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רש"י

אש".
אשֶׁ,וְ נוֹּ ֵטלֶׁ ֵחלקֶׁ ְברֹּ ֶׁ
"שֶׁכ ֵֹּהןֶׁ ָּגדוֹּ לֶׁ ַמ ְק ִריבֶׁ ֵחלקֶׁ ְברֹּ ֶׁ
ָּתנו ַר ָּבנַ ן:
אש"?ֶׁ ֶׁ
יצדֶׁ" ַמ ְק ִריבֶׁ ֵחלקֶׁ ְברֹּ ֶׁ
" ֵכ ַ
זוֶׁ ֲאנִ יֶׁ ַמ ְק ִריב,
זוֶׁ ֲאנִ יֶׁ ַמ ְק ִריבִ ֶׁ,מנְ ָּחהֶׁ ֶֹּׁ
אוֹּ ֵמרֶׁ:עוֹּ ָּלהֶׁ ֶֹּׁ
אש"?ֶׁ ֶׁ
יצדֶׁ"נוֹּ ֵטלֶׁ ֵחלקֶׁ ְברֹּ ֶׁ
ֵכ ַ
זוֶׁ ֲאנִ יֶׁאוֹּ ֵכלָּ ֶׁ,א ָּשםֶׁזהֶׁ ֲאנִ יֶׁאוֹּ ֵכלֶׁ ֶׁ.
אוֹּ ֵמרַ ֶׁ:ח ָּטאתֶׁ ֶֹּׁ
אוֶׁ ָּח ֵמשֶֶׁׁ,מִֶׁ ַמ ֲע ֵשהֶׁלחםֶׁ ַה ָּפנִ יםֶׁ ֶׁ.
וְ נוֹּ ֵטלֶׁ ַח ָּלהֶׁ ִמ ְש ֵתיֶׁ ַחלוֹּ תַ ֶׁ,א ְר ַבעֶׁ ֶֹּׁ
ַר ִּביֶׁאוֹּ מֵֶׁרֶׁ ֶׁ:
ְלעוֹּ ָּלםֶׁ ָּח ֵמשֶֶׁׁ ֶׁ,
שנ ֱא ַמר"ֶׁ:וְ ָהיְ ָתה לְ ַא ֲהרן וּלְ ָבנָ יו"( 51ויקרא כד ,ט)ֶֶׁׁ-מ ֱח ָּצהֶׁ ְל ַא ֲהרֹּןֶׁומ ֱח ָּצהֶׁ ְל ָּבנָּ יו"ֶׁ .
ָּהא גו ָּפא ַק ְׁשיָּ א:
ָּא ְׁמ ַר ְׁת" :נוֹּ ֵטלֶׁ ַח ָּלהֶׁ ַא ַחתֶׁ ִמ ְש ֵתיֶׁ ַחלוֹּ ת",
ַמ ִּני?
ַר ִּבי ִּהיאְׁ ,ד ָּא ַמרַ :פלְׁ ָּגא ָּש ֵקיל.
אוֶׁ ָּח ֵמשֶֶׁׁ ִמ ַמ ֲע ֵשהֶׁלחםֶׁ ַה ָּפנִ ים",
ֵא ָּימא ְׁמצִּ ֲיע ָּתאַ " :א ְר ַבעֶׁ ֶֹּׁ
ֲא ָּתאן לְׁ ַר ָּבנַ ן ְׁד ָּא ְׁמ ֵרי :לָּ א ָּש ֵקיל ַפלְׁ ָּגא.
ֵא ָּימא ֵס ָּיפאַ " :ר ִּביֶׁאוֹּ ֵמרְ ֶׁ:לעוֹּ ָּלםֶׁ ָּח ֵמשֶׁ".
ישא וְׁ ֵס ָּיפא ַ -ר ִּבי ,ו ְׁמצִּ ֲיע ָּתא – ַר ָּבנַן?!
ֵר ָּ
ָּא ַמר ַא ֲּביֵי:
ישא ו ְׁמצִּ ֲיע ָּתא ַר ָּבנַ ן ,ומוֹ דו ַר ָּבנַ ן ִּב ְׁפרו ָּסה,
ֵר ָּ
ְׁדלָּ או אוֹ ַרח ַא ְׁר ָּעא לְׁ ֵמ ְׁיתבָּ ה לְׁ כֹ ֵהן גָּ דוֹ ל.
אוֶׁ ָּח ֵמשֶׁ"?
יח,א ו ַמאי " ַא ְר ַבעֶׁ ֶֹּׁ
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לְׁ ַר ָּבנַ ן ְׁד ָּא ְׁמ ֵרי :נִּ כְׁ נָּ ס נוֹ ֵטל ֵשש ,יוֹ צֵ א נוֹ ֵטל ֵשש ,ו ְׁשכַ ר ַה ָּג ַפת ְׁדלָּ תוֹ ת לֹא ָּש ִּקיל
ִּמ ְׁש ֵתים ֶע ְׁש ֵרה ָּב ֵעי ִּמ ְׁיפלַ גְׁ ,בצִּ יר ֲח ָּדא ִּמ ַפלְׁ ָּגא ָּ -ח ֵמש ָּש ֵקיל.
לְׁ ַר ִּבי יְׁ הו ָּדה ְׁד ָּא ַמרִּ :נכְׁ נָּ ס נוֹ ֵטל ֶשבַ עְׁ ,ש ַתיִּ ם ִּב ְׁשכַ ר ֲהגָּ ַפת ְׁדלָּ תוֹ ת ,יוֹ צֵ א נוֹ ֵטל ָּח ֵמש,
ֵמ ֶע ֶשר ָּב ֵעי ִּמ ְׁיפלַ גְׁ ,בצִּ יר ֲח ָּדא ִּמ ַפלְׁ ָּגא ָּ -ש ֵקיל ַא ְׁר ַבע.
ָרבָ א ָּא ַמר:
כו ָּלה ַר ִּבי ִּהיא,
וְׁ ָּסבַ ר לָּ ה ְׁכ ַר ִּבי יְׁ הו ָּדה.
וְׁ ֶא ָּלא ַמאי " ַא ְר ַבע"? ָּהא ָּח ֵמש ָּב ֵעי לְׁ ִּמ ְׁש ַקל!
לָּ א ַק ְׁשיָּ א:
ָּהא ְׁ -ד ִּא ָּיכא ִּמ ְׁש ָּמר ַה ִּמ ְׁת ַע ֵכב,
ָּהא ְׁ -דלֵ ָּיכא ִּמ ְׁש ָּמר ַה ִּמ ְׁת ַע ֵכב.
ִּאי ְׁד ִּא ָּיכא ִּמ ְׁש ָּמר ַה ִּמ ְׁת ַע ֵכב ִּ -מ ְׁשמֹנֶ ה ָּב ֵעי לְׁ ִּמ ְׁפלַ ג ,וְׁ ָּש ֵקיל ַא ְׁר ַבע.
ִּאי ְׁדלֵ ָּיכא ִּמ ְׁש ָּמר ַה ִּמ ְׁת ַע ֵכב ֵ -מ ֶע ֶשר ָּב ֵעי לְׁ ִּמ ְׁפלַ ג ,וְׁ ָּש ֵקיל ָּח ֵמש.
ִּאי ָּהכִּ יַ ,מאיַ " :ר ִביֶׁאוֹּ ֵמרְ ֶׁ:לעוֹּ ָּלםֶׁ ָּח ֵמשֶׁ"!
ַק ְׁשיָּ א.
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וְׁ ָּהי ְָּׁתה לְׁ ַא ֲהרן ולְׁ בָּ ָּניו ואכלוהו במקום קדוש
מילה התווספה ע"פ הגהות הב"ח.

משתי חלות .של עצרת:
ארבע או חמש .בכל שבת ושבת
ולקמיה מפרש מתי ארבע ומתי
חמש:
והיתה לאהרן ולבניו .בלחם הפנים
כתיב:
מחצה לאהרן כו' .ואף על פי שהן
שנים עשר יש בהן שתי חלות שאינן
מתחלקות כדמפרש ואזיל:
אתאן לרבנן .דאמרי לא שקיל פלגא
דאי שקיל פלגא בציר מחמש לא
שקיל:
רישא ומציעתא רבנן .דאמרי לא
שקיל פלגא אלא בציר מפלגא
ודקשיא לך חלה דשתי לחם דשקיל
לה כולה מודו רבנן דלאו אורח ארעא
למיפרסיה ולמיתב פרוסה לכ''ג:
ומאי ארבע או חמש .מתי ארבע ומתי
חמש:
לרבנן .דפליגי עליה דר' יהודה בפרק
החליל (סוכה דף נו ).ואמרי משמר
היוצא נוטל שש ומשמר הנכנס נוטל
שש חלות ושכר הגפת דלתות לא
שקיל משמר הנכנס נמצאו כולן
באות ומחלקות וכהן גדול חולק עם
שתיהן ומשנים עשר בעי מיפלג
ומחצה שלם אינו נוטל בציר חדא
מפלגא חמש שקיל:
לר' יהודה דאמר נכנס נוטל שתים.
בלא מחלוקת בשכר שהוא מקיף
למוצאי שבת דלתות העזרה וחיל
והיכל ולשכות שפתחו שחרית משמר
שיצא לו מעשר בעי מיפלג שאין
השתים באות במחלוקת כי שכרם
הם:
בציר חדא מפלגא .דעשר ושקיל
ארבע:
כולה רבי היא .דאמר פלגא שקיל:
וסבר לה כרבי יהודה .דאין השתים
מתחלקות לעולם :אלא מאי ארבע
הא חמש בעי למישקל לא קשיא הא
דאיכא משמר המתעכב וכו' .פעמים
שיום טוב חל בשני בשבת ויש משמר
מקדים ובא מערב שבת ומתעכב עד
הרגל שכל המשמרות באות ברגל או
פעמים שמוצאי יום טוב ערב שבת
והמשמרות הולכות למקומם בערב
שבת ויש משמר שמתעכב שם עד
מוצאי שבת ותנן במסכת סוכה (דף
נה ):שבת שבתוך הרגל היו כל
המשמרות שוות בחילוק לחם הפנים
וכן י''ט הסמוך לשבת בין מלפניה
שאין יכולין לשוב בשבת למקומן בין
מלאחריה שעל כרחן הן מקדימין
לבא מע''ש היו כל המשמרות שוות
בחילוק לחם הפנים שהרי על כרחן
שוהין שם והרי היא כשבת שבתוך
הרגל חל יום אחד להפסיק בינתים
או מלפניה כגון שכלה המועד
בחמישי בשבת או מאחריה שהתחיל
המועד בשני בשבת לא היה להם
להקדים לבא מלפני השבת אינן שוות
אלא משמר המתעכב בשבת בין
שהוא משמר אחד בין שהוא
משמרות הרבה נוטל שתי חלות
והשאר מתחלקות למשמר היוצא
ונכנס שזמנו קבוע לאותה שבת:
אי הכי .דמציעתא רבי היא מאי
לעולם חמש:

 .83יח ,א
ִמ ְׁשנָה
לוֶׁ ְֶׁז ֵקנִ יםֶׁ ִמ ִז ְקנֵ יֶׁ ֵביתֶׁ ִדיןֶׁ ֶׁ,
ָּמ ְסרוֶֶׁׁ ֶֹּׁ
וְ קוֹּ ִריןֶׁ ְל ָּפנָּ יוֶׁ ְב ֵסדרֶׁ ַהיוֹּ םֶׁ ֶׁ,
תֶׁ ֶׁ.
אוֶׁש ָּמאֶׁלֹּאֶׁ ָּל ַמ ְד ָּ ֶׁ
תֶׁ ֶֹּׁ
יךֶׁ,ש ָּמאֶׁ ָּש ַכ ְח ָּ ֶׁ
ישיֶׁכ ֵֹּהןֶׁגָּ דוֹּ לְ ֶׁ,ק ָּראֶׁ ַא ָּתהֶׁ ְב ִפ ְֶׁ
וְ אוֹּ ְמ ִריםֶׁ ֶֹּׁ
לוִ ֶׁ:א ִ
ֶׁ

תוֶׁ ְב ַש ַערֶׁ ִמזְ ָּרחֶׁ ֶׁ,
ערבֶׁיוֹּ םֶׁ ִכפו ִריםֶׁ ַש ֲח ִריתֶׁ ַמ ֲע ִמ ִידיןֶׁאוֹּ ֶֹּׁ
ומֶַׁ ֲע ִב ִיריןֶׁ ְל ָּפנָּ יוֶׁ ָּפ ִריםֶׁוְ ֵא ִליםֶׁו ְכ ָּב ִשיםֶׁ ְכ ֵדיֶׁשיְ ֵהאֶׁ ַמ ִכירֶׁוְ ָּרגִ ילֶׁ ָּב ֲעבוֹּ ָּדהֶׁ ֶׁ.
ֶׁ

ָּכלֶׁ ִש ְב ַעתֶׁ ַה ָּי ִמיםֶׁלֹּאֶׁ ָּהיוֶֶׁׁמוֹּ נְ ִעיןֶׁ ִממנוֶֶׁׁ ַמ ֲא ָּכלֶׁו ִמ ְשתהֶׁ ֶׁ,
תוֶׁל ֱאכוֹּ לֶׁ ַה ְר ֵבהֶׁ ֶׁ,
יחיןֶׁאוֹּ ֶֹּׁ
ערבֶׁיוֹּ םֶׁ ַה ִכפו ִריםֶׁ ִעםֶׁ ֲח ֵש ָּיכהֶׁלֹּאֶׁ ָּהיוֶֶׁׁ ַמ ִנ ִ
ִמ ְפנֵ יֶׁש ַה ַמ ֲא ָּכלֶׁ ֵמ ִביאֶׁאתֶׁ ַה ֵשינָּ ה.

ְׁג ָמ ָרא
ִּב ְׁשלָּ ָּמא "ש ָּמאֶׁ ָּש ַכח"  -לְׁ ַח ֵיי.
ֶא ָּלא "ש ָּמאֶׁלֹּאֶׁ ָּל ַמד"?
ִּמי מוֹ ְׁק ִּמינַ ן ִּכי ַהאי ַגוְׁ ונָּ א?!
וְׁ ָּה ַתנְׁ יָּ א:
""וְ ַהכּ ֵהן ַה ָ ּגדול ֵמ ֶא ָחיו" (ויקרא כא ,י)ֶֶׁׁ-ש ְי ֵהאֶׁ ָּגדוֹּ לֶׁ ֵמאחֶָּׁיוֶׁ ְבכֹּחְֶַׁ ֶׁ,בנוֹּ יְ ֶׁ,ב ָּח ְכ ָּמהֶׁ,ו ְבעוֹּ שרֶׁ ֶׁ.
ֲא ֵח ִּריםֶׁאוֹּ ְמ ִריםֶׁ ֶׁ:
תו?ֶׁ ֶׁ
לוֶׁשא ָּחיוֶׁ ַהכֶֹּׁ ֲהנִ יםֶׁ ְמגַ ְד ִליןֶׁאוֹּ ֶֹּׁ
ִמ ַניִ ןֶׁש ִאםֶׁ ֵאיןֶׁ ֶֹּׁ
ַת ְלמודֶׁלוֹּ ַמר"ֶׁ:וְ ַהכּ ֵהן ַה ָ ּגדול ֵמ ֶא ָחיו"ֶַׁ ֶׁ-ג ְד ֵלהוֶֶׁׁ ִמשלֶׁא ָּחיו"!
ָּא ַמר ַרב יוֹ ֵסף:
לָּ א ַק ְׁשיָּ א:
ָּכאן ְׁ -ב ִּמ ְׁק ָּדש ִּראשוֹ ן.
ָּכאן ְׁ -ב ִּמ ְׁק ָּדש ֵשנִּ י.
ְׁד ָּא ַמר ַרב ַא ִסי:
ַת ְׁר ְׁקבָּ א ְׁד ִּדינָּ ֵרי ַעיְׁ ילָּ א לֵ יה ָּמ ְׁר ָּתא ַבת ַביְׁ יתוֹ ס לְׁ יַ ַנאי ַמלְׁ ָּכא ַעדְׁ 53דאוֹ ְׁק ֵמיה לִּ יהוֹ ֻׁש ַע ֶבן ַג ְׁמלָּ א ְׁבכָּ ֲהנֵ י ַר ְׁב ְׁרבֵ י.
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מסורת הש"ס

רש"י
מתני'
אישי .אדוני:
קורין לפניו בסדר היום .פרשת
אחרי מות וכן כל שבעת הימים:
שיהא מכיר .מתבונן בבהמות
העוברות לפניו לתת אל לבו
בהלכות סדר היום:
גמ'
במקדש ראשון .לא העמידו
אלא על פי התורה כהנים
מהוגנין:
מרתא בת בייתוס .אלמנה
עשירה היתה וקידשה יהושע בן
גמלא ונתנה ממון לינאי המלך
ומינהו להיות כהן גדול:
תרקבא .חצי סאה תרי קב:
דינרי .זהובים:

 .04יח ,א
תוֶׁ ְב ַש ַערֶׁ ִמזְ ָּרחֶׁ ֶׁ,
"ערבֶׁיוֹּ םֶׁהֶַׁ ִכפו ִריםֶׁ ַש ֲח ִרית [ ַמ ֲע ִמ ִידיןֶׁאוֹּ ֶֹּׁ
ו ַמ ֲע ִב ִיריןֶׁ ְל ָּפנָּ יוֶׁ ָּפ ִריםֶׁוְ ֵא ִליםֶׁו ְכ ָּב ִשיםֶׁ ְכ ֵדיֶׁשיְ ֵהאֶׁ ַמ ִכירֶׁוְ ָּרגִ ילֶׁ ָּב ֲעבוֹּ ָּדה"].
ָּתנָּ א:
" ַאףֶׁ ַה ְש ִע ִירים".
וְׁ ַת ָּנא ִּד ַידןַ ,מאי ַט ְׁע ָּמא לָּ א ְׁתנָּ א ְׁש ִּע ִּירים?
ֵכיוָּ ן ְׁד ַעל ֵח ְׁטא ָּק ָּאתו ָּחלְׁ ָּשה ַד ֲע ֵתיה.
ִּאי ָּהכִּ יַ ,פר ִּנַמי,
ַעל ֵח ְׁטא הוא ְׁד ָּא ֵתי!
ַפר ֵכיוָּ ן ְׁד ָּעלָּ יו וְׁ ַעל ֶא ָּחיו ַהכֹ ֲהנִּ ים הוא ְׁד ָּא ֵתי,
ְׁב ֶא ָּחיו ַהכ ֲהנִּ יםִּ ,אי ִּא ָּיכא ִּאינִּ יש ְׁד ִּאית ֵביה ִּמ ְׁיל ָּתא ֵמ ַידע יָּ ַדע לֵ יה ו ְׁמ ַה ַדר לֵ יה ִּב ְׁתשובָּ ה.
ְׁבכו ְׁלהו יִּ ְׁש ָּר ֵאל לָּ א יָּ ַדע.
ָּא ַמר ָרבִ ינָ א:
ַהיְׁ ינו ְׁד ָּא ְׁמ ִּרי ֱאינָּ ֵשיִּ " :אי ַבר ַא ְׁח ֵת ְׁיך ַד ָּיילָּ א ָּהוֵ י ֲחזֵ יְׁ ,בשו ָּקא ַק ֵמיה לָּ א ַת ֲחלִּ יף".

רש"י
דיילא .שוטר המלך:
בשוקא קמיה לא תחליף .מתוך
שהיה מכירך מתחילה בקי הוא
בעושרך ובמעשיך למצוא עלילה
לגבות ממך ממון:

 .04יח ,א
" ָּכלֶׁ ִש ְב ַעתֶׁ ַה ָּי ִמיםֶׁלֹּאֶׁ ָּהיוֶֶׁׁמוֹּ נְ ִעין [ ִממנוֶֶׁׁ ַמ ֲא ָּכלֶׁו ִמ ְשתהֶׁ ֶׁ,
תוֶׁל ֱאכוֹּ לֶׁ ַה ְר ֵבהֶׁ ֶׁ,
יחיןֶׁאוֹּ ֶֹּׁ
ערבֶׁיוֹּ םֶׁ ַה ִכפו ִריםֶׁ ִעםֶׁ ֲח ֵש ָּיכהֶׁלֹּאֶׁ ָּהיוֶֶׁׁ ַמ ִנ ִ
ִמ ְפנֵ יֶׁש ַה ַמ ֲא ָּכלֶׁ ֵמ ִביאֶׁאתֶׁ ַה ֵשינָּ ה].
ַתנְׁ יָּ א:
" ַר ִּבי יְ הו ָדה ֶּבן נְ קוֹ ָסאֶׁאוֹּ ֵמרֶׁ ֶׁ:
סוֶׁ ֶׁ.
יציםֶׁ ְכ ֵדיֶׁ ְלמֶַׁ ְס ְמ ֶֹּׁ
ַמ ֲא ִכ ִיליןֶׁאוֹּ ֶֹּׁ
תוֶׁ ְס ָּלתוֹּ תֶׁו ֵב ִ
לוֶׁ ֶׁ:
ָּא ְמרוֶֶׁׁ ֶֹּׁ
יאוֶׁ ִל ֵידיֶׁ ִחימום".
ָּכלֶׁש ֵכןֶׁ,ש ַא ָּתהֶׁ ְמ ִב ֶֹּׁ
ַתנְׁ יָּ א:
"סו ְמכוֹ סֶׁ ָּא ַמרֶׁ ִמשוםֶׁ ַר ִּבי ֵמ ִּאירֶׁ ֶׁ:
תוֶׁלֹּאֶׁאב"יֶׁ ֶׁ,
ֵאיןֶׁ ַמ ֲא ִכ ִיליןֶׁאוֹּ ֶֹּׁ
וְ ָּא ְמ ִריֶׁ ָּלהֶֶׁׁ:לֹּאֶׁ"אבב"י"ֶׁ ֶׁ,
וְ יֵ שֶֶׁׁאוֹּ ְמ ִריםַ ֶׁ:אףֶׁלֹּאֶׁיַ יִ ןֶׁ ָּל ָּבן".
"לֹּאֶׁאב"י"  -לֹא ֶא ְׁתרוֹ ג ,וְׁ לֹא ֵביצִּ ים ,וְׁ לֹא יַ יִּ ן יָּ ָּשן,
"וְ ָּא ְמ ִריֶׁ ָּלהֶֶׁׁלֹּאֶׁאבב"י"  -לֹא ֶא ְׁתרוֹ ג ,וְׁ לֹא ֵביצִּ ים ,וְׁ לֹא ָּב ָּשר ָּש ֵמן ,וְׁ לֹא יַ יִּן יָּ ָּשן,
"וְ יֵ שֶֶׁׁאוֹּ ְמ ִריםֶׁ ַאףֶׁלֹּאֶׁיַ יִ ןֶׁ ָּל ָּבן" ִּ -מ ְׁפנֵ י ֶש ַה ַייִּן לָּ בָּ ן ֵמבִּ יא ֶאת ָּה ָּא ָּדם לִּ ֵידי טו ְׁמ ָּאה.

