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    """"ָּבִראׁשֹוָנהָּבִראׁשֹוָנהָּבִראׁשֹוָנהָּבִראׁשֹוָנה""""    ––––ב' ב' ב' ב' פרק פרק פרק פרק     יומאיומאיומאיומאמסכת מסכת מסכת מסכת 
        כב, אכב, אכב, אכב, א .1

ָנה    ִמׁשְ

ִראׁשֹוָנה   כב,א     :ּבָ
ל רֹוֶצה ִמי ּכָ ַח  ֶאת ִלְתרֹום ׁשֶ ְזּבֵ   . ּתֹוֵרם - ַהּמִ
ֵהן ְזַמןּוּבִ  ין ׁשֶ ֶבׁש  ןְועֹוִלי ָרִצין - ְמרּוּבִ ּכֶ   , ּבַ

ל ע ֲחֵבירוֹ  ֶאת ַהקֹוֵדם ּכָ ַאְרּבַ    ָזָכה. -  ַאּמֹות ּבְ
ֵניֶהן ָהיוּ  ְוִאם ִוין ׁשְ ה -  ׁשָ יעוּ : ָלֶהן אֹוֵמר ַהְממּוּנֶ   . ַהְצּבִ
   מֹוִציִאין? ֵהן ּוַמה

ִים אוֹ  ַאַחת תַּ   , ׁשְ
ׁש. לֲאגּוָד  מֹוִציִאין ְוֵאין ְקּדָ ּמִ    ּבַ

  

ה ָהיוּ  ַמֲעׂשֶ ֵניֶהם ׁשֶ ִוין ׁשְ ֶבׁש  ְועֹוִלין ְוָרִצין, ׁשָ ּכֶ   , ּבַ
ָרה ְוָנַפל ,ֲחֵבירוֹ  ֶאת ֵמֶהן ֶאָחד ְוָדַחף ּבְ   . ַרְגלוֹ  ְוִנׁשְ
ָראוּ  ְוֵכיָון ית ׁשֶ ין ּבֵ ִאין ּדִ ּבָ ָנה ִליֵדי ׁשֶ    ,ַסּכָ

ּלֹ  :ִהְתִקינוּ  ַח ַה  ֶאת ּתֹוְרִמין ְיהוּ  אׁשֶ ְזּבֵ א ,ּמִ ַפִייס ֶאּלָ   . ּבְ

  
ע ָייסֹות ַאְרּבַ ם ָהיוּ  ּפְ   , ׁשָ

ִייס ְוֶזה   . ָהִראׁשֹון ַהּפַ
  

ָמָרא    ּגְ

ָרא ְוָהא ינוּ  ָלא ַטְעָמא ַמאי ֵמִעיּקָ ּקִ ַנן ָלּה  תַּ ָייָסא ַרּבָ   ? ּפְ
  

ָרא יָון: ָסבּור ֵמִעיּקָ יָבא ָלא - ִהיא ַלְיָלה ֲעבֹוַדתַד  ּכֵ   . ָאתוּ  ָלאְו  ,ְלהוּ  ֲחׁשִ
יָון ָחזוּ  ּכֵ ָקָאתוּ  ּדְ ָנה ִליֵדי ְוָאתוּ , ּדְ ינוּ  - ַסּכָ ּקִ ָייָסא ָלּה  ּתַ   . ּפְ

  
ינוּ  ,ִהיא ַלְיָלה ֲעבֹוַדתּדַ  ,ּוְפָדִרים ֵאיָבִרים ַוֲהֵרי ַנן ָלּה  ְוַתּקִ ָייָסא ַרּבָ   ! ּפְ

  
יָמָמא ֲעבֹוָדה סֹוף   . ִהיא ּדִ

  
ת - ַנִמי ַהאי ִחלַּ   , ִהיא יָמָמאּדִ  ֲעבֹוָדה תְּ

י ָאַמרּדְ    : יֹוָחָנן ַרּבִ
ׁש  ן ִלְתרּוַמת ָיָדיו ִקיּדֵ ׁשֶ ׁש  ָצִריךְ  ֵאין ְלָמָחר -  ַהּדֶ   , ְלַקּדֵ

ָבר ּכְ ׁש  ׁשֶ ת ִקיּדֵ ִחילַּ   ! ֲעבֹוָדה ִמּתְ
  

ָבר :ֵאיָמא ּכְ ׁש  ׁשֶ ה ִקיּדֵ ִחילָּ   . ַלֲעבֹוָדה ִמּתְ
   

א ָאְמֵר  ִאיּכָ    :יּדְ
ָרא יָון :ָסבּור ֵמִעיּקָ א ּכֵ ִאיּכָ יָנה אֹוֶנס ּדְ    ,ָאתוּ  ָלא - ׁשֵ

יָון ָחזוּ  ּכֵ ֲאתוּ  ּדְ ָנה ִליֵדי ַנִמי ְוָקָאתוּ , ּדַ ינוּ  - ַסכָּ ּקִ ַנן ָלּה  ּתַ ָייָסא ַרּבָ    .ּפְ
  

  , ּוְפָדִרים ֵאיָבִרים ַוֲהֵרי
א ִאיּכָ יָנה אֹוֶנס ּדְ   , ׁשֵ

ינוּ וְ  ַנן ָלּה  ַתּקִ ָייָסא ַרּבָ   ! ּפְ
  

אֵני יַקם ְגָנאִמי ׁשָ   .ִמּמֵ
  

א ְנּתָ א ְלַהךְ  ְוַתּקַ יּסָ    !?ֲהַואי ּגִ
ָתא ַקנְּ א ְלַהאי ּתַ יּסָ    :ֲהַואי ּגִ

  רש"י
  מתי' 

. כל כהן שהיה בראשוה כל מי שרוצה לתרום
מאותו בית אב רוצה לתרום הדשן שחרית 

   תורם ולא היה פייס לדבר:
. הבאים לתרום זה אומר אי מרוביןובזמן שהן 

   תורם וזה אומר אי תורם זה היה משפטו:
   . שהוא שלשים ושתים אורך:רצין ועולין בכבש
. ליכס לתוך ארבע אמות וכל הקודם בהן

עליוות של כבש הסמוכות לראש המזבח זכה 
   לתרום וזהו גורלם:

. בכיסתן אין אחד מהן ואם היו שיהם שוים
אבל מעתה כולם באין להטיל גורל זוכה לתרום 

   ומהו הגורל הממוה על הפייסות אומר לכולם:
. הוציאו אצבעותיכם כל אחד יראה הצביעו

אצבעו כדמפרש לקמן בפירקין מקיפין ועומדין 
בעגולה בא הממוה ווטל מצפת מעל ראש של 
אחד מהן וממו פייס מתחיל לימות ומוציא 

מוה אומר כל כל אחד ואחד אצבעו למין והמ
שהמין כלה בו הוא זוכה ומוציא מפיו מין או 
מאה או ששים הרבה יותר משהיו שם הכהים 
ומתחיל למות מזה שטל מראשו המצפת 
וסובב והולך ומוה וחוזר חלילה עד סוף המין 
ומי שהמין כלה בו הוא הזוכה וכן לכל 

   הפייסות:
   . בגמרא פריך לה עלה:אחת או שתים

. בגמרא מפרש מוציאין אגודל במקדשואין 
מפי הרמאין כשיקרב המין לכלות ויביט למי 
יכלה יוציא זה העומד לפיו שתי אצבעות כדי 
שימה בשי בי אדם וימהר המין לכלות בו 
והממוה לא יבין לפי שאדם יכול להרחיק 
אגודל מן האצבע הרבה וראין כאצבעות ב' בי 

   אדם:
   רשו:. זה שפיאלא בפייס

. ד' פעמים ביום אספים ארבע פייסות היו שם
   לפיס:

  
  גמ' 
   . עבודה זו של תרומת הדשן:והא

   . קודם שאירע תקלה במרוצתם:מעיקרא
. ככל שאר עבודות מ''ט לא תקיו לה פייסא

   דמתי' דתין שכל תחילתן בפייס היתה:
   . בית דין:מעיקרא סבור

כשר בלילה . הואיל והוכיון דעבודת לילה היא
לא חשיבא ליה לכהים ולא אתו לאיצויי 

   עלה:
. שהוא כשר כל הלילה והא הקטרת איברים

ותן גבי פייסות דמתי' (לקמן דף כה.) מי 
   מעלה איברים לכבש ומן הכבש למזבח:

. שהוא גמרו של קרבן סוף עבודה דיממא היא
ששחט ביום וזרק דמו ביום לכך חשובה בעיי 

   ריב עליה:הכהים לבא ל
. אם לא יצא מן המקדש למחר אין צריך לקדש

ואפי' לרבי דאמר בשחיטת קדשים (זבחים דף 
יט:) ליה מועלת בקידוש ידים ורגלים מודה 

   הוא דמקרות גבר עד צפרא לא פסלה ליה:
   . אלמא תחילת עבודה קרי לה:מתחילת עבודה

   . לשם עבודה:אימא שכבר קידש מתחילה
. וח לו לאדם לדד שיה קםשאי מיגא ממי

מעייו מלילך לישן עד סוף הלילה מלהיות 
   עומד ממטתו בהשכמה שהיא תרומת הדשן:

. קושיא היא וכי ותקתא להאי גיסא הואי
   מפי תקלה שאירעה תקן לה פייס:

. בשביל סידור המערכה והא להאי גיסא הואי
ושי גזירי עצים שהתורם הוא המסדר וכיון 

ן אחד יש כאן עבודות חשובות דכולן בכה
   ומעיקרא בעו פייס:
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ָתְנָיא    :ּדְ
ָכה "ִמי ּזָ ְתרּוַמת ׁשֶ ן ּבִ ׁשֶ ה  -  ַהּדֶ ִסיּדּור ִיְזּכֶ ֲעָרָכה ּבְ    ,ַהּמַ

ֵני   ! ֵעִצים" ִזיֵריגְּ  ּוִבׁשְ
  

י ַרב ָאַמר   : ַאׁשִ
י ּתֵ נֹות ׁשְ ּקָ    :ווּ ָה  ּתַ

ָרא   . ָאתוּ  ָלא: ָסבּור ֵמִעיּקָ
יָון ָחזוּ  ּכֵ ָקָאתוּ  ּדְ ָנה ִליֵדי ַנִמי ְוָאתוּ  ,ּדְ ינוּ  - ַסכָּ ּקִ ָייָסא ָלּה  ּתַ    .ּפְ
יָון ינוּ  ּכֵ ַתּקִ ָייָסא ָלּה  ּדְ   , ָאתוּ  לֹא   - ּפְ

י ֵייַמר ִמי: יָאְמֵר  ִמְתַרּמֵ   ?ָלן ּדְ
ינוּ  ֲהַדר ּקִ ָכה ִמי :ְלהוּ  ּתַ ּזָ ן ְתרּוַמתּבִ  ׁשֶ ׁשֶ ה  -  ַהּדֶ ִסיּדּור ִיְזּכֶ    ,ַמֲעָרָכה ּבְ

ֵניּוִב    , ֵעִצים ִזיֵריגְּ  ׁשְ
י ֵניתוּ  ֵהיִכי ּכִ ְייסוּ  ּדְ    .ְוִניּפַ

  רש"י
. שי בקעיות שי גזירי עצים

עצים ארוכים כמדת רוחב 
המערכה וותן אותן ממעל עצי 
המערכה ומקרא יליף לה לקמן 
(דף כו:) ובער עליה הכהן עצים 
ובער על המערכת העצים שי 
גזירי עצים דהא קרא במערכה 

על משתעי רישיה דקרא והאש 
המזבח תוקד בו וגו' וכל מוקדה 
שבעין לשון מערכת מדורה 

   היא:
. לא אמרי מי יימר דמתרמי

חשיבא עלייהו למיטרח עלה 
 מספיקא:
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        בבבב- - - - כב, אכב, אכב, אכב, א .2
ֵהן "ּוִבְזַמן ין ׁשְ ֶבׁש  ְועֹוִלים ָרִצין -  ְמרּוּבִ ּכֶ ל, ּבַ ע ֲחֵבירוֹ  ֶאת ַהקֹוֵדם ּכָ ַאְרּבַ   ."ָזָכה - ַאּמֹות ּבְ

  
א ַרב רָאַמ  ּפָ   : ּפַ

יָטא ׁשִ ע :ִלי ּפְ ַאְרָעא ַאּמֹות ַאְרּבַ ֶבׁש  ְועֹוִלין "ָרִצין, לֹא - ּדְ ּכֶ ַנן "ּבַ    ,ּתְ
ְייָתא ֶבׁש  ְועֹוִלין "ָרִצין, לֹא ַנִמי - ַקּמַ ּכֶ ַנן "ּבַ ל :ַוֲהַדר ,ּתְ   ,"ֲחֵבירוֹ  ֶאת ַהּקֹוֵדם "ּכָ

ֵביֵני יֵני ּדְ ָלא, לֹא ַנִמי - ּבֵ ָתא אְמַסְייָמ  ּדְ    ,ִמילְּ
יָטא ׁשִ י ִלי ּפְ ַגּבֵ ַח  ּדְ ַנן ִמְזּבֵ    .ּתְ

  
ֵעי א ַרב ּבָ ּפָ   : ּפַ

ע ָאְמרוּ  "ַאּמֹות "ַאְרּבַ ֲהֵדיּה  - ׁשֶ ה ּבַ ה ְיסֹוד ַאּמָ  , סֹוֵבב ְוַאּמָ
יְלָמא אוֹ    כב,ב    :ּדִ

ר ה ּבַ ה ְיסֹוד ֵמַאּמָ   ? סֹוֵבב ְוַאּמָ
  

יקוּ    . ּתֵ
  
  
  

    רש"י

. ארבע אמות קרקע דארעא
   הסמוכות קודם עלות לכבש:

. ארבע קמייתא מי לא
   ראשוות שברגל הכבש:

. לברור ארבע אמות דביי ביי
   (לכך): בתוך שלשים ושתים

. לא יהא בהן לא מסיימין
   סימן:

. דארבע דכבש גבי פשיטא לי
מזבח תן מיהו הא מיבעי לי 
דקי''ל בזבחים (דף סב:) 
שהכבש פורח אמה על כיסת 
היסוד ואמה הסובב מצאו 
ארבע הסמוכות לכבש לתחילת 
יסוד מזבח מלמטה הן שש 
לסמיכת גג המזבח שהוא משוך 

ן מגד היסוד (מזבח) הראשו
שתי אמות ומבעיא ליה ד' 
אמות דמתי' לגג המזבח קט 
להו דהייו בהדי אמה יסוד 

  ואמה סובב: 
. לסמיכת רצפת או דילמא

תחתוה דמזבח קיט להו לבד 
מיסוד וסובב שהוא שש קודם 

 לסמיכת גגו:
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        כב, בכב, בכב, בכב, ב .3
נֵ  ָהיוּ  "ְוִאם ִוין יֶהןׁשְ ה - ׁשָ יעוּ  ָלֶהם: אֹוֵמר ַהְממּוּנֶ    .ַהְצּבִ
   מֹוִציִאין? ֵהן ּוַמה

ִים אוֹ  ַאַחת תַּ ׁש  ֲאגּוָדל מֹוִציִאין ְוֵאין, ׁשְ ְקּדָ ּמִ   . "ּבַ
  

ָנא   : ּתָ
עֹוֵתיֶכם "הֹוִציאוּ    . ְלִמְנָין" ֶאְצּבְ

  
   !ְלִדיְדהוּ  ְוִניְמִניְנהוּ 

  
יע י ֵליּה  ְמַסּיַ   . קִיְצָח  ְלַרּבִ

י ָאַמרּדְ    : ִיְצָחק ַרּבִ
ָרֵאל ֶאת ִלְמנֹות ָאסּור   , ִמְצָוה ִלְדַבר ַוֲאִפיּלוּ  ,ִיׂשְ

ְכִתיב ְפְקֵדם" :ּדִ ָבֶזק ַוּיִ   . )ח, יא' א שמואל( 117"ּבְ
  

י ַרב ָלּה  ַמְתִקיף   : ַאׁשִ
אי ַהאי ִמּמַ ֶזק" ּדְ ָנא "ּבֶ ָ ִמיְבַזק ִליׁשּ   ? הּוא ּדְ

ָמא ְוִדיְלָמא ָמָת  ׁשְ   , הּוא אּדְ
ִדְכִתיב ְמְצאוּ ": ּכְ   ! )ה, א שופטים( 118"ֶבֶזק ִניֲאדֹ  ֶאת ַוּיִ

  
א ע": ֵמָהָכא ֶאלָּ ּמַ אּול ַוְיׁשַ ְפְקֵדם ָהָעם ֶאת ׁשָ ָלִאים ַוּיִ ּטְ    .)ד, טו' א שמואל( 119"ּבַ

  
י ָאַמר   : ֶאְלָעָזר ַרּבִ

ל ָרֵאל ֶאת ַהּמֹוֶנה ּכָ ָלאו עֹוֵבר - ִיׂשְ   , ּבְ
ֱאַמר ּנֶ ר ְוָהָיה": ׁשֶ ֵני ִמְסּפַ ָרֵאל ּבְ חֹול ִיׂשְ ם כְּ ר ַהּיָ ד לֹא ֲאׁשֶ    .)א, ב הושע( 120"ִיּמַ

  
ר ַנְחָמן ַרב   : ָאַמר ִיְצָחק ּבַ

ֵני עֹוֵבר ׁשְ ֶנֱאַמר, ָלאִוין ּבִ ד לֹא": ׁשֶ ֵפר ְולֹא ִיּמַ   . )א, ב הושע( "ִיּסָ
  

י ָאַמר מּוֵאל ַרּבִ ר ׁשְ    :ַנְחָמִני ּבַ
י   : ֵמיָר  יֹוָנָתן ַרּבִ

ִתיב ר ְוָהָיה": ּכְ ֵני ִמְסּפַ ָרֵאל ּבְ חֹול ִיׂשְ ם כְּ    ,)א, ב הושע( "ַהּיָ
ר": ִתיבּוכְ  ד לֹא ֲאׁשֶ ֵפר ְולֹא ִיּמַ   !)א, ב הושע( "ִיּסָ
  

ָיא לֹא    :ַקׁשְ
אן ְזַמן - ּכָ ָרֵאל ּבִ ׂשְ ּיִ ין ׁשֶ ל ְרצֹונוֹ  עֹוׂשִ   , ָמקֹום ׁשֶ
אן ְזַמן - ּכָ ֵאין ּבִ ין ׁשֶ ל צֹונוֹ ְר  עֹוׂשִ   .ָמקֹום ׁשֶ

  
י ּום ָאַמר ַרּבִ א ִמׁשּ ן יֹוֵסי ַאּבָ אי ּבֶ    :ּדֹוְסתַּ
ָיא לֹא    :ַקׁשְ

אן יֵדי - ּכָ    ,ָאָדם ּבִ
אן יֵדי - ּכָ ַמִים ּבִ   .ׁשָ

  
  

                                                             

ים ָאֶלף 117 לֹׁשִ לֹׁש ֵמאֹות ֶאֶלף ְוִאיׁש ְיהּוָדה ׁשְ ָרֵאל ׁשְ ְהיּו ְבֵני ִיׂשְ ָבֶזק ַוּיִ ְפְקֵדם ּבְ  ַוּיִ

118
ַנֲעִני ְוֶאת ַהּפְ   ּכּו ֶאת ַהּכְ ֲחמּו ּבֹו ַוּיַ ּלָ ֶבֶזק ַוּיִ ְמְצאּו ֶאת ֲאדִֹני ֶבֶזק ּבְ יַוּיִ  ִרּזִ

119
ֶרת ֲאָלִפים ֶאת ִאיׁש ְיהּוָדה  ָלִאים ָמאַתִים ֶאֶלף ַרְגִלי ַוֲעׂשֶ ּטְ ְפְקֵדם ּבַ אּול ֶאת ָהָעם ַוּיִ ע ׁשָ ּמַ   ַוְיׁשַ
ר ֵיָאֵמר ָלֶהם לֹא 120 ְמקֹום ֲאׁשֶ ֵפר ְוָהָיה ּבִ ד ְולֹא ִיסָּ ר לֹא ִיּמַ ם ֲאׁשֶ חֹול ַהּיָ ָרֵאל כְּ ֵני ִיׂשְ ר ּבְ ֵני ֵאל ָחי ְוָהָיה ִמְסּפַ ם ֵיָאֵמר ָלֶהם ּבְ י ַאתֶּ   ַעּמִ

    רש"י

   . לגלגלותם:וימיהו לדידהו
. לשון שברי חרסים טל בבזק

 כל אחד ואחד חרס והשליך
   לפיו ומו החרסים:

. צום לקחת ויפקדם בטלאים
כל אחד טלה מצאן המלך ובאו 

   למרחב ומו הטלאים:
כתיב והיה מספר בי ישראל 

. אלמא אית להו כחול הים
 מין:
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        כב, בכב, בכב, בכב, ב .4
ר ְנִהיַלאי ַרב ָאַמר מּוֵאל ָאַמר ִאיִדי ּבַ   : ׁשְ
יָון ה ּכֵ ְתַמּנָ ּנִ ְרָנס ָאָדם ׁשֶ יּבּור ַעל ּפַ ר - ַהּצִ ֵ   . ִמְתַעׁשּ

  
ָרא ִתיב ֵמִעיּקָ ְפְקֵדם" :ּכְ ָבֶזק ַוּיִ    ,)ח, יא' א שמואל( 121"ּבְ

ִתיב ּוְלַבּסֹוף ְפְקֵדם": ּכְ ָלִאים ַוּיִ ּטְ   . )ד, טו' א שמואל( 122"ּבַ
  

יְדהוּ  ְוִדיְלָמא    !ִמּדִ
  

ן ִאם ָתא ְרבּוָתא ַמאי, ּכֵ ִמילְּ   ? ּדְ
  
  

                                                             

121
ים ָאֶלף  לֹׁשִ לֹׁש ֵמאֹות ֶאֶלף ְוִאיׁש ְיהּוָדה ׁשְ ָרֵאל ׁשְ ְהיּו ְבֵני ִיׂשְ ָבֶזק ַוּיִ ְפְקֵדם ּבְ  ַוּיִ

ֶרת ֲאָלִפים ֶאת  122 ָלִאים ָמאַתִים ֶאֶלף ַרְגִלי ַוֲעׂשֶ ּטְ ְפְקֵדם ּבַ אּול ֶאת ָהָעם ַוּיִ ע ׁשָ ּמַ   ִאיׁש ְיהּוָדהַוְיׁשַ
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        כב, בכב, בכב, בכב, ב .5
ֶרב ַחל "ַוּיָ ּנָ    .)ה, טו 'א שמואל( 123"ּבַ
י ָאַמר   : ָמִני ַרּבִ

