(. ַנְפשֶׁ

 

 ביום - שחיטת קרבנותמצוות 

ְביֹום  שנאמר, "  .קרבנות זמנה ביוםהשחיטת  

ם י ָבֵאש  ֵיָאֵכל    ִזְבֲחכֶּ ישִּ ָמֳחָרת ְוַהּנֹוָתר ַעד יֹום ַהְשלִּ ּומִּ

ָשֵרף  ו'(  ויקרא ט"ו " )יִּ

 

 ביום - סמיכת קרבנות מצוות 

ַמְךשנאמר "מצווה לסמוך על הקרבן,   ת   ְוסָּ אֶׁ

ַחטָידֹו ַעל רֹאש ָקְרָבנֹו   ל מֹוֵעד ְוָזְרקּו    ְושָּ ְפֵני ֹאהֶׁ ֹאתֹו לִּ

יבְבֵני  ְזֵבַח ָסבִּ ת ָּדמֹו ַעל ַהמִּ    . ח'( ויקרא ג' " )ַאֲהֹרן אֶׁ

ביוםומצוות   זמנה  הקרבנות  על    , הסמיכה 

כשם ללמד שסמיכה לשחיטה שכן הוקשה ה

 .שהשחיטה ביום כך הסמיכה ביום

 

 ביום  - תנופת מנחותמצוות 

שהוא נוטל את  יש מנחות הטעונות תנופה,  

ו המנחה  שבו  ומביא  הכלי  מעלה מוליך 

  .ומוריד

שנאמר בענין מנחת   , וזמנה של התנופה ביום

ם  "העומר,   יתֶׁ רַוֲעשִּ ֹעמֶּ ת הָּ ם אֶּ ש   ְביֹום ֲהִניְפכֶּ בֶׁ ּכֶׁ

ן ְשָנתֹו ְלֹעָלה לַ  ים בֶׁ  י"ב(.  ויקרא כ"גה'" )ָתמִּ

 

 ביום  - הגשת מנחותמצוות 

לפני יש מנחות   למזבח  להגיש אותן  שצריך 

הקמיצה, כלומר לקרב את הכלי שבו המנחה  

שיגע   מזבח  עד  של  מערבית  דרומית  בקרן 

  .כנגד חודה של קרן

ביום שנאמר, של המנחה הוא  וזמן ההגשה  

ַהְקָנֹאת " ְנַחת  ָשה ֵאת מִּ ָהאִּ ַיד  ַהֹּכֵהן מִּ ְוָלַקח 

ְפֵני    ְוֵהִניף ְנָחה לִּ ת ַהמִּ ְזֵבחַ   יבְוִהְקִר   ה'אֶׁ ל ַהמִּ "  ֹאָתּה אֶׁ

לומר   הוקשה הגשה לתנופה  .כ"ה(  במדבר ה')

 מה זו ביום אף זו ביום. 

 

 ביום  -מליקת העוף 

בכל הקרבנות הבאים מהבהמה יש ארבע עבודות  

שחיטת    שששייכות )א(  למזבח:  הדם  להקרבת 

הבהמה בסכין. )ב( קבלת דם הבהמה בכלי שרת.  

זריקת הדם   )ד(  למזבח.  שבכלי  הולכת הדם  )ג( 

 מהכלי למזבח.  

וגם  לקבל דם  אין בהם כלי    ,קרבנות העוףו

בסכין שחיטה  את    ,לא  מולק  הכהן  אלא 

שחותך בה  אצבעו על ידי  בציפורן של  העוף  

נותן את  לאחר מכן  ו  פו.מעוראת צוואר העוף  

 הדם ישירות מהעוף למזבח בלא כלי.

ואף ששחיטת הקרבנות אינה נחשבת עבודת  

בזר,   היא  ומותרת  עוף  כהונה  מליקת 

כהונה עבודת  היא  רק    וכשרה  הקרבנות 

 בכהן.

וכל עבודות הקרבת העוף ממליקת העוף ועד 

כשרות   למזבח  דמו  בלבזריקת  ולא   דביום 

 בלילה. 

ָּוה  ",  שנאמר צִּ ר  יָני    ה'ֲאשֶׁ סִּ ְבַהר  ה  ֹמשֶׁ ת  ְביֹום  אֶׁ

ֵאל   ִיְשרָּ ְבֵני  ת  אֶּ םַצֹּותֹו  ְרְבֵניהֶּ קָּ ת  אֶּ   ה' לַ   ְלַהְקִריב 

יָני סִּ ְדַבר  )ְבמִּ ז' "  ענייני  ל"ח(,    ויקרא  שכל  ללמד 

 . ביום ולא בלילהתהיה   עבודת הקרבנות

 

 ביום  -הקרבת המנחות 

  , יש ארבע עבודות, הנקמצות,  המנחותבכל  

האמורות  דם  עבודות  ארבע  כנגד  שהן 

שהכהן נוטל   . קמיצה(  א. )הבהמה  בקרבנות

מהמנחה   שרתבקומצו  בכלי  , המקודשת 

מעט   משם  ומוציא  לכלי  ידו  מכניס  כלומר 
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 כ  דף מסכת מגילה 

יבלחט"א מיכל ויעקב תורג'מן    ןב  ז"ל   פינחס יוסף לע"נ  
 

   לקבלת ה"בקיצור"קישור  
 

 לתרומות והנצחות להוצאת מסכת מועד קטן 

מנחה כפי מה שנכנס לתוך ידו כשהוא כופף 

. ועבודה  שלוש אצבעות אצבע אמה וקמיצה

הי במנחה,  בקרבנות  זו  השחיטה  כנגד  א 

נתינת הקומץ בכלי  (  בהבאים מן הבהמה. )