רש"י
מאכילין אותו .ערב יום
הכפורים שחרית סלתות וביצים
כדי למסמס אכילה שבמעיו
לשלשלו שלא יצטרך לנקביו
למחרת:
לידי חימום .של קרי שהסלתות
וביצים מרבים את הזרע:
אב''י ואבב''י .סימנים הן
ומפרש להו ואזיל:

 .04יח ,א-ב
ָּתנו ַר ָּבנַ ן:
"זָּ בֶׁתוֹּ ִליןֶׁ ְב ַמ ֲא ָּכלֶׁ,וְ ָּכלֶׁ ִמינֵ יֶׁ ַמ ֲא ָּכלֶׁ ֶׁ.
ֶּא ְל ָעזָ ר ֶּבן ִּפנְ ָחסֶׁאוֹּ ֵמרֶׁ ִמשוםֶׁ ַר ִּבי יְ הו ָדה ֶּבן ְב ֵת ָיראֶׁ ֶׁ:
תוֶׁחגב"יֶׁוְ לֹּאֶׁגב"םֶׁ ֶׁ,
ֵאיןֶׁ ַמ ֲא ִכ ִיליןֶׁאוֹּ ֶֹּׁ
יאיןֶׁ ִל ֵידיֶׁטו ְמ ָּאה".
וְ לֹּאֶׁ ָּכלֶׁ ְד ָּב ִריםֶׁ ַה ְמ ִב ִ
"לֹּאֶׁחגב"י"  -לֹא ָּחלָּ ב ,וְׁ לֹא ְׁגבִּ ינָּ ה ,וְׁ לֹא ֵביצָּ ה ,וְׁ לֹא יַ יִּן.
"וְ לֹּאֶׁגב"ם" ֵ -מי ְׁג ִּר ִּיסין ֶשל פוֹ ל ,ובָּ ָּשר ָּש ֵמן ,ו ֻׁמ ְׁריַ יס.
יאיןֶׁ ִל ֵידיֶׁטו ְמ ָּאה"  -לְׁ ַאתוֹ יֵ י ַמאי?
"וְ לֹּאֶׁ ָּכלֶׁ ְד ָּב ִריםֶׁ ַה ְמ ִב ִ
לְׁ ַאתוֹ יֵ י ָּהא ְׁד ָּתנו ַר ָּבנָּן:
יאיםֶׁאתֶׁ ָּה ָּא ָּדםֶׁ ִל ֵידיֶׁטו ְמ ָּאהֶׁ,וְ ֵאלוֶֶׁׁהןֶׁ ֶׁ:
" ֲח ִמ ָּשהֶׁ ְ ֶׁד ָּב ִריםֶׁ ְמ ִב ִ
יציםֶׁוְ ַה ַג ְר ִגיר".
יח,ב ַהשום ^וְ ַה ַש ֲח ַליִ םֶׁוַ ֲח ַלגְ לוֹּ גוֹּ תֶׁוְ ַה ֵב ִ
"וַ ֵ ּי ֵצא ֶא ָחד ֶאל ַה ּ ָש ֶדה לְ לַ ֵ ּקט ארת" (מלכים ב' ד ,לט).
ָּתנָּ א ִּמ ְׁש ֵמיה ְׁד ַר ִּבי ֵמ ִּאיר:
"זהֶׁ ַג ְ ֶׁר ִגיר".
ָּא ַמר ַר ִבי יוֹ ָחנָ ן :לָּ ָּמה נִּ ְׁק ָּרא ְׁש ָּמן "אורות"?
ֶש ְׁמ ִּאירוֹ ת ֶאת ָּה ֵעינַ יִּ ם.
ָּא ַמר ַרב הונָ א:
ַהמוֹ צֵ א ַג ְׁר ִּגיר,
ִּאם יָּכוֹ ל לְׁ ָּאכְׁ לוֹ  -אוֹ כְׁ לוֹ ,
וְׁ ִּאם לָּ או ַ -מ ֲעבִּ ירוֹ ַעל ַג ֵבי ֵעינָּ יו.
ָּא ַמר ַרב ַפ ָפא:
ְׁבגַ ְׁר ִּג ָּירא ִּמצְׁ ָּרנָּ ָּאה.

רש"י
זב תולין לו במאכל .אם אכל
מאכל הרבה מכל מין שהוא
תולין לומר שמחמת רוב מאכל
ראה ואינו זב לטומאת שבעה
ולקרבן דכתיב (ויקרא טו) בשרו
ולא מחמת אונסו אבל בעל קרי
טמא באונס דאין קרי וזוב
באים ממקום אחד ואין
מראיהם שוה שהזוב דומה למי
בצק של שעורין ואינו קשור
אלא כלובן ביצה המוזרת
ושכבת זרע קשור כלובן ביצה
שאינה מוזרת:
אין מאכילין אותו .בימי
בדיקתו:
השחלין .קרשי''ן:
חלגלוגות .פולפו''ר:
הגרגיר .ארוג''א:
מצרנאה  .הגדל על המיצר שאין
סביבותיו זרע אחר שיכחיש
כחו:

 .08יח ,ב
ָּא ַמר ַרב ִג ֵידל ָּא ַמר ַרב:
ישן ְׁב ַט ִּליתוֹ ֶשל ַב ַעל ַה ַביִּ ת.
ֹא
ל
ים
ַאכְׁ ְׁסנַ אי לֹא יֹאכַ ל ֵביצִּ וְׁ יִּ ַ
ַרב ִּכי ִּמ ְׁקלַ ע לְׁ ַד ְׁר ִּשישַ ,מכְׁ ִּריז:
ַמאן ָּהוְׁ יָּ א לְׁ יוֹ ָּמא.
ַרב נַ ְח ָמןַ ,כד ִּמ ְׁקלַ ע לִּ ְׁשכַ נְׁצִּ יב ַמכְׁ ִּריז:
ַמאן ָּהוְׁ יָּ א לְׁ יוֹ ָּמא.
וְׁ ָּה ַתנְׁ יָּ א:
קבֶׁאוֹּ ֵמרֶׁ ֶׁ:
יעזֶּ ר ֶּבן יַ ֲע ֹ
" ַר ִּבי ֱא ִּל ֶּ
זוֶׁ,וְ יֵ ֵל ְֶׁךֶׁוְ יִ ָּשאֶׁ ִא ָּשהֶׁ ִב ְמ ִדינָּ הֶׁ ַאחרתֶׁ ֶׁ,
לֹּאֶׁיִ ָּשאֶׁ ָּא ָּדםֶׁ ִא ָּשהֶׁ ִב ְמ ִדינָּ הֶׁ ֶֹּׁ
תוָּ ֶׁ,אבֶׁנוֹּ ֵשאֶׁבִֶׁת ֶֹּׁוֶׁ ֶׁ,
ש ָּמאֶׁיִ זְ ַד ְווגוֶֶׁׁזהֶׁ ֵאצלֶׁזהֶׁ,וְ נִ ְמ ָּצאֶׁ ָּאחֶׁנוֹּ ֵשאֶׁ ֲאחוֹּ ֶֹּׁ
ְמ ַמ ֵלאֶׁ ָּכלֶׁ ָּהעוֹּ ָּלםֶׁכול ֶֹּׁוֶׁ ַמ ְמזֵ רותֶׁ ֶׁ,
וְ ַעלֶׁזהֶׁנ ֱא ַמר" :ו ָּמלְ ָאה ָה ָא ֶרץ זִ ּ ָמה" (ויקרא ,יט ,ל)"!
ָּא ְׁמ ֵרי:
ַר ָּבנַ ן ָּקלָּ א ִּאית לְׁ הו.
וְׁ ָּה ָּא ַמר ָרבָ א:
ישב ִּשבְׁ ָּעה נְׁ ִּק ִּיים!
ְׁתבָּ עו ָּה לְׁ ִּה ָּנ ֵשא ,וְׁ נִּ ְׁת ַפיְׁ ָּסה צְׁ ִּריכָּ ה לֵ ֵ
ַר ָּבנַ ן אוֹ דו ֵעי ָּהוו מוֹ ְׁדעו לְׁ הוִּ ,מ ְׁק ַדם ָּהוו ַק ְׁד ֵמי ו ְׁמ ַש ְׁד ֵרי ְׁשלו ָּחא.
וְׁ ֵאי ָּב ֵעית ֵא ָּימא:
ֶא ָּלא יִּ חו ֵדי ָּהוו ְׁמיַ ֲח ֵדי לְׁ הו,
לְׁ ִּפי ֶש ֵאינוֹ דוֹ ֶמה ִּמי ֶש ֵיש לוֹ ַפת ְׁב ַסלוֹ לְׁ ִּמי ֶש ֵאין לוֹ ַפת ְׁב ַסלוֹ .

רש"י
לא יאכל ביצים .שמביאין לידי
קרי ומתגנה על בני הבית:
לא יישן בטליתו של בעל הבית.
שהוא מתכסה בה ביום שלא
ימצא עליה קרי:
כי מיקלע לדרשיש .שם היה
רגיל לילך:
מאן הויא ליומא .יש אשה
שתנשא לי ליומא שאתעכב כאן
ותצא לאחר מכאן:
זה אצל זה .בן שיוליד במדינה
זו עם בת שיוליד במדינה
אחרת:
רבנן קלא אית להו .ושמם קרוי
על בניהם:
צריכה לישב שבעה נקיים.
מיום שנתרצית שמא מחמת
חימוד ראתה דם:
יחודי בעלמא .ואין נזקקין להן
אלא שהנשוי אשה אין מתאוה
כמי שאין לו אשה:

 .00יח ,ב – יט ,א
ִמ ְׁשנָה
ְמ ָּסרוהוֶֶׁׁזִ ְקנֵ יֶׁ ֵביתֶׁ ִדיןֶׁ ְלזִ ְקנֵ יֶׁ ְכהונָּ הֶׁ ֶׁ,
ְֶׁוה ֱעלוהוֶֶׁׁ ְל ֵביתֶׁ ַא ְב ִטינָּ סְֶׁ ֶׁ,ו ִה ְש ִביעוהוֶֶׁׁ,וְ נִ ְפ ְטרוֶֶׁׁוְ ָּה ְלכוֶֶׁׁ ָּלהםֶׁ ֶׁ.
ישיֶׁכ ֵֹּהןֶׁ ָּגדוֹּ לָּ ֶׁ,אנוֶֶׁׁ ְשלו ֵחיֶׁ ֵביתֶׁ ִדיןֶׁ,וְ ַא ָּתהֶׁ ְשלו ֵחנוֶֶׁׁו ְש ִליחֶֶַׁׁ ֵביתֶׁ ִדיןֶׁ ֶׁ.
וְ ָּא ְמרוֶֶׁׁ ֶֹּׁ
לוִ ֶׁ:א ִ
מוֶׁ ְב ַביִ תֶׁ ַהזהֶׁשלאֶׁ ְת ַשנהֶׁ ָּד ָּברֶׁ ִמ ָּכלֶׁ ַמהֶׁש ָּא ַמ ְרנוֶֶׁׁ ְל ֶָּׁךֶׁ ֶׁ.
יךֶׁ ְב ִמיֶׁש ִש ֵכןֶׁ ְש ֶֹּׁ
יעיןֶׁ ָּאנוֶֶׁׁ ָּעל ְֶׁ
ַמ ְש ִב ִ
הואֶׁפוֹּ ֵרשֶֶׁׁובוֹּ כהֶׁ ֶׁ,
וְ ֵהןֶׁפוֹּ ְר ִשיןֶׁובוֹּ ִכיןֶׁ ֶׁ.
ֶׁ

ִאםֶׁ ָּהיָּ הֶׁ ָּח ָּכםֶֶׁׁ-דוֹּ ֵרשֶֶׁׁ ֶׁ,
שיםֶׁ ְל ָּפנָּ יוֶׁ ֶׁ.
וְ ִאםֶׁ ָּלאוֶַׁ ֶׁ-ת ְל ִמ ֵידיֶׁ ֲח ָּכ ִמיםֶׁדוֹּ ְר ִ ֶׁ
וְ ִאםֶׁ ָּרגִ ילֶׁ ִל ְקרוֹּ תֶֶׁׁ-קוֹּ ֵראֶׁ ֶׁ,
וְ ִאםֶׁ ָּלאוֶֶׁׁ-קוֹּ ִריןֶׁ ְל ָּפנָּ יוֶׁ ֶׁ.
ֶׁ

ו ַבמהֶׁקוֹּ ִריןֶׁ ְל ָּפנָּ יו?ֶׁ ֶׁ
ְב ִאיוֹּ בֶׁו ְבעזְ ָּראֶׁו ְב ִד ְב ֵריֶׁ ַה ָּי ִמיםֶׁ ֶׁ.
זְ ַכ ְריָ ה ֶּבן ְקבו ָטלֶׁאוֹּ ֵמרֶׁ ֶׁ:
יתיֶׁ ְל ָּפנָּ יוֶׁבְֶׁ ָּדנִ ֵיאל.
ְפ ָּע ִמיםֶׁ ַה ְר ֵבהֶׁ ָּק ִר ִ

יט,א ְׁג ָמרָָא
ָּתנָּ א:
דוֶׁ ֲח ִפינָּ ה".
" ְל ַל ְמ ֶֹּׁ
ָּא ַמר ַרב ַפ ָפא:
ְׁש ֵתי לְׁ ָּשכוֹ ת ָּהיו לוֹ לְׁ כֹ ֵהן ָּגדוֹ ל,
ַא ַחת לִּ ְׁש ַכת ַפ ְׁר ֶה ְׁד ִּרין,
וְׁ ַא ַחת לִּ ְׁש ַכת ֵבית ַא ְׁב ִּטינָּ ס.
ַא ַחת – ַב ָּצפוֹ ן,
וְׁ ַא ַחת ַב ָּדרוֹ ם.
" ַא ַחת ַב ָּצפוֹ ן",
ִּד ְׁתנַן:
" ֵששֶֶׁׁלְֶׁ ָּשכוֹּ תֶׁ ָּהיוֶֶׁׁ ָּב ֲעזָּ ָּרהָּ ֶׁ,שלֹּשֶֶׁׁ ַב ָּצפוֹּ ןֶׁוְ ָּשלֹּשֶֶׁׁ ַב ָּדרוֹּ םֶׁ .
ש ַב ָּדרוֹּ םֶׁ ֶׁ:
יחיןֶׁ ֶׁ.
ִל ְש ַכתֶׁ ַהמ ַלחִ ֶׁ,ל ְש ַכתֶׁ ַה ַפ ְרוָּ הִ ֶׁ,ל ְש ַכתֶׁ ַה ְמ ִד ִ
ִל ְש ַכתֶׁ ַהמ ַלחֶֶׁׁ-ש ָּשםֶׁ ָּהיוֶֶׁׁנוֹּ ְתנִ יןֶׁמ ַלחֶׁ ַל ָּק ְר ָּבןֶׁ ֶׁ,
מו ְל ִחיןֶׁעוֹּ רוֹּ תֶׁ ָּק ָּד ִשיםֶׁ ֶׁ,
ִל ְש ַכתֶׁ ַה ַפ ְרוָּ הֶֶׁׁ-ש ָּשםֶׁ ָּהיוֶֶׁׁ ֶֹּׁ
וְ ַעלֶׁ ַג ָּגהֶֶׁׁ ָּהיְ ָּתהֶׁ ֵביתֶׁ ְט ִב ָּילהֶׁ ְלכֹּ ֵהןֶׁ ָּגדוֹּ לֶׁ ְביוֹּ םֶׁ ַה ִכפו ִריםֶׁ ֶׁ.
יחיןֶׁ ִק ְר ֵביֶׁ ַה ֳּק ָּד ִשיםֶׁ ֶׁ,
יחיןֶׁ ָּשםֶׁ ָּהיוֶֶׁׁ ְמ ִד ִ
ִל ְש ַכתֶׁ ַה ְמ ִד ִ
ו ִמ ָּשםֶׁ ְמ ִס ָּיבהֶׁעוֹּ ָּלהֶׁ ְלגַ גֶׁ ֵביתֶׁ ַה ַפ ְרוָּ הֶׁ ֶׁ.
ָּשלֹּשֶֶׁׁש ִב ְצפוֹּ ןֶׁ ֶׁ:
ִל ְשכֶַׁתֶׁ ָּה ֵעץִ ֶׁ,ל ְש ַכתֶׁ ַהגוֹּ ָּלהִ ֶׁ,ל ְש ַכתֶׁ ַה ָּגזִ יתֶׁ ֶׁ.
ִל ְש ַכתֶׁ ָּה ֵעץֶׁ ֶׁ:
קבֶׁ ֶׁ:
יעזֶּ ר ֶּבן יַ ֲע ֹ
ָּא ַמרֶׁ ַר ִּבי ֱא ִּל ֶּ
ָּש ַכ ְח ִתיֶׁ ַמהֶׁ ָּהיְ ָּתהֶׁ ְמ ַשמשתֶׁ ֶׁ.
ַא ָבא ָשאולֶׁאוֹּ ֵמרֶׁ ֶׁ:
ִל ְש ַכתֶׁכ ֵֹּהןֶׁ ָּגדוֹּ לֶׁ ָּהיְ ָּתהֶׁ ֲאחוֹּ ֵריֶׁ ְש ֵתיהןֶׁ,וְ גַ גֶׁ ְש ָּל ְש ָּתןֶׁ ָּשוהֶׁ ֶׁ.
לִֶׁ ְש ַכתֶׁ ַהגוֹּ ָּלהֶָּׁ ֶׁ-שםֶׁ ָּהיָּ הֶׁבוֹּ רֶׁ ַהגוֹּ ָּלהֶׁ ֶׁ,
יקיןֶׁ ַמיִ םֶׁ ְל ָּכלֶׁ ָּה ֲעזָּ ָּרהֶׁ ֶׁ.
וְ ַה ַג ְל ַגלֶׁנָּ תוןֶׁ ָּע ָּליוֶׁ,ו ִמ ָּשםֶׁ ַמ ְס ִפ ִ
ִל ְש ַכתֶׁ ַה ָּגזִ יתֶָּׁ ֶׁ-שםֶׁ ָּהיָּ הֶׁ ַסנְ ה ְד ִריןֶׁשלֶׁיִ ְש ָּר ֵאלֶׁיוֹּ שבתְֶׁ ֶׁ,ו ָּדנָּ הֶׁאתֶׁ ַהכֹּ ֲהנִ יםֶׁ ֶׁ,
לוֶׁ ֶׁ.
ו ִמיֶׁש ִנ ְמ ָּצאֶׁב ֶֹּׁוֶׁ ְפסולֶֶׁׁ-לוֹּ ֵבשֶֶׁׁ ְשחוֹּ ִריםֶׁו ִמ ְת ַע ֵטףֶׁ ְשחוֹּ ִריםֶׁוְ יָּ ָּצאֶׁוְ ָּה ַל ְֶׁךֶׁ ֶֹּׁ
וְ שלאֶׁנִ ְמ ָּצאֶׁב ֶֹּׁוֶׁ ְפסולֶָּׁ ֶׁ-היָּ הֶׁלוֹּ ֵבשֶֶׁׁ ְל ָּבנִ יםֶׁו ִמ ְת ַע ֵטףֶׁ ְל ָּבנִ יםֶׁ ֶׁ,
ֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁוְ נִ ְכנָּ סֶׁו ְמ ַש ֵמשֶֶׁׁ ִעםֶׁא ָּחיוֶׁ ַהכֹּ ֲהנִ ים" (מידות ה ,ג).
ֶֶׁׁ
ֶׁ

רש"י
מתני'
מסרוהו זקני בית דין .שקראו
לפניו בסדר היום:
לזקני כהונה .ללמדו חפינת
הקטורת המוטלת עליו ביום
הכפורים שנאמר (ויקרא טז)
ומלא חפניו קטורת סמים וגו'
ועבודה קשה היא כדלקמן (דף
מז :):בית אבטינס היו עושין
את הקטרת כותשין אותו
ומערבין סממני':
והשביעוהו .שלא יהא צדוקי
לתקן מבחוץ ולהכניס בפנים
כדאמרינן בגמרא (לקמן דף
יט:):
אישי .אדוני:
הוא פורש ובוכה .מפרש בגמ'
(שם):
אם היה חכם דורש .בדבר
הלכה כל ליל יוה''כ שלא יישן
ויראה קרי:
ואם לאו .חכם הוא ויודע להבין
ולשמוע דבר הלכה ואינו יודע
לדרוש דורשין לפניו:
באיוב ובעזרא וכו' .שהן דברים
ממשיכין את הלב לשומען ואין
שינה חוטפתו:
גמ'
תנא ללמדו חפינה .מוליכין
אותו לבית אבטינס ששם
הקטרת מצוי:
לשכת פרהדרין .לישן שם:
לשכת אבטינס .ללמוד חפינה:
על גגה .היה בית הטבילה מי
מעיין היו באין לשם ברומה:
מסיבה .בנין אבנים מעלות
מגלגלות וסובבות במקיף עמוד
כמין עץ גלגל של גת:
לגג בית הפרוה .לעלות לה דרך
המסיבה:
לשכת הגולה .על שם בור שכרו
שם עולי גולה:
אחורי שתיהן .ללשכת הגולה
וללשכת הגזית:
וגג שלשתן שוה .קירוי אחד
לשלשתן:

רש"י
שער הדלקה שער הקרבן .לא
ידעתי למה נקרא שמם כך:
שער המים .שבו מכניסין צלוחית

ַא ַחת ַב ָּדרוֹ ם.
ִּד ְׁתנַן:
" ִש ְב ָּעהֶׁ ְש ָּע ִריםֶׁ ָּהיוֶֶׁׁ ָּב ֲעזָּ ָּרהֶׁ ֶׁ,
ְשל ָֹּּשהֶׁ ַב ָּצפוֹּ ןֶׁו ְשל ָֹּּשהֶׁ ַב ָּדרוֹּ םֶׁוְ א ָּחדֶׁ ַב ִמזְ ָּרחֶׁ ֶׁ.
ש ַב ָּדרוֹּ םֶׁ ֶׁ:
ַש ַערֶׁ ַה ְד ֵל ָּקהֶׁ ֶׁ,
לוֶׁ ַש ַערֶׁ ַה ָּק ְר ָּבןֶׁ ֶׁ,
ֵשנִ יֶׁ ֶֹּׁ
לוֶׁ ַש ַערֶׁ ַה ַמיִ םֶׁ ֶׁ.
ישיֶׁ ֶֹּׁ
ְש ִל ִ
ש ַב ִמזְ ָּרחֶׁ ַש ַערֶׁנִ ָּקנוֹּ רֶׁ ֶׁ,
מאלוֶׁ ֶׁ,
ֶֹּׁ
ינוֶׁוְ ַא ַחתֶׁ ִב ְש
ימ ֶֹּׁ
ב
ֶׁ
ת
ח
א
ו ְש ֵתיֶׁ ְל ָּש ֶֹּׁ
כותֶׁ ָּהיוֶֶׁׁ ָּשםִ ִ ַ ַ ֶׁ,
ַא ַחתֶׁ ִל ְש ַכתֶׁ ִפנְ ָּחסֶׁ ַה ְמ ַל ֵבשֶֶׁׁ ֶׁ,
יתיןֶׁ ֶׁ.
וְ ַא ַחתֶׁ ִל ְש ַכתֶׁעוֹּ ֵשיֶׁ ֲח ִב ִ
ש ַב ָּצפוֹּ ןֶׁ ֶׁ:
ַש ַערֶׁנִ יצוֹּ ץִ ֶׁ,בנְ יַ ןֶׁ ַא ְכ ַס ְד ָּרהֶׁ ָּהיָּ הֶׁ ֶׁ,
לוֶׁ ַעלֶׁ ַג ָּביוֶׁוְ ָּשםֶׁ ֹּכ ֲהנִ יםֶׁשוֹּ ְמ ִ ֶׁריםֶׁ ִמ ְל ַמ ְע ָּלהֶׁ,וֶׁ ְלוִ ִיםֶׁ ִמ ְל ַמ ָּטהֶׁ ֶׁ.
וַ ֲע ִל ָּייהֶׁ ְבנויָּ הֶׁ ֶֹּׁ
תחֶׁהֶָּׁ ֶָּׁיהֶׁלוֹּ ֶׁלֶַׁחֵֶׁילֶׁ ֶׁ.
וֶׁפֶׁ ַ ֶׁ
לוֶׁ ַש ַערֶׁ ַה ָּק ְר ָּבןֶׁ ֶׁ,
ֵשנִ יֶׁ ֶֹּׁ
לוֶׁ ַש ַערֶׁ ֵביתֶׁ ַהמוֹּ ֵקד" (מידות א ,ד).
ישיֶׁ ֶֹּׁ
ְש ִל ִ
וְׁ ַתנְׁ יָּ א:
" ָּח ֵמשֶֶׁׁ ְט ִבילוֹּ תֶׁוַ ֲע ָּש ָּרהֶׁ ִקדו ִשיןֶׁטוֹּ ֵבלֶׁכ ֵֹּהןֶׁ ָּגדוֹּ לֶׁו ְמ ַק ֵדשֶֶׁׁב ֶֹּׁוֶׁ ַביוֹּ םֶׁ ֶׁ,
ְֶׁוכו ָּלןֶׁ ַבקדשֶַׁ ֶׁ,עלֶׁ ַגגֶׁ ֵביתֶׁ ַה ַפ ְרוָּ הֶׁ ֶׁ.
תוֶׁ ָּהיְ ָּתה".
חוץֶׁ ִמז ֶֹּׁוֶׁש ָּהיְ ָּתהֶׁ ַבחוֹּ לַ ֶׁ,עלֶׁ ַגבֶׁ ַש ַערֶׁ ַה ַמיִ םֶׁ,ו ְב ַצדֶׁ ִל ְש ָּכ ֶֹּׁ
וְׁ לָּ א יָּ ַד ְׁענָּ א ִּאי לִּ ְׁש ַכת ַפ ְׁר ֶה ְׁד ִּרין ַב ָּצפוֹ ן וְׁ לִּ ְׁש ַכת ֵבית ַא ְׁב ִּטינָּ ס ַב ָּדרוֹ ם,
אוֹ לִּ ְׁש ַכת ֵבית ַא ְׁב ִּטינָּ ס ַב ָּצפוֹ ן וְׁ לִּ ְׁש ַכת ַפ ְׁר ֶה ְׁד ִּרין ַב ָּדרוֹ ם.
ו ִּמ ְׁס ַת ְׁב ָּרא ְׁדלִּ ְׁש ַכת ַפ ְׁר ֶה ְׁד ִּרין ַב ָּדרוֹ ם ֲהוַ אי.
ַמאי ַט ְׁע ָּמא?
ְׁ
ַמ ְׁק ִּדים ָּק ֵאי ,ו ֵמ ֵיסך ֶאת ַרגְׁ לָּ יו ,וְׁ ָּטבִּ יל ,וְׁ ָּאזִּ יל לַ ָּצפוֹ ן וְׁ גָּ ַמר ֲח ִּפינָּ ה,
וְׁ ָּא ֵתי לְׁ בֵ ית ַה ִּמ ְׁק ָּדש וְׁ ָּעבֵ יד ֲעבוֹ ָּדה כו ֵלי יוֹ ָּמא.
לְׁ בַ ֲה ֵדי ַפנְׁ יָּ א ַמדו ֲעלֵ יה ,וַ ֲה ַדר ָּאזִּ יל לַ ָּדרוֹ ם וְׁ ָּטבִּ יל וְׁ נָּ יֵ יח.
ְׁד ִּאי ָּא ְׁמ ַר ְׁת לִּ ְׁש ַכת ַפ ְׁר ֶה ְׁד ִּרין ַב ָּצפוֹ ן:
ַמ ְׁק ִּדים ָּק ֵאי ,ו ֵמ ֵיס ְׁך ַרגְׁ לָּ יו ,וְׁ ָּאזִּ יל לַ ָּדרוֹ ם וְׁ ָּטבִּ יל,
וְׁ גָּ ַמר ֲח ִּפינָּ ה וְׁ ָּא ֵתי לְׁ בֵ ית ַה ִּמ ְׁק ָּדש וְׁ ָּעבִּ יד ֲעבוֹ ָּדה כו ֵליה יוֹ ָּמא,
לַ ֲה ֵדי ַפנְׁ יָּ א ַמדו ֲעלֵ יה ,וַ ֲה ַדר ָּאזִּ יל לַ ָּדרוֹ ם וְׁ ָּטבִּ יל ו ָּב ֵעי ְׁמ ַה ַדר ו ֵמיזַ ל לַ ָּצפוֹ ן ו ֵמינַ ח.
ו ִּמי ָּט ַרח ַמ ְׁט ְׁר ִּחינַן לֵ יה כו ֵלי ַהאי?
ַא ָּל ָּמה לָּ א?
ַמ ְׁט ְׁר ִּחינַ ן לֵ יה ְׁט ֵפי,
ְׁד ִּאי צְׁ דוֹ ִּקי הוא  -לִּ ְׁיפרוֹ ש.
ִּאי ִּנַמי,
ֶשלא ָּתזו ַח ַד ְׁעתוֹ ָּעלָּ יו.
ְׁד ִּאי לָּ א ֵת ָּימא ָּהכִּ י,
נַ ַעבְׁ ִּדינְׁ הו לְׁ ַת ְׁרוַ יְׁ יהו ַב ֲה ֵדי ֲה ָּד ֵדי,
ִּאי ִּנַמיִּ ,ת ְׁס ֵגי לֵ יה ַב ֲח ָּדא.

 .04יט ,א-ב
ישיֶׁכ ֵֹּהןֶׁ ָּגדוֹּ ל [ ָּאנוֶֶׁׁ ְשלו ֵחיֶׁ ֵביתֶׁ ִדיןֶׁ,וְ ַא ָּתהֶׁ ְשלו ֵחנוֶֶׁׁו ְש ִליחֶֶַׁׁ ֵביתֶׁ ִדין"].
" ְֶׁו ָּא ְמרוֶֶׁׁ ֶֹּׁ
לוִ ֶׁ:א ִ
לֵ ָּימא ֶת ֱהוֵ י ְׁתיובְׁ ָּתא ְׁד ַרב הונָּ א ְׁב ֵריה ְׁד ַרב יְׁ הוֹ ֻׁש ַע,
ְׁד ָּא ַמר ַרב הונָ א ְב ֵריה ְד ַרב יְהוֹ ֻׁש ַע:
ָּהנֵ י ָּכ ֲהנֵ י ְׁשלו ֵחי ְׁד ַר ֲח ָּמנָּ א נִּ ינְׁ הו.
יט,ב ְׁד ִּאי ָּא ְׁמ ַר ְׁת ְׁשלו ֵחי ִּד ָּידן נִּ ינְׁ הו ִּ ^ -מי ִּא ָּיכא ִּמ ֵידי ַד ֲאנַן לָּ א ָּמצֵ ינַן לְׁ ֶמ ְׁע ַבד ו ְׁשלו ֵחי ִּד ַידן ָּמצו ָּעבְׁ ִּדי?!
ָּהכִּ י ָּק ָּא ְׁמ ֵרי לֵ יה:
ַמ ְׁש ִּב ִּיעין ָּאנו ָּעלֶ ָּיך ַעל ַד ְׁע ֵתנו וְׁ ַעל ַד ַעת ֵבית ִּדין.

רש"י
לימא תיהוי .מתני' דקתני אתה
שלוחנו תיובתא דרב הונא כו':
הני כהני .בהקרבת קרבנותיו
שלוחי דרחמנא נינהו ולא
שלוחינו ונפקא מינה דאם הוא
מודר הנאה ממנו מותר לו
שיקריב עליו קרבנותיו כדתנן
בנדרים (דף לה:):
הכי קאמרי ליה .האי דקאמרי
ליה אתה שלוחנו לאו בעבודה
קאמרי ליה אלא לענין קבלת
שבועה כלומר לא לפי מחשבה
שבלבך אם באת להערים
בקבלת השבועה אנו משביעין
אותך לפי דעתינו ודעת בי''ד:

 .04יט ,ב
"הואֶׁפוֹּ ֵרשֶֶׁׁובוֹּ כהֶׁ,וְ ֵהןֶׁפוֹּ ְר ִשיןֶׁובוֹּ ִכין".
"הואֶׁפוֹּ ֵרשֶֶׁׁובוֹּ כה" ֶ -ש ֲח ָּשדוהו צְׁ דוֹ ִּקי,
"וְ ֵהםֶׁפוֹּ ְר ִשיןֶׁובוֹּ ִכין" ָּ -א ַמר ַר ִבי יְהוֹ ֻׁש ַע ֶּבן לֵ וִ י:
ָּכל ַהחוֹ ֵשד ִּבכְׁ ֵש ִּרים לוֹ ֶקה ְׁבגופוֹ .
וְׁ כָּ ל ָּכ ְׁך לָּ ָּמה?
ֶשלא יְׁ ַת ֵקן ִּמ ַבחוץ ,וְׁ יַכְׁ נִּ יס ְׁכ ֶד ֶר ְׁך ֶש ַה ְׁצדוֹ ִּקין עוֹ ִּשין.
ָּתנו ַר ָּבנָּ ן:
" ַמ ֲעשהֶׁ ִב ְצדוֹּ ִקיֶׁא ָּחדֶׁש ִה ְת ִקיןֶׁ ִמ ַבחוץֶׁ ְֶׁו ִה ְכנִ יסֶׁ ֶׁ.
תוֶׁ ָּהיָּ הֶׁ ָּש ֵמחֶֶַׁׁ ִש ְמ ָּחהֶׁ ְגדוֹּ ָּלהֶׁ ֶׁ.
יא ֶֹּׁ
יצ ָּ
ִב ִ
לוְ ֶׁ:בנִ יַ ֶׁ,אףֶׁ ַעלֶׁ ִפיֶׁשֶׁ ְצדוֹּ ִקיןֶׁ ָּאנוִֶׁ ֶׁ,מ ְתיָּ ְר ִאיןֶׁ ָּאנוֶֶׁׁ ִמןֶׁ ַה ְפרו ִשיםֶׁ ֶׁ.
ָּפגַ עֶׁב ֶֹּׁוֶׁ ָּא ִביוֶׁ ָּא ַמרֶׁ ֶֹּׁ
יתיֶׁ ִמ ְצ ַט ֵערֶׁ ַעלֶׁ ַה ִמ ְק ָּראֶׁ ַהזהִּ " :כי ֶ ּב ָענָ ן ֵא ָר ֶאה ַעל ַה ַּכ ּפ ֶרת" (ויקרא טז ,ב)ֶׁ ֶׁ,
ָּא ַמרֶׁ ֶֹּׁ
לוָּ ֶׁ:כלֶׁיָּ ַמיֶׁ ָּהיִ ִ
ָּא ַמ ְר ִתיָּ "ֶׁ:מ ַתיֶׁיָּ בוֹּ אֶׁ ְליָּ ִדיֶׁוַ ֲא ַק ְיימנוֶַׁ ֶׁ,ע ְכ ָּשיוֶׁש ָּבאֶׁ ְליָּ ִדיֶׁ ֶׁלֹּאֶׁ ֲא ַק ְיימנוֶׁ"?!ֶׁ ֶׁ
מוֶׁ ֶׁ.
ָּא ְמרוֶֶׁׁ:לֹּאֶׁ ָּהיוֶֶׁׁיָּ ִמיםֶׁמו ָּע ִטיןֶׁ ַעדֶׁש ֵמתֶׁוְ הו ַטלֶׁ ָּב ַא ְש ָּפהֶׁ,וְ ָּהיוֶֶׁׁתוֹּ ָּל ִעיןֶׁיוֹּ ְצ ִאיןֶׁ ֵמחוֹּ ְט ֶֹּׁ
תוֶׁנִ ַיגף".
יא ֶֹּׁ
יצ ָּ
וְ יֵ שֶֶׁׁאוֹּ ְמ ִריםִ ֶׁ:ב ִ
ְׁד ָּתנֵ י ַר ִבי ִח ָייא:
טוֶׁ ַעלֶׁ ָּפנָּ יוֶׁ ֶׁ.
" ְכ ִמיןֶׁקוֹּ לֶׁנִ ְש ַמעֶׁ ָּב ֲעזָּ ָּרהֶׁש ָּבאֶׁ ַמ ְל ָּא ְֶׁךֶׁ ֶַׁו ֲח ָּב ֶֹּׁ
וְ נִ ְכנְ סוֶֶׁׁא ָּחיוֶׁ ַהכֹּ ֲהנִ יםֶׁו ָּמ ְצאוֶֶׁׁ ְכ ַכףֶׁרגלֶׁ ֵעגלֶׁ ֵביןֶׁ ְכ ֵת ָּפיוֶׁ ֶׁ,
שֶׁנ ֱא ַמר" :וְ ַרגְ לֵ ֶיהם ֶרגֶ ל יְ ָש ָרה וְ כַ ף ַרגְ לֵ ֶיהם ְּככַ ף ֶרגֶ ל ֵעגֶ ל" (יחזקאל א ,ז)".

רש"י
לתקן
צדוקי.
שחשדוהו
הקטורת ולתת אותה על מחתת
האש בהיכל ולהכניסה אחרי כן
לבית קדשי הקדשים שכן
אומרים הצדוקים כדלקמן:
החושד בכשרים לוקה בגופו.
דכתיב (שמות ד) הן לא יאמינו
לי וגו' וכתיב והנה ידו מצורעת
כשלג:
וכל כך למה .השבועה הזאת
למה:
שלא יתקן .הקטורת מלא
חפנים הניתנת ביוה''כ על
המחתה כדכתיב (ויקרא טז)
ומלא חפניו וגו' ונתן את
הקטורת על האש וגו':
מבחוץ  .בהיכל היו נותנין אותה
צדוקין על האש ואח''כ מכניסין
שהיו דורשין אל יבא כי אם
בענן כי בענן אראה (שם) וכתיב
ברישא דקרא ואל יבא בכל עת
אל הקדש ומשמע כי בענן עשן
הקטרת יבא ואז אראה על
הכפרת:
מחוטמו .שהוא ראשון לאברים
ליכנס לבית לפי שהוא בולט
לפניו כדאמר נמי במס' שבועות
(דף יז ):הנכנס לבית המנוגע
דרך אחוריו ואפילו נכנס כולו
חוץ מחוטמו טהור אלמא הבא
דרך אחוריו נכנס חוטמו
אחרון:

 .04יט ,ב
" ָּא ַמרֶׁ ַר ִּבי זְ ַכ ְריָ ה ֶּבן ְקבו ָטל [אוֹּ ֵמרֶׁ ֶׁ:
יתיֶׁ ְל ָּפנָּ יוֶׁ ְב ָּדנִ ֵיאל"].
פְֶׁ ָּע ִמיםֶׁ ַה ְר ֵבהֶׁ ָּק ִר ִ
ַמ ְׁתנֵ י לֵ יה ַרב ָחנָ ן ַבר ָרבָ א לְׁ ִחיָיא ַבר ַרב ַק ֵמיה ְׁד ַרב:
" ָּא ַמרֶׁ ַר ִּבי זְ ַכ ְריָ ה ֶּבן ְקפו ָטל" ,ו ַמ ֲחוֵ י לֵ יה ַרב ִּב ֵידיה ' ְׁקבו ָּטל'.
וְׁ נֵ ָּימא לֵ יה ֵמ ַימר!
ְׁק ִּר ַיאת ְׁש ַמע ֲהוָּ ה ָּק ֵרי.
וְׁ כִּ י ַהאי ַגוְׁ ונָּ א ִּמי ָּש ֵרי?
וְׁ ָּה ָּא ַמר ַר ִבי יִצְ ָחק ַבר ְשמו ֵאל ַבר ָמ ְר ָתא:
ַהקוֹ ֵרא ֶאת ְׁש ַמע לֹא יִּ ְׁרמוֹ ז ְׁב ֵעינָּ יו ,וְׁ לֹא יִּ ְׁקרוֹ ץ ְׁב ִּש ְׁפתוֹ ָּתיו ,וְׁ לֹא יוֹ ֶרה ְׁב ֶאצְׁ ְׁבעוֹ ָּתיו!
וְׁ ַתנְׁ יָּ א:
" ַר ִּבי ֶּא ְל ָעזָ ר ַח ְס ָמאֶׁאוֹּ ֵמרֶׁ ֶׁ:
עוֶׁ ֶׁ,
ַהקוֹּ ֵראֶׁאתֶׁ ְש ַמעֶׁו ְמ ַר ֵמזֶׁ ְב ֵעינָּ יוֶׁו ְמ ָּק ֵרץֶׁ ְב ִש ְפתוֹּ ָּתיוֶׁו ַמ ְראהֶׁ ְבא ְצ ָּב ֶֹּׁ
את יַ ֲעקב" (ישעיה מג ,כב)"!
ָּע ָּליוֶׁ ַה ָּכתובֶׁאוֹּ ֵמר" :וְ לא א ִתי ָק ָר ָ
לָּ א ַק ְׁשיָּ א:
ָּהא ְׁ -ב ֶפ ֶרק ִּראשוֹ ן,
ָּהא ְׁ -ב ֶפ ֶרק ֵשנִּ י.
ָּתנו ַר ָּבנָּ ן:
""וְ ִד ַ ּב ְר ָּת ָ ּבם" (דברים ו ,ו-ז) ָּ ֶׁ-בםְֶׁ ֶׁ,ולֹּאֶׁ ַב ְת ִפ ָּלה.
"וְ ִד ַ ּב ְר ָּת ָ ּבם"ֶָּׁ ֶׁ-בםֶׁישֶֶׁׁ ְל ֶָּׁךֶׁ ְרשותֶׁ ְל ַד ֵברְֶׁ ֶׁ,ולֹּאֶׁ ִב ְד ָּב ִריםֶׁ ֲא ֵח ִרים.
ַר ִּבי ַא ָחאֶׁאוֹּ ֵמר:
"וְ ִד ַ ּב ְר ָּת ָ ּבם"ֲֶׁ ֶׁ-ע ֵשהֶׁאוֹּ ָּתןֶׁק ַבעֶׁוְ ַאלֶׁ ַת ֲע ֵשםֶׁ ֲא ַרעי".
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ָּא ַמר ָרבָ א:
ַה ָּשח ִּש ַיחת חו ִּלין עוֹ ֵבר ַב ֲע ֵשה,
ֶש ֶנ ֱא ַמר" :וְ ִד ַ ּב ְר ָּת ָ ּבם" – ָּבם ,וְׁ לֹא ִּב ְׁדבָּ ִּרים ֲא ֵח ִּרים.
ַרב ַא ָחא ַבר יַ ֲּעקֹב ָּא ַמר:
עוֹ בֵ ר ְׁבלָּ או,
ֶש ֶנ ֱא ַמרָּ " :כל ַהדְּ ָב ִרים יְ גֵ ִעים לא יוּכַ ל ִאיש לְ ַד ֵ ּבר" (קהלת א ,ח).
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והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצוך היום על לבבך ושננתם לבניך וְׁ ִּד ַב ְׁר ָּת ָּבם

רש"י
מתני ליה לחייא בר רב א''ר
זכריה בן קפוטל .בפ''א ומחוי
ליה רב בבי''ת עשה לו סימן
שהוא קבוטל בבי''ת:
ירמוז יקרוץ יורה .כולן לשון
אחד הן אלא שזה נופל על
העינים וזה נופל על האצבעות
שנאמר (משלי ו) קורץ בעיניו
מולל ברגליו מורה באצבעותיו:
בפרק ראשון .צריך בו כוונה
שנאמר בו (דברים ו) והיו
הדברים האלה על לבבך:
בם .שיש לך להשמיע מה שאתה
מוציא מפיך:
ולא בתפלה .שהתפלה בלחש
שנאמר (ש''א א) וקולה לא
ישמע כך מצאתי בשאלתות דרב
אחאי גאון:
בם .בדברי תורה:
ולא בדברים אחרים .שיחת
הילדים וקלות ראש:
לא יוכל איש לדבר .אין לו
רשות:

 .03יט ,ב
ִמ ְׁש ָָנה
ִב ֵקשֶֶׁׁ ְל ִה ְתנַ ְמנֵ םֶׁ ֶׁ,
ִפ ְר ֵחיֶׁ ְכהו ָּנהֶַׁ ֶׁ-מ ִכיןֶׁ ְל ָּפנָּ יוֶׁ ְבא ְצ ַבעֶׁ ְצ ָּר ָּדאֶׁ ֶׁ,
ישיֶׁכ ֵֹּהןֶׁ ָּגדוֹּ ל!ֶׁ ֲעמוֹּ דֶׁוְ ָּה ֵפגֶׁ ַא ַחתֶׁ ַעלֶׁ ָּה ִר ְצ ָּפהֶׁ ֶׁ.
וְ אוֹּ ְמ ִריםֶׁ ֶֹּׁ
לוִ ֶׁ:א ִ
יטה.
יקיןֶׁאוֹּ ֶֹּׁ
תוֶׁ ַעדֶׁשֶׁ ַי ִגיעֶֶַׁׁזְ ַמןֶׁ ַה ְש ִח ָּ
ו ַמ ֲע ִס ִ

ְׁג ָמ ָרא
ַמאי " ְצ ָּר ָּדא"?
ָּא ַמר ַרב יְהו ָדה:
צָּ ָּר ָּתה ְׁד ָּדא.
ַמאי ִּהיא?
גו ָּדל.
ַמ ֲחוֵ י ַרב הונָ א וַ ֲאזַ ל ָּקלָּ א ְׁבכו ֵלי ֵבי ַרב.