  . ַנַחל ִעְסֵקי ַעל
  

ָעה ׁשָ ָאַמר ּבְ דֹוׁש  לוֹ  ׁשֶ רּוךְ  ַהּקָ אּול הּוא ּבָ יָתה "ֵלךְ : ְלׁשָ    ,)ג, טו' א שמואל( 124"ֲעָמֵלק ֶאת ְוִהכִּ
ֶפׁש  ַמהוּ : ָאַמר    ,ֲערּוָפה ֶעְגָלה ָהֵבא ּתֹוָרה ָאְמָרה - ַאַחת ּנֶ

ל ָפׁשֹות ּכָ ל ַהּנְ ה ַאַחת ַעל - וּ ַהלָּ ּמָ ה ּכַ    !ְוַכּמָ
  

ֵהָמה - ָחָטא ָאָדם ִאםְו     ?ָחְטָאה ֶמה ּבְ
דֹוִלים ְוִאם ים - ָחְטאוּ  ּגְ   ? ָחְטאוּ  ֶמה ְקַטּנִ

ת ָיְצָאה ִהי ַאל": לוֹ  ְוָאְמָרה קֹול ּבַ יק תְּ ה ַצּדִ   . )טז, ז קהלת( 125"ַהְרּבֵ
  

ָעהּוְב  ָאַמר ׁשָ אּול לוֹ  ׁשֶ   : ְלדֹוֵאג ׁשָ
ה סֹב" ּכֲֹהִנים" ּוְפַגע ַאתָּ    ,)יט -יח, כב' א שמואל( 126ּבַ

ת ָיְצָאה ע ַאל": לוֹ  ְוָאְמָרה קֹול ּבַ ְרׁשַ ה תִּ   . )יז, ז קהלת( 127"ַהְרּבֵ
  

  : הּוָנא ַרב ָאַמר
ה ּמָ י לֹא ּכַ יׁש  ְולֹא ַחלֵּ ְבָרא ַמְרּגִ ָמֵריּה  ּגַ    ,ַסְייֵעיּה  ּדְ

אּול   , לוֹ  ְוָעְלָתה ,ַאַחתּבְ  -  ׁשָ
ִים - ִודּדָ  ּתַ ׁשְ   . לוֹ  ָעְלָתה ְולֹא ,ּבִ
  
אּול" ַאַחת ׁשָ    ?ִהיא ַמאי -  "ּבְ
  

ה   . ֲאָגג ַמֲעׂשֶ
  

א ְוָהא ה :ִאיּכָ   ! ֲהִניםַהּכֹ  ִעיר נֹובּדְ  ַמֲעׂשֶ
  
הַא  ֲעׂשֶ ִתיב ֲאַגגַד  ּמַ י" :ּכְ י ִנַחְמתִּ י כִּ אּול ֶאת ִהְמַלְכתִּ   . )יא, טו' א שמואל( 128"ְלֶמֶלךְ  ׁשָ
  
ִוד" ִים ּדָ ּתַ ׁשְ    ?ִניְנהוּ  ַמאי -" ּבִ
הּדְ     .ֲהָסָתהְוַד , אּוִרּיָ
  

א ְוָהא ה :ַנִמי ִאיּכָ ל ַמֲעׂשֶ ת ׁשֶ ַבע ּבַ   ! ׁשֶ
  

ְרעוּ  - ָהָתם יּה  ִאּפָ   , ִמיּנֵ
ְכִתיב ה ְוֶאת" :ּדִ ְבׂשָ ם ַהכִּ לֵּ ִים ְיׁשַ ְעתָּ   , ֶיֶלד  -  )ו, יב' ב שמואל( 129"ַאְרּבַ

  , ַאְמנֹון
ָמר   , ּתָ

  . לֹוםְוַאְבׁשָ 
  

ְרעוּ  ַנִמי - ָהָתם יּה  ִאּפָ   , ִמיּנֵ
ְכִתיב ן": ּדִ תֵּ ֶבר' ה ַוּיִ ָעם ּדֶ ָרֵאל ּבָ ִיׂשְ   !)טו, כד' ב שמואל( 130"מֹוֵעד ֵעת ְוַעד ּבְ

  

                                                             

123
ַחל  ּנָ ֶרב ּבַ אּול ַעד ִעיר ֲעָמֵלק ַוּיָ בֹא ׁשָ  ַוּיָ

124
ה ֵמ   ָ ה ֵמִאיׁש ַעד ִאׁשּ ר לֹו ְולֹא ַתְחמֹל ָעָליו ְוֵהַמתָּ ל ֲאׁשֶ ם ֶאת ּכָ יָתה ֶאת ֲעָמֵלק ְוַהֲחַרְמתֶּ ה ֵלְך ְוִהּכִ ָמל ְוַעד ֲחמוֹ ַעתָּ ה ִמּגָ ֹור ְוַעד ׂשֶ  רעֵֹלל ְוַעד יֹוֵנק ִמׁשּ

ֹוֵמם 125 ׁשּ ה תִּ ם יֹוֵתר ָלּמָ ְתַחּכַ ה ְוַאל תִּ יק ַהְרּבֵ ִהי ַצּדִ   ַאל תְּ
126
ֶמ  יחיחיחיח  ּכֲֹהִנים ַוּיָ ע הּוא ּבַ ְפּגַ ּסֹב ּדֹוֵאג ָהֲאדִֹמי ַוּיִ ּכֲֹהִנים ַוּיִ ה ּוְפַגע ּבַ ֶלְך ְלדֹוֵאג סֹב ַאתָּ ה ִאיׁש נֹׂשֵ ַוּיֹאֶמר ַהּמֶ ָ מִֹנים ַוֲחִמׁשּ ּיֹום ַההּוא ׁשְ דת ּבַ   . א ֵאפֹוד ּבָ

ה ְלִפי ָחֶרב יטיטיטיט ה ֵמעֹוֵלל ְוַעד יֹוֵנק ְוׁשֹור ַוֲחמֹור ָוׂשֶ ָ ה ְלִפי ֶחֶרב ֵמִאיׁש ְוַעד ִאׁשּ  ְוֵאת נֹב ִעיר ַהּכֲֹהִנים ִהּכָ

ךָ  127 לֹא ִעתֶּ ה ָתמּות ּבְ ִהי ָסָכל ָלּמָ ה ְוַאל תְּ ע ַהְרּבֵ ְרׁשַ   ַאל תִּ
128
י ֶאת ׁשָ   י ִהְמַלְכתִּ י ּכִ ְיָלהִנַחְמתִּ ל ַהּלָ ְזַעק ֶאל ְיהָוה ּכָ מּוֵאל ַוּיִ ַחר ִלׁשְ ָבַרי לֹא ֵהִקים ַוּיִ ב ֵמַאֲחַרי ְוֶאת ּדְ י ׁשָ   אּול ְלֶמֶלְך ּכִ
129
ר לֹא ָחָמל  ה ְוַעל ֲאׁשֶ ָבר ַהּזֶ ה ֶאת ַהּדָ ר ָעׂשָ ִים ֵעֶקב ֲאׁשֶ ְעתָּ ם ַאְרּבַ ּלֵ ה ְיׁשַ ְבׂשָ   ְוֶאת ַהּכִ
ֶבר  130 ן ְיהָוה ּדֶ תֵּ ְבִעים ֶאֶלף ִאיׁש ַוּיִ ַבע ׁשִ ֵאר ׁשֶ ן ְוַעד ּבְ ָמת ִמן ָהָעם ִמּדָ ָרֵאל ֵמַהּבֶֹקר ְוַעד ֵעת מֹוֵעד ַוּיָ ִיׂשְ   ּבְ

  רש"י
כמה לא חלי ולא מרגיש גברא 

. כמה סמוך דמרא סייעיה
ומובטח ואין צריך לחלות 
ולדאג מכל רעה מי שהקב''ה 

רי מציו שאול כשל בעזרו שה
באחת ועלתה לו לרעה לקוסו 
מיתה לבטל מלכותו ודוד כשל 

   בשתים ולא עלתה לו לרעה:
. שהוסת דאוריה ודהסתה

למות את ישראל בסוף ימיו 
   וגרם לבא עליהם דבר:

   . שבא עליה:דבת שבע
 . בה הראשון:ילד
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ְרעוּ  ָלא - ָהָתם   . ִמּגּוֵפיּה  ִאּפָ
  

ְרעוּ  ָלא ַנִמי - ָהָתם   ! ִמּגּוֵפיּה  ִאּפָ
  

ְרעוּ  ,ָלֵאיי    .ִמּגּוֵפיּה  ִאּפָ
  : ַרב ָאַמר ְיהּוָדה ַרב ָאַמרּדְ 

ה ָ ׁשּ ים ׁשִ ִוד ִנְצָטַרע ֳחָדׁשִ   , ַסְנֶהְדִרין ֵהיֶמּנוּ  ּוָפְרׁשוּ   -  ּדָ
ָקה לְּ ִכיָנה ֵהיֶמּנוּ  ְוִנְסּתַ   , ׁשְ

ְכִתיב    ,)עט, קיט תהלים( "ֶתיךָ ֵעדֹ  ְדֵעיְויֹ ְיֵרֶאיךָ  ִלי ָיׁשּובוּ " :ּדִ
יָבה": ּוְכִתיב י ָהׁשִ ׂשֹון לִּ ֶעךָ יִ  ׂשְ   .)יד, נא תהלים( 131"ׁשְ

  
  : ַרב ָאַמר ְוָהא
ל ִוד ִקּבֵ   ! ָהַרע ְלׁשֹון ּדָ

  
מּוֵאלכִּ     ,ׁשְ
ל לֹא: ָאַמרּדְ  ִוד ִקּבֵ   . ָהַרע ְלׁשֹון ּדָ
  

   ,ַנִמי ַרבּוְל 
ל :ָאַמרּדְ  ִוד ִקּבֵ    ,ָהַרע ְלׁשֹון ּדָ

ְרעוּ  ָהא יּה  ִאיּפָ   .ִמיּנֵ
  
  : ַרב ָאַמר ְיהּוָדה ַרב ָאַמרּדְ 
ָעהּבְ  ָאַמר ׁשָ ִוד לוֹ  ׁשֶ ת ּדָ י": ִלְמִפיבֹוׁשֶ ה ָאַמְרתִּ קוּ  ְוִציָבא ַאתָּ ְחלְּ ֶדה ֶאת תַּ ָ   , )ל, יט' ב שמואל( 132"ַהׂשּ

ת ָיְצָאה קוּ  ִויָרְבָעם ְרַחְבָעם: "לוֹ  ְוָאְמָרה קֹול ּבַ ְלכּות ֶאת ְיַחלְּ   ."ַהּמַ
  
  

                                                             

131
ֶעָך ְורּוַח ְנִדיָבה ִתְסְמֵכִני  ׂשֹון ִיׁשְ י ׂשְ יָבה ּלִ  ָהׁשִ

ה ְוִצ  132 י ַאתָּ ָבֶריָך ָאַמְרתִּ ר עֹוד ּדְ ַדּבֵ ה תְּ ֶלְך ָלּמָ ֶדהַוּיֹאֶמר לֹו ַהּמֶ ָ ְחְלקּו ֶאת ַהׂשּ   יָבא תַּ

  רש"י
. על מפיבושת מפי לשון הרע

   ציבא:
מדה במדה . האי אפרעו מייה

הוא הפסידו לחלק חלתו והוא 
   פסד חלת מלכות:
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        כב, בכב, בכב, בכב, ב .6
ן" ָנה ּבֶ אּול ׁשָ ָמְלכוֹ  ׁשָ   ! ?)א, יג 'א שמואל( 133"ּבְ
  

  : הּוָנא ַרב ָאַמר
ָנה" ֶבן"כְּ  ּלֹ - )א, יג' א שמואל( ׁשָ    .ֵחְטא ַטַעם ָטַעם אׁשֶ
  

ר ַנְחָמן ַרב ָלּה  ַמְתִקיף   : ִיְצָחק ּבַ
ָנה ֶבן"ּכְ  :ְוֵאיָמא לּוְכָלךְ  - "ׁשָ ּמְ ִטיט ׁשֶ    !ּוְבצֹוָאה ּבְ

  
ֶחְלֵמיּה  ִסּיּוָטא ַנְחָמן ַרבלְ  ֵליּה  ַאֲחִויאוּ     .ּבְ

אּול ַעְצמֹות ָלֶכם ַנֲעֵניִתי: ָאַמר ן ׁשָ   . ִקיׁש  ּבֶ
ֶחְלֵמיּה  ִסּיּוָטא ֲחָזא ֲהַדר   . ּבְ
אּול ַעְצמֹות ָלֶכם ַנֲעֵניִתי: ָאַמר ן ׁשָ ָרֵאל ֶמֶלךְ  ִקיׁש  ּבֶ   . ִיׂשְ

  
מּוֵאל ָאַמר ְיהּוָדה ַרב ָאַמר   : ׁשְ
ֵני ָכה לֹא ָמה ִמּפְ ית ַמְלכּות ִנְמׁשְ אּול ּבֵ    ?ׁשָ
ֵני ּלֹ  ִמּפְ   , ּדֹוִפי ׁשּום ּבוֹ  ָהָיה אׁשֶ

י ָאַמרּדְ  ּום יֹוָחָנן ַרּבִ י ִמׁשּ ְמעֹון ַרּבִ ן ׁשִ   : ְיהֹוָצָדק ּבֶ
ְרָנס ַמֲעִמיִדין ֵאין יּבּור ַעל ּפַ א ,ַהּצִ ן ִאם ֶאלָּ ה ּכֵ ל קּוּפָ ָרִצים ׁשֶ לּוָיה ׁשְ    ,ֵמֲאחֹוָריו לוֹ  ּתְ

ִאם זּוַח  ׁשֶ ְעּתוֹ  ּתָ   . ַלֲאחֹוֶריךָ  ֲחזֹור: לוֹ  אֹוְמִרין - ָעָליו ּדַ
  

  : ַרב ָאַמר ְיהּוָדה ַרב ָאַמר
ֵני אּול ֶנֱעַנׁש  ָמה ִמּפְ    ?ׁשָ
ֵני ָמַחל ִמּפְ בֹודוֹ  ַעל ׁשֶ   , ּכְ

ֱאַמר ּנֶ ַעל ּוְבֵני": ׁשֶ ֵענוּ  ַמה ָאְמרוּ  ְבִלּיַ ְבֻזהוּ  ,ֶזה ּיׁשִ ַמֲחִר  ַוְיִהי ,ִמְנָחה לוֹ  ֵהִביאוּ  ְולֹא ַוּיִ   , )כז, י' א שמואל( "יׁש כְּ
ַעל": ּוְכִתיב ַחן ָהַעּמֹוִני ָנָחׁש  ַוּיַ ְלָעד ָיֵביׁש  ַעל ַוּיִ . )יג- , יבא, יא' א שמואל( 134"ּגִ

                                                             
133
ָרֵאל  ִנים ָמַלְך ַעל ִיׂשְ י ׁשָ תֵּ ָמְלכֹו ּוׁשְ אּול ּבְ ָנה ׁשָ ן ׁשָ   ּבֶ
134
ָרת ָלנּו ְבִרית ְונַ  אאאא  י ָיֵביׁש ֶאל ָנָחׁש ּכְ ל ַאְנׁשֵ ְלָעד ַוּיֹאְמרּו ּכָ ַחן ַעל ָיֵבׁש ּגִ ַעל ָנָחׁש ָהַעּמֹוִני ַוּיִ   ַעְבֶדּךָ ַוּיַ

ים ּוְנִמיֵתםַוּיֹ  יביביביב                     נּו ָהֲאָנׁשִ אּול ִיְמלְֹך ָעֵלינּו תְּ מּוֵאל ִמי ָהאֵֹמר ׁשָ   . אֶמר ָהָעם ֶאל ׁשְ
ָרֵאל  יג      ִיׂשְ ׁשּוָעה ּבְ ה ְיהָוה תְּ י ַהּיֹום ָעׂשָ ה ּכִ ּיֹום ַהּזֶ אּול לֹא יּוַמת ִאיׁש ּבַ   ַוּיֹאֶמר ׁשָ

  רש"י
. מלאכי פחד מבהילים סיוטא
   אותו:

   . לאורך ימים:לא משכה
. משפחה שלא היה בו שום דופי

ויתגאו המלכים היוצאים 
מזרעו על ישראל אבל דוד מרות 

   המואביה אתא:
. דופי קופה של שרצים

   משפחה:
דבר . לבוא לידי עש שאול

   שעליו יטל ממו מלכות:
. שמתחילת מלכותו מחל מפי

על כבודו וגילה על עצמו שאיו 
   כדאי למלוך:

. וכתיב ויעל חש העמוי
ומסקא דמילתא שאמרו 
ישראל מי האומר שאול ימלוך 
עליו בתמיהה תו (את) 
האשים ומיתם והוא אמר לא 

  יומת איש היום הזה: 
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        כג, אכג, אכג, אכג, א    ––––כב, ב כב, ב כב, ב כב, ב  .7
י ְוָאַמר ּום יֹוָחָנן ַרּבִ י ִמׁשּ ְמעֹון ַרּבִ ן ׁשִ   : ְיהֹוָצָדק ּבֶ

ל   כג,א ְלִמיד ּכָ ֵאינוֹ ^ ָחָכם ּתַ ָחׁש  רְונֹוֵט  נֹוֵקם ׁשֶ ּנָ ְלִמיד ֵאינוֹ  - ּכַ   . ָחָכם ּתַ
  

  ! )יח, יט ויקרא( 135ִתּטֹר" ְולֹא ִתּקֹם לֹא" :ְוָהְכִתיב
  

ְכִתיב הּוא ָממֹוןּבְ  - ַההּוא    .ּדִ
ַתְנָיא    :ּדְ
  ? ְנִטיָרה ִהיא ְוֵאיזוֹ  ,ְנִקיָמה ִהיא "ֵאיזוֹ 

ִאיֵלִני: לוֹ  ָאַמר  -  "ְנִקיָמה" ְלךָ  ַהׁשְ   . אוָל : לוֹ  ָאַמר, ַמּגָ
ִאיֵלִני: הּוא לוֹ  ָאַמר ְלָמָחר    .ַקְרּדּוְמךָ  ַהׁשְ

ִאיְלךָ  ֵאיִני: לוֹ  ָאַמר ֶדֶרךְ , ַמׁשְ ּלֹ  ּכְ ִני אׁשֶ ַאְלתַּ   . ְנִקיָמה ִהיא זוֹ  - ִהׁשְ
ִאיֵלִני: לוֹ  ָאַמר    - " ְנִטיָרה" ִהיא ְוֵאיזוֹ    . לֹא: ֵליּה  ָאַמר, ַקְרּדּוְמךָ  ַהׁשְ

ִאיֵלִניַה : ֵליּה  ָאַמר ְלָמָחר    .ֲחלּוְקךָ  ׁשְ
מֹוְתךָ  ֵאיִני ,ֵהיָלךְ : לוֹ  ָאַמר ּלֹ ּכְ ִני  אׁשֶ ַאְלתַּ    ."ְנִטיָרה ִהיא זוֹ  - ִהׁשְ

  
גּוָפא ַצֲעָראוְ     ?!ָלא ּדְ

   :ְוָהַתְנָיא
ֱעָלִבין   , עֹוְלִבין ְוֵאיָנן "ַהּנֶ

ָתן ׁשֹוְמִעין יִבין ְוֵאיָנן ֶחְרּפָ   , ְמׁשִ

ין ֵמ  ֵמַאֲהָבה עֹוׂשִ ִיּסּוִרין ִחיןּוׂשְ   -  ּבְ
תּוב ֲעֵליֶהן ֵצאת ְואֲֹהָביו" :אֹוֵמר ַהּכָ ֶמׁש  כְּ ֶ ְגֻבָרתוֹ  ַהׁשּ   ! ")לא, ה שופטים( 136"ּבִ

  
ָנֵקיט ְלעֹוָלם יּה  ֵליּה  ּדְ ִליּבֵ   . ּבְ

  
  : ָרָבא ְוָהָאַמר

ל ֲעִביר ּכָ ל ַעל לוֹ  ַמֲעִביִרין - ִמּדֹוָתיו ַעל ַהּמַ ָעיו ּכָ ׁשָ   ! ּפְ
  

ְמַפיְּ  יס ֵליּה  יסוּ ּדִ ּיֵ   . ּוִמּפַ
  
  

  

                                                             

135
ָך ְוָאַה   ֵני ַעּמֶ הלֹא ִתּקֹם ְולֹא ִתּטֹר ֶאת ּבְ מֹוָך ֲאִני ְיהֹוָ  ְבתָּ ְלֵרֲעָך ּכָ

ָנה 136 ִעים ׁשָ קֹט ָהָאֶרץ ַאְרּבָ ׁשְ ְגֻבָרתֹו ַותִּ ֶמׁש ּבִ ֶ ֵצאת ַהׁשּ ן יֹאְבדּו ָכל אֹוְיֶביָך ְיהָוה ְואֲֹהָביו ּכְ   ּכֵ

    רש"י

   :. קמתושאיו וקם
   . איבה כחש בלבו:ווטר

איי כמותך שלא השאלתי זו 
. שהדבר שמור בלבו היא טירה

   ולא הסיחו מדעתו:
. ואם בא אחר דקיט בליביה

לקום קמתו בקיום המשפט 
ישתוק. דמפייסו ליה. לבקש 

 מחילה:
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        כג, אכג, אכג, אכג, א .8
ִים אוֹ  ַאַחת ?מֹוִציִאין ֵהן ַמהוּ " תַּ ׁש  ֲאגּוָדל מֹוִציִאין ְוֵאין ,ׁשְ ְקּדָ ּמִ   . "ּבַ
  

א ּתָ ִים ,ָהׁשְ תַּ ֲעָיא - ""ַאַחת, מֹוִציִאין -  ""ׁשְ    ?!ִמּבָ
  

א ַרב ָאַמר   : ִחְסּדָ
ָיא לֹא    :ַקׁשְ

אן ָבִריא - ּכָ   , ּבְ
אן ח – ּכָ    .ֹוֶלהּבְ

  
   :ְוָהַתְנָיא
  , מֹוִציִאין - "ַאַחת

ִים תַּ   . מֹוִציִאין ֵאין - ׁשְ
ה ּמֶ ָבִרים ּבַ ָבִריא :ֲאמּוִרים ּדְ   , ּבְ
חֹוֶלה ֲאָבל ִים ֲאִפיּלוּ  - ּבְ תַּ   . מֹוִציִאין ׁשְ

