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  העוף נדבהעולת  –ויקרא פרק א 
   :ְוִאם ִמן ָהעֹוף עָֹלה ָקְרָּבנֹו ַליקָֹוק ְוִהְקִריב ִמן ַהּתִֹרים אֹו ִמן ְּבֵני ַהּיֹוָנה ֶאת ָקְרָּבנֹו (יד)
  :ָצה ָדמֹו ַעל ִקיר ַהִּמְזֵּבחַ ְוִנְמ  ַהִּמְזֵּבָחה ְוִהְקִטירֶאת רֹאׁשֹו  ּוָמַלקְוִהְקִריבֹו ַהּכֵֹהן ֶאל ַהִּמְזֵּבַח  (טו)
  ְוֵהִסיר ֶאת ֻמְרָאתֹו ְּבנָֹצָתּה ְוִהְׁשִליְך אָֹתּה ֵאֶצל ַהִּמְזֵּבַח ֵקְדָמה ֶאל ְמקֹום ַהָּדֶׁשן: (טז)
   ׁש עָֹלה הּוא ִאֵּׁשה ֵריַח ִניחַֹח ַליקָֹוק: ַעל ָהֵעִצים ֲאֶׁשר ַעל ָהאֵ  ְוִהְקִטיר אֹתֹו ַהּכֵֹהן ַהִּמְזֵּבָחהְוִׁשַּסע אֹתֹו ִבְכָנָפיו לֹא ַיְבִּדיל  (יז)

  
  )ושבועת ביטוי שיודהעדות, טומאת מקדש וקשבועת ( עולה ויורדקרבן  –ויקרא פרק ה 

ֹו אֹו ֶנֶפׁש ֲאֶׁשר ִּתַּגע ְּבָכל ָּדָבר ָטֵמא א (ב) :ְוֶנֶפׁש ִּכי ֶתֱחָטא ְוָׁשְמָעה קֹול ָאָלה ְוהּוא ֵעד אֹו ָרָאה אֹו ָיָדע ִאם לֹוא ַיִּגיד ְוָנָׂשא ֲעֹונֹו (א)
אֹו ִכי ִיַּגע ְּבֻטְמַאת ָאָדם ְלכֹל  (ג) :ָּיה ְטֵמָאה אֹו ְּבִנְבַלת ְּבֵהָמה ְטֵמָאה אֹו ְּבִנְבַלת ֶׁשֶרץ ָטֵמא ְוֶנְעַלם ִמֶּמּנּו ְוהּוא ָטֵמא ְוָאֵׁשםְבִנְבַלת חַ 

ְלכֹל ֲאֶׁשר ְיַבֵּטא  ַבע ְלַבֵּטא ִבְׂשָפַתִים ְלָהַרע אֹו ְלֵהיִטיבאֹו ֶנֶפׁש ִּכי ִתָּׁש  (ד) :ֻטְמָאתֹו ֲאֶׁשר ִיְטָמא ָּבּה ְוֶנְעַלם ִמֶּמּנּו ְוהּוא ָיַדע ְוָאֵׁשם
  ְוָהָיה ִכי ֶיְאַׁשם ְלַאַחת ֵמֵאֶּלה ְוִהְתַוָּדה ֲאֶׁשר ָחָטא ָעֶליָה: (ה) ָהָאָדם ִּבְׁשֻבָעה ְוֶנְעַלם ִמֶּמּנּו ְוהּוא ָיַדע ְוָאֵׁשם ְלַאַחת ֵמֵאֶּלה:

  ְוִכֶּפר ָעָליו ַהּכֵֹהן ֵמַחָּטאתֹו: יקָֹוק ַעל ַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר ָחָטא ְנֵקָבה ִמן ַהּצֹאן ִּכְׂשָּבה אֹו ְׂשִעיַרת ִעִּזים ְלַחָּטאתְוֵהִביא ֶאת ֲאָׁשמֹו לַ  (ו)
  :ק ֶאָחד ְלַחָּטאת ְוֶאָחד ְלעָֹלהְוִאם לֹא ַתִּגיַע ָידֹו ֵּדי ֶׂשה ְוֵהִביא ֶאת ֲאָׁשמֹו ֲאֶׁשר ָחָטא ְׁשֵּתי תִֹרים אֹו ְׁשֵני ְבֵני יֹוָנה ַליקֹוָ  (ז)
  :ּוָמַלק ֶאת רֹאׁשֹו ִמּמּול ָעְרּפֹו ְולֹא ַיְבִּדיל ַלַחָּטאת ִראׁשֹוָנהְוֵהִביא אָֹתם ֶאל ַהּכֵֹהן ְוִהְקִריב ֶאת ֲאֶׁשר  (ח)
  :ַחָּטאת הּוא ד ַהִּמְזֵּבחַ ֶאל ְיסֹוְוִהָּזה ִמַּדם ַהַחָּטאת ַעל ִקיר ַהִּמְזֵּבַח ְוַהִּנְׁשָאר ַּבָּדם ִיָּמֵצה  (ט)
  ס: ַּכִּמְׁשָּפט ְוִכֶּפר ָעָליו ַהּכֵֹהן ֵמַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר ָחָטא ְוִנְסַלח לֹו ְוֶאת ַהֵּׁשִני ַיֲעֶׂשה עָֹלה (י)

ֶמן ִׂשיִרת ָהֵאָפה סֶֹלת ְלַחָּטאת לֹא ָיִׂשים ָעֶליָה ֶׁש ְוִאם לֹא ַתִּׂשיג ָידֹו ִלְׁשֵּתי תִֹרים אֹו ִלְׁשֵני ְבֵני יֹוָנה ְוֵהִביא ֶאת ָקְרָּבנֹו ֲאֶׁשר ָחָטא עֲ  (יא)
ה ַעל ִאֵּׁשי ֶוֱהִביָאּה ֶאל ַהּכֵֹהן ְוָקַמץ ַהּכֵֹהן ִמֶּמָּנה ְמלֹוא ֻקְמצֹו ֶאת ַאְזָּכָרָתּה ְוִהְקִטיר ַהִּמְזֵּבחָ  (יב) ְולֹא ִיֵּתן ָעֶליָה ְלבָֹנה ִּכי ַחָּטאת ִהיא:

  סְוִכֶּפר ָעָליו ַהּכֵֹהן ַעל ַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר ָחָטא ֵמַאַחת ֵמֵאֶּלה ְוִנְסַלח לֹו ְוָהְיָתה ַלּכֵֹהן ַּכִּמְנָחה:  (יג) ְיקָֹוק ַחָּטאת ִהוא:
  

  יולדת -ויקרא פרק יב 
ּה ַע ְוָיְלָדה ָזָכר ְוָטְמָאה ִׁשְבַעת ָיִמים ִּכיֵמי ִנַּדת ְּדֹוָת ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ִאָּׁשה ִּכי ַתְזִרי (ב) ַוְיַדֵּבר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר: (א)

ל ַהִּמְקָּדׁש לֹא ּוְׁשלִֹׁשים יֹום ּוְׁשלֶֹׁשת ָיִמים ֵּתֵׁשב ִּבְדֵמי ָטֳהָרה ְּבָכל קֶֹדׁש לֹא ִתָּגע ְואֶ  (ד) ּוַבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ִיּמֹול ְּבַׂשר ָעְרָלתֹו: (ג) ִּתְטָמא:
  ָרה:ְוִאם ְנֵקָבה ֵתֵלד ְוָטְמָאה ְׁשֻבַעִים ְּכִנָּדָתּה ְוִׁשִּׁשים יֹום ְוֵׁשֶׁשת ָיִמים ֵּתֵׁשב ַעל ְּדֵמי ָטהֳ  (ה) ד ְמלֹאת ְיֵמי ָטֳהָרּה:ָתבֹא עַ 

