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    """"ַהּטּוְמָאהַהּטּוְמָאהַהּטּוְמָאהַהּטּוְמָאה    ְיִדיעֹותְיִדיעֹותְיִדיעֹותְיִדיעֹות""""    ––––ב' ב' ב' ב' פרק פרק פרק פרק     שבועותשבועותשבועותשבועותמסכת מסכת מסכת מסכת 
  

        בבבב- - - - יד, איד, איד, איד, א . 1
ָנה     ִמׁשְ

ע,  ֵהן ַאְרּבַ ִים ׁשֶ תַּ   ְיִדיעֹות ַהּטּוְמָאה ׁשְ
ּנּו ַהּטּוְמָאה ,ִנְטָמא ְוָיַדע    .ְוָזכּור ֶאת ַהּקֶֹדׁש  ,ְוֶנֶעְלָמה ִמּמֶ

ּנּו ַהּקֹ    ,ְוָזכּור ֶאת ַהּטּוְמָאה ,ֶדׁש ֶנְעַלם ִמּמֶ
ּנּו ֶזה ְוֶזה,    ֶנֶעְלמּו ִמּמֶ

ָאַכל ָיַדע  ֶ    –ְוָאַכל ֶאת ַהּקֶֹדׁש ְולֹא ָיַדע, ּוִמׁשּ
עֹוֶלה ְויֹוֵרד    .ֲהֵרי ֶזה ּבְ

  
ׁש;  ,ִנְטָמא ְוָיַדע ְקּדָ ּנּו טּוְמָאה, ְוָזכּור ֶאת ַהּמִ   ְוֶנֶעְלָמה ִמּמֶ

ּנּו ִמְקּדָ    ְוָזכּור ֶאת ַהּטּוְמָאה;  ,ׁש ֶנְעַלם ִמּמֶ
ּנּו ֶזה ְוֶזה,    ֶנְעַלם ִמּמֶ

ָצא ָיַדע  ּיָ ֶ ׁש ְולֹא ָיַדע, ּוִמׁשּ ְקּדָ    - ְוִנְכַנס ַלּמִ
עֹוֶלה ְויֹוֵרד.    ֲהֵרי ֶזה ּבְ

  
ְכָנס ָלֲעָזָרה    ,ֶאָחד ַהּנִ

ְכָנס ְלתֹוֶסֶפת ָהֲעָזָרה    .ְוֶאָחד ַהּנִ
  

ֵאין מֹוִסיִפין ַעל ָהִעי אׁשֶ ֶמֶלךְ     :ר ְוַעל ָהֲעָזרֹות ֶאּלָ    ,ּבְ
  ְוָנִביא, 

ים,    ְואּוִרים ְותּוּמִ
ְבִעים ְוֶאָחד,  ל ׁשִ   ְוַסְנֶהְדִרין ׁשֶ

י תֹודֹות תֵּ    ,ּוִבׁשְ
יר    ,ּוְבׁשִ

ִכין ין ְמַהּלְ ית ּדִ    ,ּוּבֵ
י תֹודֹות ַאֲחֵריֶהן,  תֵּ   ּוׁשְ

ָרֵאל ַאֲחֵריֶהם   ,ְוָכל ִיׂשְ
ִניִמית    יד,ב    ,ֶנֱאֶכֶלת -ַהּפְ

ֶרֶפת –ְוַהִחיצֹוָנה     ,ִנׂשְ
ָכל ֵאּלוּ  ית ּבְ ּלא ַנֲעׂשֵ יב ָעֶליָה.   - ְוָכל ׁשֶ ם ֵאין ַחּיָ ְכָנס ְלׁשָ   ַהּנִ

   
ּנּו טּוְמָאה ֲעָזָרה, ְוֶנֶעְלָמה ִמּמֶ ׁש  ,ִנְטָמא ּבָ ְקּדָ    .ְוָזכּור ֶאת ַהּמִ

ׁש     ְוָזכּור ַהּטּוְמָאה, ,ֶנְעַלם ֵהיֶמּנּו ִמְקּדָ
ּנּו ֶזה ָוֶזה,    ֶנְעַלם ִמּמֶ

ֲחָוה תַּ ְחָוָאה ,ְוִהׁשְ תַּ ְכֵדי ִהׁשְ ָהה ּבִ ָ ׁשּ    ,אֹו ׁשֶ
ה  ֲארּוּכָ א לֹו ּבַ יב –אֹו ּבָ    ,ַחּיָ

ְקָצָרה  טּור.  -ּבַ   ּפָ
  

יִבין ָעֶליָה  ֵאין ַחּיָ ׁש ׁשֶ ְקּדָ ּמִ ּבַ ה ׁשֶ    .זֹו ִהיא ִמְצַות ֲעׂשֵ
  

ה ׁשֶ  יִבין ָעֶליָה ְוֵאיזֹו ִהיא ִמְצַות ֲעׂשֵ ַחּיָ ה ׁשֶ ִנּדָ    ?ּבְ
ד  הֹוָרה, ְוָאְמָרה לֹו "ִנְטֵמאִתי", ּוֵפיֵרׁש ִמּיָ ׁש ִעם ַהטְּ ּמֵ יב,  -ָהָיה ְמׁשַ   ַחּיָ

ִביָאתֹו.  ְיִציָאתֹו ֲהָנָאה לֹו ּכְ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ
   

י ֱאִליֶעֶזר   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ּנּו" ֶרץ... ְוֶנְעַלם ִמּמֶ    – ג)-(ויקרא ה, ב 72"ֵהׁשֶ

ֶרץ  יב –ַעל ֶהְעֵלם ׁשֶ    ,ַחּיָ
יב ַעל  ׁש.  -ְוֵאינֹו ַחּיָ   ֶהְעֵלם ִמְקּדָ

  

                                                             

ר בבבב 72 ֶרץ ָטֵמא ְוֶנְעלַ  אֹו ֶנֶפׁש ֲאׁשֶ ִנְבַלת ׁשֶ ֵהָמה ְטֵמָאה אֹו ּבְ ִנְבַלת ּבְ ה ְטֵמָאה אֹו ּבְ ָבר ָטֵמא אֹו ְבִנְבַלת ַחּיָ ָכל ּדָ ע ּבְ ּגַ םתִּ ּנּו ְוהּוא ָטֵמא ְוָאׁשֵ אֹו ִכי  גגגג. ם ִמּמֶ
ּנּו ְוהוּ  ּה ְוֶנְעַלם ִמּמֶ ר ִיְטָמא ּבָ ֻטְמַאת ָאָדם ְלכֹל ֻטְמָאתֹו ֲאׁשֶ ע ּבְ םִיּגַ   א ָיַדע ְוָאׁשֵ

  רש"י
  מתני' 
. שהן ארבע. כבר ידיעות

פירשתי' בפרק ראשון במשנה 
   (דף ב.):

. שנטמא או בשעת נטמא וידע
   טומאה או אחרי כן:

אחד הנכנס לעזרה ראשונה 
. שהוסיפו ואחד הנכנס לתוספת

   עליה אחרי כן:
. לפיכך היא שאין מוסיפין כו'
   קדושה כראשונה:
. כולהו יליף אלא במלך כו'

קראי. ובשתי תודות. מפרש מ
בגמרא שני לחמי תודה והיו 

   נושאין אותה בהיקף סביב:
  . מפרש בגמרא:ובשיר

. מפרש פנימית וחיצונה
   בגמרא:

. נמי מפרש ונאכלת ונשרפת
   בגמרא:

   . וידע שנטמא:נטמא בעזרה
   . בהעלם זה:השתחוה

. או ששהה כדי השתחואה
   בגמרא מפרש שיעורא:

שיצא לו  .או שבא לו בארוכה
דרך ארוכה שיש קצרה הימנו 

   לצאת:
. ואפי' לא שהה תחלה חייב

ושיעורין הללו הלכה למשה 
מסיני הם במי שנטמא בתוך 

   העזרה:
. היכא דלא בקצרה פטור

. זו היא השתחוה ולא שהה:
   טומאה שאירעה לו בתוך עזרה:
. זו היא מצות עשה שבמקדש

דיש כאן מצות עשה וישלחו מן 
וכל טמא לנפש המחנה וגו' 

   (במדבר ה):
. בית דין פר שאין חייבין עליה

בהוראה ולא כהן משיח 
   כדמפרש בגמרא:

ואיזו היא מצות עשה שבנדה 
. איידי דתנא בהוריות (דף כו'

ח:) אין חייבין על עשה 
שבמקדש אבל חייבין על עשה 
שבנדה קתני הכא איזו היא 
מצות עשה שבמקדש ואיזו היא 

   שבנדה:
. היינו עם הטהורההיה משמש 

דומיא דעשה שבמקדש שאירעה 
לו הטומאה משבא בהיתר לידי 

   כניסה:
. עכשיו ואמרה לו נטמאתי

   ופירש מיד בקושי האבר:
. אלא יעמוד בלא דישה עד חייב

שימות האבר ויפרוש בלא קושי 
   וזהו עשה ובגמרא יליף לה:

. או בנבלת שרץ השרץ ונעלם
   טמא ונעלם ממנו (ויקרא ה):
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י ֲעִקיָבא   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ּנּו ְוהּוא ָטֵמא" יב - )ב(ויקרא ה, "ְוֶנְעַלם ִמּמֶ    ,ַעל ֶהְעֵלם טּוְמָאה ַחּיָ

ׁש.  יב ַעל ֶהְעֵלם ִמְקּדָ   ְוֵאינֹו ַחּיָ
  

ָמֵעאל י ִיׁשְ    ֲאַמר: ַרּבִ
י ְפָעִמים - ג)- (ויקרא ה, ב ַלם" "ְוֶנְעַלם""ְוֶנְע  תֵּ יב ,ׁשְ    ,ַעל ֶהְעֵלם טּוְמָאה :ְלַחּיֵ

ׁש    . "ְוַעל ֶהְעֵלם ִמְקּדָ
   

ָמָרא    ּגְ
אָאַמר  ּפָ ֵיילְ  ַרב ּפַ   : ַאּבַ

ע" ֵהן ַאְרּבַ ִים ׁשֶ תַּ ׁש ָהְוָיין - "ׁשְ ֵהן ׁשֵ ִים ׁשֶ ּתַ    !ׁשְ
ה ְוס ִחּלָ   ֹוף, ְיִדיעֹות ַהּטּוְמָאה ּתְ

ה ְוסֹוף,  ִחּלָ   ְיִדיעֹות ַהּקֹוֶדׁש ּתְ
ה ְוסֹוף!  ִחּלָ ׁש ּתְ   ְיִדיעֹות ִמְקּדָ

  
ָמֵני ָהְוָיין ,ּוְלַטֲעֵמיךְ     !ּתְ

א טּוְמָאה  ָהא ִאיּכָ ה ְוסֹוףּדְ טּוְמָאה קֹוֶדׁש וְ ּדְ ּדְ ִחלָּ ׁש ּתְ    !ִמְקּדָ
  

ָיא    :ָהא ָלא ַקׁשְ
ם טּוְמָאה ַאַחת ִהיא,    ׁשֵ

ל ָמק ית ָהְוָיין! ִמּכָ   ֹום ׁשִ
  

אָאַמר  ּפָ    :ַרב ּפַ
ָמֵני ָהְוָיין,    ְלעֹוָלם ּתְ

ן  ָלא ַמְייָתן ֵליּה ִליֵדי ָקְרּבָ ְייָתא ּדְ ֵעי ַקּמָ יב -ַאְרּבָ    ,ָלא ָקא ָחׁשֵ
ן  ַמְייָתן ֵליּה ִליֵדי ָקְרּבָ ְתַרְייָתא ּדְ ָעה ּבַ יב.  -ַאְרּבָ   ָקא ָחׁשֵ

  
ָאְמִרי א ּדְ    :ְוִאיּכָ

  
אר ָאַמ  ּפָ    :ַרב ּפַ

ָמֵני ָהְוָיין,    ְלעֹוָלם ּתְ
ּה  ָכל ַהּתֹוָרה ּכּוּלָ ֵליְתֵנהּו ּבְ ְייָתא ּדְ ֵעי ַקּמָ יב -ְוַאְרּבָ    ,ָקא ָחׁשֵ

ּה  ָכל ַהּתֹוָרה ּכּוּלָ ִאיְתְנהּו ּבְ ְתַרְייָתא ּדְ ֵעי ּבַ יב -ַאְרּבָ    .ָלא ָקא ָחׁשֵ
  
  

  רש"י
. בגמרא ר' עקיבא אומר כו'

מפרש מאי בינייהו: גמ' ה''ג 
אמר רב פפא לעולם תמני הויין 
וארבעי בתרייתא דמייתן ליה 
לידי קרבן קחשיב כו' ידיעות 
אחרונות מודיעות אותו שחטא 
ואית דגרסי ארבעי קמייתא 
דמייתן ליה לידי קרבן קא 
חשיב ואין נראה לי דא''כ מאי 

ני שנוי איכא דאמרי אם מפ
הטעם אין דרך הש''ס לומר כן 

  ולא ישאל אחריו מאי בינייהו:
. ידיעות ארבעי בתרייתא

שבסוף איתנהו בכל התורה 
שאין אדם מביא חטאת אא''כ 

   נודע לו שחטא:
. ידיעות ארבעי קמייתא

   שבתחלה:
. שהאוכל ליתנהו בכל התורה

חלב בשוגג אפילו לא נודע לו על 
 חתיכה זו מעולם שהיא חלב

  ולאחר אכילה נודע לו חייב:
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        יד, ביד, ביד, ביד, ב . 2
ֵעי  אּבָ ּפָ   : ַרב ּפַ

ּנּו ִהְלכֹותֶנֶעְלמּו ִמ    ַמהּו?  - טּוְמָאה ּמֶ
  

ֵמי?    ֵהיִכי ּדָ
ַע ָטֵמא ֶרץ ָטֵמא ִאי ְצַפְרּדֵ ָלא ָיַדע ִאי ׁשֶ י ַרב הּוא - ִאיֵליָמא ּדְ    !ִזיל ְקֵרי ּבֵ

  
ה, ּדְ ְלעֹוָלם  ֲעָדׁשָ ּכַ ֶרץ, ּוְכגֹון ָנַגע ּבְ טּוְמַאת ׁשֶ   ָיַדע ּבְ

ה ֲעָדׁשָ    ,ְולֹא ָיַדע ּכַ
א אִא  ,ִאי ְמַטּמֵ   ַמאי?  - י לֹא ְמַטּמֵ
ָיַדע  יָון ּדְ עֹוָלם ְיִדיָעה ִהיא,  -ּכֵ ֶרץ ּבָ א ׁשֶ   ְמַטּמֵ
ְלָמא יָון  :אֹו ּדִ אכַ ּדְ ּכֵ א ִאי לֹא ְמַטּמֵ ה ָלא ָיַדע ִאי ְמַטּמֵ   ַהֲעָלָמה ִהיא?  ,ֲעָדׁשָ

  
יקּו.    ּתֵ

  
  
  
  

  רש"י
. נעלמו ממנו הלכות טומאה

כשנגע בשרץ וידע שנגע בשרץ 
   אבל אינו יודע שהוא טמא:

. כגון הצב אי שרץ מטמא
והלטאה שדומין לצפרדע וסבור 

   שאינו מטמא:
. תינוקות של זיל קרי בי רב הוא

בית רבן קורין החולד והעכבר 
והצב הלכך אין זו העלמה ויש 

ן ידיעה בתחלה וכשאכל את כא
הקדש נעלמה ממנו נגיעה 
ראשונה יש כאן ידיעה בתחלה 
והעלם אחריה ולכשיודע לו 

   בסוף יהא חייב:
. ידיעה בתחלה יש ידיעה היא

   כאן:
. ואין כאן ידיעה העלמה היא

  בתחלה:
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        יד, ביד, ביד, ביד, ב . 3
ֵעי  י ִיְרְמָיהּבָ   : ַרּבִ

ָעָלה ְלֶאֶר  ֶבל ׁשֶ ן ּבָ ָרֵאל, ּבֶ   ץ ִיׂשְ
ׁש ְוֶנְע  ּנּו ְמקֹום ִמְקּדָ   ַמהּו?  - ַלם ִמּמֶ

  
ַמאן א ּדְ יּבָ    ?ַאּלִ

ה ִחּלָ ּתְ ָבֵעי ְיִדיָעה ּבַ י ֲעִקיָבא ּדְ ַרּבִ א ּדְ יּבָ ׁש!  - ִאי ַאּלִ יב ַעל ֶהְעֵלם ִמְקּדָ   ָהא ָלא ְמַחּיֵ
ָמֵעאל  י ִיׁשְ ַרּבִ א ּדְ יּבָ יב ַעל ֶהְעֵלם ִמ ּדִ ִאי ַאּלִ ׁש ְמַחּיֵ הָהא לָ  - ְקּדָ ִחּלָ ּתְ ֵעי ְיִדיָעה ּבַ    !א ּבָ

  
י,  ַרּבִ א ּדְ יּבָ   לֹא ְצִריָכא ַאּלִ

ה ִחּלָ ּתְ ָבֵעי ְיִדיָעה ּבַ    ,ּדְ
ׁש,  יב ַעל ֶהְעֵלם ִמְקּדָ   ְוְמַחּיֵ

ָמּה ְיִדיָעהְיִדיַע  :ְוָאַמר ית ַרּבֹו ׁשְ    .ת ּבֵ
  

   ?ַמאי
א ִמ  ִאיּכָ ָיַדע ּדְ יָון ּדְ עּכֵ ׁש ּבָ    ?ֹוָלם ְיִדיָעה ִהיאְקּדָ

ְלָמא    :אֹו ּדִ
יָון     ?ַהֲעָלָמה ִהיא ,ְמקֹומֹו ָלא ָיַדע ֵליּה ּדִ ּכֵ

  
יקּו.   ּתֵ

    

  רש"י
. שיודע שיש מקדש בן בבל

בירושלים אבל אין יודע מקומו 
ו מהו איכא ידיעה בתחלה א

דלמא הא דתנן נעלם ממנו 
מקדש במי שהכיר בו כבר 

   קאמר:
. הא לא בעי ידיעה בתחלה

כדאמרינן בשילהי פירקין (דף 
   יט:):

. דאמר בשמעתא אליבא דרבי
קמייתא בפרקין קמא (דף ד.) 
דבעי ידיעה בתחלה ומחייב על 

   העלם מקדש:
. למיהוי ידיעה ידיעה היא

   בתחלה:
ודע או דלמא כיון דמקומו לא נ

. מעולם אין כאן ידיעה לו
בתחלה ולא דמי לידיעת בית 
רבו דטומאה דאילו התם למד 
שהשרץ מטמא וכשנגע בו ידע 
שנגע בשרץ אבל לא נזכר לו 
להכיר שהוא טמא בנגיעה זו 
התם קאמרינן כיון שלמד 
שהנוגע בשרץ טמא וזה ידע 
כשנגע אין זה העלם אבל זה לא 
ידע מקום מקדש מימיו אין כאן 

  דיעת בית רבו:י
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        טו, אטו, אטו, אטו, א    ––––יד, ב יד, ב יד, ב יד, ב  . 4
ְכָנס ְלתֹוֶסֶפת ָהֲעָזָרה" ְכָנס ַלֲעָזָרה ְוֶאָחד ַהּנִ    .ֶאָחד ַהּנִ

א ֵאין מֹוִסיִפין ַעל ָהִעיר ְוַעל ָהֲעָזרֹות ֶאּלָ ֶמֶלךְ     :ׁשֶ    ,ּבְ
  ְוָנִביא, 

ים,    ְואּוִרים ְותּוּמִ
ְבִעים ְוֶאָחד,  ל ׁשִ   ְוַסְנֶהְדִרין ׁשֶ

י תֹודֹות תֵּ    ,ּוִבׁשְ
יר    ,ּוְבׁשִ

ִכין ין ְמַהּלְ ית ּדִ    ,ּוּבֵ
י תֹודֹות ַאֲחֵריֶהן,  תֵּ   ּוׁשְ

ָרֵאל ַאֲחֵריֶהם   . "ְוָכל ִיׂשְ
  

י?    ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ
  

יאָאַמר  ר ִחּיָ יִמי ּבַ    :ַרב ׁשִ
ר ֲאִני ַמְרֶאה אֹוְתךָ ָאַמר ְקָרא:  ָכל ֲאׁשֶ    ,"ּכְ

ָליו   טו,א ל ּכֵ ְבִנית ּכָ ן ְוֶאת ּתַ ּכָ ׁשְ ְבִנית ַהּמִ ֲעׂשּו"^ ֶאת ּתַ   ְלדֹורֹות.  - (שמות כה, ט) ְוֵכן ּתַ
  

   :ָרָבאְמִתיב 
ה " ה מֹׁשֶ ָעׂשָ ִלים ׁשֶ ל ַהּכֵ ן -ּכָ תָּ ׁשְ יָחָתן ְמַקּדַ    ,ְמׁשִ

אן ְוֵאיָלךְ  ן - ִמּכָ ְכתָּ   , "ֲעבֹוָדָתן ְמַחּנַ
אי? ְוֵניָמא  ֲעׂשּו"ְוַאּמַ   ְלדֹורֹות!  "ְוֵכן ּתַ

  
אֵני ָהָתם,    ׁשָ

ׁש אֹ  :ָאַמר ְקָראּדְ  ֵחם ַוְיַקּדֵ ְמׁשָ יָחה - (במדבר ז, א) 73ָתם""ַוּיִ ְמׁשִ יָחה.  ,אֹוָתם ּבִ ְמׁשִ   ְולֹא ְלדֹורֹות ּבִ
  

יָחה –אֹוָתם  :ֵאיָמא ְמׁשִ    ,ּבִ
ֲעבֹוָדה!  -ֹות ְלדֹור יָחה אֹו ּבַ ְמׁשִ   אֹו ּבִ