ִים מֹוִציִאין - ְוַהְיִחיִדין תַּ א ןָלֶה  מֹוִנין ְוֵאין, ׁשְ    .ַאַחת" ֶאּלָ
  
א לוֹ  ןמֹוִני ֵאיןְו     !?ַאַחת ֶאלָּ
   :ְנָיאָהַת וְ 

ִליׁש  לֹא מֹוִציִאין "ֵאין    ,ּגּוָדל ְולֹא ׁשָ
ֵני ִאים. ִמּפְ    ָהַרּמָ

ִליׁש  הֹוִציא ְוִאם    ,לוֹ  מֹוִנין - ׁשָ
  , לוֹ  מֹוִנין ֵאין -  ּגּוָדל
א עֹוד ְולֹא ה ִמן ֹוֶקהלּ ׁשֶ  ֶאּלָ ִקיע" ַהְממּוּנֶ ּפָ   ! ּבַ

  
   ?לֹו" "מֹוִנין ַמאי

  . ַאַחת ִמינַ 
  

ִקיַע  ַמאי   ? ""ּפָ
  

  : ַרב ָאַמר
  . ַמְדָרא

  
  ? "ַמְדָרא" ַמאי

  
א ַרב ָאַמר ּפָ   : ּפַ

יֵעי ַמְטָרָקא ַטּיַ ְפִסיק ּדְ יּה  ּדִ   . ֵריׁשֵ
  

ֵיי ָאַמר   : ַאּבַ
ְתַנן ָהא :ָאִמיָנא ֲהָוה ֵמֵריׁש  ן": ּדִ יָבאי ּבֶ ה ּבֵ ִקיַע  ַעל ְממּוּנֶ   , (שקלים ה, א) "ַהּפָ
ִתיָלָתא :אָאִמינָ    . ּפְ

ִדְתַנן    :ּכְ
ָלֵאי   , ּוֵמֶהְמָייֵניֶהן ַהּכֲֹהִנים ִמְכְנֵסי "ִמּבְ

  . (סוכה נא.) ַמְדִליִקין" ָהיוּ  ּוָבֶהן ַמְפִקיִעין, ָהיוּ  ֵמֶהן
יָון ַמֲעָנא ּכֵ ׁשְ ַתְנָיא ְלָהא ּדִ    :ּדְ

א עֹוד "ְולֹא ּלֹוֶקה ֶאּלָ ה ִמן ׁשֶ ִקיַע  ַהְממּוּנֶ ּפָ   , "ּבַ
ִקיַע  ַמאי :יָנאָאִמ     ?""ּפָ

א   . ַנְגּדָ
  
  
  

    רש"י

. איו יכול לכבש חולה
אצבעותיו וכשמוציא אחת 

   יוצאה חבירתה עמה:
בחולין שאין יושבין . ויחידים

עם שאר בי אדם אלא שוכבין 
   או יושבין לבדם:

. אין מה אלא איש אלא אחד
   אחד:

. עם האצבע לא אין מוציאין
שליש ולא גודל דאין מוציאין 

   שתים:
. ואם הוציא שליש מוין לו

שאיו רמאי לפי שהוא יכר 
שאיו משי בי אדם שאין יכול 

   להרחיק זה מזה:
ם הוציא גודל אין מוין . אגודל

לו כלל אלא מוציאין אותו 
   מבייהן:

. הממוה על הממוה בפקיע
   רצועות המלקות:

. אצבע שלישי אם הוציא שליש
שלישי מוין לו קא סלקא 

   דעתיה מוין לו שים:
. רצועות מטרקא דטייעי

ישמעאלים העשויה שוט 
   לסוסים:

. לכך קרויה דפסיק רישיה
ה בראשה פקיעה שאיה רחב

כשאר רצועות מלקות אלא 
מפסקת בראשה לרצועות דקות 
כדי שירגיש בה הסוס יותר 
ופקיע לשון פיסוק וסדקים כמו 
מבלאי מכסי הכהים מפקיעין 

   לשון קריעה:
. במסכת שקלים (פ''ה דתן

   משה א):
   . שם האיש:ביבאי

. לעשות פתילות היו מפקיעין
   לשמחת בית השואבה בחג:

 עות מלקות:. רצוגדא
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        כג, אכג, אכג, אכג, א .9
ה ָהיוּ  "ַמֲעׂשֶ ֵניֶהן ׁשֶ ִוין ׁשְ ֶבׁש  ְועֹוִלין ְוָרִצין ,ׁשָ ּכֶ    ,ּבַ

ָרה ְוָנַפל ,ֲחֵבירוֹ  ֶאת ֵמֶהן ֶאָחד ְוָדַחף[ ּבְ   . ]"ַרְגלוֹ  ְוִנׁשְ
  

נוּ  ָנן ּתָ    :ַרּבָ
ה ֵני "ַמֲעׂשֶ ׁשְ ָהיוּ  ּכֲֹהִנים ּבִ ֵניֶהן ׁשֶ   , ִויןׁשָ  ׁשְ

ֶבׁש  ְועֹוִלין ְוָרִצין ּכֶ   , ּבַ
ע ְלתֹוךְ  ֵמֶהן ֶאָחד ָקַדם ל ַאּמֹות ַאְרּבַ ין ָנַטל ,137ֲחֵבירוֹ  ׁשֶ ִלּבוֹ  לוֹ  ְוָתַקע ַסּכִ   . ּבְ
י ָעַמד ית ַאֵחינוּ : ְוָאַמר, ָהאּוָלם ַמֲעלֹות ַעל ָצדֹוק ַרּבִ ָרֵאל ּבֵ ְמעוּ  ִיׂשְ   ! ׁשִ
י" אֹוֵמר: הּוא ֲהֵרי צֵ  כִּ ֲאָדָמה  ָחָלל אִיּמָ   . )ב-א, כא דברים( 138"ְפֶטיךָ ְוׁשֹ  ְזֵקֶניךָ  ְוָיְצאוּ  ...ּבָ
   ָהִעיר? ַעל    -  ֲערּוָפה ֶעְגָלה ְלָהִביא ִמי ַעל, ָאנוּ 

  ? ָהֲעָזרֹות ַעל אוֹ 
עוּ  ל ּגָ ה ָהָעם ּכָ ְבִכּיָ   . ּבִ

א ל ָאִביו ּבָ ינֹוק ׁשֶ הּוא ּוְמָצאוֹ  תִּ ׁשֶ ר ּכְ    ,ְמַפְרּפֵ
ַרְתֶכם הּוא ֵריֲה : ָאַמר ּפָ   , ּכַ

ִני ַוֲעַדִיין ר ּבְ ין ִנְטְמָאה ְולֹא ְמַפְרּפֵ   . ַסּכִ
  

ְדךָ  ה ְלַלּמֶ ׁשָ ּקָ ִלים ָטֳהַרת ֲעֵליֶהם ׁשֶ ִפיכּות יֹוֵתר ּכָ ְ ִמים ִמׁשּ    ,ּדָ

ם ְוַגם" :אֹוֵמר הּוא ְוֵכן ַפךְ  ָנִקי ּדָ ה ׁשָ ֶ ה ְמַנׁשּ    ,דְמֹא ַהְרּבֵ
ר ַעד א ֲאׁשֶ ַלִיםיְ  ֶאת ִמלֵּ ה רּוׁשָ   .")טז, כא' ב מלכים( 139"ָלֶפה ּפֶ

  
ה ֵהי   ? ָקֵדים ַמֲעׂשֶ

ִפיכּותּדִ  :ִאיֵליָמא ִמים ׁשְ א, ּדָ ּתָ ִפיכּותַא  ָהׁשְ ְ ִמים ׁשּ ינוּ  ָלא - ּדָ ּקִ ָייָסא ּתַ ָרהַא  ,ּפְ ּבְ ׁשְ ינוּ  - "ַרְגלוֹ  "ּנִ ּקִ   ?! ּתַ
א:  ָרהּדְ ֶאלָּ ּבְ    ,יםָקִד  ַרְגלוֹ  ִנׁשְ

ינוּ ּדְ  ֵכיָוןוְ  ָייָסא ַתּקִ ע - ּפְ ְייהוּ  ַמאי "ַאּמֹות "ַאְרּבַ   ? ֲעִביְדּתַ
  

א ִפיכּותּדִ  ְלעֹוָלם ,ֶאלָּ ִמים ׁשְ    ,ָקֵדים ּדָ
ָראוּ  ָעְלָמא ַאְקַראי :ָסבּור ֵמִעיּקָ    ,הּוא ּבְ

יָון ָחֵזי ּכֵ יָלא ֲאִפיּלוּ  ּדְ ָנה ִליֵדי ֲאתוּ  ִמּמֵ   , ַסּכָ
ינוּ  ּקִ ַנן ּתַ ָייָסא ַרּבָ    .ּפְ

  
  

                                                             

137
ע ְלתֹוךְ  ֵמֶהן ֶאָחד ָקַדםבירושלמי הגירסה:   ל ַאּמֹות ַאְרּבַ ַח  ׁשֶ ְזּבֵ  ַהמִּ

138
ֵצא אאאא  י ִיּמָ ר ה ּכִ ֲאָדָמה ֲאׁשֶ הוּ  'ָחָלל ּבַ ֶדה לֹא נֹוַדע ִמי ִהּכָ ָ ׂשּ ּה נֵֹפל ּבַ תָּ ר ְסִביבֹת ֶהָחָלל בבבב. ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ְלָך ְלִרׁשְ  ְוָיְצאּו ְזֵקֶניָך ְוׁשְֹפֶטיָך ּוָמְדדּו ֶאל ֶהָעִרים ֲאׁשֶ

א  139 ר ִמּלֵ ה ְמאֹד ַעד ֲאׁשֶ ה ַהְרּבֵ ֶ ַפְך ְמַנׁשּ ם ָנִקי ׁשָ ֵעיֵני הְוַגם ּדָ ר ֶהֱחִטיא ֶאת ְיהּוָדה ַלֲעׂשֹות ָהַרע ּבְ אתֹו ֲאׁשֶ ה ָלֶפה ְלַבד ֵמַחּטָ ם ּפֶ לִַ   'ֶאת ְירּוׁשָ

  רש"י
. בהר הבית על מעלות האולם

אולמות הרבה בה שם הורדוס 
כמו שכתוב בספר יוסף בן גוריון 
על מעלות האולם בהר הבית 

   אולמות גרסין בתוספתא:
. משל מי תלקח על מי להביא

מן היושבים בעיר או מן 
   הכהים שומרי עזרה:

   . צעקו:געו
. מיתתו הרי הוא כפרתכם

   ם:תכפר עליכ
. ארבע אמות מאי עבידתייהו

 גבי מרוצת שפיכות דמים:
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        בבבב- - - - כג, אכג, אכג, אכג, א .10
י "ָעַמד   : ְוָאַמר ,ָהאּוָלם ַמֲעלֹות ַעל ָצדֹוק ַרּבִ

ית ַאֵחינוּ " ָרֵאל ּבֵ ְמעוּ  ִיׂשְ    !ׁשִ
י" :אֹוֵמר הּוא ֲהֵרי ֵצא כִּ ֲאָדָמה ָחָלל ִיּמָ    .)ב- א, כא דברים( 140"ּבָ
   ."?ָהֲעָזרֹות ַעל אוֹ  ָהִעיר ַעל - ְלָהִביא ִמי ַעל ,ֲאַנן

  
ַלִיםוִ  ת ְירּוׁשָ    !?ִהיא ֲערּוָפה ֶעְגָלה ַאּתֹוֵיי ּבַ

   :ְוָהַתְנָיא
ָרה ָבִרים "ֲעׂשָ ַלִים ֶנֶאְמרוּ  ּדְ ירּוׁשָ   :  ֵמֶהן ַאַחת ְוזוֹ , "ּבִ

   !ֲערּוָפה" ֶעְגָלה ְמִביָאה ֵאיָנּה "   כג,ב
  

הוּ  ִמי נֹוַדע לֹא"ְועֹוד,  ִתיב )א, כא דברים( "ִהכָּ   , ּכְ
הוּ  ִמי נֹוַדע -  ְוָהא   ! ִהּכָ

  
ֵדי ,אֶאלָּ  ה ְלַהְרּבֹות ּכְ ְבִכּיָ   . ּבִ

  
  
  

א ל ָאִביו "ּבָ ינֹוק ׁשֶ הּוא ּוְמָצאוֹ  תִּ ׁשֶ ר ּכְ   , ְמַפְרּפֵ

ַרְתֶכם, הּוא ֲהֵרי: ָאַמר ּפָ ִני ַוֲעַדִיין ּכַ ים ּבְ   . ַקּיָ
ְדךָ  ה ְלַלּמֶ ׁשָ ּקָ ִלים ָטֳהַרת ֲעֵליֶהם ׁשֶ ִפיכּות יֹוֵתר ּכֵ ְ ִמים" ִמׁשּ   . ּדָ

  
ֲעָיא    :ְלהוּ  ִאיּבַ

ִפיכּות ִמים ׁשְ ַזל הּוא - ּדָ ִלים ָטֳהַרת ֲאָבל, ּדְ ְדָקְייָמא - ּכֵ    ,ָקְייָמא ּכִ
יְלָמא אוֹ     :ּדִ

ִפיכּות ִמים ׁשְ ְדָקְייָמא - ּדָ ִלים ָטֳהַרת ֲאָבל ,ָקְייָמא ּכִ ֲחִמיָרא ִהיא - ּכֵ   ? ּדַ
  

א ַמע ּתָ    :ׁשְ
ָקא ְלמּוָדא ָלּה  ָנֵסיב ִמּדְ ם ְוַגם" :ּתַ ַפךְ  ָנִקי ּדָ ה ׁשָ ֶ    ,)טז, כא' ב מלכים( 141"ְמַנׁשּ
ַמע ּה  ׁשְ ִפיכּות :ִמיּנָ ִמים ׁשְ ַזל הּוא -  ּדָ ִלים ְוָטֳהַרת ,ּדְ ְדָקְייָמא - ּכֵ   . ָקְייָמא ּכִ

  
  
  
  
  

                                                             

140
ר ה אאאא  ֲאָדָמה ֲאׁשֶ ֵצא ָחָלל ּבַ י ִיּמָ הוּ  'ּכִ ֶדה לֹא נֹוַדע ִמי ִהּכָ ָ ׂשּ ּה נֵֹפל ּבַ תָּ ר ְסִביבֹת ֶהָחָללְוָיְצאּו ְזֵקֶניָך ְוׁשְֹפֶט  בבבב. ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ְלָך ְלִרׁשְ  יָך ּוָמְדדּו ֶאל ֶהָעִרים ֲאׁשֶ

ר ֶהֱח  141 אתֹו ֲאׁשֶ ה ָלֶפה ְלַבד ֵמַחּטָ ם ּפֶ לִַ א ֶאת ְירּוׁשָ ר ִמּלֵ ה ְמאֹד ַעד ֲאׁשֶ ה ַהְרּבֵ ֶ ַפְך ְמַנׁשּ ם ָנִקי ׁשָ ֵעיֵני הְוַגם ּדָ   'ִטיא ֶאת ְיהּוָדה ַלֲעׂשֹות ָהַרע ּבְ

    רש"י

. בבבא קמא עשרה דברים
חשיב לה בפרק מרובה (דף 

  פב:): 
. איה מביאה עגלה ערופה

דכתיב (דברים כא) כי ימצא 
חלל באדמה וגו' לרשתה ואין 
ירושלים ירושה דקסבר לא 

   תחלקה לשבטים:
 . ראייה:תלמודא
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        כד, אכד, אכד, אכד, א    ––––כג, ב כג, ב כג, ב כג, ב  .11
נוּ  ָנן ּתָ    :ַרּבָ

ט"" ָגִדים ְוָלַבׁש ...  ּוָפׁשַ ן ֶאת ְוהֹוִציא ֲאֵחִרים ּבְ ׁשֶ   , )ד, ו ויקרא( 142"ַהּדֶ

ֶדֶרךְ  ׁשֹוְמַעִני ּפּוִרים יֹום ּכְ ט ,ַהּכִ ּפֹוׁשֵ ְגֵדי ׁשֶ ְגֵדי ְולֹוֵבׁש  קֹוֶדׁש  ּבִ   , חֹול ּבִ
ְלמּוד ט": לֹוַמר תַּ ָגָדיו ֶאת ּוָפׁשַ ָגִדים ְוָלַבׁש  ּבְ יׁש  - "ֲאֵחִרים ּבְ ָגִדים ַמּקִ ּלֹוֵבׁש  ּבְ ט ִלְבָגִדים ׁשֶ ּפֹוׁשֵ   , ׁשֶ

ן ַמה ַהּלָ ְג  - ּלְ   , קֹוֶדׁש  ֵדיּבִ
אן ַאף ְגֵדי -  ּכָ   . קֹוֶדׁש  ּבִ
ן ִאם ְלמּוד ַמה ,ּכֵ   ? ""ֲאֵחִרים :לֹוַמר תַּ

חּוִתין   . ֵמֶהן ּפְ
י   : אֹוֵמר ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ

ד - "ְוהֹוִציא ֲאֵחִרים" ֲעֵלי ַהּכֲֹהִנים ַעל ִלימֵּ ִרין - מּוִמין ּבַ ׁשֵ ּכְ ן ְלהֹוִציא ׁשֶ ׁשֶ    ."ַהּדֶ
  

   :ָמר ָאַמר
חּוִתין - "ֵחִרים"ֲא "   , "ֵמֶהן ּפְ

ְדָתָנא ֵבי ּכִ י ּדְ ָמֵעאל ַרּבִ   ,ִיׁשְ
ֵבי ָתָנאּדְ  י ּדְ ָמֵעאל ַרּבִ   : ִיׁשְ

ָגִדים ל "ּבְ ֵ ׁשּ ּבִ ֶהן ׁשֶ ֶהן ִיְמזֹוג לֹא - ְלַרּבוֹ  ְקֵדָרה ּבָ   . "ְלַרּבוֹ  ּכֹוס ּבָ
  
  

   :ָלִקיׁש  ֵריׁש  ָאַמר
ַמֲחלֹוֶקת הֹוָצָאה ּכְ   , ּבְ

ךְ  ֲהָרָמה ֶקתַמֲחלוֹ  ּכָ   . ּבַ
  
יוְ    : ָאַמר יֹוָחָנן ַרּבִ

הֹוָצָאה - ַמֲחלֹוֶקת   , ּבְ
ֲהָרָמה ֲאָבל ְבֵרי - ּבַ   . ִהיא ֲעבֹוָדה לַהּכֹ ּדִ

  
   ?ָלִקיׁש  ֵריׁש ּדְ  ַטְעָמא ַמאי

  
  : ָלְך  ָאַמר

ֲעָתךְ  ָסְלָקא ִאי   , ִהיא 'ֲעבֹוָדה' :ּדַ
יָרה ֲעבֹוָדה ְלךָ  ֵיׁש  ׁשֵ ּכְ ֵני ׁשֶ ׁשְ    !?143ִליםכֵּ  ּבִ

  
י    ?יֹוָחָנן ְוַרּבִ

  
י לֵּ ְכתֹוֶנת ַרֲחָמָנא ּגַ ין הּואוְ , ּוִמְכָנַסִים ּבִ   . ְוַאְבֵנט ְלִמְצֶנֶפת ַהּדִ

  
ָנא ּוַמאי   ? ָהֵני ׁשְ

  
תוֹ  ִמּדוֹ   - "ַבד ִמּדוֹ " ִמּדָ   . ּכְ
   :ְלִכְדַתְנָיא – "ַבד ִמְכְנֵסי"
ִין" ּלֹ  ִמּנַ ָבר ְיֵהא אׁשֶ ְכ  קֹוֵדם ּדָ    ָנַסִים?ַלּמִ

ֱאַמר ּנֶ ׁש  ַבד ּוִמְכְנֵסי" :ׁשֶ רוֹ  ַעל ִיְלּבַ ׂשָ   . ")ג, ו ויקרא( "ּבְ
  

   ?ָלִקיׁש  ְוֵריׁש 
  
תוֹ  – "ִמּדֹו"" ִמּדָ ֵקיּה  - "ּכְ ַאּפְ ְלׁשֹון ַרֲחָמָנא ִמּדְ   . "ִמּדוֹ " ּבִ

                                                             

142
ָגָדיו ְוָלַב   ט ֶאת ּבְ ֲחֶנה ֶאל ָמקֹום ָטהֹורּוָפׁשַ ן ֶאל ִמחּוץ ַלּמַ ׁשֶ ָגִדים ֲאֵחִרים ְוהֹוִציא ֶאת ַהּדֶ  ׁש ּבְ

ר ּתֹאַכל ָהֵאׁש ֶאת ָהעָֹלה" 143 ן ֲאׁשֶ ׁשֶ רֹו ְוֵהִרים ֶאת ַהּדֶ ׂשָ ׁש ַעל ּבְ ְזּבֵ  ְוָלַבׁש ַהּכֵֹהן ִמּדֹו ַבד ּוִמְכְנֵסי ַבד ִיְלּבַ מֹו ֵאֶצל ַהּמִ ַח ְוׂשָ ְזּבֵ   )ג, ו ויקרא( "ַח ַעל ַהּמִ

  רש"י
דיו בגדים ומה תלמוד לומר בג

תלמוד לומר אחרים פחותין 
. כגון שחקים או מפשתן מהן

שאיו מוצהב ואין דמיהם 
יקרים שהאפר מלכלכם 
כשושאו חוץ למחה גאי למלך 
שיהא משמש בהן על המזבח 

   בעבודת אכילה:
אחרים והוציא לימד על 

. האי הכהים בעלי מומין
אחרים אכהן קאי כלומר כהים 

קים משאר שהן אחרים מרוח
   עבודות כשירין לעבודה זו:

. לפי אל ימזוג בהן לרבו
שתעשו ותלכלכו בבישול 
קדירה אף כאן לעין הוצאת 
הדשן אין כבוד המלך לשרת 

   בהן שירות אחר:
. כשם שרבי כמחלוקת בהוצאה

אליעזר מכשיר בעלי מומין 
   להוצאה כך מכשירן להרמה:

. והכא מדו שכשירה בשי כלים
   י בד הוא דכתיב:בד ומכס

. גלי רחמא בכתות ובמכסים
ולימדך שאיה כשירה בבגדי 
חול שלו ומאליך אתה למד 
שהיא עבודה וצריכה אף מצפת 

   ואבט:
. דקט מאחר מאי שא הי

שצריכין כלן לשתוק מייהו 
ואא ידעא מדכתיב בהו כהן 

   עבודה היא:
. כאן לימדך שיהא מדו כמדתו

קומתו לא כתות כהים למדת 
גררות ולא מסולקות והכי 

   אמרין בזבחים (דף יח.):
. משמע שלובש ילבש על בשרו

בעודו ערום שאין עליו אלא 
בשרו דאי לא תימא הכי על 

   בשרו למאי כתביה:
. דאמר דווקא ולרשב''ל

כתביהו ולמימרא דאיה 
צריכה ארבעה פקא ליה הך 
תרתי דרשות מלשון המקרא 

א כתיב ששיה בלשוו של
כתות למימרא מדו כמדתו 
ושלא יקדים דבר למכסים מעל 

    בשרו יתירא פקא ליה:
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ּלֹ ָבר ְיֵהא א"ׁשֶ ְכָנַסִים" קֹוֵדם ּדָ רוֹ  ַעל"ֵמ  - ַלּמִ ׂשָ    .ָנְפָקא "ּבְ
  