  :את ֶאל ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד ֶאל ַהּכֵֹהןָּתִביא ֶּכֶבׂש ֶּבן ְׁשָנתֹו ְלעָֹלה ּוֶבן יֹוָנה אֹו תֹר ְלַחָּט ּוִבְמלֹאת ְיֵמי ָטֳהָרּה ְלֵבן אֹו ְלַבת  (ו)
  ְוִהְקִריבֹו ִלְפֵני ְיקָֹוק ְוִכֶּפר ָעֶליָה ְוָטֲהָרה ִמְּמקֹר ָּדֶמיָה זֹאת ּתֹוַרת ַהּיֶֹלֶדת ַלָּזָכר אֹו ַלְּנֵקָבה: (ז)
  פ: ה ֶאָחד ְלעָֹלה ְוֶאָחד ְלַחָּטאת ְוִכֶּפר ָעֶליָה ַהּכֵֹהן ְוָטֵהָרהְוִאם לֹא ִתְמָצא ָיָדּה ֵּדי ֶׂשה ְוָלְקָחה ְׁשֵּתי תִֹרים אֹו ְׁשֵני ְּבֵני יֹונָ  (ח)

  
  ענימצרע  –ויקרא פרק יד 

  ְוהּוָבא ֶאל ַהּכֵֹהן: זֹאת ִּתְהֶיה ּתֹוַרת ַהְּמצָֹרע ְּביֹום ָטֳהָרתֹו (ב) ַוְיַדֵּבר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר: (א)
  

ֶּׁשֶמן ְולֹג ֶאָחד יִמים ְוַכְבָׂשה ַאַחת ַּבת ְׁשָנָתּה ְּתִמיָמה ּוְׁשלָֹׁשה ֶעְׂשרִֹנים סֶֹלת ִמְנָחה ְּבלּוָלה בַ ּוַבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ִיַּקח ְׁשֵני ְכָבִׂשים ְּתִמ  (י)
  ְוֶהֱעִמיד ַהּכֵֹהן ַהְמַטֵהר ֵאת ָהִאיׁש ַהִּמַּטֵהר ְואָֹתם ִלְפֵני ְיקָֹוק ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד: (יא) :ָׁשֶמן
  ְוֶאת לֹג ַהָּׁשֶמן ְוֵהִניף אָֹתם ְּתנּוָפה ִלְפֵני ְיקָֹוק: ַהֶּכֶבׂש ָהֶאָחד ְוִהְקִריב אֹתֹו ְלָאָׁשם ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ֶאת (יב)

  

  :ִכֶּפר ַעל ַהִּמַּטֵהר ִמֻּטְמָאתֹו ְוַאַחר ִיְׁשַחט ֶאת ָהעָֹלהְוָעָׂשה ַהּכֵֹהן ֶאת ַהַחָּטאת וְ  (יט)
  סְוֶהֱעָלה ַהּכֵֹהן ֶאת ָהעָֹלה ְוֶאת ַהִּמְנָחה ַהִּמְזֵּבָחה ְוִכֶּפר ָעָליו ַהּכֵֹהן ְוָטֵהר:  (כ)
  :ןֵּפר ָעָליו ְוִעָּׂשרֹון סֶֹלת ֶאָחד ָּבלּול ַּבֶּׁשֶמן ְלִמְנָחה ְולֹג ָׁשֶמ ְוִאם ַּדל הּוא ְוֵאין ָידֹו ַמֶּׂשֶגת ְוָלַקח ֶּכֶבׂש ֶאָחד ָאָׁשם ִלְתנּוָפה ְלכַ  )(כא

  :ּוְׁשֵּתי תִֹרים אֹו ְׁשֵני ְּבֵני יֹוָנה ֲאֶׁשר ַּתִּׂשיג ָידֹו ְוָהָיה ֶאָחד ַחָּטאת ְוָהֶאָחד עָֹלה (כב)
  

  :ְוָעָׂשה ֶאת ָהֶאָחד ִמן ַהּתִֹרים אֹו ִמן ְּבֵני ַהּיֹוָנה ֵמֲאֶׁשר ַּתִּׂשיג ָידֹו (ל)
  :ּכֵֹהן ַעל ַהִּמַּטֵהר ִלְפֵני ְיקָֹוקֵאת ֲאֶׁשר ַּתִּׂשיג ָידֹו ֶאת ָהֶאָחד ַחָּטאת ְוֶאת ָהֶאָחד עָֹלה ַעל ַהִּמְנָחה ְוִכֶּפר ַה  (לא)
  פזֹאת ּתֹוַרת ֲאֶׁשר ּבֹו ֶנַגע ָצָרַעת ֲאֶׁשר לֹא ַתִּׂשיג ָידֹו ְּבָטֳהָרתֹו:  (לב)