רש"י
מתני'
אצבע צרדא .מפרש בגמ':
והפג .טייל להפיג שינה מעיניך
עמוד והפג אחת שחוק לנו פעם
אחת על הרצפה להפיג שינתך
ובגמרא מפרש מאי היא:
ומעסיקין אותו .בהפיגותם
ובטיוליהם שלא יישן עד שמגיע
זמן שחיטת תמיד של שחרית
שהוא בהאיר המזרח:
גמ'
צרתה דדא  .צרתה של זו אצבע
תהי צרה לזו ומאי היא זו גודל
באצבע הסמוכה לגודל היה
מחברו לאגודל בחזקה ושומטה
ומכה על כפו ונשמע הקול:
בכוליה בי רב .בית המדרש .על
חדת דרך חידוש הראה לנו:

 .03יט ,ב – כ ,א
יטה"].
יקיןֶׁאוֹּ ֶֹּׁ
"ואוֹּ ְמ ִריםֶׁ ֶֹּׁ
ְֶׁ
תוֶׁ ַעדֶׁש ַי ִגיעֶֶַׁׁזְ ַמןֶׁ ַה ְש ִח ָּ
ישיֶׁכ ֵֹּהןֶׁ ָּגדוֹּ לֶׁ ָּה ֵפגֶׁ ַא ַחתֶׁ ַעלֶׁ ָּה ִר ְצ ָּפה[ ,ו ַמ ֲע ִס ִ
לוֶׁ ִא ִ
ָּא ַמר ַרב יִ צְ ָחק:
ָּעל ֲח ַדת.
ַמאי ִּהיא?
ָּא ְׁמ ֵרי לֵ יה:
ַא ְׁחוֵ י ִּק ָּידה.
יטה".
יקיןֶׁאוֹּ ֶֹּׁ
תוֶׁ ַעדֶׁש ַי ִגיעֶֶַׁׁזְ ַמןֶׁ ְש ִח ָּ
"וֶׁ ַמ ֲע ִס ִ
ָּתנָּ א:
תוֶׁלֹּאֶׁ ְבנֵ בלֶׁוְ לֹּאֶׁ ְב ִכנוֹּ רֶׁ,א ָּלאֶׁ ַבפהֶׁ ֶׁ.
יקיןֶׁאוֹּ ֶֹּׁ
"לֹּאֶׁ ָּהיוֶֶׁׁ ַמ ֲע ִס ִ
ומהֶׁ ָּהיוֶֶׁׁאוֹּ ְמ ִריןִ " :אם ה' לא יִ ְבנֶ ה ַביִ ת ָשוְ א ָע ְמל ּו בונָ יו בּ ו"( 55תהלים קכז ,א)".
ִּמ ַי ִּק ֵירי יְׁ רו ָּשלַ יִּם לֹא ָּהיו יְׁ ֵשנִּ ין ָּכל ַה ַליְׁ לָּ ה,
ְׁכ ֵדי ֶש ִּי ְׁש ַמע כ ֵֹהן ָּגדוֹ ל קוֹ ל ֲהבָּ ָּרה וְׁ לֹא ְׁת ֵהא ֵשינָּ ה חוֹ ַט ְׁפתוֹ .
ַתנְׁ יָּ א:
" ַא ָבא ָשאולֶׁאוֹּ ֵמרֶׁ ֶׁ:
ַאףֶׁ ַב ְגבו ִליןֶׁ ָּהיוֶֶׁׁעוֹּ ִשיןֶׁ ֵכןֶׁזֵ כרֶׁ ַל ִמ ְק ָּדשֶֶׁׁ ֶׁ,
א ָּלאֶׁש ָּהיוֶֶׁׁחוֹּ ְט ִאין".
ָּא ַמר ַא ַביֵי וְׁ ִּא ֵית ָּימא ַרב נַ ְח ָמן ַבר יִצְ ָחק:
ַת ְׁרגו ָּמא  -נְׁ ַה ְׁר ְׁד ָּעא.
ְׁד ָּא ַמר לוֹ ֵאלִּ ָּיהו לְׁ ַרב יְהו ָדה ֲּאחו ַה ְד ַרב ַס ָלא ֲּח ִס ָידא:
ָּא ְׁמ ִּריתוַ " :א ַמאי לָּ א ָּא ֵתי ָּמ ִּש ַיח"?
וְׁ ָּהא ָּה ִּא ָּידנָּ א יוֹ ָּמא ְׁדכִּ יפו ֵרי הוא וְׁ ִּאבְׁ עול ַכ ָּמה ְׁבתולָּ ָּתא ִּבנְׁ ַה ְׁר ְׁד ָּעא.
ָּא ַמר לֵ יה:
ַה ָּקדוֹ ש ָּברו ְׁך הוא ַמאי ָּא ַמר?
ָּא ַמר לֵ יה:
ּ
כ,א "לַ ּ ֶפ ַתח ַח ָטאת ר ֵבץ" (בראשית ד ,ז).
וְׁ ָּש ָּטן ַמאי ָּא ַמר?
ָּא ַמר לֵ יה:
ָּש ָּטן ְׁביוֹ ָּמא ְׁדכִּ יפו ֵרי לֵ ית לֵ יה ְׁרשו ָּתא לְׁ ַא ְׁסטוֹ נֵ י.
ִּמ ַמאי?
ָּא ַמר ָר ִמי ַבר ָח ָמא:
' ַה ָּש ָּטן' ְׁבגִּ ַמ ְׁט ִּר ָּיא ְׁתלָּ ת ְׁמ ָּאה וְׁ ִּש ִּיתין וְׁ ַא ְׁר ָּב ָּעה ָּהוֵ י.
ְׁתלָּ ת ְׁמ ָּאה וְׁ ִּש ִּיתין וְׁ ַא ְׁר ָּב ָּעה יוֹ ֵמי ִּ -אית לֵ יה ְׁרשו ָּתא לְׁ ַא ְׁסטוֹ נֵ י,
יוֹ ָּמא ְׁדכִּ יפו ֵרי  -לֵ ית לֵ יה ְׁרשו ָּתא לְׁ ַא ְׁסטוֹ נֵ י.
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ִּאם ה' לֹא יִּ בְׁ ֶנה בַ יִּ ת ָּשוְׁ א ָּע ְׁמלו בוֹ נָּיו בוֹ אם ה' לא ישמר עיר שוא שקד שומר

רש"י
אחוי קידה .נועץ גודליו
בארץ ושוחה ונושק את
הרצפה ועומד כך מפורש
במס' סוכה (דף נג:).
אלא בפה .היו משוררין
לפניו:
אם ה' לא יבנה בית וגו'.
כלומר הזהר בעבודתך
שתהא לשם שמים שתהא
לרצות שאם אינה רצויה אין
טורחך עולה לכלום:
שוא עמלו בוניו בו .בחנם
יגעים בבנין שלא יתקיים:
מיקירי ירושלים .מחשובי
ירושלים עושין כך שלא היו
ישנים:
אלא שהיו חוטאין .משחקין
אנשים ונשים יחד ובאין
לעבירה:
תרגומא .להאי בגבולים
היכא היו חוטאין בנהרדעא:
לפתח חטאת רובץ .יצה''ר
מחטיאו בעל כרחו:

 .44כ ,א-ב
ִמ ְׁשנָה

לוֶׁ ֶׁ,
אוֶׁ ָּסמו ְֶׁךֶׁ ֶֹּׁ
יאתֶׁ ַהגברֶׁ ֶֹּׁ
ְב ָּכלֶׁיוֹּ םֶׁתוֹּ ְר ִמיןֶׁאתֶׁ ַה ִמזְ ֵבחֶֶַׁׁבִֶׁ ְק ִר ַ
ֵביןֶׁ ְל ָּפנָּ יוֶׁ ֵביןֶׁ ְל ַא ֲח ָּריוֶׁ ֶׁ.
ו ְביוֹּ םֶׁ ַה ִכפו ִריםֵֶׁ ֶׁ-מ ֲחצוֹּ תֶׁ ֶׁ,
ו ָּב ְרגָּ ִליםֶׁמֵֶׁ ַא ְשמו ָּרהֶׁ ָּה ִראשוֹּ נָּ הֶׁ ֶׁ.
יאתֶׁ ַהגברֶׁ ַמ ַג ַעתֶׁ ַעדֶׁש ָּהיְ ָּתהֶׁ ֲעזָּ ָּרהֶׁ ְמ ֵל ָּאהֶׁ ִמ ִי ְש ָּר ֵאל.
וְ לֹּאֶׁ ָּהיְ ָּתהֶׁ ְק ִר ַ
ֶׁ

ְׁג ָמ ָרא
ְׁתנַן ָּה ָּתם:
" ֵא ָּב ִריםֶׁש ָּפ ְקעוֶֶׁׁ ֵמ ַעלֶׁ ַג ֵביֶׁ ַה ִמזְ ֵבחֶַׁ:
קוֹּ דםֶׁ ֲחצוֹּ תֶֶׁׁ-יַ ֲחזִ ירֶׁ,ומוֹּ ֲע ִליןֶׁ ָּבהןֶׁ ֶׁ.
ְלאֶַׁ ַחרֶׁ ֲחצוֹּ תֶֶׁׁ-לֹּאֶׁיַ ֲחזִ ירֵ ֶׁ,איןֶׁמוֹּ ֲע ִליןֶׁ ָּבהן" (זבחים פו.):
ְׁמנָּ א ָּהנֵ י ִּמ ֵילי?
ָּא ַמר ַרב:
ָּכתוב ֶא ָּחד אוֹ ֵמרָּ " :כל ַה ַּליְ לָ ה וְׁ ִּה ְׁק ִּטיר" (ויקרא ו ,ב)
וְׁ כָּ תוב ֶא ָּחד אוֹ ֵמרָּ " :כל ַה ַּליְ לָ ה ...וְ ֵה ִרים"( 57ויקרא ו ,ב-ג)!
ָּהא ֵכיצַ ד?
ַח ְׁל ֵקהוֶ ,חצְׁ יוֹ לְׁ ַה ְׁק ָּט ָּרה ,וְׁ ֶחצְׁ יוֹ לַ ֲה ָּר ָּמה.
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כ,ב

ְׁמ ִּתיב ַרב ָכ ֲּהנָ א:
יאתֶׁ ַהגברֶׁ ֶׁ,
" ְב ָּכלֶׁיוֹּ םֶׁתוֹּ ְר ִמיןֶׁאתֶׁ ַה ִמזְ ֵבחֶֶַׁׁ ִב ְק ִר ַ
לוֵ ֶׁ,ביןֶׁ ִמ ְל ָּפנָּ יוֶׁ ֵביןֶׁ ִמ ְל ַא ֲח ָּריוֶׁ ֶׁ,
אוֶׁ ָּסמו ְֶׁךֶׁ ֶֹּׁ
ֶֹּׁ
ו ְביוֹּ םֶׁ ַה ִכפו ִריםֵֶׁ ֶׁ-מ ֲחצוֹּ תֶׁ ֶׁ,
ו ָּב ְרגָּ ִליםֵֶׁ ֶׁ-מ ַא ְשמו ָּרהֶׁ ָּה ִראשוֹּ נָּ ה",
וְׁ ִּאי ָּסלְׁ ָּקא ַד ֲע ָּת ְׁךֵ :מ ֲחצוֹ ת ְׁדאוֹ ַריְׁ ָּיתא ִּהיא,
ֵהיכִּ י ְׁמ ַק ְׁד ִּמינַ ן וְׁ ֵהיכִּ י ְׁמ ַא ֲח ִּרינַ ן?
ֶא ָּלא ָּא ַמר ַר ִבי יוֹ ָחנָ ן:
ִּמ ַמ ְׁש ַמע ֶש ֶנ ֱא ַמרָּ " :כל ַה ַּליְ לָ ה" (ויקרא ו ,ב) ֵאינִּ י יוֹ ֵדע ֶשהוא ַעד ַהבֹ ֶקר?
ו ַמה ַתלְׁ מוד לוֹ ַמר " ַעד ַהבּ ֶקר" (ויקרא ו ,ב)?
ֵתן בֹ ֶקר לְׁ בָּ ְׁקרוֹ ֶשל לַ יְׁ לָּ ה.
ִּהלְׁ ָּכ ְׁךְׁ ,בכָּ ל יוֹ ם תוֹ ְׁר ִּמין ֶאת ַה ִּמזְׁ ֵב ַח ִּב ְׁק ִּר ַיאת ַה ֶג ֶבר,
אוֹ ָּסמו ְׁך לוֹ ֵבין ִּמ ְׁל ָּפנָּ יו ֵבין ִּמ ְׁל ַא ֲח ָּריוַ ,סגְׁ יָּ א.
ְׁביוֹ ם ַה ִּכפו ִּרים ְׁד ִּא ָּיכא חולְׁ ָּשא ְׁדכֹ ֵהן ָּגדוֹ ל ָּעבְׁ ִּדינַ ן ֵמ ֲחצוֹ ת.
ישי ָּק ְׁר ָּבנוֹ תָּ -עבְׁ ִּדינַ ן ֵמ ַא ְׁשמוֹ ֶרת ָּה ִּראשוֹ נָּ ה.
ישי יִּ ְׁש ָּר ֵאל ,ונְׁ ִּפ ִּ
ובָּ ְׁרגָּ לִּ ים ִּדנְׁ ִּפ ִּ
ִּכ ְׁד ָּק ָּתנֵ י ַט ְׁע ָּמאֶׁ :
יאתֶׁ ַהגברֶׁ ַמ ַג ַעתֶׁ ַעדֶׁש ָּהיְ ָּתהֶׁ ֲעזָּ ָּרהֶׁ ְמ ֵל ָּאהֶׁ ִמ ִי ְש ָּר ֵאל".
"לֹּאֶׁ ָּהיְ ָּתהֶׁ ְק ִר ַ
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רש"י
מתני'
תורמין את המזבח .הדשן שהוא חותה מן הדשן במחתה
פעם אחת בין רב למעט ובלבד שלא יפחות ממלא קומץ
ונותנו במזרחו של כבש ונבלע במקומו שנאמר (ויקרא ו)
והרים את הדשן וגו' ושמו אצל המזבח וילפינן לקמן
מוהרים ממנו בקומצו והיא היתה תחילת עבודת שחרית
בהשכמה:
סמוך לו .סמוך לקריאת הגבר לפני קריאתו או לאחריה:
ביוה''כ .תורם מחצות:
וברגלים מאשמורה הראשונה .שהיא בשלישית הלילה
כדאמר במסכת ברכות (דף ג ).ג' משמרות הוי הלילה
ובגמרא מפרש טעמא דכולהו:
ולא היתה קריאת הגבר מגעת .ברגלים עד שהיתה העזרה
מלאה מישראל המביאין קרבנותיהן להיות מזומנים
להקריבן אחר התמיד מיד:
גמ'
אהיכא קיימי' .איני יודע לפרשה ונ''ל דה''ג תנן התם
אברים שפקעו כו' והיא משנה במס' זבחים (דף פו ).ומתוך
פקיעותן קופצין ונופלין מן המערכה:
קודם חצות .לילה:
ומועלין בהן .וקודם חצות אינו חשוב עיכול באבר שיש בו
עדיין ממש לפיכך צריך להחזירו למערכה וכיון שלא
נעשית כל מצותן קדשי ה' קרינן ביה ואית ביה מעילה
לנהנין ממנו:
אחר חצות  .אין צריך להחזיר (בו) שהחצות עושה עיכול
באברים שמשלה בו האור ואע''פ שיש בו ממש כדיליף לה
לקמיה:
ואין מועלין בהן .כדקיי''ל (פסחים דף כו ).שנעשית מצותו
אין מועלין בו כיון דלית בה צורך גבוה לא קרינן ביה
קדשי ה' ובמעילה כתיב (ויקרא ה) וחטאה בשגגה מקדשי
ה':
מנה''מ .דחצות עושה עיכול:
כל הלילה והקטיר .היא העולה על מוקדה כל הלילה
אלמא כל הלילה מצוה להיות על מוקדה אלמא כל ליליא
הויא הקטרת אברים ואפי' מה שעל המוקד אם פקע:
וכתוב אחד אומר כל הלילה והרים .דסמיך ליה לההוא
קרא ולבש הכהן מדו בד והרים הדשן אלמא כל הלילה
הוא חשיב כעיכול וקרי בשר העולה דשן משמשלה בו
האור וכשר להרימו:
חציו להקטרה .שאינו עיכול ואם פקעו צריך להחזיר
להקטיר וחציו להרמה מחצות ולהלן קרוי דשן אלמא
חצות משויא ליה עיכול:
ואי דאורייתא הוא היכי מקדמינן .גרסינן ולא גרסינן
היכי מאחרינן הלא כל חציו ראוי להרמה ומה לנו אם
יאחר :היכי מקדמינן :אפילו דשן המעוכל יפה והא אמרת
חציו להרמה אלמא אין חצי הראשון כשר לכך:
אלא א''ר יוחנן  .לא תימא חציו לכך וחציו לכך אלא הכי
דריש הכתוב הכשר כל הלילה בין להקטרה שאין מעוכלין
בין להרמה אם יש דשן מעוכל וחצות דעושה עיכול
באברים שמשלה בהן האור מהכא נפקא ממשמע שנאמר
בהקטרה כל הלילה על מוקדה איני יודע שעד הבקר קרוי
לילה:
ומה ת''ל עד בקר תן השכמה אחרת לבקרו של לילה.
בוקרו של לילה הוא עלות השחר ונתן לך הכתוב בו בקר
אחר לומר שאין צריך להקטיר מן השכמה ואילך וכיון
שלא נתן זמן באותו בקר על כרחך הוא חצות לילה הלכך
הואיל וכל הלילה כשר להרמה קבעו חכמים זמנה הכל
לפי שעה בכל יום דלא נפישי קרבנות ורב להם היום
בקרות הגבר סגי:
ביוה''כ דאיכא חולשא דכ''ג .שהרי עליו לבדו הוא מוטל
צריך להשכים יותר:
דנפישי קרבנות .ורב הדשן במקום המערכה וצריך
להעלות את הדשן לתפוח לאחר ההרמה כדתנן במסכת
תמיד (דף כח ):מעלין האפר לתפוח ותפוח הוא גל של אפר
כמין תפוח של ענבים הנדרך בגת ששם כנסו אפר של כל
ימות החג והוא באמצע המזבח ופעמים שהוא עליו כג'
מאות כור לפיכך צריך להקדים לתרום מאשמורה
הראשונה:

היא העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבוקר
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צַ ו ֶאתַ -א ֲהרֹן וְׁ ֶאתָּ -ב ָּניו לֵ אמֹר זֹאת תוֹ ַרת ָּהעֹלָּ ה ִּהוא ָּהעֹלָּ ה ַעל מוֹ ְׁק ָּדה ַעלַ -ה ִּמזְׁ ֵב ַח ָּכלַ -ה ַליְׁלָּ ה ַעדַ -הב ֶֹקר וְׁ ֵאש ַה ִּמזְׁ ֵב ַח תו ַקד בוֹ  .וְׁ לָּ בַ ש ַהכ ֵֹהן ִּמדוֹ בַ ד ו ִּמכְׁ ְׁנ ֵסי-בַ ד
יִּלְׁ ַבש ַעלְׁ -ב ָּשרוֹ וְׁ ֵה ִּרים ֶאתַ -ה ֶד ֶשן ֲא ֶשר תֹאכַ ל ָּה ֵאש ֶאתָּ -העֹלָּ ה ַעלַ -ה ִּמזְׁ ֵב ַח וְׁ ָּשמוֹ ֵאצֶ ל ַה ִּמזְׁ ֵב ַח.

רש"י
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קרא גברא .מכריז הממונה על
הכרוז ואומר עמדו כהנים
לעבודתכם כדקתני בברייתא
בשמעתין:
רב איקלע לאתריה דר' שילא.
ולא היו מכירין אותו:
לא היה אמורא .מתורגמן
העומד לפני חכם הדרשן והחכם
לוחש לו לשון עברית והוא
מתרגם לרבים לשון שהן
שומעין:
וקא מפרש קרות הגבר קרא
גברא .נפל לו בתוך הדרש שלחש
לו ר' שילא קרות הגבר לשון
עברי והוא תרגם לרבים קרא
גברא:
אבוב לחרי זמר .חליל שהוא
חשוב לפני בני חורים זמר נאה
וערב:
לגרדאי לא קבלוה מיניה .בא
אצל גרדיים לשורר ולחולל להם
לא הוכשר בעיניהם ומשל הוא
כלומר פירוש זה שפירשתי לפני
שרים רבים פעמים רבות ולא
מיחו בידי עכשיו פירשתי לפניך
שאינך גדול כמותם ולא
קבלתו:
מר הוא רב .שאתה רגיל לקום
ולתרגם לפני ר' חייא שהוא
דודך:
נינח מר .לך ושב בכבודך שאיני
כדאי שתהא מתורגמני:
אי תגרת ליה פוץ עמריה .אם
נשכרת אצל אדם למלאכת יום
כל מלאכה שיטיל עליך ואפילו
היא בזויה כגון ניפוץ צמר
שהיא מלאכת נשים עשה לו אף
שהתחלתי
מאחר
אני
בפעולותיך אגמור:
ולא מורידין .גנאי הדרשה הוא
שארד אני ויקום פחות ממני
לגומרה:
גביני כרוז .גביני המכריז:
דאמר מר .לקמן בפ''ד (דף
לט:):
כבר אמר אנא השם .כבר פעם
אחת היה מעשה שהיה כ''ג
מתודה על פרו ביום הכפורים
ואמר אנא השם חטאתי וכו'
ונשמע קולו ביריחו:
ואיכא חולשא .דתעניתא:
והכא יממא .שאין הקול נשמע
בו כבלילה:
והאי חירגא לא שמיה .והאי
פסולת הנסורות והוא נראה
בעמוד של חמה דיומא ממש:
לא שמיה .כן שמו לשון אין:

לו"
אוֶׁ ָּסמו ְֶׁךֶׁ ֶֹּׁ
יאתֶׁ ַהגברֶׁ ֶֹּׁ
" ְב ָּכלֶׁיוֹּ םֶׁתוֹּ ְר ִמיןֶׁאתֶׁ ַה ִמזְ ֵבחֶֶַׁׁ ִב ְק ִר ַ
יאתֶׁ ַהגבר"?
ַמאי " ְק ִר ַ
ַרב ָּא ַמר:
ָּק ָּרא ַגבְׁ ָּרא.
ַר ִבי ֵשילָ א ָּא ַמר:
ָּק ָּרא ַת ְׁרנְׁ גוֹ לָּ א.