ֵאי ָמאֵני ַתּנָ    :ּכְ
רוֹ  ַעל"" ׂשָ ְלמּוד ַמה -  "ּבְ ׁש " :לֹוַמר תַּ   ? "ִיְלּבַ

  , ַלֲהָרָמה ְוַאְבֵנט ִמְצֶנֶפת ְלָהִביא

ְבֵרי י ּדִ   . ְיהּוָדה ַרּבִ
י   : אֹוֵמר ּדֹוָסא ַרּבִ

ְגֵדי ְלַרּבֹות דֹול ּכֵֹהן ּבִ יֹום ּגָ ּפּוִרים ּבְ יִרין ַהּכִ ׁשֵ ּכְ   ֶהְדיֹוט. ְלכֵֹהן ׁשֶ
י ַמרָא    : ַרּבִ

י תֵּ ׁשּובֹות ׁשְ ָבר תְּ ּדָ   , ּבַ

ַאְבֵנטוֹ : ֲחָדא ל ּדְ דֹול ּכֵֹהן ׁשֶ ל ַאְבֵנטוֹ  אהוּ ה זֶ  לֹא -  ּגָ    !ֶהְדיֹוט ּכֵֹהן ׁשֶ
ָגִדים: ְועֹוד תָּ  ּבְ ׁשְ ּמַ תַּ ׁשְ ּנִ ֶהן ׁשֶ ה ּבָ ׁש  - ֲחמּוָרה ְקדּוׁשָ ּמֵ תַּ ׁשְ ֶהן תִּ ה ּבָ ה?! ְקדּוׁשָ    ַקּלָ

א ׁש " לֹוַמר: ְלמּודתַּ  ַמה ֶאּלָ  ?"ִיְלּבַ
ָחִקים ֶאת ְלַרּבֹות   כד,א ְ   . "ַהׁשּ

  
יָחם" ם "ְוִהּנִ ד -  )כג, טז ויקרא( 144"ׁשָ ְטעּוִנין ְמַלּמֵ ִניָזה ׁשֶ   . ּגְ

י    אֹוֵמר: ּדֹוָסא ַרּבִ
  , ֶהְדיֹוט ְלֹכֵהן ֵהן ְראּוִין

ְלמּוד ּוַמה יָחם": לֹוַמר תַּ ם ְוִהּנִ    ?"ׁשָ

ּלֹ ּמֵ  אׁשֶ תַּ ֶהן ׁש ִיׁשְ ּפּוִרים יֹום ּבָ   ."ַאֵחר ַהּכִ
  
  

ָהא ,ָלאו ַמאי    ָקִמיְפְלֵגי: ּבְ
ָמר    ,ִהיא ֲעבֹוָדה: ָסַבר ּדְ
  !ִהיא ֲעבֹוָדה ָלאו: ָסַבר ּוָמר

  
   ,לֹא

י כּולֵּ   , ִהיא ֲעבֹוָדה :ָעְלָמא ּדְ
ָהא - ְוָהָכא    ָקִמיְפְלֵגי: ּבְ

  , ְלַרּבֹוֵיי ְקָרא ְצִריָכא: ָסַבר ָמר
  . ְלַרּבֹוֵיי ְקָרא ְצִריָכא ָלא: ָסַבר רּוָמ 

  
  

                                                             
ם 144 יָחם ׁשָ בֹאֹו ֶאל ַהּקֶֹדׁש ְוִהּנִ ר ָלַבׁש ּבְ ד ֲאׁשֶ ְגֵדי ַהּבָ ט ֶאת ּבִ   ּוָבא ַאֲהרֹן ֶאל אֶֹהל מֹוֵעד ּוָפׁשַ

  רש"י
. גבי הרמת על בשרו מה ת''ל

הדשן כתיב ולבש הכהן וגו' 
והוה ליה למכתב ומכסי בד על 
בשרו ומהדר מי אולבש 
דרישיה דקרא מה ת''ל שוב 
ילבש במכסים לרבות עוד 
לבישה כיוצא בה ומרבה שי 
בגדים החסרים כאן מכהות 

   הדיוט:
. להביא ארבעה רבי דוסא אומר

בגדי לבן ששמש בהן כהן גדול 
ביום הכפורים שכשרין להדיוט 
כל השה ואתיא ילבש ילבש 
מהתם דלא תימא והיחם שם 
כתיב בהו לומר שטעוין גיזה 
דס''ל לר' דוסא והיחם שם 
שלא ישתמש בהן ליום 

''ק הכפורים אחר כדאמרין בפ
   (דף יב:):

. ביום אבטו של כהן גדול
הכפורים שהוא של בוץ לא זהו 
אבטו של כהן הדיוט לעולם 
לפי שאיו משמש אלא בשל 

 כלאים: 

. שכשירין לכל לרבות שחקים
עבודה ובלבד שלא יהו מקורעין 
והכי קאמר בזבחים (דף יח.) 
ואזדא רבי דוסא לטעמיה לא 
שייך הכא למימר דהא כולה 

   גב גררא סבה:מלתא א
. רבי יהודה ורבי דוסא מאי לאו

בהא פליגי דר''י דדריש ילבש 
להביא מצפת ואבט סבר 
עבודה היא ובעי מצפת ואבט 
ור' דוסא סבר לאו עבודה היא 

   ולא בעי מצפת ואבט:
. דלא תימא צריכא קרא לרבויי

הי דווקא ולמימרא דלאו 
   עבודה:

ומר סבר לא צריכא לרבויי לה 
. דכיון דגלי בה כתות ראימק

בד קדש ומכסי קדש אשמעין 
דעבודה היא ובעיא כולהו וכי 
אתא קרא לרבויי לבגדי יוה''כ 

    אתא:
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        כד, אכד, אכד, אכד, א .12
ֵעי י ּבָ   : ָאִבין ַרּבִ

רּוַמת ן ּתְ ׁשֶ ה - ַהּדֶ ַכּמָ   ? ּבְ
רּוַמת ר ִמּתְ   , ָלּה  ָיְלִפיַנן 145ַמֲעׂשֵ

רּוַמת אוֹ    ? ָלּה  ָיְלִפיַנן 146ִמְדָין ִמּתְ
  

א ַמע ּתָ    :ׁשְ
ָתֵני י ּדְ יא ַרּבִ   : ִחּיָ

אן "ֶנֱאַמר    ,)ג, ו ויקרא( 147"יםְוֵהִר " :ּכָ
ן ְוֶנֱאַמר    ,)ח, ו ויקרא( 148"ְוֵהִרים" :ְלַהּלָ

ן ַמה ַהּלָ קּוְמצֹו, - ּלְ אן ַאף ּבְ קּוְמצוֹ  - ּכָ   . "ּבְ
  

                                                             

י-ְוֶאל 145 ר ְוָאַמְרתָּ ֲאֵלֶהם כִּ ַדּבֵ ם תְּ ֵני-ַהְלִוּיִ ָרֵאל ֶאת-ִתְקחּו ֵמֵאת ּבְ י ָלכֶ - ִיׂשְ ר ָנַתתִּ ר ֲאׁשֶ ֲעׂשֵ ר ִמןַהּמַ רּוַמת ה' ַמֲעׂשֵ ּנּו תְּ ַנֲחַלְתֶכם ַוֲהֵרמֶֹתם ִמּמֶ ם ּבְ - ם ֵמִאתָּ
ר ֲעׂשֵ  (במדבר יח, כו) ַהּמַ

146
אֹות  ָבא ֶאָחד ֶנֶפׁש ֵמֲחֵמׁש ַהּמֵ ְלָחָמה ַהּיְֹצִאים ַלּצָ י ַהּמִ ָקר-ּוִמן ָהָאָדם-ִמן  ַוֲהֵרמָֹת ֶמֶכס ַלה' ֵמֵאת ַאְנׁשֵ   )לא, כח במדבר( .ַהּצֹאן-ֲחמִֹרים ּוִמןהַ - ּוִמן ַהּבָ
147
ר ּתֹאַכל ָהֵאׁש ֶאת ָהעָֹלה  ן ֲאׁשֶ ׁשֶ רֹו ְוֵהִרים ֶאת ַהּדֶ ׂשָ ׁש ַעל ּבְ ַח  ְוָלַבׁש ַהּכֵֹהן ִמּדֹו ַבד ּוִמְכְנֵסי ַבד ִיְלּבַ ְזּבֵ מֹו ֵאֶצל ַהּמִ ַח ְוׂשָ ְזּבֵ  ַעל ַהּמִ

148  ַ ְנָחה ּוִמׁשּ ֻקְמצֹו ִמּסֶֹלת ַהּמִ ּנּו ּבְ הְוֵהִרים ִמּמֶ ָרָתּה ַליהֹוָ ַח ֵריַח ִניחַֹח ַאְזּכָ ְזּבֵ ְנָחה ְוִהְקִטיר ַהּמִ ר ַעל ַהּמִ בָֹנה ֲאׁשֶ ל ַהּלְ  ְמָנּה ְוֵאת ּכָ

  רש"י
. דהא מתרומת מעשר ילפין לה

והרים כתיב לשון והרמותם 
ממו (במדבר יח) והויא באומד 

   אחד מעשרה בדשן המערכה:
. דכתיב (שם או מתרומת מדין

מכס לה' וגו' אחד  לא) והרמות
   פש מחמש המאות:

. דמהרמת קומץ ילפין תא שמע
לה לא יפחות מאומד מלא 
הקומץ ואם רצה להוסיף יוסיף 
דהא ליכא למימר דווקא קאמר 
דהא לא אפשר לפשוט ברמץ 

    גחלים רותחות ידיו לקמוץ:
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        בבבב- - - - כד, אכד, אכד, אכד, א .13
  : ַרב ָאַמר

ע יב ָזר, ֲעבֹודֹות ַאְרּבַ    ,ְזִריָקה  :ִמיָתה ֲעֵליֶהן ַחּיָ
   ,ְוַהְקָטָרה

ִים ְוִניּסּוךְ     ,ַהּמַ
ִיןַה  ְוִניּסּוךְ    . ּיַ

    
  : ָאַמר ֵלִויוְ 

רּוַמת ַאף ן ּתְ ׁשֶ   . ַהּדֶ
  

נֵ  ְוֵכן ַמְתִניֵתיּה  ֵלִוי יּתָ    :ּבְ
רּוַמת "ַאף ן תְּ ׁשֶ   . "ַהּדֶ

  
   ?ַרבּדְ  ַטְעָמא ַמאי

  
ְכִתיב:  ה"ּדִ ךָ  ּוָבֶניךָ  ְוַאתָּ ְמרוּ  ִאתְּ ׁשְ ְתֶכם ֶאת תִּ ֻהּנַ ַבר ְלָכל כְּ ַח  ּדְ ְזּבֵ ית ַהּמִ ם ֶכתרֹ ַלּפָ  ּוְלִמּבֵ    ,ַוֲעַבְדתֶּ

ָנה ַדתֲעֹב ן ַמתָּ ְתֶכם ֶאת ֶאתֵּ ֻהּנַ ר כְּ ֵרב ְוַהּזָ   .)ז, יח במדבר( "יּוָמת ַהּקָ
ָנה ֲעבֹוַדת"   . ִסיּלּוק ֲעבֹוַדת ְולֹא - "ַמתָּ
ם" ה ֲעבֹוָדה - "ַוֲעַבְדתֶּ ּמָ ׁש  ֲעבֹוָדה ְולֹא, ּתַ ּיֵ   . ֲעבֹוָדה ַאֲחֶריָה  ׁשֶ
  

   ?ְוֵלִוי
  

י ַבר ְלָכל" :ָנאַרֲחָמ  ַרּבֵ ַח  ּדְ ְזּבֵ    ."ַהּמִ
  

  ? ְוַרב
  

ַבע ְלַאּתֹוֵיי - ַההּוא אֹות ׁשֶ ְפִנים ַהּזָ ּבִ ְמצֹוָרעְו  ׁשֶ ּבַ    .ׁשֶ
  

   ?ְוֵלִוי
  

ַבר"ִמ  ֵליּה  ָנְפָקא ַבר "ָכלוְ  "ּדְ    ."ּדְ
  

   ?ְוַרב
  
ַבר" ַבר "ָכלְו  "ּדְ ֵריׁש  ָלא "ּדְ    .ּדָ
  

ַבר ְלָכל": ְוֵאיָמא ַח  ּדְ ְזּבֵ ָלל - "ַהּמִ   , ּכְ
ָנה ֲעבֹוַדת" ָרט – "ַמתָּ    ,ּפְ

ָלל ָלל ֵאין -  ּוְפָרט ּכְ ּכְ א ּבַ ָרט ַמה ֶאלָּ ּפְ ּבַ ֶ   , ׁשּ
ָנה ֲעבֹוַדת   , ִאין - ַמּתָ
  ! ָלא - ִסיּלּוק ֲעבֹוַדת

  
 : ְקָרא ָאַמר

ית"   כד,ב רֹ  ּוְלִמּבֵ ם ֶכתַלּפָ   , )ז, יח במדבר( "ַוֲעַבְדתֶּ
ית ֶאל רֹוֶכת ִמּבֵ ָנה ֲעבֹוַדתהּוא ּדַ  -  ַלּפָ    ,ִסיּלּוק ֲעבֹוַדת ְולֹא ַמּתָ
  . ִסיּלּוק ֲעבֹוַדת ֲאִפיּלוּ  - חּוץּבַ  ָהא

  
ם" ,ָהִכי ִאי    ,ַנִמי "ַוֲעַבְדתֶּ

ית ֶאל רֹוֶכת ִמּבֵ ה ֲעבֹוָדההּוא ּדַ  -  ַלּפָ ּמָ ׁש  ֲעבֹוָדה ְולֹא ּתַ ּיֵ    ,ֲעבֹוָדה ַאֲחֶריָה  ׁשֶ
ׁש  ָדהֲעבוֹ  ֲאִפיּלוּ  - ץחוּ ּבָ  ָהא ּיֵ   ! ֲעבֹוָדה ַאֲחֶריָה  ׁשֶ

  

  רש"י
. אע''פ שכולן ארבע עבודות כו'

מוזהר עליהן זר אין חיוב מיתה 
בע האלו כדמפרש אלא באר

   ואזיל:
. סיפיה ואתה וביך אתך וגו'

   דקרא והזר הקרב יומת:
. שאתה ותן על עבודת מתה

המזבח ולא עבודת סילוק 
שאתה מסלק וסר מעל המזבח 

   כגון תרומת הדשן:
. עבודה שהיא עבודה תמה

גומרת ומתממת את הדבר ולא 
שיש אחריה עבודה כגון שחיטה 

ה וקבלה והולכה שיש אחרי
זריקה אבל זריקה עבודה 
אחרוה שבדם וכן הקטרה 
בקומץ מחה ובאברים ופדרים 
וכן יסוך היין בכל השה וכן 

   המים בחג:
. לרבות עבודת לכל דבר המזבח

סילוק אם עבודה תמה היא כגון 
   תרומת הדשן:

. שמזה על שבע הזאות שבפים
הפרוכת מפר העלם דבר ופר 
משיח ושל יוה''כ ושבמצורע 

זה מלוג שמן בהיכל כדכתיב שמ
(ויקרא יד) והזה מן השמן 
באצבעו וגו' דסלקא דעתך 
אמיא לאו דבר המזבח הוא 

   להכי רבי לכל:
. כולהו מייה ולוי פקא להו

מדבר לכל דבר דהא דבר 
המזבח גופיה יתירה הוא וגמר 
מייה תרומת הדשן ומריבויא 
דלכל דריש ביה הזאה 

  הפימית: 
אפסיק בין  .ולמבית לפרוכת

כללא לפרטא מבית לפרוכת 
הוא דעבודת מתה כגון הזאות 
שבין הבדים דיום הכפורים 

   ותית קטורת על האש:
. כגון הוצאת ולא עבודת סילוק

כף ומחתה שהכהן גדול מכיס 
שם לקטורת יוה''כ ומיח בין 

   הבדים ואח''כ חוזר ומוציאן:
אי הכי ועבדתם מי מבית 

. כגון לפרוכת דעבודה תמה
   תית קטורת על האש:
. הולכת ולא שיש אחריה עבודה

כף ומחתה שיש אחריה חפיה 
   והקטרה:

. לעין ועבדתם הדר ערביה
עבודה תמה שהוי''ו מוסיף 
לעין ראשון אבל עבודת מתה 
לא מיהדר אלא אמבית לפרוכת 

    דלקמיה דלא כתיב ביה וי''ו:



  בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישימותר  0526071122לדניאל ברק ווינט  כל הזכויות שמורות                                                                                                         ְסדּוָרה ְּגָמָרא

     

 

106  

ם"    .ְקָרא ַעְרֵביּה  ֲהַדר - "ַוֲעַבְדתֶּ
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        כד, בכד, בכד, בכד, ב .14
ֵעי   : ָרָבא ּבָ

ֵהיָכל ִסיּלּוק ֲעבֹוַדת    ?ַמהוּ  – ּבַ
יַנן ִלְפִנים   , ֵליּה  ְמַדּמִ

   :אוֹ 
יַנן חּוץלְ    ? ֵליּה  ְמַדּמִ
  

ׁשְ  ֲהַדר ית": ָטאּפָ ית", "ִמּבֵ    .)ז, יח במדבר( 149"ּוְלִמּבֵ
  

א ה ֶאלָּ ר ָזר, ֵמַעּתָ יּדֵ ּסִ ְלָחן ֶאת ׁשֶ ֻ יב - ַהׁשּ   ! ִליַחּיֵ
  

א ִזיִכין ִסיּדּור ִאיּכָ   . ּבָ
  

ר ִזיִכין ִסיּדֵ יב - ּבָ   ! ִליַחּיֵ
  

א   .ְוַהְקָטָרה ִסיּלּוק ִאיּכָ
  

ר ָזר יּדֵ ּסִ נֹוָרה ֶאת ׁשֶ יב - ַהּמְ   ! ִליַחּיֵ
  

א ִתיָלה ְנִתיַנת ִאיּכָ   . ּפְ
  

ִת  ָנַתן יב - יָלהּפְ   ! ִליַחּיֵ
  

א ֶמן ְנִתיַנת ִאיּכָ   . ׁשֶ
  

ֶמן ָנַתן יב -  ׁשֶ   ! ִליַחּיֵ
  

א   . ַהְדָלָקה ִאיּכָ
  

יב - ִהְדִליק   ! ִליַחּיֵ
  

  . ֲעבֹוָדה ָלאו -  ַהְדָלָקה
  

   !?ְולֹא
   :ְוָהַתְנָיא

ֵני ְוָנְתנוּ "" ַח  ַעל ֵאׁש  ַהּכֵֹהן ןַאֲהרֹ  ּבְ ְזּבֵ    ,)ז, א ויקרא( "ֵאׁש הָ  ַעל ֵעִצים ְוָעְרכוּ  ַהּמִ
ד ַתת ַעל ִליּמֵ ּלֹ  - ֲאִליָתא ַהּצָ ֵהא אׁשֶ א תְּ ֹכֵהן ֶאּלָ ר ּבְ ׁשֵ ֵרת יּוִבְכֵל , ּכָ   ! "ׁשָ

  

ַתת   , ִהיא ֲעבֹוָדה - ֲאִליָתא ַהּצָ
  . ִהיא ֲעבֹוָדה ָלאו -  ַהְדָלָקה

  
  

א ה ֶאלָּ ר ָזר ,ֵמַעּתָ יּדֵ ּסִ ֲעָרָכה ֶאת ׁשֶ יב - ַהּמַ   ! ִליַחּיֵ
  

ֵני ִסיּדּור אִאיּכָ    . ֵעִצים ִזיֵריגְּ  ׁשְ
  

ר ֵני ִסיּדֵ ִזיִרין ׁשְ יב - ּגְ   ! ִליַחּיֵ
  

א   . ֵאָבִרים ִסיּדּור ִאיּכָ
  

י ָאַמר ַאִסיַרב  ָאַמר ְוָהא   : יֹוָחָנן ַרּבִ
ר ָזר יּדֵ ּסִ ֵני ׁשֶ יב - ֵעִצים ִזיֵריגְּ  ׁשְ   ! ַחּיָ

  

ָהא ִליֵגי: ּבְ    ּפְ
ה ֲעבֹוָדה: ָסַבר ָמר ּמָ   , ִהיא ּתַ

                                                             

ה 149 ךָ  ּוָבֶניךָ  ְוַאתָּ ְמרוּ  ִאתְּ ׁשְ ְתֶכם ֶאת תִּ ֻהּנַ ַבר ְלָכל ּכְ ַח  ּדְ ְזּבֵ ית ַהּמִ רֶֹכת ּוְלִמּבֵ ם, ַלּפָ ָנה ֲעבַֹדת ַוֲעַבְדתֶּ ְתֶכם ֶאת ןֶאתֵּ  ַמתָּ ֻהּנַ ר ּכְ ֵרב ְוַהּזָ   יּוָמת ַהּקָ

  רש"י
. והיא עבודת סילוק בהיכל

כגון דישון מזבח  עבודה תמה
   הפימי והמורה ללוי מהו:

מבית לפרוכת הוה ליה 
. וכתיב ולמבית לפרוכת למיכתב

לעשות היכל כבית קדשי 
הקדשים ופטור על עבודת 

   סילוק:
. דעבודת מתה אלא מעתה

מיחייב בהיכל זר דמרביה 
   ולמבית:

. לחם ליחייב מיתה זר שסידר
ואמאי אמרין לעיל ד' עבודות 

   :ותו לא
. בתריה איכא סידור בזיכין

כדכתיב (ויקרא כד) ותת על 
המערכת לבוה זכה ולאו עבודה 

   תמה היא:
. עדיין לא איכא סילוק והקטרה

גמרה עבודתה עד שבת הבאה 
   שיסלקה ויקטיר הבזיכין:

. בבוקר היו שסידר את המורה
מסלקין את הרות של זהב מן 
המורה לקח אפרן יפה וחוזרין 

עין אותם בה והרי עבודה וקוב
   תמה:

. הצתת קיסמים הצתת אליתא
דקים אם הוצרך להצית על 
המזבח באחת מן המערכות כגון 
שקרבה מערכה לכלות ששרפה 

   כל המדורה:
. שיהא לובש בגדי ובכלי שרת

כהוה ארבעה אם כהן הדיוט 
הוא ואם כהן גדול הוא שמוה 
שהרי אמר כאן הכהים וכל 

אמר בים מקום שי אהרן הכה
   בכהום משמע בבגדי כהותם:

   . עצים:שסידר המערכה
. איכא בתרה סידור שי גזירין

דילפין להו לקמן (דף כו:) 
   מקראי:

. דתמיד איכא סידור אברים
בתריה וכל זה מעבודת הסידור 

   הוא:
. רב ורבי יוחן רבי בהא פליגי

יוחן סבר סידור שי גזירין 
ר עבודה תמה היא שסידו

מערכת עצים תמה וגומרת היא 
בה וסידור האברים תחילת 
סידור אחר הוא ורב סבר לאו 
עבודה תמה דשם סידור אחד 

    הוא:
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ה ֲעבֹוָדה ָלאו: ָסַבר ּוָמר ּמָ   . ִהיא ּתַ
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        כד, בכד, בכד, בכד, ב .15
  : ַרב ָאַמר[

ע יב ָזר, ֲעבֹודֹות ַאְרּבַ    :ִמיָתה ֲעֵליֶהן ַחּיָ
ִים ְוִניּסּוךְ  ,ְוַהְקָטָרה ,ְזִריָקה ִין ְוִניּסּוךְ  ,ַהּמַ   . ַהּיַ

  
  : ָאַמר ֵלִויוְ 

רּוַמת ַאף ן ּתְ ׁשֶ   . ]ַהּדֶ
  

ְנָיא ָווֵתיּה  ּתַ   , ַרבּדְ  ּכְ
ְנָיא ָווֵתיּה  ּתַ   . ֵלִויּדְ  ּכְ

  
ְנָיא ָווֵתיּה  ּתַ   : ַרבּדְ  ּכְ

ר ֲעבֹודֹות" ּזָ יב ׁשֶ ם ְזִריַקת    :ִמיָתה ֲעֵליֶהם ַחּיָ ין   ,ּדָ    ִלְפִנים, ּבֵ
ין    .ְוִלְפִנים ִלְפֵני ּבֵ

ה ּזֶ אתּבְ  ְוַהּמַ    .ָהעֹוף ַחטָּ
ה   , ְוַהְמַמּצֶ

ְקִטיר    .ָהעֹוף עֹוַלתּבְ  ְוַהּמַ

ךְ וְ  ה   ַהְמַנסֵּ לֹׁשָ ין ׁשְ   , ַמִים לּוּגִ
הוּ  לֹׁשָ ין ׁשְ   . ַיִין" לּוּגִ

  
ְנָיא ָווֵתיּה  ּתַ   : ֵלִויּדְ  ּכְ

ר "ֲעבֹודֹות ּזָ יב ׁשֶ ִרים  : ִמיָתה ֲעֵליֶהן ַחּיָ ן ֶאת ַהּמֵ ׁשֶ   , ַהּדֶ
ַבע אֹות ְוׁשֶ ְפִנים   ַהּזָ ּבִ    ׁשֶ

ְמצֹוָרע ּבַ   , ְוׁשֶ

ֲעֶלה י ַעל ְוַהּמַ ּבֵ ַח ַהמִּ  ּגַ ין  ,ְזּבֵ ָבר ּבֵ ר ּדָ ׁשֵ    ,ּכָ
ין ָבר ּבֵ סּול" ּדָ   . ּפָ

  
  

  רש"י
   . המזבח בחוץ:זריקת דם
   . הזאה שעל הפרוכת:בין לפים

. שעל בין בין לפי ולפים
   הבדים דיום הכפורים:

. כתיב הזאה בחטאת העוף
והזה מדם החטאת על קיר 

   זבח (ויקרא ה):המ
. כתיב מיצוי ומלק בעולת העוף

את ראשו והקטיר המזבחה 
ומצה דמו על קיר המזבח 

   (ויקרא א):
   . שהעולה כליל היא:והמקטיר

. שהיא והמסך שלשת לוגין
פחות שבסכים רביעית ההין 
לכבש ואילו תרומת הדשן לא 

   קתי והייו כרב:
. בהך פסולין בין דבר פסול

דש דאם עלו לא שפסולן בקו
ירדו משום הכי חשיבא 

    הקטרה:
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        כה, אכה, אכה, אכה, א    ––––כד, ב כד, ב כד, ב כד, ב  .16
ע[" ָייסֹות ַאְרּבַ ם ָהיוּ  ּפְ ִייס ְוֶזה, ׁשָ   ]."ָהִראׁשֹון ַהּפַ
  

ה   ? ְמִפיִסין ָלּמָ
  
ה" ַדֲאַמַרן?! "ְמִפיִסין ָלּמָ    !ּכְ
  

א ה: ֶאלָּ    ?ּוְמִפיִסין ְוחֹוְזִרין ְמִפיִסין ָלּמָ
  

י ָאַמר   : יֹוָחָנן ַרּבִ
ֵדי יׁש  ּכְ ל ְלַהְרּגִ   , ָהֲעָזָרה ּכָ

ֱאַמר ּנֶ ר": ׁשֶ ו ֲאׁשֶ יק ַיְחּדָ ֵבית סֹוד ַנְמתִּ ךְ  ֱאלִֹהים ּבְ ָרֶגׁש  ְנַהלֵּ   . )טו, נה תהלים( "ּבְ
  
  

ה ּמֶ   ? ִסיןיְ ְמַפ  ּבַ
  

  : ָאַמר ַנְחָמן ַרב
ִבְגֵדי   .חֹול ּבְ

  
ת ַרבוְ  ׁשֶ   : ָאַמר ׁשֵ

ִבְגֵדי   . ֶדׁש קֹ  ּבְ
  
ִבְגֵדי: ָאַמר ַנְחָמן ַרב" ִאי -" חֹול ּבְ ִבְגֵדי :ָאְמַרּתְ  ּדְ א, ֶדׁש קֹ  ּבְ ֲעֵלי ִאיּכָ ָחְמֵס , ְזרֹועֹות ּבַ   . יְוָעְבֵד  יּדְ
  
ת ַרב" ׁשֶ ִבְגֵדי: ָאַמר ׁשֵ ִאי -" ֶדׁש קֹ  ּבְ ִבְגֵדי :ָאְמַרּתְ  ּדְ ב, חֹול ּבְ   . יְוָעְבֵד  ִמיְקרוּ  ֲחִביבּוֵתיּה  ַאּגַ
  
  

  : ַנְחָמן ַרב רָאַמ 
   ?ָלּה  ָאִמיָנא ְמָנא

ְתַנן    :ּדִ
ִנין "ְמָסרּון יִטין ְוָהיוּ  ,ַלַחּזָ ְגֵדיֶהן ֶאת אֹוָתן ַמְפׁשִ   , ּבִ

יִחין ָהיוּ  ְולֹא א ֲעֵליֶהן ַמּנִ ְלַבד" ִמְכָנַסִים ֶאּלָ   .  (תמיד ה, ג) ּבִ
אֹוָתן ,ָלאו ַמאי   כה,א כוּ  ּבְ ּזָ    !ְלַפִייס ׁשֶ

  
ר ָנאהוּ  ַרב ָאַמר ת ַרב ָאַמר ְיהּוָדה ּבַ ׁשֶ   : ׁשֵ

אֹוָתן, לֹא ּלֹ  ּבְ   .ְלַפִייס ָזכוּ  אׁשֶ
   

ָרא ַנִמי ָהִכי ּבְ    :ִמְסּתַ
ִאי ֲעָתְך  ָסְלָקא ּדְ אֹוָתן :ּדַ כוּ  ּבְ ּזָ יִחין ָהיוּ  לֹא" -  ְלַפִייס ׁשֶ א ֲעֵליֶהן ַמּנִ ְלַבד ִמְכָנַסִים ֶאּלָ    !?"ּבִ

   :ְוָהַתְנָיא
ִיין ּלֹ "ִמּנַ ָבר ְיֵהא אׁשֶ ְכָנַסִים? קֹוֵדם ּדָ    ַלּמִ

ְלמּוד רוֹ  ַעל ִיְהיוּ  ַבד ּוִמְכְנֵסי" :לֹוַמר תַּ ׂשָ   ! ")ד, טז ויקרא( 150"ּבְ
  

   ?ְוִאיָדְך 
  

ָיא ָלא ָהא    :ַקׁשְ
  : ָקָתֵני ָהִכי
עֹוָדן ַעד ְגֵדי ֲעֵליֶהן ׁשֶ ין - חֹול ּבִ יׁשִ   , ֶדׁש קֹ ִמְכְנֵסי אֹוָתן ַמְלּבִ

יִטיןַמְפ  ְוָהיוּ  ְגֵדי אֹוָתן ׁשִ יִחין ָהיוּ  ְולֹא ,חֹול ּבִ א ַמּנִ ְלַבד ִמְכָנַסִים ֶאלָּ   . ּבִ

                                                             
ד ִיְצנֹף בִּ  150 ד ַיְחּגֹר ּוְבִמְצֶנֶפת ּבַ רֹו ּוְבַאְבֵנט ּבַ ׂשָ ׁש ּוִמְכְנֵסי ַבד ִיְהיּו ַעל ּבְ ד קֶֹדׁש ִיְלּבָ תֶֹנת ּבַ םּכְ רֹו ּוְלֵבׁשָ ׂשָ ִים ֶאת ּבְ מַּ   ְגֵדי קֶֹדׁש ֵהם ְוָרַחץ ּבַ

  רש"י
. שהיו באים לידי כדאמרן

   מחלוקת:
. למה מפיסין וחוזרין ומפיסין

למה אספין לפייס ארבעה 
פעמים ביום כדתן במתיתין 
יפיסו על כולן באסיפה ראשוה 

   מי יזכה לזה ומי לזו:
. להשמיע קול המון עם להרגיש

רב כמה פעמים שהוא כבוד 
   למלך שאמר בבית אלהים וגו':

. מה היו לובשין במה מפיסין
אותם האספין לפייס בגדי חול 

   או בגדי קדש:
. והזוכה לעבודה בבגדי חול

   פושט ולובש בגדי קדש:
. אף על פי שלא דחמסי ועבדי

   זכו בגורל:
. עבודה בבגדי חול מקרו ועבדי

   אותן שזכו לפייס:
   . שמשין:לחזים
. היו ו לפייסשלא זכ באותם

מפשיטין בגדי קדש שהפיסו 
  בהן:

. דאי סלקא דעתך באותן שזכו
והפשטה זו בגדי חול ולהלבישן 
בגדי קדש וקתי לא היו מיחין 
עליהן אלא מכסי חול אלמא 
מלבישין אותן בגדי קדש על 
מכסי חול ואח''כ פושטין 
מכסי חול ולובשין למכסי 

   קדש והתיא כו':
. כדי סי קדשמלבישין אותן מכ

שלא יעמדו ערומים 
 כשהפשיטום:
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ת ַרב ָאַמר ׁשֶ   : ׁשֵ
   ?ָלּה  ָאִמיָנא ְמָנא

ַתְנָיא    :ּדְ
ת ּכַ ִזית "ִלׁשְ ִמין -  ַהּגָ ִסיֵלִקי ּכְ דֹוָלה ּבַ   , ָהְיָתה ּגְ

ִייס ִמְזָרָחּה  ּפַ ב ְוָזֵקן, ּבְ ַמֲעָרָב  יֹוׁשֵ    ,ּה ּבְ

ִמין ְועֹוְמִדין מּוָקִפין ֲהִניםְוַהכֹּ  כֹוְלָיאר ּכְ   , ּבְ
ה א ְוַהְממּוּנֶ ל ֵמרֹאׁשוֹ  ִמְצֶנֶפת ְונֹוֵטל ּבָ   , ֵמֶהן ֶאָחד ׁשֶ

ּנוּ  ְויֹוְדִעין ּמֶ ּמִ ִייס ׁשֶ   . ַמְתִחיל" ּפַ
ֲעָתךְ  ָסְלָקא ִאיְו  ִבְגֵדי :ּדַ ִבְגֵדי ִמְצֶנֶפת - חֹול ּבְ    ?!אִאיכָּ  ִמי חֹול ּבְ
  

ְדָתֵני ,ִאין מּוֵאל ַרב ְוִאיֵתיָמא ְיהּוָדה ַרב ּכִ ר ׁשְ   : ְיהּוָדה ּבַ
ָתה "ּכֵֹהן ָעׂשְ תֹוֶנת -ִאּמֹו  לוֹ  ׁשֶ ּה  עֹוֵבד ּכְ   . "ָיִחיד ֲעבֹוַדת ּבָ

  
ֵיי ָאַמר   : ַאּבַ

ַמע ּה  ׁשְ ת :ִמיּנָ ּכַ ִזית ִלׁשְ ּקֹ  ֶחְצָיּה  - ַהּגָ חֹול ְוֶחְצָיּה  ֶדׁש ּבַ   , ּבַ
ּה  ַמעּוׁשְ  ֵני   :ִמיּנָ    ,ָלּה  ָהיוּ  ָתִחיםּפְ  ׁשְ

תּוַח  - ֶאָחד ּקֹ  ּפָ   , ֶדׁש ּבַ
תּוַח  - ְוֶאָחד חֹול ּפָ   . ּבַ

ִאי ֲעָתְך  ָסְלָקא ּדְ ּה  :ּדַ ּקֹ  ּכּולָּ ב "ָזֵקן -  ֶדׁש ּבַ ַמֲעָרָבּה  יֹוׁשֵ    !?"ּבְ
יָבה ֵאין: ָמר ְוָהָאַמר ֲעָזָרה ְיׁשִ א ּבָ ִוד יתּבֵ  ְלַמְלֵכי ֶאלָּ ְלַבד ּדָ    !ּבִ

ֲעָתךְ  ָסְלָקא ְוִאי ּה  :ּדַ חֹול ּכּולָּ ִייס – ּבַ ִמְזָרָחּה  "ּפַ    !?"ּבְ
ֵעיַנן ְוָהא ֵבית": ּבָ ךְ  ֱאלִֹהים ּבְ ָרֶגׁש  ְנַהלֵּ א, ְו )טו, נה תהלים( 151"ּבְ    !ֵליכָּ

א ַמע ֶאלָּ ּה  ׁשְ ּקֹ  ֶחְצָיּה  :ִמיּנָ חֹול ְוֶחְצָיּה  ֶדׁש ּבַ   . ּבַ
  
ֲעָת  ָסְלָקא ִאיְו  ַתח :ךְ ּדַ ב "ָזֵקן – ֶדׁש ַלּקֹ ּוָפתּוַח  ָלּה  ֵיׁש  ֶאָחד ּפֶ ַמֲעָרָבּה  יֹוׁשֵ    !?"ּבְ

   :ְוָהְתַנן
כֹות ׁשָ נּויֹות "ַהּלְ חֹול ַהּבְ    !(מעשר שני ג, ח) קֹוֶדׁש" ּתֹוָכן - ַלּקֶֹדׁש  ּוְפתּוחֹות ּבַ

ֲעָתךְ  ָסְלָקא ִאיְו  תּוַח  :ּדַ ִייס – ַלחֹול ּפָ ִמְזָרָחּה  "ּפַ    !?"ּבְ
   :ְוָהְתַנן

נּויֹות ּקֶֹדׁש  "ּבְ    !(מעשר שני ג, ח) חֹול" ּתֹוָכן - ַלחֹול ּוְפתּוחֹות ּבַ
  

א ַמע ,ָלאו ֶאלָּ ּה  ׁשְ    :ִמיּנָ
ֵני תּוַח  - ֶאָחד  :ָלּה  ָהיוּ  ָתִחיםּפְ  ׁשְ ּקֹ  ּפָ    ,ֶדׁש ּבַ

תּוַח  - ְוֶאָחד   . ַלחֹול ּפָ
  

                                                             
ו ַנְמ  151 ר ַיְחּדָ ָרֶגׁש ֲאׁשֶ ְך ּבְ ֵבית ֱאלִֹהים ְנַהּלֵ יק סֹוד ּבְ   תִּ

  רש"י
. ששם היו לשכת הגזית

   מפיסין:
   . בית גבוה שעל עלייה:בסילקי

. קבוצת היקף פייס במזרחה
   המפייסין במזרחה היתה:

. של ב''ד המורה להן סדר וזקן
   הפייסין יושב במערבה:

   . עגול שקורין ושק''א:בכוליאר
 . מין חשבוןשממו מתחיל

הפייס כמו שפירשתי בראש 
   הפרק:

. כדקתי רב שמואל בר יהודה
לקמן בפרק ג' (דף לה:) שהיו 
אמותיהן של כהים עושות 
לביהם משלהם כמין בגדי 
כהוה להראות תפארת עושרן 
ווי מלאכתן וכמה הן מהדרות 
מצות דקתי כהן שעשתה לו 
אמו כתות לובשה ועובד בה 

   עבודת יחיד:
. שאמר זרהאין ישיבה בע

(דברים יח) לעמוד לשרת 
   העומדים שם לפי ה':
. שמציו אלא למלכי בית דוד

בהן ישיבה שאמר (שמואל ב ז) 
ויבא המלך דוד וישב לפי ה' 

   ויאמר מי אכי ומי ביתי וגו':
והא בעין בית אלהים הלך 

. אלמא פייס צריך להיות ברגש
 בבית אלהים:
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        בבבב- - - - כה, אכה, אכה, אכה, א .17
ָנה    ִמׁשְ

ִייס ִני: ַהּפַ ֵ    ,ׁשֹוֵחט ִמי    ַהׁשּ

   זֹוֵרק, ִמי
ן ִמי ֵ ַח  ְמַדׁשּ ִניִמי, ִמְזּבֵ    ַהּפְ

ן ּוִמי ֵ נֹוָרה, ֶאת ְמַדׁשּ    ַהּמְ
ֶבׁש: ֵאָבִרים ַמֲעֶלה ּוִמי   , ְוָהֶרֶגל אׁש ָהרֹ  ַלּכֶ

י תֵּ ַדִים ּוׁשְ   , ַהּיָ

  , ְוָהֶרֶגל ָהעֹוֶקץ
ָרה ְוֶהָחֶזה   , ְוַהּגֵ

י תֵּ ָפנֹות ּוׁשְ   , ַהּדְ
ָרַבִים   . ְוַהּקְ

  , ְוַהּסֹוֶלת
ין   , ְוַהֲחִביתִּ

ִין   . ְוַהּיַ
ה לֹׁשָ ר ׁשְ    ּבֹו. ָזכוּ  ֲהִניםּכֹ ָעׂשָ

  

ן ָאַמר אי ּבֶ י ִלְפֵני ַעּזַ ּום ֲעִקיָבא ַרּבִ י ִמׁשּ ַע  ַרּבִ   : ְיהֹוׁשֻ
ֶרךְ    . ָקֵרב ָהָיה ִהּלּוכוֹ  ּדֶ

  

ָמָרא    ּגְ

ֲעָיא    :ְלהוּ  ִאיּבַ
ֵהן ׁשֶ ִסין ּכְ יִסין ַאַחת ַלֲעבֹוָדה - ְמַפּיְ   , ְמַפּיְ

יְלָמא אוֹ     :ּדִ
יִסין ֵהן ַוֲעבֹוָדה ֲעבֹוָדה ְלָכל   ? ְמַפּיְ

  
א ַמע ּתָ    :ׁשְ

ע ָייסֹות "ַאְרּבַ ם" ָהיוּ  ּפְ   . ׁשָ
ֲעָתךְ  ָסְלָקא ְוִאי יִסין ֵהן ֲעבֹוָדה ְלָכל" :ּדַ   ! ָהווּ  טּוָבא -" ְמַפּיְ

  
ר ַנְחָמן ַרב ָאַמר   : ִיְצָחק ּבַ
   :ָקָאַמר ָהִכי

ע ָעִמים ַאְרּבַ   , ְלָהִפיס ִנְכָנִסין ּפְ
ּה  ָהיוּ  ַוֲחָדא ֲחָדא ּוְלָכל ָייסֹות טּוָבא ּבָ   .  ּפְ

  
א   כה,ב ַמע ּתָ    :ׁשְ

י"   : אֹוֵמר ְיהּוָדה ַרּבִ
ִייס ָהָיה לֹא ה,ַל  ּפַ ְחתָּ    ּמַ

א ָכה ּכֵֹהן ֶאּלָ ּזָ ֹטֶרת ׁשֶ ּקְ ִעּמוֹ  ָלֶזה אֹוֵמר ּבַ י ְזֵכה :ׁשֶ ּמַ  ִעּמִ ה"ּבַ   ! ְחתָּ
  

אֵני ה ׁשָ ֲחָדא ֶרתּוְקטֹ ַמְחּתָ   . ִהיא ֲעבֹוָדה ּדַ
  

א ָאְמֵר  ִאיּכָ    :יּדְ
ְוָקא ה ּדַ ֲחָדא ֶרתּוְקטֹ  ַמְחּתָ    ,ִהיא ֲעבֹוָדה ּדַ
ָאר ֲאָבל ֵעי - ֲעבֹודֹות ׁשְ ִייס ּבָ   ! ּפַ

  
ה    ,ֵליּה  ִאְצְטִריָכא ַמְחּתָ
ֲעָתךְ  ָסְלָקא    :ָאִמיָנא ּדַ
ָרא ִכיָחאׁשְ  לֹאְו  הֹוִאיל    ,ּוְמַעּתְ
ִייס ָלּה  ַנְתִקין ְפֵני ּפַ   . ַעְצָמּה  ּבִ

ַמע ָקא   . ָלן ַמׁשְ

  רש"י
  מתי' 

   מיד:. את התמי שוחט
. של ימין בכהן הראש והרגל

   אחד ושי הידים בכהן שי:
. הוא הזב והרגל של העוקץ

   שמאל בכהן שלישי:
. הוא השומן הרואה את החזה

הקרקע וחותכין אותו מכאן 
   ומכאן בלא ראשי צלעות:

. הוא הצואר ובו מחובר והגרה
הקה והכבד והלב והחזה 

   והגרה בכהן רביעי:
   ישי:. בחמושי הדפות

   . בששי:והקרבים
. עשרון למחת סכו של והסולת
   תמיד:

. חצי עשרוו של כ''ג והחביתים
שקרב עם התמידין בכל יום 
שאמר (ויקרא ו) מחציתה 
בבקר ומחציתה בערב וסמיך 
ליה על מחבת בשמן תעשה לכך 

   קרוי חביתין:
. שלש לוגין של יסוך והיין

   לכבש התמיד:
בפייס זה  .י''ג כהים זוכין בו

[האחד] שלש עשרה עבודות 
   כהים מויות כאן:

. בחייו היה קרב כדרך הילוכו
   התמיד ובגמרא מפרש לה:

  
  גמ' 

. כגון מי לעבודה אחת מפייסין
שוחט ולכשיזכה מי שזכה 
לשחיטה שוב אין פייס לשאר 
י''ב עבודות אלא כהים 
שמוקפין לימיו משכין אחריו 

קה כפי סדר משתו שי לזרי
שלישי לדישון מזבח הפימי 

   רביעי למורה וכן כולן:
. או דילמא לכל עבודה ועבודה

היו חוזרין ומוציאין 
  אצבעותיהן למין והזוכה זוכה: 