  
  וזבהזב  – ויקרא פרק טו

  ְוָסַפר לֹו ִׁשְבַעת ָיִמים ְלָטֳהָרתֹו ְוִכֶּבס ְּבָגָדיו ְוָרַחץ ְּבָׂשרֹו ְּבַמִים ַחִּיים ְוָטֵהר: ְוִכי ִיְטַהר ַהָּזב ִמּזֹובֹו (יג) 
  ַהּכֵֹהן:ִמיִני ִיַּקח לֹו ְׁשֵּתי תִֹרים אֹו ְׁשֵני ְּבֵני יֹוָנה ּוָבא ִלְפֵני ְיקָֹוק ֶאל ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד ּוְנָתָנם ֶאל ּוַבּיֹום ַהְּׁש  (יד)
  ס: ְוָעָׂשה אָֹתם ַהּכֵֹהן ֶאָחד ַחָּטאת ְוָהֶאָחד עָֹלה ְוִכֶּפר ָעָליו ַהּכֵֹהן ִלְפֵני ְיקָֹוק ִמּזֹובֹו (טו)

  

  ְוָסְפָרה ָּלּה ִׁשְבַעת ָיִמים ְוַאַחר ִּתְטָהר: ְוִאם ָטֲהָרה ִמּזֹוָבּה )(כח
  :ֹוֵעדּוַבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ִּתַּקח ָלּה ְׁשֵּתי תִֹרים אֹו ְׁשֵני ְּבֵני יֹוָנה ְוֵהִביָאה אֹוָתם ֶאל ַהּכֵֹהן ֶאל ֶּפַתח אֶֹהל מ ט)(כ
  :ְוָעָׂשה ַהּכֵֹהן ֶאת ָהֶאָחד ַחָּטאת ְוֶאת ָהֶאָחד עָֹלה ְוִכֶּפר ָעֶליָה ַהּכֵֹהן ִלְפֵני ְיקָֹוק ִמּזֹוב ֻטְמָאָתּה )(ל
  

  טמאנזיר  – במדבר פרק ו
  ִביִעי ְיַגְּלֶחּנּו:ְוִכי ָימּות ֵמת ָעָליו ְּבֶפַתע ִּפְתאֹם ְוִטֵּמא רֹאׁש ִנְזרֹו ְוִגַּלח רֹאׁשֹו ְּביֹום ָטֳהָרתֹו ַּבּיֹום ַהְּׁש  (ט) ּכֹל ְיֵמי ִנְזרֹו ָקדֹׁש הּוא ַליקָֹוק: (ח)

  :ּוַבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ָיִבא ְׁשֵּתי תִֹרים אֹו ְׁשֵני ְּבֵני יֹוָנה ֶאל ַהּכֵֹהן ֶאל ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד (י)
  :ַההּוא ְוָעָׂשה ַהּכֵֹהן ֶאָחד ְלַחָּטאת ְוֶאָחד ְלעָֹלה ְוִכֶּפר ָעָליו ֵמֲאֶׁשר ָחָטא ַעל ַהָּנֶפׁש ְוִקַּדׁש ֶאת רֹאׁשֹו ַּבּיֹום (יא)
  ְוַהָּיִמים ָהִראׁשִֹנים ִיְּפלּו ִּכי ָטֵמא ִנְזרֹו: ְוֵהִביא ֶּכֶבׂש ֶּבן ְׁשָנתֹו ְלָאָׁשםִּזיר ַליקָֹוק ֶאת ְיֵמי ִנְזרֹו ְוִה  (יב)

 העוף קודמתחטאת 
 ).צ ח'זב( לעולת העוף

הקטרה בראש המזבח אף מליקה ה מ
 ):הס ח'זב( ומיצוי דמה בראש המזבח

 שהשירין שלו מתמצים ליסודיר ק
 ):דס ח'זב( זה קיר התחתון...
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  משנה מסכת אבות פרק ג 
  משנה יח