  
אָאַמר  ּפָ    :ַרב ּפַ

ּקֶֹדׁש""ָאַמר ְקָרא:  ֲרתּו ָבם ּבַ ר ְיׁשָ ירּות - (במדבר ד, יב) 74ֲאׁשֶ ׁשֵ תּוב ּבְ ָלָאן ַהּכָ    .ּתְ
  

ְכַתב ַרֲחָמָנא א ּדִ ּתָ ֲרתּו" :ָהׁשְ ר ְיׁשָ ה ִלי?  - ָתם""אֹ , "ֲאׁשֶ   ָלּמָ
  

ַתב ַרֲחָמ    , ָתם""אֹ ָנא ִאי ָלא ּכְ
יָחה –ֲהָוה ָאִמיָנא: ָהֵני הּוא  ְמׁשִ ֲעבֹוָדה,  -ְלדֹורֹות  ,ּבִ יָחה ְוּבַ ְמׁשִ   ּבִ

ַתב ָהא ּכְ ֲעׂשּו" :ּדְ   , "אָֹתם", ִמיֵעט ַרֲחָמָנא "ְוֵכן ּתַ
יָחה –אֹוָתם  ְמׁשִ    ,ּבִ

יָחה.  ְמׁשִ   ְולֹא ְלדֹורֹות ּבִ
   

  
  

                                                             

זְ  73 ָליו ְוֶאת ַהּמִ ל ּכֵ ׁש אֹתֹו ְוֶאת ּכָ ח אֹתֹו ַוְיַקּדֵ ְמׁשַ ן ַוּיִ כָּ ׁשְ ה ְלָהִקים ֶאת ַהּמִ ּלֹות מֹׁשֶ יֹום ּכַ ׁש אָֹתםַוְיִהי ּבְ ֵחם ַוְיַקּדֵ ְמׁשָ ָליו ַוּיִ ל ּכֵ ַח ְוֶאת ּכָ   ּבֵ
ְרת 74 ר ְיׁשָ ֵרת ֲאׁשֶ ָ ֵלי ַהׁשּ ל ּכְ ַחׁש ְוָנְתנּו ַעל ַהּמֹוטְוָלְקחּו ֶאת ּכָ ִמְכֵסה עֹור תָּ ֵכֶלת ְוִכּסּו אֹוָתם ּבְ ֶגד תְּ ּקֶֹדׁש ְוָנְתנּו ֶאל ּבֶ   ּו ָבם ּבַ

  רש"י
. דבעינן כל הני לתוספת מה''מ
  עזרה:

. קרא יתירא למידרש וכן תעשו
לדורות ובימי משה דהוא מלך 
ונביא ואחיו כהן גדול ואורים 

   ותומים ושבעים זקנים:
. מנחמיה בן חכליה שתי תודות

   גמרינן:
. בשמן המשחה משיחתן

מקדשתן קדושת הגוף לכלי 
   וכו:שרת ולקדש את הנכנס לת

. כלי הדורות לא מכאן ואילך
נמשחו אלא התחלת עבודתן 
מחנכתן לקדושה וחינוך לשון 

   התחלה:
. ולא אימא אותם במשיחה

בעבודה לדורות אי בעי 
  במשיחה אי בעי בעבודה:
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        טו, אטו, אטו, אטו, א . 5
י תֹודֹות" תֵּ ׁשְ   . "ְוּבִ
  
   :ָנאּתָ 
ָרן" ְבׂשָ ַלְחָמן ְולֹא ּבִ ָאְמרּו ּבְ י תֹודֹות ׁשֶ תֵּ    ."ׁשְ
  

י?    ְמָנָהֵני ִמיּלֵ
  

אָאַמר     :ַרב ִחְסּדָ
י תֹודֹ  :ָאַמר ְקָרא ּתֵ דֹולֹת ְוַתֲהֻלכֹ "ָוַאֲעִמיָדה ׁשְ ִמין ֵמַעל ַלחֹוָמה"ת ּגְ   . (נחמיה יב, לא) 75ת ַלּיָ

  
דֹולֹת"ַמאי    ? "ּגְ

ין גָּ ִא  ׁש יֵליָמא ִמּמִ ִרים!  - דֹול ַמּמָ   ֵניָמא ּפָ
  

ִמיָנן דֹולֹות ּבְ א ּגְ א - ֶאלָּ ַמּיָ י ׁשְ יבּוָתא ַקּמֵ א ֲחׁשִ    ?!ִמי ִאיּכָ
   :76ַנןְוָהְת 

ֵהָמה" עֹוַלת ּבְ ה ֵריַח ִניחֹוַח" :ֶנֱאַמר ּבְ ֵ   ,(ויקרא א, ט) 77"ִאׁשּ
עֹוַלת ָהעֹוף ה ֵריַח ִניחַֹח" :ּבְ ֵ    ,(ויקרא א, יז) 78"ִאׁשּ

ִמ  ה ֵריַח ִניחַֹח" :ְנָחהּבְ ֵ    ,(ויקרא ב, ב) 79"ִאׁשּ
ד    :ְמַלּמֵ

ַמִים ָ ׁשּ ּבַ ין ֶאת ִלּבֹו ְלָאִביו ׁשֶ ַכּוֵ ּיְ ְמִעיט ּוִבְלַבד ׁשֶ ה ְוֶאָחד ַהּמַ ְרּבֶ ֶאָחד ַהּמַ   ! (מנחות קי.) "ׁשֶ
  

תֹוָדה,  ּבְ דֹוָלה ׁשֶ א ּגְ   ֶאלָּ
  ּוַמאי ִניהּו? 

   .ָחֵמץ
  

ְתַנן    :ּדִ
ָאה ִמןַהּתֹוָדה ָה " ְלִמּיֹות  :ְיָתה ּבָ    ,ָחֵמׁש ְסִאין ְירּוׁשַ

ִרּיֹות ׁש ִמְדּבָ ֵהן ׁשֵ    ,ׁשֶ
י ֵאיפֹות תֵּ ֵהן ׁשְ    .ׁשֶ

לׁש ְסִאין :ְוָהֵאיָפה    .ׁשָ
רֹון  ָ ִרים ִעׂשּ ָרה ְלָחֵמץ -ֶעׂשְ ה.  ,ֲעׂשָ ָרה ְלַמּצָ   ַוֲעׂשָ

ה ּצָ ה ִמיִנין: ,ּוַבּמַ לׁשָ   ַחּלֹות,     ׁשְ
  ְרִקיִקין, 

  . (מנחות עו:) "בּוָכהּוְר 
  
  
  

                                                             

ִמין ֵמַעל ַלחֹוָמה ְלׁשַ  75 דֹולֹת ְוַתֲהֻלכֹת ַלּיָ י תֹודֹת ּגְ תֵּ ֵרי ְיהּוָדה ֵמַעל ַלחֹוָמה ָוַאֲעִמיָדה ׁשְ ּפֹתָוַאֲעֶלה ֶאת ׂשָ   ַער ָהַאׁשְ
  יקון גירסה במסורת הש"סת 76
ה ֵריַח ִניחֹוַח ַלה 77 ֵ ָחה עָֹלה ִאׁשּ ְזּבֵ ִים ְוִהְקִטיר ַהּכֵֹהן ֶאת ַהּכֹל ַהּמִ ּמָ   'ְוִקְרּבֹו ּוְכָרָעיו ִיְרַחץ ּבַ
ר ַעל ָהֵאׁש  78 ָחה ַעל ָהֵעִצים ֲאׁשֶ ְזּבֵ יל ְוִהְקִטיר אֹתֹו ַהּכֵֹהן ַהּמִ ע אֹתֹו ִבְכָנָפיו לֹא ַיְבּדִ ּסַ ה ֵריַח ִניחַֹח ַלהְוׁשִ ֵ    עָֹלה הּוא ִאׁשּ
ל ְלבָֹנָתּה ְוהִ  79 ְמָנּה ַעל ּכָ ַ ּה ּוִמׁשּ ְלתָּ ם ְמלֹא ֻקְמצֹו ִמּסָ ָ ֵני ַאֲהרֹן ַהּכֲֹהִנים ְוָקַמץ ִמׁשּ ה ֵריַח ִניחַֹח ַלהֶוֱהִביָאּה ֶאל ּבְ ֵ ָחה ִאׁשּ ְזּבֵ ָרָתּה ַהּמִ   'ְקִטיר ַהּכֵֹהן ֶאת ַאְזּכָ

  רש"י
. מדכפל קרא תלאן בשירות

בלשניה כלי השרת אשר ישרתו 
שנעשו כלי שרת ע''י שירות: 

הוה  ה''ג אי לאו כתיב אותם
אמינא לדורות במשיחה 
ובעבודה דהא כתב וכן תעשו 
במשיחה וכתיב ושרתו לשירות 
ולבעי תרתי קמ''ל למעטינהו 
ממשיחה דאי לאו להכי אתא 
למאי אתא אי למימרא לדורות 
לא מיקדשי במשיחה לחודה 
לישתוק קרא מיניה ונפקא לן 

   מאשר ישרתו:
. הלחם היו בלחמן ולא בבשרן

   תודה:נושאין שני לחמי 
   . דבלחמן קאמר:מנא ה''מ

. נחמיה ואעמידה שתי תודות
קאמר בספר עזרא כשנבנית 
חומת ירושלים ובא לקדש את 
העיר ואעמידה שתי תודות 
גדולות אצל החומה מבחוץ 
ותהלוכות לימין מעל החומה 
להקיף את העיר בתהלוכות 
שהלכו דרך ימין כשפניהם 
לחלל העיר הלכו תמיד לצד 

קיפו את כולה ימינם עד שה
ממין גדול. ובבשר קאמר קרא 
וגדולות דקאמר ממין גדול של 

   בקר ולא של צאן:
. מאותו מין שהיו גדולות במינן

   שהביאו גדולות ולא קטנות:
. ועל אלא גדולות שבתודה

כרחך בלחם קאמר ואשמעינן 
דשל חמץ היו שהן גדולות 

   שבלחמי תודה:
. שחלות החמץ גדולות דתנן

הן שש מדבריות: משל מצה: ש
שהוסיפו על המדות שתות 
מלבר שהכניסו שש חלקים 
ראשוני' בחמש והוסיפו חלק 

   ששי מבחוץ:
. שהאיפה שלש שהן שתי איפות

סאין והם עשרים עשרונות 
שהאיפה עשר עשרונות כדכתיב 
(שמות טז) והעומר עשירית 

   האיפה וגו':
. עשרה לחמץ ועשרה למצה

יליף מקרא במסכת מנחות 
יב על זבח התודה חלות והקר

מצות בלולות בשמן הרי מין 
אחד ורקיקי מצות משוחים 
בשמן הרי שני מינין של מצה 
סלת מרבכת חלות בלולות 
בשמן הרי שלשה מינין של מצה 
וכתיב בתריה על חלות לחם 
חמץ יקריב וגו' כנגד מצה הבא 
חמץ שיהא סלת במין החמץ 

   כנגד שלשה מינין שבמצה:
. כדפרישנא ניןובמצה שלשה מי

וילפינן התם מקראי שיש בכל 
מין עשר חלות אלמא חלות 

  החמץ גדולות כשלש של מצה:
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        בבבב- - - - טו, אטו, אטו, אטו, א . 6
א"[ ֵאין מֹוִסיִפין ַעל ָהִעיר ְוַעל ָהֲעָזרֹות ֶאּלָ ֶמֶלךְ   :ׁשֶ    ,ּבְ

  ְוָנִביא, 
ים,    ְואּוִרים ְותּוּמִ

ְבִעים ְוֶאָחד,  ל ׁשִ   ְוַסְנֶהְדִרין ׁשֶ
י תֹודֹות תֵּ    ,ּוִבׁשְ

יר    ,ּוְבׁשִ
ִכין ין ְמַהּלְ ית ּדִ    ,ּוּבֵ

י תֹודוֹ  תֵּ   ת ַאֲחֵריֶהן, ּוׁשְ
ָרֵאל ַאֲחֵריֶהם   ].ְוָכל ִיׂשְ

  
ר ָחָמאָאַמר    : ָרִמי ּבַ

ָיֵרי ִמְנָחה ׁשְ א ּבִ ת ֶאּלָ ׁשֶ    .ֵאין ָהֲעָזָרה ִמְתַקּדֶ
   ?ַמאי ַטְעָמא

ַלִים, כִּ    ְירּוׁשָ
ּה,  ׁשָ ּה ְמַקּדְ ֱאָכל ּבָ ָבר ַהּנֶ ַלִים ּדָ   ַמה ְירּוׁשָ

ּה  ֱאָכל ּבָ ָבר ַהּנֶ ּה. ַאף ֲעָזָרה ּדָ ׁשָ   ְמַקּדְ
  

ֲעָזָרה ִמי ָלא ִמְתַאְכִלי    ?!ַאּטּו ַלְחֵמי תֹוָדה ּבַ
  

ה  ּנָ ּה ְויֹוֵצא ִמּמֶ ֱאָכל ּבָ ָבר ַהּנֶ ַלִים ּדָ ַלִים, ַמה ְירּוׁשָ ירּוׁשָ א ּכִ   ִנְפָסל,  -ֶאלָּ
ה  ּנָ ּה ְויֹוֵצא ִמּמֶ ֱאָכל ּבָ ָבר ַהּנֶ    .ִנְפָסל –ַאף ֲעָזָרה ּדָ

  
ן  ַהּלָ אן ָחֵמץ! ִאי ַמה ּלְ   ָחֵמץ, ַאף ּכָ

  
א ָרא? ִמְנַחת ָחֵמץ ִמי ִאיּכָ    !?80ְוִתְסּבְ

 
יָמא    טו,ב הוּ לְ ַמֲחִמיץ ְלהּו ּדְ ְוִכי ּתֵ ׁש ּבְ יַרִים ּוְמַקּדֵ    ?!ׁשִ

  , (ויקרא ו, י) 81"לֹא ֵתָאֶפה ָחֵמץ ֶחְלָקם"ְוָהְכִתיב: 
  !ץּלּו ֶחְלָקם לֹא ֵתָאֶפה ָחֵמ ֲאִפי :ֵריׁש ָלִקיׁש ְוָאַמר 

  
ה לֹא ּמָ ר  ?ַאּלָ ֲעֶצֶרתּדִ ֶאְפׁשָ ֶחם ּבַ י ַהּלֶ ּתֵ ׁשְ ׁש ּבִ    !ְמַקּדֵ

  
ּום  רּדְ ִמׁשּ   ֵהיִכי ִניֲעִביד?  ,לֹא ֶאְפׁשָ

  
יּה ֵמֶאְתמֹול  ׁשֵ ִחי -ִנְבְנֵייּה ֵמֶאְתמֹול ְוִניַקּדְ ׁשְ ֶחם ּבִ י ַהּלֶ ּתֵ יׁשְ ָקְדׁשִ ים הּוא ּדְ ָבׂשִ    !ַטת ּכְ

יּה ָהִאיָדָנא  ִנְבְנֵייּה ֵמֶאְתמֹול ׁשֵ ְנָין!  -ְוִניַקּדְ ַעת ַהּבִ ׁשְ ֵעיַנן ִקיּדּוׁש ּבִ   ּבָ
יֹום טֹוב  יּה ּבְ ׁשֵ יֹום טֹוב ּוְנַקּדְ ׁש ּדֹוֶחה יֹום טֹוב!  -ִנְבְנֵייּה ּבְ ְנַין ִמְקּדָ   ֵאין ּבִ

ָקּה ְלָבַתר ָהִכי ּבְ יּה  ,ִנׁשְ ׁשֵ    .ִליָנהִאיְפִסיָלא ֵליּה ּבְ  -ְוִנְבְנֵייּה ְוִניַקּדְ
א,  יּה ּפּוְרּתָ יר ּבֵ ּיֵ ֲעֵלי יֹוָמא ּוְנׁשַ   ִנְבְנֵייּה ִמּמַ

ר ִנְגְמֵריּה ּדְ ַעד ּדְ  יּה  ,ָקֵדיׁש יֹוָמא ְלַאְלּתַ ׁשֵ ְנַין -ְוִניַקּדְ ְיָלה ֵאין ּבִ ּלַ ׁש ּבַ ְקּדָ ית ַהּמִ    !ּבֵ
ֵייָאַמר ּדְ    : ַאּבַ

לַּ  ׁש ּבַ ְקּדָ ית ַהּמִ ְנַין ּבֵ ֵאין ּבִ ִין ׁשֶ   ְיָלה? ִמּנַ
ֱאַמר:  ּנֶ ן"ׁשֶ ּכָ ׁשְ ּיֹום ְמִק  - (במדבר ט, טו) 82"ּוְביֹום ָהִקים ֶאת ַהּמִ ְיָלה ֵאין ְמִקימוֹ ּבַ ּלַ    !ימֹו, ּבַ

  
ר. ְך לֹא ֶאְפׁשָ   ִהְלּכָ

   
  

                                                             

ְנָח  80 ל ַהּמִ ְקִריבּו ַלהּכָ ר תַּ ַבׁש לֹא ַתְק  'ה ֲאׁשֶ אֹר ְוָכל ּדְ י ָכל ׂשְ ה ָחֵמץ ּכִ ה לַ לֹא ֵתָעׂשֶ ֶ ּנּו ִאׁשּ  (ויקרא ב, יא) 'הִטירּו ִמּמֶ

ם 81 את ְוָכָאׁשָ ַחּטָ ים ִהוא ּכַ י קֶֹדׁש ָקָדׁשִ ָ י אָֹתּה ֵמִאׁשּ   לֹא ֵתָאֶפה ָחֵמץ ֶחְלָקם ָנַתתִּ
ׁשְ  82 ַמְרֵאה ֵאׁש ַעד ּבֶֹקרּוְביֹום ָהִקים ֶאת ַהּמִ ן ּכְ ּכָ ׁשְ ן ְלאֶֹהל ָהֵעֻדת ּוָבֶעֶרב ִיְהֶיה ַעל ַהּמִ ּכָ ׁשְ ה ֶהָעָנן ֶאת ַהּמִ ּסָ ן ּכִ   ּכָ

  רש"י
. בחלות של שירי בשירי מנחה

מנחה הנאכלת לכהנים והאי 
קידוש דנחמיה ועזרא בקידוש 
העיר כתיב אבל עזרה שהוסיפו 
עליה מקיפים אותה בשירי 

   מנחה:
אטו לחמי תודה בעזרה מי לא 

. אם רצו כהנים. לאכול כלימתא
בקדשים מי מעכב עליהם: 
במנחה כתיב (ויקרא ו) בחצר 
אהל מועד יאכלוה ואם יצאה 
לחוץ נפסלה ותודה ולחמה 
נאכלין בכל העיר ואם יצאו חוץ 
לחומה נפסלין הלכך ירושלים 
נתקדשה בלחמי תודה שנאכלין 
בה ואם יצאו ממנה נפסלין 
ועזרה נתקדשה בשירי מנחה 

ן בה ואם יצאו ממנה שנאכלי
נפסלין: ה''ג ותסברא מנחת 
חמץ מי איכא ולא גרסינן וכי 
תימא ה''נ מנחת חמץ מי איכא 
דהאי ותסברא שינויא הוא 
למימר דעל כרחך במצה 
נתקדשה דחמץ בשירי מנחה לא 

   משכחת לה:
. הא כתיב מנחת חמץ מי איכא

(שם ב) כל המנחה אשר תקריבו 
  לה' לא. תאפה חמץ:

. א דמחמץ לשירייםוכי תימ
דלא קפיד קרא אלא אקודם 
קמיצה שלא יקטיר קומץ 
מחמץ למזבח כדכתיב סיפיה 
דקרא כל שאור וכל דבש לא 

   תקטירו:
. בתמיה וכי לא אפשר אלמה לא

לקדשה במנחת חמץ הא אפשר 
דניקדשה בשתי הלחם הבאים 
בעצרת שהן חמץ כדכתיב 

   (ויקרא כג) חמץ תאפינה:
   :. מערב יו''טמאתמול

בשחיטת כבשים הוא 
. אף על פי שבאים דמיקדשי

מתרומת הלשכה קדושת דמים 
היא זו אבל קדושת הגוף לפסול 
ביוצא לא קדשי אלא בשחיטת 
שני כבשי עצרת שהלחם בא 
עמהם דגמרינן מלחמי תודה 
ששחיטת הזבח מקדשתן 
כדאמרינן במנחות (דף עח:) 
קרבנו על זבח תודת שלמיו 
מלמד שאין הלחם קדוש 
לקרותו קרבן אלא על ידי 
זביחת התודה והכי נמי בזביחת 
כבשים קדשי ואין הכבשים 

   נשחטין אלא ביום טוב:
. יגמור את נבנייה ביום טוב

   הבנין ביום טוב:
אין בנין בית המקדש דוחה את 

. כדאמרינן ביבמות יום טוב
בפרק קמא (דף ו.) יכול יהא 
בנין בית המקדש דוחה שבת 

תשמורו ת''ל את שבתותי 
ומקדשי תיראו אני ה' כולכם 
חייבין בכבודי אתם והמקדש 
חייבין בכבודי שהזהרתי על 
השבת וימים טובים נמי שבתות 

   איקרו:
. ללחם עד למחר נשבקיה

ונבנייה למחר ונקדשיה למחר 
איפסלו להו בלינה ונעשו נותר 
שהרי מן הנאכלין ליום ולילה 
הם. דעד דקדיש יומא. למוצאי 

שתחשך מיד נגמריה יום טוב מ
   לההוא פורתא ונקדשיה:

. קודם חצות שעדיין זמן בלילה
אכילתו הלכך לא אפשר בחמץ 

  אלא במצה:
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        טו, בטו, בטו, בטו, ב . 7
א"[  ֵאין מֹוִסיִפין ַעל ָהִעיר ְוַעל ָהֲעָזרֹות ֶאּלָ יר"...]  ׁשֶ   . ּוְבׁשִ

  
ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ל ּתֹוָדהׁשִ " ִכּנֹורֹות ּוִבְנָבִלים ּוְבִצְלָצִלים (תהלים ק) 83יר ׁשֶ    ,ּבְ
ַלִים,  ירּוׁשָ ּבִ דֹוָלה ׁשֶ ל ֶאֶבן ּגְ ה ְוַעל ּכָ ה ּוִפיּנָ יּנָ ל ּפִ   ַעל ּכָ

יָתִני" :ְואֹוֵמר י ִדּלִ     ,(תהלים ל) 84"ֲארֹוִמְמָך ה' ּכִ
ָגִעים ל ּפְ יר ׁשֶ   , )(תהלים צא ְוׁשִ

ל ְנָגִעים.  :ןְוֵיׁש אֹוְמִרי יר ׁשֶ   ׁשִ
ָאַמר ְכִתיב - "ְנָגִעים"ּדִ  :ַמאן ּדְ ָאֳהֶלָך" :ּדִ     ,י) ,(תהילים צא "ְוֶנַגע לֹא ִיְקַרב ּבְ

ָאַמר ָגִעים" :ּוַמאן ּדְ ְכִתיב – "ּפְ ָך ֶאֶלף"ִיּפֹ  :ּדִ ּדְ     .ז) ,(תהילים צא "ל ִמּצִ
י "יֹ  :ְואֹוֵמר ּדַ ֵצל ׁשַ ֵסֶתר ֶעְליֹון ּבְ ב ּבְ    – ִיְתלֹוָנן"ׁשֵ

ְמּתָ ְמעֹוֶנָך"ַעד  ה ה' ַמְחִסי ֶעְליֹון ׂשַ י ַאּתָ   , ט)-א(תהילים צא  85"ּכִ

נוֹ " ְוחֹוֵזר ְואֹוֵמר: לֹום ּבְ ֵני ַאְבׁשָ ָבְרחֹו ִמּפְ    – ָמה ַרּבּו ָצָרי 'ה	.ִמְזמֹור ְלָדִוד ּבְ
ָלה"ַעד  ָך ִבְרָכֶתָך ּסֶ     .)ג'(תהילים  86"ַלה' ַהְיׁשּוָעה ַעל ַעּמְ

  
ן ֵלִוי ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    .ָאַמר ְלהּו ְלָהֵני ְקָרֵאי, ְוָגאֵני ַרּבִ

  
  ֵהיִכי ֲעִביד ָהִכי? 