. כשהיו לא היה פייס למחתה
מפיסין לקטורת כדתן מתיתין 
חדשים לקטורת באו והפיסו 
והקטורת צריכה שי כהים א' 
שמוליך הקטורת להיכל 

טירו ואחד שחותה גחלים ומק
מעל המזבח החיצון ומכיס 
להיכל וותן על המזבח הפימי 
להקטיר את הקטורת עליהן 
כדילפין לקמן (דף מה.) מקראי 
שגחלי מזבח הפימי יטלין 
ממזבח החיצון בכל יום וקאמר 
ר' יהודה לא היו מפיסין מי 
שזוכה במחתה אלא מי יזכה 
בקטורת ומי שזכה בה אומר 

שבימיו זכה עמי במחתה לזה 
אלמא לאו לכל עבודה ועבודה 

   מפיסין:
. הקטורת הואיל ולא שכיחא

אלא פעמיים ליום שאין 
   הקטרת באה דבה:

. ומעשרת את העוסקין ומעתרא
בה כדאמרין לקמן בפרקין (דף 

    כו.):
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א ַמע ּתָ    :ׁשְ

ָתֵני  יּדְ יא ַרּבִ   : ִחּיָ
יִסין ַוֲעבֹוָדה ֲעבֹוָדה ְלָכל "לֹא   , ְמַפּיְ

א ָכה ּכֵֹהן ֶאּלָ ּזָ ִמיד, ׁשֶ תָּ ֵנים ּבַ ר ׁשְ ִכין ַהּכֲֹהִנים ֶאָחיו ָעׂשָ    ."וֹ ִעּמ  ִנְמׁשָ

  
ַמע ּה  ׁשְ    .ִמיּנָ
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        כה, בכה, בכה, בכה, ב .18
ִייס ִני "ּפַ ֵ    ׁשֹוֵחט, ִמי   :ַהׁשּ

   זֹוֵרק, ִמי
ן ִמי ֵ ַח  ְמַדׁשּ ִניִמי, ִמְזּבֵ    ַהּפְ

ן ּוִמי ֵ נֹוָרה, ֶאת ְמַדׁשּ    ַהּמְ
ֶבׁש  ֵאָבִרים ַמֲעֶלה ּוִמי   ."ַלּכֶ

  
ֲעָיא   : ְלהוּ  ִאיּבַ

ל ִמי   ? ְמַקּבֵ
ל ׁשֹוֵחט ִאי -  ְמַקּבֵ ל זֹוֵרק :ַרּתְ ָאְמ  ּדְ ב, ְמַקּבֵ ל לֹא ֲחִביבּוֵתיּה  ַאּגַ יּה  ֵליּה  ְמַקּבֵ ם ְלכּולֵּ    ,ּדָ

יְלָמא אוֹ    : ּדִ
ל זֹוֵרק ִאי -  ְמַקּבֵ ל ׁשֹוֵחט :ָאְמַרּתְ  ּדְ ֵחיט ִזיְמִנין ,ְמַקּבֵ ׁשָ   ?ָזר ּדְ

  
א ַמע ּתָ    :ׁשְ
ן ין "ּבֶ ה ַקטִּ ֵנים ָעׂשָ ר ׁשְ ד ָעׂשָ ּיֹור, ּדַ    ַלּכִ

ֵדי ְהיוּ  ּכְ ּיִ ֵנים ׁשֶ ר ׁשְ ִמיד ָהֲעסּוִקין ַהּכֲֹהִנים ֶאָחיו ָעׂשָ תָּ ין ּבַ ׁשִ ַבת ְוַרְגֵליֶהן ְיֵדיֶהן ְמַקּדְ   . ַאַחת" ּבְ
ֲעָתךְ  ָסְלָקא ְוִאי ל ׁשֹוֵחט :ּדַ ֵליַסר - ְמַקּבֵ   ! ָהֵוי ּתְ

א ַמע ,ָלאו ֶאלָּ ּה  ׁשְ ל זֹוֵרק :ִמיּנָ   .ְמַקּבֵ
  

ַמע ּה  ׁשְ    .ִמיּנָ
  

ֵריּה  ַאָחא ַרב יּה לֵ  ָאַמר ָרָבא ּבְ י ַרבְל  ּדְ   : ַאׁשִ
ֵניָנא ַנִמי ֲאַנן ַאף    :ּתָ

ַחט ֹוֵחט "ׁשָ ל, ַהׁשּ ל ְוִקּבֵ   . (תמיד ל:) "ִלְזרֹוק לוֹ  ּוָבא ַהְמַקּבֵ
  

ַמע ּה  ׁשְ    .ִמיּנָ
  
  
  

  רש"י
. דם התמיד כיון דלא מי מקבל

מה לה במתי' כהן שמע מיה 
   חד מהי עביד לה:

. דזריקה שהיא אגב חביבותיה
עבודת מזבח לא מקבל ליה 
לכוליה דם ואמרין לקמן (דף 
מח.) צריך שיקבל את כל הדם 
שאמר (ויקרא ד) ואת כל 

   (הדם) ישפך:
. שהשחיטה זימין דשחיט זר

כשרה בזר והקבלה פסולה בו 
שאמר (ויקרא א) ושחט את בן 
הבקר והקריבו הכהים את 

צות הדם מקבלה ואילך מ
כהוה לימד על השחיטה 

   שכשירה בזר:
   . כ''ג היה:בן קטין

. שהוא יוצק בהן י''ב דדים
   מים:

. שהרי שלש עשרה תליסר הוי
עבודות מו במשתו בעבודות 
פייס התמיד אלא שהשחיטה 
איה טעוה קידוש ידים ורגלים 
אפילו כשהיא בכהן לפי שהיא 
עבודה שהיא כשירה בזר ואי 

קבל מצא שהוא אמרת שוחט מ
צריך לקדש ידיו ורגליו בשביל 

   הקבלה:
. במסכת אף אן מי תיא

    תמיד ובא לו לזרוק גרסין:
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        כו, אכו, אכו, אכו, א    ––––כה, ב כה, ב כה, ב כה, ב  .19
ן "ָאַמר אי ּבֶ י ִלְפֵני ַעּזַ ּום ֲעִקיָבא ַרּבִ י ִמׁשּ ַע  ַרּבִ   : ְיהֹוׁשֻ

ֶרךְ    ."ָקֵרב ָהָיה ִהּלּוכוֹ  ּדֶ
  

נוּ  ַנן ּתָ    :ַרּבָ
יַצד ֶרךְ " "ּכֵ   ? "ִהּלּוכוֹ  ּדֶ

  

ָרה ֶהָחֶזה, ְוָהֶרֶגל ָהֹראׁש  י, ְוַהּגֵ תֵּ י, ָיַדִים ּוׁשְ תֵּ ָפנֹות ּוׁשְ   . ְוָהֶרֶגל ָהעֹוֶקץ, ּדְ

  
י   : אֹוֵמר יֹוֵסי ַרּבִ

ֶרךְ  טוֹ  ּדֶ    .ָקֵרב ָהָיה ֶהְפׁשֵ
  

יַצד טוֹ  ֶרךְ ּדֶ " ּכֵ   ? "ֶהְפׁשֵ
  

יוּ , ְוָהֶרֶגל ָהעֹוֶקץ, ְוָהֶרֶגל ָהֹראׁש  תֵּ ָפנֹות ׁשְ י, ּדְ תֵּ ָרה ֶהָחֶזה, ַדִיםיָּ ַה  ּוׁשְ   . ְוַהּגֵ
  

י   : אֹוֵמר ֲעִקיָבא ַרּבִ
ֶרךְ    . ָקֵרב ָהָיה ִניּתּוחוֹ  ּדֶ

  

ֶרךְ " יַצדּכֵ    ? "ִניּתּוחוֹ  ּדֶ
  

י, ְוָהֶרֶגל ָהֹראׁש  תֵּ ָרה ֶזהֶהָח , ָיַדִים ּוׁשְ י, ְוַהּגֵ תֵּ ָפנֹות ּוׁשְ   . ְוָהֶרֶגל ְוָהעֹוֶקץ, ּדְ
  

י ִליִלי יֹוֵסי ַרּבִ   : אֹוֵמר ַהּגְ
ֶרךְ    . ָקֵרב ָהָיה ִעיּלּויוֹ  ּדֶ

  

יַצד ֶרךְ " ּכֵ   ? "ִעיּלּויוֹ  ּדֶ
  

ָרה ֶהָחֶזה, ְוָהֶרֶגל ָהֹראׁש  י, ְוַהּגֵ תֵּ ָפנֹות ּוׁשְ י ְוָהֶרֶגל, ָהעֹוֶקץוְ , ַהּדְ תֵּ ַדִים" ּוׁשְ   . ַהּיָ
  

ל" :ְוָהְכִתיב    !)ד, כד יחזקאל( 152"ְוָכֵתף ָיֵרךְ  טֹוב ֵנַתח כָּ
  

כְ  - ַהִהיא הּבִ   . חּוׁשָ
  

  : ָרָבא ָאַמר
ין א ּבֵ ּנָ יַדן ּתַ י ּוֵבין ּדִ ַתר יֹוֵסי ַרּבִ ָרא ִעיּלּוָיא ּבָ ִביׂשְ    ,ָאְזִליַנן ּדְ
ַתר ָאֵזיל - ָמר ָרא ֵאיְבָרא ּבָ ִביׂשְ    ,ּדְ

ַתר ָאֵזיל - ּוָמר ְמָנא ּבָ ָרא ׁשַ ִביׂשְ   . ּדְ
  

ֲהֵדי ֶרֶגל ָסְלָקא ַטְעָמא ַמאי א ּבַ   ? ֵריׁשָ
  

ּום א ִמׁשּ ֵריׁשָ י ּדְ יּה  ְנִפיׁשִ ֲהֵדיּה  ֶרֶגל ָקְרָבא ֲעָצמֹות ּבֵ   . ּבַ
  

י כּולֵּ א ָקֵרב -  אׁש רֹ :ִמיַהת ָעְלָמא ּדְ ֵריׁשָ   , ּבְ
  ? ָלן ְמָנא

ַתְנָיא    :ּדְ
ִיין ּקֹוְדִמין ּוֶפֶדר אׁש ְלרֹ "ִמּנַ    ָהֵאָבִרים? ְלָכל ׁשֶ

ְלמּוד ְדרוֹ  ְוֶאת רֹאׁשוֹ  "ְוֶאת :לֹוַמר תַּ   .")יב, א ויקרא( 153"ְוָעַרךְ  ּפִ
  

ֶדר ְוִאיָדךְ    כו,א   ? ֲאָתא ְלַמאי^ ַאֲחִריָנא ּפֶ
  

   :ְלִכְדַתְנָיא
יַצד ה? ָהָיה "ּכֵ    עֹוׂשֶ

                                                             

152
א  ל ֵנַתח טֹוב ָיֵרְך ְוָכֵתף ִמְבַחר ֲעָצִמים ַמּלֵ   ֱאסֹף ְנָתֶחיָה ֵאֶליָה ּכָ
ר ַעל ַהּמִ  153 ר ַעל ָהֵאׁש ֲאׁשֶ ְדרֹו ְוָעַרְך ַהּכֵֹהן אָֹתם ַעל ָהֵעִצים ֲאׁשֶ ח אֹתֹו ִלְנָתָחיו ְוֶאת רֹאׁשֹו ְוֶאת ּפִ ַח ְוִנתַּ  ְזּבֵ

  רש"י
. של צד הראש דרך הלוכו

קודמין הקודם קודם: הראש 
והרגל של ימין לדברי הכל 

   קודמת ומקרא יליף לה לקמן:
. מצד הרגלים לצד דרך הפשטו

   הראש:
תחין . כסדר שמדרך יתוחו

אותו לאחר הפשטו אבר אחר 
אבר וסדר יתוחו מפורש במס' 
תמיד (ד' לא.) כמו שהוא סדור 
כאן כיצד דרך יתוחו כו' 
וכשהוא מתח ותן כל אבר 
ואבר למי שזכה בו וכולן 
עומדים שם עד שיקבלו שם 
כולן והולכין ומוליכין אותן 
לכבש זה אחר זה ובסדר 
הולכתן פליגי הי תאי מר אמר 

כי ומר אמר הכי: הכי גרסין ה
כיצד דרך יתוחו הראש והרגל 
ושתי ידיו והחזה והגרה ושתי 

   הדפות עוקץ והרגל:
. דרך מיטב שלו דרך עילויו

ומבחר תחיו המובחר קודם: 
ה''ג כיצד דרך עילויו הראש 
והרגל החזה והגרה ושתי דפות 

   והעוקץ והרגל ושתי ידים:
. והכתיב כל תח טוב ירך וכתף

   אלמא ירך מעלי מכתף:
   . ירך מעלי דאלים:בכחושה

. תא דמתיתין לא תא דידן
   אמר כחד מייהו:

. תא דידן מר אזיל בתר איברא
הולך אחר עילוי גודל האיברים 
   ור' יוסי הולך אחר עילוי השמן:

. קרא אחריא כתיב ואידך פדר
את התחים את הראש ואת 

  הפדר: 
ל . הא אף הם בכללמאי אתא

התחים דבשלמא הראש 
דרשין ליה בשחיטת חולין (דף 
כז.) דאיצטריך לפי שאמר 
והפשיט וערכו אין לי בכלל 
עריכה אלא תחים שהן בכלל 
הפשט מיין לרבות הראש 
שכבר הותז בשחיטה ולא היה 
בשעת הפשט ת''ל את הראש 
אלא פדר בכלל המופשטים הוא 

   ולמאי כתבי':
טה . לפי שבית השחידרך כבוד

    מלוכלך בדם הראש:



  בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישימותר  0526071122לדניאל ברק ווינט  כל הזכויות שמורות                                                                                                         ְסדּוָרה ְּגָמָרא

     

 

116  

ֶדר ֶאת נֹוֵתן יתַא  ַהּפֶ ִחיָטה ּבֵ ְ ֶרךְ  אהוּ ה ְוֶז , ַמֲעֵלהוּ וּ , ַהׁשּ בֹוד ּדֶ ל ּכָ   . ַמְעָלה" ׁשֶ
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        כו, אכו, אכו, אכו, א .20
ָנה    ִמׁשְ

יס ּיִ י ַהּפַ ִליׁשִ ְ ים: ַהׁשּ ֹטֶרת ֲחָדׁשִ   . ְוָהִפיסוּ  ּבֹאוּ  ,ַלּקְ
  

ים: ְוָהְרִביִעי ִנים, ִעם ֲחָדׁשִ    ְיׁשָ
ֶבׁש  ִמן ֵאָבִרים ַמֲעֶלה ִמי ַח  ַהּכֶ ְזּבֵ   .ַלּמִ

  

ָמָרא    ּגְ

ָנא   : ּתָ
ָנה לֹא ָלם"ֵמעוֹ  ּה  ָאָדם ׁשָ   . "ּבָ

  
  ? ַטְעָמא ַמאי

  
י ָאַמר   : ֲחִניָנא ַרּבִ
ֵני ֶרת ִמּפְ ֲעׁשֶ ּמַ   . ׁשֶ

  
א ַרב ֵליּה  ָאַמר ּפָ ֵיילְ  ּפַ   : ַאּבַ
  ? ַטְעָמא ַמאי

ּום :ִאיֵליָמא ְכִתיב ִמׁשּ ימוּ ": ּדִ ךָ  ָרהְקטֹ  ָיׂשִ ַאּפֶ    ,)י, לג דברים( 154"ּבְ
ְתֵריּה  ּוְכִתיב ֵר ": ּבַ   , )יא, לג דברים( 155"ֵחילוֹ ' ה ךְ ּבָ

ֶחךָ  ַעל ְוָכִליל" :ָהְכִתיב, ַנִמי עֹוָלה ָהִכי ִאי   ! )י, לג דברים( "ִמְזּבְ
  

  : ֵליּה  ָאַמר
ִכיָחא – ָהא    ,ׁשְ

ִכיָחא ָלא -  ְוָהא   .ׁשְ
  
  
  

  : ָרָבא ָאַמר
ַחּתְ  ָלא ּכַ ַנן צּוְרָבא ַמׁשְ מֹוֵרי ֵמַרּבָ א ּדְ ָאֵתי ֶאלָּ ֶבט ּדְ ֵ ֶבט אוֹ  ֵלִוי ִמׁשּ ֵ שָכר ִמׁשּ ָ   , ִיׂשּ
ְכִתיב - ֵלִוי ֶטיךָ  יֹורוּ ": ּדִ ּפָ    ,)י, לג דברים( "בְלַיֲעקֹ  ִמׁשְ

שָכר ָ ְכִתיב - ִיׂשּ ֵני": ּדִ שָכר ּוִמּבְ ָ ים ִביָנה יֹוְדֵעי ִיׂשּ ה ַמה ָלַדַעת ָלִעתִּ ֲעׂשֶ ָרֵאל ּיַ   . )לג, יב' א הימים דברי( 156"ִיׂשְ
  

   ,ִמינַ  ְיהּוָדה :ְוֵאיָמא
ְכִתיב   ! )ט, ס תהלים( 157"ְמחְֹקִקי ְיהּוָדה" :ּדִ

  
ַמֲעָתא ַאּסֹוֵקי א ׁשְ ִהיְלְכָתא ַאִליּבָ    .ָקָאִמיָנא ּדְ

  
  
  

                                                             

ֶחךָ  154 ָך ְוָכִליל ַעל ִמְזּבְ ַאּפֶ ימּו ְקטֹוָרה ּבְ ָרֵאל ָיׂשִ ֶטיָך ְלַיֲעקֹב ְותֹוָרְתָך ְלִיׂשְ ּפָ  יֹורּו ִמׁשְ

155
ְנָאיו ִמן ְיקּומּון  ְרֶצה ְמַחץ ָמְתַנִים ָקָמיו ּוְמׂשַ ֵרְך ְיהָֹוה ֵחילֹו ּופַֹעל ָיָדיו תִּ  ּבָ

156
שָכר יֹוְדֵעי בִ   ָ ֵני ִיׂשּ יֶהםּוִמּבְ יֶהם ָמאַתִים ְוָכל ֲאֵחיֶהם ַעל ּפִ ָרֵאל ָראׁשֵ ה ִיׂשְ ֲעׂשֶ ים ָלַדַעת ַמה ּיַ   יָנה ַלִעתִּ
י ְיהּוָדה ְמחְֹקִקי 157 ה ְוֶאְפַרִים ָמעֹוז רֹאׁשִ ֶ   ִלי ִגְלָעד ְוִלי ְמַנׁשּ

  רש"י
  מתי' 

. מי שלא זכה חדשים לקטורת
לקטורת מימיו ובגמ' מפרש 
מאי שא חדשים וכך היו 

   מכריזין קול בעזרה:
  

  גמ' 
. לפיכך לא היו מפי שמעשרת

   מיחין אותו לשות:
. והא כתיב וכליל על מזבחך

   בההוא קרא גופיה:
. ומסתברא דכי הא לא שכיחא
לא שכיחא דאם כתיב עושר אד

   לא כן מצאו הכל עשירים:
. שמורה הוראות דמורי

   בישראל:
. להורות כדת אליבא דהילכתא

    וכהלכה:
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        כו, אכו, אכו, אכו, א .21
י ָאַמר   : יֹוָחָנן ַרּבִ

יִסין ֵאין ִמידַעל  ְמַפּיְ ל ּתָ ין ׁשֶ ִים ּבֵ   , ָהַעְרּבַ
א ָכה ּכֵֹהן ֶאלָּ ּזָ ֲחִריתּבְ  ּבוֹ  ׁשֶ   .ַעְרִבית ּבוֹ  זֹוֶכה - ׁשַ

  
   ֵמיִתיֵבי:

ם ׁשֵ יִסין "ּכְ ַפּיְ ּמְ ֲחִרית ׁשֶ ךְ  - ׁשַ יִסין ּכָ ין ְמַפּיְ ִים" ּבֵ   ! ָהַעְרּבַ
  

י ְנָיא ּכִ טֹ - ַהִהיא ּתַ ּקְ    .ֶרתּבַ
  

   :ְוָהַתְנָיא
ם ׁשֵ יִסין "ּכְ ַפּיְ ּמְ ֲחִרית לוֹ  ׁשֶ ךְ  - ׁשַ יִסין ּכָ   ! "ַעְרִבית לוֹ  ְמַפּיְ

  
  . "ָלּה " :ֵאיָמא

  
   :ְוָהַתְנָיא
ם ׁשֵ יִסין "ּכְ ַפּיְ ּמְ ֲחִרית לוֹ  ׁשֶ ךְ  - ׁשַ יִסין ּכָ   , ַעְרִבית לוֹ  ְמַפּיְ
ם יִסין ּוְכׁשֵ ַפּיְ ּמְ ֲחִרית ָלּה  ׁשֶ ךְ  -  ׁשַ יִסין ּכָ    !ַעְרִבית" ָלּה  ְמַפּיְ

  
מּוֵאל ַרב ָאַמר ר ׁשְ   : ִיְצָחק ַרב ּבַ
תּבְ  ָהָכא ּבָ    ,ָעְסִקיַנן ׁשַ

ָמ  הֹוִאיל ׁשֹות רֹותּוִמׁשְ   . ִמְתַחּדְ
  

ָסֵליק ּוְלַמאי ֲעִתין ּדְ ָרא ַאּדַ י ,ֵמִעיּקָ ָייסֹות ְלהוּ  ְנִפיׁשִ    !ּפְ
  

ְפָרא ּכּוְלהוּ  ֵמייֵתי    ,ָאתוּ  ִמּצַ
ָזֵכי יּה  ּדְ ֲחִרית ּבֵ   , ָזֵכי - ׁשַ
ָזֵכי   .ָזֵכי – ַעְרִביתּבְ  ּדְ

  
  

  רש"י
. איש איש שזכה בו שחרית

   שזכה בעבודה:
. לפי כי תיא ההיא בקטרת

   שלא שה אדם בה:
. הואיל ומשמרות מתחדשות

ומשמר שעבד שחרית איו עובד 
   בין הערבים:

. שהיו ליק אדעתיןולמאי דס
מפייסין בין הערבים פישי להו 

   פייסות:
. ושם מפייסין מי כולהו מצפרא

יזכה לשל שחרית ומי לשל בין 
    הערבים:
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        בבבב- - - - כו, אכו, אכו, אכו, א .22
   :ָהְרִביִעי"

ים ִנים ִעם ֲחָדׁשִ ֶבׁש  ִמן ֵאָבִרים ֲעֶלהַמ  ִמי ,ְיׁשָ ַח  ַהּכֶ ְזּבֵ   ."ַלּמִ
  

יּכְ  אּלֹּדְ  ַמְתִניִתין ן ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ   . בַיֲעקֹ ּבֶ
  

