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 דף כז 

 

 שלחנו של אדם מכפר עליו כמו מזבח

ץ  "נאמר   עֵּ ַח  ְזבֵּ ַאּמֹות  ַהמִּ לֹוש  ְרּכֹו שָׁ ְואָׁ ֹבַה  גָׁ

ַאּמֹות ַוְיַדֵבר    ְשַתִים  ֵעץ  יו  ְוִקיֹרתָׁ ְרּכֹו  ְואָׁ לֹו  יו  ּוִמְקֹצעֹותָׁ

ְלָחן ֵאַלי   י    ֶזה ַהשֻּׁ ְפנֵּ לִּ ", פתח הכתוב ה' ֲאֶשר 

שלחן   שיש  ללמד  בשלחן,  וסיים  במזבח, 

 המכפר כמו מזבח.  

לקיש,   וריש  יוחנן  רבי  שבית  ואמרו  בזמן 

ועכשיו ,  מזבח מכפר על אדם,  המקדש קיים

המקדש   בית  אדם  ,  קיים שאין  של  שלחנו 

עליו  אורחים  מכפר  מכניס  כשהוא   ,

 ומאכילם. 

 

 כל הכלים שבמקדש  

 היו להם שניים ושלישים 

במקדש שהיו  הכלים  להם    ,כל  תחליף,  יש 

שאם נטמאו  ,  שניים ושלישיםשעשו כמותם  

  .יביאו שניים תחתיהן ,הראשונים

 

 כלי מקדש שאינם מקבלים טומאה

מטהרים את  נתבאר לעיל, שלאחר הרגל היו 

כלי העזרה מחמת טומאת עמי הארץ שנגעו 

 בהם ברגל. 

אינם ש,  יש כלי מקדש,  לדעת רבי אליעזרו

. אינם מקבלים טומאה כללצריכים לכך, כי 

ומזבח הנחושת שהכתוב  ,  והם מזבח הזהב 

 . החשיבם כקרקע שאינה מקבלת טומאה

בו  נאמר  הנחושת  " מזבח  ֲאָדָמה ,  ְזַבח  מִּ

י לִּ ֶאת    ַתֲעֶשה  ֶמיָך  ְשלָׁ ְוֶאת  ֹעֹלֶתיָך  ֶאת  יו  לָׁ עָׁ ַבְחתָׁ  ְוזָׁ

ְשִמי   ֶאת  ַאְזִּכיר  ֲאֶשר  קֹום  ַהּמָׁ ל  ְבכָׁ ֶרָך  ְבקָׁ ְוֶאת  צֹאְנָך 

ּוֵבַרְכִתיָך בֹוא ֵאֶליָך  )אָׁ הכתוב הרי ש  כ'(.   שמות כ' " 

ושלמים  עולות  בו  שמעלים  למזבח  קורא 

שעליו    ,אדמהמזבח   הנחושת,  מזבח  והוא 

 . ולות והשלמיםהעמעלים 

הנחושת למזבח  הוקש  הזהב  , ומזבח 

ה "שנאמר,   ְוַהְּמֹנרָׁ ן  ְלחָׁ ְוַהשֻּׁ ֹרן  אָׁ הָׁ ם  ּוִמְשַמְרתָׁ

ְזְבֹחת ְך ְוֹכל    ְוַהמִּ סָׁ ֶהם ְוַהּמָׁ ְרתּו בָׁ ּוְכֵלי ַהֹקֶדש ֲאֶשר ְישָׁ

תֹו  ללמד שהם שווים. ל"א(  במדבר ג'" )ֲעֹבדָׁ

אומרים רבי ,  יש  על  חולקים  שחכמים 

.  שכלים אלו טמאים הם,  ואומרים,  אליעזר

ואמנם מאחר שבאמת הם עשויים עץ, היה  

מקום לטהרם, כדין כלי עץ העשויים לנחת, 
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מאחר שהם מצופים שאינם מטלטלים. אלא  

, ולכן  נידונים ככלי מתכות, הם  נחושת וזהב

הם מקבלים טומאה, אף על פי שהם עשויים  

 לנחת. 

י אליעזר  שחכמים מודים לרב,  ויש אומרים

טומאה מקבלים  אינם  שהמזבחות  , בכך 

אומרים זאת  ,  אבל  ללמוד  צריך  שאין 

כלי אדמה אותם  גם מהכתוב הקורא  , שכן 

לולא הכתוב הזה, יש ללמוד שאינם מקבלים 

שאינם  טומאה,   עץ  כלי  הם  שהרי 

אינו ,  מטלטלים לנחת  העשוי  עץ  כלי  וכל 

טומאה נחושת מקבל  מצופים  שהם  ואף   .

ציפ בטל  הכתוב וזהב,  שהרי  אצלם,  ויים 

 קרא אותם כלי עץ. 

 

 תלמידי חכמים אין אור 

 של גיהנם שולטת בהן 

אלעזר רבי  אמר  אבהו  רבי  תלמידי ,  אמר 

קל  ,  אין אור של גיהנם שולטת בהן  ,חכמים

   .וחומר מסלמנדרא

סלמנדרא היא  ,ומה  אש  הסך  ,  שתולדת 

  ,תלמידי חכמים.  מדמה אין אור שולטת בו

ֵאש "   , שנאמר,שכל גופן אש ִרי ּכָׁ ֲהלֹוא ֹכה ְדבָׁ

ם   ַלע  ה'ְנאֻּׁ סָׁ ְיֹפֵצץ  )ּוְכַפִטיש  כ"ג"  על  כ"ט(,    ירמיהו 

   .אחת כמה וכמה

 

 אין אור של גיהנם שולטת בפושעי ישראל 

אין אור של גיהנם שולטת ,  אמר ריש לקיש

  .קל וחומר ממזבח הזהב, בפושעי ישראל

אלא כעובי זהב  שאין עליו    ,מה מזבח הזהב

, שהוא דבר מועט, ונעשה בו נס שהאש דינר

בוערת עליו כמה שנים ואינה שולטת בזהבו  

פ ישראללחסרו.  מצות   םשמלאי  ,ושעי 

 על אחת כמה וכמה.  ,כרמון

 

 מצות כרמון םמלאי ושעי ישראלפ

  , שנאמר,  מצות כרמון  םמלאי  ושעי ישראלפ

נָׁאֶוה  " ֵריְך  ּוִמְדבָׁ ִשְפֹתַתִיְך  ִני  ַהשָׁ ִרּמֹון ְּכחּוט  ְּכֶפַלח הָׁ

ֵתְך   ֵתְךַרקָׁ ְלַצּמָׁ ג'(,  ִמַבַעד  ד'  )שה"ש  תקרי "  אל 

ְך" נאמר   ,שבך  םרקניאלא    ",ַרָקתֵּ ועליהם 

מֹון "  " שהם מלאים כך במצוות.ְכֶפַלח ָהרִּ

 

 חומר בקודש  פרק  סליק

 וסדר מועד  מסכת חגיגה כלו

 הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו 
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