ַרב ִּא ְׁיקלַ ע לְׁ ַא ְׁת ֵריה ְׁד ַר ִבי ֵשילָ א,
לָּ א ֲהוָּ ה ֲאמוֹ ָּרא לְׁ ֵמ ַיקם ֲעלֵ יה ְׁד ַר ִּבי ֵשילָּ אָּ ,קם ַרב ֲעלֵ יה וְׁ ָּקא ְׁמ ָּפ ֵרש ַמאי ' ְׁק ִּר ַיאת ַה ֶג ֶבר' ָּק ָּרא ַג ְׁב ָּרא.
ָּא ַמר לֵ יה ַר ִבי ֵשילָ א:
וְׁ לֵ ָּימא ָּמרְׁ :ק ָּרא ַת ְׁרנְׁ גוֹ לָּ א,
ָּא ַמר לֵ יהַ " :אבוב לְׁ ָּח ֵרי זֶ ֶמר ,לְׁ גַ ְׁר ָּד ֵאי לָּ א ְׁמ ַק ְׁבלוה ִּמ ֵיניה?
ישנָּ אַ :מאי ' ְׁק ִּר ַיאת ַה ֶג ֶבר' ָּ -ק ָּרא ַגבְׁ ָּרא,
ִּכי ֲהוָּ ה ָּק ָּא ִּמינָּ א ֲעלֵ יה ְׁד ַר ִבי ִח ָייא ו ְׁמ ָּפ ִּר ְׁ
וְׁ לֹא ָּא ַמר לִּ י וְׁ לֹא ִּמ ֵידי ,וְׁ ַא ְׁת ָּא ְׁמ ַר ְׁת לִּ יֵ :א ָּימאָּ :ק ָּרא ַת ְׁרנְׁ גוֹ לָּ א?
ָּא ַמר לֵ יהָּ :מר נִּ יהו ַרב? נֵ ינַ ח ָּמר.
ָּא ַמר לֵ יהָּ :א ְׁמ ִּרי ֱאינָּ ֵשיִּ " :אי ְׁתגַ ְׁר ְׁת לֵ יה פוץ ַע ְׁמ ֵריה ".
ִּא ָּיכא ְׁד ָּא ְׁמ ֵרי,
ָּהכִּ י ָּא ַמר לֵ יהַ :מ ֲעלִּ ין ַבקֹ ֶדש וְׁ לֹא מוֹ ִּר ִּידין.
ַתנְׁ יָּ א ְׁכוָּ ֵתיה ְׁד ַרב,
ַתנְׁ יָּ א ְׁכוָּ ֵתיה ְׁד ַר ִּבי ֵשילָּ א.
" ַתנְׁ יָּ א ְׁכוָּ ֵתיה ְׁד ַרב":
" ְג ִבינִ יֶׁכֶָּׁרוֹּ זֶׁ ַמהוֶׁאוֹּ ֵמר?ֶׁ ֶׁ
" ִע ְמדוֶֶׁׁכ ֲהנִ יםֶׁ ַל ֲעבוֹּ ַד ְתכםֶׁ,ו ְלוִ ִיםֶׁ ְלדו ַכנְ כםֶׁ,וְ יִ ְש ָּר ֵאלֶׁ ְל ַמ ֲע ַמ ְדכם"ֶׁ ֶׁ.
לוֶׁנִ ְש ַמעֶׁ ְב ָּשלֹּשֶֶׁׁ ַפ ְר ָּסאוֹּ תֶׁ .
וְ ָּהיָּ הֶׁקוֹּ ֶֹּׁ
לוֶׁבְֶׁ ָּשלֹּשֶֶׁׁ ַפ ְר ָּסאוֹּ תֶׁ ֶׁ,
יפסֶׁ ַהמל ְֶׁךֶׁש ָּהיָּ הֶׁ ָּבאֶׁ ַבדר ְֶׁךֶׁוְ ָּש ַמעֶׁקוֹּ ֶֹּׁ
ר
א
ַמ ֲעשהֶׁ ְב ַ גְ ִ ַ
לוֶׁ ַמ ָּתנוֹּ ת".
יתוֶׁ ִש ֵיגרֶׁ ֶֹּׁ
ו ְכש ָּבאֶׁ ְל ֵב ֶֹּׁ
וְׁ ַאף ַעל ִּפי כֵ ן כ ֵֹהן ָּגדוֹ ל ְׁמשו ָּבח ִּמ ֶמנו.
ְׁד ָּא ַמר ָּמר:
יחו".
לוֶׁ ִב ִיר ֶֹּׁ
"ו ְכ ָּברֶׁ ָּא ַמרָּ "ֶׁ:א ָּנאֶׁ ַה ֵשם"ֶׁוְ נִ ְש ַמעֶׁקוֹּ ֶֹּׁ
וְׁ ָּא ַמר ַר ָבה ַבר ַבר ָחנָ ה ָּא ַמר ַר ִבי יוֹ ָחנָ ן:
ִּמירו ָּשלַ יִּ ם לִּ ִּיריחוֹ ֶע ֶשר ַפ ְׁר ֵסי.
וְׁ ַאף ַעל ַגב ְׁד ָּהכָּ א ִּא ָּיכא חולְׁ ָּשא ,וְׁ ָּהכָּ א לֵ ָּיכא חולְׁ ָּשא,
וְׁ ָּהכָּ א יְׁ ָּמ ָּמא וְׁ ָּה ָּתם לֵ ילְׁ יָּ א,
ְׁד ָּא ַמר ַר ִבי לֵ וִ יִּ :מ ְׁפנֵ י ָּמה ֵאין קוֹ לוֹ ֶשל ָּא ָּדם נִּ ְׁש ָּמע ַביוֹ ם ְׁכ ֶד ֶר ְׁך ֶש ִּנ ְׁש ָּמע ַב ַליְׁ לָּ ה?
ִּמ ְׁפנֵ י ַגלְׁ ַגל ַח ָּמה ֶש ְׁמנַ ֵסר ָּב ָּר ִּק ַיע ְׁכ ָּח ָּרש ַה ְׁמנַ ֵסר ַב ֲא ָּרזִּ ים.
וְׁ ַהאי ִּח ְׁיר ָּגא ְׁדיוֹ ָּמא" ,לָּ א" ְׁש ֵמיה .וְׁ ַהיְׁ ינו ְׁד ָּק ָּא ַמר נְׁ בוכַ ְׁדנֶ ַצר" :וְ כָ ל דָּ יְ ֵירי ַא ְר ָעא ְּכלָ א ֲח ִש ִיבין" (דניאל ד ,לב).
ָּתנו ַר ָּבנַ ן:
" ִא ְל ָּמ ֵלאֶׁ ֶַׁג ְל ַגלֶׁ ַח ָּמהֶׁנִ ְש ָּמעֶׁקוֹּ לֶׁ ֲהמוֹּ נָּ הֶֶׁׁשלֶׁרוֹּ ִמיֶׁ ֶׁ,
וְ ִא ְל ָּמ ֵלאֶׁקוֹּ לֶׁ ֲהמוֹּ נָּ הֶֶׁׁשלֶׁרוֹּ ִמיֶׁנִ ְש ָּמעֶׁקוֹּ לֶׁ ַג ְל ַגלֶׁ ַח ָּמה".
ָּתנו ַר ָּבנַ ן:
פוֶׁ ֶׁ,
" ָּשלֹּשֶֶׁׁקוֹּ לוֹּ תֶׁהוֹּ ְל ִכיןֶׁ ִמסוֹּ ףֶׁ ָּהעוֹּ ָּלםֶׁוְ ַעדֶׁסוֹּ ֶֹּׁ

רש"י
וי''א אף רידייא .מלאך הממונה
על השקות הארץ ממטר
השמים ממעל ומן התהום

וְ ֵאלוֶֶׁׁ ֵהןֶׁ ֶׁ:
קוֹּ לֶׁ ַג ְל ַגלֶׁ ַח ָּמהֶׁ ֶׁ,
וְ קוֹּ לֶׁ ֲהמוֹּ ֶָּׁנהֶֶׁׁשלֶׁרוֹּ ִמיֶׁ ֶׁ,
וְ קוֹּ לֶׁנְ ָּש ָּמהֶׁ ְב ָּש ָּעהֶׁשיוֹּ ְצ ָּאהֶׁ ִמןֶׁ ַהגוףֶׁ ֶׁ.
וְ יֵ שֶֶׁׁאוֹּ ְמ ִריםַ ֶׁ:אףֶׁ ֵל ָּידהֶׁ.
כא,א וְ יֵ שֶֶׁׁאוֹּ ְמ ִריםַ ֶׁ:אףֶׁ ִר ְידיָּ יא".
ובָּ עו ַר ָּבנַ ן ַר ֲח ֵמי ַא ְׁנ ָּש ָּמה ְׁב ָּש ָּעה ֶשיוֹ צְׁ ָּאה ִּמן ַהגוף ,ובַ ְׁטלו ַה.
" ַתנְׁ יָּ א ְׁכוָּ ֵתיה ְׁד ַר ִּבי ֵשילָּ א":
מוֶׁ ְבראש ֶֹּׁוֶׁ ֶׁ.
יאתֶׁ ַהגברֶָּׁ ֶׁ-ד ֶֹּׁ
" ַהיוֹּ ֵצאֶׁ ַלדר ְֶׁךֶׁקוֹּ דםֶׁ ְק ִר ַ
יאש ָיהֶׁאוֹּ ֵמרֶׁ ֶׁ:
ַר ִּבי ִּ
ַעדֶׁש ִי ְשנהֶׁ .
וְ יֵ שֶֶׁׁאוֹּ ְמ ִריםֶׁ ֶׁ:
ַעדֶׁש ְי ַש ֵלשֶֶׁׁ ֶׁ.
ו ְב ֵאיזהֶׁ ַת ְרנְ גוֹּ לֶׁ ָּא ְמרוֶׁ?ֶׁ ֶׁ
ְב ַת ְרנְ גוֹּ לֶׁ ֵבינוֹּ נִ י".
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ָּא ַמר ַרב יְהו ָדה ָּא ַמר ַרב:
ְׁב ָּש ָּעה ֶש ִּי ְׁש ָּר ֵאל עוֹ לִּ ין לָּ ֶרגֶ ל,
עוֹ ְׁמ ִּדין צְׁ פו ִּפין ו ִּמ ְׁש ַת ֲחוִּ ים ְׁרוָּ ִּוחים,
וְׁ ְׁנִּמ ָּשכִּ ין ַא ַחת ֶע ְׁש ֵרה ַא ָּמה ֲאחוֹ ֵרי בֵ ית ַה ַכפוֹ ֶרת.
ַמאי ָּק ָּא ַמר?
ָּהכִּ י ָּק ָּא ַמרַ :אף ַעל ִּפי ֶש ְׁנִּמ ָּשכִּ ין ַא ַחת ֶע ְׁש ֵרה ַא ָּמה ֲאחוֹ ֵרי בֵ ית ַה ַכפוֹ ֶרת ,וְׁ עוֹ ְׁמ ִּדים צְׁ פו ִּפין,
ְׁכ ֶש ֵהן ִּמ ְׁש ַת ֲחוִּ ין ִּמ ְׁש ַת ֲחוִּ ין ְׁרוָּ ִּוחים,
וְׁ זֶ ה ֶא ָּחד ֵמ ֲע ָּש ָּרה נִּ ִּסים ֶש ַנ ֲעשו ַב ִּמ ְׁק ָּדש.
ִּד ְׁתנַן:
" ֲע ָּש ָּרהֶׁנִ ִסיםֶׁנַ ֲעשוֶֶׁׁ ְב ֵביתֶׁ ַה ִמ ְק ָּדשֶֶׁׁ ֶׁ:
שהֶׁ ֵמ ֵריחֶֶַׁׁ ְב ַשרֶׁ ַהקדשֶֶׁׁ ֶׁ.
לֹּאֶׁ ִה ִפ ָּילהֶׁ ִא ָּ ֶׁ
וְ לֹּאֶׁ ִה ְס ִריחֶֶַׁׁ ְב ַשרֶׁ ַהקֹּדשֶֶׁׁ ֵמעוֹּ ָּלםֶׁ ֶׁ.
וְ לֹּאֶׁנִ ְר ָּאהֶׁזְ בובֶׁ ְב ֵביתֶׁ ַה ִמ ְט ְב ַחיִ םֶׁ .
וְ לֹּאֶׁ ֵא ַירעֶׁק ִריֶׁ ְלכֹּ ֵהןֶׁ ָּגדוֹּ לֶׁ ְביוֹּ םֶׁ ַה ִכפו ִריםֶׁ ֶׁ.
וְ לֹּאֶׁנִ ְמ ָּצאֶׁ ְפסולָּ ֶׁ:בעוֹּ מרֶׁ ֶׁ,
ֶֶֶֶֶֶֶׁׁׁׁׁׁׁ ֶֶׁׁו ִב ְש ֵתיֶׁ ַהלחםֶׁ ֶׁ,
ֶֶֶֶֶֶֶׁׁׁׁׁׁׁ ֶֶׁׁוֶׁ ְבלחםֶׁ ַה ָּפנִ יםֶׁ ֶׁ.
וחיםֶׁ ֶׁ.
עוֹּ ְמ ִדיםֶׁ ְצפו ִפיםֶׁ,ו ִמ ְש ַת ֲחוִ יםֶׁ ְרוָּ ִ
וְ לֹּאֶׁ ִה ִזיקֶׁנָּ ָּחשֶֶׁׁוְ ַע ְק ָּרבֶׁ ִבירו ָּש ַליִ םֶׁ ֵמעוֹּ ָּלםֶׁ ֶׁ.
רוַ ֶׁ:צרֶׁ ִליֶׁ ַה ָּמקוֹּ םֶׁש ָּא ִליןֶׁ ִבירו ָּש ַליִ ם".
וְ לֹּאֶׁ ָּא ַמרֶׁ ָּא ָּדםֶׁ ַל ֲח ֵב ֶֹּׁ
ָּפ ַתח ַב ִּמ ְׁק ָּדש ,וְׁ ִּס ֵיים ִּבירו ָּשלַ יִּם!
ִּא ָּיכא ַת ְׁר ֵתי ַא ֲח ַרנְׁ יָּ ָּיתא ַב ִּמ ְׁק ָּדש:
ְׁד ַתנְׁ יָּ א:
" ֵמעוֹּ ָּלםֶׁלֹּאֶׁ ִכבוֶֶׁׁ ְג ָּש ִמיםֶׁ ֵאשֶֶׁׁשלֶׁ ֲע ֵציֶׁ ַה ַמ ֲע ָּר ָּכהֶׁ ֶׁ.
וַ ֲע ַשןֶׁ ַה ַמ ֲע ָּר ָּכהֲֶׁ ֶׁ-א ִפילוֶֶׁׁ ָּכלֶׁ ָּהרוחוֹּ תֶׁש ָּבעוֹּ ָּלםֶׁ ָּבאוֹּ תֶׁו ְמנַ ְשבוֹּ תֶׁב ֶֹּׁוֶׁ ֶׁ,
מו".
תוֶׁ ִמ ְמקוֹּ ֶֹּׁ
ֵאיןֶׁ ְמזִ יזוֹּ תֶׁאוֹּ ֶֹּׁ
וְׁ תו לֵ ָּיכא?
וְׁ ָּה ַתנְׁ יָּ א:
" ַרב ְש ַמ ְעיָ ה ַק ְלנְ בוֹ ֶׁ ֶׁ:
ִש ְב ֵריֶׁ ְכ ֵליֶׁחרסֶׁנִ ְב ָּל ִעיןֶׁ ִב ְמקוֹּ ָּמן"!
וְׁ ָּא ַמר ַא ַביֵי:
מו ְׁר ָּאה וְׁ נוֹ צָּ ה וְׁ ִּדישון ִּמזְׁ ֵב ַח ,וְׁ ִּדישון  -נִּבְׁ לָּ ִּעין ִּב ְׁמקוֹ ָּמן!
ְׁפסולֵ י ְׁתלָּ ָּתא ָּהווַ ,ח ְׁשבִּ ינְׁ הו ְׁכ ַחד,
ַא ֵפיק ְׁת ֵרי וְׁ ָּעיֵ יל ְׁת ֵרי.
ִּאי ָּהכִּ י,
ְׁבלו ִּעין נַ ִּמי ְׁת ֵרי ָּהווָּ ,ח ְׁשבִּ ינְׁ הו ְׁב ַחד ָּח ְׁסרו לְׁ הו!
ִּא ָּיכא ִּנַמי ַא ֲח ִּר ִּיתי,
ְׁד ָּא ַמר ַר ִבי יְהוֹ ֻׁש ַע ֶּבן לֵ וִ י:
נֵ ס ָּגדוֹ ל ָּהיָּ ה נַ ֲע ָּשה ְׁבלֶ ֶחם ַה ָּפנִּ יםִּ ,סלוקוֹ ְׁכ ִּסדורוֹ ,
ֶש ֶנ ֱא ַמר" :לָ שוּם לֶ ֶחם חם ְ ּביום ִה ָּל ְקחו" (שמואל א' כא ,ז).
וְׁ תו לֵ ָּיכא?!
וְׁ ָּה ָּא ַמר ַר ִבי לֵ וִ י:

רש"י
צפופים .לשון צף מרוב העם היו נדחקים
איש באחיו ואין לו מקום לנטות על צדו
לכאן ולכאן וזקוף כקורה אף רגליו
ניטלים מעל הארץ:
משתחוים רווחים .וכשמשתחוים ונופלים
נעשה להם נס והמקום מרחיב עד שיש
ביניהן ארבע אמות שלא ישמע איש וידוי
של חבירו שלא יכלם:
נמשכין אחת עשרה אמה אחורי בית
הכפורת .נמשכין מתוך דוחקן ומתפזרין
על פני אורך כל י''א אמה של מקום
דריסת רגלי ישראל לצפון ולדרום ויוצאין
ממקום דריסת רגליהם ונכנסין דרך בית
החליפות בין צידי ההיכל לכותלי העזרה
לצפון ולדרום ומשם נכנסין למערב באחת
עשרה אמה שיש אויר אחורי בית הכפורת
עד כותל מערבי של עזרה כדתנן במסכת
מדות (פ''ה משנה א) ואמרינן לה לעיל
בפרקין (דף טז:):
מאי קאמר .מאחר שמשתחוים רווחים
ונתרווח המקום על ידי הנס אתה מזקיקו
לימשך ולהתפשט אחורי בית הכפורת:
הכי קאמר כו' .האי ונמשכים אחורי כו'
ארישא קאי קודם השתחואה והכי קאמר
אע''פ שנמשכין אחורי הכפורת והיו
צריכין לעמוד צפופים מרוב דוחקן אפילו
הכי כשהיו כולם משתחוים באים למזרח
המזבח מתוך העזרה ומשתחוים לפני
ההיכל ובריוח:
לא הפילה אשה .עוברה שנתאותה לאכול
מבשר הצלי כשמעלה ריח בבית הטבחים.
של עזרה:
ולא נמצא פסול בעומר .שאם יארע בו
פסול אין אחר להביא תחתיו שהוא נקצר
בליל מוצאי י''ט ואין מרבין לקצור אלא
כפי השיעור של עשרון מנופה בי''ג נפה וכן
שתי הלחם נאפין מערב י''ט ואין אפייתן
דוחה יום טוב ואם יפסל לא יאפו אחרת
בי''ט וכן לחם הפנים שנאפה מע''ש ואם
יפסל אין חילוף והשלחן עומד ריקם עד
שבת הבאה:
צר לי המקום .מזונותי דחוקים דירתי
דחוקה:
בקלנבו .שם מקום:
שברי כלי חרס .שמבשלים בהן קדשי
קדשים ובליעתן נאסרת משום נותר
וטעונין שבירה כדכתיב (ויקרא ו) וכלי
חרש אשר תבושל בו ישבר ושבירתו
במקום קדוש כדאמרי' התם בזבחים
בפרק דם חטאת (דף צג ):ואם אין נבלעין
נמצאו אשפתות של שברים בעזרה:
מוראה ונוצה .של עולת העוף:
ודישון מזבח הפנימי ודישון המנורה .בכל
בקר נותנן עם תרומת הדשן במזרח של
כבש כדתנן גבי תרומת הדשן (תמיד פ''א
משנה ד) הגיע לרצפה הפך פניו לצפון
והולך במזרחו של כבש כעשר אמות
מקום שנותנין שם מוראה ונוצה ודישון
מזבח הפנימי והמנורה וקרא נמי דמוראה
ונוצה הכי כתיב והשליך אותה אצל
המזבח קדמה אל מקום הדשן (ויקרא א):
פסולי תלתא הוו .פסול עומר ושתי הלחם
ולחם הפנים תלת ניסי חשבתינהו:
בלועין תרי הוו .דשברי כלי חרס הוה חד
ומוראה ונוצה וכל הניתנים שם חד הוה:
סילוקו כסידורו .כשמסלקין אותו עדיין
הוא חם:
חום ביום הלקחו .שהוא חם ביום שנלקח
משם והאי קרא בלחם הפנים כתיב בספר
שמואל:

רש"י
מקום ארון אינו מן המדה .אינו
תופס למעט ממדת החלל של
בית כלום דתניא ארון שעשה

ָּדבָּ ר זֶ ה ָּמסוֹ ֶרת ְׁביָּ ֵדינו ֵמ ֲאבוֹ ֵתינו:
ְׁמקוֹ ם ָּארוֹ ן ֵאינוֹ ִּמן ַה ִּמ ָּדה!
וְׁ ָּא ַמר ַר ְבנַ אי ָּא ַמר ְשמו ֵאל:
ְׁכרובִּ ים ְׁבנֵ ס ָּהיו עוֹ ְׁמ ִּדין!
נִּ ֵיסי ְׁדבָּ ָּר ֵאי ָּק ָּח ֵשיב,
נִּ ֵיסי ְׁדגַ ָּו ֵאי לָּ א ָּק ָּח ֵשיב.
ִּאי ָּהכִּ י לֶ ֶחם ַה ָּפנִּ ים נַ ִּמי נִּ ֵיסי ְׁדגַ ָּו ֵאי הוא!
לֶ ֶחם ַה ָּפנִּ ים נִּ ֵיסי ְׁדבָּ ָּר ֵאי הוא,
ְׁד ָּא ַמר ֵריש לָ ִקישַ :מאי ִּדכְׁ ִּתיבַ " :על ַה ּ ֻּׁשלְ ָחן ַה ּ ָטהר" (ויקרא כד ,ו)?
" ָטהור" ִּ -מ ְׁכלָּ ל ֶשהוא ָּט ֵמא,
כא,ב ְׁכלִּ י ֵעץ ֶה ָּעשוי לְׁ נַ ַחת הוא ,וְׁ כָּ ל ְׁכלִּ י ֵעץ ֶה ָּעשוי לְׁ נַ ַחת ֵאינוֹ ְׁמ ַק ֵבל טו ְׁמ ָּאה ,וְׁ חוֹ צֵ ץ ִּב ְׁפנֵ י הטו ְׁמ ָּאה!
ֶא ָּלא ְׁמלַ ֵמד ֶש ַמגְׁ ִּב ִּיהין אוֹ תוֹ לְׁ עוֹ לֵ י ְׁרגָּ לִּ ים ,וְׁ אוֹ ְׁמ ִּרים לָּ ֶהםְׁ :ראו ִּח ַיב ְׁתכֶ ם לִּ ְׁפנֵ י ַה ָּמקוֹ ם ֶש ִּסילוקוֹ ְׁכ ִּסדורוֹ ,
ֶש ֶנ ֱא ַמר" :לָ שוּם לֶ ֶחם חם ְ ּביום ִה ָּל ְקחו" (שמואל א ,כא ,ז),
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וְׁ תו לֵ ָּיכא?!
וְׁ ָּה ָּא ַמר ַרב אוֹ ַש ֲּעיָא:
נָּטע בוֹ ָּכל ִּמינֵ י ְׁמגָּ ִּדים ֶשל זָּ ָּהב וְׁ ָּהיו מוֹ צִּ ִּיאין ֵפירוֹ ֵת ֶיהן ִּבזְׁ ַמנָּן,
ְׁב ָּש ָּעה ֶש ָּבנָּ ה ְׁשלֹמה ֵבית ַה ִּמ ְׁק ָּדש ַ
וכְׁ ֶש ָּהרו ַח ְׁמנַ ֶשבֶ ת ָּב ֶהן נוֹ ְׁש ִּרין,
ֶש ֶנ ֱא ַמר" :יִ ְר ַעש ַּכ ְּל ָבנון ּ ִפ ְריו" (תהלים עב ,טז).
וכְׁ ֶשנִּכְׁ נְׁ סו גוֹ יִּ ם לַ ֵהיכָּ ל יָּבַ ש,
ֶש ֶנ ֱא ַמר" :ו ֶּפ ַרח לְ ָבנון ֻּׁא ְמלָ ל" (נחום א ,ד),
וְׁ ָּע ִּתיד ַה ָּקדוֹ ש ָּברו ְׁך הוא לְׁ ַה ֲחזִּ ָּירן,
ֶש ֶנ ֱא ַמרָ ּ " :פר ַח ִּת ְפ ַרח וְ ָתגֵ ל ַאף ִ ּגילַ ת וְ ַר ֵּנן ְּכבוד ַה ְּל ָבנון נִ ַּתן לָ ּה" (ישעיה לה ,ב)!
נִּ ֵיסי ִּד ְׁקבִּ ֵיעי לָּ א ָּקא ָּח ֵשיב.
ָּה ְׁש ָּתא ְׁד ָּא ֵתית לְׁ ָּהכִּ יָּ ,ארוֹ ן וכְׁ רובִּ ים ִּנַמי ,נִּ ֵיסי ִּד ְׁקבִּ ֵיעי נִּ ינְׁ הו.
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ושמת אותם שתים מערכות שש המערכת ַעל ַה ֻׁשלְׁ ָּחן ַה ָּטהר לפני ה'

 .48כא ,ב
ָּא ַמר ָּמר:
תוֶׁ ִמ ְמקוֹּ מוֹּ "].
"ו ֲע ַשןֶׁ ַה ַמ ֲע ָּר ָּכה [ֲ ֶׁ-א ִפילוֶֶׁׁ ָּכלֶׁ ָּהרוחוֹּ תֶׁש ָּבעוֹּ ָּלםֶׁ ָּבאוֹּ תֶׁו ְמנַ ְשבוֹּ תֶׁב ֶֹּׁוֶׁ ֵאיןֶׁ ְמזִ יזוֹּ תֶׁאוֹּ ֶֹּׁ
ֶַׁ
ו ִּמי ֲהוָּ ה ָּע ָּשן ַב ַמ ֲע ָּרכָּ ה?
וְׁ ָּה ַתנְׁ יָּ א:
" ֲח ִמ ָּשהֶׁ ְד ָּב ִריםֶׁנא ְמרוֶֶׁׁ ְב ֵאשֶֶׁׁשלֶׁ ַמ ֲע ָּר ָּכהֶׁ ֶׁ:
ְרבו ָּצהֶׁכֶַׁ ֲא ִריֶׁ ֶׁ,
ו ָּב ָּרהֶׁכֶַׁ ַח ָּמהֶׁ ֶׁ,
וְ יֵ שֶֶׁׁ ָּבהֶֶׁׁ ַמ ָּמשֶֶׁׁ ֶׁ,
ְֶׁואוֹּ כלתֶׁ ַל ִחיןֶׁ ִכ ֵיב ִשיןֶׁ ֶׁ,
וְ ֵאינָּ הֶֶׁׁ ַמ ֲע ָּלהֶׁ ָּע ָּשן"!
ִּכי ָּקא ָּא ְׁמ ִּרינַן ִּב ְׁד ֶה ְׁדיוֹ ט,
ְׁד ַתנְׁ יָּ א:
""וְ נָ ְתנ ּו ְ ּבנֵ י ַא ֲהרן ַהכּ ֵהן ֵאש ַעל ַה ּ ִמזְ ֵ ּב ַח" (ויקרא א ,ז)ֶׁ ֶׁ,
ַאףֶׁ ַעלֶׁ ִפיֶׁש ֵאשֶֶׁׁיוֹּ רדתֶׁ ִמןֶׁ ַה ָּש ַמיִ םִ ֶׁ,מ ְצוָּ הֶׁ ְל ָּה ִביאֶׁ ִמןֶׁ ַהה ְדיוֹּ ט".