  תקופות וגמטריאות פרפראות לחכמה:  הן הן גופי הלכותופתחי נדה  קיניןרבי אליעזר בן חסמא אומר 
 

  ה יחר' עובדיה מברטנורא מסכת אבות פרק ג משנ
קרבנות העוף קרויין קינין, לשון קן צפור. ויש בהן הלכות חמורות, כגון אם נתערבו חובה בנדבה, או עולה שמעשיה  - קינין

  למעלה בחטאת שמעשיה למטה:
הלכות נדה שאבדה וסתה וצריכה לשמור עד שתחזור לפתחה. ופעמים שהיא צריכה לטבול צ"ה טבילות  - ופתחי נדה

  ילה בזמנה מצוה:לדברי האומר טב
  :עיקר תורה שבעל פה, שמקבלים עליה שכר - הן הן גופי הלכות

  
  טוב מסכת אבות פרק ג משנה יח תוספות יום

  ..קינין מסכת שלימה היא ופתחי נדה משנה בריש פ"ב דערכין. - קינין ופתחי נדה
אלא נקט הני לפי לא בא למעט שאר הלכות שבתורה דהא לא ממעיט אלא תקופות וגימטריאות.  - הן הן גופי הלכות

עוד דלרבותא נקטינהו שאע"פ  וכתב. כ"כ בדרך חיים[ועיין לקמן]  שהם דומים לתקופות וגימטריאות שהם חשבונות
ואילו תקופות וגימטריאות אין בחשבונות ספק . שאלו קינין ופתחי נדה הם חשבונות הבאים מחמת ספק שאירע בהם

ובכ"מ ספ"ד מהלכות יסודי התורה מפרש דה"ק קינין הם דבר קל הערך ופתחי נדה נושאם . אפ"ה אינהו עדיפי ע"כ
. ותקופות וגימטריאות אף על פי כות כלומר עיקרי התורה מצד השכר הגדולדבר מכוער. אעפ"כ אלו הן גופי הל

שנושאם דבר מעולה מאד [עיין לקמן בפירוש גימטריאות] אינם עיקרים אלא כמו פרפראות לחכמה. וסוף לשונו אעתיק 
  לקמן בס"ד:

דהן והן גופי תורה קאמר. כמ"ש  וכיוצא בזה בסוף פ"ק דחגיגה הן הן גופי תורה ומפרש בגמ' דהתם - הן הן גופי הלכות
הר"ב שם. וה"נ דכוותה. ומשום דר' אליעזר חסמא תלמיד רבי עקיבא היה והיה אחר החורבן כמ"ש הרמב"ם בפ"ד מן 

ואין לדיני קינין שייכות אלא בזמן שבה"מ קיים. הלכך אצטריך לאשמעינן העשרה פרקים שבהקדמה לפירוש המשניות. 
  :בזמן שאין בה"מ קיים לפי שהתלמוד שבהם במקום עבודה היא כמ"ש במ"ב דפ"קדאף הן גופי הלכות אפילו 

דהכא על הספיקות הוא אומר. ואין מזה כלום והא דלא תנן הכא גופי תורה כדתנן בסוף פ"ק דחגיגה.  - גופי הלכות
  :בתורה שבכתב. אלא בהלכה שבעל פה ששנאו חכמים

  
  רבי מתתיה היצהרי על אבות פרק ג משנה יח

  [יח] רבי אלעזר חסמא אומר קנים ופתחי נידה הם הם גופי הלכות
ועשה שתי חלוקות בענין הידיעה, ונמצאו ודרך אחר עקבות הראשונים, שהם ר' חנינא בן דוסא ור' אלעזר בן עזריה. ...