ְתַנן   : ּדִ
י" ן ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ   : אֹוֵמר ַיֲעקֹב ּבֶ

ֲעֶלה ֶבׁש  ֵאיָבִרים ַהּמַ ַח" אֹוָתן ַמֲעֶלה הּוא - ַלּכֶ ְזּבֵ   . ַלמִּ
  

ַמאי    ָקִמיְפְלֵגי? ּבְ
  

ָרב": רָסַב  ָמר    ,)כח, יד משלי( 158"ֶמֶלךְ  ַהְדַרת ָעם ּבְ
ִכיָנה ְמקֹום: ָסַבר ּוָמר   . ַאְרָעא אֹוַרח ָלאו ,ׁשְ

  
  : ָרָבא ָאַמר

י לֹא ן ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ יּדְ  ֵליּה  ִאית בַיֲעקֹ  ּבֶ    ,ְיהּוָדה ַרּבִ
י ְולֹא יּדְ  ֵליּה  ִאית ְיהּוָדה ַרּבִ ן ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ    ,בַיֲעקֹ  ּבֶ

ן ִאםּדְ  ַצרוּ  - ּכֵ ָייסֹות ְלהוּ  ּבְ   .ּפְ
  

ַחּתְ  ְוִאי ּכַ א ַמׁשְ ּנָ ָתֵני ּתַ   ,ָחֵמׁש  ּדְ
יּכְ  לֹאּדְ  ַההּוא   כו,ב ן ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ יּכְ  לֹאּוְד  ,בַיֲעקֹ  ּבֶ    .ְיהּוָדה ַרּבִ

  
  
  
  

                                                             
ת ָרזֹון 158 ָרב ָעם ַהְדַרת ֶמֶלְך ּוְבֶאֶפס ְלאֹם ְמִחתַּ   ּבְ

  רש"י
. אותו הוא מעלה לגבי המזבח

איש שזכה בו להוליכו לכבש 
חוזר ומעלהו לאחר זמן למזבח 
וכשהיו מוליכין אותו מיחין 
אותו מחציו של כבש למטה כדי 
שלא יצטרך להוליכו כל הכבש 
והולך ועולה בכבש וכשמגיע 
למקום שהאיברים שם וטלן 
והכי תן במסכת שקלים (דף 
יג.) איברי תמיד יתין מחצי 

   כבש ולמטה במזרח:
. למיתחזי לאו אורח ארעא

   כמאן דטריח ליה מילתא:
לא ר''א בן יעקב אית ליה דר' 

. דאמר לא היה פייס יהודה
ראב''י פייס למחתה וותן 

למחתה תחת פייס מן הכבש 
  ולמזבח: 

דלא כר''א בן יעקב ודלא כרבי 
. דחשיב פייס למחתה יהודה

דלא כרבי יהודה ופייס דמן 
הכבש למזבח דלא כר''א בן 

    יעקב:
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        כו, בכו, בכו, בכו, ב .23
ָנה    ִמׁשְ

ִמיד ָעה,  ָקֵרב: תָּ ִתׁשְ    ּבְ

ָרה, ֲעׂשָ    ּבַ
ַאַחד ר ּבְ   , ָעׂשָ

ׁשְ  ר ֵניםּבִ   . ָעׂשָ
חֹות לֹא   . יֹוֵתר ְולֹא ּפָ

  

יַצד   ? ּכֵ
  

ָעה. – ַעְצמוֹ  ִתׁשְ    ּבְ
ָחג ַיד - ּבֶ ל ְצלֹוִחית ֶאָחד ּבְ אן ֲהֵרי ַמִים, ׁשֶ ָרה. ּכָ    ֲעׂשָ

ין ִים ּבֵ ר ַאַחדּבְ  ,ָהַעְרּבַ ָעה ַעְצמוֹ  הּוא -  ָעׂשָ ִתׁשְ ַנִים, ּבְ ָיָדם ּוׁשְ ֵני ּבְ   . ֵעִצים ִזיֵריּגְ  ׁשְ
תׁשַ ּבְ  ַאַחד ,ּבָ ר  ּבְ ָעה ַעְצמוֹ  הּוא -ָעׂשָ ִתׁשְ ַנִים, ּבְ ָיָדם ּוׁשְ ֵני ּבְ ִזיֵכי ׁשְ ל ְלבֹוָנה ּבְ ִנים ֶלֶחם ׁשֶ   . ַהּפָ
תׁשַ ְב וּ  תֹוךְ  ּבָ ּבְ ַיד - ָחגֶה  ׁשֶ ל ְצלֹוִחית ֶאָחד ּבְ   . ַמִים ׁשֶ
  

ָמָרא    ּגְ

י ָאַמר א ַרּבִ ר ָרִמי ְוִאיֵתיָמא ,ַאּבָ י ִאיֵתיָמאוְ , ָחָמא ּבַ   : יֹוָחָנן ַרּבִ
ִכין ֵאין ָחג ַמִים ְמַנּסְ א ּבֶ ל ָתִמידּבְ  ֶאלָּ ַחר ׁשֶ   . ׁשַ

  
אי   ? ִמּמַ

  
ָקָתֵני   : ִמּדְ

תׁשַ "ּוְב  תֹוךְ  ּבָ ּבְ ַיד - ֶהָחג ׁשֶ ל ְצלֹוִחית ֶאָחד ּבְ   . ַמִים" ׁשֶ
ֲעָתךְ  ָסְלָקא ְוִאי ָתִמיד :ּדַ ל ּבְ ין ׁשֶ ִים ּבֵ ִכי ָהַעְרּבַ חֹול - ןְמַנּסְ ַחּתְ  ַנִמי ּבְ ּכַ   !ָלּה  ַמׁשְ

  
י ַרב ָאַמר   : ַאׁשִ

ֵניָנא ַנִמי ֲאַנן ַאף   : ּתָ
ךְ  ּה : לוֹ  אֹוֵמר "ְוַלְמַנסֵּ    ָיֶדיָך! ַהְגּבַ

ַעם ּפַ ךְ  ֶאָחד ׁשֶ י ַעל ִנסֵּ ּבֵ ל ּוְרָגמּוהוּ , ַרְגָליו ּגַ ֶאְתרֹוֵגיֶהן ָהָעם ּכָ   . (סוכה מח:) "ּבְ
  

ַמע ּה  ׁשְ   . ִמיּנָ
  
  
  

  רש"י
  מתי' 

. משעת הולכת תמיד קרב
   איברים ואילך קא חשיב:

. בכל יום בתשעה חמשה עצמו
ד לאיברים ואחד לקרבים ואח

לסולת ואחד לחביתין ואחד 
ליין והא כר''א בן יעקב היא 
דלית ליה חד להעלות מכבש 

   למזבח:
. שצריך שי סכין אחד של בחג

   יין ואחד של מים:
. כהן אחד צלוחית אחת של ביד

   מים:
. שבכל יום שים בין הערבים

בידם שי גזירי עצים להוסיף 
על עצי המערכה להרבות' 

רא שבין ובגמרא יליף לה מק
הערבים צריך התמיד שי גזירין 
בשי כהים אבל בשחרית לא 
בעי סידור שי גזירין אלא בכהן 

   אחד דכתיב ובער עליה הכהן:
. הרי ובשבת שבתוך החג וכו'

   שים עשר:
  

  גמ' 
. ממאי מדקתי ובשבת וכו'

מכלל דשאר ימות החג לא מצא 
שיטעון שים עשר ואי אמרת 

ן מים אף בין הערבים מסכי
בחול של כל ימות החג משכחת 
לה י''ב בין הערבים עצמו 
בתשעה ושים בידן שי גזירין 

   ואחד בידו צלוחית של מים:
ולמסך את המים אומר לו 

. וראה שתערה הגבה ידך
הצלוחית לתוך ספל של כסף 
שעל המזבח שהוא קוב כמין 
חוטם דק שהיין מקלח ויוצא בו 

ך והוא היסוך. שפעם אחת ס
על רגליו. לא עירה הצלוחית 
לתוך הספל ושפך המים על 
רגליו לפי שהיה צדוקי ואיו 

   מודה ביסוך המים:
. למה לי למיתי באתרוגיהן

באתרוגיהן אם לא בא ללמדו 
שיסוך המים איו אלא בשעת 

    טילת לולב:
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        כו, בכו, בכו, בכו, ב .24
ְנָיא    :ּתַ

י" ְמעֹון ַרּבִ ן ׁשִ   : אֹוֵמר יֹוַחאי ּבֶ
ִיין ל ְלָתִמיד ִמּנַ ין ׁשֶ ִים ּבֵ עּון ָהַעְרּבַ טָּ ֵני ׁשֶ ֵני ֵעִצים ִזיֵריּגְ  ׁשְ    ֲהִנים?ּכֹ ִבׁשְ

ֱאַמר ּנֶ   ,)ז, א ויקרא( 159"ֵעִצים "ְוָעְרכוּ : ׁשֶ
ל ְלָתִמיד ִעְנָין ֵאינוֹ  ִאם ַחר ׁשֶ    ,ׁשַ

ְכִתיב ּבֹ  ֵעִצים ַהּכֵֹהן ָעֶליהָ  ּוִבֵער": ּדִ ּבֹ  ֶקרּבַ    ,)ה, ו ויקרא( "ָעֶליהָ  ְוָעַרךְ  ֶקרּבַ
ֵניהוּ  ל ְלָתִמיד ִעְנָין תְּ ין ׁשֶ ִים" ּבֵ   . ָהַעְרּבַ

  
ָתִמיד - ְוִאיִדי ִאיִדי :ְוֵאיָמא ל ּבְ ַחר ׁשֶ   ! ָעֵביד ַוֲהַדר ָעֵביד: ַרֲחָמָנא ָאַמרוְ , ׁשַ

  
ן ִאם    '!ּוִבֵער' "ּוִבֵער" :ָראְק  ֵניָמא, ּכֵ

  
ַתב ִאי ֵרי, ִאין -  ַחד :ָאִמיָנא ֲהָוה -' ּוִבֵער' :ַרֲחָמָנא ּכָ   , ָלא - ּתְ

ַמע ָקא ַנֲעִביד ָלן ַמׁשְ ֵרי ְוַנֲעִביד ַחד ּדְ    .ּתְ
  

ן ִאם   ',ּוִבֲערוּ ' "ּוִבֵער": ְקָרא ֵניָמא, ּכֵ
  , ""ְוָעְרכוּ  'ְוָעַרךְ ': ַנִמי ִאי

   ?""ְוָעְרכוּ  ""ּוִבֵער ַמאי
ַמע ּה  ׁשְ ְדָקא :ִמיּנָ    .ָאְמִריַנן ּכִ

  
  

                                                             
ֵני ַאֲהרֹ 159 ַח ְוָעְרכּו ֵעִצים ַעל ָהֵאׁש ְוָנְתנּו ּבְ ְזּבֵ  ן ַהּכֵֹהן ֵאׁש ַעל ַהּמִ

  רש"י
. כהן אחד [ואימא] דעביד

יסדר שי גזירין בבקר דכתיב 
ן ועביד תרי ובער עליה הכה

שוב יביאו שי כהים לעשות 
שי גזיריהן עוד בבקר כדכתיב 

   וערכו שים:
. יכתוב שיהן בלשון ובער ובערו

    אחד:
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        כו, בכו, בכו, בכו, ב .25
ֵני י ּתָ יא ַרּבִ   : ִחּיָ

ִייס    :"ּפַ
ָעִמים ה ּפְ לֹׁשָ ר ׁשְ   , ָעׂשָ
ָעִמים ָעה ּפְ ר ַאְרּבָ   , ָעׂשָ
ָעִמים ה ּפְ ָ ר, ֲחִמׁשּ    ָעׂשָ

ָעִמים ה ּפְ ָ ׁשּ ר ׁשִ    ."ָעׂשָ
  

   :ְוָהַתְנָיא
ְבָעה ר "ׁשִ    !"ָעׂשָ

  
יּכְ  ָלאּדְ  יאַהִה  ן ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ   , בַיֲעקֹ  ּבֶ

א יכְּ  ֶאלָּ    .ְיהּוָדה ַרּבִ
  
  
  

  רש"י
. כהים עסוקין פעמים י''ג

בעבודת התמיד כדתן במתי' 
   בפייס שי י''ג כהים זוכין בו:

. בחג ביד אחד פעמים י''ד
   צלוחית של מים:

   בשבת:. פעמים ט''ו
. בשבת פעמים ששה עשר

שבתוך החג: הכי גרסין והא 
תיא שבעה עשר ההוא דלא 
כר''א בן יעקב אלא כר' יהודה. 
ההוא תא אית ליה עוד כהן 
אחד המעלה איברים מן הכבש 
למזבח והרי כאן י''ז דלא כר''א 
בן יעקב אלא כרבי יהודה דאמר 
לא היה פייס למחתה ועל כרחך 

יעקב דאם כן  לית ליה דר''א בן
בצרי להו פייסות כדאמרין 
לעיל והוצרך לו כהן מן הכבש 
למזבח ואי שמעתיה בלשוות 
אחרות ואי אפשר להעמידה ואי 
שמעין ליה דרבי יהודה לא היה 
פייס למחתה לא שמעין ליה 
דאמר לא היה כהן למחתה אלא 
הרי הוא אומר כהן שזכה 
בקטורת אומר לזה שעומד 

מחתה אבל אצלו זכה עמי ב
ר''א בן יעקב שמעין ליה דאמר 
לא היה כהן להעלות איברים 
מכבש למזבח אבל הן עצמם 
שהעלום לכבש היו מעלין 

    למזבח:
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        כז, בכז, בכז, בכז, ב    ––––כו, ב כו, ב כו, ב כו, ב  .26
ָנה    ִמׁשְ

ַאַחד ָקֵרב ַאִיל ר ּבְ ר  :ָעׂשָ ׂשָ ה - ַהּבָ ָ ֲחִמׁשּ   . ּבַ
ָרַבִיים   , ַהּקְ
   ,ְוַהּסֹוֶלת

ִין ַנִים - ְוַהּיַ ׁשְ ַנִים ּבִ   . ׁשְ
  

ר ִרים ָקֵרב ּפַ ֶעׂשְ ָעהְוַאְר  ּבְ ֶאָחד, ָהֹראׁש    - ְוָהֶרֶגל ָהֹראׁש   :ּבָ    ּבְ
ַנִים ְוָהֶרֶגל ׁשְ   . ּבִ

ַנִים ָהעֹוֶקץ - ְוָהֶרֶגל ָהעֹוֶקץ ׁשְ   , ּבִ
ַנִים ְוָהֶרֶגל ׁשְ   . ּבִ

ָרה ֶהָחֶזה ֶאָחד ֶהָחֶזה - ְוַהּגֵ   , ּבְ
ָרה ה ְוַהּגֵ לֹׁשָ ׁשְ   . ּבִ

י תֵּ ַנִים - ָיַדִים ׁשְ ׁשְ    .ּבִ
י תֵּ ַנִים - תָפנוֹ ּדְ  ּוׁשְ ׁשְ    .ּבִ

ָרַבִיים    ,ַהּקְ

   ,ְוַהּסֹוֶלת
ִין ה - ְוַהּיַ לֹׁשָ ׁשְ ה ּבִ לֹׁשָ   . ׁשְ

  

ה ּמֶ ָבִרים ּבַ נֹות    :ֲאמּוִרים ּדְ ָקְרּבְ   , ִציּבּור ּבְ
ן ֲאָבל ָקְרּבַ    ַמְקִריב. – ְלַהְקִריב ָרָצה ִאם :ָיִחיד ּבְ

  

יָטן    ,ֶהְפׁשֵ
ל ְוִניּתּוָחן   . ִויןׁשָ  - ָוֵאּלוּ  ֵאּלוּ  ׁשֶ

  

ָמָרא    ּגְ

ָנא   : ּתָ
יָטן ִוין - ְוִניּתּוָחן "ֶהְפׁשֵ ָזר" ׁשָ    .ּבְ

  
ה ָאַמר   : ִחְזִקּיָ
ִיין ט ִמּנַ ֶוה ְוִניּתּוַח  ְלֶהְפׁשֵ ָ ׁשּ ָזר ׁשֶ   ? ּבְ

ֱאַמר ּנֶ ֵני ְוָנְתנוּ ... " :ׁשֶ ַח  ַעל ֵאׁש  ַהּכֵֹהן ןַאֲהרֹ  ּבְ ְזּבֵ    .)ז-ו, א ויקרא( 160"ַהּמִ
ֲעָיא - ֵאׁש  ְנִתיַנת ה ּבָ הּוּנָ   , ּכְ

ט ֲעָיא לֹא - ְוִניּתּוַח  ֶהְפׁשֵ ה ּבָ הּונָּ   .  ּכְ
  

ֵעי ַהאי   כז,א    !ְלגּוֵפיּה  ֵליּה  ִמיּבָ
  

יִמי ַרב ָאַמר ר ׁשִ י ּבַ   : ַאׁשִ
יּה  ְחּתֵ ּכַ ֵיילְ  ַאׁשְ ֲהָוה ַאּבַ ר ּדַ    :ִלְבֵריּה  ֵליּה  ַמְסּבַ

ַחט"" ִחיָטה - )ה, א ויקרא( 161"ְוׁשָ ָזר ׁשְ יָרה ּבְ ׁשֵ   . ּכְ

אָת  ֵמַאִין ְוִכי   ? ּבָ
ָלל ֱאַמר ִמּכְ ּנֶ ה": ׁשֶ ךָ  ּוָבֶניךָ  ְוַאתָּ ְמרוּ  ִאתְּ ׁשְ ְתֶכם ֶאת תִּ ֻהּנַ   , )ז, יח במדבר( 162"כְּ

ִחיָטה. ֲאִפיּלוּ  ֲאִני ׁשֹוֵמַע     ׁשְ
ְלמּוד ַחט": לֹוַמר תַּ ן ֶאת ְוׁשָ ָקר ּבֶ ֵני ְוִהְקִריבוּ ' ה ִלְפֵני ַהּבָ ם ֶאת ֲהִניםַהּכֹ ןַאֲהרֹ ּבְ   , )ה, א ויקרא( "ַהּדָ

ָלה ּבָ ה ִמְצַות - ְוֵאיָלךְ  ִמּקַ הּוּנָ   . ּכְ

ַחט ָידוֹ  ְוָסַמךְ " ד -  )ה- ד, א ויקרא( 163"... ְוׁשָ ִחיָטה ַעל ִליּמֵ ְ יָרה ַהׁשּ ׁשֵ ּכְ ָזר" ׁשֶ   . ּבְ
  

ִדי ָלה ,ִמּכְ ּבָ ה ִמְצַות -  ְוֵאיָלךְ  "ִמּקַ הּוּנָ   , "ּכְ
                                                             

ח אָֹתּה ִלְנָתֶחיָה ו ו ו ו  160 יט ֶאת ָהעָֹלה ְוִנתַּ ַח ְוָעְרכּו ֵעִצים ַעל ָהֵאׁש  זזזז. ְוִהְפׁשִ ְזּבֵ ֵני ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ֵאׁש ַעל ַהּמִ  ְוָנְתנּו ּבְ

ה ְוִהְק  161 ָקר ִלְפֵני ְיהֹוָ ן ַהּבָ ַחט ֶאת ּבֶ ַתח אֶֹהל מֹוֵעדְוׁשָ ר ּפֶ ַח ָסִביב ֲאׁשֶ ְזּבֵ ם ַעל ַהּמִ ם ְוָזְרקּו ֶאת ַהּדָ ֵני ַאֲהרֹן ַהּכֲֹהִנים ֶאת ַהּדָ   ִריבּו ּבְ
162
ם ֲעבַֹד   רֶֹכת ַוֲעַבְדתֶּ ית ַלּפָ ַח ּוְלִמּבֵ ְזּבֵ ַבר ַהּמִ ְתֶכם ְלָכל ּדְ ֻהּנַ ְמרּו ֶאת ּכְ ׁשְ ָך תִּ ה ּוָבֶניָך ִאתְּ ָנה ֶא ְוַאתָּ ֵרב יּוָמתת ַמתָּ ר ַהּקָ ְתֶכם ְוַהּזָ ֻהּנַ ן ֶאת ּכְ   תֵּ
ר ָעָליוְוָסַמְך ָידֹו ַעל רֹאׁש ָהעֹלָ  דדדד 163 ָקר ִלְפֵני ה  הההה. ה ְוִנְרָצה לֹו ְלַכּפֵ ן ַהּבָ ַחט ֶאת ּבֶ ַח ָסִביב  'ְוׁשָ ְזּבֵ ם ַעל ַהּמִ ם ְוָזְרקּו ֶאת ַהּדָ ֵני ַאֲהרֹן ַהּכֲֹהִנים ֶאת ַהּדָ ְוִהְקִריבּו ּבְ
ַתח אֶֹהל מֹוֵעדֲאׁשֶ    ר ּפֶ

  רש"י
  מתי' 

 . ככבש התמיד:הבשר בחמשה
. שי עשרוים היה ושי הסולת
   כהים:

. דבעין כל במה דברים אמורים
הי כהים לכל בהמה ובעין 

   פיס:
. יחיד את הקריב כהןאם רצה ל

   הכל ובלא פייס:
. של ציבור ושל הפשיטן ויתוחן

יחיד שוין להיות כשירין בזר 
  והכי מפרש בגמרא: 

  
  גמ' 

. דיבעי האי מבעיא ליה לגופיה
כהן מיעוטא מא לן להפשט 

   ויתוח:
. הא דהוה מסבר ליה לבריה

דחזקיה והכי מסבר ליה יהליה 
דתיא בתורת כהים ושחט 

   ה בזר כשירה:שחיט
. לישא דמתי' וכי מאין באת

הוא וכי מאין באת לומר פסולה 
שזקקת להביא מקרא 

   להכשירה:
. ומתוך אותו מכלל שאמר כו'

   כלל הייתי בא לפסול:
תלמוד לומר ושחט והקריבו 

. ומדכתיב כהן בקבלה הכהים
ובשחיטה לא כתיב מכלל 
דושחט אבעלים קאי וסמך ידו 

שחיטה ושחט לימד על ה
שכשירה בזר עכ''ל משה ומיה 
הוה מסבר אביי לבריה הא 

   דחזקיה הכי:
. למדו כאן דמקבלה מכדי

ואילך מצות כהוה והך תית 
אש בתר קבלה כתיבה למה לי 

  למכתב בה כהוה:
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נֵ  ְוָנְתנוּ " ה - )ז, א ויקרא( 164"ןַאֲהרֹ  יּבְ   ? ִלי ָלּמָ
ט ְלַמעֹוֵטי    .ְוִניּתּוַח  ֶהְפׁשֵ

  
י ּתִ   , ִאיְצְטִריךְ  ְוַאּכַ
ֲעָתךְ  ָסְלָקא יָון :ָאִמיָנא ּדַ ָלאו ּכֵ ָבא ֲעבֹוָדה ּדְ ְמַעּכְ ָרה ּדִ ּפָ ֵעי לֹא ,ִהיא ּכַ יּבָ ה ּתִ הּוּנָ    .ּכְ

ַמע ָקא ה ָבֵעיּדְ  :ָלן ַמׁשְ הּוּנָ   ! ּכְ
  
אֶא  ֵני ְוָעְרכוּ ": ֵמָהָכא לָּ ָתִחים ֶאת ֲהִניםַהּכֹ ןַאֲהרֹ  ּבְ ֶדר ְוֶאת אׁש ָהרֹ ֶאת ַהּנְ   , )ח, א ויקרא( 165"ַהּפָ

ִדי ָלה ,ִמּכְ ּבָ ה ִמְצַות - ְוֵאיָלְך  "ִמּקַ הּוּנָ   , "ּכְ
ה -  "ְוָעְרכוּ "   ? ִלי ָלּמָ

ט ְלַמעֹוֵטי   .ְוִניּתּוַח  ֶהְפׁשֵ
  

ֵני ּורִסידּ  ְלַמעֹוֵטי :ְוֵאיָמא   ! ֵעִצים ִזיֵריגְּ  ׁשְ
  

ָרא ּבְ יְבָחא ִמְסּתַ ְכָוֵתיּה  ּדִ   . ְמַמֵעט ּדִ
  

ה ַרּבָ ְכָוֵתיּה  ִסּדּור, ַאּדְ   ! ְמַמֵעט ּדִ
  

ֲעָתךְ  ָסְלָקא ָלא   : ָמר ָאַמרּדְ  ,ּדַ
ָחה ... לַהּכֹ ֶאת ַהּכֵֹהן ְוִהְקִריב"" ְזּבֵ   . "ֶבׁש ַלּכֶ  ֵאָבִרים הֹוָלַכת זוֹ  - )יג, א ויקרא( "ַהּמִ

ֶבׁש  ֵאָבִרים הֹוָלַכת" ָבֲעָיא הּוא - "ַלּכֶ ה ּדְ הּוּנָ   , ּכְ
ֲעָיא ָלא - ֵעִצים הֹוָלַכת ה ּבָ הּוּנָ   . ּכְ

ֵני ִסיּדּור ָהא ֲעָיא - ֵעִצים ִזיֵריגְּ  ׁשְ ה ּבָ הּוּנָ   ! ּכְ
ה -  "ְוָעְרכוּ "   ? ִלי ָלּמָ

ט ְלַמעֹוֵטי   . ְוִניּתּוַח  ֶהְפׁשֵ
  

   !ְלגּוֵפיּה  יַנִמ  ָהִכי :ְוֵאיָמא
  

א   , )ט, א ויקרא( "לַהּכֹ  ֶאת ַהּכֵֹהן ְוִהְקִטיר": ֶאלָּ
   ?ֲאָתא ְלַמאי

ט ְלַמעֹוֵטי   . ְוִניּתּוַח  ֶהְפׁשֵ
  
ָחה לַהּכֹ  ֶאת ַהּכֵֹהן ְוִהְקִריב" ְזּבֵ   -  )יג, א ויקרא( "ַהּמִ
ֶבׁש  ֵאָבִרים הֹוָלַכת זוֹ     .ַלּכֶ

ֶבׁש  ֵאָבִרים הֹוָלַכת ה ָבֲעָיאּדְ  הּוא - ַלּכֶ הּוּנָ   , ּכְ
ֲעָיא ָלא - ֵעִצים הֹוָלַכת ה ּבָ הּוּנָ   , ּכְ

ֵני ִסּדּור ָהא ֲעָיא - ֵעִצים ִזיֵריגְּ  ׁשְ ה ּבָ הּוּנָ   . ּכְ
  
  . ְלגּוֵפיּה  - )ז, א ויקרא( "ְוָנְתנוּ "
ַנִים - )ח, א ויקרא( "ְוָעְרכוּ "    ,ׁשְ
ֵני" ַנִים -  )ח, א ויקרא( "ןַאֲהרֹ  ּבְ   , ׁשְ
ַנִים -  )ח, א ויקרא( "ִניםֲה ַהּכֹ"    ,ׁשְ

ֶלה ָלַמְדנוּ  עּון ַלּטָ ּטָ ה ׁשֶ ָ ׁשּ   . ׁשִ
  

  : ַהְמנּוָנא ַרב ָאַמר
ָיא י ֵליּה  ַקׁשְ   : ֶאְלָעָזר ְלַרּבִ

ֶבן - ַהאי ָקר ּבְ ִתיב ַהּבָ ָקר ֶבןוּ  ,ּכְ ִרים - ַהּבָ ָעה ֶעׂשְ ֵעי ְוַאְרּבָ   ! ּבָ
ר ָהֵעִצים ַעל" - ֵליּה  ְוִניָחא ר ָהֵאׁש  ַעל ֲאׁשֶ ַח  ַעל ֲאׁשֶ ְזּבֵ   , )יב, א ויקרא( 166"ַהּמִ

                                                             

164
ַח ְוָעְרכּו ֵעִצים ַעל ָהֵאׁש   ְזּבֵ ֵני ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ֵאׁש ַעל ַהּמִ   ְוָנְתנּו ּבְ
165
ר ַעל ַהּמִ   ר ַעל ָהֵאׁש ֲאׁשֶ ֶדר ַעל ָהֵעִצים ֲאׁשֶ ָתִחים ֶאת ָהרֹאׁש ְוֶאת ַהּפָ ֵני ַאֲהרֹן ַהּכֲֹהִנים ֵאת ַהּנְ ַח ְוָעְרכּו ּבְ   ְזּבֵ
ַח ְוִנתַּ  166 ְזּבֵ ר ַעל ַהּמִ ר ַעל ָהֵאׁש ֲאׁשֶ ְדרֹו ְוָעַרְך ַהּכֵֹהן אָֹתם ַעל ָהֵעִצים ֲאׁשֶ   ח אֹתֹו ִלְנָתָחיו ְוֶאת רֹאׁשֹו ְוֶאת ּפִ

  רש"י
  

. דלא למעוטי הפשט ויתוח
כתיב בה כהן ותילף מהכא 
דדוקא כתיב קרא ואי לא ותו 

דלא כתיב כהן  הוה אמיא האי
בהפשט ויתוח משום דלא 
אצטריך הוא דגלי ליה דבעי 

   כהוה מקבלה ואילך:
. דאין כפרה דלא מעכבא כפרה

    אלא בדם:
אלא מהכא וערכו בי אהרן 

. הרי למדו מקבלה הכהים
שאין צריך כהוה אלא למעוטי 

   הפשט ויתוח:
אימא למעוטי סידור שי גזירי 

תיב . דבין הערבים דלא כעצים
בהו הכהים אבל בצפרא בהדיא 

   כתיב ובער עליה הכהן:
. דלא יבעי לא סלקא דעתך

סידור גזירין כהוה מדאיצטריך 
למעוטי הולכת עצים מכלל 

   דסידורן בעי כהן:
. הולכת עצים לא בעי כהוה

דהאי כהן דכתיב בהולכת אברים 
על כרחך למעוטי הולכה אחרת 
בעי דאי לגופיה לא איצטריך 

אשמעין מקבלה ואילך דהא 
   מצות כהוה:

. דכתיב בהן וערכו למה לי
   כהוה:

. וכהוה למעוטי הפשט ויתוח
דותו לגופיה כדאמרין דלא 
תימא כיון דלא מיעכבא כפרה לא 
תיבעי כהוה ומדגלי בה דבעיא 
כהוה לא איצטריך למיהדר 
למיכתב כהוה בהערכת תחין 
ואע''ג דלא מיעכבא ועל כרחך 

   וטי כתבי':למע
. הבשר בחמשה שטעון ששה

   והקרבים באחד:
. הדר משי ליה הכי על ויחא ליה

העצים אשר על האש קרא יתירא 
הוא דהכתיב ותו אש וערכו 
עצים וערכו תחים למה לי תו על 
העצים אשר על האש וגו' למידרש 
ביה דהי ו' כהים הוצרכו לדבר 
שאמר בו אש ועצים ומזבח 

שהזקקתי לכם  ואיזהו דבר
למערכה לסדר עצים ואש למזבח 

  בשבילו: 
. תמיד של שחר הוי אומר זה טלה

הזקיקך הכתוב בו למערכת עצים 
חדשה בכל בקר ואש על המזבח 
תוקד בו והך מוקדה סידור 
המערכה היא כדתיא לקמן בפ''ג 
ובער עליה הכהן עצים בבקר 
וערך עליה העולה ואמר מר 

שאר העולה עולה ראשוה אבל 
קרבות לא הוזקקו לחידוש 
מערכה והך עצים ואש דכתיבי 
בבן בקר לאו לאצרוכי סידרי 
עצמו אלא משום דעדיין לא 
אמרה פרשת סידור המערכה 
הכתובה בצו את אהרן וכאן 
התחיל לדבר בצרכי עולה והוצרך 
לומר האיך תיתן כתב לן כאן 
ותו אש וערכו עצים דאסידור 

    מערכה דשחרית קאי:
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ָבר ֵאיֶזהוּ  ֱאַמר ּדָ ּנֶ ַח 'וּ  'ֵאׁש ' ',ֵעִצים' :ּבוֹ  ׁשֶ    '?ִמְזּבֵ
  .ָטֶלה ֶזה :אֹוֵמר ֱהֵוי   כז,ב
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        כז, בכז, בכז, בכז, ב .27
י ָאַמר י ָאַמר ַאִסי ַרּבִ   : יֹוָחָנן ַרּבִ

ר ָזר יּדֵ ּסִ ֲעָרָכה ֶאת ׁשֶ יב - ַהּמַ   . ַחּיָ
יַצד ה הּוא ּכֵ    ?עֹוׂשֶ

  . ְוסֹוְדָרּה  ְוחֹוֵזר ,ּפֹוְרָקּה 
  

  ? ֵליּה  ַאֲהֵני ַמאי
  

א    ,ָזר - ּפֹוְרָקּה  :ֶאלָּ
  . ּכֵֹהן - ְוסֹוְדָרּה 

  
י ָלּה  ַמְתִקיף   : ֵזיָרא ַרּבִ

יָרה ֲעבֹוָדה ְלךָ  ֵיׁש  ְוִכי ׁשֵ ּכְ ְיָלה ׁשֶ לַּ ָזר ּוְפסּוָלה ּבַ    !?ּבְ
  

  !יםּוְפָדִר  ֵאָבִרים ַוֲהֵרי !?ְולֹא
  

יָמָמא ֲעבֹוָדה סֹוף   . ִהיא ּדִ
  

רּוַמת ַוֲהֵרי ן ּתְ ׁשֶ   ! ַהּדֶ
  

ת ִחלַּ יָמָמא ֲעבֹוָדה ּתְ   . ִהיא ּדִ
י ָאַמרּדְ  י ָאַמר ַאִסי ַרּבִ   : יֹוָחָנן ַרּבִ

ׁש  ן ִלְתרּוַמת ָיָדיו ִקיּדֵ ׁשֶ ׁש  ָצִריךְ  ֵאינוֹ  ְלָמָחר -  ַהּדֶ ָבר, ְלַקּדֵ ּכְ ׁש  ׁשֶ ת ִקיּדֵ ִחלַּ    .בֹוָדהֲע  ִמּתְ
  

א ָיא ְוֶאלָּ   ! ַקׁשְ
  

א   : ִאיְתַמר ָהִכי - ִאיְתַמר יכִּ  ,ֶאלָּ
י ָאַמר י ָאַמר ַאִסי ַרּבִ   : יֹוָחָנן ַרּבִ

ר ָזר יּדֵ ּסִ ֵני ׁשֶ יב - ֵעִצים ִזיֵריגְּ  ׁשְ   . ִהיא יֹום ַוֲעבֹוַדת הֹוִאיל, ַחּיָ
  

  : ָרָבא ָלּה  ַמְתִקיף
א ה ֶאלָּ ֵעי ,ֵמַעּתָ יּבָ ִייס ּתִ    !ּפַ

  
ִמיְטֵתיּה  ּתַ ַתְנָיא ָהא ִאׁשְ    :ּדְ

ָכה "ִמי ּזָ ְתרּוַמת ׁשֶ ן ּבִ ׁשֶ ִסּדּור ָזָכה -  ַהּדֶ ֵני ּוְבִסּדּור ַמֲעָרָכה ּבְ    !ֵעִצים" ִזיֵריּגְ  ׁשְ
  

ֲעָיא - יֹום ֲעבֹוַדתּדַ    :ְלֵמיְמָרא ִייס ּבָ    ,ּפַ
ֲעָיא ָלא - ַלְיָלה ֲעבֹוַדת ִייס ּבָ    .ּפַ

  ! ְפָדִריםוּ  ֵאָבִרים ַוֲהֵרי
  

יָמָמא ֲעבֹוָדה סֹוף   . ִהיא ּדִ
  

רּוַמת ַוֲהֵרי ן ּתְ ׁשֶ    !ַהּדֶ
  

ּום ה ִמׁשּ ָהָיה ַמֲעׂשֶ   . ׁשֶ
  

ר יֹום ֲעבֹוַדתּדַ    :ְלֵמיְמָרא ּזָ יב ְוׁשֶ ֲעָיא - ִמיָתה ָעֶליָה  ַחּיָ ִייס ּבָ   , ּפַ
יב ָזר ֵאין ֲעָיא ָלא - ִמיָתה ָעֶליָה  ַחּיָ ִייס ּבָ    .ּפַ

   !ִחיָטהׁשְ  ַוֲהֵרי
  

אֵני ִחיָטה ׁשָ תּדִ  ,ׁשְ    .ִהיא ֲעבֹוָדה ְתִחלַּ

  רש"י
   . מיתה:חייב

. הזר אין צריך כהן פורקה
לסתור סידורה אלא הזר 

   בעצמו:
. הקטר והרי אברים ופדרים

חלבים שהוא כל הלילה 
ושוויהו לעיל [כד.] מארבע 
עבודות שהזר חייב עליהן 

   מיתה:
. דכתיב והרי תרומת הדשן

   כהוה:
. וכי יש לך עבודה אלא קשיא

   שכשירה בלילה שפסולה בזר:
. דכתיב ובער בודת יום היאוע

   עליה הכהן עצים בבקר בבקר:
. דחשיבא כולי האי אלא מעתה

שהיא עבודת יום וזר חייב 
   עליה:

. למימרא דעבודת יום בעי פייס
מדאתקיף רבא אלא מעתה 
תבעי פייס מכלל הך עבודה היא 

 בעיא:
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י ַרב ְוִאיֵתיָמא, זּוְטָרא ָמר ָאַמר167   : ַאׁשִ

ַנן ָלא ,ֲאַנן ְוָהא    :ָהִכי ּתְ
ה ָלֶהם "ָאַמר יַע  ִאם ּוְראוּ  ְצאוּ  :ַהְממּוּנֶ ִחיָטה ְזַמן ִהּגִ ְ   . (יומא כח.) "ַהׁשּ
ֵני ְזַמן' ְוִאיּלוּ     !ָקָתֵני ָלא 'ֵעִצים יִזיֵר גְּ  ׁשְ

  
ֵלית ַהךְ  ָתא ָלּה  ּדְ ַקּנְ    ,ָקָתֵני -  ּתַ
ִאית ַהךְ  ָתא ָלּה  ּדְ ַקּנְ    .ָקָתֵני ָלא - ּתַ

  
א ָאְמֵר  ְוִאיּכָ    :יּדְ

י ָלּה  ַמְתִקיף   : ֵזיָרא ַרּבִ
ׁש  ֲעבֹוָדה ְלךָ  ֵיׁש  ְוִכי ּיֵ ָזר ּוְפסּוָלה ֲעבֹוָדה ַאֲחֶריָה  ׁשֶ     !?ּבְ

  
  ! ּוְפָדִרים ֵאָבִרים יַוֲהֵר    כח,א

  
יָמָמא ֲעבֹוָדה סֹוף   . ִהיא ּדִ

  
רּוַמת ַוֲהֵרי ן ּתְ ׁשֶ   ! ַהּדֶ

  
ת ִחילַּ יָמָמא ֲעבֹוָדה ּתְ   .ִהיא ּדִ

י ָאַמרּדְ    : יֹוָחָנן ַרּבִ
ׁש  ן ִלְתרּוַמת ָיָדיו ִקּדֵ ׁשֶ ׁש  ָצִריךְ  ֵאינוֹ  ְלָמָחר -  ַהּדֶ ׁש  ְכָברׁשֶ  ,ְלַקּדֵ ת ִקּדֵ ִחלַּ   . ָדהֲעבוֹ  ִמּתְ

  
א ָיא ֶאלָּ    !ַקׁשְ

  
א    :ִאְתַמר ָהִכי - ִאְתַמר ִאי ,ֶאלָּ
י ָאַמר י ָאַמר ַאִסי ַרּבִ   : יֹוָחָנן ַרּבִ

ר ָזר יּדֵ ּסִ ֵני ׁשֶ יב - ֵעִצים ִזיֵריגְּ  ׁשְ   , ַחּיָ
ה ַוֲעבֹוָדה הֹוִאיל ּמָ   . ִהיא ּתַ

  
  : ָרָבא ָלּה  ַמְתִקיף

א ה ֶאלָּ ֵעי ,ֵמַעּתָ ּבָ ִייס ּתִ   ! ּפַ
  
ֲעָיא ָלאוְ  ִייס ּבָ    !?ּפַ

   :ְוָהַתְנָיא
ָכה "ִמי ּזָ ְתרּוַמת ׁשֶ ן ּבִ ׁשֶ ה -  ַהּדֶ ִסיּדּור ִיְזּכֶ ֵני ּבְ   ! ֵעִצים" ִזיֵריגְּ  ׁשְ

  
   :ָקָאַמר ָהִכי

יסוּ  ְפֵני ָלּה  ְיַפּיְ   ! ַעְצָמּה  ּבִ
  

ְדָאְמִריַנן    .ּכִ
  

ה ֲעבֹוָדהּדַ  :ְלֵמיְמָרא ּמָ יב ְוָזר ּתַ ֲעָיא - יָתהִמ  ָעֶליָה  ַחּיָ ִייס ּבָ   , ּפַ
יב ָזר ֵאין ֲעָיא ָלא - ִמיָתה ָעֶליָה  ַחּיָ ִייס ּבָ    .ּפַ

ִחיָטה ַוֲהֵרי   ! ׁשְ
  

אֵני ִחיָטה ׁשָ תּדִ  ,ׁשְ יָמָמא ֲעבֹוָדה ְתִחילַּ    .ִהיא ּדִ
  

ה ֲעבֹוָדהּדַ  :ְלֵמיְמָרא ּמָ ִע  – ּתַ ִייסי ּבָ   ,ּפַ

                                                             
  קושיא על רבי יוחנן שסידור שני גזירי עצים היא חלק מעבודת היום 167

  רש"י
. שיהא סידור והא אן לא תן

   שי גזירין עבודת יום:
. אם זמן השחיטהאם הגיע 

האיר המזרח ועת לשחוט את 
התמידין שהשחיטה פסולה 
בלילה דכתיב (ויקרא יט) ביום 

   זבחכם:
. אם שחט דלית ליה תקתא

   בלילה:
. אם סידרן דאית ליה תקתא

בלילה פורקן וחוזר וסודרן ביום 
לכך לא הטריחו לעלות לגג 
ולראות אם הגיע שאותו הטורח 

חת לא הטריחו אלא שבפעם א
עלה מאור הלבה ודימו שהאיר 
המזרח ושחטו את התמיד 
כדקתי לה בפ''ג [דף כח.] אבל 
סידר גזירין סידורו בקרקע 
עזרה משהאיר המזרח ואם 
טעה במאור הלבה לא איכפת 

   להו שהרי יש תקה בדבר:
. סידור עבודה שיש אחריה

סידור שי גזירין ופסולה בזר 
  להתחייב מיתה: 

. לא דריםוהרי איברים ופ
גרסין לכוליה הך גירסא 
דאיברים ודתרומת הדשן הכא 
דהא מין להו לגבי פלוגתייהו 
דרב ולוי בעבודה שאין אחריה 
עבודה ואגב שיטפא דריהטא 
דגירסא דלעיל דלישא קמא 
דרבי זירא הדר וגרסיהו 
בלישא בתרא וה''ג יש לך 
עבודה שיש אחריה עבודה 
ופסולה בזר אלא אי איתמר 

   ':כו
. דשלים הואיל ועבודה תמה

ליה סידור: למימרא דעבודה 
תמה בעי פייס כו' עד משום 

  מעשה שהיה לא גרסין:

    



  בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישימותר  0526071122לדניאל ברק ווינט  כל הזכויות שמורות                                                                                                         ְסדּוָרה ְּגָמָרא

     

 

128  

ׁש  ֲעבֹוָדה ּיֵ ֲעָיא ָלא -  ֲעבֹוָדה ַאֲחֶריָה  ׁשֶ ִייס ּבָ    .ּפַ
   !ּוְפָדִרים ֵאָבִרים ַוֲהֵרי

  
יָמָמא ֲעבֹוָדה סֹוף    .ִהיא ּדִ

  
רּוַמת ֲהֵרי ן ּתְ ׁשֶ    !ַהּדֶ

  
ּום ה ִמׁשּ ָהָיה ַמֲעׂשֶ   .ׁשֶ

  
  

י ַרב ְוִאיֵתיָמא זּוְטָרא ָמר ָאַמר   : ַאׁשִ
ֵניָנא ַנִמי ֲאַנן ַאף    :ּתָ

ה ָלֶהם "ָאַמר יַע  םִא  ּוְראוּ  ְצאוּ  :ַהְממּוּנֶ ִחיָטה ְזַמן ִהּגִ ְ   . (יומא כח.) "ַהׁשּ
  . ָקָתֵני ָלא 'ֵעִצים ִזיֵריגְּ  ִסיּדּור ְזַמן' ְוִאיּלוּ 

  
ֵלית ַהךְ  ָתא ָלּה  ּדְ ַקּנְ    ,ָקָתֵני -  ּתַ
ִאית ַהךְ  ָתא ָלּה  ּדְ ַקּנְ    .ָקָתֵני ָלא - ּתַ

  
        הדרן עלך בראשונההדרן עלך בראשונההדרן עלך בראשונההדרן עלך בראשונה

  רש"י
. דסידור אף אן מי תיא

גזירין עבודה תמה היא כרבי 
יוחן ודלא כרב ולוי דלא מו 
לה בעבודה שזר חייב עליה 
משום דיש אחריה סידור 

   איברים:
. ירין לא קתיואילו זמן שי גז

אלמא עבודת לילה היא והוא 
גמר סידור מערכה וסידור 
האיברים שהוא עבודת יום 
תחילת עבודה אחרת היא ולא 

 גמר סידור המערכה היא:

    