קבלת    .שרת כנגד  היא  במנחה,  זו  ועבודה 

הולכת  (  גהדם בקרבנות הבאים מן הבהמה. )

למזבח. ועבודה זו במנחה, היא כנגד  הקומץ  

הבהמה.   מן  הבאים  בקרבנות  הדם  הולכת 

הקומץ  (  ד) זו  הקטרת  ועבודה  למזבח, 

זר כנגד  היא  בקרבנות  במנחה  הדם  יקת 

 .הבאים מן הבהמה

הקטרת    עדהקמיצה ו מבמנחה    ועבודות אלה

 . הקומץ כשרות ביום בלבד

ָּוה  ",  שנאמר צִּ ר  יָני    ה'ֲאשֶׁ סִּ ְבַהר  ה  ֹמשֶׁ ת  ְביֹום  אֶׁ

ֵאל   ִיְשרָּ ְבֵני  ת  אֶּ םַצֹּותֹו  ְרְבֵניהֶּ קָּ ת  אֶּ   ה' לַ   ְלַהְקִריב 

יָני סִּ ְדַבר  )ְבמִּ ז' "  ענייני  ל"ח(,    ויקרא  שכל  ללמד 

 . ביום ולא בלילהתהיה   עבודת הקרבנות

 

 ביום  -הקרבת הקרבנות 

נתבאר ה  ,כבר  הבאים שבכל  קרבנות 

יש   ששייכות עבודות    ארבעמהבהמה 

למזבח:   הדם  הבהמהשחיט  )א(להקרבת    ת 

  ( ג)  שרת.  קבלת דם הבהמה בכלי  (ב)בסכין.  

זריקת הדם   (ד)  .למזבחשבכלי  הולכת הדם  

. ויש קרבנות שנותנים מדמם  למזבחמהכלי  

פר   כמו  הקדשים  קדשי  ובבית  בהיכל  גם 

זו   דם  נתינת  וגם  הכיפורים  יום  של  ושעיר 

 .  היא חלק ממצוות זריקת הדם

וכבר נתבאר שהשחיטה אינה נחשבת עבודת 

שלוש  ורק  בזר.  גם  כשרה  והיא  כהונה 

וזריקה  הולכה  קבלה  האחרות,  העבודות 

 עבודות כהונה וכשרות בכהן בלבד.נחשבות 

מ אלה  כהונה  ו ועבודות  הדם  עד  קבלת 

בלבדזריקתו   ביום  ר  ",  שנאמר,  כשרות  ֲאשֶׁ

ָּוה   יָני    ה'צִּ סִּ ְבַהר  ה  ֹמשֶׁ ת  ְבֵני אֶׁ ת  אֶּ ַצֹּותֹו  ְביֹום 

ֵאל   םִיְשרָּ ְרְבֵניהֶּ קָּ ת  אֶּ יָני  ה' לַ   ְלַהְקִריב  סִּ ְדַבר  "  ְבמִּ

ז') הקרבנות  ל"ח(,    ויקרא  עבודת  שכל  ללמד 

 . ביום ולא בלילה תהיה

ביום  כשרה  הקרבנות  ששחיטת  זה  ועניין 

בלבד, אף שאינה נחשבת עבודת כהונה, למד  

ם"מהכתוב  ְבֲחכֶׁ  כפי שנבאר לעיל.  "ְביֹום זִּ

 

 ביום  - עשיית משפט

בלילה ולא  ביום  זמנה  משפט    . עשיית 

ת  , "שנאמר יָּה ְביֹום ַהְנִחילֹו אֶּ יו ְוהָּ נָּ )דברים  "  בָּ

   . כ"א ט"ז(

עשיית משפט פרשת  ל   פרשת נחלותוהוקשה  

 ללמד שעשיית משפט ביום.  

הדברים   שאר  עם  במשנתנו  נזכר  לא  זה  ענין 

א רק בגמרא, כדי ללמוד ממנו  בהמנויים כאן, והו

 השקאת סוטה ביום.גם ש

 

 ביום - השקאת סוטה

בעלה לה  שקינא  להאשה  שאמר  שלא    , 

פלוני עם  וו  ,תתייחד  כך  על  נתייחדה עברה 

המרים    ,עמו מים  אותה  לבדוק משקים 

   .אם נטמאת או לאאותה 

  שנאמר   ולא בלילה,  ביום  הזמנהשקאה זו  ו

ר ַתֲעֹבר ָעָליו רּוַח "בענין לשון "תורה"  יש ֲאשֶׁ אֹו אִּ

ְפֵני   לִּ ָשה  ָהאִּ ת  אֶׁ יד  ֱעמִּ ְוהֶׁ ְשתֹו  אִּ ת  אֶׁ ֵּנא  ְוקִּ ְנָאה    ה'קִּ

ּה   ה לָּ שָּ ה ַהזֹאת  ַהֹּכֵהןְועָּ ל ַהתֹורָּ במדבר )"  ֵאת כָּ

   . ל'( ה'

משפט עשיית  לענין  נאמר  ִפי "  ,וכן  ַעל 

ה  ר יֹורּוָך  ַהתֹורָּ ְשָפט  ֲאשֶׁ ר יֹאְמרּו ְלָך   ְוַעל ַהמִּ ֲאשֶׁ

ין ּוְשמֹאל ידּו ְלָך ָימִּ ר ַיגִּ ן ַהָּדָבר ֲאשֶׁ ה לֹא ָתסּור מִּ "  ַתֲעשֶׁ

   .י"א( דברים י"ז)

שווה  בגזרה  ללמוד  שעשיית ששכ   ויש  ם 

סוטה   השקאת  כך  בלילה  ולא  ביום  משפט 

 . ביום ולא בלילה
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