האחד, מה שיש בו . והיא פירוש המצוות, והם שני חלקים, ה במעשהבספרי הפילוסופים. האחת, הידיעה התלוי
, שהוא חלק מהקרבנות, ונכלל בזה כל חלק המצוות התלוי בעבודת הש"י שלא נתפרש קנין עבודת הש"י והוא אומרו

, , ויוכלל בזה ג"כ כל מה שהוזהרנו בו מביאות ומאכלות אסורותפתחי נידה להם תועלת לאדם. השני, והוא אומרו
שבמעט עיון השגנו שהם מועילים לאדם מאד, אם בבריאותו אם בהכנת עיונו. יוכלל בשני אלה הנהגות המידותיות 

  .והמדיניות החוקים והמשפטים
, נראה לי גימטריאות והוסיף...ומזלות שהיא מצוה גדולה תקופות , והיא חשבוןהשניה, הידיעה שאינה תלויה במעשה

, (ו)באמרו כי היא אין המצוה של חשבון מצד המעשה רק מצד הידיעה...שר"ל ידיעת המספר שיש בה סגולות נפלאות
ה הידיעה לבד, כיתרון הפת על ונתן יתרון לידיעה שתכליתה המעשה על הידיעה שתכליתחכמתכם לעיני העמים. 

  . הפרפרת שהוא הלפתן שהוא טפל לו, ולרמוז שהדבקות בו יתברך יושג באמצעות המעשה כמו שקדם
  

  מגן אבות לרשב"ץ על אבות פרק ג משנה יח
היא מסכתא אחת בסדר קדשים, יש בה שלשה פרקים ואין לה גמרא, לא בבלית ולא ירושלמית, וקצת הלכות ממנה  קינין

סכת עירובין [לז א] פרק בכל מערבין הביאום במסכת זבחים [סז ב] פרק חטאת העוף, ובפרק התערובות [זבחים עג ב] ובמ
והיא מסכתא העוסקת בקרבנות העוף, על כן נקראת קינין, מלשון 'כי יקרא קן ובמסכת נזירות [יב א] פרק הריני נזיר, 

והיא עמוקה מאד, שהיא . ציפור לפניך' [דברים כב ו], וקראו אותה כן, לפי שהוא שם כולל לתורים ובני יונה כי כולם קן
, או עולה בחטאת או חטאת בעולה, ואם קן סתומה פרח ממנה גוזל או נתערב אותן קינין אם נתערבו זה בזהמדברת ב

בקן מפורשת. והסתומה היא, שלא פירשו בשתיהן אי זו חטאת ואי זו עולה, והמפורשת היא, שכבר ייחדו כל פרידה מהם 
עלים או בעשיית כהן, כמו שנזכר בסוף כריתות [כח א] אי זו לחטאת ואי זו לעולה. ואין הקינין מתפרשות אלא בלקיחת ב

וביומא [מא א] פרק טרף בקלפי, ובפרק האומר הריני נזיר [נזיר כו ב] ובפרק בכל מערבין [ערובין לז ב], והעולה מעשיה 
ן, וכן למעלה והחטאת מעשיה למטה. וכן אם נתערבו חובה בנדבה, וכן אם פרח גוזל מקן זו לקן זו, וחזר ופרח מקן לק

האשה שאמרה הרי עלי קן כשאלד זכר, וילדה זכר, שצריכה להביא שתי קינין, אחת לנדרה ואחת לחובתה. ונתנתן לכהן, 
וצריך לעשות שלשה פרידין למעלה, שהם עולות, ואחת למטה, שהיא חטאת, ולא עשה כן, אלא עשה שתים למעלה ושתים 

ינין ובין אם קבעה נדרה או לא קבעה, ואם נתנתן לכהן ולא ידע מה למטה, ושם יש הפרש בין שהם ממין אחד או משני מ
עשה, שצריכה להביא ארבעה פרידין לנדרה ושתים לחובתה וחטאת אחת. ועל זה אמרו בסוף המסכתא [קינים פ"ג מ"ו], 
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שיביאו כלומר, ענין נפלא הוא זה אמר רבי יהושע, זו היא שאמרו כשהוא חי, קולו אחד, כשהוא מת, קולו שבעה. 
הספקות להתחייב שבע במקום אחת, דומה למשל שאומרין דרך פלא, שהכבש אחר מותו יהיה לו יותר קולות ממה 

