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 יוסף יצחקבשבח והודאה להשי"ת, שזיכנו לחגוג את שמחת הגיעו לעול מצוות של בננו בכורנו הת' 
זי"ע  מכתב מכ"ק אדמו"ר ;המצווה־ברתשורה ומזכרת מחגיגת שי', שמחים אנו להעניק למשתתפים 

, בפרסום ראשון. לרגל היכנסו לעול המצוות כ"ץהכהן  זאב יחזקאלהמצווה הרה"ח ר' ־לזקנו של נער בר
 הכהן משה פינחסהמצווה הרה"ח ר' ־זקנו של נער בר־ילאבעשרה מכתבים מכ"ק אדמו"ר הריי"ץ הובאו 

הגה"ח המצווה ־זקנו של נער ברנעשה ע"י  התשובהנוח עיפ .ובי’מהגאון הרוגוצ ותשובה אחת, כ"ץע"ה 
 .הגאוןכתבי  ם שלוביאור םמקדיש את חייו לפיענוחאשר , טננבויםשיחי'  מנחם מענדלר' 

, שבאו מקרוב ומרחוק להשתתף בשמחתנו ולברך ידידינו ומכרינוו לבני המשפחה הברכהו התודה
 רוח כ׳׳ק אדמו"ר. שמים ולמדן, כרצונו הק׳ ולנחת שיגדל להיות חסיד, ירא י'חוה שיומצהבר־ נעראת 

ל הטוב הוא יתברך, יברך אתכם ואת בני ביתכם שיחיו בתוך כלל אחינו בני ישראל, בברכות ־הא
 .ואי"ה נשיב לכם כגמולכם הטוב ובשמחתכם נשמח גם אנומאליפות מנפש ועד בשר, 

בגאולה האמיתית  ,שנזכה זעהן זיך מיט'ן רבי'ן דא למטה אין א גוףיתן השי"ת שבמהרה בימינו 
 והשלימה, תיכף ומיד ממש.

 מוקיריהם ומכבדיהם
 טננבויםרבקה נחום ו

 , ה'תשפ"אתמוז 'ו

  

 פתח דבר
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 המצווה־ברלזקנו של נער מכתב מכ"ק אדמו"ר זי"ע 
 הרה"ח ר' זאב יחזקאל הכהן כ"ץ לרגל היכנסו לעול המצוות
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 מכתב תשובה של שר התורה הגאון הרוגוצ'וב
בפרסום ראשון הרב יוסף רוזין ז"ל   
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 יום ב' א' ר"ח תמוז דהאי שעתא תרצ"ב. דווינסק.

 קבלתי מכתבו.

והנה באמת עיקר הפירוש בזבחים דף ע"ט ע"ב 
דר"פ ור"ז. ועיקר הגירסא, אין גוזרין גזרה כו'. ורק 
דמחמת חשש דם התמצית בלבד לא טוב, וכמ"ש 
התוס' פסחים דף ס"ה ע"א ד"ה שמא, דהוה כמו כמים 

 בעלמא. ועיין תוס' זבחים דף מ"ז ע"ב.

רק הגדר שיש דם שלא נתקבל בכליו הוה דם 
פסול, דבאמת סכין מקדש לדם שיחול עליו שם דם 
בצוואר, כמבואר סוטה דף י"ד ע"ב וזבחים דף י"ג ע"ב 
 ומנחות דף ט"ז ע"ב ודף ע"ח ע"ב ואח"כ לא נתקבל

 בכלי הוה דם פסול.

ולכך מבואר במשנה תמיד פ"ד דלא צריך לקרעו 
ולהוציא דם. ואמאי לא נקט גם כך דיש סמפונא הכבד 
דם כנוס כמבואר חולין דף קי"א וכריתות וברמב"ם 
בהל' מא"ס. ועיין מ"ש הרמב"ם בפירוש המשניות 
ספ"ו דזבחים גבי עוף. אך הני כיון דלא נתקדש כלל 

בפ"ע, אבל דם הלב מבואר בכריתות  לא הוה שם פסול
דף כ"ב דיש שם דם משרף שריף מן דם הצוואר 
שנתקדש ע"י הסכין, ע"ש ברמב"ם דגרס להפך 
מרש"י. זה הוה פסול ממש ואסור להעלותו על המזבח, 

 ולכך צריך לקרעו את הלב ולהוציא הדם.

וז"ל ר"ל ר"פ להפך, דאם דם התמצית רבה לא 
ש שיש בדם התמצית רבא אכפת לן, אבל אם דם הנפ

והוה אז בצואר עיין זבחים דף כ"א. וא"כ נתקדש 
 בסכין ולא נתקבל בכלי אסור להעלותו מה"ת.

ועיין בתוס' ס"פ קרבנות פ"ח מחלקין שם בין דם 
פסולים לדם התמצית, ע"ש בזה ולא ס"ל כהחילוק 
התוס' זבחים דף ע"ט ע"ב בין דם אברים. ועיין בשבת 

כו' דגם בדם נ"מ בין דם פסול כו'  דף פ"א ע"א בשיטת
ובע"מ, ועיין במנחות דף כ"ו ע"א דמחלק ג"כ כה"ג 
גבי שמן אנפיקנון, ע"ש הגרסא אם הוה פסול בעלמא 
ולא אכפת לן כלל. וא"כ אם דם התמצית אך נתקבל 
בכלי ראשון שאינו בהדם שאינו כלל, דהוה מים 
בעלמא ולא נתקדש הדם של נפש בכלל. ושפיר מקריב 

 וזורק הדם.

ועיין כריתות דף כ"ב גבי דם הקזה גבי קיבל דם 
בשתי כוסות, וע"ש ברמב"ם בהל' שגגות פ"ו, ועיין 

 תוס' חולין דף ל"ו ורש"י פסחים דף כ"ב ע"ב.

עכ"פ אם נתקבל דם התמצית לא דם הנפש לר"א 
יכול ליזרק לכתחילה. וגם עכ"פ לר"א לא גרע מן דם 

מרצה, זבחים דף ע"ז  תמימים ודם בע"מ ע"י תערובת
וביומא דף ס"ב וזבחים דף פ"א, וה"נ לר"א, זה ר"ל 
הרמב"ם ז"ל בפה"מ. ולדידן ס"ל דהקבלה לא הוה 

 כהוגן כיון שיש שם הרבה דם תמצית.

וגם י"ל דתליא אם כ"ש מקדשין שלא מדעת, ועיין 
במנחות דף ע"ח ע"ב וכ"מ בזה. וגם י"ל דהוה חציצה 

ח ע"א, ע"ש בזה וזבחים דף בכלי, ועיין יומא דף נ"
 ע"ח ע"ב, וא"ש.

והגמ' דר"ז ור"פ ר"ל אם יש דם התמצית. ועיין 
זבחים דף ק"י ע"א גבי חזר קומצה כו'. וסתם משמע 
אף קודם קידש כלי ומקדשה אח"כ. ועיין זבחים דף 
פ"ג ע"ב גבי עלו ירדו קודם קידש קומץ, ע"ש. וכן גבי 

יהם מין במינו מה דאמר שם גבי מקריב קדשים ואימר
 כו', וה"נ רק לא כמו בדם התמצית.

ולא דמי להך דדף ל"ה ופסחים דף ס"ה ועיין 
בחולין דף ק"מ ע"ב ובכורות דף ט', ע"ש וחולין דף 

 ע' וסוכה דף ל"ז ע"ב.

והרבה הארכתי בזה בחיבורי ח"א ... דף כ"א ע"ב 
גבי דם מקור, ועיין מנחות דף י"א ותוס' דף ע' ע"א גבי 

דלא הוה חציצה גבי מנחה וגבי דישון מזבח שירים 
הפנימי, ועיין בירוש' פ"ב דיומא ותוס' דף נ"ט ע"ב 
ותוס' דף ל"ג ודף י"ד ע"ב וכ"מ בזה וברמב"ם דס"ל 
דדישון צריך במזבח הפנימי שני פעמים דלא כתוס', 
ועיין יומא דף נ"ט ע"א ובת"כ פ' אחרי כפרה שהיא 

לים כמו ביומא בגופו ע"ש, ר"ל שלא יהי'ה שם גח
 בגמ', ואכמ"ל בזה.

 זה ר"ל הרמב"ם ז"ל בפה"מ, ואקצר.

 יוסף ראזין רב דפה הנ"ל

והרבה יש להאריך בגדר חציצה, או מחמת שאינו 
נוגע בה כלל או הבגד בבשר גבי כהנים או במזבח וגבי 
אויר חולין דף ע', וכן במקוה שצריך שיהי'ה המים 

עיין במקואות פ"י נוגעים בבשר או שלא יהי'ה הפסק, ו
 סוף משנה ד' וזבחים דף פ"ז ע"ב, ואכמ"ל.
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 תוכן התשובה

אין לנו את מכתבו של השואל, אבל מתוכן 
התשובה מובן שהשואל רצה להבין טוב את דברי 
הרמב"ם ז"ל בפירוש המשניות בסוף פרק שישי 

 במשניות זבחים.

בדף סד ע"ב: חטאת העוף  וכך איתא שם במשנה
 שמלקה שלא לשמה, מיצה דמה שלא לשמה כו' פסול.

ומפרש הרמב"ם ז"ל בפירושו: המליקה בעוף היא 
כמו השחיטה בבהמה, והמיצוי כמו הזריקה, ואין 
בעוף לא קבלה ולא הילוך, ובאלו שתי העבודות בלבד 
תפסול בו המחשבה, רוצה לומר, מליקה ומיצוי, כמו 

 בד' דברים.שיפסל הזבח 

הרוגוצ'ובי ז"ל במכתבו כאן שולח כמה מראי 
מקומות בש"ס בקשר לשחיטת הקרבנות, מיצוי הדם 

 וההשלכות ההלכתיות שבזה.

עיקר דבריו מוסבים על הסוגיא במסכת זבחים דף 
פ' ע"ב במחלוקת שבין רב זביד ורב פפא בקשר לגזירה 

 בבית המקדש בדם התמצית ודם הנפש.

וד כמה מקומות בש"ס, רש"י וכך הוא שולח לע
ותוס' בזה. וגם שיטת הרמב"ם ז"ל בספרו יד החזקה, 

בקשר לסכין השחיטה בבית המקדש ששוחטים בו את 
הקרבנות שזה מקדש את הסכין כעין כלי שרת 

בזה. וכפי שמסיים את מכתבו:  ההלכתיותוההשלכות 
 זה רוצה לומר הרמב"ם ז"ל בפירוש המשניות.

יר בקיצור בקשר לחציצה לאחר חתימת שמו מע
שבין הסכין לדם, וגם בקשר לחציצה של בגדי הכהנים 
לבשרם. גם בקשר למים שצריך שבשר האדם תיגע 

 במי המקוה ועוד כיוצא בזה.

כדי להתעמק יותר בנושאים שבתשובה כאן, הרי 
נוסף לעיון במקומות ששולח הרוגוצ'ובי ז"ל לש"ס, 

 :כללייםהנה כמה מראי מקומות 

טז -פענח למסכת סוטה דף י"ד ע"ב ע' טוצפנת 
 ובההערות לשם.

קפז ובהערות -צ"פ ליומא דף נ"ח ע"א ע' קפב
 שם.

 קצ ובהערות שם.-צ"פ לשם דף נ"ט ע"ב ע' קפח

לעיין בצפנת פענח כללי התורה  -ובקשר לחציצה 
 והמצוות חלק א' אות ח' סי' סד, שם באות סח.

 



לזכות חתן בר־המצווה
הת' יוסף יצחק שיחי' טננבוים

 לרגל הגיעו למצוות
שיגדל להיות חסיד, ירא שמים ולמדן

לנח"ר כ"ק אדמו"ר

ולזכות אחיו ואחיותיו
 בתי'ה, מרדכי, חיה מושקא
חנה, שרה רעלקא ולוי שיחיו

ולזכות זקניו
הרה"ח ר' זאב יחזקאל הכהן
וזוגתו מרת רישא שיחיו כ"ץ

הגה"ח ר' מנחם מענדל שיחי' טננבוים

נדפס ע"י הוריו
הרה"ת נחום וזוגתו מרת רבקה שיחיו

טננבוים

 לעילוי נשמת
 זקנתו של נער בר־המצווה

מרת בתי'ה בת הרב ישעיה טננבוים ע"ה
נפטרה ד' אלול תשמ"ז

 לזכות כל בני קהילתנו
תושבי

HEWLETT, NY
להצלחה והרחבה בגשמיות וברוחניות

והמשך הוספה בתורה ומצוות
וביסוס ופיתוח הבית חב"ד לשם ולתפארת

,