ן ֵלִויְוָהָאַמר  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ִדְבֵרי תֹוָרה!  :ַרּבִ אֹות ּבְ   ָאסּור ְלִהְתַרּפְ
  

אֵני    .ְלָהֵגן ׁשָ
  

ה א ַמּכָ ִאיּכָ י ָאַמר ָאסּור ּדְ א ּכִ    ,ְוֶאּלָ
ִא  ה ִאי ּדְ א ַמּכָ    !ָאסּור ְותּו ָלא? -יּכָ
   :ְוָהְתַנן

ה " ּכָ א -ַהּלֹוֵחׁש ַעל ַהּמַ   ! (סנהדרין צ.) "ֵאין לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהּבָ
  

   :ָהא ִאיְתַמר ֲעָלּה 
י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ

נּו,  רֹוֵקק ׁשָ   ּבְ
ַמִים ַעל ָהְרִקיָקה.  ם ׁשָ יִרין ׁשֵ ֵאין ַמְזּכִ   ְלִפי ׁשֶ

  
   

                                                             

ל ָהָאֶרץ 'ִמְזמֹור ְלתֹוָדה ָהִריעּו ַלה אאאא 83 ְרָנָנה 'ִעְבדּו ֶאת ה	בבבב. ּכָ ְמָחה ּבֹאּו ְלָפָניו ּבִ ׂשִ י ה	גגגג. ּבְ עּו ּכִ נּו ְולֹו ֲאַנְחנּו ַעּמֹו ְוצֹאן ַמְרִעיתוֹ הּוא ֱאלִֹהים הוּ  'ּדְ . א ָעׂשָ
מוֹ 	דדדד ְרכּו ׁשְ ה הֹודּו לֹו ּבָ ְתִהּלָ תֹוָדה ֲחֵצרָֹתיו ּבִ ָעָריו ּבְ י טֹוב ה	הההה. ּבֹאּו ׁשְ   ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ְוַעד ּדֹר ָודֹר ֱאמּוָנתוֹ  'ּכִ

ִית ְלָדִוד אאאא 84 ת ַהּבַ יר ֲחֻנּכַ ְחתָּ אְֹיַבי ִלי 'ֲארֹוִמְמָך ה	בבבב. ִמְזמֹור ׁשִ ּמַ יָתִני ְולֹא ׂשִ י ִדּלִ ֵאִני 'ה	גגגג. ּכִ ְרּפָ י ֵאֶליָך ַותִּ ְעתִּ ּוַ י  'ה	דדדד. ֱאלָֹהי ׁשִ אֹול ַנְפׁשִ ֶהֱעִליָת ִמן ׁשְ
ְרִדי בֹור יַתִני ִמּיָ רּו ַלה	הההה. ִחּיִ ְרצ	וווו. ֲחִסיָדיו ְוהֹודּו ְלֵזֶכר ָקְדׁשוֹ  'ַזּמְ ים ּבִ ַאּפֹו ַחּיִ י ֶרַגע ּבְ הּכִ ִכי ְוַלּבֶֹקר ִרּנָ ֶעֶרב ָיִלין ּבֶ ל ֶאּמֹוט 	זזזז. ֹונֹו ּבָ ְלִוי ּבַ י ְבׁשַ ַוֲאִני ָאַמְרתִּ

ְרתָּ ָפֶניָך ָהִייִתי ִנְבָהל 'ה	חחחח. ְלעֹוָלם ה ְלַהְרִרי עֹז ִהְסתַּ ְרצֹוְנָך ֶהֱעַמְדתָּ ן 'ֵאֶליָך ה	טטטט. ּבִ ָדִמי 	יייי. ֶאְקָרא ְוֶאל ֲאדָֹני ֶאְתַחּנָ ַצע ּבְ ַחת ֲהיֹוְדָך ָעָפר ַמה ּבֶ י ֶאל ׁשָ ִרְדתִּ ּבְ
ךָ  יד ֲאִמתֶּ ַמע ה	יאיאיאיא. ֲהַיּגִ ִני ה 'ׁשְ ְמָחה	יביביביב. ֱהֵיה עֵֹזר ִלי 'ְוָחּנֵ ֵרִני ׂשִ ַאּזְ י ַותְּ ּקִ ְחתָּ ׂשַ תַּ ִדי ְלָמחֹול ִלי ּפִ ְרָך ָכבֹוד ְולֹא ִיּדֹם ה	יגיגיגיג. ָהַפְכתָּ ִמְסּפְ ֱאלַֹהי ְלעֹוָלם  'ְלַמַען ְיַזּמֶ

  אֹוֶדּךָ 
י ִיְתלֹוָנןא  85 ּדַ ֵצל ׁשַ ֵסֶתר ֶעְליֹון ּבְ ב ּבְ ֶבר ַהּוֹות	גגגג. ַמְחִסי ּוְמצּוָדִתי ֱאלַֹהי ֶאְבַטח ּבוֹ  'אַֹמר ַלה בבבב. יֹׁשֵ ח ָיקּוׁש ִמּדֶ יְלָך ִמּפַ י הּוא ַיּצִ ֶאְבָרתֹו ָיֶסְך ָלְך ְוַתַחת 	דדדד. כִּ ּבְ

ה ְוסֵֹחָרה ֲאִמּתוֹ  ְחֶסה ִצּנָ ָנָפיו תֶּ ַחד ָלְיָלה ֵמֵחץ ָיעּוף יֹוָמםלֹ 	הההה. ּכְ ֶטב ָיׁשּוד ָצֳהָרִים	וווו. א ִתיָרא ִמּפַ אֶֹפל ַיֲהלְֹך ִמּקֶ ֶבר ּבָ ָך ֶאֶלף ּוְרָבָבה ִמיִמיֶנָך 		זזזז. ִמּדֶ ּדְ ִיּפֹל ִמּצִ
ׁש  ְרֶאה	חחחח. ֵאֶליָך לֹא ִיּגָ ִעים תִּ ַמת ְרׁשָ לֻּ יט ְוׁשִ ֵעיֶניָך ַתּבִ ה ה	טטטט. ַרק ּבְ י ַאתָּ ְמתָּ ְמעֹוֶנךָ ַמְחִסי ֶע  'ּכִ   ְליֹון ׂשַ

נוֹ  86 לֹום ּבְ ֵני ַאְבׁשָ ָבְרחֹו ִמּפְ ים ָקִמים ָעָלי 'ה	בבבב. ִמְזמֹור ְלָדִוד ּבְ י ֵאין ְיׁשּוָעָתה ּלֹו ֵבאלִֹהים ֶסָלה	גגגג. ָמה ַרּבּו ָצָרי ַרּבִ ים אְֹמִרים ְלַנְפׁשִ ה ה	דדדד. ַרּבִ ָמֵגן  'ְוַאתָּ
י בֹוִדי ּוֵמִרים רֹאׁשִ ֲעִדי ּכְ ֲעֵנִני ֵמַהר ָקְדׁשֹו ֶסָלה 'קֹוִלי ֶאל ה	הההה. ּבַ י ה	וווו. ֶאְקָרא ַוּיַ ָנה ֱהִקיצֹוִתי ּכִ י ָוִאיׁשָ ַכְבתִּ ר 	זזזז. ִיְסְמֵכִני 'ֲאִני ׁשָ לֹא ִאיָרא ֵמִרְבבֹות ָעם ֲאׁשֶ

תּו ָעָלי ל אְֹיַבי ֶלִחי ׁשִ 		חחחח. ָסִביב ׁשָ יָת ֶאת ּכָ י ִהּכִ יֵעִני ֱאלַֹהי ּכִ ְרתָּ קּוָמה ְיהָוה הֹוׁשִ ּבַ ִעים ׁשִ י ְרׁשָ ָלה 'ַלה	טטטט. ּנֵ ָך ִבְרָכֶתָך ּסֶ   ַהְיׁשּוָעה ַעל ַעּמְ

  רש"י
. היו תנו רבנן שיר של תודה

אומרים שם בכנורות וכו' ומהו 
שיר של תודה מזמור לתודה 

   (תהלים ק):
. הוא מזמור ארוממך ה' וגו'

שיר חנוכת הבית לכך אומר 
   אותו:

. יושב בסתר שיר של פגעיםו
עליון ולפי שאמרו משה בהקמת 
משכן דכתיב (שמות לט) ויברך 
אותם משה ומה ברכן יהי רצון 
שתשרה שכינה במעשה ידיכם 
ויהי נועם ה' אלהינו עלינו והכי 
איתא בתורת כהנים והוא 
מאחד עשר מזמורים שאמר 
משה בספר תהלים מתפלה 

   למשה עד סוף מזמור לתודה:
. מזיקין שפוגעין בבני פגעים

   אדם להזיק:
. לפי ואומר ה' מה רבו צרי

שנאמר בו רבים אומרים לנפשי 
אין ישועתה לו באלהים סלה 
שהיו מתלוצצים בשרי יהודה 
ובנימין כשהיו בני ישראל בני 
הגולה בונין את החומה שנאמר 
(נחמיה ג) מה היהודים 
האמללים עושים וגו' היחיו את 

פר והמה האבנים מערמות הע
שרופות ואומר (שם) גם [וגו'] 
אם יעלה שועל ופרץ חומת 

   אבניהם:
   . שיר של פגעים:להני קראי

   . כשהוא הולך לישן בלילה:וגני
. ולוחש עליה דאיכא מכה

מקראות של תורה להתרפאות 
ומקשינן ואי איכא מכה אסור 
הוא דקאמר בה רבי יהושע בן 

   לוי ותו לא:
המכה . הלוחש על אין לו חלק

ואומר כל המחלה אשר שמתי 
   במצרים וגו' (שמות טו):

. ברוקק ואחר כך ברוקק שנו
   לוחש:

. שאין מזכירין שם שמים כו'
  והכא קאמר כי אני ה' רופאך:
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י תֹודֹות ַאֲחֵריֶהן" תֵּ ִכין ּוׁשְ ין ְמַהּלְ ית ּדִ ָרֵאל ַאֲחֵריֶהם ּבֵ    ."ְוָכל ִיׂשְ
  

י ּתֹוָדה ָאְזִליֵב ּדְ  :ְלֵמיְמָרא ין ַקּמֵ    ,ית ּדִ
ֵרי ְיהּוָדה"" :ְוָהְכִתיב ְעָיה ַוֲחִצי ׂשָ ֶלְך ַאֲחֵריֶהם הֹוׁשַ     !לב)-(נחמיה יב, לא 87ַוּיֵ

  
ִכין, וּ ּבֵ  :ָהִכי ָקָאַמר ין ְמַהּלְ כֹותית ּדִ י תֹודֹות ְמַהּלְ ּתֵ ין ַאֲחֵריֶהם.  ,ׁשְ   ּוֵבית ּדִ

  
כֹות יַצד ְמַהּלְ    ?ּכֵ

  
יא י ִחּיָ יוְ  ַרּבִ ַרּבִ ְמעֹון ּבְ י ׁשִ    :ַרּבִ

ֶנֶגד זֹו,    ַחד ָאַמר: זֹו ּכְ
  ְוַחד ָאַמר: זֹו ַאַחר זֹו. 

  
ָאַמר ֶנֶגד זוֹ " :ַמאן ּדְ ִניִמ  - "זֹו ּכְ ְרָבא ַלחֹוָמה. ַהּפְ ִמּקַ   ית ַהְך ּדְ
ָאַמר ין -" זֹו ַאַחר זוֹ " :ַמאן ּדְ ְמַקְרָבא ְלֵבית ּדִ ִניִמית ַהְך ּדִ    .ַהּפְ

  
ַנן    :ּתְ

ֶרֶפת" ִניִמית ֶנֱאֶכֶלת ְוַהִחיצֹוָנה ִנׂשְ   . "ַהּפְ
ָאַמר ָלָמא ְלַמאן ּדְ ׁשְ ִניִמית ֶנֱאֶכלֶ "זֹו ַאַחר זוֹ " :ּבִ טּו ְלָהִכי ּפְ    ,ת, ַאּמְ

ה ָלּה  ׁשָ ּה ְוִקּדְ ָאְתָיא ִחיצֹוָנה ַקּמָ ּום ּדְ    .ִמׁשּ
ָאַמר א ְלַמאן ּדְ ֶנֶגד זוֹ " :ֶאלָּ י"זֹו ּכְ ׁשִ ֲהֵדי ֲהָדֵדי ָקא ִמיַקּדְ ְרַוְייהּו ּבַ    !, ּתַ

  
  ְוִליַטֲעִמיְך, 

ָאַמר א"זֹו ַאַחר זוֹ " "ְלַמאן ּדְ ׁשָ    ?!, ֲחָדא ִמי ִמיַקּדְ
ּלא ַנֲעׂשֵ ָהא  ל ׁשֶ ָכל ֵאּלּו""ּכָ ַנן ית ּבְ    !ּתְ

ָאַמר ל ֵאּלוּ " :ַוֲאִפיּלּו ְלַמאן ּדְ ַאַחת ִמּכָ ְרַוְייהּו ֲחָדא ִמְצָוה ִהיא!  - "ּבְ   ָהֵני ּתַ
  

א ָאַמר  י יֹוָחָנןֶאּלָ   : ַרּבִ
י ָנִביא ֶנֱאֶכֶלת   טז,א    ,ַעל ּפִ

ֶרֶפת. י ָנִביא ִנׂשְ   ְוַעל ּפִ
   

                                                             

ִמין ֵמַעל ַלחֹוָמה ְלׁשַ  לאלאלאלא 87 דֹולֹת ְוַתֲהֻלכֹת ַלּיָ י תֹודֹת ּגְ תֵּ ֵרי ְיהּוָדה ֵמַעל ַלחֹוָמה ָוַאֲעִמיָדה ׁשְ ּפֹתָוַאֲעֶלה ֶאת ׂשָ ְע 	לבלבלבלב. ַער ָהַאׁשְ ֶלְך ַאֲחֵריֶהם הֹוׁשַ ָיה ַוֲחִצי ַוּיֵ
ֵרי ְיהּוָדה   ׂשָ

  רש"י
. שני כהנים נושאין זו כנגד זו

   אותן זה אצל זה:
. שהיא הך דמקרבא לחומה

פנימית ממוצעת בין העם 
   לחומה:

. ההולכת דין הך דמקרבא לבית
   אחרונה:

. ראשונה קידשה את וקדשה לה
המקום וכשנכנסה אחרונה לשם 
לא נפסלה ביוצא שלא עברה 
במקום חול אלא במקום 

   מקודש:
. שתיהן מקדשות כי הדדי נינהו

יחד או שתיהן יאכלו או שתיהן 
   ישרפו:

. את המקום חדא מי מקדשא
הא אנן תנן כל שלא נעשית בכל 

ין חייבין אלו הנכנס לשם א
   עליה אלמא כולהו בעינן:

. לקמן דכל אפילו למאן דאמר
אלו דמתני' אחת מכולן קאמר 
או מלך או כהן גדול או נביא או 
סנהדרין או שתי תודות הני 
שתי תודות מיהא תרוייהו בעינן 

  דתרוייהו חדא מילתא היא:
. חגי זכריה ומלאכי על פי נביא

היו שם ועל פיהם ברוח הקודש 
  ין טעם בדבר:עשו וא
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ית ּבְ " ּלא ַנֲעׂשֵ ל ׁשֶ יב ָעֶליָה  - ָכל ֵאּלוּ ּכָ ם ֵאין ַחּיָ ְכָנס ְלׁשָ    ."ַהּנִ
  

   :ִאיְתַמר
  ָאַמר:  ַרב הּוָנא

ָכל ֵאּלּו" ַנן "ּבְ    .ּתְ
  ָאַמר:  ַרב ַנְחָמן

ַנן ל ֵאּלּו" ּתְ ַאַחת ִמּכָ    ."ּבְ
  

ָכל ֵאּלּו"ָאַמר:  ַרב הּוָנא" ַנן "ּבְ   , "ּתְ
ה לְ  :ָקָסַבר ׁשָ ה ִראׁשֹוָנה ִקיּדְ ָ ה ֶלָעִתיד ָלבֹ ְקדּוׁשּ ׁשָ ּה ְוִקיּדְ ְעּתָ   א, ׁשַ

ֲעַבד.  ָעְלָמא הּוא ּדַ   ְוֶעְזָרא ֵזֶכר ּבְ

ַנן ַרב ַנְחָמן" ל ֵאּלּו" ּתְ ַאַחת ִמּכָ   ,"ָאַמר: "ּבְ
ה ֶלָעִתיד ָלבֹ  ׁשָ ּה ְולֹא ִקיּדְ ְעּתָ ה ְלׁשַ ׁשָ ה ִראׁשֹוָנה ִקיּדְ ָ   א, ָקָסַבר: ְקדּוׁשּ

י ָקֵדיׁש  ב  ְוֶעְזָרא ִקּדּוׁשֵ ים. ּדְ ַאף ַעל ּגַ   לֹא ֲהוּו אּוִרים ְותּוּמִ
  

   :ַרב ַנְחָמןלְ  ָרָבאֵאיִתיֵביּה 
ָכל ֵאּלּו" ית ּבְ ּלא ַנֲעׂשֵ ל ׁשֶ    !"ּכָ

  
ֵני ל ֵאּלּו".  :ּתְ ַאַחת ִמּכָ   "ּבְ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

אּול" א ׁשָ   אֹוֵמר:  ַאּבָ
ָחה  ׁשְ ַהר ַהּמִ ֵני ִביְצִעין ָהיּו ּבְ ְחּתֹוָנה  -ׁשְ   ְוֶעְליֹוָנה, תַּ

ְחּתֹוָנה  ָכל ֵאּלוּ  -תַּ ה ּבְ ׁשָ    ,ִנְתַקּדְ
עֹוֵלי גֹוָלה -ֶעְליֹוָנה  א ּבְ ָכל ֵאּלּו, ֶאּלָ ה ּבְ ׁשָ    ,לֹא ִנְתַקּדְ

ֶמֶלךְ  ּלא ּבְ    ,ׁשֶ
ים.  אּוִרים ְותּוּמִ ּלא ּבְ   ְוׁשֶ

מּוָרה  ָתּה ּגְ ָ ָהְיָתה ְקדּוׁשּ ְחּתֹוָנה ׁשֶ י ָהָאֶרץ ִנְכָנִס   -תַּ ם, ַעּמֵ   ין ְלׁשָ
ים ים ַקּלִ ם ֳקָדׁשִ ִני,  ,ְואֹוְכִלין ׁשָ ר ׁשֵ   ֲאָבל לֹא ַמֲעׂשֵ

ִני.  ר ׁשֵ ים ְוַמֲעׂשֵ ים ַקּלִ ם ֳקָדׁשִ   ַוֲחֵבִרים אֹוְכִלים ׁשָ
מּוָרה  ָתּה ּגְ ָ ּלא ָהְיָתה ְקדּוׁשּ ם,     - ֶעְליֹוָנה ׁשֶ י ָהָאֶרץ ָהיּו ִנְכָנִסין ׁשָ   ַעּמֵ