רש"י
רבוצה כארי .גחלת שנפלה מן
השמים בימי שלמה והיתה על
המזבח עד שבא מנשה
וסילקה היתה דומה לארי
רובץ:
ויש בה ממש .בשלהבת שלה:
כי קאמרי' .דמעלה עשן
בהדיוט קאמרי' באש הדיוט
שהיו מביאין אצלה:
וארצה בו ואכבד .חסר ה''א
בנבואת חגי כתיבא ובבית שני
משתעי קרא:
ארון כפורת וכרובים .כוליה
חדא מילתא ושכינה לא
שרתה בו ורוח הקודש לא
היתה בנביאים משנת שתים
לדריוש ואילך:

" ְרבו ָּצהֶׁ ָּכ ֲא ִרי".
וְׁ ָּה ַתנְׁ יָּ א:
" ָּא ַמרֶׁ ַר ִּבי ֲחנִּ ינָ א ְסגַ ן ַהכֹ ֲהנִּ יםֶׁ ֶׁ:
יתיהֶֶָּׁׁ ְרבו ָּצהֶׁ ַככלב"!
ֲאנִ יֶׁ ְר ִא ִ
לֹא ַק ְׁשיָּ א:
ָּכאן ִּ -מ ְׁק ָּדש ִּראשוֹ ן,
ָּכאן ְׁ -ב ִּמ ְׁק ָּדש ֵשנִּ י.
ובְׁ ִּמ ְׁק ָּדש ֵשנִּ י ִּמי ֲהוַ אי?!
וְׁ ָּה ָּא ַמר ַרב ְשמו ֵאל ַבר ִאינְ יָא:
ַמאי ִּדכְׁ ִּתיב" :וְ ֶא ְר ֶצה בּ ו וְ ֶא ָּכ ְב ָד"( 59חגי א ,ח) ,וְׁ ָּק ֵרינַן "וְׁ ִּא ָּכבְׁ ָּדה",
ַמאי ְׁשנָּ א ְׁמחו ָּסר ה"א?
ֵאלו ֲח ִּמ ָּשה ְׁדבָּ ִּרים ֶש ָּהיו ֵבין ִּמ ְׁק ָּדש ִּראשוֹ ן לְׁ ִּמ ְׁק ָּדש ֵשנִּ י ,וְׁ ֵאלו ֵהן:
ֲארוֹ ן,
וְׁ כַ פוֹ ֶרת,
וכְׁ רובִּ ים,
ֵאש,
ו ְׁשכִּ ינָּ ה,
וְׁ רו ַח ַהקוֹ ֶדש,
וְׁ או ִּרים וְׁ תו ִּמים!
ָּא ְׁמ ֵריִּ :איןִּ ,מ ֲיהוָּ ה ֲהוָּ הַ ,סיו ֵעי לָּ א ְׁמ ַס ְׁי ָּיעא.
ָּתנו ַר ָּבנָּ ן:
" ֵששֶֶׁׁ ִאשוֹּ תֶׁ ֵהןֶׁ ֶׁ:
יֵ שֶֶׁׁאוֹּ כלתֶׁוְ ֵאינָּ הֶֶׁׁשוֹּ ָּתהֶׁ ֶׁ,
יֵ שֶֶׁׁשוֹּ ָּתהֶׁוְ ֵאינָּ הֶֶׁׁאוֹּ כלתֶׁ ֶׁ,
יֵ שֶֶׁׁאוֹּ כלתֶׁ ְֶׁושוֹּ ָּתהֶׁ ֶׁ,
יֵ שֶֶׁׁאוֹּ כלתֶׁ ַל ִחיןֶׁ ִכ ֵיב ִשיןֶׁ ֶׁ,
וְ יֵ שֶֶׁׁ ֵאשֶֶׁׁדוֹּ ָּחהֶׁ ֵאשֶֶׁׁ ֶׁ,
59

עלו ההר והבאתם עץ ובנו הבית וְׁ ֶא ְׁרצֶ ה בוֹ וְׁ ֶא ָּכ ְׁב ָּד אמר ה'

רש"י
דחולין .מן הקדחת שהוא כאש
וצמא למים ואינו חפץ לאכול:
דוחה אש .ממקומה להלן:
דגבריאל .שירד להציל חנניה
מישאל ועזריה שצינן את

וְ יֵ שֶֶׁׁ ֵאשֶֶׁׁאוֹּ כלתֶׁ ֵאשֶׁ".
"יֵ שֶֶׁׁ ֵאשֶֶׁׁאוֹּ כלתֶׁוְ ֵאינָּ הֶֶׁׁש ֶֹּׁו ָּתה" ָּ -הא ִּד ָּידן.
"שוֹּ ָּתהֶׁוְ ֵאינָּ הֶֶׁׁאוֹּ כלת" – ְׁדחוֹ לִּ ין.
60
"אוֹּ כלתֶׁוְ שוֹּ ָּתה" ְׁ -ד ֵאלִּ ָּיהוִּ ,דכְׁ ִּתיב" :וְ ֶאת ַה ּ ַמיִ ם ֲא ֶשר ַ ּב ְּת ָעלָ ה לִ ֵחכָ ה" (מלכים א' יח ,לח).
"אוֹּ כלתֶׁ ַל ִחיןֶׁ ִכ ֵיב ִשין" ְׁ -ד ַמ ֲע ָּרכָּ ה.
"יֵ שֶֶׁׁ ֵאשֶֶׁׁדוֹּ ָּחהֶׁ ֵאשֶׁ" ְׁ -ד ַגבְׁ ִּר ֵיאל.
עוֶׁ ֵבינֵ יהםֶׁו ְש ָּר ָּפן".
"וְ יֵ שֶֶׁׁ ֵאשֶֶׁׁאוֹּ כלתֶׁ ֵאשֶׁ" ִּ -ד ְׁשכִּ ינָּ הְׁ ,ד ָּא ַמר ַמר" :הוֹּ ִשיטֶׁא ְצ ָּב ֶֹּׁ
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ותיפול אש ה' ותאכל את העולה ואת העצים ואת האבנים ואת העפר וְׁ ֶאת ַה ַמיִּ ם ֲא ֶשר ַב ְׁת ָּעלָּ ה לִּ ֵחכָּ ה

 .40כא ,ב
מו".
תוֶׁ ִמ ְמקוֹּ ֶֹּׁ
"ו ֲע ַשןֶׁ ַה ַמ ֲע ָּר ָּכהֶׁ ֲא ִפילוֶֶׁׁ ָּכלֶׁרוחוֹּ תֶׁש ָּבעוֹּ ָּלםֶׁ ֵאיןֶׁ ְמזִ יזוֹּ תֶׁאוֹּ ֶֹּׁ
ֶַׁ
וְׁ ָּה ָּא ַמר ַר ִבי יִצְ ָחק ַבר ַאבְ ִד ִימי:
ְׁבמוֹ צָּ ֵאי יוֹ ם טוֹ ב ָּה ַא ֲחרוֹ ן ֶשל ַחגַ ,הכֹל צוֹ ִּפין לַ ֲע ַשן ַה ַמ ֲע ָּרכָּ ה,
נוֹ ֶטה ְׁכלַ ֵפי צָּ פוֹ ן ֲ -ענִּ ִּיים ְׁש ֵמ ִּחין ובַ ֲעלֵ י בָּ ִּתים ֲעצֵ בִּ יןִּ ,מ ְׁפנֵ י ֶש ִּג ְׁש ֵמי ָּשנָּ ה ְׁמרו ִּבין ,ו ֵפירוֹ ֵת ֶיהן ַמ ְׁר ִּק ִּיבין.
נָּטה ְׁכלַ ֵפי ָּדרוֹ ם ֲ -ענִּ ִּיים ֲעצֵ בִּ ין ,ובַ ֲעלֵ י ָּב ִּתים ְׁש ֵמ ִּחיןִּ ,מ ְׁפנֵ י ֶש ִּג ְׁש ֵמי ָּשנָּ ה מו ָּע ִּטין ,ו ֵפירוֹ ֵת ֶיהן ִּמ ְׁש ַת ְׁמ ִּרין.
ָּ
ְׁכלַ ֵפי ִּמזְׁ ָּרח ַ -הכל ְׁש ֵמ ִּחין.
ְׁכלַ ֵפי ַמ ֲע ָּרב ַ -הכֹל ֲעצֵ בִּ ין!
ְׁד ָּאזֵ יל וְׁ ָּא ֵתי ְׁכ ִּד ְׁיקלֵ י ,וְׁ ִּאבְׁ דו ֵרי לָּ א ֲהוָּ ה ִּמיבְׁ ַדר.
ָּא ַמר ָּמר:
" ְׁכלַ ֵפי ִּמזְׁ ָּרחַ -הכֹל ְׁש ֵמ ִּחין.
ְׁכלַ ֵפי ַמ ֲע ָּרב ַ -הכֹל ֲעצֵ בִּ ין".
ו ְׁר ִּמינְׁ הו:
" ִמזְ ָּר ִחיתְֶׁ ֶׁ-לעוֹּ ָּלםֶׁיָּ ָּפהֶׁ ֶׁ,
ַמ ֲע ָּר ִביתְֶׁ ֶׁ-לעוֹּ ָּלםֶׁ ָּק ָּשהֶׁ ֶׁ,
יתיםֶׁ ִבזְ ַמןֶׁש ֵהןֶׁחוֹּ נְ ִטיןֶׁ ֶׁ,
רוחֶֶַׁׁ ְצפוֹּ נִ יתֶֶׁׁ-יָּ ָּפהֶׁ ַל ִח ִטיןֶׁ ְב ָּש ָּעהֶׁשֶׁ ֵה ִביאוֶֶׁׁ ְש ִלישֶֶׁׁ,וְ ָּ ֶׁ
ק ָּשהֶׁ ַל ֵז ִ
יתיםֶׁ ַב ְז ַמןֶׁש ֵהןֶׁחוֹּ נְ ִטין".
רוחֶֶַׁׁ ְדרוֹּ ִמיתֶָּׁ ֶׁ-ק ָּשהֶׁ ַל ִח ִטיןֶׁ ְב ָּש ָּעהֶׁש ֵה ִביאוֶֶׁׁ ְש ִלישֶֶׁׁ,וְ יָּ ָּפהֶׁ ַל ֵז ִ
וְׁ ָּא ַמר ַרב יוֹ ֵסף ,וְׁ ִּא ֵית ָּימא ָמר זו ְט ָרא:
וְׁ ִּס ָּימנֵ ְׁיךֻׁ :שלְׁ ָּחן ַב ָּצפוֹ ן ,ו ְׁמנוֹ ָּרה ַב ָּדרוֹ ם.
ַהאי ַמ ְׁר ֶבה ִּד ֵידיה ,וְׁ ַהאי ַמ ְׁר ֶבה ִּד ֵידיה!
לֹא ַק ְׁשיָּ א:
ָּהא  -לָּ ן,
וְׁ ָּהא – לְׁ הו.

הדרן עלך שבעת ימים

רש"י
מוצאי י''ט האחרון של חג.
שמאתמול נתחתם גזר דינם על
גשמי שנה כדתנן בחג נידונין על
המים:
נוטה כלפי צפון .שרוח דרומית
נושבת ופירותיהן מרקיבין ואינן
יכולין לאוצרן ופותחין ומוכרין
אותן בזול:
הכל שמחים .שרוח מערבית
שקולה היא ומביאה גשמים לפי
הראוי לא הפירות מרקיבין
ותבואת הזרע מצלחת ואין רעב
בעולם:
הכל עצבים .שהוא רוח
הזרעים
את
המייבשת
כדאמרינן במסכת גיטין (דף
לב ).אפי' שופתא בקופינא
דמרא רפיא:
האי מרבה דידיה .צפונית
מגדלת הראויין לשלחן:
הא לן והא להו .מזרחית יפה
לארץ בבל שהיא ארץ לחה
מחמת מימיה לעולם ולארץ
ישראל קשה שהיא ארץ הרים
ובקעות וממהרת ליבש:

מסכת יומא פרק ב' – " ָּב ִראׁשֹונָּ ה"
 .44כב ,א
ִמ ְׁשנָה
ָּב ִראשוֹּ נָּ הֶׁ ָּכלֶׁ ִמיֶׁשֶׁרוֹּ צהֶׁ ִל ְתרוֹּ םֶׁאתֶׁ ַה ִמזְ ֵבחֶֶַׁׁתוֹּ ֵרםֶׁ ֶׁ.
וֶׁ ִבזְ ַמןֶׁשֶׁ ֵהןֶׁ ְמרו ִביןָּ ֶׁ:ר ִציןֶׁוְ עוֹּ ִליםֶׁ ַבכבשֶֶׁׁ ֶׁ,
ירוֶׁבְֶׁ ַא ְר ַבעֶׁ ַאמוֹּ תֶׁזָּ ָּכהֶׁ ֶׁ.
ָּכלֶׁהֶַׁקוֹּ ֵדםֶׁאתֶׁ ֲח ֵב ֶֹּׁ
וְ ִאםֶׁ ָּהיוֶֶׁׁ ְשנֵ יהןֶׁ ָּשוִ יןֶַׁ ֶׁ-ה ְממונהֶׁאוֹּ ֵמרֶׁ ָּלהןַ ֶׁ:ה ְצ ִביעוֶֶׁׁ ֶׁ.
יאין?ֶׁ ֶׁ
ו ַמהֶׁ ֵהןֶׁמוֹּ ִצ ִ
יאיןֶׁ ֲאגו ָּדלֶׁבֶַׁ ִמ ְק ָּדשֶֶׁׁ ֶׁ.
ַא ַחתֶׁ ֶֹּׁ
אוֶׁ ְש ַתיִ םֶׁ,וְ ֵאיןֶׁמוֹּ ִצ ִ
ַמ ֲעשהֶׁש ָּהיוֶֶׁׁ ְשנֵ יהםֶׁ ָּשוִ יןֶׁ,וְ ָּר ִציןֶׁוְ עוֹּ ִליןֶׁ ַבכבשֶֶׁׁ ֶׁ,
לוֶׁ ֶׁ.
ירוֶׁוְ נָּ ַפלֶׁוְ נִ ְש ְב ָּרהֶׁ ַרגְ ֶֹּׁ
וְ ָּד ַחףֶׁא ָּחדֶׁ ֵמהןֶׁאתֶׁ ֲח ֵב ֶֹּׁ
וְ ֵכיוָּ ןֶׁש ָּראוֶֶׁׁ ֵביתֶׁ ִדיןֶׁש ָּב ִאיןֶׁ ִל ֵידיֶׁ ַס ָּכנָּ הֶׁ ֶׁ,
ִה ְת ִקינוֶֶׁׁשלאֶׁיְ הוֶֶׁׁתוֹּ ְר ִמיןֶׁאתֶׁ ַה ִמזְ ֵבחֶֶַׁׁא ָּלאֶׁ ְב ַפיִ יסֶׁ ֶׁ.
ַא ְר ַבעֶׁ ְפיָּ יסוֹּ תֶׁ ָּהיוֶֶׁׁ ָּשםֶׁ,וְ זהֶׁ ַה ַפיִ יסֶׁ ָּה ִראשוֹּ ן.

ְׁג ָמ ָרא
וְׁ ָּהא ֵמ ִּע ָּיק ָּרא ַמאי ַט ְׁע ָּמא לָּ א ַת ִּקינו לָּ ה ַר ָּבנַ ן ְׁפיָּ ָּיסא?
ֵמ ִּע ָּיק ָּרא ָּסבורֵ :כיוָּ ן ַד ֲעבוֹ ַדת לַ יְׁ לָּ ה ִּהיא לָּ א ֲח ִּשיבָּ א לְׁ הו וְׁ לָּ א ָּאתו.
ֵכיוָּ ן ְׁד ָּחזו ְׁד ָּק ָּאתו ,וְׁ ָּאתו לִּ ֵידי ַס ָּכנָּ ה ַת ִּקינו לָּ ה ְׁפיָּ ָּיסא.
וַ ֲה ֵרי ֵאיבָּ ִּרים ו ְׁפ ָּד ִּרים ַד ֲעבוֹ ַדת לַ יְׁ לָּ ה ִּהיא וְׁ ַת ִּקינו לָּ ה ַר ָּבנַ ן ְׁפיָּ ָּיסא!
סוֹ ף ֲעבוֹ ָּדה ִּד ָּימ ָּמא ִּהיא.
ַהאי ִּנַמי ְׁת ִּח ַלת ֲעבוֹ ָּדה ִּד ָּימ ָּמא ִּהיא,
ְׁד ָּא ַמר ַר ִבי יוֹ ָחנָ ן:
ִּק ֵידש יָּ ָּדיו לִּ ְׁתרו ַמת ַה ֶד ֶשן ,לְׁ ָּמ ָּחר ֵאין צָּ ִּר ְׁיך לְׁ ַק ֵדשֶ ,ש ְׁכבָּ ר ִּק ֵידש ִּמ ְׁת ִּח ַילת ֲעבוֹ ָּדה!
ֵא ָּימאֶ :ש ְׁכ ָּבר ִּק ֵידש ִּמ ְׁת ִּח ָּילה לַ ֲעבוֹ ָּדה.
ִּא ָּיכא ְׁד ָּא ְׁמ ֵרי:
ֵמ ִּע ָּיק ָּרא ָּסבור ֵכיוָּ ן ְׁד ִּא ָּיכא אוֹ נֶ ס ֵשינָּ ה ,לָּ א ָּאתו,
ֵכיוָּ ן ְׁד ָּחזו ַד ֲאתו ,וְׁ ָּק ָּאתו נַ ִּמי לִּ ֵידי ַס ָּכנָּ ה ַ -ת ִּקינו לָּ ה ַר ָּבנַ ן ְׁפיָּ ָּיסא.
וַ ֲה ֵרי ֵאיבָּ ִּרים ו ְׁפ ָּד ִּריםְׁ ,ד ִּא ָּיכא אוֹ נֶ ס ֵשינָּ הַ ,ת ִּקינו לָּ ה ַר ָּבנַ ן ְׁפיָּ ָּיסא!
ָּשאנֵ י ִּמיגְׁ נָּ א ִּמ ֵמ ַיקם.
וְׁ ַת ַקנְׁ ָּתא לְׁ ַה ְׁך ִּג ָּיסא ֲהוַ אי?
ַת ַק ְׁנ ָּתא לְׁ ַהאי ִּג ָּיסא ֲהוַ אי!
ְׁד ָּתנְׁ יָּ א:
" ִמיֶׁש ָּז ָּכהֶׁ ִב ְתרו ַמתֶׁ ַהדשןֶׁיִ זְ כהֶׁ ְב ִסידורֶׁ ַה ַמ ֲע ָּר ָּכהֶׁובִֶׁ ְשנֵ יֶׁגְ זִ ֵיריֶׁ ֵע ִצים"!
ָּא ַמר ַרב ַא ִשי:
ְׁש ֵתי ַת ָּקנוֹ ת ָּהוו:
ֵמ ִּע ָּיק ָּרא ָּסבור לָּ א ָּאתו.
ֵכיוָּ ן ְׁד ָּחזו ְׁד ָּק ָּאתו וְׁ ָּאתו ִּנַמי לִּ ֵידי ַס ָּכנָּ ה ַ -ת ִּקינו לָּ ה ְׁפיָּ ָּיסא.
ֵכיוָּ ן ְׁד ַת ִּקינו לָּ ה ְׁפיָּ ָּיסא לֹא ָּאתוָּ ,א ְׁמ ֵריִּ :מי יֵ ַימר ְׁד ִּמ ְׁת ַר ֵמי לָּ ן?
ֲה ַדר ַת ִּקינו לְׁ הוִּ :מי ֶש ָּזכָּ ה ִּב ְׁתרו ַמת ַה ֶד ֶשן יִּ זְׁ ֶכה ְׁב ִּסידור ַמ ֲע ָּרכָּ ה ובִּ ְׁשנֵ י גְׁ זִּ ֵירי ֵעצִּ ים,
ִּכי ֵהיכִּ י ְׁדנֵ יתו וְׁ נִּ ַיפיְׁ יסו.