, כי בעודו חי אין לו אלא קול אחד היוצא מגרונו, וכשהוא מת יש לו שבעה קולות, שתי קרניו, שתי חצוצרות, שהיה לו בחייו
ולפי שההלכות עיו, לכנורות. עורו, לתוף, ויש אומרים אף צמרו לתכלת. שתי שוקיו, שני חלילים, מעיו, לנבלים, בני מ

, ר' מעורבות שם, אומר שהם גופי הלכות. ולפי שהיא גופי הלכות וצריכין שקידה גדולה, חתמו המסכתא ההיא כן
נים וטעם שמעון בן עקשיא אומר, זקני עם הארץ כל זמן שהם מזקינין דעתן מיטרפת עליהם, שנאמר 'מסיר שפה לנאמ

זקנים יקח' [איוב יב כ], אבל זקני תורה אינן כן, אלא כל זמן שמזקינין דעתן מתישבת עליהם, שנאמר 'בישישים חכמה 
ואורך ימים תבונה' [איוב יב יב]. ובשבת [קנב א] פרק שואל אמרו כיוצאבזה בגמרא בברייתא בשם רבי ישמעאל בר' יוסי, 

  וכבר פירשתי מסכתא זו בס"ד.
  

  מרכבת המשנה לר"י אלאשקר על אבות פרק ג משנה יח
לפי שהביא זה השלם ענינים אשר הם נראים זרים ואינם מעין החכמה, על כן בא להשריש בהם עיקר החכמה [כג]. 

יהושע לפני ר"ג שמרוב חכמתו היה יודע לשער כל טפין  . והנה מעלת זה השלם היא מפורסמת, עד שהעיד עליו ר'ותיקונה
שבים (הוריות י ע"א), והרמז לים החכמות. וטעם שנקרא שמו חסמא, לפי שהיה גבור בחכמה, מלשון וחסון הוא כאלונים 

  (עמוס ב, ט) וכו'.
, א"ל לאו. חכים מר עוד אמרו (ויקרא רבה כג, ד) דר' אלעזר חסמא אזל לחד אתר, אמרי ליה ידע מר למפרס על שמע

  למקרא, אמר להו לאו. אמרי ליה על מאי קרו לך ר' ועל כן נקרא חסמא.
, והוא כגון האשה שאמרה הרי עלי ומה שאמר קינים ופתחי נדה, הם דיני פרשת הקן, והנה הוא קשה לעמוד על עיקרן

שלא פירש איזו היא נקראת קן וקן קן. ועל כן תמצא במס' קינים שהם קשים להבין ענינם, ומכללם קן סתומה, והוא 
מפורשת היא שנתפרשה. ואמרו בגיטין בפ' גט פשוט (קסו ע"א), מעשה ועמדו קינים בירושלים בדינר זהב, ואמר ר"ש לא 
בא הלילה עד ש[י]היו בשני דינרין. נכנס לבית המדרש ודרש האשה שהיה עליה ה' לידות ודאיות, וה' זיבות ודאות, מביאה 

  .והם בודאי הלכות קשות וצריכין לכמה הקדמותו', כמוזכר שם. קרבן אחד וג
ופתחי נדה ג"כ הם צריכים לכמה הקדמות. והנה הם ג' מקומות חדר עליה ופרזדור (משנה נדה יז ע"ב) ונקראים ג"כ פתחי 

ה. וי"א יום שבין נדה נדה. וענין נדה שראתה יום א' או ב' ימים, ושמא ראתה ג' ואינה יודעת אם בימי לבונה, או בימי נדות
וכל אלו הם הלכות ארוכות וצריכות בקיאות גדול, ועל כן אמר הן הן גופי הלכות, שהאדם המבין אותם בנקל לנדה. 

  .יוכל להבין כל שאר ההלכות, שהן להם כענפים לאילן
וי"מ שטעם זאת האזהרה שצריך האדם ללמוד תחלה שיתא סדרי משנה, ואח"כ יתעסק בחכמות אחרות. וזכר ...

. והנה במה שצריך האדם שיתעסק בשני סדרים שים וסדר טהרותקינים ופתחי נדה, לפי שהם הלכות קשות בסדר קד
אלו לפי שאינן נהוגין, וכ"ש שישתדל בנהוגין. ואחר ההשתדלות של שתא סדרי משנה כפי היכולת, יכול ללמוד שאר 

ין החכמות, כגון חכמת התכונה והתשבורת וההנדסה, אשר הם נרמזים בתקופות וגימטריאות, למה שצריך. וג"כ ללמוד ענ
  צרוף שמות הקדש, שבזה יוכל להשיג דעת בוראו.

בכלל דבריו דבריהם, והנה עלה ג"כ בידינו מזה הפרק שכל אחד מאלו החכמים בא לחזק דברי הקבלה הראשונה, ו...
, ונוסף פרסום הבחירה וההשגחה והכל סובב על מעלות שכליות, ועל מעלות המדות אשר הם רומזים למעשה ולעיון

  והשכר והעונש. 
  

  פרקי משה על אבות פרק ג משנה יח
ת . להיורבי אלעזר בן חסמא אומר קנים ופתחי נדה הן הם גופי הלכות, תקופות וגימטריאות פרפראות וכו'

, פן יחשדהו שומע שכפי נושא העיון תהיה מדרגת גדולת העיון ביאר שהחכמה היא חלק מהתורהשרבי אלעזר בן עזריה 
ההוא, כמו שיקרה בחכמות החצוניות, שתתעלה מדרגת חכמה מה על זולתה כפי עלוי הנושא המעויין, אמר שאין כן בעניני 

, כמו שהם המצוות השמעיות אשר זכרנו, הן הם גופי הלכות כי להיותה אלהית בכל דבר שלא נמצא לו טעםהתורה, 
, וכן דינים רבים שבאו תורתנו, כמו שהם דינים רבים שבאו במסכת קינין בקיני יולדת ונזיר וזבים וזבות ומצורע וכו'

 במסכת נדה בפתחי נדה בדם הנמצא בנדה אם הוא מן החדר או מן העליה, וכן מי שאבדה וסתה שצריכה לשמור עד
להיותם על המצוות השמעיות שתחזור לפתחה, וכאלה דינים הרבה שבאו על זה, אשר עם היות נושאם פחות, 

. אמנם התקופות שהוא כולל כל חכמת התכונה, אשר נושאם המקובלות אצלנו מאתו ית', הן הם גופי הלכות תורתנו
מודיות, הנה אלה כולם הם התחלות ללמוד מעולה, וכן גמטריאות, שהם כוללות חכמת המספר וההנדסה וכל החכמות הל

  החכמה, והחכמה היא חלק התורה כנזכר.
וזה, כי להיות האהבה אליו ית' הוא התכלית האחרון כמדובר, הנה הדברים אשר באו בתורה, שהם הישרת המעשים 

כגון תקופות והמצוות השמעיות אשר נעשה אותם, להיותם מצוות מאתו ית', הן הם גופי הלכות, אך שאר הדעות, 
ומולדות ושאר הלמודיות שנכללות במלת גמטריאות, הנה הנם פרפראות אל החכמה העיונית, שהוא שלמות השכל 

העיוני כמו שהוכחנו, אשר תכלית החכמה כולה היא להכיר את השם ית' בה, כדי שתתגדל האהבה כפי רבוי ההכרה. 
נעשה אותו להיות מצווה מאתו בלתי השערה אחרת, הן  ולהיות זה התכלית, הנה כל הדבר המצווה מאתו ית', אשר

, על כן היה הם גופי ההלכות, יען כל הדעות הם הכנה אל החכמה, והחכמה היא לתכלית האהבה המושגת בה כמדובר
כל דבר מצווה מהשי"ת עיקר יקר המובט אל השלמות. ועל כן הונח מאמר זה השלם בחתימת סתימת הפרק הזה, להיות 

היות התכלית האחרון באהבה, אשר מזה יתחייב היות העבודה אליו ית' עיקר יקר תפארת השלמות, וביחוד שבו נרמז 
  החלק המונח בתורה להתרחק מן הרע והמגונה, אשר עליו תסוב כוונת הפרק השלישי הזה כולו כמדובר.

 