ם ֳקָדׁשִ  יםְואֹוְכִלין ׁשָ    ,ים ַקּלִ
ִני,  ר ׁשֵ   ֲאָבל לֹא ַמֲעׂשֵ

ים ים ַקּלִ ם לֹא ֳקָדׁשִ    ,ַוֲחֵבִרים ֵאין אֹוְכִלין ׁשָ
ִני.  ר ׁשֵ   ְולֹא ַמֲעׂשֵ

ׁשּוָה  ֵני ָמה לֹא ִקיּדְ    ?ּוִמּפְ
א ֵאין מֹוִסיִפין ַעל ָהִעיר ְוַעל ָהֲעָזרֹות ֶאּלָ ֶמֶלךְ     :ׁשֶ    ,ּבְ

  ְוָנִביא, 
ים,    ְואּוִרים ְותּוּמִ

ְבִעים ְוֶאָחד,  ל ׁשִ   ּוְבַסְנֶהְדִרין ׁשֶ
י תֹודֹות תֵּ    ,ּוִבׁשְ

יר.    ּוְבׁשִ
ׁשּוָה?  ה ִקיּדְ   ְוָלּמָ

  
ה  ׁשּוָה "ָלּמָ   ?! "ִקיּדְ

ׁשּוָה " :ָהא ָאְמַרּתְ    ! "לֹא ִקיּדְ
א ה ִהְכִניסּוָה  :ֶאּלָ    ?ָלּמָ

  
ַלִים ָהְיָתה ל ְירּוׁשָ ה ׁשֶ ּתּוְרּפָ ֵני ׁשֶ    ,ִמּפְ

םְונֹוָחה ִה  ָ ֵבׁש ִמׁשּ   ! "יא ִליּכָ
  

ֵאי ִהיא ּנָ    ,ּתַ

  רש"י
רב הונא אמר בכל אלו תנן 

. כלומר ואי משום קסבר כו'
קידוש עזרא דהואי בבית שני 
בלא מלך ובלא אורים ותומים 
דאמרינן במסכת יומא (דף כא:) 
חמשה דברים חסר מקדש שני 
אש ושכינה וארון ואורים 
ותומים ורוח הקודש קסבר 
קדושה ראשונה דדוד ושלמה 

צרך עזרא לא בטלה ולא הו
לקדש כלומר שהוא לא הוסיף 
כלום באורך ורוחב ומאי דקדיש 
כדכתיב (נחמיה יב) ואעמידה 
שתי תודות לזכר בעלמא עבד: 

   שני בצעים מרישק''א בלע''ז:
   . הר הזיתים:בהר המשחה

. בשיפוע ההר תחתונה ועליונה
היו ואחת למעלה בגבהו ואחת 

   בשפולו:
. תחתונה נתקדשה בכל אלו

בית ראשון הכניסוה שמימי 
   וחיברוה לעיר ע''י חומה אחרת:

. שהוסיפו על אלא בעולי גולה
העיר ובנו היקף חומה אחרת 
לחוץ. ה''ג לה בתוספתא 
דסנהדרין תחתונה שהיתה 
קדושתה גמורה עמי הארץ 
נכנסים לשם ואוכלים שם 
קדשים קלים אבל לא מעשר 
שני וחברים אוכלים שם מעשר 

ונה שלא שני וקדשים קלים עלי
היתה קדושתה גמורה עמי 
הארץ נכנסים שם ואוכלים שם 
קדשים קלים אבל לא מעשר 
שני וחברים אין אוכלין שם לא 
קדשים קלים ולא מעשר שני 
ויש לפרש דעמי הארץ 
המפרישין מעשרות היו זריזים 
לעשות בו מצוה מן המובחר לפי 
שהיו שומעין דרשה עשר בשביל 
שתתעשר והיו צריכים 

דות עשיתי ככל אשר להתוו
צויתני (דברים כו) והיו שומעים 
את המתרגמים ואכלת לפני ה' 
אלהיך מעשר דגנך תירושך 
ויצהרך לכך היו נכנסין עד תוך 
חומת ירושלים הפנימית לקיים 
לפני ה' אלהיך אבל בקדשים לא 
היו מטריחין עצמן ואוכלים 
אותם לפנים מחומה חיצונה 
כשאין מוצאים אכסניא בפנים 
וכשהיו אומרים להם זו קדושה 
וזו אינה קדושה לא היו שומעין 
לנו לפי שאומרים זו חומה וזו 
חומה מה לי תחתונה מה לי 

   עליונה:
. גלויה שתורפה של ירושלים

וערותה מקום שהיא נוחה 
   ליכבש:

. דפליגי בקדושה תנאי היא
ראשונה לשעתה ולעתיד לבוא 
למ''ד לא קידשה לעתיד לבוא 

זרא לקדשה וקידשה איצטריך ע
בלא מלך ואורים ותומים ואית 
ליה אחת מכל אלו תנן ולמ''ד 
קידשה לעתיד לבוא לא הוצרך 
עזרא לקדש כלום אלא לזכר 

  בעלמא ולא גמרינן מינה:



                                              ""ְיִדיעֹות ַהּטּוְמָאה –מסכת שבועות פרק ב' 
         

57

ְתַנן    :88ּדִ
י ֱאִליֶעֶזרָאַמר "   : ַרּבִ

ֵהיָכל ָהיּו ּבֹוִנין ּבַ ׁשֶ י ּכְ ַמְעתִּ   ָעׂשּו ְקָלִעים ַלֵהיָכל, ּוְקָלִעים ַלֲעָזרֹות,  ,ׁשָ
ְפִנים חּוץ ּוַבֲעָזרֹות ּבֹוִנין ִמּבִ ֵהיָכל ּבֹוִנין ִמּבַ ּבַ א ׁשֶ    .ֶאּלָ

ַע ר ָאַמ  י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ
י, ׁשֶ  ַמְעתִּ ִית: ׁשָ ֵאין ּבַ י ׁשֶ ְקִריִבין ַאף ַעל ּפִ    ,ּמַ

ֵאין ְקָלִעים י ׁשֶ ים ַאף ַעל ּפִ י ֳקָדׁשִ   .אֹוְכִלין ָקְדׁשֵ
ֵאין חֹוָמה,  י ׁשֶ ִני ַאף ַעל ּפִ ר ׁשֵ ים ּוַמֲעׂשֵ ים ַקּלִ   ֳקָדׁשִ

ה  ׁשָ ה ִראׁשֹוָנה ִקיּדְ ָ דּוׁשּ ּקְ ֵני ׁשֶ ּה ֶלָעִתיד ָלבֹאִמּפְ ׁשָ ּה ְוִקיּדְ ְעתָּ   . (עדויות ח, ו) "ְלׁשַ
ָלל  ה ֶלָעִתיד ָלבֹ ּדְ ָלאו ִמּכְ ׁשָ י ֱאִליֶעֶזר ָסַבר: לֹא ִקיּדְ    .אַרּבִ

  
ילְ  ָרִביָנאָאַמר ֵליּה    : ַרב ַאׁשִ

אי ּה ְוִק  ?ִמּמַ ְעּתָ ה ְלׁשַ ׁשָ ה ִראׁשֹוָנה ִקיּדְ ָ י ָעְלָמא ְקדּוׁשּ כּוּלֵ ְלָמא ּדְ ה ֶלָעִתיד ָלבֹ ּדִ ׁשָ   א, יּדְ
ִמיַע ֵליּה ָקָאַמרוּ  ׁשְ    ,ָמר ַמאי ּדִ

ִמיַע ֵליּה ָקָאַמר!  ׁשְ   ּוָמר ַמאי ּדִ
  

ָעְלָמא ה ִלי, ִלְצִניעּוָתא ּבְ י ֱאִליֶעֶזר ָלּמָ יָמא: ְקָלִעים ְלַרּבִ    !ְוִכי ּתֵ
  

א ֵאי ,ֶאלָּ ּנָ    :ָהֵני ּתַ
ַתְנָיא    :ּדְ

ָמֵעאל ּבְ ָאַמר " י ִיׁשְ י יֹוֵסיַרּבִ   : ַרּבִ
ה ָמנּו ֲחָכִמים ֶאת ֵאּלוּ     ?ָלּמָ

ׁשּום,  ֵני ַהּגֹוָלה ָמְצאּו ֵאּלּו ְוִקיּדְ ָעלּו ּבְ ׁשֶ ּכְ   ׁשֶ
ְטָלה ָהָאֶרץ -ֲאָבל ִראׁשֹונֹות  ּבָ ֶ ְטלּו ִמׁשּ    ."ּבָ

ה ֶלָעִת  :ַאְלָמא ָקָסַבר ׁשָ ּה ְולֹא ִקיּדְ ְעּתָ ה ְלׁשַ ׁשָ ה ִראׁשֹוָנה ִקיּדְ ָ   א. יד ָלבֹ ְקדּוׁשּ
  

   :ּוְרִמיְנִהי

י יֹוֵסיָאַמר " ַרּבִ ָמֵעאל ּבְ י ִיׁשְ   : ַרּבִ
ְלַבד ָהיּו?    ְוִכי ֵאּלּו ּבִ

ָבר ֶנֱאַמר:  ל ֶחֶבל ַאְרּגֹ ַוֲהלֹא ּכְ ים ִעיר ּכָ ִ ׁשּ ן"ׁשִ ׁשָ ּבָ    ,ב ַמְמֶלֶכת עֹוג ּבַ
בֹ  ֻצרֹות חֹוָמה ּגְ ה ָעִרים ּבְ ל ֵאּלֶ    ,ה)-(דברים ג, ד 89ָהה"ּכָ

ה ָמנּו ֲחָכִמים ֶאת ֵאּלּו? ֶא  א ָלּמָ   ּלָ
ׁשּום ֵני ַהּגֹוָלה, ָמְצאּו ֵאּלּו ְוִקיּדְ ָעלּו ּבְ ׁשֶ ּכְ   . ׁשֶ

ׁשּום" י ?!"ִקיּדְ ָלא ְצִריָכא ְלִקּדּוׁשֵ ן ּדְ א ָהא ָאְמִריַנן ְלַקּמָ ּתָ    !ָהׁשְ
א,    . "ָמְצאּו ֵאּלּו ּוְמָנאּום"ֶאּלָ

ְלַבד,    ְולֹא ֵאּלּו ּבִ
א ּכָ  ן נּוןֶאּלָ ַע ּבִ ֶפת חֹוָמה ִמימֹות ְיהֹוׁשֻ מּוּקֶ ָיְדָך ָמסֹוֶרת ֵמֲאבֹוֶתיָך ׁשֶ ֲעֶלה ּבְ תַּ    ,ל ׁשֶ

ּה,  ל ִמְצֹות ֵאּלּו נֹוֲהגֹות ּבָ   ּכָ
ּה ֶלָעִתיד ָלבֹא ׁשָ ּה ְוִקיּדְ ְעתָּ ה ְלׁשַ ׁשָ ה ִראׁשֹוָנה ִקיּדְ ָ דּוׁשּ ּקְ ֵני ׁשֶ   . "ִמּפְ

ָיא  ָמֵע ּדְ ַקׁשְ י ִיׁשְ ר יֹוֵסי ַרּבִ ר יֹוֵסיַאּדְ אל ּבַ ָמֵעאל ּבַ י ִיׁשְ    !ַרּבִ
  

ֵעית ֵאיָמא:    ִאיּבָ
א  יּבָ ֵאי ַאּלִ ּנָ ֵרי ּתַ ר יֹוֵסי. ּדְ ּתְ ָמֵעאל ּבַ י ִיׁשְ   ַרּבִ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ִאיּבָ

ר יֹוֵסי ֲאָמָרּה,  י ֶאְלָעָזר ּבַ ְייהּו ַרּבִ   ֲחָדא ִמיּנַ
ַתְנָיא    :ּדְ

ר יוֹ " י ֶאְלָעָזר ּבַ   אֹוֵמר:  ֵסיַרּבִ
ר לֹוא חָֹמה" יו -  (ויקרא כה, ל) 90"ֲאׁשֶ ֵאין לֹו ַעְכׁשָ י ׁשֶ   . "ְוָהָיה לֹו קֹוֶדם ָלֵכן ,ַאף ַעל ּפִ

                                                             

ַתְנָיא תיקון גירסה על פי מסורת הש"ס. גירסת הדפוס: 88    ּדְ
ל ֶחֶבל ַאְרּגֹ  דדדד 89 ים ִעיר ּכָ ִ ׁשּ ם ׁשִ ר לֹא ָלַקְחנּו ֵמִאתָּ ֵעת ַהִהוא לֹא ָהְיָתה ִקְרָיה ֲאׁשֶ ל ָעָריו ּבָ ְלּכֹד ֶאת ּכָ ןַוּנִ ׁשָ ּבָ ל ֵאלֶּ 	הההה. ב ַמְמֶלֶכת עֹוג ּבַ ֻצרֹת חֹוָמה ּכָ ה ָעִרים ּבְ

ה ְמאֹד ָרִזי ַהְרּבֵ ָלַתִים ּוְבִריַח ְלַבד ֵמָעֵרי ַהּפְ   ְגבָֹהה ּדְ
ִמיֻתת ַלּקֶֹנה אֹתֹו לְ  90 ר לֹו חָֹמה ַלּצְ ִעיר ֲאׁשֶ ר ּבָ ִית ֲאׁשֶ ָנה ְתִמיָמה ְוָקם ַהּבַ ֵאל ַעד ְמלֹאת לֹו ׁשָ ּיֵֹבלְוִאם לֹא ִיּגָ   דֹרָֹתיו לֹא ֵיֵצא ּבַ

  רש"י
   . מרבותי:שמעתי

. בימי כשהיו בונין ההיכל
   עזרא:

. במקום החומה עושים קלעים
ובונים את כתלי החומה אצל 

   ן לעזרות:הקלעים וכ
. נתנו הקלעים אלא שבהיכל

לפנים ממקום החומה ובונים 
את החומה מבחוץ שלא יזונו 
עיניהם מן ההיכל וקס''ד דהנך 
קלעים לרבי אליעזר כדי 
להכשיר העזרות להקריב קרבן 
דאם אין בית אין קרבן דקדושה 

   ראשונה בטלה לה.:
. בירושלים ואע''פ שאין חומה

   קודם שנבנית החומה:
. ולא בא אי דשמיע ליה כו'ומ

רבי יהושע לחלוק על רבי 
אליעזר ולא שמעיה לרבי 

   אליעזר דאמר לא קידשה:
. עיירות מנו חכמים למה מנו כו'

בפרק בתרא דערכין שהיו 
מוקפות חומה מימות יהושע בן 
נון לענין מצות בתי ערי חומה 
והיה להם למנות עוד הרבה 

   שלא מנאום:
במה . לא פירש לי וקידשום

   מקודשים ערי ארץ ישראל:
. קסבר לא קידשה ורמינהי כו'

   היינו תנאי:
. מוקפות וכי אלו בלבד היו

   חומה מימות יהושע בן נון:
   . דרך ביאתם:מצאו אלו

. בסיומא דהך הא אמרינן לקמן
ברייתא מסיים ואזיל לא אלו 

   בלבד:
. מצות בתי ערי כל המצות האלו

חומה ושילוח מצורעים ושאין 
  ושים מגרשיהן שדה:ע
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ּנּו טּוְמָאה"   טז,ב ֲעָזָרה ְוֶנֶעְלָמה ִמּמֶ ׁש  ִנְטָמא ּבָ ְקּדָ    .ְוָזכּור ֶאת ַהּמִ

ׁש    ה, ְוָזכּור ַהּטּוְמָא  ,ֶנְעַלם ֵהיֶמּנּו ִמְקּדָ
ּנּו ֶזה ָוֶזה,    ֶנְעַלם ִמּמֶ

ֲחָוה תַּ ְחָוָאה ,ְוִהׁשְ תַּ ְכֵדי ִהׁשְ ָהה ּבִ ָ ׁשּ    ,אֹו ׁשֶ
ה  ֲארּוּכָ א לֹו ּבַ יב –אֹו ּבָ    ,ַחּיָ

ְקָצָרה  טּור –ּבַ   . "ּפָ
  

ֲעָזָרה   ְמָנַלן?  - טּוְמָאה ּבָ
  

י ֶאְלָעָזרָאַמר     :ַרּבִ
תּוב ֶאָחד אֹוֵמר:  ן ה' ִט ּכָ ּכַ א""ֶאת ִמׁשְ     ,(במדבר יט, יג) 91ּמֵ

א"ְוָכתּוב ֶאָחד אֹוֵמר:  ׁש ה' ִטּמֵ י ֶאת ִמְקּדַ     ,(במדבר יט כ) 92"ּכִ
חּוץ ּבַ    ,ִאם ֵאינֹו ִעְנָין ְלטּוְמָאה ׁשֶ
ְפִנים.  ּבִ ֵנהּו ִעְנָין ְלטּוְמָאה ׁשֶ   ּתְ

  
ִרי    !ָהא ִמיְצַרְך ְצִריִכי ?!ּוְקָרֵאי ְמַיּתְ

ַתְנָיא    :ּדְ
י ֶאלְ "   ָעָזר אֹוֵמר: ַרּבִ

ן" :ִאם ֶנֱאַמר ּכַ ה ֶנֱאַמר  "ִמׁשְ ׁש"ָלּמָ   ? "ִמְקּדַ
ׁש"ְוִאם ֶנֱאַמר  ה ֶנֱאַמר  "ִמְקּדַ ן"ָלּמָ ּכַ   ? "ִמׁשְ
ן" :ִאיּלּו ֶנֱאַמר ּכַ ׁש" :ְולֹא ֶנֱאַמר ,"ִמׁשְ   , "ִמְקּדַ

ן   ָהִייִתי אֹוֵמר:  ּכָ ׁשֶ  -ַעל ִמׁשְ ֲהֵרי ָמׁשּוַח ּבְ יב, ׁשֶ ָחה, ְיֵהא ַחּיָ ׁשְ   ֶמן ַהּמִ
ׁש  יב.  -ְוַעל ִמְקּדָ   לֹא ְיֵהא ַחּיָ

ׁש" :ְוִאם ֶנֱאַמר ן" :ְולֹא ֶנֱאַמר ,"ִמְקּדַ ּכַ   , "ִמׁשְ
ׁש   ָהִייִתי אֹוֵמר:  ת עֹוָלם,  - ַעל ִמְקּדָ ַ תֹו ְקדּוׁשּ ָ ֲהֵרי ְקדּוׁשּ יב, ׁשֶ   ְיֵהא ַחּיָ

ן  ּכָ יב -ְוַעל ִמׁשְ    .לֹא ְיֵהא ַחּיָ
ן" :ְלָכְך ֶנֱאַמר ּכַ ׁש" :, ְלָכְך ֶנֱאַמר"ִמׁשְ   ! "ִמְקּדַ

  
י ֶאְלָעָזר ָיא ֵליּה  ,ַרּבִ    :ָהִכי ָקא ַקׁשְ

ׁש",  ן ִאיְקֵרי "ִמְקּדָ ּכָ ֵדי ִמׁשְ   ִמּכְ
ן",  ּכָ ׁש ִאיְקֵרי "ִמׁשְ   וִמְקּדָ

ׁש" ן",  ,ִנְכּתֹוב אֹו ִאיִדי ְוִאיִדי "ִמְקּדַ ּכַ   אֹו ִאיִדי ְוִאיִדי "ִמׁשְ
ן" ּכַ ׁש"וּ  "ִמׁשְ ה ִלי?  "ִמְקּדַ   ָלּמָ

ּה  ַמע ִמיּנָ י :ׁשְ ְרּתֵ    .ּתַ
  

ְכִתיב:  ן", ּדִ ּכָ ׁש ִאיְקֵרי "ִמׁשְ ָלָמא ִמְקּדָ ׁשְ תֹוֲכֶכם"ּבִ ִני ּבְ ּכָ י ִמׁשְ   , (ויקרא כו, יא) 93"ְוָנַתּתִ
ׁש" ְמָנַלן?  ִאיְקֵרי "ִמְקּדָ ן ּדְ ּכָ א ִמׁשְ   ֶאלָּ

ְכִתיב:  ׁש"ָהִתים נֹ"ְוָנְסעּו ַהּקְ ִאיֵליָמא ִמּדִ ְקּדָ ֵאי ַהּמִ ִתיב - (במדבר י, כא) 94ׂשְ ָארֹון ּכְ    !ַההּוא ּבָ
  

א תֹוָכם" :ֵמָהָכא ,ֶאלָּ י ּבְ ַכְנּתִ ׁש ְוׁשָ    ,(שמות כה, ח) "ְוָעׂשּו ִלי ִמְקּדָ
כֹ  :ּוְכִתיב ן""ּכְ ּכָ ׁשְ ְבִנית ַהּמִ ר ֲאִני ַמְרֶאה אֹוְתָך ֶאת ּתַ   .ט)(שמות כה,  95ל ֲאׁשֶ

 

                                                             
ֶפׁש ַהִהואכָּ  91 א ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ ן ְיהָֹוה ִטּמֵ ּכַ א ֶאת ִמׁשְ ר ָימּות ְולֹא ִיְתַחּטָ ֶנֶפׁש ָהָאָדם ֲאׁשֶ ֵמת ּבְ ה לֹא זַֹרק ָעָליו ָטֵמא ִיְהֶיה עֹוד  ל ַהּנֵֹגַע ּבְ י ֵמי ִנּדָ ָרֵאל ּכִ ׂשְ ִמּיִ