רש"י
מתני'
בראשונה כל מי שרוצה לתרום .כל כהן שהיה מאותו
בית אב רוצה לתרום הדשן שחרית תורם ולא היה
פייס לדבר:
ובזמן שהן מרובין .הבאים לתרום זה אומר אני תורם
וזה אומר אני תורם זה היה משפטו:
רצין ועולין בכבש .שהוא שלשים ושתים אורך:
וכל הקודם בהן .ליכנס לתוך ארבע אמות עליונות של
כבש הסמוכות לראש המזבח זכה לתרום וזהו גורלם:
ואם היו שניהם שוים .בכניסתן אין אחד מהן זוכה
לתרום אבל מעתה כולם באין להטיל גורל ומהו הגורל
הממונה על הפייסות אומר לכולם:
הצביעו .הוציאו אצבעותיכם כל אחד יראה אצבעו
כדמפרש לקמן בפירקין מקיפין ועומדין בעגולה בא
הממונה ונוטל מצנפת מעל ראש של אחד מהן וממנו
פייס מתחיל לימנות ומוציא כל אחד ואחד אצבעו
למנין והממונה אומר כל שהמנין כלה בו הוא זוכה
ומוציא מפיו מנין או מאה או ששים הרבה יותר משהיו
שם הכהנים ומתחיל למנות מזה שנטל מראשו
המצנפת וסובב והולך ומונה וחוזר חלילה עד סוף
המנין ומי שהמנין כלה בו הוא הזוכה וכן לכל
הפייסות:
אחת או שתים .בגמרא פריך לה עלה:
ואין מוציאין אגודל במקדש .בגמרא מפרש מפני
הרמאין כשיקרב המנין לכלות ויביט למי יכלה יוציא
זה העומד לפניו שתי אצבעות כדי שימנה בשני בני
אדם וימהר המנין לכלות בו והממונה לא יבין לפי
שאדם יכול להרחיק אגודל מן האצבע הרבה ונראין
כאצבעות ב' בני אדם:
אלא בפייס .זה שפירשנו:
ארבע פייסות היו שם .ד' פעמים ביום נאספים לפיס:
גמ'
והא .עבודה זו של תרומת הדשן:
מעיקרא .קודם שאירע תקלה במרוצתם:
מ''ט לא תקינו לה פייסא .ככל שאר עבודות דמתני'
דתנינן שכל תחילתן בפייס היתה:
מעיקרא סבור .בית דין:
כיון דעבודת לילה היא .הואיל והוכשר בלילה לא
חשיבא ליה לכהנים ולא אתו לאינצויי עלה:
והא הקטרת איברים .שהוא כשר כל הלילה ותנן גבי
פייסות דמתני' (לקמן דף כה ).מי מעלה איברים לכבש
ומן הכבש למזבח:
סוף עבודה דיממא היא .שהוא גמרו של קרבן שנשחט
ביום ונזרק דמו ביום לכך חשובה בעיני הכהנים לבא
לריב עליה:
למחר אין צריך לקדש  .אם לא יצא מן המקדש ואפי'
לרבי דאמר בשחיטת קדשים (זבחים דף יט ):לינה
מועלת בקידוש ידים ורגלים מודה הוא דמקרות גבר
עד צפרא לא פסלה לינה:
מתחילת עבודה .אלמא תחילת עבודה קרי לה:
אימא שכבר קידש מתחילה .לשם עבודה:
שאני מיגנא ממיקם .נוח לו לאדם לנדד שינה מעיניו
מלילך לישן עד סוף הלילה מלהיות עומד ממטתו
בהשכמה שהיא תרומת הדשן:
ותקנתא להאי גיסא הואי .קושיא היא וכי מפני תקלה
שאירעה נתקן לה פייס:
והא להאי גיסא הואי .בשביל סידור המערכה ושני
גזירי עצים שהתורם הוא המסדר וכיון דכולן בכהן
אחד יש כאן עבודות חשובות ומעיקרא בעו פייס:
שני גזירי עצים .שני בקעיות עצים ארוכים כמדת
רוחב המערכה ונותן אותן ממעל עצי המערכה ומקרא
יליף לה לקמן (דף כו ):ובער עליה הכהן עצים ובער על
המערכת העצים שני גזירי עצים דהא קרא במערכה
משתעי רישיה דקרא והאש על המזבח תוקד בו וגו' וכל
מוקדה שבענין לשון מערכת מדורה היא:
אמרי מי יימר דמתרמי .לא חשיבא עלייהו למיטרח
עלה מספיקא:

 .44כב ,א-ב
ירוֶׁ ְב ַא ְר ַבעֶׁ ַאמוֹּ תֶׁזָּ ָּכה"].
"ובִֶׁזְ ַמןֶׁ ְש ֵהןֶׁ ְמרו ִבין [ ָּר ִציןֶׁוְ עוֹּ ִליםֶׁ ַבכבשֶָּׁ ֶׁ,כלֶׁ ַהקוֹּ ֵדםֶׁאתֶׁ ֲח ֵב ֶֹּׁ
ָּא ַמר ַרב ַפ ָפא:
ְׁפ ִּש ָּיטא לִּ י ַא ְׁר ַבע ַאמוֹ ת ְׁד ַא ְׁר ָּעא לֹא – " ָּר ִציןֶׁוְ עוֹּ ִליןֶׁ ַבכבשֶׁ" ְׁתנַן,
ירו",
ַק ַמיְׁ ָּיתא ִּנַמי לֹא ָּ " -ר ִציןֶׁוְ עוֹּ ִליןֶׁ ַבכבשֶׁ" ְׁתנַ ן ,וַ ֲה ַדרָּ " :כלֶׁ ַהקוֹּ ֵדםֶׁאתֶׁ ֲח ֵב ֶֹּׁ
ְׁדבֵ ינֵ י ֵבינֵ י נַ ִּמי לֹא ְׁ -דלָּ א ְׁמ ַסיְׁ ָּימא ִּמ ְׁיל ָּתא,
ְׁפ ִּש ָּיטא לִּ י ְׁדגַ ֵבי ִּמזְׁ ֵב ַח ְׁתנַ ן.
ָּב ֵעי ַרב ַפ ָפא:
" ַא ְר ַבעֶׁ ַאמוֹּ ת" ֶש ָּא ְׁמרו ַב ֲה ֵדיה ַא ָּמה יְׁ סוֹ ד וְׁ ַא ָּמה סוֹ ֵבב,
כב,ב אוֹ ִּדילְׁ ָּמא ַבר ֵמ ַא ָּמה יְׁ סוֹ ד וְׁ ַא ָּמה סוֹ ֵבב?
ֵתיקו.

רש"י
דארעא .ארבע אמות קרקע
הסמוכות קודם עלות לכבש:
קמייתא נמי לא .ארבע
ראשונות שברגל הכבש:
דביני ביני .לברור ארבע אמות
בתוך שלשים ושתים (לכך):
לא מסיימין .לא יהא בהן
סימן:
פשיטא לי .דארבע דכבש גבי
מזבח תנן מיהו הא מיבעי לי
דקי''ל בזבחים (דף סב):
שהכבש פורח אמה על כניסת
היסוד ואמה הסובב נמצאו
ארבע הסמוכות לכבש לתחילת
יסוד מזבח מלמטה הן שש
לסמיכת גג המזבח שהוא משוך
מנגד היסוד (מזבח) הראשון
שתי אמות ומבעיא ליה ד'
אמות דמתני' לגג המזבח נקט
להו דהיינו בהדי אמה יסוד
ואמה סובב:
או דילמא .לסמיכת רצפת
תחתונה דמזבח נקיט להו לבד
מיסוד וסובב שהוא שש קודם
לסמיכת גגו:

 .44כב ,ב
"ו ִאםֶׁ ָּהיוֶֶׁׁ ְשנֵ יהןֶׁ ָּשוִ יןַ ֶׁ,ה ְממונהֶׁאוֹּ ֵמרֶׁ ָּלהםַ ֶׁ:ה ְצ ִביעוֶֶׁׁ ֶׁ.
ְֶׁ
יאין?ֶׁ ֶׁ
צ
מוֹּ
ֶׁ
ן
ה
ֶׁ
ה
מ
ִ ִ
[וֶׁ ַ ֵ
יאיןֶׁ ֲאגו ָּדלֶׁ ַב ִמ ְק ָּדשֶׁ].
ַא ַחתֶׁ ֶֹּׁ
אוֶׁ ְש ַתיִ םֶׁ,וְ ֵאיןֶׁמוֹּ ִצ ִ
ָּתנָּ א:
"הוֹּ ִציאוֶֶׁׁא ְצ ְבעוֹּ ֵתיכםֶׁ ְל ִמנְ יָּ ן".
וְׁ נִּ ְׁימנִּ ינְׁ הו לְׁ ִּד ְׁידהו?
ְׁמ ַס ַייע לֵ יה לְׁ ַר ִּבי יִּ צְׁ ָּחק.
ְׁד ָּא ַמר ַר ִבי יִצְ ָחק:
ָּאסור לִּ ְׁמנוֹ ת ֶאת יִּ ְׁש ָּר ֵאל ,וַ ֲא ִּפילו לִּ ְׁדבַ ר ִּמצְׁ וָּ ה,
ִּדכְׁ ִּתיב" :וַ ִ ּי ְפ ְק ֵדם ְ ּב ָבזֶ ק"( 61שמואל א' יא ,ח).
ַמ ְׁת ִּקיף לָּ ה ַרב ַא ִשי:
ישנָּ א ְׁד ִּמ ְׁיבזַ ק הוא?
ִּמ ַמאי ְׁד ַהאי " ֶ ּבזֶ ק" לִּ ָּ
וְׁ ִּדילְׁ ָּמא ְׁש ָּמא ְׁד ָּמ ָּתא הואְׁ ,כ ִּדכְׁ ִּתיב" :וַ ִ ּי ְמ ְצא ּו ֶאת ֲאדנִ י ֶבזֶ ק"( 62שופטים א ,ה)!
ֶא ָּלא ֵמ ָּהכָּ א" :וַ יְ ַש ּ ַמע ָשאוּל ֶאת ָה ָעם וַ ִ ּי ְפ ְק ֵדם ַ ּב ּ ְטלָ ִאים" (שמואל א' טו ,ד).
ָּא ַמר ַר ִבי ֶּאלְ ָעזָ ר:
ָּכל ַהמוֹ נֶ ה ֶאת יִּ ְׁש ָּר ֵאל עוֹ בֵ ר ְׁבלָּ או,
ֶש ֶנ ֱא ַמר" :וְ ָהיָ ה ִמ ְס ּ ַפר ְ ּבנֵ י יִ ְש ָר ֵאל ְּכחול ַה ָ ּים ֲא ֶשר לא יִ ּ ַמד" (הושע ב ,א).
ַרב נַ ְח ָמן ַבר יִצְ ָחק ָּא ַמר:
עוֹ בֵ ר ִּב ְׁשנֵ י לָּ אוִּ יןֶ ,שנֶ ֱא ַמר" :לא יִ ּ ַמד וְ לא יִ ָּס ֵפר" (הושע ב ,א).
ָּא ַמר ַר ִבי ְשמו ֵאל ַבר נַ ְח ָמנִ י,
ַר ִבי יוֹ נָ ָתן ָּר ֵמי:
ְׁכ ִּתיב" :וְ ָהיָ ה ִמ ְס ּ ַפר ְ ּבנֵ י יִ ְש ָר ֵאל ְּכחול ַה ָ ּים"
וכְׁ ִּתיבֲ " :א ֶשר לא יִ ּ ַמד וְ לא יִ ָּס ֵפר"!
לֹא ַק ְׁשיָּ א:
ָּכאן ִּ -בזְׁ ַמן ֶש ִּי ְׁש ָּר ֵאל עוֹ ִּשין ְׁרצוֹ נוֹ ֶשל ָּמקוֹ ם,
ָּכאן ִּ -בזְׁ ַמן ֶש ֵאין עוֹ ִּשין ְׁרצוֹ נוֹ ֶשל ָּמקוֹ ם.
ַר ִּבי ָּא ַמר ִּמשום ַא ָבא יוֹ ֵסי ֶּבן דוֹ ְס ַתאי:
לֹא ַק ְׁשיָּ א:
ָּכאן ִּ -ב ֵידי ָּא ָּדם,
ָּכאן ִּ -ב ֵידי ָּש ַמיִּ ם.
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וַ ִּי ְׁמצְׁ או ֶאת ֲאדנִּי בֶ זֶ ק בבזק

רש"י
ונימנינהו לדידהו .לגלגלותם:
בבזק .לשון שברי חרסים נטל
כל אחד ואחד חרס והשליך
לפניו ומנו החרסים:
ויפקדם בטלאים .צום לקחת
כל אחד טלה מצאן המלך ובאו
למרחב ונמנו הטלאים:
כתיב והיה מספר בני ישראל
כחול הים .אלמא אית להו
מנין:

 .43כב ,ב
ָּא ַמר ַרב נְ ִהילַ אי ַבר ִא ִידי ָּא ַמר ְשמו ֵאל:
ֵכיוָּ ן ֶש ִּנ ְׁת ַמ ָּנה ָּא ָּדם ַפ ְׁרנָּ ס ַעל ַה ִּציבור ִּ -מ ְׁת ַע ֵשר.
ֵמ ִּע ָּיק ָּרא ְׁכ ִּתיב" :וַ ִ ּי ְפ ְק ֵדם ְ ּב ָבזֶ ק"
ולְׁ בַ סוֹ ף ְׁכ ִּתיב" :וַ ִ ּי ְפ ְק ֵדם ַ ּב ּ ְטלָ ִאים".
וְׁ ִּדילְׁ ָּמא ִּמ ִּד ְׁידהו?
ִּאם ֵכןַ ,מאי ְׁרבו ָּתא ְׁד ִּמ ְׁיל ָּתא?

 .43כב ,ב

"וַ ָ ּי ֶרב ַ ּב ָּנ ַחל"( 63שמואל א' טו ,ה).
ָּא ַמר ַר ִבי ָמנִ י:
ַעל ִּע ְׁס ֵקי נַ ַחל.
64
ְׁב ָּש ָּעה ֶש ָּא ַמר לוֹ ַה ָּקדוֹ ש ָּברו ְׁך הוא לְׁ ָּשאול" :לֵ ְך וְ ִה ִּכ ָיתה ֶאת ֲע ָמלֵ ק" (שמואל א' טו ,ג),
ָּא ַמרַ :מה ֶנ ֶפש ַא ַחת ָּא ְׁמ ָּרה תוֹ ָּרה ָּהבֵ א ֶעגְׁ לָּ ה ֲערו ָּפהָּ ,כל ַה ְׁנ ָּפשוֹ ת ַה ָּללוַ ,על ַא ַחת ַכ ָּמה וְׁ כַ ָּמה!
וְׁ ִּאם ָּא ָּדם ָּח ָּטא ְׁב ֵה ָּמה ֶמה ָּח ְׁט ָּאה?
וְׁ ִּאם ְׁגדוֹ לִּ ים ָּח ְׁטאו ְׁק ַט ִּנים ֶמה ָּח ְׁטאו?
יָּצְׁ ָּאה ַבת קוֹ ל וְׁ ָּא ְׁמ ָּרה לוֹ ַ " :אל ְּת ִהי ַצדִּ יק ַה ְר ֵ ּבה" (קהלת ז ,טז).
ובְׁ ָּש ָּעה ֶש ָּא ַמר לוֹ ָּשאול לְׁ דוֹ ֵאג:
"סב ַא ָּתה ו ְּפגַ ע ַ ּבכּ ֲהנִ ים"( 65שמואל א' כב ,יח -יט).
יָּצְׁ ָּאה ַבת קוֹ ל וְׁ ָּא ְׁמ ָּרה לוֹ ַ " :אל ִּת ְר ַשע ַה ְר ֵ ּבה" (קהלת ז ,יז).

רש"י
כמה לא חלי ולא מרגיש גברא
דמרא סייעיה .כמה סמוך
ומובטח ואין צריך לחלות
ולדאג מכל רעה מי שהקב''ה
בעזרו שהרי מצינו שאול נכשל
באחת ועלתה לו לרעה לקונסו
מיתה לבטל מלכותו ודוד נכשל
בשתים ולא עלתה לו לרעה:
דאוריה ודהסתה .שהוסת
למנות את ישראל בסוף ימיו
וגרם לבא עליהם דבר:
דבת שבע .שבא עליה:
ילד .בנה הראשון:

ָּא ַמר ַרב הונָ א:
ַכ ָּמה לֹא ַח ֵלי וְׁ לֹא ַמ ְׁר ִּגיש ַג ְׁב ָּרא ְׁד ָּמ ֵריה ַסיְׁ ֵיעיה,
ָּשאול ְׁב ַא ַחת וְׁ ָּעלְׁ ָּתה לוֹ ,
ָּדוִּ ד ִּב ְׁש ַתיִּ ם וְׁ לֹא ָּעלְׁ ָּתה לוֹ .
" ָּשאול ְׁב ַא ַחת" ַ -מאי ִּהיא?
ַמ ֲע ֶשה ֲאגָּ ג.
וְׁ ָּהא ִּא ָּיכאַ :מ ֲע ֶשה ְׁדנוֹ ב ִּעיר ַהכֹ ֲהנִּ ים!
ַא ַמ ֲע ֶשה ַד ֲאגַ ג ְׁכ ִּתיב" :נִ ַח ְמ ִּתי ִּכי ִה ְמלַ כְ ִּתי ֶאת ָשאוּל לְ ֶמלֶ ְך" (שמואל א' טו ,יא).
" ָּדוִּ ד ִּב ְׁש ַתיִּ ם" ַ -מאי נִּ ינְׁ הו?
ְׁדאו ִּר ָּיה ,וְׁ ַד ֲה ָּס ָּתה.
וְׁ ָּהא ִּא ָּיכא ִּנַמי ַמ ֲע ֶשה ֶשל ַבת ֶשבַ ע!
ָּה ָּתם ִּא ָּפ ְׁרעו ִּמ ֵיניה,
ּ
ִּדכְׁ ִּתיב" :וְ ֶאת ַה ִּכ ְב ָשה יְ ַש ֵלם ַא ְר ַ ּב ְע ָּתיִ ם" (שמואל ב' יב ,ו),
יֶ לֶ דַ ,א ְׁמנוֹ ןָּ ,ת ָּמר ,וְׁ ַאבְׁ ָּשלוֹ ם.
ָּה ָּתם נַ ִּמי ִּא ָּפ ְׁרעו ִּמ ֵיניה,
ִּדכְׁ ִּתיב" :וַ ִ ּי ֵּתן ה' דֶּ ֶבר ָ ּב ָעם ֵמ ַהבּ ֶקר וְ ַעד ֵעת מו ֵעד" (שמואל ב' כד ,טו)!
ָּה ָּתם לָּ א ִּא ָּפ ְׁרעו ִּמגו ֵפיה.
ָּה ָּתם נַ ִּמי!
לָּ ֵאייִּ ,א ָּפ ְׁרעו ִּמגו ֵפיה.
ְׁד ָּא ַמר ַרב יְהו ָדה ָּא ַמר ַרב:
ִּש ָּשה ֳח ָּד ִּשים נִּ צְׁ ָּט ַרע ָּדוִּ ד ו ָּפ ְׁרשו ֵה ֶימנו ַסנְׁ ֶה ְׁד ִּרין,
וְׁ נִּ ְׁס ַת ְׁל ָּקה ֵה ֶימנו ְׁשכִּ ינָּ ה,
ָ
ָ
ִּדכְׁ ִּתיב" :יָ שוּב ּו לִ י יְ ֵר ֶאיך וְ י ְד ֵעי ֵעד ֶתיך" (תהלים קיט ,עט).
וכְׁ ִּתיבָ " :ה ִש ָיבה ִּלי ְששון יִ ְש ֶע ָך"( 66תהלים נא ,יד).

רש"י

לשון הרע .על מפיבושת מפי
ציבא:
63
ויבוא שאול עד עיר עמלק וַ ָּי ֶרב ַב ָּנ ַחל
האי אפרעו מיניה .מדה במדה
64
הפסידו לחלק נחלתו והוא
הואחמור
עתה לֵ ְׁך וְׁ ִּה ִּכ ָּיתה ֶאת ֲע ָּמלֵ ק והחרמתם את כל אשר לו ולא תחמול עליו והמתה מאיש עד אשה מעולל ועד יונק משור ועד שה מגמל ועד
65
מלכות:
נחלת
לפי חרב
נפסדהכה
סֹב ַא ָּתה ו ְׁפגַ ע ַבכֹ ֲהנִּ ים ויסוב דואג האדומי ויפגע הוא בכהנים וימת ביום ההוא שמונים וחמישה איש נושא אפוד בד .ואת נוב עיר הכהנים
סיוטא .מלאכי פחד מבהילים
מאיש ועד אשה מעולל ועד יונק ושור וחמור ושה לפי חרב
אותו:
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ָּה ִּשיבָּ ה ִּלי ְׁששוֹ ן ִּי ְׁש ֶע ָּך ורוח נדיבה תסמכני
לא נמשכה .לאורך ימים:
שלא היה בו שום דופי .משפחה

וְׁ ָּהא ָּא ַמר ַרב:
ִּק ֵבל ָּדוִּ ד לְׁ שוֹ ן ָּה ַרע!
ִּכ ְׁשמו ֵאל ְׁד ָּא ַמר:
לֹא ִּק ֵבל ָּדוִּ ד לְׁ שוֹ ן ָּה ַרע.
ולְׁ ַרב ִּנַמי ְׁד ָּא ַמר ִּק ֵבל ָּדוִּ ד לְׁ שוֹ ן ָּה ַרע ָּהא ִּא ָּיפ ְׁרעו ִּמ ֵיניה!
ְׁד ָּא ַמר ַרב יְהו ָדה ָּא ַמר ַרב:
ְׁב ָּש ָּעה ֶש ָּא ַמר לוֹ ָּדוִּ ד לִּ ְׁמ ִּפיבוֹ ֶשתָ " :א ַמ ְר ִּתי ַא ָּתה וְ ִצ ָיבא ַּת ְח ְּלק ּו ֶאת ַה ּ ָש ֶדה" (שמואל ב' יט ,ל),
יָּצְׁ ָּאה ַבת קוֹ ל וְׁ ָּא ְׁמ ָּרה לוֹ ְׁ " :ר ַחבְׁ ָּעם וִּ ָּירבְׁ ָּעם יְׁ ַח ְׁלקו ֶאת ַה ַמלְׁ כות".
" ֶ ּבן ָשנָ ה ָשאוּל ְ ּב ָמלְ כו" (שמואל א' יג ,א)?!
ָּא ַמר ַרב הונָ א:
ְׁכ" ֶבן ָשנָ ה" ֶ -שלא ָּט ַעם ַט ַעם ֵח ְׁטא.
ַמ ְׁת ִּקיף לָּ ה ַרב נַ ְח ָמן ַבר יִצְ ָחק:
וְׁ ֵא ָּימא ְׁכ" ֶבן ָשנָ ה"ֶ ,ש ְׁמלוכְׁ לָּ ְׁך ְׁב ִּטיט ו ְׁבצוֹ ָּאה?
ַא ֲחוִּ יאו לֵ יה לְׁ ַרב נַ ְח ָמן ִּסיו ָּטא ְׁב ֶחלְׁ ֵמיה.
ָּא ַמר :נַ ֲענֵ ִּיתי לָּ כֶ ם ַעצְׁ מוֹ ת ָּשאול ֶבן ִּקיש.
ֲה ַדר ֲחזָּ א ִּסיו ָּטא ְׁב ֶחלְׁ ֵמיה.
ְׁ
וְׁ ָּא ַמר :נַ ֲענֵ ִּיתי לָּ כֶ ם ַעצְׁ מוֹ ת ָּשאול ֶבן ִּקיש ֶמלֶ ך יִּ ְׁש ָּר ֵאל.
ָּא ַמר ַרב יְהו ָדה ָּא ַמר ְשמו ֵאל:
ִּמ ְׁפנֵ י ָּמה לֹא ְׁנִּמ ְׁשכָּ ה ַמלְׁ כות ֵבית ָּשאול?
ִּמ ְׁפנֵ י ֶשלא ָּהיָּ ה בוֹ שום דוֹ ִּפי,
ְׁד ָּא ַמר ַר ִבי יוֹ ָחנָ ן ִּמשום ַר ִּבי ִּש ְמעוֹ ן ֶּבן יְ הוֹ ָצ ָדק:
ֵאין ַמ ֲע ִּמ ִּידין ַפ ְׁרנָּ ס ַעל ַה ִּציבור ֶא ָּלא ִּאם ֵכן קו ָּפה ֶשל ְׁש ָּרצִּ ים ְׁתלויָּ ה לוֹ ֵמ ֲאחוֹ ָּריו.
ֶש ִּאם ָּתזו ַח ַד ְׁעתוֹ ָּעלָּ יו ,אוֹ ְׁמ ִּרין לוֹ ֲ :חזוֹ ר לַ ֲאחוֹ ֶר ָּיך.
ָּא ַמר ַרב יְהו ָדה ָּא ַמר ַרב:
ִּמ ְׁפנֵ י ָּמה נֶ ֱענַ ש ָּשאול?
ִּמ ְׁפנֵ י ֶש ָּמ ַחל ַעל ְׁכבוֹ דוֹ ,
ֶש ֶנ ֱא ַמר" :ו ְּבנֵ י ְבלִ ַ ּי ַעל ָא ְמר ּו ַמה ּי ִש ֵענ ּו זֶ ה וַ ִ ּי ְבזֻּׁ ה ּו וְ לא ֵה ִביא ּו לו ִמנְ ָחה וַ יְ ִהי ְּכ ַמ ֲח ִריש" (שמואל א' י ,כז),
וכְׁ ִּתיב" :וַ ַ ּי ַעל נָ ָחש ָה ַע ּמונִ י וַ ִ ּי ַחן ַעל יָ ֵביש ִ ּגלְ ָעד" (שמואל א' יא ,א).

