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  .דד�  ראש השנה
  ].ה והחרמי�"תוד[? "בל תאחר"באיזה סוג חרמי	 נוהג לאו ד

  
   
   הניתני
 לבדק הבית�חרמי גבוה   ד מתנות כהונה" אחד מכ�חרמי כהני
  נוהג  לא נוהג  י"לרש

  נוהג  נוהג  'לתוס
  

  :ראש השנה ד� ד
  ?ומני�" בל תאחר"אחר כמה רגלי
 עובר אד
 ב

  
  ?מני�  מתי עובר  

  בשלשה רגלי�   לתנא קמא
  שלא כסדר"' אפי

  חג המצות חג השבועות  "דכתיב 
  1"סוכותהוחג 

  רגלי� כסדר" ' בג  שמעו�' לר
  וחג המצות תחילה

   "חג הסוכות"מזה שהזכיר 
  2מ שהוא אחרו"" ש*

  3"ובאת שמה והבאת� שמה"דכתיב   כשעבר רגל אחד איזה שיהיה עובר  מאיר' לר
  4"במועדיכ�' אלה תעשו לה"דכתיב   רגלי� איזה שיהיו עובר' כשעברו ב  אליעזר ב� יעקב' לר
  תמיד עובר   שמעו�' אלעזר בר' לר

  כשעבר עליו חג סוכות
  מזה שהזכיר חג הסוכות 

  הגור�שזה מ " ש*
  

                                                           
ושוב בפרשת חג , הרגלי� ודיניה�' התורה מזכירה את ג) טו*א:דברי� טז( בפרשת ראה ,'פי 1

 אות� התורה שוב למדנו הומזה שכתב, הרגלי�' הסוכות התורה מזכירה עוד הפע� את שמות ג
אלא תשלמו את  *� אלו שתהיו נראי� לפניו לא תבואו ריק� מועדי'  בג:ק" וה,"בל תאחר"די" 

  .נדריכ�
ומזה , ועל כרח. שבא לומר שזה אחרו", דלא היה צרי. להזכיר אותו כיו" שבו עוסק הכתוב 2

 הביאו )ה ואי""בד(' והתוס. רגלי� מפסח שאז מסתיי� המני" בסוכות' למדנו שמתחיל למנות ג
 למה נאמר לומר ,אי" צרי. לומר בחג המצות שבו פתח הכתוב תחלה"לגרוס בש� רבינו חננאל 

 שלא היה צרי. לפתוח בחג המצות כשחוזר למנות שוב את ,א"וביאר הריטב. "שזה ראשונה
כ היה לו לפתוח עתה במה שסיי� "וא, לה וסיי� בחג הסוכותידהרי בו פתח הכתוב תח, הרגלי�

  .להיומזה שפתח נמי בחג המצות בא לומר שהוא תח, ג הסוכותדהיינו בח
מ למדנו "מ, והג� שיש כא" רק משמעות של עשה שצרי. להביא את הקרב" מיד כשבאי� לש� 3

 ."בל תאחר" שא� לא יביא בזמ" הזה עובר ב,מכלל העשה ממילא ללאו
 .שה את קרבנותיוומכא" למדנו שאחר שני מועדי� עובר א� לא ע, ומיעוט מועדי� שני� 4
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  :ראש השנה ד� ד
  ].ב"ר קש"ה פז"תוד['? י ולתוס"ב לרש"ר קש"מה הביאור בסימ� פז

  
  'ת בתוס"לשיטת ר  י"לשיטת רש  

  1יס לפרי החגי ולא כבסוכות שאי" פ* לעצמו יסיפ  פ
   לבר. שהחיינו*זמ" לעצמו   ז
  ולא סגי מה של" בחג סוכות, שטעו" לינה   אי" ש� חג הסוכות עליו*רגל לעצמו   ר
  2 אי" קרבנו שוה לקרבנות החג*קרב" לעצמו   ק
  3 שאי" שירו שוה לשאר ימי החג*שיר לעצמו   ש
  *ברכה לעצמו   ב

  � ומתפללי� לחיי המל.שהיו מברכי
 ברכת המזו" ותפלה 

  שמזכיר בה� שמיני עצרת
  
  

                                                           
ונמצא שכל , ד משמרות"ויש כ, וכל משמרת מקריבה פר אחד, בסוכות מקריבי� שבעי� פרי� 1

והיה בדי" לכאורה שאחת משתי , המשמרות מקריבות שלש פעמי� חו/ משתי משמרות אחרונות
, אלא כול� חוזרי� לפייס, ואי" הדי" כ". המשמרות האלו יקריבו את הפר של שמיני עצרת

  .שמרת שזוכה היא המקריבהוהמ
. ד כבשי�"שמקריבי� בכל יו� ויו� כמה פרי� ושני אלי� וי, בכל החג יש קרבנות מרובי�', פי 2

 .ואילו בשמיני עצרת מקריב רק פר אחד ואיל אחד ושבעה כבשי�
ולא . ואילו בשמיני עצרת אינו מעני" אסי�, דבכל ימי החג מדבר מעני" גזל מתנות עניי�', פי 3

למנצח על "שבבית הכנסת אומרי� : סופרי� איתא' שבמס ,י"וכתב רש. רש מה הוא שירונתפ
 .ויתכ" שאותו שיר היו אומרי� ג� במקדש" השמינית