  ֻטְמָאתֹו בוֹ 
א ְוִנְכְר  92 ר ִיְטָמא ְולֹא ִיְתַחּטָ ׁש הְוִאיׁש ֲאׁשֶ י ֶאת ִמְקּדַ ָהל ּכִ ֶפׁש ַהִהוא ִמּתֹוְך ַהּקָ ה לֹא זַֹרק ָעָליו ָטֵמא הּוא 'ָתה ַהּנֶ א ֵמי ִנּדָ   ִטּמֵ
י ֶאְתֶכם 93 תֹוֲכֶכם ְולֹא ִתְגַעל ַנְפׁשִ ִני ּבְ ּכָ י ִמׁשְ   ְוָנַתתִּ
ן ַעד ּבֹ  94 ּכָ ׁשְ ׁש ְוֵהִקימּו ֶאת ַהּמִ ְקּדָ ֵאי ַהּמִ ָהִתים נֹׂשְ   ָאםְוָנְסעּו ַהּקְ
ֹכל 95 ר ּכְ ְבִנית ֵאת אֹוְתךָ  ַמְרֶאה ֲאִני ֲאׁשֶ ן תַּ ּכָ ׁשְ ְבִנית ְוֵאת ַהּמִ ל תַּ ָליו ּכָ ֲעׂשוּ  ְוֵכן ּכֵ   תַּ

  רש"י
. מי שנטמא טומאה בעזרה מנלן

בעזרה מנלן דמיחייב הא לא 
קרינא ולא יטמאו את מחניהם 

   (במדבר ה) שכבר טימא:
   . שנטמא מבחוץ:שבחוץ כו'

. שאין אחריה קדושת עולם
   היתר במות:

אשכחן מקדש דאיקרי משכן 
. כדמפרש לקמן: ונתתי כו'

משכני בתוככם: כל הניתן 
   וככם קרי משכן:בת

. שהיו ההוא בארון כתיב
הקהתים נושאין את הארון 
והשולחן והמנורה והמזבחות 

  שהם דברים המקודשים:



                                              "ְמָאה"ְיִדיעֹות ַהּטּו –מסכת שבועות פרק ב' 
         

59

        טז, בטז, בטז, בטז, ב . 11
ֲחָוָאה" תַּ ֵדי ִהׁשְ ָהה ּכְ ָ ׁשּ ֲחָוה אֹו ׁשֶ תַּ    ,ְוִהׁשְ

ה  ֲארּוּכָ א לֹו ּבַ יב –אֹו ּבָ    ,ַחּיָ
ְקָצָרה  טּור –ּבַ   . "ּפָ

  
  : ָרָבאָאַמר 

י ְפִנים ַלּפֵ ֲחָוה ּכְ ּתַ ִהׁשְ א ׁשֶ נּו ֶאלָּ    ,לֹא ׁשָ
י חּוץֲאָב  ַלּפֵ ֲחָוה ּכְ ּתַ    – ל ִהׁשְ

ָהה    ִאין,  -ׁשָ
ָהה    א. לֹ  -לֹא ׁשָ

  
  

יָפא ַמְתֵני ָלּה ַאּסֵ א ּדְ    :ִאיּכָ
  
ֲחָוָאה" תַּ ְכֵדי ִהׁשְ ָהה ּבִ ָ ׁשּ   , "אֹו ׁשֶ

ָלל ֲחָוָא הְִ דּ  :ִמּכְ ּתַ יהׁשְ ִהּיָ ֲעָיא ׁשְ    .ה ּגּוָפּה ּבָ
  

  : ָרָבאָאַמר 
י חּוץ,  ַלּפֵ ֲחָוה ּכְ ּתַ ִהׁשְ א ׁשֶ נּו ֶאלָּ   לֹא ׁשָ

י ְפִנים  ַלּפֵ ב  -ֲאָבל ּכְ ָההּדְ ַאף ַעל ּגַ    ,לֹא ׁשָ
י ְפִנים,  ַלּפֵ ֲחָוה ּכְ ּתַ   ְוָהִכי ָקָאַמר: ִהׁשְ

ֲחָוָאה  תַּ ֵדי ִהׁשְ ָהה ּכְ ָ ׁשּ ֲחָוָאה  - אֹו ׁשֶ ּתַ ָהְך ִהׁשְ יב. ּדִ ּבְ י חּוץ ַחּיָ ַלּפֵ   ּכְ
  

ֲח  ּתַ ֵמי ִהׁשְ יהֵהיִכי ּדָ ִהּיָ ּה ׁשְ ִאית ּבָ    ?ָוָאה ּדְ
  

ֵלית ּבָ  ֲחָוָאה ּדְ ּתַ ֵמי ִהׁשְ יה? ְוֵהיִכי ּדָ ִהּיָ   ּה ׁשְ
  

יה  ִהּיָ ּה ׁשְ ֵלית ּבָ ָעְלָמא ִהיא,  -ּדְ ִריָעה ּבְ   זֹו ּכְ
יה  ִהּיָ ּה ׁשְ ִאית ּבָ ּוט ָיַדִים ְוַרְגַלִים -ּדְ יׁשּ    .ּפִ

  
יה?  ִהּיָ יעּור ׁשְ ה ׁשִ   ְוַכּמָ

  
ּה  ִליִגי ּבָ ר ַנְחָמִניּפְ י ִיְצָחק ּבַ יּה  ַרּבִ ִעיּמֵ י ׁשִ  ?ּוַמּנוּ  ,ְוַחד ּדְ ִזיַרּבִ ן ּפָ   ; ְמעֹון ּבֶ
ִזי :ְוָאְמִרי ָלּה  ן ּפָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ יּה  ַרּבִ ִעיּמֵ ר ַנְחָמִניּוַמּנּו?  ,ְוַחד ּדְ י ִיְצָחק ּבַ   ; ַרּבִ
ר ַנְחָמִני :ְוָאְמִרי ָלּה  ְמעֹון ּבַ י ׁשִ   ; ַרּבִ

סּוָקא ַהאי ּפְ ֵמיְמֵריּה ּדְ    ,ַחד ָאַמר: ּכְ
ְכְרעּו" ְוַחד ָאַמר: כְּ    ְלֵסיָפא. ִמ"ַוּיִ

ָרֵאל רֹ "ְוכֹ  ֵני ִיׂשְ ִית, ל ּבְ ֶרֶדת ָהֵאׁש ּוְכבֹוד ה' ַעל ַהּבָ   ִאים ּבְ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו" י טֹוב ּכִ ֲחוּו ְוהֹודֹות לה' ּכִ ּתַ ׁשְ ה ַוּיִ ִים ַאְרָצה ַעל ָהִרְצּפָ ְכְרעּו ַאּפַ     .(דברי הימים ב ז, ג) ַוּיִ

  
  

ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ה'" ִיםַעל  - 'ִקיּדָ    .ַאּפַ
ּקֹ  ְוֵכן הּוא אֹוֵמר: ִים ֶאֶרץ""ַוּתִ ַבע ַאּפַ ת ׁשֶ     .(מלכים א א, לא) 96ד ּבַ

  

ִריָעה' ִים - 'ּכְ ְרּכַ    .ַעל ּבִ
רֹ  ְוֵכן הּוא אֹוֵמר: יו""ִמּכְ ְרּכָ     .(מלכים א ח, נד) 97ַע ַעל ּבִ

  

ֲחָוָאה' תַּ ּוט ָיַדִים ְוַרְגַלִים -  'ִהׁשְ יׁשּ    .זֹו ּפִ

ֲחֹות ְלָך ָאְרָצה"ר: ְוֵכן אֹוֵמ  ּתַ ָך ְוַאֶחיָך ְלִהׁשְ   ."(בראשית לז, י) 98"ֲהבֹוא ָנבֹוא ֲאִני ְוִאּמְ
  

                                                             

ִוד ְלעָֹלם 96 ֶלְך ּדָ ֶלְך ַוּתֹאֶמר ְיִחי ֲאדִֹני ַהּמֶ חּו ַלּמֶ תַּ ׁשְ ִים ֶאֶרץ ַותִּ ַבע ַאּפַ ת ׁשֶ ּקֹד ּבַ   ַותִּ
לֹמֹה 97 ַכּלֹות ׁשְ ל ֶאל ה ַוְיִהי ּכְ ּלֵ ח ה 'ְלִהְתּפַ ְפֵני ִמְזּבַ ה ַהּזֹאת ָקם ִמּלִ ִחּנָ ה ְוַהתְּ ִפּלָ ל ַהתְּ ָמִים 'ֵאת ּכָ ָ ֻרׂשֹות ַהׁשּ יו ּפְ יו ְוַכּפָ ְרּכָ רַֹע ַעל ּבִ   ִמּכְ
ר ָחָלְמ  98 ה ֲאׁשֶ ְגַער ּבֹו ָאִביו ַוּיֹאֶמר לֹו ָמה ַהֲחלֹום ַהּזֶ ר ֶאל ָאִביו ְוֶאל ֶאָחיו ַוּיִ ֲחֹות ְלָך ָאְרָצהַוְיַסּפֵ תַּ ָך ְוַאֶחיָך ְלִהׁשְ   תָּ ֲהבֹוא ָנבֹוא ֲאִני ְוִאּמְ

  רש"י
. דבהשתחויה כל דהו לא שנו

אפי' לא שהה בה כדי השתחויה 
   חייב:

. אלא שהשתחוה כלפי פנים
   לצד מערב:

. אבל השתחויה כלפי חוץ
למזרח אין זו השתחויה ואי 

כדי השתחואה מיחייב שהה 
   משום שהייה ואי לא לא:

והכי קאמר השתחויה כלפי 
. כל דהו או שלא השתחוה פנים

ושהה כדי שיעור חיוב 
השתחואה דהנך כלפי חוץ דבעי 

   שיעור חיוב:
  . משמע לשון שיטוח:ארצה
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ֵעי    : ָרָבאּבָ

יה ְלַמְלקֹות ִהּיָ    ,ָצִריְך ׁשְ
יה ְלַמְלקֹות ִהּיָ   "?אֹו ֵאין ָצִריְך ׁשְ

  
ן  יה,  -ְלָקְרּבָ ִהּיָ ִמיִרי ׁשְ   ּגְ

ִמ  -ְלַמְלקֹות  יה לֹא ּגְ ִהּיָ   יִרי ׁשְ
ְלָמא  יז,א     :אֹו ּדִ

יה, ּבִ  ִהּיָ ִמיִרי ׁשְ ִנים ּגְ   ּפְ
ן ָנא ְלָקְרּבָ    ,ָלא ׁשְ

ָנא ְלַמְלקֹות?    ְוָלא ׁשְ
  

יקּו.   ּתֵ
    
  

ֵעי    : ָרָבאּבָ
ֲאִויר ֲעָזָרה  ָלה ַעְצמֹו ּבַ    ?ַמהוּ  –ּתָ

  
ִמיִרי י ּגְ יה  ּכִ ִהּיָ ֲחָוָא  -ׁשְ ּתַ ת ִהׁשְ ּבַ יה ּדְ ִהּיָ ֲחָוָאה ,הׁשְ ּתַ ת ִהׁשְ ָלאו ּבַ ִמיִרי - ּדְ    ,לֹא ּגְ

ְלָמא    :אֹו ּדִ
ֲחָוָאה ּתַ ת ִהׁשְ ּבַ ָנא ּדְ ִמיִרי, ָלא ׁשְ יה ּגְ ִהּיָ ְפִנים ׁשְ ֲחָוָאה?  ,ּבִ ּתַ ת ִהׁשְ ָלאו ּבַ ָנא ּדְ   ְוָלא ׁשְ

  
יקוּ     .ּתֵ

  
  

ֵעי  יּבָ   : ַרב ַאׁשִ
ֵמִזיד א ַעְצמֹו ּבְ    ?ַמהוּ  – ִטיּמֵ

  
אֹונֶ  ִמיִרי -ס ּבְ יה,  ּגְ ִהּיָ   ׁשְ

ֵמִזיד  יה.  -ּבְ ִהּיָ ִמיִרי ׁשְ   לֹא ּגְ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

ֵמִזיד?  ָנא ּבְ אֹוֶנס ְוָלא ׁשְ ָנא ּבְ יה, ָלא ׁשְ ִהּיָ ִמיִרי ׁשְ ִנים ּגְ ּפְ   ּבְ
  

יקּו.    ּתֵ
  
  

ֵעי  יּבָ   : ַרב ַאׁשִ
יה ְלַמְלקֹות ִהּיָ ֵעי ׁשְ ֶקֶבר ּבָ   ? אֹו ֵאינֹו ָצִריךְ  ,ָנִזיר ּבְ

  
ְפִנים  יה,  -ּבִ ִהּיָ ִמיִרי ׁשְ   ּגְ
חּוץ  יה,  -ּבַ ִהּיָ ִמיִרי ׁשְ   ָלא ּגְ

ְלָמא    :אֹו ּדִ
חּוץ? ּבְ  ָנא ּבַ ְפִנים ְוָלא ׁשְ ָנא ּבִ יה, ָלא ׁשְ ִהּיָ ִמיִרי ׁשְ   אֹוֶנס ּגְ
  

יקּו.   ּתֵ
    
  

  רש"י
. אם התרו בו שלא למלקות

לעמוד ועמד פחות מכדי 
  שהייה:

. האו דלמא בפנים גמירי שהיי
בטומאה שאירעה לו בתוך 

   העזרה:
   . כדי שהייה:תלה עצמו באויר

. ואם תמצי טימא עצמו במזיד
לומר צריך שהייה למלקות 
בטומאת אונס ושהיית מזיד 
טומאת מזיד מי בעיא שהייה 

   או לא:
. נזיר שנטמא באונס נזיר בקבר

בתוך בית הקברות דומיא 
דנטמא בעזרה שלא נתחייב 

כגון שנכנס (בפנים) בכניסתו 
לבית הקברות בשידה תיבה 
ומגדל ובא חבירו ופרע עליו את 
מעזיבת גג האהל ונטמא באויר 
בית הקברות והתרו בו צא ולא 
יצא ומיהו לא שהה כדי 

   השתחואה:
. צריך שהייה למלקות או לא

קרבן לא שייך הכא כלל שאין 
כרת בנזיר שנטמא וקרבן נזיר 
טמא לאו אעון טומאה אתי 

חל עליה נזירות טהרה אלא למי
כשאר מחוסרי כפרה ובענין זה 

   מפורש שהייה זו במס' נזיר:
. בטומאת בפנים גמירי שהייה

  עזרה דשייכא בה השתחוייה:
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ּנּו טּוְמָאה"[ ֲעָזָרה, ְוֶנֶעְלָמה ִמּמֶ ׁש ְוָזכּור ֶא  ,ִנְטָמא ּבָ ְקּדָ    .ת ַהּמִ

ׁש    ְוָזכּור ַהּטּוְמָאה,  ,ֶנְעַלם ֵהיֶמּנּו ִמְקּדָ
ּנּו ֶזה ָוֶזה,    ֶנְעַלם ִמּמֶ

ֲחָוה תַּ ְחָוָאה ,ְוִהׁשְ תַּ ְכֵדי ִהׁשְ ָהה ּבִ ָ ׁשּ    ,אֹו ׁשֶ
ה  ]אוֹ  ֲארּוּכָ א לֹו ּבַ יב –ּבָ    ,ַחּיָ

ְקָצָרה  טּור –ּבַ   ."ּפָ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ָאְמרוּ  "ְקָצָרה" ַצד ּגּוָדל -  ׁשֶ    ,ֲאִפיּלּו ָעֵקב ּבְ

ל ַהּיֹום ּכּוּלֹו.    ַוֲאִפיּלּו ּכָ
  

ֵעי    : ָרָבאּבָ
ִהּיֹות  ְצָטְרפּו?  -ׁשְ ּיִ   ַמהּו ׁשֶ

  
יֵדיּה     !ְוִתיְפׁשֹוט ֵליּה ִמּדִ

  
ָההְד ָהָתם ּבִ     .לֹא ׁשָ

  
  

יּה  ָעא ִמיּנֵ ֵייּבְ הֵמ  ַאּבַ    :ַרּבָ
ֲא  א לֹו ּבַ יעּור ְק ּבָ ה, ׁשִ   ַמהּו?  - ָצָרהרּוּכָ

  
ִמיִרי  יעּור ּגְ טּור.  -ׁשִ יעּור ְקָצָרה ּפָ ה ׁשִ ֲארּוּכָ א לֹו ּבַ   ְוִכי ּבָ

ְלָמא    :אֹו ּדִ
ִמיִרי ְוָקא ּגְ ה    :ּדַ ֲארּוּכָ יב,  -ּבַ   ַחּיָ

ְקָצָרה  טּור?  -ּבִ   ּפָ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
נָ  חֹות ֶאְצלוֹ לֹא ִנּתְ ה ְלִהּדָ   .ה ֲארּוּכָ

  
  :י ֵזיָראַרּבִ ַמְתִקיף ָלּה 

ַקְייָמא ָלן א ּדְ ׁש " :ֶאלָּ יּמֵ ִ ׁשּ ִמיָתה -ָטֵמא ׁשֶ ַחּתְ ָלּה?  - "ּבְ ּכְ   ֵהיִכי ַמׁשְ
ָהה  ָלא ׁשָ    ?ֵהיִכי ָעֵביד ֲעבֹוָדה -ִאי ּדְ

ָהה ּדְ ִאי  ֵרת הּוא,  -ׁשָ ר ּכָ   ּבַ
ִמיִרי  יעּוָרא ּגְ ָלָמא ׁשִ ׁשְ ָאֵניס -ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ ַחּתְ ָלּה ּדְ ּכְ ְקָצָרה ְוָעַבד ֲעבֹוָדה.  ַמׁשְ יּה ּבַ  ַנְפׁשֵ

ִמיִרי    יז,ב ְוָקא ּגְ א ִאי ָאְמַרּתְ ּדַ ַחּתְ ָלּה  -ֶאלָּ ּכְ    ?ֵהיִכי ַמׁשְ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ָיא ִציּנֹוָרא ?ַמאי קּוׁשְ ָצָרה ָהַפְך ּבְ ּקְ א ּבַ ּבָ גֹון ׁשֶ ַחּתְ ָלּה ּכְ ּכְ   ַרב הּוָנא, ְד ְוכִ  ,ַמׁשְ

  : ָנאַרב הוּ ָאַמר ּדְ 
ִציּנֹוָרא  ָהַפְך ּבְ יב ִמיָתה -ָזר ׁשֶ    !ַחּיָ

  
  

  רש"י
. שהה אפי' כל היום כולו

בהליכתו שהיה הולך ויוצא 
   בנחת פטור:

. היה יוצא מהו שיצטרפו
בקצרה ושהה מעט וחזר והלך 

מהו  דרך יציאתו ושהה מעט
   שיצטרפו לכשיעור:

. דלא תפשוט ליה מדידיה
מצטרפי דהא איהו הוא דאמר 

   אפי' כל היום כולו:
. בלא הילוך התם בדלא שהה

   כלל:
. בר בעא מיניה אביי מרבה

נחמני שהיה רבו וכל היכא 
דאיכא בעא מיניה רבה הוא ולא 

   רבא:
. בא לו בארוכה כשיעור קצרה

שיצא בדרך הארוכה אבל רץ 
צה עד שלא שהה ביציאתו במרו

אלא כשיעור דרך קצרה בהילוך 
   בינוני מהו:

. ארוכה גמירי לחיוב שיעור
   וליכא:

או דלמא דוקא גמירי בארוכה 
. לא שנא רץ לא שנא לא חייב

רץ לא ניתנה ארוכה לידחות 
   אצלו. להתיר אפילו במרוצה:

. בסנהדרין באלו הן דקיימא לן
הנשרפין (דף פג.) כהן טמא 

ש בעזרה במיתה בידי ששימ
   שמים:

. דאין בה כרת היכי משכחת לה
על כרחך בנטמא בעזרה הוא 
דמשכחת לה דאי בנטמא בחוץ 
ונכנס איחייב ליה כרת 

   בכניסתו:
. בעבודתו כדי אי לא שהה

   השתחוייה:
. איזו עבודה היכי עביד עבודה

קטנה תיעשה בפחות מכדי 
   שהיית השתחואה:
רי . בכל שיעואי אמרת בשלמא

דמתני' בין בשהייה בין ביציאת 
ארוכה שיעורא גמירי לחיוב 
כגון שיעור שהייה ביציאת 
קצרה או שיעור יציאת ארוכה 

   בלא שהייה:
. שהייה בלא חיוב משכחת לה

   כרת:
. כגון דאניס נפשיה בקצרה

לאחר ששימש ושהה בשימושו 
כדי שהייה יצא לו בקצרה ואנס 
עצמו במרוצה עד שלא שהה 

כבתו ומשנטמא שיעור שיעור ע
שהייה ויציאת קצרה בהילוך 

  בינוני:
. אלא אי אמרת דוקא גמירי

שהה כדי השתחוייה חייב ואפי' 
יצא לו בקצרה במרוצה נתחייב 

   בשהייתו:
   . בלא כרת:היכי משכחת לה

. בעבודה בלא משכחת לה
שהייה שנטמא ויצא מיד 
בקצרה ודרך . יציאתו היה 

אחד אוחז מזלג בידו והכה בו ב
מן האברים שעל המערכה והפך 

   מה שלמעלה למטה:
. זר שהפך כדרב הונא דאמר

בצינורא עבודה היא שמקרב 
עיכולו ויש כאן עבודה בלא 

   שהייה:
. משום והזר הקרב חייב מיתה

  יומת (במדבר יח):
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   :ּגּוָפא

   :ַרב הּוָנאָאַמר "
ִציּנֹוָרא  ָהַפְך ּבְ יב ִמיָתה -ָזר ׁשֶ    ".ַחּיָ

  
ֵמי?    ֵהיִכי ּדָ

ָלא ָהַפְך ָלּה  ִלי ִאי ּדְ יָטא - ָלא ִמיַעּכְ ׁשִ    !ּפְ
ִלי הּו ַנִמי ִמיַעּכְ ָלא ָהַפְך ּבְ    ?ַמאי ָקא ָעֵביד - ְוִאי ּדְ

  
א ְעּתָ ַחד ׁשַ ִלי ּבְ א ִמיַעּכְ ּתָ ֵעי, ְוָהׁשְ י ׁשָ ַתְרּתֵ ִלי ּבְ הּו ִמיַעּכְ ִאי ָלא ָהַפְך ּבְ    ,לֹא ְצִריָכא ּדְ

ַמע ָלן   ֲעבֹוָדה ִהיא.  - ָכל ָקרֹוֵבי ֲעבֹוָדהּדְ  :ְוָהא ָקא ַמׁשְ
   

  רש"י
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        יז, ביז, ביז, ביז, ב . 15
ֲעָיאָאַמר  י אֹוׁשַ   : ַרּבִ

ֵאיָמ  ֵעיָנא ּדְ אּבָ ֵפיָנא ֵמַחְבַרּיָ ָתא, ּוִמְסּתַ    ,א ִמיּלְ
ֶרְך ֲאחֹוָריו, ַוֲאִפיּלּו ּכּוּלֹו חּוץ ֵמחֹוְטמֹו  ע ּדֶ ִית ַהְמנּוּגָ ְכָנס ַלּבַ   ָטהֹור,  -ַהּנִ

ְכִתיב:  ִיתּדִ א ֶאל ַהּבַ יָאה ָאְסָרה ּתֹוָרה.  - (ויקרא יד, מו) 99"ִיְטָמא...  "ְוַהּבָ ֶרְך ּבִ   ּדֶ
ֵפינָ  אּוִמְסּתַ    !ּכּוּלֹו ַנִמי ,ִאי ָהִכי :א ֵמַחְבַרּיָ

  
  : ָרָבאָאַמר 

ית ּבַ ּבַ ִלים ׁשֶ ַרע ִמּכֵ    ,ּכּוּלֹו ָלא ּגָ
ְכִתיב:  ִית""ּדִ ּבָ ר ּבַ ל ֲאׁשֶ     .(ויקרא יד לו) 100ְולֹא ִיְטָמא ּכָ

  
ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ

לּו " ין ַהּלָ ּגִ ים,  -ּגַ י ֳקָדׁשִ ם ָקְדׁשֵ   ֵאין אֹוְכִלין ׁשָ
ים,  ים ַקּלִ ם ֳקָדׁשִ   ְוֵאין ׁשֹוֲחִטין ׁשָ

ין ַלֵהיָכל  ּגִ ֶרְך ּגַ ְכָנס ּדֶ ּנִ טּור,  -ְוָטֵמא ׁשֶ   ּפָ
ֱאַמר ּנֶ ׁש לֹא ָתבֹ  :ׁשֶ ְקּדָ יָאה ָאְסָרה ּתֹוָרה - (ויקרא יב, ד) 101א""ְוֶאל ַהּמִ ֶרְך ּבִ   ."ּדֶ

  
  
  
   

                                                             

יר אֹתֹו ִיְטָמא ַעד ָהָעֶרב 99 ל ְיֵמי ִהְסּגִ ִית ּכָ א ֶאל ַהּבַ   ְוַהּבָ
ל ֲאׁשֶ  100 ַגע ְולֹא ִיְטָמא ּכָ ֶטֶרם ָיבֹא ַהּכֵֹהן ִלְראֹות ֶאת ַהּנֶ ִית ּבְ ה ַהּכֵֹהן ּוִפּנּו ֶאת ַהּבַ ִיתְוִצּוָ ן ָיבֹא ַהּכֵֹהן ִלְראֹות ֶאת ַהּבָ ִית ְוַאַחר ּכֵ ּבָ   ר ּבַ
ׁש לֹא ָתבֹא ַעד ְמלֹא 101 ְקּדָ ע ְוֶאל ַהּמִ ָכל קֶֹדׁש לֹא ִתּגָ ְדֵמי ָטֳהָרה ּבְ ב ּבִ ׁשֵ ת ָיִמים תֵּ לֹׁשֶ ים יֹום ּוׁשְ לֹׁשִ   ת ְיֵמי ָטֳהָרּה ּוׁשְ

  רש"י
. שהוא בולט להלן חוץ מחוטמו
   משאר הגוף:

. שהיו בו מכלים שבבית
קרינא בהו והבא מתחלתו ולא 

אל הבית ואפ''ה טמאים 
כדכתיב (ויקרא יד) ופנו את 
הבית כדי שלא יטמא כל אשר 

   בבית:
   . שבעזרה:גגין הללו

. אין אוכלין שם קדשי קדשים
הנאכלים לפנים מן הקלעים 
דקסבר גגין ועליות לא נתקדשו 

   אלא הרצפה והאויר עד הגג:
. אלמא כל וטמא שנכנס כו'
דרך ביאה  היכא דכתב ביאה

  בעינן:
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64

        יח, איח, איח, איח, א    ––––יז, ב יז, ב יז, ב יז, ב  . 16
ֲעָזָרה, ְוֶנֶעְלָמה ִמּמֶ "[  ׁש  ,ּנּו טּוְמָאהִנְטָמא ּבָ ְקּדָ    .ְוָזכּור ֶאת ַהּמִ

ׁש    ְוָזכּור ַהּטּוְמָאה,  ,ֶנְעַלם ֵהיֶמּנּו ִמְקּדָ
ּנּו ֶזה ָוֶזה,    ֶנְעַלם ִמּמֶ

ֲחָוה תַּ ְחָוָאה ,ְוִהׁשְ תַּ ְכֵדי ִהׁשְ ָהה ּבִ ָ ׁשּ    ,אֹו ׁשֶ
ה  ֲארּוּכָ א לֹו ּבַ יב –אֹו ּבָ    ,ַחּיָ

ְקָצָרה  טּור -ּבַ   .]ּפָ
יִבין ָעֶליָה"זֹו ִהיא  ֵאין ַחּיָ ׁש ׁשֶ ְקּדָ ּמִ ּבַ ה ׁשֶ   . ִמְצַות ֲעׂשֵ

  
ָקָאַמר    ?"זֹו ִהיא" :ֵהיָכא ָקֵאי ּדְ

  
   – ָהָתם ָקֵאי

ׁש, " ִמְקּדָ ּבְ ה ׁשֶ ֲעׂשֶ ה ְוַעל לֹא תַּ יִבין ַעל ֲעׂשֵ   ֵאין ַחּיָ
ה ְוַעל לּוי ַעל ֲעׂשֵ ם תָּ ְק  ְוֵאין ְמִביִאין ָאׁשָ ּמִ ּבַ ה ׁשֶ ֲעׂשֶ ׁש לֹא תַּ    .ּדָ

ה,  ִנּדָ ּבְ ה ׁשֶ ֲעׂשֶ ה ְוַעל לֹא תַּ יִבין ַעל ֲעׂשֵ   ֲאָבל ַחּיָ
ה ִנּדָ ּבְ ה ׁשֶ ֲעׂשֶ ה ְוַעל לֹא תַּ לּוי ַעל ֲעׂשֵ ם תָּ   . (הוריות ח:) "ּוְמִביִאין ָאׁשָ

ְקּדָ  "זֹו ִהיא"ְוָקָאַמר  ּמִ ּבַ ה ׁשֶ יִבין ָעֶליָה ִמְצַות ֲעׂשֵ ֵאין ַחּיָ   .ׁש ׁשֶ
  
  
יִבין ָעֶליָה? ְוֵאיזֹו ִהיא " ַחּיָ ה ׁשֶ ִנּדָ ּבְ ה ׁשֶ   ִמְצַות ֲעׂשֵ

הֹוָרה, ְוָאְמָרה לוֹ  ׁש ִעם ַהטְּ ּמֵ ד  :ָהָיה ְמׁשַ יב,  -"ִנְטֵמאִתי" ּוֵפיֵרׁש ִמּיָ   ַחּיָ
ִביָאתוֹ  ִציָאתֹו ֲהָנָאה לֹו ּכְ ּיְ ֵני ׁשֶ   . "ִמּפְ

   
ַמר    :ִאיּתְ

ֵיי ֵמיּה  ַאּבַ ְ יא ּבַ ּדְ ָאַמר ִמׁשּ י ִחּיָ   : ר ַרבַרּבִ
ִים ּתַ יב ׁשְ    .ַחּיָ

  
אָאַמר  ָרָבאְוֵכן ָאַמר  ּבָ ר ׁשַ מּוֵאל ּבַ   : ַרב הּוָנאָאַמר  ַרב ׁשְ

ִים,  ּתַ יב ׁשְ   ַחּיָ
ִניָסה –ֲחָדא     ,ּכְ

ה –ַוֲחָדא  ִריׁשָ    .ּפְ
  

ּה    : אָב ָר ָהֵוי ּבָ
ַמאי    ?ּבְ

ּה      - ִאיֵליָמא ָסמּוְך ְלִוְסּתָ
   ?ּוְבַמאן

ַתלְ  :ִאיֵליָמא    – ִמיד ָחָכםּבְ
ִניָסה  ָלָמא ּכְ ׁשְ יב –ּבִ    ,ָקָסַבר: ָיכֹוְלִני ִלְבעֹול ,ִליַחּיֵ

א  יבַא ֶאּלָ אי ִליַחּיֵ ה ַאּמַ ִריׁשָ   ֵמִזיד הּוא!  ?ּפְ
ַעם ָהָאֶרץ    יח,א ֶהְעֵלם ֶאָחד –ְוִאי ּבְ ֵני ֵזיֵתי ֵחֶלב ּבְ    !הּוא ִאיִדי ְוִאיִדי ָאַכל ׁשְ

  

ֵאין ָסמוּ  ׁשֶ א ּבְ ּה, ְוֶאּלָ   ְך ְלִוְסּתָ
   ?ּוְבַמאן

ַתְלִמיד ָחָכם  יב -ִאיֵליָמא ּבְ    !ְולֹא ֲחָדא לֹא ִמיַחּיַ
ִניָסה     ,ָאנּוס –ּכְ

ה  ִריׁשָ    !ֵמִזיד –ּפְ
ַעם ָהָאֶרץ ה!  - ִאי ּבְ ִריׁשָ יב ּפְ ִמיַחּיַ   ֲחָדא הּוא ּדְ

  
  : ָרָבאֲהַדר ָאַמר 

ּה,  ָסמּוְך ְלִוְסּתָ   ְלעֹוָלם ּבְ
  ָחָכם,  ּוְבַתְלִמיד

ְלִמיד ָחָכם ְלזוֹ וְ  ְלִמיד ָחָכם ְלזוֹ  ,ּתַ    .ְוֵאין ּתַ
  
  

  : ָרָבאָאַמר 
ֵניְנהוּ     ,ְוַתְרַוְייהּו ּתָ

  רש"י
. היכא שנה היכא קאי דקאמר זו היא

אין חייבין על עשה שבמקדש דקאמר 
   הכא זו היא מצות עשה שבמקדש כו':

   . במסכת הוריות:התם קאי
. ב''ד בהוראתם על עשה ועל אין חייבין

לא תעשה שבמקדש כלומר על הוראת 
טומאת מקדש וקדשיו בין שהוא של 

זרה דהיינו עשה עשה כגון שנטמא בע
דוישלחו בין שהוא של לא תעשה כגון 
נטמא בחוץ דאיכא אזהרת אל המקדש 
לא תבא (שם יב) והתם מפרש טעמא 
דאין חייבין משום דאין מביאין פר 
בהוראה אלא על העלם דבר ששגגתו 
חטאת קבועה ליחיד אבל טומאת 

   מקדש קרבן עולה ויורד הוא:
בא . היחידים שואין מביאין אשם תלוי

לידם ספק כרת והצריכן הכתוב אשם 
תלוי אין מביאין אותו על ספק טומאת 
מקדש לפי שאינו בא אלא על ספק דבר 
ששגג ודאי חטאת קבועה והתם יליף לה 

. להכי נקט נדה משום שבנדה מקראי:
דמשכחת לה עשה דומיא דנטמא בעזרה 
באונס שהוא מוזהר לצאת כגון שהיה 

   טמאתי:משמש עם הטהורה ואמרה לו נ
. היחידים דאין אשם מביאין אשם תלוי

   בצבור דנפש כתיב ביה:
   . הכא במתניתין:וקאמר

   . ששנויה התם:זהו מצות עשה
   . הפורש מן הנדה בקישוי:וחייב שתים

. שאינו אנוס על אילימא סמוך לוסתה
כניסתו דהוי ליה לאסוקי אדעתיה שמא 
תראה בשעת תשמיש ומיהו מזיד לא 

   הוי:
. לפרוש קודם יכולני לבעול כסבור

   שתראה:
. שיודע שהמשמש עם אי בתלמיד חכם

הטהורה ואמרה לו נטמאתי צריך 
  להמתין עד שימות [האבר]:

   . שהוא שוגג על שתיהן:ואי בעם הארץ
. אכל שני זיתי חלב בהעלם אחד הוא

שלא נודע לו בין זה לזה ואינו חייב אלא 
אחת אף זה לא נודע לו בין כניסה 

ישה שחטא שכשאמרה לו נטמאתי לפר
אינו יודע שנתחייב על הכניסה כסבור 
אנוס אני עליה שהרי לא למד שמוזהרין 
ישראל לפרוש מן נשותיהן סמוך לוסתן 
ואין זה אונס אלא שוגג וכיון דלא למד 
נמצא שלא ידע בין כניסה לפרישה 
שחטא והוה ליה בא על נדה שתי 

   בעילות בהעלם אחד:
. זה אנוס על לווסתה אלא בשלא סמוך

הכניסה הוא שלא היה לו לעלות 
   בדעתו:

. ואי בתלמיד חכם ולא חדא לא מיחייב
   דאכניסה אנוס ואפרישה מזיד:

ואי בעם הארץ חדא הוא דמיחייב 
. דאומר מותר אבל אכניסה אפרישה

   אנוס:
. כלומר יודע שישראל ובתלמיד חכם לזו

מוזהרין לפרוש מנשותיהן סמוך לווסתן 
אמר לקמן מוהזרתם את בני ישראל כד

מטומאתם ואין יודע שהמשמש עם 
הטהורה ואמרה נטמאתי צריך לפרוש 
באבר מת דהוה ליה שוגג על שתיהן 
אכניסה דסבור יכולני לבעול ואפרישה 
אומר מותר ושני זיתי חלב בהעלם אחד 
לא הויא שהרי תלמיד חכם הוא לזו 
שלא היה לו לבעול סמוך לווסתה ואין 

אונס אלא שוגג כסבור יכולני לבעול זה 
קודם וכי אמרה לו נטמאתי ידע שחטא 
אכניסה והויא ליה ידיעה בין כניסה 
לפרישה וא''ת מזיד הוא בבעילת סמוך 
לוסתה אין זו קשיא שאין כרת וחיוב 
חטאת על סמוך לוסתה עד שתטמא 
ובבעילת הטמאה שוגג הוא כסבור 

  יכולני לבעול:
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ִניָסה  ֵניָנא,  -ּכְ   ּתָ
ה  ִריׁשָ ֵניָנא.  -ּפְ   ּתָ

  
ֵניָנא" ה ּתָ ִריׁשָ ָקָתֵני -" ּפְ הֹוָרה, " :ּדְ ׁש ִעם ַהטְּ ּמֵ   ָהָיה ְמׁשַ

ד ְוָאְמָרה לֹו "ִנְטֵמאִת  יב –י" ּוֵפיֵרׁש ִמּיָ    ."ַחּיָ
ֵניָנא" ִניָסה ּתָ ּלֹו " – "ּכְ    ,ְטֵמִאין  –ִנְמָצא ַעל ׁשֶ

ן ָקְרּבָ יִבין ּבְ   . (נדה יד.) "ְוַחּיָ
ּה, וְ  ָסמּוְך ְלִוְסּתָ ִניָסהַא ַמאי ָלאו ּבְ    .ּכְ

  
ָנאָאַמר ֵליּה  ר ַמּתָ א ּבַ   : ָרָבאלְ  ַרב ַאּדָ

לּ  ׁשֶ ּה, וְ ְלעֹוָלם ֵאיָמא ְלָך ּבְ ה, ַא א ָסמּוְך ְלִווְסּתָ ִריׁשָ   ּפְ
יָמא: נָ  ְוִכי ּתֵ ה ִלי ָהא ּתָ ה ָלּמָ ִריׁשָ    !א ֵליּה ּפְ

מּוִעיַנן ּה  :ָהא ִאיְצְטִריְך ְלַאׁשְ ּלָ ָסֵפק,  -ִנְמָצא ַעל ׁשֶ   ְטֵמִאים ּבְ
ן.  ְרּבָ   ּוְפטּוִרין ִמן ַהּקָ

ּה, ּלָ ָבֵעי ִמיְתָנא ִנְמָצא ַעל ׁשֶ    ְוַאְייֵדי ּדְ
ּלוֹ ּתְ     .ָנא ַנִמי ִנְמָצא ַעל ׁשֶ
  

אלְ  ָרִביָנאָאַמר ֵליּה    : ַרב ַאּדָ
ּה וְ ִמי ָמֵצית ְלאֹוְקָמּה ַהִהיא ּבְ  ּלא ָסמּוְך ְלִוְסּתָ ה? ַא ׁשֶ ִריׁשָ   ּפְ

ַמע "ִנְמָצא"ָקָתֵני, וְ  "ִנְמָצא"ְוָהא     !ְלָבַתר ָהִכי ַמׁשְ
ֵריַא ְוִאי  י ּפָ ָרא ּכִ ה, ֵמִעיּקָ ִריׁשָ ָרא ָהְוָיא , ׁש ֵליּה ּפְ    .ְיִדיָעהֵליּה ֵמִעיּקָ

  
   :ָרָבאָאַמר ֵליּה 

ךְ  ָקָאַמר ַרּבָ    .ָצֵיית ַמאי ּדְ
  

   ?102יתִצ ָא ֵהיִכי 
  

ַתְנָיא    :ֲעָלּה  ּדְ
יִבין ָעֶליָה " ַחּיָ ה ׁשֶ ִנּדָ ּבְ ה ׁשֶ    ,"זֹו ִהיא ִמְצַות ֲעׂשֵ

ה ִהיא ֲעׂשֶ    !ְוִאם ִאיָתא, ִמְצַות לֹא ּתַ
  

  ּה: ָאַמר ֵלי
ֵניָתא   ָחֵסר ּוְתֵני ָהִכי:  ,ִאי ּתָ

יִבין ָעֶליָה. " ַחּיָ ה ׁשֶ ִנּדָ ּבְ ה ׁשֶ ֲעׂשֶ   זֹו ִהיא ִמְצַות לֹא ּתַ
הֹוָרה ְוָאְמָרה לוֹ  ׁש ִעם ַהּטְ ּמֵ ד  :ָהָיה ְמׁשַ יב,  -"ִנְטֵמאִתי", ּוֵפיֵרׁש ִמּיָ   ַחּיָ

ה ִנּדָ ּבְ ה ׁשֶ   כו'.  "זֹו ִהיא ִמְצַות ֲעׂשֵ
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  רש"י
דם על המפה . נמצא על שלו

   שקנח בה אחר תשמיש:
. שניהם טומאת שבעה טמאים

היא משום נדה והוא משום 
בועל נדה דודאי ראתה דם 
קודם בעילה או בשעת בעילת 

   תשמיש:
   . שניהם בקרבן:וחייבין

. דאכניסה שלא בסמוך לוסתה
אנוס ואפרישה הוא דמיחייב 
ליה כגון שאמרה לו נטמאתי 
 ופירש בקושי לקמן פריך הא

   נמצא קתני:
. לרבי שסידר פרישה למה לי

   את המשנה לאשמועינן:
. הך מתני' הא תנא ליה

דשבועות: איידי דבעי למיתני 
נמצא על שלה שמחלק שם בין 
קנחה מיד לקנחה לאחר שעה 
שבקנחה מיד קתני טמאים 
וחייבים בקרבן ובלאחר זמן 
דאיכא למימר לאחר תשמיש 

   ראתה קתני פטורין מן הקרבן:
. בקינוח שאחר ר הכיבת

  תשמיש קאמר:
   . לרב אדא:א''ל רבא

. רבינא ציית מאי דקאמר לך
רבך דלא בפרישה מצית 

   לאוקמה:
. לאוקומה אמר ליה היכי מצית

בכניסה דתני עלה דההיא נמצא 
על שלו וזו היא מצות עשה 

   שבנדה:
. דבכניסה איירי ואם איתא

מצות לא תעשה היא ואין כאן 
   עשה:

. נית חסר ותני הכיא''ל אי ת
אם אתה שונה הברייתא תקן 
אותה בלשון חסורי מחסרא 
ותני הכי וזו היא מצות לא 
תעשה שבנדה היה משמש עם 
הטהורה ואמרה לו נטמאתי 
ופירש מיד זו מצות עשה שבנדה 
  כל זה צריך להוסיף על משנתך:
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  ָאַמר ָמר: 

ד " יֵרׁש ִמּיָ יב –ּפֵ   . "ַחּיָ
  

   ?ֵהיִכי ָעֵביד
  

ֵמיּה  ַרב הּוָנאָאַמר  ְ   : 103ַרבּדְ ִמׁשּ
מּות ּיָ ְרַקע ַעד ׁשֶ ּקַ ְרָניו ּבַ ר ִצּפָ    .ְוטּוֵביּה  ,נֹוֵעץ ֶעׂשֶ

  
  : ָרָבאָאַמר 

ֲעָריֹות  :את אֹוֶמֶרתזֹ  ׁש ֵמת ּבְ ּמֵ טּור,  -ַהְמׁשַ   ּפָ
יבִאי ָסְלָקא ַד ּדְ  ְך ַחּיָ טּור - ְעּתָ    ?ָהָכא ַמאי ַטְעָמא, ּפָ

ּום    ָאנּוס הּוא, ּדְ ִמׁשּ
ַטר ָאנּוס הּוא!  ד ַנִמי ִניּפַ יֵרׁש ִמּיָ י ּפֵ   ִאי ָאנּוס הּוא, ּכִ

  
ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ

ֲעָריֹות  ׁש ֵמת ּבַ ּמֵ יב,  -ְלעֹוָלם ֵאיָמא ְלָך ַהְמׁשַ   ַחּיָ
טּור ּום  ?ְוָהָכא ַמאי ַטְעָמא ּפָ   ָאנּוס הּוא. ּדְ ִמׁשּ

יב?     :ָאְמַרּתְ ּדְ ְוָהא  אי ַחּיָ ד ַאּמַ ֵריׁש ִמּיָ י ּפָ   ּכִ
ה.  ֲהָנָאה ְמרּוּבָ ֲהָנָאה מּוֶעֶטת ּוֵפיֵרׁש ּבַ ָהָיה לֹו ִלְפרֹוׁש ּבַ   ׁשֶ

  
ר ָחָנןֲאַמר ֵליּה  ה ּבַ ֵיילְ  ַרּבָ   : ַאּבַ

ה,  ִנּדָ ה ּוְקָצָרה ּבְ ן ָמִצינּו ֲארּוּכָ   ִאם ּכֵ
ַנן   יח,ב ׁש ּתְ ְקּדָ ּמִ    !ַוֲאַנן ּבַ

  
א ֵמי ,ֶאלָּ ָלא ּדָ ּום ּדְ    ,ִמׁשּ

ָהָתם,  ָהָכא ְקָצָרה ּדְ ה ּדְ   ֲארּוּכָ
ָהָכא ָהָתם ְקָצָרה ּדְ ה ּדְ    .ְוֲארּוּכָ

  
ֵריּה ַרב ָנָתןַמְתִקיף ָלּה    : ַרב הּוָנא ּבְ

ֵיי ָאנּוס הּוא?וּ     !ִמי ָאַמר ַאּבַ
ּלא ָסמוּ  :ַאְלָמא ׁשֶ ּה ָקָאְמִריַנןּבְ    ,ְך ְלִוְסּתָ

ֵיי ָאַמר ִים :ְוָהא ַאּבַ ּתַ יב ׁשְ   ,ַחּיָ
ּה ָעְסִקיַנןַאְלָמא ּבְ     !ָסמּוְך ְלִוְסּתָ

  
ַמר  י ִאיּתְ ֵייּדְ ּכִ ַמר. ,ַאּבַ ָעְלָמא ִאיּתְ   ּבְ

    
  
  
  
  

                                                             
 תיקון גירסה ע"פ מסורת הש"ס על פי כתבי יד, וגם מסברה. 103

  רש"י
. כלומר יעמיד עצמו נועץ צפרניו

   בלא דישה עד שימות האבר:
. ואשריו כלומר זו היא ביהוטו

   הטובה לו:
. מתני' דקתני פירש זאת אומרת

מיד דמשמע הא פירש באבר מת 
פטור שמעינן מינה שהמשמש 

   בעריות באבר מת פטור:
. בעלמא חייב דאי סלקא דעתך

   הכא מאי טעמא פטור:
. דאין לו עוד משום דאנוס הוא

   מה לעשות:
. כי פירש מיד נמי ליפטר

לוק פטור לאבר הואיל ואין ח
   מת ומשמש בקושי:

. חילוק בין מצינו ארוכה וקצרה
קצרה וארוכה שאם האריך 
ושהה פטור ואם פירש בקצרה 

  כלומר מיד להוי חייב:
. והוה ליה ואנן במקדש תנן

   למיתני נמי בנדה בהדה:
. דהא ומשני משום דלא דמו

ארוכה דהכא פטור כקצרה 
דהתם וקצרה דהכא חייב 

   כארוכה דהתם:
. אלמא בשלא סמוך לוסתה

קאי מתני' דאי בסמוך לוסתה 
ושגג ביכולני לבעול הוה ליה 
שוגג בין אכניסה בין אפרישה 
דהוה ליה לאסוקי אדעתיה 
שמא תאמר נטמאתי ואי 
משמש באבר מת בעריות חייב 
כי פריש באבר מת נמי ניחייב 

   שאין כאן אונס:
. לעיל אמתני' חייב והאמר אביי

ן לאוקמיה אלא שתים ולא מצינ
בסמוך לוסתה ובתלמיד חכם 
לזו ואין תלמיד חכם לזו 

   כדאוקימנא לעיל:
. דחייב שתים כי איתמר דאביי

בעלמא איתמר ולאו אמתני' 
דאילו מתני' דכיון דמפליג בין 
פירש באבר מת לפירש בקושי 
בשלא סמוך לוסתה עסקינן 
והלכך פירש באבר מת פטור 
דאנוס הוא פירש בקושי חייב 
שהיה לו לפרוש בהנאה מועטת 
ודאמר אביי לעיל חייב שתים 
בעלמא איתמר מילתא באפי 
נפשה והכי איתמר המשמש עם 
הטהורה בסמוך לוסתה ושגג 
ביכולני לבעול ואמרה לו 
נטמאתי חייב שתים ואין חילוק 
בין פירש בקושי לפירש מת 
דמשמש מת בעריות נמי חייב 
וזה בתחלתו נמי שוגג בשתיהן 

יד חכם לזו ולא לזו ובתלמ
כדאוקימנא דלא הוו שני זיתי 

  חלב בהעלם אחד:
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  : ָרָבאָאַמר [" 

ֵניְנהוּ     ,ְוַתְרַוְייהּו ּתָ
ִניָסה  ֵניָנא,  -ּכְ   ּתָ

ִר  ה ּפְ ֵניָנא -יׁשָ   "].ּתָ
  

יּה  ָעא ִמיּנֵ ן ָלקֹוְנָיאּבְ ן יֹוֵסי ּבֶ י יֹוָנָתן ּבֶ ן ָלקֹוְנָיאֵמ  ַרּבִ ן יֹוֵסי ּבֶ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   : ַרּבִ
ִין ִמן ַהּתֹוָרה?  ה ִמּנַ   ַאְזָהָרה ְלבֹוֵעל ִנּדָ

  
ַקל ָקָלא יּה  ,ׁשְ ַתק ּבֵ ה? ,ּפְ ה  !ַאְזָהָרה ְלבֹוֵעל ִנּדָ ָ ת ֻטְמָאָתּה לֹא ִתְקַרב""ְוֶאל ִאׁשּ ִנּדַ     !(ויקרא יח, יט) 104ּבְ

  
ד, ְמָנַלן?  הֹוָרה ְוָאְמָרה לֹו "ִנְטֵמאִתי" לֹא ִניְפִריׁש ִמּיָ ׁש ִעם ַהּטְ ּמֵ א, ַאְזָהָרה ִלְמׁשַ   ֶאלָּ

  
הָאַמר     :ִחְזִקּיָ

ָתּה ָעָליו""ָאַמר ְקָרא:  ַע  - (ויקרא טו, כד) 105ּוְתִהי ִנּדָ ׁשְ ֵהא ָעָליוֲאִפיּלּו ּבִ ָתּה ּתְ    .ת ִנּדָ
  

ה ַחן ֲעׂשֵ ּכְ ה ְמָנַלן ,ַאׁשְ ֲעׂשֶ    ?לֹא ּתַ
  

אָאַמר  ּפָ    :ַרב ּפַ
   – (ויקרא יח, יט) לֹא ִתְקַרב""ָאַמר ְקָרא: 

ְפרֹוׁש הּוא,  "לֹא ִתְקַרב"   ַנִמי לֹא ּתִ
ְכִתיב:  יָך""ָהאֹ ּדִ ּתִ י ְקַדׁשְ י ּכִ ׁש ּבִ ּגַ   .(ישעיהו סה, ה) 106ְמִרים ְקַרב ֵאֶליָך ַאל ּתִ

   
  
  

                                                             

ת ֻטְמָאָתּה לֹא ִתְקַרב ְלַגּלֹות ֶעְרָוָתּה  104 ִנּדַ ה ּבְ ָ   ְוֶאל ִאׁשּ
ר ִיׁשְ  105 ב ֲאׁשֶ ּכָ ׁשְ ְבַעת ָיִמים ְוָכל ַהּמִ ָתּה ָעָליו ְוָטֵמא ׁשִ ב ִאיׁש אָֹתּה ּוְתִהי ִנּדָ ּכַ כֹב ִיׁשְ ב ָעָליו ִיְטָמאְוִאם ׁשָ   ּכַ
ל ַהּיֹום 106 י ֵאׁש יֶֹקֶדת ּכָ ַאּפִ ן ּבְ ה ָעׁשָ יָך ֵאּלֶ תִּ י ְקַדׁשְ י ּכִ ׁש ּבִ ּגַ   ָהאְֹמִרים ְקַרב ֵאֶליָך ַאל תִּ

  רש"י
   . פיסת רגבים:שקל קלא
   . זרק בו:פתק ביה

. עמוד בעצמך ליצני קרב אליך
הדור היו אומרים לנביא עמוד 
בעצמך אל תגע בי שלא אטמאך 
שאתה קדוש ואני טמא 
קדשתיך טמאתיך כמו (חגי ב) 
הן ישא איש בשר קדש וכמו 

  (דברים כב) פן תקדש:
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נּו  ַנןּתָ    :ַרּבָ

ְמָאָתם"" ָרֵאל ִמּטֻ ֵני ִיׂשְ ם ֶאת ּבְ ְרּתֶ     .(ויקרא טו, לא) 107"ְוִהּזַ
הָאַמר  ּיָ י יאׁשִ   : ַרּבִ

ן ׁשֹוֵתיֶהן ָסמּוְך ְלִוְסתָּ ְפְרׁשּו ִמּנְ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ַאְזָהָרה ִלְבֵני ִיׂשְ   . "ִמיּכָ
  

ה    ?ְוַכּמָ
  

  : הַרּבָ ָאַמר 
   .עֹוָנה

  
י יֹוָחָנןָאַמר  ּום  ַרּבִ ן יֹוַחאיִמׁשּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   : ַרּבִ

ּה,  ּתֹו ָסמּוְך ְלִוְסּתָ ֵאינֹו ּפֹוֵרׁש ֵמִאׁשְ ל ׁשֶ   ּכָ
ְבֵני ַאֲהרֹ  ִנים ּכִ    ,ֵמִתים –ן ֲאִפיּלּו ָהְוָיין לֹו ּבָ

ְכִתיב:  ְמָאָתםּדִ ָרֵאל ִמּטֻ ֵני ִיׂשְ ם ֶאת ּבְ ְרּתֶ ָתּה""ְוִהּזַ ִנּדָ ָוה ּבְ    ,)גללא,(ויקרא טו,  108... ְוַהּדָ
    .(ויקרא טז, א) 109""ַאֲחֵרי מֹותּוְסִמיְך ֵליּה 

  
אָאַמר  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ

ּה  ּתֹו ָסמּוְך ְלִוְסּתָ ל ַהּפֹוֵרׁש ֵמִאׁשְ ִנים ְזָכִרים,  -ּכָ   ָהְוָיין לֹו ּבָ
ְכִתיב:  הֹ "ְלַהבְ ּדִ ֵמא ּוֵבין ַהּטָ ין ַהּטָ יל ּבֵ     ,(ויקרא יא, מז) 110ר"ּדִ

י ַתְזִריַע ְוָיְלָדה ָזָכר"ּוְסִמיךְ ְ ֵליּה:  ה ּכִ ָ     .(ויקרא יב, ב) 111"ִאׁשּ
  

ן ֵלִוי ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   ָאַמר:  ַרּבִ
ִנים ְראּוִיין ְלהֹוָרָאה    ,ָהְוָיין לֹו ּבָ

ְכִתיב:  יל... ּוְלהֹורֹותּדִ   . יא)-(ויקרא י, י 112""ְלַהְבּדִ
  

אָאַמר  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ
תֹות  ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ִין ּבְ יל ַעל ַהּיַ ְבּדִ ל ַהּמַ ִנים ְזָכִרים,  -ּכָ   ָהְוָיין לֹו ּבָ

ְכִתיב:  ין ַהּקֶדׁש ּוֵבין ַהחֹולּדִ יל ּבֵ    ,(ויקרא י, י) ""ְלַהְבּדִ
הֹור""ְלהַ  :ּוְכִתיב ָהָתם ֵמא ּוֵבין ַהּטָ ין ַהּטָ יל ּבֵ     ,(ויקרא יא, מז) ְבּדִ
י ַתְזִריַע"ּוְסִמיְך ֵליּה:  ה ּכִ ָ     .(ויקרא יב, ב) "ִאׁשּ

  
ן ֵלִוי ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   ָאַמר:  ַרּבִ

ִנים ְראּוִין ְלהֹוָרָאה,    ּבָ
ְכִתיב:  ילּדִ     .יא)-(ויקרא י, י ּוְלהֹורֹות" ... "ְלַהְבּדִ

  
ר ֶיֶפתַרּבִ ָאַמר  ְנָיִמין ּבַ י ֶאְלָעָזרָאַמר  י ּבִ   : ַרּבִ

ִמיׁש  ׁשְ ַעת ּתַ ׁשְ ׁש ֶאת ַעְצמֹו ּבִ ל ַהְמַקּדֵ ִנים ְזָכִרים,  - ּכָ   ָהְוָיין לֹו ּבָ
ֱאַמר:  ּנֶ ם ִוְהִייֶתם ְקדֹ ׁשֶ ּתֶ ׁשְ ים""ְוִהְתַקּדִ י ַתְזִריע"ּוְסִמיְך ֵליּה:  (ויקרא יא, מד) 113ׁשִ ה ּכִ ָ   . יב, ב)(ויקרא  "ִאׁשּ

  
  
   

                                                             

תֹוָכם 107 ר ּבְ ִני ֲאׁשֶ ּכָ ָאם ֶאת ִמׁשְ ַטּמְ ֻטְמָאָתם ּבְ ְמָאָתם ְולֹא ָיֻמתּו ּבְ ָרֵאל ִמּטֻ ֵני ִיׂשְ ם ֶאת ּבְ ְרתֶּ   ְוִהּזַ
ב ִעם ְטֵמָאה 108 ּכַ ר ִיׁשְ ֵקָבה ּוְלִאיׁש ֲאׁשֶ ָכר ְוַלּנְ ב ֶאת זֹובֹו ַלּזָ ָתּה ְוַהּזָ ִנּדָ ָוה ּבְ   ְוַהּדָ
ר ה 109 ֻמתוּ  'ַוְיַדּבֵ ה ַוּיָ ָקְרָבָתם ִלְפֵני ְיהֹוָ ֵני ַאֲהרֹן ּבְ ֵני ּבְ ה ַאֲחֵרי מֹות ׁשְ   ֶאל מֹׁשֶ
הֹר וּ  110 ֵמא ּוֵבין ַהּטָ ין ַהּטָ יל ּבֵ ר לֹא ֵתָאֵכלְלַהְבּדִ ה ֲאׁשֶ ֱאֶכֶלת ּוֵבין ַהַחּיָ ה ַהּנֶ   ֵבין ַהַחּיָ
ֹוָתּה  111 ת ּדְ יֵמי ִנּדַ ְבַעת ָיִמים ּכִ י ַתְזִריַע ְוָיְלָדה ָזָכר ְוָטְמָאה ׁשִ ה ּכִ ָ ָרֵאל ֵלאמֹר ִאׁשּ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ְטָמאּדַ    תִּ
ין ַהּקֶֹדׁש ּוֵבין ַהחֹל ּוֵבין הַ  יייי 112 יל ּבֵ הֹורּוְלַהְבּדִ ֵמא ּוֵבין ַהּטָ ר ה	יאיאיאיא. ּטָ ּבֶ ר ּדִ ים ֲאׁשֶ ל ַהֻחּקִ ָרֵאל ֵאת ּכָ ֵני ִיׂשְ ה 'ּוְלהֹורֹת ֶאת ּבְ ַיד מֹׁשֶ   ֲאֵליֶהם ּבְ
י ֲאִני ה 113 ֶ  'ּכִ ָכל ַהׁשּ אּו ֶאת ַנְפׁשֵֹתיֶכם ּבְ י ָקדֹוׁש ָאִני ְולֹא ְתַטּמְ ים ּכִ ם ִוְהִייֶתם ְקדֹׁשִ תֶּ ׁשְ   ֶרץ ָהרֵֹמׂש ַעל ָהָאֶרץֱאלֵֹהיֶכם ְוִהְתַקּדִ

  רש"י
   . והפרשתם כמו וינזרו:והזרתם

. דסמיך אזהרה לישראל וכו'
ליה והדוה בנדתה בההוא 

   ענינא:
. במסכת נדה מפורש או עונה

יום או לילה אם וסתה ביום 
יפרוש כל היום ואם וסתה 
בלילה יפרוש כל הלילה והכי 
מפרש לה במסכת נדה בפרק 

   האשה (דף סג:):
. המבדיל בין כו'ולהבדיל 

טומאה לטהרה תלד אשתו 
   זכר:

. בענינא להבדיל ולהורות
דשתויי יין כתיב ולהבדיל בין 
הקדש ובין החול בין הטמא וגו' 

   ולהורות את בני ישראל:
. דרך המקדש עצמו בתשמיש

  צניעות:
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        יט, איט, איט, איט, א    ––––יח, ב יח, ב יח, ב יח, ב  . 20
י ֱאִליֶעֶזר"   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ֶרץ " ֶ ּנּו"... ַהׁשּ    – ג)-(ויקרא ה, ב 114ְוֶנְעָלם ִמּמֶ

ֶרץ  יב –ַעל ֶהְעֵלם ׁשֶ    ,ַחּיָ
יב ַעל  ׁש.  -ְוֵאינֹו ַחּיָ   ֶהְעֵלם ִמְקּדָ

  

י ֲעִקיָבא   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ּנּו ְוהּוא ָטֵמא" יב - )ב(ויקרא ה, "ְוֶנְעַלם ִמּמֶ    ,ַעל ֶהְעֵלם טּוְמָאה ַחּיָ

ׁש  יב ַעל ֶהְעֵלם ִמְקּדָ    ."ְוֵאינֹו ַחּיָ
  

יַנְייהוּ     ?ַמאי ּבֵ
  

הָאַמר    : ִחְזִקּיָ
יַנְייהּו,  א ּבֵ ֶרץ ּוְנֵבָלה ִאיּכָ   ׁשֶ

ֶרץ ִאיְטֵמי ִאי  ׁשֶ ֵעיַנן ַעד ָיַדע ִאי ּבְ י ֱאִליֶעֶזר ָסַבר: ּבָ ְנֵבָלה ִאיְטֵמיַרּבִ    .ּבִ
ֵעיַנן ַעד ְוַר  י ֲעִקיָבא ָסַבר: לֹא ּבָ עֹוָלם, ּדְ יָון כֵ ּדְ  ,ָיַדעּדְ ּבִ ִאיְטַמא ּבָ   ָיַדע ּדְ

ְנֵבָלה ִאיְטֵמי.  ֶרץ ִאיְטֵמי ִאי ּבִ ׁשֶ   לֹא ָצִריְך ִאי ּבְ
  

אְוֵכן ָאַמר    : עּוּלָ
יַנְייהּו.  א ּבֵ ֶרץ ּוְנֵבָלה ִאיּכָ   ׁשֶ

  
אּדְ    ָרֵמי,  עּוּלָ
י ֱאִליֶעזֶ ּדְ  י. ַאּדְ ר ַרּבִ ּנֵ י ֱאִליֶעֶזר ּוְמׁשַ   ַרּבִ

ֵעיַנן ַעד  י ֱאִליֶעֶזר: ּבָ ְנֵבָלה ִאיְטֵמי? ּדְ ִמי ָאַמר ַרּבִ ֶרץ ִאיְטֵמי ִאי ּבִ ׁשֶ   ָיַדע ִאי ּבְ
   :ּוְרִמיְנִהי

י ֱאִליֶעֶזרָאַמר "   : ַרּבִ
ךְ  ְפׁשָ יב –ֵחֶלב ָאַכל   :ַמה ּנַ    ,ַחּיָ

יב –נֹוָתר ָאַכל     ,ַחּיָ
ת ִח  ּבָ ל ׁשַ יב,  -יּלֵ   ַחּיָ

ל  ּפּוִרים ִחיּלֵ יב!  -יֹום ַהּכִ   ַחּיָ
ַעל  ה ּבָ ּתֹו ִנּדָ יב,  -ִאׁשְ   ַחּיָ

ַעל  יב.  -ֲאחֹותֹו ּבָ   ַחּיָ
ַע ָאַמר לֹו  י ְיהֹוׁשֻ    :ַרּבִ

ּה" :ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר ר ָחָטא ּבָ אתֹו ֲאׁשֶ    – (ויקרא ד, כג) 115"אֹו הֹוַדע ֵאָליו ַחּטָ
ַדע ְל  ּוָ ּיִ ה ָחָטאַעד ׁשֶ ּמֶ    !"ָך ּבַ

  
י ָהָתם ּנֵ ר ָחָטא ְוֵהִביא" :ּוְמׁשַ הּוא.  - (ויקרא ד, כג) "ֲאׁשֶ ל ׁשֶ   ָאַמר ַרֲחָמָנא, ֵחְטא ּכָ

ִתיב -ָהָכא  ֵדי ּכְ ָבר ָטֵמא"" :ִמּכְ ָכל ּדָ     ,(ויקרא ה, ד) 116ּבְ
ֶרץ ָטֵמא" ִנְבַלת ׁשֶ ה ִלי?  - (יקרא ה, ד) "אֹו ּבְ   ָלּמָ

ּה  ַמע ִמיּנָ ֵעיַנן ַעד  :ׁשְ ְנֵבָלה ִאיְטֵמי. ּדְ ּבָ ֶרץ ִאיְטֵמי, ִאי ּבִ ׁשֶ   ָיַדע ִאי ּבְ
  

י ֲעִקיָבא    ?ְוַרּבִ
  

ב ^ַאְייֵדי    יט,א ָבֵעי ְלִמיְכּתַ ֵהָמה"ּדְ ה"וְ  ,ּבְ י,  "ַחּיָ   ְלִכְדַרּבִ
ֶרץ.  ִתיב ַנִמי ׁשֶ   ּכְ

  
ֵבי  ְדָתָנא ּדְ ָמֵעאלּכִ י ִיׁשְ    :ַרּבִ

נֶּ " ה ׁשֶ ָרׁשָ ל ּפָ ֵנית ּכָ ּה  -ֶאְמָרה ְוִנׁשְ ׁש ּבָ ְתַחּדֵ ּנִ ָבר ׁשֶ ִביל ּדָ ׁשְ א ּבִ ֵנית ֶאּלָ   ."לֹא ִנׁשְ
  

י ֱאִליֶעֶזר ַהאי  ּה"ְוַרּבִ    ?ַמאי ָעֵביד ֵליּה  - "ּבָ
  
קּפְ     .ָרט ְלִמְתַעּסֵ

                                                             

ִנְבַלת ׁשֶ  בבבב 114 ֵהָמה ְטֵמָאה אֹו ּבְ ִנְבַלת ּבְ ה ְטֵמָאה אֹו ּבְ ָבר ָטֵמא אֹו ְבִנְבַלת ַחּיָ ָכל ּדָ ע ּבְ ּגַ ר תִּ םאֹו ֶנֶפׁש ֲאׁשֶ ּנּו ְוהּוא ָטֵמא ְוָאׁשֵ אֹו ִכי  גגגג. ֶרץ ָטֵמא ְוֶנְעַלם ִמּמֶ
ֻטְמַאת ָאָדם ְלכֹל ֻטְמָאתוֹ  ע ּבְ ם ִיּגַ ּנּו ְוהּוא ָיַדע ְוָאׁשֵ ּה ְוֶנְעַלם ִמּמֶ ר ִיְטָמא ּבָ   ֲאׁשֶ

ִמים 115 ים ָזָכר תָּ ִעיר ִעּזִ נֹו ׂשְ ּה ְוֵהִביא ֶאת ָקְרּבָ ר ָחָטא ּבָ אתֹו ֲאׁשֶ   אֹו הֹוַדע ֵאָליו ַחּטָ
ר ְיבַ  116 ָפַתִים ְלָהַרע אֹו ְלֵהיִטיב ְלֹכל ֲאׁשֶ א ִבׂשְ ַבע ְלַבּטֵ ָ י ִתׁשּ האֹו ֶנֶפׁש ּכִ ם ְלַאַחת ֵמֵאלֶּ ּנּו ְוהּוא ָיַדע ְוָאׁשֵ ֻבָעה ְוֶנְעַלם ִמּמֶ ׁשְ א ָהָאָדם ּבִ   ּטֵ

  רש"י
. טמא שרץ וטמא שרץ ונבלה

נבלה בידיעה שבתחלה ידע שנגע 
ידע בשרץ או בנבלה אבל לא 

באיזה מהן שגג ואותה טומאה 
   נעלמה כשאכל קדש:

. משנה היא בכריתות מה נפשך
חלב ונותר לפניו אכל אחד מהן 
בשוגג ואינו יודע איזה מהן 
ושבת ויוה''כ עשה מלאכה 
באחד מהן ואינו יודע באיזה 
מהן אשתו נדה ואחותו עמו 
בבית שגג באחת מהן ואינו יודע 
באיזו מהן ר''א מחייב חטאת 
רבי יהושע פוטר אמר רבי 

   אליעזר מה נפשך כו':
. אשר חטא והביא אמר רחמנא

או הודע אליו חטאתו אשר 
חטא בה והביא והאי בה 
דקדריש רבי יהושע מפיק ליה 
ר''א לקמן בשמעתין לדרשא 

  אחרינא:
. בפ' קמא (לעיל דף ז.) לכדרבי

אקרא אני חיה בהמה למה 
   נאמרה כו':

ובא . בדבר היתר פרט למתעסק
לידו איסור ולא נתכוין לגופה 
של זו כגון נתכוין לחתוך את 
התלוש וחתך את המחובר 
נתכוין לאשתו והרי אחותו עמה 
במטה ונשמטה אשתו ובאה 
אחותו תחתיה ואיזהו חייב 
נתכוין לחתוך כסבור תלוש 
ונמצא מחובר או כסבור היום 
חול או כסבור מלאכה זו 
מותרת ומ''מ לזו נתכוין וכן בא 
על אחותו ונתכוין לגוף זה 

  כסבור היא אשתו:
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י יֹוָחָנןוְ    ָאַמר:  ַרּבִ

ָמעּות דּ  יַנְייהוּ ַמׁשְ א ּבֵ ין ִאיּכָ    .ֹוְרׁשִ
  

ת ַרבְוֵכן ָאַמר  ׁשֶ   : ׁשֵ
ָמעּות דּ  יַנְייהוּ ַמׁשְ א ּבֵ ין ִאיּכָ    .ֹוְרׁשִ

  
ת ַמֲחִליף ּדְ  ׁשֶ י ֲעִקיָבאּדְ ַרב ׁשֵ י ֱאִליֶעֶזר ְלַרּבִ י ֱאִליֶעֶזר. ְד וּ  ,ַרּבִ י ֲעִקיָבא ְלַרּבִ   ַרּבִ
  

  רש"י
. כשהיה. דרב ששת מחליף כו'

שונה משנתנו פעמים מחליף 
דברי זה לדברי זה ולא היה 
מקפיד לפי שאין ביניהם חיוב 

  ופטור:
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        יט, איט, איט, איט, א . 21
יּה  ָעא ִמיּנֵ   : ַרב ַנְחָמןֵמ  ָרָבאּבְ

ָידֹו, ַמהּו?    ֶהְעֵלם ֶזה ְוֶזה ּבְ
  

יבָאַמר  ָידֹו, ְוַחּיָ    .ֵליּה: ֲהֵרי ֶהְעֵלם טּוְמָאה ּבְ
  

ָידֹו, וּ  ׁש ּבְ ה, ֲהֵרי ֶהְעֵלם ִמְקּדָ ַרּבָ טּור! ַאּדְ   ּפָ
  

יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ
  ָחֵזיַנן, 

ֵריׁש  יב,  -ִאי ִמטּוְמָאה ָקא ּפָ ָידֹו ְוַחּיָ   ֲהֵרי ֶהְעֵלם טּוְמָאה ּבְ
ֵריׁש  ׁש ָקא ּפָ ָידֹו ּוָפטּור. ֲהֵרי ֶה  -ִאי ִמִמְקּדָ ׁש ּבְ   ְעֵלם ִמְקּדָ

  
ילְ  ָרִביָנאָאַמר ֵליּה    : ַרב ַאׁשִ

ׁש  ּום ִמְקּדָ א ִמׁשּ ֵריׁש ִמטּוְמָאה ֶאּלָ לּום ּפָ ּום טּוְמָאה, ּכְ א ִמׁשּ ׁש ֶאּלָ ְקּדָ ֵריׁש ִמּמִ לּום ּפָ   ! ?ּכְ
ָנא.  א ָלא ׁשְ   ֶאּלָ

  
  

  רש"י
. טומאה ומקדש העלם זה וזה

מהו לרבי אליעזר ור''ע דפטרי 
   על העלם מקדש:

. אי מחמת אי מטומאה פריש
מאה שהודע לו פירש מן טו

העבירה (ומביא קרבן) שאמרו 
   לו טמא אתה:

. הרי העלם טומאה בידו
איגלאי מילתא שביאתו למקדש 

   בשביל העלם טומאה היה:
. שאמרו לו ואי ממקדש קפריש

מקדש הוא זה ומחמת כן תוהא 
על ביאתו ולא הזכירו לו 
טומאה איגלאי מילתא דמשום 

   העלם מקדש נכנס לו:
. ריש ממקדש כו'כלום פ

כשהודיעוהו אחד מהם שם אל 
לבו לומר מה בכך ומתוך כך 
נזכר על השני ומ''מ העלם 

  שניהם היה בידו:
  . ופטור:אלא לא שנא
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        יט, איט, איט, איט, א . 22
ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ִביִלין ֶאָח " ֵני ׁשְ   ד ָטֵמא, ְוֶאָחד ָטהֹור, ׁשְ
  ִראׁשֹון ְולֹא ִנְכַנס, ּבָ ְוָהַלְך 

ִני ְוִנְכַנס  ֵ ׁשּ יב –ּבָ    .ַחּיָ
ִראׁשֹון ְוִנְכַנס ָנה ְוָטַבל.  ,ָהַלְך ּבָ ה ְוׁשָ   ִהּזָ

ִני ְוִנְכַנס  ֵ ׁשּ ְך ָהַלְך ּבַ יב –ְוַאַחר ּכָ    .ַחּיָ
ְמעֹון י ׁשִ    ,ּפֹוֵטר ַרּבִ

ְמעֹון ּבֶ וְ  י ׁשִ ְמעֹון ן ְיהּוָדהַרּבִ י ׁשִ ּום ַרּבִ ן ִמׁשּ כּוּלָ   . "ּפֹוֵטר ּבְ
  

ן"   יט,ב כּוּלָ ְייָתא^ "ּבְ ַקּמַ ְך, ָטֵמא הּוא ?!ַוֲאִפיּלּו ּבְ ְפׁשָ ה ּנַ    !ִמּמַ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ

ָהַלְך ּבָ  גֹון ׁשֶ ַכח ׁשֶ ּוְב  ִראׁשֹון,ּכְ ִני ׁשָ ֵ ׁשּ ָהַלְך ּבַ ָעה ׁשֶ ִראׁשֹוןׁשָ     - ָהַלְך ּבָ
ָהְוָיא ֵליּה ִמְקָצת ְיִדיָעה,    ּדְ

   :ּוְבָהא ָקא ִמיְפְלֵגי
א ָסַבר: ָאְמִריַנן ִמ  א ַקּמָ ּנָ ָכל ְיִדיָעהּתַ    .ְקָצת ְיִדיָעה ּכְ

ָכל ְיִדיָעה.  ְמעֹון ָסַבר: ָלא ָאְמִריַנן ִמְקָצת ְיִדיָעה ּכְ י ׁשִ   ְוַרּבִ
  
   

ִראׁשֹון ְוִנְכנַ  ִני ְוִנְכַנס "ָהַלְך ּבָ ֵ ׁשּ ָנה ְוָטַבל, ָחַזר ְוָהַלְך ּבַ ה ְוׁשָ יב –ס, ִהּזָ    .ַחּיָ
ְמעֹוןוְ  י ׁשִ   . ּפֹוֵטר" ַרּבִ
  

אי  יב"ְוַאּמַ    !ְסֵפק ְיִדיָעה הּוא "ַחּיָ
  

י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ
יִדיָעה אן ָעׂשּו ְסֵפק ְיִדיָעה ּכִ    .ּכָ

  
  ָאַמר:  ֵריׁש ָלִקיׁש וְ 

י ַרּבִ  ָמֵעאל ִהיא, ָהא ַמּנִ   י ִיׁשְ
הּדְ  ִחּלָ ּתְ ֵעיַנן ְיִדיָעה ּבַ    .ָאַמר: ָלא ּבָ
  

י יֹוָחָנן,  ַרּבִ י יֹוָחָנן ַאּדְ ַרּבִ   ְוָרֵמי, ּדְ
ֵריׁש ָלִקיׁש.  ֵריׁש ָלִקיׁש ַאּדְ   ְוָרֵמי ּדְ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

   .ְונֹוַדע ,ָאַכל ְסֵפק ֵחֶלב"
   .ְונֹוַדע ,ְסֵפק ֵחֶלב

י   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ׁשֵ  ל ֶאָחד ְוֶאָחדּכְ את ַעל ּכָ ֵמִביא ַחטָּ    ,ם ׁשֶ

ל ֶאָחד ְוֶאָחד לּוי ַעל ּכָ ם תָּ ְך ֵמִביא ָאׁשָ    .ּכָ
ן ְיהּוָדה ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ְמעֹוןוְ  ַרּבִ י ׁשִ ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ ּום  ַרּבִ ְמעֹוןָאְמרּו ִמׁשּ י ׁשִ   : ַרּבִ

לּוי ֶאָחד,  ם תָּ א ָאׁשָ   ֵאינֹו ֵמִביא ֶאּלָ
ֱא  ּנֶ ָגג"" :ַמרׁשֶ ר ׁשָ ְגָגתֹו ֲאׁשֶ ה   - (ויקרא ה, יח) 117ַעל ׁשִ ָגגֹות ַהְרּבֵ ָתה ׁשְ    ,ַהּתֹוָרה ִריּבְ

לּוי ֶאָחד ם תָּ    ."ְוָאׁשָ
  

  , ֵריׁש ָלִקיׁש ְוָאַמר 
י: ְיִדיעֹות ְסֵפיקֹות  ָנה ַרּבִ אן ׁשָ אֹות -ּכָ קֹות ְלַחּטָ    .ִמְתַחּלְ

  
י יֹוָחָנןוְ    ָאַמר:  ַרּבִ

יְּ  ם ׁשֶ ׁשֵ אי ּכְ אֹות,  -ִדיעֹות ַוּדַ קֹות ְלַחּטָ ָעְלָמא ִמְתַחּלְ   ּבְ
ְך ְיִדיעֹות ָסֵפק  מֹות -ּכָ קֹות ַלֲאׁשָ    !ִמְתַחּלְ

                                                             
ָגג וְ  117 ר ׁשָ ְגָגתֹו ֲאׁשֶ ר ָעָליו ַהּכֵֹהן ַעל ׁשִ ם ֶאל ַהּכֵֹהן ְוִכּפֶ ָך ְלָאׁשָ ֶעְרּכְ ִמים ִמן ַהּצֹאן ּבְ   הּוא לֹא ָיַדע ְוִנְסַלח לוֹ ְוֵהִביא ַאִיל תָּ

  רש"י
. מת קבור בו וא''א להלך אחד טמא

   שלא יאהיל:
. ואינו יודע אם בטמא אם והלך בראשון

   בטהור ולא נכנס למקדש:
י וידע . וחזר והלך בשנבשני ונכנס

שהלך בשניהם והרי הוא טמא ודאי 
ונכנס למקדש בהעלם טומאה שנתעלם 

   ממנו טומאה:
. קרבן עולה ויורד שיש כאן חייב

   בתחלה ידיעה ודאית:
   . וידע שהוא ספק טמא:הלך בראשון

. למקדש בהעלם טומאה ששכח ונכנס
   הילוכו בשביל זו:

. הזה בשלישי ושנה בשביעי והזה ושנה
   וטבל:

   . וידע שהוא ספק טמא:והלך בשני וחזר
   . למקדש בהעלם טומאה:ונכנס
. או מחמת ביאה ראשונה או חייב

מחמת ביאה שניה דמה נפשך או ביאה 
   ראשונה או ביאה שניה בטומאה היתה:

. דאין כאן באחת מכולן ור''ש פוטר
ידיעה ודאית בתחלה שאף ידיעה תחלה 
של שביל שני ספיקא היא שהרי טהר לו 

מאה ראשונה אם הראשון הוא מטו
   הטמא:

. אף בראשונה ולקמן מפרש פוטר בכולן
  לה:

. בתמיה ממה נפשך ואפילו בקמייתא
טמא הוא קודם שנכנס היה טמא ודאי 

   וידיעת ודאי הוה ליה בתחלה:
. ואין כאן אלא שכח שהלך בראשון

   מקצת ידיעה:
. תנא קמא אליבא תנא קמא סבר כו'

ושנה ואינו  דרבי שמעון שפוטר בהזה
פוטר בראשונה סבר כיון דטומאת ודאי 
הוא אף על גב דאיהו לא ידע לה לכולהו 
דתיהוי ליה ידיעת ודאי אלא ידיעת 
ספק עדיפא היא מהנך ידיעות ספק 
דהזה ושנה דהתם ידע ליה לכולה 
מילתא ואפי' הכי ספק הוא אבל הכא 
אי הוה ידע לה לכולה מילתא הוה ליה 

לאו ידיעת ספק  ידיעה ודאית הילכך
היא אלא מקצת ידיעה ודאית ומקצת 
ידיעה ככל ידיעה ורבי שמעון בן יהודה 
אליבא דר''ש סבר לא אמרינן מקצת 

   ידיעה ודאית ככל ידיעה:
. לתנא קמא ואמאי ספק ידיעה היא

   פריך:
. חתיכה ספק חלב וספק אכל ספק חלב

   שומן:
. לו לאחר זמן שהוא ספק חלב ונודע

שם תלוי וחזר ואכל ספק והרי הוא בא
   חלב ונודע לו שספק חלב אכל:

. כו'. לקמיה פליגי כשם שמביא חטאת
ר' יוחנן ור''ש בן לקיש בפירושא דהא 

   מילתא דרבי:
. בפרשת אשם תלוי על שגגתו אשר שגג

   כתיב:
כאן שנה רבי ידיעות ספק מחלקות 

. והכי קאמר רבי כשיודע לו לחטאות
חטאת על כל לאחר זמן שחלב היה יביא 

אחד ואחד שידיעת ספק שהיתה לו 
בינתים מחלקתם דלא ניהוו שני זיתי 
חלב בהעלם אחד כך כל זמן שלא נודע 
לו שהן ודאי חלב אלא ספק חלב מביא 
אשם תלוי על כל אחת ואחת אלמא 
מדקתני שמביא חטאת על כל אחת 
סבירא ליה ידיעות ספק מחלקות 

   לחטאות:
בי כך אלא כך . לא אמר רור' יוחנן אמר

פירשה כשם שלענין חטאות שבאין על 
ידיעת ודאי ידיעת ודאי שבינתים 
מחלקות לחטאות כך לענין אשם תלוי 
הבא על ידיעת ספק ספק ידיעות 

   שבינתים מחלקות לאשמות:
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ָלָמא  ׁשְ י יֹוָחָנן ּדְ ּבִ ָיאַאּדְ ַרּבִ י יֹוָחָנן ָלא ַקׁשְ    :ַרּבִ

אן  ּה ָעׂשוּ ְולֹא ּבְ  ,ָעׂשוּ  –ּכָ    .ָכל ַהּתֹוָרה ּכּוּלָ
ֶהְדָיא, ִמ  לֹאּדְ  -הּוא  ָהָכא ִתיָבא ְיִדיָעה ּבְ ָקא ָאֵתי (ויקרא ה, ג) 118"ְוֶנְעָלם"ּכְ    ,הּוא ּדְ

ּה ָעׂשּו  ָכל ַהּתֹוָרה ּכּוּלָ    –ְולֹא ּבְ
ְכִתיב:  ֵעיַנן.  - (ויקרא ד כח) 119""אֹו הֹוַדע ֵאָליוּדִ ְייָתא ּבָ   ְיִדיָעה ַמַעּלְ

  
א ְלֵריׁש ָלִקיׁש,    ֶאּלָ

מֹוִקים ֵליּה  ַרּבִ ַאּדְ יּכְ ַרּבִ ָמֵעאל נֹוְקָמּה ּכְ   !י ִיׁשְ
  

ַמע ָלן    :ָהא ָקא ַמׁשְ
הּדְ  ִחּלָ ּתְ ֵעי ְיִדיָעה ּבַ ָמֵעאל ָלא ּבָ י ִיׁשְ    .ַרּבִ
  

ֵעי,  ָלא ּבָ יָטא ּדְ ׁשִ   ּפְ
יְתֵרי ֵליּה ְקָרֵאי  ָלא ְמּיַ ׁש!  (ויקרא ה, ד) "ְוֶנְעָלם"ִמּדְ יב ַעל ֶהְעֵלם ִמְקּדָ ִמיַחּיַ   ּדְ

  
ֵתי ָרֵאיַמהּו ּדְ י ֵלית ֵליּה ִמּקְ    ,ָמא: ּכִ

ָמָרא ִאית ֵליּה     ,ֲאָבל ִמּגְ
ַמע ָלן.   ָקא ַמׁשְ

  

הדרן עלך ידיעות הטומאההדרן עלך ידיעות הטומאההדרן עלך ידיעות הטומאההדרן עלך ידיעות הטומאה

                                                             

םאֹו ִכי ִיגַּ  118 ּנּו ְוהּוא ָיַדע ְוָאׁשֵ ּה ְוֶנְעַלם ִמּמֶ ר ִיְטָמא ּבָ ֻטְמַאת ָאָדם ְלכֹל ֻטְמָאתֹו ֲאׁשֶ   ע ּבְ
ר ָחָטא 119 אתֹו ֲאׁשֶ ִמיָמה ְנֵקָבה ַעל ַחּטָ ים תְּ ִעיַרת ִעּזִ נֹו ׂשְ ר ָחָטא ְוֵהִביא ָקְרּבָ אתֹו ֲאׁשֶ   אֹו הֹוַדע ֵאָליו ַחּטָ

  רש"י
אדמוקים לה כרבי ישמעאל 

. מאי דוחקיה למימר דלא כו'
בעי האי תנא ידיעה בתחלה 

ירא ליה דלמא לעולם בעי וסב
   כרבי דאמר ספק ידיעה כידיעה:

   . ריש לקיש:הא קא משמע לן
. דדריש מדלא מייתר ליה קרא

במתניתין ונעלם להעלם טומאה 
   והעלם מקדש:

  . הלכה למשה מסיני:מגמרא
  