 .44כב ,ב – כג ,א
וְׁ ָּא ַמר ַר ִבי יוֹ ָחנָ ן ִּמשום ַר ִּבי ִּש ְמעוֹ ן ֶּבן יְ הוֹ ָצ ָדק:
כג,א ָּכל ַתלְׁ ִּמיד ָּחכָּ ם ^ ֶש ֵאינוֹ נוֹ ֵקם וְׁ נוֹ ֵטר ַכ ָּנ ָּחש ֵ -אינוֹ ַתלְׁ ִּמיד ָּחכָּ ם.
וְׁ ָּהכְׁ ִּתיב" :לא ִת ּקם וְ לא ִת ּטר"( 67ויקרא יט ,יח)!

רש"י
שאינו נוקם .נקמתו:
ונוטר .איבה כנחש בלבו:
איני כמותך שלא השאלתני זו
היא נטירה .שהדבר שמור בלבו
ולא הסיחו מדעתו:
דנקיט בליביה .ואם בא אחר
לנקום נקמתו בקיום המשפט
ישתוק .דמפייסו ליה .לבקש
מחילה:

ַההוא ְׁב ָּממוֹ ן הוא ִּדכְׁ ִּתיב.
ְׁד ַתנְׁ יָּ א:
יזוֶׁ ִהיאֶׁנְ ִט ָּירה?ֶׁ ֶׁ
ימהֶׁוְ ֵא ֶֹּׁ
" ֵא ֶֹּׁ
יזוֶׁ ִהיאֶׁנְ ִק ָּ
לוָּ ֶׁ:לאוֶׁ ֶׁ.
לוַ ֶׁ:ה ְש ִא ֵילנִ יֶׁ ַמ ָּגלְֶׁ ֶָּׁךָּ ֶׁ,א ַמרֶׁ ֶֹּׁ
ימהֶָּׁ ֶׁ-א ַמרֶׁ ֶֹּׁ
נְ ִק ָּ
ָּ
לוֶׁהואַ ֶׁ:ה ְש ִא ֵילנִ יֶׁ ַק ְרדו ְמ ֶׁך!ֶׁ ֶׁ
ְל ָּמ ָּחרֶׁ ָּא ַמרֶׁ ֶֹּׁ
ימהֶׁ ֶׁ.
לוֵ ֶׁ:אינִ יֶׁ ַמ ְש ִא ְיל ֶָּׁךְ ֶׁ,כדר ְֶׁךֶׁשלאֶׁ ִה ְש ַא ְל ַתנִ יֶׁ ֶֹּׁ
ָּא ַמרֶׁ ֶֹּׁ
זוֶׁ ִהיאֶׁנְ ִק ָּ
יזוֶׁ ִהיאֶׁנְ ִט ָּירה?ֶׁ ֶׁ
וְ ֵא ֶֹּׁ
ָּא ַמרֶׁ ֵליהֶַׁ ֶׁ:ה ְש ִא ֵילנִ יֶׁ ַק ְרדו ְמ ֶָּׁךָּ ֶׁ,א ַמרֶׁ ֵליהֶֶׁׁ:לֹּאֶׁ ֶׁ.
זוֶׁ ִהיאֶׁנְ ִט ָּירה".
לוֵ ֶׁ:ה ָּיל ְֶׁך!ֶׁ ֵאינִ יֶׁ ְכמוֹּ ְת ֶָּׁךֶׁשלאֶׁ ִה ְש ַא ְל ַתנִ יֶֶֹּׁׁ ֶׁ-
ְל ָּמ ָּחרֶׁאֶָּׁ ַמרֶׁ ֵליהֶַׁ ֶׁ:ה ְש ִא ֵילנִ יֶׁ ֲחלו ְק ֶָּׁך!ֶׁ ָּא ַמרֶׁ ֶֹּׁ
וְׁ צַ ֲע ָּרא ְׁדגו ָּפא לָּ א?!
וְׁ ָּה ַתנְׁ יָּ א:
" ַהנ ֱע ָּל ִביןֶׁוְ ֵאינָּ ןֶׁעוֹּ ְל ִביןֶׁ,שוֹּ ְמ ִעיןֶׁח ְר ָּפ ָּתןֶׁוְ ֵאינָּ ןֶׁ ְמ ִש ִיביןֶׁ,עוֹּ ִשיןֶׁ ֵמ ַא ֲהבֶָּׁהֶׁו ְש ֵמ ִחיןֶׁ ְביִ סו ִריןֶׁ ֶׁ,
ֲע ֵליהןֶׁ ַה ָּכתובֶׁאוֹּ ֵמר" :וְ א ֲה ָביו ְּכ ֵצאת ַה ּ ֶש ֶמש ִ ּבגְ ֻּׁב ָרתו" (שופטים ה ,לא)"!
לְׁ עוֹ לָּ ם ְׁדנָּ ֵקיט לֵ יה ְׁבלִּ ֵיביה.
וְׁ ָּה ָּא ַמר ָרבָ א:
ָּכל ַה ַמ ֲעבִּ יר ַעל ִּמדוֹ ָּתיו ַמ ֲעבִּ ִּירין לוֹ ַעל ָּכל ְׁפ ָּש ָּעיו!
ִּד ְׁמ ַפ ְׁייסו לֵ יה ו ִּמ ַפ ֵייס.

ָ
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לֹא ִּתקם וְׁ לֹא ִּתטר את בני עמך

 .44כג ,א
יאיןֶׁ ֲאגו ָּדלֶׁ ַב ִמ ְק ָּדש"ֶׁ].
יאיןֶׁ ַא ַחתֶׁ ֶֹּׁ
אוֶׁ ְש ַתיִ ם [וְ ֵאיןֶׁמוֹּ ִצ ִ
" ַמהֶׁ ֵהןֶׁמוֹּ ִצ ִ
ָּה ְׁש ָּתא ְׁש ַתיִּם מוֹ צִּ ִּיאיןַ ,א ַחת ִּמ ָּב ֲעיָּ א?!
ָּא ַמר ַרב ִח ְס ָדא:
לֹא ַק ְׁשיָּ א:
ָּכאן ְׁ -ב ָּב ִּריא,
ָּכאן – ְׁבחוֹ לֶ ה.
וְׁ ָּה ַתנְׁ יָּ א:
יאיןֶׁ ֶׁ,
" ַא ַחתֶֶׁׁ-מוֹּ ִצ ִ
יאיןֶׁ ֶׁ.
ְש ַתיִ םֵֶׁ ֶׁ-איןֶׁמוֹּ ִצ ִ
ַבמהֶׁ ְד ָּב ִריםֶׁ ֲאמו ִריםֶׁ ְב ָּב ִריאֶׁ ֶׁ,
יאיןֶׁ ֶׁ.
ֲא ָּבלֶׁ ְבחוֹּ להֲֶׁ ֶׁ-א ִפילוֶֶׁׁ ְש ַתיִ םֶׁמוֹּ ִצ ִ
יאיןֶׁ ְש ַתיִ םֶׁ,וְ ֵאיןֶׁמוֹּ נִ יןֶׁ ָּלהםֶׁא ָּלאֶׁ ַא ַחת".
וְ הֶַׁיְ ִח ִידיןֶׁמוֹּ ִצ ִ
וְׁ ֵאין מוֹ נִּ ין לוֹ ֶא ָּלא ַא ַחת?
וְׁ ָּהא ַתנְׁ יָּ א:
יאיןֶׁלֹּאֶׁ ָּש ִלישֶֶׁׁוְ לֹּאֶׁגו ָּדלִֶׁ ֶׁ-מ ְפנֵ יֶׁ ָּה ַר ָּמ ִאיםֶׁ ֶׁ.
" ֵאיןֶׁמוֹּ ִצ ִ
לוֶׁ ֶׁ.
וְ ִאםֶׁהוֹּ ִציאֶׁ ָּש ִלישֶֶׁׁמוֹּ נִ יןֶׁ ֶֹּׁ
לוֶׁ ֶׁ,
גו ָּדלֵֶׁ ֶׁ-איןֶׁמוֹּ נִ יןֶׁ ֶֹּׁ
וְ לֹּאֶׁעוֹּ דֶׁא ָּלאֶׁלוֹּ קהֶׁ ִמןֶׁ ַה ְממונהֶׁ ַב ָּפ ִקיע"!
לו"?
ַמאי "מוֹּ נִ יןֶׁ ֶֹּׁ
ִּנַמי ַא ַחת.
ַמאי " ָּפ ִקיעֶַׁ"?
ָּא ַמר ַרב:
ַמ ְׁד ָּרא.
ַמאי " ַמ ְד ָּרא"?
ָּא ַמר ַרב ַפ ָפא:
ישיה.
ר
יק
ס
פ
ד
י
יע
ַמ ְׁט ָּר ָּקא ְׁד ַט ַי ֵ ִּ ְׁ ִּ ֵ ֵ
ָּא ַמר ַא ַביֵי:
ֵמ ֵריש ֲהוָּ ה ָּא ִּמינָּ א ָּהא ִּד ְׁתנַ ן" :בןֶׁ ֵב ָּיבאיֶׁ ְממונהֶׁ ַעלֶׁ ַה ָּפ ִקיעֶַׁ" (שקלים ה ,א),
ָּא ִּמינָּ א ְׁפ ִּתילָּ ָּתא.
ְׁכ ִּד ְׁתנַן:
" ִמ ְב ָּל ֵאיֶׁ ִמ ְכנְ ֵסיֶׁ ַהכֹּ ֲהנִ יםֶׁו ֵמה ְמיָּ ינֵ יהןֶׁ ֶׁ,
יקין" (סוכה נא.).
יעיןֶׁ,ו ָּבהןֶׁ ָּהיוֶֶׁׁ ַמ ְד ִל ִ
ֵמהןֶׁ ָּהיוֶֶׁׁ ַמ ְפ ִק ִ
ֵכיוָּ ן ִּד ְׁש ַמ ֲענָּ א לְׁ ָּהא ְׁד ַתנְׁ יָּ א:
"וְ לֹּאֶׁעוֹּ דֶׁא ָּלאֶׁשלוֹּ קהֶׁ ִמןֶׁ ַה ְממונהֶׁ ַב ָּפ ִקיעֶַׁ",
ָּא ִּמינָּ א ַמאי "פֶָּׁ ִקיעֶַׁ"?
נַ גְׁ ָּדא.

רש"י
חולה .אינו יכול לכבש
אצבעותיו וכשמוציא אחת
יוצאה חבירתה עמה:
ויחידים .בחולין שאינן יושבין
עם שאר בני אדם אלא שוכבין
או יושבין לבדם:
אלא אחד .אין נמנה אלא איש
אחד:
אין מוציאין .עם האצבע לא
שליש ולא גודל דאין מוציאין
שתים:
ואם הוציא שליש מונין לו.
שאינו רמאי לפי שהוא ניכר
שאינו משני בני אדם שאין יכול
להרחיק זה מזה:
גודל .אם הוציא גודל אין מונין
לו כלל אלא מוציאין אותו
מביניהן:
הממונה בפקיע .הממונה על
רצועות המלקות:
שליש .אצבע שלישי אם הוציא
שלישי מונין לו קא סלקא
דעתיה מונין לו שנים:
רצועות
דטייעי.
מטרקא
שוט
העשויה
ישמעאלים
לסוסים:
דפסיק רישיה .לכך קרויה
פקיעה שאינה רחבה בראשה
כשאר רצועות מלקות אלא
מפסקת בראשה לרצועות דקות
כדי שירגיש בה הסוס יותר
ופקיע לשון פיסוק וסדקים כמו
מבלאי מכנסי הכהנים מפקיעין
לשון קריעה:
דתנן .במסכת שקלים (פ''ה
משנה א):
ביבאי .שם האיש:
היו מפקיעין .לעשות פתילות
לשמחת בית השואבה בחג:
נגדא .רצועות מלקות:

 .44כג ,א
" ַמ ֲעשהֶׁש ָּהיוֶֶׁׁ ְשנֵ יהןֶׁ ָּשוִ יןֶׁוְ ָּר ִציןֶׁוְ עוֹּ ִליןֶׁ ַבכבשֶׁ,
לו"].
ירוֶׁוְ נָּ ַפלֶׁוְ נִ ְש ְב ָּרהֶׁ ַרגְ ֶֹּׁ
[וְ ָּד ַחףֶׁא ָּחדֶׁ ֵמהןֶׁאתֶׁ ֲח ֵב ֶֹּׁ
ָּתנו ַר ָּבנָּ ן:
" ַמ ֲעשהֶׁ ִב ְשנֵ יֶׁ ֹּכ ֲהנִ יםֶׁש ָּהיוֶֶׁׁ ְשנֵ יהןֶׁ ָּשוִ יןֶׁ ֶׁ,
לוֶׁ ְב ִלב ֶֹּׁוֶׁ ֶׁ.
ירוֶׁ,נָּ ַטלֶׁ ַס ִכיןֶׁוְ ָּת ַקעֶׁ ֶֹּׁ
וְ ָּר ִציןֶׁ ְֶׁועוֹּ ִליןֶׁ ַבכבשֶָּׁ ֶׁ,ק ַדםֶׁא ָּחדֶׁ ֵמהןֶׁ ְלתוֹּ ְֶׁךֶׁ ַא ְר ַבעֶׁ ַאמוֹּ תֶׁשלֶׁ ֲח ֵב ֶֹּׁ
ָּע ַמדֶׁ ַר ִביֶׁ ָּצדוֹּ קֶׁ ַעלֶׁ ַמ ֲעלוֹּ תֶׁ ָּהאו ָּלםֶׁ,וְ ָּא ַמרַ ֶׁ:א ֵחינוֶֶׁׁ ֵביתֶׁיִ ְש ָּר ֵאלֶׁ ִש ְמעוֶׁ!ֶׁ ֶׁ
ֲה ֵריֶׁהואֶׁאוֹּ ֵמרִּ " :כי יִ ּ ָמ ֵצא ָחלָ ל ָ ּב ֲא ָד ָמה  ...וְ יָ ְצא ּו זְ ֵקנֶ ָיך וְ ש ְפ ֶט ָיך"( 68דברים כא ,א-ב)ֶׁ ֶׁ.
ָּאנוֶַׁ ֶׁ,עלֶׁ ִמיֶׁ ְל ָּה ִביאֶׁעגְ ָּלהֶׁ ֲערו ָּפה?ֶׁ ֶׁ
ַעלֶׁ ָּה ִעיר?ֶׁ ַעלֶׁ ָּה ֲעזָּ רוֹּ ת?ֶׁ ֶׁ
ָּגעוֶֶׁׁ ָּכלֶׁ ָּה ָּעםֶׁ ִב ְב ִכ ָּיהֶׁ ֶׁ.
אוֶׁ ְכשהואֶׁ ְמ ַפ ְר ֵפרֶׁ ֶׁ.
ָּבאֶׁ ָּא ִביוֶׁשלֶׁ ִתינוֹּ קֶׁו ְמ ָּצ ֶֹּׁ
ָּא ַמרֲ ֶׁ:ה ֵריֶׁהואֶׁ ַכ ָּפ ַר ְתכםֶׁ ֶׁ,
ֶַׁו ֲע ַדיִ יןֶׁ ְבנִ יֶׁ ְמ ַפ ְר ֵפרֶׁ ְֶׁולֹּאֶׁנִ ְט ְמ ָּאהֶׁ ַס ִכין".
" ְל ַלמ ְד ֶָּׁךֶׁש ָּק ָּשהֶׁ ֲע ֵליהםֶׁ ָּט ֳּה ַרתֶׁ ָּכ ִליםֶׁיוֹּ ֵתרֶׁ ִמ ְש ִפיכותֶׁ ָּד ִמיםֶׁ ֶׁ.
וְ ֵכןֶׁהואֶׁאוֹּ ֵמר" :וְ גַ ם דָּ ם נָ ִקי ָש ַפ ְך ְמנַ ּ ֶשה ַה ְר ֵ ּבה ְמאד,
ַעד ֲא ֶשר ִמ ֵּלא ֶאת יְ רו ָּשלַ יִ ם ּ ֶפה לָ ֶפה" (מלכים ב' כא ,טז)".
ֵהי ַמ ֲע ֶשה ָּק ֵדים?
לו" ַת ִּקינו?!
ִּאילֵ ָּימא ְׁש ִּפיכות ָּד ִּמיםָּ ,ה ְׁש ָּתא ַא ְׁש ִּפיכות ָּד ִּמים לָּ א ַת ִּקינו ְׁפיָּ ָּיסא ַא" ִנ ְש ְב ָּרהֶׁ ַרגְ ֶֹּׁ
ֶא ָּלא ְׁדנִּ ְׁש ְׁב ָּרה ַרגְׁ לוֹ ָּק ִּדים.
וְׁ כֵ יוָּ ן ְׁד ַת ִּקינו ְׁפיָּ ָּיסאַ " ,א ְר ַבעֶׁ ַאמ ֶֹּׁות" ַמאי ֲעבִּ ְׁיד ַתיְׁ יהו?
ֶא ָּלא ,לְׁ עוֹ לָּ ם ִּד ְׁש ִּפיכות ָּד ִּמים ָּק ֵדים .ו ֵמ ִּע ָּיק ָּרא ָּסבור ַא ְׁק ַראי ְׁב ָּעלְׁ ָּמא הוא.
ֵכיוָּ ן ְׁד ָּחזֵ י ֲא ִּפילו ִּמ ֵמילָּ א ֲאתו לִּ ֵידי ַס ָּכנָּ ה,
ַת ִּקינו ַר ָּבנַ ן ְׁפיָּ ָּיסא.
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ִּכי ִּי ָּמצֵ א ָּחלָּ ל ...לא נודע מי הכהו ...וְׁ ָּיצְׁ או זְׁ ֵקנֶ ָּיך וְׁ ש ְׁפ ֶט ָּיך ומדדו אל הערים אשר סביבות החלל

רש"י
על מעלות האולם .בהר הבית
אולמות הרבה בנה שם הורדוס
כמו שכתוב בספר יוסף בן גוריון
על מעלות האולם בהר הבית
אולמות גרסינן בתוספתא:
על מי להביא .משל מי תלקח
מן היושבים בעיר או מן
הכהנים שומרי עזרה:
געו .צעקו:
הרי הוא כפרתכם .מיתתו
תכפר עליכם:
ארבע אמות מאי עבידתייהו.
גבי מרוצת שפיכות דמים:

 .48כג ,א-ב
" ָּע ַמדֶׁ ַר ִביֶׁ ָּצדוֹּ קֶׁ ַעלֶׁ ַמעֲֶׁלוֹּ תֶׁ ָּהאו ָּלםֶׁוְ ָּא ַמרֶׁ ֶׁ:
" ַא ֵחינוֶֶׁׁ ֵביתֶׁיִ ְש ָּר ֵאלֶׁ ִש ְמעוֲֶׁ ֶׁ:ה ֵריֶׁהואֶׁאוֹּ ֵמרִּ " :כי יִ ּ ָמ ֵצא ָחלָ ל ָ ּב ֲא ָד ָמה"ֶׁ ֶׁ.
אוֶׁ ַעלֶׁ ָּה ֲעזָּ רוֹּ ת"?
ֲאנַ ןֶׁ ַעלֶׁ ִמיֶׁ ְל ָּה ִביאֶׁ ַעלֶׁ ָּה ִעירֶׁ ֶֹּׁ
וִּ יְׁ רו ָּשלַ יִּ ם ַבת ַאתוֹ יֵ י ֶעגְׁ לָּ ה ֲערו ָּפה ִּהיא?
וְׁ ָּה ַתנְׁ יָּ א:
זוֶׁ ַא ַחתֶׁ ֵמהןֶׁ ֶֶׁׁ:
" ֲע ָּש ָּרהֶׁ ְדבֶָּׁ ִריםֶׁנא ְמרוֶֶׁׁ ִבירו ָּש ַליִ םֶׁ,וְ ֶֹּׁ
יאהֶׁעגְ ָּלהֶׁ ֲערו ָּפה".
כג,ב ֶׁ ֵאינָּ הֶֶׁׁ ְמ ִב ָּ
וְׁ עוֹ ד "לא נו ַדע ִמי ִה ָּכה ּו" (דברים כא ,א) ְׁכ ִּתיב,
וְׁ ָּהא נוֹ ַדע ִּמי ִּה ָּכהו!
ֶא ָּלאְׁ ,כ ֵדי לְׁ ַה ְׁרבוֹ ת ִּבבְׁ כִּ ָּיה.

אוֶׁ ְכשהואֶׁ ְמ ַפ ְר ֵפרָּ ֶׁ,א ַמרֲ ֶׁ:ה ֵריֶׁהואֶׁ ַכ ָּפ ַר ְתכםֶַׁ ֶׁ,ו ֲע ַדיִ יןֶׁ ְבנִ יֶׁ ַק ָּייםֶׁ ֶׁ.
" ָּבאֶׁ ָּא ִביוֶׁשלֶׁ ִתינוֹּ קֶׁוֶׁ ְמ ָּצ ֶֹּׁ
ְל ַלמ ְד ֶָּׁךֶׁש ָּק ָּשהֶׁ ֲע ֵליהםֶׁ ָּט ֳּה ַרתֶׁ ֵכ ִליםֶׁיוֹּ ֵתרֶׁ ִמ ְש ִפיכותֶׁ ָּד ִמים".
ִּא ַיב ֲעיָּ א לְׁ הו:
ְׁש ִּפיכות ָּד ִּמים הוא ְׁדזַ לֲ ,אבָּ ל ָּט ֳה ַרת ֵכלִּ ים ִּכ ְׁד ָּקיְׁ ָּימא ָּקיְׁ ָּימא.
אוֹ ִּדילְׁ ָּמא ְׁש ִּפיכות ָּד ִּמים ִּכ ְׁד ָּקיְׁ ָּימא ָּקיְׁ ָּימאֲ ,אבָּ ל ָּט ֳה ַרת ֵכלִּ ים ִּהיא ַד ֲח ִּמ ָּירא?
ָּתא ְׁש ַמע:
ִּמ ְׁד ָּקא נָּ ֵסיב לָּ ה ַתלְׁ מו ָּדא" :וְ גַ ם דָּ ם נָ ִקי ָש ַפ ְך ְמנַ ּ ֶשה",
ְׁש ַמע ִּמ ָּינהְׁ :ש ִּפיכות ָּד ִּמים הוא ְׁדזַ ל וְׁ ָּט ֳה ַרת ֵכלִּ ים ִּכ ְׁד ָּקיְׁ ָּימא ָּקיְׁ ָּימא.

רש"י
עשרה דברים .בבבא קמא
חשיב לה בפרק מרובה (דף
פב:):
אינה מביאה עגלה ערופה.
דכתיב (דברים כא) כי ימצא
חלל באדמה וגו' לרשתה ואין
ירושלים ירושה דקסבר לא
נתחלקה לשבטים:
תלמודא .ראייה:

