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    ַהְממּוֶּנה"ַהְממּוֶּנה"ַהְממּוֶּנה"ַהְממּוֶּנה"    ָלֶהםָלֶהםָלֶהםָלֶהם    "ָאַמר"ָאַמר"ָאַמר"ָאַמר    ––––ג' ג' ג' ג' פרק פרק פרק פרק     יומאיומאיומאיומאמסכת מסכת מסכת מסכת 

        בבבב- - - - כח, אכח, אכח, אכח, א .1
ָנה    ִמׁשְ

ה ָלֶהם ָאַמר יַע  ִאם ּוְראוּ  ְצאוּ : ַהְממּוּנֶ ִחיָטה ְזַמן ִהּגִ ְ   . ַהׁשּ
יַע  ִאם ְרַקאי: אֹוֵמר ָהרֹוֶאה -ִהּגִ   . ּבַ

ן ַמְתָיא מּוֵאל ּבֶ   : אֹוֵמר ׁשְ
ֵני ֵהִאיר" ְזָרח לכָּ  ּפְ ֶח ׁשֶ  ַעד ַהּמִ    ."!ֵהן: "אֹוֵמר ְוהּוא ?"ְברֹוןּבְ

  

ה    ְלָכְך? הּוְצְרכוּ  ְוָלּמָ
ַעם ּפַ ָבָנה ְמאֹור ָעָלה ַאַחת ׁשֶ ֵהִאיר ְוִדיּמוּ , ַהּלְ ֲחטוּ , ִמְזָרח ׁשֶ ִמיד, ֶאת ְוׁשָ    ַהתָּ

ֵריָפה ְלֵבית ְוהֹוִציאּוהוּ  ְ   . ַהׂשּ
  

דֹול ּכֵֹהן הֹוִרידוּ  ִביָלה ְלֵבית ּגָ   . ַהטְּ
  

ָל  ֶזה ׁש  ָהָיה לַהּכְ ְקּדָ ּמִ   : ּבַ
ל יֵסךְ  ּכָ   , ְטִביָלה ָטעּון -  ַרְגָליו ֶאת ַהּמֵ

יל ְוָכל טִּ    .ְוַרְגַלִים ָיַדִים ִקיּדּוׁש  ָטעּון - ַמִים ַהּמַ
   

ָמָרא   כח,ב    ּגְ

ְנָיא:    ּתַ
י" ָמֵעאל ַרּבִ   : אֹוֵמר ִיׁשְ

ַרק ְרַקאי ּבָ   . ּבַ
י   : אֹוֵמר ֲעִקיָבא ַרּבִ

ְרַקאי ָעָלה    .ּבַ
ן ַנחּוָמא ּיֹון ּבֶ   : אֹוֵמר ַאַּפְקׁשִ

ְרַקאי ַאף ֶחְברֹון ּבַ   . ּבְ
ן ַמְתָיא מּוֵאל ּבֶ ה 168168168168ׁשְ ָייסֹות ַעל ַהְממּוּנֶ   :אֹוֵמר ַהּפְ
ֵני ֵהִאיר ְזָרח לּכָ  ּפְ ֶחְברֹון? ַעד ַהּמִ ּבְ    ׁשֶ

י ן ְיהּוָדה ַרּבִ ֵתיָרא ּבֶ   : אֹוֵמר ּבְ
ֵני ֵהִאיר ְזָרח לּכָ  ּפְ ֶחְברֹון ַעד ַהּמִ ל ְוָיְצאוּ , ּבְ   . ִלְמַלאְכּתֹו" ִאיׁש  ִאיׁש  ָהָעם ּכָ

  
   ָהִכי, ִאי

  טּוָבא! ֵליּה  ָנַגּה 
  

ּכֹור    ָקָאְמִריַנן. ּפֹוֲעִלים ִלׂשְ
  
  
  

                                                             

  מסורת הש"ס. גירסת וילנא: 168

ן ַמְתָיא מּוֵאל ּבֶ   : אֹוֵמר ׁשְ
ה ָייסֹות ַעל ַהְממּוּנֶ ֵני ֵהִאיר: אֹוֵמר ַהּפְ ל ּפְ ְזָרח ּכָ ֶחְברֹון? ַעד ַהּמִ ּבְ  ׁשֶ

  רש"י
  מתי' 

   סגן:. הוא האמר להם הממוה
   . על החומה או על הגג:צאו וראו

. שחיטת התמיד זמן השחיטה
כלומר אם האיר המזרח 
שהשחיטה פסולה בלילה 
כדכתיב (ויקרא יט) ביום 

   זבחכם:
   . זה שעלה לגג:הרואה
. לשון צוהר כמו למען ברקאי

(היות לה ברק (יחזקאל כא) 
   האירו ברקים (תהלים עז):

. עד שראה עד שהוא בחברון
   והר עד חברון:הצ

. מפרש והוא אמר להן הן
   בגמרא:

. לעלות לגג למה הוצרכו לכך
   ולראות:

. צמח תואר עלה מאור הלבה
   הלבה סמוך לשחרית:

   . וחישבו:ודימו
. והוציאוהו לבית השריפה

 כשהביו ששחט בלילה:
   . מפרש לה בגמ':הורידו כ''ג כו'

. קבים הגדולים מיסך רגליו
ו אילן המיסך ולשון מיסך כמ

על הארץ (זיר דף ד:) לפי 
שהצריך לקבים גדולים כורע 
על ברכיו ומכסה גופו את רגליו 
וכן בשאול כתיב (שמואל א כד) 
ושם מערה ויבא שאול להסך 

   את רגליו:
 . מן הכיור: קידוש ידים ורגלים

  
  גמ' 

   . האיר יותר מברק:עלה ברקאי
. האי יצאו איש לשכור פועלים

לאו על הפועלים קאי למלאכתו 
אלא בעה''ב שהוא משכים 

    ביותר למצוא פועלים לשכור:
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        כח, בכח, בכח, בכח, ב .2
  : ָסְפָרא ַרב ָאַמר

ַאְבָרָהם ְצלֹוֵתיּה  י - ּדְ ֲחֵרי ִמּכִ    ּכֹוְתֵלי. ַמׁשְ
  

  : יֹוֵסף ַרב ָאַמר
  ?! ְוִניְגַמר ֵניקּום ָהםֵמַאְבָר  ֲאַנן

  
  : ָרָבא ָאַמר
א ּנָ ַמר - ּתַ    ֵמַאְבָרָהם, ּגָ
ְמִריַנן ָלא - ַוֲאַנן יּה  ּגָ   ?! ִמיּנֵ

ַתְנָיא   : ּדְ

ִמיִני ּוַבּיֹום"" ְ ר ִיּמֹול ַהׁשּ ׂשַ    – )ג, יב ויקרא( "ָעְרָלתוֹ  ּבְ
ד ל ְמַלּמֵ ּכָ ר ַהּיֹום ׁשֶ ׁשֵ א ְלִמיָלה, ּכָ ִריזִ  ֶאּלָ ַהּזְ יִמין יןׁשֶ   , ְלִמְצֹות ַמְקּדִ

ֱאַמר ּנֶ ם" :ׁשֶ כֵּ ׁשְ ּבֹ ַאְבָרָהם ַוּיַ ֲחבֹׁש  ֶקרּבַ   ! )ג, כב בראשית( 169"]ַחמֹורֹו" ֶאת[ ַוּיַ
  

א   : ָרָבא ָאַמר ֶאלָּ
ָיא ָקא ָהא ,יֹוֵסף ַרב    ֵליּה: ַקׁשְ

ְתַנן:    ּדִ
ֶעֶרב ִלְהיֹות ָסִחיםּפְ  ַעְרֵבי "ָחל ת ּבְ ּבָ   : ׁשַ

ָחט ׁש ּבְ  - ִנׁשְ   , ּוֶמֱחָצה ׁשֵ
ַבע -  ְוָקֵרב ׁשֶ   , (פסחים נח.) ּוֶמֱחָצה" ּבְ

ֲחֵטיּה  י ְוִנׁשְ ֲחֵרי ִמּכִ   ! ּכֹוְתֵלי ַמׁשְ
  

ָיא ַמאי   ? ַקׁשְ
ֵבית ּכֹוְתֵלי ְוִדיְלָמא ׁש  ּדְ ְקּדָ ׁש  ַהּמִ ׁשֵ ֲחֵרי ּוֶמֱחָצה ּבְ   , ַמׁשְ

ּום ָלא ִמׁשּ וֵני ּדְ ּוְ   . טּוָבא ִמּכַ
  

   ַנִמי, ִאי
אנֵ  ִאיְצַטְגִנינּות ,ַאְבָרָהם יׁשָ דֹוָלה ּדְ ִלּבוֹ  ָהְיָתה ּגְ   . ּבְ

  
   ַנִמי, ִאי

ּום ָזֵקן ִמׁשּ ב ּדְ יָבה ְויֹוׁשֵ יׁשִ   . ֲהָוה ּבִ
  

ָאַמר י ּדְ י ָחָמא ַרּבִ ַרּבִ   : ֲחִניָנא ּבְ
ל ִמיֵמיֶהן ה לֹא ֲאבֹוֵתינוּ  ׁשֶ ְרׁשָ יָבה ּפָ   . ֵמֶהם ְיׁשִ

ִמְצַרִים ָהיוּ  יָב  - ּבְ ֶהם הְיׁשִ ֱאַמר, ִעּמָ ּנֶ ָרֵאל ִזְקֵני ֶאת ְוָאַסְפתָּ  ֵלךְ ": ׁשֶ   ,)טז, ג שמות( 170"ִיׂשְ
ר ָהיוּ  ְדּבָ ּמִ יָבה - ּבַ ֶהם ְיׁשִ ֱאַמר, ִעמָּ ּנֶ ְבִעים ִלי ֶאְסָפה": ׁשֶ ְקֵני ִאיׁש  ׁשִ ָרֵאל ִמּזִ   . )טז, יא במדבר( 171"ִיׂשְ

ב ָזֵקן - ָאִבינוּ  ַאְבָרָהם יָבה ְויֹוׁשֵ יׁשִ ֱאַמר, הָהיָ  ּבִ ּנֶ א ָזֵקן ְוַאְבָרָהם": ׁשֶ ִמים ּבָ ּיָ   , )א, כד בראשית( 172"ּבַ
ב ָזֵקן - ָאִבינוּ  ִיְצָחק יָבה ְויֹוׁשֵ יׁשִ ֱאַמר, ָהָיה ּבִ ּנֶ י ַוְיִהי": ׁשֶ    ,)א, כז בראשית( 173"ִיְצָחק ָזֵקן כִּ
ב ָזֵקן -  ָאִבינוּ  ַיֲעקֹב יָבה ְויֹוׁשֵ יׁשִ ֱאַמר, ָהָיה ּבִ ּנֶ ָרֵאל ֵניְוֵעי": ׁשֶ ְבדוּ  ִיׂשְ    ,)י, מח בראשית( 174"ִמּזֶֹקן כָּ

ב ָזֵקן   - ַאְבָרָהם ֶעֶבד ֱאִליֶעֶזר יָבה ְויֹוׁשֵ יׁשִ   , ָהָיה ּבִ
ֱאַמר ּנֶ יתוֹ  ְזַקן ַעְבּדוֹ  ֶאל ַאְבָרָהם אֶמרַוּיֹ": ׁשֶ ל ּבֵ ָכל ַהּמֹׁשֵ ר ּבְ    .)ב, כד בראשית( 175"לוֹ  ֲאׁשֶ

  
י ָאַמר   : ֶאְלָעָזר ַרּבִ

                                                             

ע 169 נֹו ַוְיַבּקַ ֵני ְנָעָריו ִאּתֹו ְוֵאת ִיְצָחק ּבְ ח ֶאת ׁשְ ּקַ ֲחבֹׁש ֶאת ֲחמֹרֹו ַוּיִ ּבֶֹקר ַוּיַ ם ַאְבָרָהם ּבַ ּכֵ ׁשְ ר ָאַמר לֹו ָהֱאלִֹהים ַוּיַ קֹום ֲאׁשֶ ֶלְך ֶאל ַהּמָ ָקם ַוּיֵ   ֲעֵצי עָֹלה ַוּיָ
ִמְצָרִיםֱאלֵֹהי ֲאבֵֹתיֶכם  'הָרֵאל ְוָאַמְרתָּ ֲאֵלֶהם ֵלְך ְוָאַסְפתָּ ֶאת ִזְקֵני ִיׂשְ  170 י ֶאְתֶכם ְוֶאת ֶהָעׂשּוי ָלֶכם ּבְ ַקְדתִּ קֹד ּפָ   ִנְרָאה ֵאַלי ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב ֵלאמֹר ּפָ
י ֵהם ִזְקֵני ָהָעם ְוׁשֹ 171 ר ָיַדְעתָּ ּכִ ָרֵאל ֲאׁשֶ ְקֵני ִיׂשְ ְבִעים ִאיׁש ִמּזִ י ׁשִ ה ֶאְסָפה ּלִ ךְ ְטָריו ְולָ ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֹׁשֶ ם ִעּמָ בּו ׁשָ   ַקְחתָּ אָֹתם ֶאל אֶֹהל מֹוֵעד ְוִהְתַיּצְ
ּכֹל 172 ַרְך ֶאת ַאְבָרָהם ּבַ ִמים ַויהָֹוה ּבֵ ּיָ א ּבַ   ְוַאְבָרָהם ָזֵקן ּבָ
י ָזֵקן יִ  173 ִניַוְיִהי ּכִ ִני ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ִהּנֵ דֹל ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ּבְ נֹו ַהּגָ ו ּבְ ְקָרא ֶאת ֵעׂשָ ְכֶהיָן ֵעיָניו ֵמְראֹת ַוּיִ   ְצָחק ַותִּ
ק ָלֶהם 174 ק ָלֶהם ַוְיַחּבֵ ַ ׁשּ ׁש אָֹתם ֵאָליו ַוּיִ ּגֵ ְבדּו ִמּזֶֹקן לֹא יּוַכל ִלְראֹות ַוּיַ ָרֵאל ּכָ   ְוֵעיֵני ִיׂשְ
ל  175 יתֹו ַהּמׁשֵ ר לֹו ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל ַעְבּדֹו ְזַקן ּבֵ ָכל ֲאׁשֶ ַחת ְיֵרִכיּבְ ים ָנא ָיְדָך תַּ   ׂשִ

  רש"י
. תפלת הערב צלותיה דאברהם

   שלו:
. חומות מכי משחרי כותלי

הפוות למזרח שהלביו מהץ 
החמה הבאה מן המזרח ווצצת 
עליהן ובתחילת שבע שעות 
שהחמה באמצע הרקיע בראש 
כל אדם איה עושה עמוד אלא 

ן משחירין אותן תחתיה
הכתלים לפי שאין חמה וצצת 
אלא בראש הכותל בעוביו 
ומיצל חודו של שפת עוביו על 
זקיפת הכותל ומשחרת מההיא 
שעתא וטים צללי ערב וקרוי 

   ערב:
. אן מאברהם יקום וגמר

באת ללמדו להיות זריזין 
   כאברהם:

. הוצרך חל להיות בערב שבת
למהר תמיד של בין הערבים 

יכולת לפי שפסחים שחטו  בכל
אחריו וצריך לצלותן מבעוד יום 
ואמרין התם מוקמין ליה 
אדייה מכי יטו צללי ערב 
וקתי שחט התמיד בשש 
ומחצה ואי מכי משחרי כותלי 
מיקרי בין הערבים שחטיה מכי 

   משחרי דהייו מתחלת שבע:
. לא הוו זקופים דלא מכווי

בצמצום ולפי שהחומה היתה 
מלמטה והולכת  רחבה

ומתקצרת ועולה ולפיכך אין 
חודו של שפת עוביו למעלה 
מיצל על זקיפתו להשחירו עד 

   שתימשך חמה למערב:
. להיות בקי איצטגיות

בהליכות המזלות ותחילות 
השעות דהכי תיא בבבא בתרא 
(דף טז:) וה' ברך את אברהם 
בכל איצטגיות גדולה היתה 
בלבו וכל מלכי מזרח ומערב 
משכימין לפתחו לשאול 

   במזלות:
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ּמוֹ  לׁשֶ תֹוַרת ׁשֵ    ַרּבֹו. ּבְ
  
ק הּוא" ׂשֶ ּמֶ    .)ב, טו בראשית( 176"ֱאִליֶעֶזר ּדַ

י ָאַמר   : ֶאְלָעָזר ַרּבִ
ּדֹוֶלה ֶקה ׁשֶ ל ִמּתֹוָרתוֹ  ּוַמׁשְ   . ַלֲאֵחִרים ַרּבוֹ  ׁשֶ

        
  

                                                             

ק ֱאִליֶעֶזר 176 ׂשֶ ּמֶ יִתי הּוא ּדַ ק ּבֵ ן ִלי ְוָאנִֹכי הֹוֵלְך ֲעִריִרי ּוֶבן ֶמׁשֶ תֶּ ה ַמה תִּ   ַוּיֹאֶמר ַאְבָרם ֲאדָֹני ֱיהֹוִ

  רש"י
. וטריקון של דולה ומשקה

    דמשק:
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        כח, בכח, בכח, בכח, ב .3
  : ַרב ָאַמר
ים ל ָאִבינוּ  ַאְבָרָהם ִקּיֵ ּה  ַהּתֹוָרה ּכָ   , ּכּולָּ

ֱאַמר ּנֶ ר ֵעֶקב": ׁשֶ ַמע ֲאׁשֶ קִֹלי ַאְבָרָהם ׁשָ    ,ּבְ
מֹר[ ׁשְ י ַוּיִ ַמְרתִּ   . )ה, כו בראשית( ]ְותֹורֹוָתי" ֻחּקֹוַתי ִמְצֹוַתי ִמׁשְ
  

יִמי ַרב ֵליּה  ָאַמר ר ׁשִ יא ּבַ   : ַרבלְ  ִחּיָ
ַבע :ְוֵאיָמא   ִמְצֹות! ׁשֶ

  
א ָהא   ִמיָלה. ַנִמי ִאיּכָ

  
ַבע :ְוֵאיָמא   ! ּוִמיָלה ִמְצֹות ׁשֶ

  
   :ֵליּה  ָאַמר

ן ִאם ה - )ה, כו בראשית( "ְותֹורָֹתי ִמְצֹוַתי" ,ּכֵ   ? ִלי ָלּמָ
  

י ַרב ְוִאיֵתיָמא, 177ָרָבא ָאַמר   : ַאׁשִ
ים יִליןּתַ  ֵעירּוֵבי ֲאִפיּלוּ  ָאִבינוּ  ַאְבָרָהם ִקּיֵ   , ְבׁשִ

ֱאַמר ּנֶ ְכָתב ּתֹוָרה ַאַחת -  )ה, כו בראשית( "ֹורָֹתיּת ": ׁשֶ ּבִ ַעל ּתֹוָרה ְוַאַחת ׁשֶ ּבְ ה ׁשֶ   . ּפֶ
  
  
  

                                                             

  בַר מסורת הש"ס. גירסת וילנא:  177

  רש"י
. שצטוו לשאר כל שבע מצות

   בי ח אבל תורה לא תה לו:
. שאיו אפילו עירובי תבשילין

הלכה למשה מסיי אלא תקת 
    סופרים שעתידין לתקן:
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        כח, בכח, בכח, בכח, ב .4
ן אַמְתיָ " מּוֵאל ּבֶ    אֹוֵמר: ׁשְ
ֵני ֵהִאיר"[ ְזָרח לּכָ  ּפְ ֶחְברֹון ַעד ַהּמִ ּבְ   . "!"ֵהן" :אֹוֵמר ְוהּוא ,]?"ׁשֶ
  

  ? "ֵהן :"ָאַמר ַמאן
  

ָקֵאי ַהְך  :ִאיֵליָמא ר ְוהּוא ָחֵלים הּוא -  ַאִאיְגָרא ּדְ ֵ   ?! ְמַפׁשּ
א ָקֵאי ַהךְ  :ֶאלָּ   ? ָיַדע ְמָנא - ַאַאְרָעא ּדְ

  
ֵע  ִאי ָקֵאי ַהךְ  ֵאיָמא: יתּבָ   , ַאַאְרָעא ּדְ

ֵעית ְוִאי ָקֵאי ַהְך  ֵאיָמא: ּבָ   . ַאִאיְגָרא ּדְ
  

ֵעית ָקֵאי ַהךְ  ֵאיָמא: "ִאיּבָ    ַאִאיְגָרא". ּדְ
ֵני "ֵהִאיר ִאיהּו: ָאַמר ְזָרח" לּכָ  ּפְ    ,ַהּמִ

ָקֵאי ַהךְ  ֵליּה  ְוָאַמר ֶחְברֹון "ַעד ַאַאְרָעא: ּדְ ּבְ    ,"?ׁשֶ
  . "ֵהן": ִאיהוּ  יּה לֵ  ְוָאַמר

  
ֵעית ָקֵאי ַהךְ  ֵאיָמא: "ְוִאיּבָ   . "ַאַאְרָעא ּדְ

ֵני "ֵהִאיר ִאיהּו: ָאַמר ְזָרח לּכָ  ּפְ    ,"?ַהּמִ
ֶחְברֹון" "ַעד : ֵליּה  ְוָאַמר ּבְ    ,ׁשֶ
  . "ֵהן": ֵליּה  ְוָאַמר

  
  

  רש"י
. פותר החלום ואיהו מפשר

   כלומר הוא שואל הוא משיב:
   . זה שעל הגג:אמר איהו

   . שאילה היא:עד שבחברון
ואיבעית אימא האי דקאי 

. אמר הן כיצד אמר הא אארעא
דקאי אארעא האיר פי כל 
המזרח בלשון שאילה וזה אומר 
לו עד שבחברון האיר וא''ל האי 
דקאי אארעא הן כך אי שואל 
ומציו בתלמוד ירושלמי (פ''ג 
ה''א) כדי להזכיר זכות אבות 

    ברון:מזכירין ח
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        כט, אכט, אכט, אכט, א    ––––כח, ב כח, ב כח, ב כח, ב  .5
ה    ְלָכְך? הּוְצְרכוּ  "ְוָלּמָ

ַעם[ ּפַ ָבָנה ֹורְמא ָעָלה ַאַחת ׁשֶ ֵהִאיר ְוִדיּמוּ , ַהּלְ ֲחטוּ , ִמְזָרח ׁשֶ ִמיד, ֶאת ְוׁשָ    ַהתָּ
ֵריָפה" ְלֵבית ְוהֹוִציאּוהוּ  ְ   ].ַהׂשּ

  
   ִמיֲחִליף?! ּוִמי

   ְוָהַתְנָיא:
י"   : אֹוֵמר ַרּבִ

יּמּור ּדֹוֶמה ֵאינוֹ  ל תִּ ָבָנה ׁשֶ ל ְלִתיּמּור ּלְ ה ׁשֶ   , ַחּמָ
יּמּור ל תִּ ל, ְועֹוֶלה רְמַתּמֵ  - ְלָבָנה ׁשֶ ַמּקֵ    ּכְ
יּמּור ל תִּ ה ׁשֶ    !ּוְלָכאן" ְלָכאן ַמְפִציַע  - ַחּמָ

  
ָנא ֵבי ּתָ י ּדְ ָמֵעאל ַרּבִ   : ִיׁשְ
ן "יֹום   . ּוְלָכאן" ְלָכאן ּוַמְפִציַע , ָהָיה ַהְמעּוּנָ

  
א ַרב ָאַמר ּפָ   : ּפַ

ַמע ּה: ׁשְ    ִמיּנָ
ֵעיָבא יֹוָמא יּה  - ּדְ א ּכּולֵּ ְמׁשָ   . ׁשִ

  
ּה? ָנְפָקא יְלַמא    ִמיּנָ

  
ּטֹוֵחי   . עֹורֹות ְלׁשַ

  
   ַנִמי, ִאי

ַרׁש    : ָרָבא ְלִכְדּדָ
ה ָ לּוׁש  לֹא ִאׁשּ ה לֹא ּתָ ַחּמָ ַחֵמי ְולֹא ּבַ ה ּבְ   . ַחּמָ

  
  : ַנְחָמן ַרב ָאַמר

א זּוֲהָמא יְמׁשָ ׁשִ י -  ּדְ א ָקׁשֵ יְמׁשָ ִ   . ִמׁשּ
ָנא: ְוִסיָמֵניְך  א ּדְ ַחלָּ   . ּדְ
ְבִריֵרי אּדְ  ׁשַ יְמׁשָ א. ָקׁשוּ  - ׁשִ יְמׁשָ ִ   ִמׁשּ
יְלָפא.: ְוִסיָמֵניְך     ּדִ

  
   ֵמֲעֵביָרה. ָקׁשוּ  - ֲעֵביָרה ִהְרהּוֵרי   כט,א

ָרא ֵריָחא ְוִסיָמֵניְך: ִביׂשְ   . ּדְ
  

יְלֵהי ַקְייָטא ׁשִ ָיא - ּדְ ְייָטא ַקׁשְ   . ִמּקַ
ּנּוָרא: ְוִסיָמֵניְך  ִגיָרא ּתַ   . ׁשְ

  
א ּתָ ִסיְתָוא ִאיׁשְ ָיא - ּדְ ַקְייָטא ַקׁשְ   . ִמּדְ
ּנּוָרא: ְוִסיָמֵניְך    . ְקִריָרא ּתַ

  
א ִמיְגַמר יְקּתָ ַעּתִ ָיא - ּבְ א ַקׁשְ   . ֵמַחְדּתָ

ר ִטיָנא ְוִסיָמֵניְך:   . ִטיָנא ּבַ
  
  

  רש"י
. צימוח תימור חמה ומי מיחלף

   בצימוח תימור לבה:
. עלות השחר תימור של חמה

שבקע וראה כתמר זקוף לשון 
ותמרות עשן (יואל ג) על שם 

   שזוקף ועולה:
. הרקיע קשור בעבים יום המעון

ואין התימור ראה בעד ערפל 
אלא במקום פיזור העבים 

   במקומות הרבה בין עב לעב:
. מדקאמר ביום מיה שמע

   המעון בקע במקומות הרבה:
. יומא דעיבא כוליה שימשא

אפילו במקום צל שהחמה בוקעת 
בכל מקום ואיה יוצאת דרך חלון 
כגד חלוות שהעבים עומדים 
בפיה והיא מתפשט' עליהם 

   ובוקעת בכל פיסוק שבהן:
   . לייבש:לשטוח עורות 

   . בפסח:לא תלוש
חום של  . אותוזוהמא דשמשא

   יום המעון:
. שפיה סתום יפה שלא דא דחלא

יצא ריחו ויחלוש וכשאתה וקב 
קב קטן יוצא שם ריח חזק מאד 
כך יום המעון מתוך שהחמה 
מכוסה וחום שלה כבוש וקבת 

   בכח דרך קב העבים:
. סורים שברירי דשמשא

(בראשית יט) מתרגמין שברירי 
שמש הוקבת בכח דרך קב 

ים הותן עייו כגד העבים קט
הקב קשים לו הסורים יותר מן 

   המסתכל בחמה שבאויר:
. קשה דלף היורד וסימיך דילפא

על האדם משאם כס כל גופו 
  למים: 

. תאות שים הרהורי עבירה
קשים להכחיש את בשרו יותר 

   מגופו של מעשה:
. המריח בשר צלי ריחא דבישרא

   קשה לו ריח מאד שמתאוה לו:
. אלול שהוא סוף י דקייטאשילה

הקיץ קשה מקייטא קשה חומו 
מחום הקיץ של תמוז לפי שכבר 
תחמם כל האויר וגוף הבריות 
בחום הקיץ שעבר עליו תמיד 
מתחמם הוא עתה בחום קל 

   ומזיקו:
. תורא וסימיך תורא שגירא

שהוסק ביום פעמים ושלש חם 
הוא ווח להסיקו בעצים 

   מועטים:
קדחת של ימות  .אישתא דסיתווא

החורף מחממות את החולה בידוע 
שהוא קשה מאד יותר מקדחת 

   המבערתו בימות הקיץ:
. צריך וסימיך תורא קרירא

עצים מרובים להסיקו אף זה 
שהאויר צון והגוף צון והחולי 

   מבעירו בידוע שהוא חולי קשה:
. מיגמר בעתיקתא קשה מחדתא

מי שלמד והסיח דעתו ושכח קשה 
וללמוד מה ששכח יותר לחזור 

   ממה שלא למד:
. טיט וסימיך טיא בר טיא

שגובלים אותו מטיט חומר כותל 
ישן קשה לגבלו יותר מטיט של 

    עפר חדש:
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        כט, אכט, אכט, אכט, א .6
יּמּור[ ל תִּ ה ׁשֶ   ].ּוְלָכאן" ְלָכאן ַמְפִציַע  - ַחמָּ
  

י ָאַמר הוּ  ַרּבִ   : ַאּבָ
ַר  ַטְעֵמיּה  ַמאי יּדְ   ? ּבִ

ְכִתיב: ַח " ּדִ ֶלת ַעל ַלְמַנּצֵ ַחר ַאּיֶ ַ   , )א, כב תהלים( "ַהׁשּ
ָלה ָמה    ,ּוְלָכאן ְלָכאן ַמְפִצילֹות ַקְרֶניָה  - זוֹ  ַאּיָ
ַחר ַאף    ּוְלָכאן. ְלָכאן ַמְפִציַע  - ֶזה ׁשַ

  
י ָאַמר   : ֵזיָרא ַרּבִ
ה ָלה ָלּמָ ר ִנְמׁשְ ָלה? ֶאְסּתֵ    ָלַאּיָ

ָלהַא  ָמה: ְלָך  לֹוַמר ֲעָלּה  ַעל ַוֲחִביָבה ַצר ַרְחָמּה  - ּיָ ל ּבַ ָעה ּכָ ָעה ׁשָ ָעה ְוׁשָ ׁשָ   , ִראׁשֹוָנה ּכְ
ר ַאף ֵורֹוׁש  ַעל ֲחִביָבה ָהְיָתה - ֶאְסּתֵ ל ֲאַחׁשְ ָעה ּכָ ָעה ׁשָ ָעה ְוׁשָ ׁשָ   . ִראׁשֹוָנה ּכְ

  
י ָאַמר   : ַאִסי ַרּבִ
ה ָלה ָלּמָ ר ִנְמׁשְ ַחר? ֶאְסּתֵ ַ    ַלׁשּ

ַחר ַמה: ָך לְ  לֹוַמר ַ ל סֹוף - ׁשּ ְיָלה ּכָ   , ַהלַּ
ר ַאף ל סֹוף - ֶאְסּתֵ ים ּכָ ּסִ   . ַהּנִ

  
א ְוָהא ה ִאיּכָ   ! ֲחנּוּכָ

  
ָנה   . ָאְמִריַנן ָקא ִלְכּתֹוב ִניּתְ

  
ָאַמר ְלַמאן ָהִניָחא ר :ּדְ ָנה ֶאְסּתֵ    ,ִלְכּתֹוב ִניּתְ

א ָאַמר ְלַמאן ֶאלָּ ר :ּדְ ָנה לֹא ֶאְסּתֵ א ַמאי - ֹובִלְכּת  ִניּתְ    ְלֵמיַמר? ִאיּכָ
  

י ָלּה  מֹוִקים ַרּבִ ְנָיִמין ּכְ ר ּבִ י ָאַמר ֶיֶפת ּבַ   . ֶאְלָעָזר ַרּבִ
ָאַמר י ּדְ ְנָיִמין ַרּבִ ר ּבִ י ָאַמר ֶיֶפת ּבַ   : ֶאְלָעָזר ַרּבִ

ה לוּ  ָלּמָ ָתן ִנְמׁשְ ִפלָּ ל ּתְ יִקים ׁשֶ ֶלת? ַצּדִ ַאּיֶ    ּכָ
ָלה ָמה ְלָך:  לֹוַמר ל - זוֹ  ַאּיָ ֶלת ְזַמן ּכָ ְגּדֶ ּמַ    ַמְפִצילֹות, ַקְרֶניָה  ׁשֶ

יִקים ַאף ל - ַצּדִ ין ְזַמן ּכָ ְרּבִ ּמַ ה ׁשֶ ְתִפלָּ ָתן ּבִ ִפלָּ ַמַעת ּתְ   . ִנׁשְ
  
  
  
  
  
  

  רש"י
. דאמר תימור מאי טעמא דרבי

   של חמה מפצע:
. לאו דווקא קט שהרי אילה זו

   אין קרים לקיבה:
. למה משלה אסתר כאילת

:) אמרין במס' מגילה (ד' טו
דאסתר אמרה מזמור זה כיון 
שהגיעה לבית הצלמים סתלקה 
הימה שכיה אמרה אלי אלי 

   למה עזבתי:
. פלוגתא במסכת היחא למ''ד

מגילה (דף ז.) איכא למאן דאמר 
מטמאה את הידים ואיכא 
למ''ד דאיה מטמאה את הידים 

   דלאו ספר היא:
. מוקים לה כרבי בימין בר יפת

להאי שחר כר'  כלומר דריש
   בימין בר יפת:

למה משלה תפלתן של 
. דהאי שחר לשון צדיקים כו'

תפלה הוא דריש ליה כמו רוחי 
בקרבי אשחרך (ישעיה כו) 
למצח על התפלה שהיא כאילת 
שכ''ז שמגדלת קריה מפצילות 
בכל שה ושה וסף בה פיצול 

    אחד:
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        כט, אכט, אכט, אכט, א .7
ֲחטוּ  ִמיד ֶאת "ׁשָ ֵריָפה ְלֵבית ְוהֹוִציאּוהוּ [ ַהתָּ ְ   . ַהׂשּ

  

דֹול ּכֵֹהן הֹוִרידוּ  ִביָלה" ְלֵבית ּגָ   ].ַהטְּ
  

  ? ֵאיַמת
ָאר :ִאיֵליָמא ׁשְ ָנה  ְימֹות ּבִ ָ ָלאו ַסְגָיא ָלא - ַהׁשּ דֹול ּכֵֹהן ּדְ   !?ּגָ

א יֹום :ֶאלָּ ּפּוִרים ּבְ ָבָנה ְמאֹור - ַהּכִ א?! ִמי ַהלְּ   ִאיּכָ
  

   ָקָאַמר: ָהִכי
ּפּוִרים, ּוְביֹום י ַהּכִ ַרק" ָאַמר: ּכִ ְרַקאי ּבָ דֹול ּכֵֹהן הֹוִרידוּ  ,"ּבַ ִביָלה ְלֵבית ּגָ   . ַהּטְ

  
  

  רש"י
. קא סלקא אימת אילימא כו'
ן גדול לבית דעתיה הורידו כה

הטבילה סיפא דמתיתין הוא 
וביום שטעו לשחוט את התמיד 
בלילה קאמר הורידו כ''ג לבית 
הטבילה לשחוט תמיד אחרי 

   הטבילה אימת הוה האי טעות:
. אי ימא בשאר ימות השה

דלאו יוה''כ ובסוף אחד מן 
החדשים כשהלבה צומחת 

   סמוך לעלות השחר:
י . לא דילא סגי דלאו כהן גדול

עבודת שאר ימים דלאו בכהן 
   גדול:

. לצמוח מאור הלבה מי איכא
   סמוך לשחר:

ה''ק וביום הכפורים כי אמר 
. והוציאוהו ברק ברקאי כו'

לבית השריפה מסקא דמילתא 
הוא והורידו כ''ג מילתא באפיה 
פשיה היא ומהדר לאורויי 
בסדר עבודה דיוה''כ והכי 
קאמר כשהרואה אומר ברקאי 

ידין כ''ג ביוה''כ לבית היו מור
    הטבילה שחרית:
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        בבבב- - - - כט, אכט, אכט, אכט, א .8
ֲחטוּ [  ִמיד ֶאת "ׁשָ ֵריָפה" ְלֵבית ְוהֹוִציאּוהוּ  ַהתָּ ְ   ].ַהׂשּ

  
ֵני י ֲאבּוהַּ  ּתָ ַרּבִ   : ָאִבין ּדְ

ְלַבד זוֹ  "לֹא   , ָאְמרוּ  ּבִ
א ְיָלה ִמְנָחה ּוְקִמיַצת, ָהעֹוף ְמִליַקת ַאף ֶאּלָ ּלַ ֵרף" – ּבַ ָ ׂשּ   . תִּ

  
ָלָמא ׁשְ ֲהָוה ַמאי -  "ָהעֹוף "עֹוַלת ּבִ   , ֲהָוה ּדַ

א   כט,ב ָרּה  -^ "קֹוֶמץ" ֶאלָּ ר ,ִנַהּדְ יָמָמא! ְוִנְקְמָצּה  ְוֶנֱהּדַ    ּבִ
  

ֵני הּוא   : ָלּה  ָאַמר ְוהּוא ָלּה  ּתָ
ֵלי ֵרת ּכְ ין ׁשָ ׁשִ ּלֹ  ֲאִפיּלוּ  ְמַקּדְ ְזַמּנוֹ  אׁשֶ   . ּבִ

  
  : ֵמיִתיֵבי

ָלל "ֶזה ל: ַהּכְ ֵרב ּכָ ּיֹום ַהּקָ ּיֹום ָקדֹוׁש  - ּבַ   , ּבַ
ֵרב ְוָכל ְיָלה ַהּקָ ּלַ ין ָקדֹוׁש  - ּבַ ּיֹום ּבֵ ְיָלה ּוֵבין ּבַ ּלַ   , 178ּבַ
ֵרב ְוָכל ין ַהּקָ ּיֹום ּבֵ ְיָלה ּוֵבין ּבַ ּלַ ין ָקדֹוׁש  - ּבַ ּיֹום ּבֵ ְיָלה" ֵביןוּ  ּבַ ּלַ   . ּבַ

ל ִמיַהת: ָקָתֵני ֵרב "ּכָ ּיֹום ַהּקָ ּיֹום" ָקדֹוׁש  - ּבַ    ,ּבַ
ּיֹום"    ִאין, – "ּבַ
ְיָלה לַּ   ! ָלא - ּבַ

  
יְלָמא ֵסל ָקדֹוׁש  ֲאָבל, ִליְקַרב ָקדֹוׁש  ֵאינוֹ  ּדִ   . ִליּפָ

  
י ָמִתיב   : ֵזיָרא ַרּבִ

ר ֶחם ֶאת "ִסיּדֵ ִזיִכין ְוֶאת ַהּלֶ ת ַאַחר ַהּבְ ּבָ ַ   , ַהׁשּ
ִזיִכין ֶאת ִהְקִטירוְ  תׁשַ ּבְ  ַהּבְ סּוָלה - ּבָ   . ּפְ

יַצד ה ּכֵ   ? ַיֲעׂשֶ
יֶחנּ  ת וּ ַיּנִ ּבָ ַ ָאה ַלׁשּ    ,ַהּבָ

ֲאִפיּלוּ  ְלָחן ַעל ָעְמָדה ׁשֶ ֻ ים ָיִמים ַהׁשּ ָכךְ  ֵאין - ַרּבִ לּום" ּבְ   . (מנחות ק.) ּכְ
אי ְקדֹוׁש ? ְוַאּמַ ֵסל ּתִ   ! ְוִתיּפָ

   
  : ָרָבא ָאַמר
ָקא ַמאן יר - מֹוִתיב ּדְ ּפִ    מֹוִתיב. ָקא ׁשַ

י ֲאבּוּה וַ  ַרּבִ    ,ָקָאַמר אַמְתִניָת  - ַנִמי ָאִבין ּדְ
ר ֵאין - ַלְיָלה: ְוָקָסַבר   , ְזַמן ְמחּוּסָ

ר -  יֹום   ְזַמן. ְמחּוּסָ
  

י י ָמֵטי ּכִ י ּבֵ ְמׁשֵ ְקדֹוׁש  ׁשִ   ! ְוִתְפסֹול ּתִ
  

  : ָרִביָנא ָאַמר
ַדם ּקָ קוֹ  ׁשֶ   . ְוִסלְּ

  
י ַרב ְוִאיֵתיָמא ,זּוְטָרא ָמר    ָאַמר: ַאׁשִ

יָמא ֲאִפיּלוּ  ּלֹ :ּתֵ ׁשֶ קוֹ וְ  ָקַדם אּבְ   , ִסלְּ
יָון רוֹ  ּכֵ ּדְ ּסִ ּלֹ ׁשֶ ִמְצָותֹו, אׁשֶ ה ּכְ רוֹ  ַנֲעׂשָ ִסּדְ מֹו ׁשֶ   ַהּקֹוף. ּכְ

  
  
  

                                                             

ֵרב ְוָכלהגהות הב"ח. גירסת וילנא:  178 ְיָלה ַהּקָ ּלַ יְ   - ּבַ ּלַ   ָלהָקדֹוׁש ּבַ

  רש"י
. לא זבח לבדו ששחט בלילה אמרו לא זו בלבד

   ישרף:
אלא אף מליקת העוף וקמיצת המחה בלילה 

. דגמרי להו משחיטה דמליקת העוף תשרף
   וקמיצת מחה במקום שחיטת הזבחים הם:

  . אי אפשר להחזירה: מאי דהוה הוה
הוא אמר לה האי . להא מתיתין והוא תי לה

   תירוצא מדעתו:
. והקומץ טעון כלי שרת מקדשין שלא בזמו

מתן כלי וכיון שקידש הקומץ בכלי לשם קומץ 
איו חוזר להיות טבל כמחה שלא קמצה ועל 
   כרחיה מאחר שזה קרוי קומץ איך הוו שירים:

. כגון המחות והלבוה והדם כל הקרב ביום
   והקטורת:

   ום ויקדש קדושת הגוף:. בכלי שרת ביקדוש
. כגון מחת סכים דאמר מר כל הקרב בלילה

   (מחות מד:) ומחתם וסכיהם אפילו בלילה:
. בכלי שרת קדושת הגוף אם תו בהן קדוש

   בלילה:
קתי מיהת כל הקרב ביום קדוש ביום אבל 

   . איו קדוש:בלילה לא
. להיות כשר ליקרב אבל קדוש להיות ליקרב

קדושה ליפסל בטבול יום  מוכשר באותה
ובמחוסר כפורים אם גע בו וביוצא אם יצא 
ובליה אם לן וזו גם היא פסלת בליה דקי''ל 
בזבחים (דף פז.) עמוד השחר עושה ליה 

   ופסלת קמיצת לילה שאין חוזרת עוד לטבלה:
. שלא סדרה בשבת לעמוד שם שבעת פסולה

''ימים כמשפטם והרי היא מחוסרת זמן [ול 
דל''ג פסולה דהא מסקא דשמעתין לא חשיב 
סידור יום ראשון סידור אלא כסידרו הקוף 
וכמוח בקופסא דמי ולמה יפסול הלחם 
בהקטרת הבזיכין והלא לא קידש השלחן 
ללחם כלל אא''כ פירקו בשבת הבאה ויחזור 
ויסדרו והכי מוכח מי מדקתי כיצד יעשה 

ש ר''ח אלמא יש תקה לדבר וה'' גריס בפירו
איש רומי מתיב רבי זירא כו' והקטיר הבזיכין 
בשבת כיצד יעשה וכו' ורבותא הוא דקיט 
אע''ג דהקטיר הבזיכין בשבת כמו שרגילין 

   לעשות יביא בזיכין אחרים ויסדר עם הלחם]:
   . על השלחן עד שבת הבאה:כיצד יעשה ייחו

. כיון דכלי שרת מקדשין שלא תיקדש ותיפסל
ויקדש השלחן את הלחם מאחד  בזמו ליפסל

   בשבת ליפסול בסידור שלא בזמו:
אמר רבא האי דקא מותיב שפיר קא מותיב 

. דמותבי ליה מייה לאו ואבוה דרבי אבין
שמעתתא דאמוראי אמר דימא דאיתותב אלא 
מתיתא תא וצריכין או ליישב דלא ליקשו 
מתיתא אהדדי ותרציהו הכי קסבר תא 

לילה לא הוי חסרון זמן הואיל  דאבוה דר' אבין
והיתה ראויה ליקדש בכלי שרת שחרית הלכך 

   כלי שרת מקדשין הקומץ בלילה:
. דבר שאין זמו היום עד אבל יום מחוסר זמן

מחר והרי הוא מחוסר זמן יום שלם הוי חסרון 
   זמן וכ''ש זה שאיו זמו לקדש עד יום השבת:

ה . דלילי שבת שהיא ראויכי מטי בי שמשי
לקדש מחר תקדש על השלחן דקאמרת לילה 
אין מחוסר זמן ותיפסל משום סידור לילה 

   ולשחרית פסל בליה:
   . סמוך לחשיכה ערב שבת:שקדם וסילקו

   . בחסרון זמן:שלא כמצותו
. שלא מדעתו שהרי עשה כמו שסידרו הקוף

סדר קודם ליל שבת על השלחן בשעה שהוא 
מץ בלילה מחוסר זמן דלא דמי לקומץ שק

ולחם שסדר בליל שבת דלאו מחוסר זמן הוא 
וקדוש ליפסל (ועתה בשבת כשמגיע זמן עריכת 
לחם הפים הכהן יכס שחרית ויסלק ויסדר 
שית) וכשמגיע זמו אין השלחן מקדשו עד 

  שיסלקו ממו ויחזור ויסדרו: 
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        ל, אל, אל, אל, א    ––––כט, ב כט, ב כט, ב כט, ב  .9
ָלל "ֶזה ׁש  ָהָיה ַהּכְ ְקּדָ ּמִ ל[  :ּבַ יֵסךְ  ּכָ   , ְטִביָלה ָטעּון - ַרְגָליו ֶאת ַהמֵּ

יל ְוָכל טִּ   ]."ְוַרְגַלִים ָיַדִים ִקיּדּוׁש  ָטעּון - ַמִים ַהּמַ
  

ָלָמא ׁשְ ּום - "ַרְגַלִים" ּבִ    ,ִניצֹוצֹות ִמׁשּ
א    ַטְעָמא? ַמאי - "ָיַדִים" ֶאלָּ

  
י ָאַמר א ַרּבִ   : ַאּבָ

ף ִמְצָוה^אֹוֶמֶרת:  זֹאת   ל,א ְפׁשֵ   . ְלׁשַ
  

יע י ֵליּה  ְמַסּיַ   , ַאִמי ְלַרּבִ
ָאַמר י ּדְ   : ַאִמי ַרּבִ
ֵצא ָלָאָדם ָאסּור ּיֵ ִניצֹוצֹות ׁשֶ ַעל ּבְ י ׁשֶ ּבֵ   , ַרְגָליו ּגַ
ֵני ְרָאה ִמּפְ ּנִ ְכרּות ׁשֶ ְפָכה, ּכִ ָניו ַעל ַלַעז ּומֹוִציא ׁשָ ֵהן ּבָ   . ַמְמֵזִרים ׁשֶ

  
א ַרב ָאַמר ּפָ   : ּפַ

ְמקֹוָמּה  צֹוָאה ַמע ְקִריַאת ִלְקרֹות ָאסּור - ּבִ   . ׁשְ
  

ֵמי ֵהיִכי   ? ּדָ
יָטא! – ִנְרֵאיתּדְ  ִאי ׁשִ    ּפְ
ָנה לֹא - ִנְרֵאית ָלאּדְ  ִאי ֵרת! ְלַמְלֲאֵכי ּתֹוָרה ִניּתְ ָ   ַהׁשּ
  

ב ,ְצִריָכא ָלא יֹוׁשֵ   , ִנְרֵאיתוְ  - ּדְ
   ִנְרֵאית. ְוֵאיָנּה  - עֹוֵמד

  
ָנא ּוַמאי רוֹ  ַעל ִמּצֹוָאה ׁשְ ׂשָ   ? ּבְ

ַמר: ִאיּתְ    ּדְ
רוֹ  ַעל צֹוָאה ׂשָ ָהיוּ  אוֹ , ּבְ ֵבית ָיָדיו ׁשֶ א ּבְ ּסֵ    -  ַהּכִ

  : ָאַמר הּוָנא ַרב
רמוּ  ַמע ְקִריַאת ִלְקרֹות ּתָ    ,ׁשְ

א ַרבוְ    : ָאַמר ִחְסּדָ
ַמע. ְקִריַאת ִלְקרֹות ָאסּור   ׁשְ

  
ְמקֹוָמּה    , זּוֲהָמא ָנֵפיׁש  -  ּבִ

ּלֹ ְמקֹוָמּה  אׁשֶ   . זּוֲהָמא ָנֵפיׁש  ָלא - ּבִ
  

  

נוּ  ָנן: ּתָ    ַרּבָ
עּוָדה "ֲהָלָכה סְּ   : ּבַ

ין יֹוֵצא ָאָדם תִּ   . ְוִנְכָנס ַאַחת דוֹ ָי  נֹוֵטל - ַמִים ְלַהׁשְ
ר יּבֵ י נֹוֵטל -  ְוִהְפִליג ֲחֵבירוֹ  ִעם ּדִ תֵּ   ְוִנְכָנס. ָיָדיו ׁשְ

הּוא חּוץ ִיּטֹול לֹא   -  נֹוֵטל ּוְכׁשֶ ֵנס ִמּבַ   , ְוִיּכָ
ֵני ד ִמּפְ    ,ֲחׁשָ

א ב ִנְכָנס  :ֶאּלָ ְמקֹומוֹ  ְויֹוׁשֵ י ְונֹוֵטל ּבִ תֵּ   , ָיָדיו ׁשְ
ִפיַח  ּוַמֲחִזיר   . ָהאֹוְרִחין" ַעל ַהטָּ

   
א ַרב ָאַמר   : ִחְסּדָ

א ֲאַמַרן ָלא ּתֹות ֶאלָּ   , ִלׁשְ
חּוץ נֹוֵטל - ֶלֱאכֹול ֲאָבל   ְוִנְכָנס, ִמּבַ

ֵמיַדע ֲאִניָנא ָיִדיַע  ּדְ ֲעֵתיּה  ּדַ   . ּדַ
  

ר ַנְחָמן ַרב ָאַמר   : ִיְצָחק ּבַ
ּתֹות ֲאִפיּלוּ  ,ַוֲאָנא ֲאִניָנא ָיְדִעי ֵמיַדע, ַנִמי ִלׁשְ ֲעָתאי ּדַ   . ּדַ

  רש"י
. יצוצות של מצוה לשפשף בידו

לא מי רגלים היתזין על רגליו ש
יצא בהן חוץ וראה ככרות 
שפכה שאין מי רגליו מקלחין 
אלא שותתין וכרות שפכה איו 
מוליד ויאמרו על ביו שאים 

   שלו:
. בקב פי הטבעת במקומה

אסור זה לקרות ק''ש. ידיו 
בבית הכסא מחיצה מפסקת 
ובית הכסא לפים מהמחיצה 
וזה הכיס ידיו דרך חור 

   שבמחיצה:
. משום כל ורב חסדא אמר אסור

עצמותי תאמרה וגו' (תהלים 
לה) טעמא משום כל עצמותי 
אבל משום זוהמת הריח לא 

   וקשיא לרב פפא מתרוייהו:
. שחמה במקומה פיש זוהמא

היא שלא יצאה לאויר ולא 
   תפזר ריחה:

. כלומר הלכה זו הלכה בסעודה
   אמרו בהלכות סעודה:

. שיצא מתוך הסעודה אדם
אחת  להשתין מים וטל ידו

   אותה ששיפשף בה יצוצות:
   . שהה:והפליג

. דכיון שהפליג וטל שתי ידיו
שעה אחת או שתים הסיח דעתו 
מסעודתו ולא זהר לשמור ידיו 

   והן עסקיות:
. שלא יאמרו לא יטול מבחוץ

   עליו לא טל:
. ומחזיר הטפיח על האורחין

ה''ג לה בתוספתא [פ''ד] 
דברכות טפיח פך שיוצקין ממו 

ים על הידים מחזירו על מ
האורחים המסובין והשמש 
מחזירו עליהן ואומר יש בכם 
הצריך ליטול ואין זאת אלא 
להודיע שטל זה שהכיס את 

   ידיו:
. דלא יטול בחוץ אלא לא אמרן

שאיו צריך עוד לאכול אלא 
לשתות הוא כס שהיו רגילין 
להאריך לשתות בשתיה אחר 
המזון ומיהו צריך ליטול שמא 

   יתן פרוסה לתוך פיו:
. ולא מידע ידיע דאיא דעתיה

    חשדי ליה:
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  רש"י
  מתי' 

. לאו דוקא דאין אדם כס לעבודה
לעזרה עד שיטבול וטעמא מפרש 

   בגמרא:
   . יליף לה בגמרא:חמש טבילות וכו'
. על גג לשכת בית על בית הפרוה

   הפרוה:
. הראשוה שאיה באה חובה חוץ מזו

כל יומא מי איתא  ליום הכפורים דהא
אבל טבילות הבאות חובה ליוה''כ כתיב 

   בהן במקום קדוש בעייא דאחרי מות:
  

  גמ' 
   . של כל שחרית למה לטהור:טבילה זו

. כהן גדול ומה המשה מקודש וכו'
בחמש עבודות ביוה''כ המשתות מחוץ 
לפים ומפים לחוץ ששי המקומות 
קדש ועל שיהן עוש כרת הכס 

   אה:בטומ
. בין עבודה לעבודה כדיליף טעון טבילה

בפרקין (דף לב.) וזה הבא מביתו לעזרה 
   שהוא מחול אל הקדש וכו':

. אין כאן חובה מן סרך טבילה היא זו
התורה אלא לסרך ולתפוש בשם טבילה 
כדי לעלות על לב שאין טבילה אלא 
לטמאין ולתת ללבו אם יש טומאה עליו 

ליו ושכחה ויזכור טומאה ישה שיש ע
ויפרוש מלבא לעזרה היום עד שיעריב 

  שמשו אחר הטבילה ולא יעבוד היום: 
. אם לא טבל שחרית באחולי עבודה

   ועבד:
. דאמר דאורייתא היא שהרי לבן זומא

   יתן ק''ו לידרש הויא עבודתו מחוללת:
. דאמר דרבן היא לא לרבי יהודה

   מחיל:
. והא מכהן גדול ולבן זומא מי מחיל

ם הכפורים יליף לה והוא עצמו שלא ביו
טבל ולא קדש ביוה''כ בין בגדי זהב 
לבגדי לבן שהוא משה בה עבודתו 

   כשירה:
. בפרק שי אחד כ''ג כו' עבודתו פסולה

דזבחים (דף יט:) ילפין דכשלא רחוץ 
   ידים ורגלים מחלל עבודה:

  
  
  
  

. מק''ו דכ''ג לבן זומא קאי עליה בעשה
(ויקרא טז) ורחץ שעובר בעשה כדכתיב 

   את בשרו במים ולבשם:
. ומי אית ליה לר' יהודה הך סברא

דמתי' שיהיו כל הכסין לעזרה צריכין 
   טבילה:

. בשמיי שלו אע''פ שטבל מצורע
בשביעי כדכתיב (שם יד) והיה ביום 
השביעי יגלח וגו' חוזר וטובל בשמיי 

   כשמביא קרבותיו:
ו ורגליו . להכיס ידיועומד בשער יקור

בפים למתן בהוות מדם האשם ושמן 
   הלוג:

. רבי כדתי טעמא שכבר טבל בערב
יהודה לטעמיה דאמר אין טבילת 
שחרית הבאים לעזרה אלא לזכור 
טומאה ישה וזה אין צריך לכך שהרי 

   טבל אמש לכל טומאה שעליו:
. מי שעוסק ודקארי לה מאי קארי לה

במשה זו להשיב ממה בבית המדרש 
   למה תעסק הלא טעם מפורש בה:

. למה קראת לשכת לשכת מצורעין
   מצורעים:

. בשביל ששם מצורעים טובלין
   שמכיסין בהוותיהן לעזרה:

        בבבב- - - - ל, אל, אל, אל, א .10
ָנה    ִמׁשְ

ְטּבֹול ַעד ,ָטהֹור ֲאִפיּלוּ  ,ַלֲעבֹוָדה ַלֲעָזָרה ִנְכָנס ָאָדם ֵאין ּיִ   . ׁשֶ
  

ָרה ְטִבילֹות ָחֵמׁש  ין ַוֲעׂשָ דֹול ּכֵֹהן טֹוֵבל ִקּדּוׁשִ ׁש  ּגָ ּיֹום ּבוֹ  ּוְמַקּדֵ   , ּבַ
ן ּקֹ  ְוכּוּלָ ית, ֶדׁש ּבַ ְרָוה ַעל ּבֵ    ,ַהּפַ

ְלַבד. ִמּזוֹ  חּוץ    ּבִ
  

ְרסוּ  ל ָסִדין ּפָ ינוֹ  ּבּוץ ׁשֶ   . ָהָעם ְלֵבין ּבֵ
  

ָמָרא    ּגְ

ֲאלוּ  ן ֶאת "ׁשָ   : זֹוָמא ּבֶ
ה - זוֹ  ְטִביָלה   ? ָלּמָ

  

  : ָלֶהם ָאַמר
ה ַה  ּוַמה ּנֶ    ְלקֹוֶדׁש, ִמּקֹוֶדׁש ְמׁשַ

קֹום ָענּוׁש  ּוִמּמָ ֵרת ׁשֶ ָענּוׁש  ְלָמקֹום ּכָ ֵרת  ׁשֶ   . הְטִביָל  ָטעּון -ּכָ
הַה  ּנֶ   , ְלקֹוֶדׁש  ֵמחֹול ְמׁשַ

קֹום ֵאין ּוִמּמָ ֵרת ָענּוׁש  ׁשֶ ָענּוׁש  ְלָמקֹום ּכָ ֵרת ׁשֶ ין ֵאינוֹ  - ּכָ עּון ּדִ טָּ    !?ְטִביָלה ׁשֶ
  

י   : אֹוֵמר ְיהּוָדה ַרּבִ
  , זוֹ  ִהיא ְטִביָלה ֶסֶרךְ 
ֵדי ְזּכֹור ּכְ ּיִ ָנה טּוְמָאה ׁשֶ ָידוֹ  ְיׁשָ ּבְ    .ְוִיְפרֹוׁש" ׁשֶ

  
ַמאי    ָקא ִמיְפְלֵגי? ּבְ

  
ַאחּוֵלי   ל,ב    :ָקא ִמיְפְלֵגי ֲעבֹוָדה ּבְ

  ,ֲעבֹוָדה ַמֵחיל - זֹוָמא ְלֶבן
י   . ֲעבֹוָדה ַמֵחיל ָלא - ְיהּוָדה ְלַרּבִ

  
   !?ַמֵחיל ִמי -  זֹוָמא ּוְלֶבן

   ְוָהַתְנָיא:
דֹול: "ּכֵֹהן ּלֹ ּגָ ׁש  ְולֹא ָטַבל אׁשֶ ין   ִקיּדֵ ֶגד ּבֵ    ֶגד,ְלֶב  ּבֶ

ָרה ֲעבֹוָדתוֹ  - ַלֲעבֹוָדה ֲעבֹוָדה ֵביןוּ  ׁשֵ   . ּכְ
דֹול ּכֵֹהן ֶאָחד ּלֹ :ֶהְדיֹוט ּכֵֹהן ְוֶאָחד ּגָ ׁש  אׁשֶ ֲחִרית ְוַרְגָליו ָיָדיו ִקיּדֵ סּוָלה" ֲעבֹוָדתוֹ  -  ֲעבֹוָדה ְוָעַבד ׁשַ   ! ּפְ

  
א, הּבַ  ְלֵמיַקם ֶאלָּ   : ָקא ִמיְפְלֵגי ֲעׂשֵ

ה יָקֵא  - זֹוָמא ְלֶבן ֲעׂשֵ    ,ּבַ
י ה. ָקֵאי ָלא - ְיהּוָדה ְלַרּבִ ֲעׂשֵ    ּבַ

  
י ֵליּה  ִאית ּוִמי    !?ְסָבָרא ַהאי ְיהּוָדה ְלַרּבִ

   ְוָהַתְנָיא:
ַער ְועֹוֵמד טֹוֵבל - "ְמצֹוָרע ׁשַ   . ִניָקנֹור ּבְ

י   : אֹוֵמר ְיהּוָדה ַרּבִ
ַבר, ְטִביָלה ָצִריךְ  ֵאינוֹ  ּכְ ֶעֶרב" ָטַבל ׁשֶ   ! ִמּבָ

  
ְדָתֵני ּואַהה ָבר": ַטְעָמא ּכִ ּכְ ֶעֶרב ָטַבל ׁשֶ   . "ִמּבָ

  
  ? ָלּה  ָקָאֵרי ַמאי - ָלּה  ּוְדָקָאֵרי

  
ּום ָקא ִמׁשּ ֵעי ּדְ    ֲעֵליּה: ַאֲחִריֵתי ְלִמְרָמא ּבָ

ת ּכַ ם - ַהְמצֹוָרִעין "ִלׁשְ ָ ׁשּ   . טֹוְבִלין ְמצֹוָרִעין ׁשֶ
י   : אֹוֵמר ְיהּוָדה ַרּבִ
ְל  ְמצֹוָרִעין לֹא א, ָאְמרוּ  ַבדּבִ ל ֶאּלָ   ! ָאָדם" ּכָ
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ָיא: ָלא    ַקׁשְ
ָטֵביל - ָהא   , ּדְ
ָלא - ָהא    ָטֵביל. ּדְ

  
ָלא ִאי ֶמׁש  ַהֲעֵרב -  ָטֵביל ּדְ ֵעי ׁשֶ   ! ּבָ
  

א,    ֶאלָּ
ָטִביל - ְוִאיִדי ִאיִדי   , ּדְ

ח - ָהא ַאּסַ ֲעֵתיּה  ּדְ   , ּדַ
ָלא - ָהא ח ּדְ ֲעֵתיּה  ַאּסַ   . ּדַ

  
ח ִאי ֲע  ַאּסַ ַאת - ֵתיּה ּדַ י ַהּזָ ִליׁשִ ֵעי ִביִעיׁשְ וּ  ׁשְ   ,ּבָ

ָאַמר י ּדְ אי ַרּבִ ר ּדֹוְסּתַ י ָאַמר ָמתּון ּבַ   : יֹוָחָנן ַרּבִ
ח ַעת ֶהּסַ ָאה ָצִריךְ  - ַהּדַ י ַהּזָ ִליׁשִ ִביִעי ׁשְ   ! ּוׁשְ

  
א    ,ֶאלָּ
ָלא - ְוִאיִדי ִאיִדי ח ּדְ ֲעֵתיּה, ַאּסַ    ּדַ
ָיא: ְוָלא    ַקׁשְ
ָטִב  - ָהא ַעת ַעל ילּדְ יַאת ּדַ ׁש  ּבִ   , ִמְקּדָ
ָלא - ָהא ַעת ַעל ָטִביל ּדְ יַאת ּדַ ׁש. ּבִ    ִמְקּדָ

  
ֵעית ְוִאי    ֵאיָמא: ּבָ
ֵני א ,ָאְמרוּ  ְמצֹוָרִעין לֹא": ּתָ ל ֶאלָּ   . "ָאָדם ּכָ

  
   ָאַמר: ָרִביָנא

י ַנן ְלִדְבֵריֶהם ְיהּוָדה ַרּבִ ַרּבָ    :ְלהוּ  ָקָאַמר ּדְ
   ְטִביָלה, ָצִריְך  ֵאין ָרעְמצוֹ  - ְלִדיִדי

ּלא ִמיַהת ִאיִזי ִלי אֹודוּ  - ְלִדיְדכוּ  ְלַבד ְמצֹוָרִעין ּדְ א ָאְמרוּ  ּבִ ל ֶאלָּ   . ָאָדם ּכָ
  

ַנן?    ְוַרּבָ
  

ֵייׁש  -  ְמצֹוָרע טּוְמָאה ּדָ   , ּבְ
ל י ָלא - ָאָדם ּכָ ְייׁשֵ טּוְמָאה ּדָ   . ּבְ

  
ֵיי ֵליּה  ָאַמר   : יֹוֵסף ַרבלְ  ַאּבַ
ַנן :ֵניָמא ְפִליֵגי ַרּבָ י ֲעֵליּה  ּדִ ַרּבִ ֶבן ,ְיהּוָדה ּדְ    ְלהּו, ְסִביָרא זֹוָמא ּכְ
ָקָתֵני ְוַהאי י ּכֹחוֹ  ְלהֹוִדיֲעךָ  ,"ְמצֹוָרע" :ּדְ ַרּבִ    ְיהּוָדה, ּדְ

יְלָמא אוֹ  אֵני :ּדִ ָדֵייׁש  ,ְמצֹוָרע ׁשָ טּוְמָאה? ּדְ    ּבְ
  

  : ֵליּה  ָאַמר
אֵני ָדֵייׁש  ,ְמצֹוָרע ׁשָ טּוְמָאה ּדְ   . ּבְ

  
  

  רש"י
. הכס לעזרה אלא כל אדם

מדקאמר בלבד מכלל דאית ליה 
    טבילה במצורע:

   . מבערב לצרעתו:דלא טביל
. משמירת גופו אסח דעתיה

כ ס לאהל צריך הזאה שמא
   המת ולא שם אל לבו:

. לדידי מצורע אין צריך טבילה
   שכבר טבל:

. אותה טומאה דייש בטומאה
והורגל עד עכשיו ליגע בטומאה 
לפיכך הוא בחשש טומאות 

   שמא אחר טבילה גע:
. ימא רבן דפליגי עליה דר''י

במתי' קמייתא דקתי מצורע 
טובל ועומד וכו' כבן זומא 

אורייתא סבירא להו דאמר ד
היא לכל אדם הילכך לא שא 
טבל מבערב ול''ש לא טבל ולאו 
הייו רבן דמתי' דפליגי עליה 
במשה דמדות או דילמא חדא 
תא היא ושאי מצורע דדייש 

  בטומאה: 
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        לא, אלא, אלא, אלא, א    ----ל, ב ל, ב ל, ב ל, ב  .11
ֵיי ֵליּה  ָאַמר   : יֹוֵסף ַרבלְ  ַאּבַ

    - 179זוֹ  ְטִביָלה
  חֹוֵצץ? ֵאינוֹ  אוֹ , חֹוֵצץ   לא,א

  
  : ֵליּה  ָאַמר

ל ַתּקּון ּכָ ַנן ּדְ ֵעין - ַרּבָ אֹוַרְייָתא ּכְ ּקּון ּדְ   . ּתַ
  
  

ֵיי ֵליּה  ָאַמר   : יֹוֵסף ַרבלְ  ַאּבַ
יָאה ִמְקָצת  ּבִ יָאה ָמּה ׁשְ  -ּבְ   ? לֹא אוֹ  ּבִ

  
  : ֵליּה  ָאַמר

הֹונֹות    יֹוִכיחּו, ּבְ
ֵהן יָאה ׁשֶ ִמְקָצת ּבִ   , ּבְ

   ְוַתְנָיא:
ַער ְועֹוֵמד טֹוֵבל - "ְמצֹוָרע ׁשַ נֹור" ּבְ   . ִניּקָ

  
  

                                                             

  גירסת מסורת הש"ס. 179

  רש"י
. לר' יהודה חוצץ או איו חוצץ

דאמר מפי סרך טבילה בעלמא 
היא פסלה בה חציצה כשאר 

דאיה  טבילות או דילמא כיון
באה אלא להזכירו על הטומאה 
ישה ולא לטהר בה היא באה 

   לא פסלה בה חציצה:
. לעין טבילה זו שמה ביאה

וצריך לטבול אם בא להכיס 
    אחד מאיבריו לעזרה:
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        לא, אלא, אלא, אלא, א .12
ֲעָיא   : ְלהוּ  ִאיּבַ

ה ַמהוּ  ֲעׂשֶ ּיַ ין ׁשֶ ה ַסכִּ חֹוט ֲארּוּכָ   ? ְוִיׁשְ
  

ֵעי יּבָ   ,אזֹוָמ  ְלֶבן ּתִ
ֵעי יּבָ ַנן ּתִ ְפִליֵגי ְלַרּבָ י ֲעֵליּה  ּדִ ַרּבִ   . ְיהּוָדה ּדְ

  
ֵעי יּבָ    זֹוָמא". ְלֶבן "ּתִ

אן ַעד יב לֹא ּכָ ן ְמַחּיֵ א - זֹוָמא ּבֶ ֵאי, ֶאלָּ    ְלַגּוָ
  , לֹא -  ְלָבָרֵאי ֲאָבל

יְלָמא אוֹ     ?ְלִאיְמׁשּוֵכי ָאֵתי :ּדִ
  

ֵעי יּבָ ַנן "ּתִ ְפִליגֵ  ְלַרּבָ י יּה ֲעלֵ  יּדִ ַרּבִ   .ְיהּוָדה" ּדְ
אן ַעד ַנן ָקָאְמֵרי לֹא ּכָ לֹא - ָהָתם ַרּבָ   , ֲעבֹוָדה ָעֵביד ָקא ּדְ

ָקא ָהָכא ֲאָבל    ,לֹא - ֲעבֹוָדה ָעֵביד ּדְ
יְלָמא אוֹ  ָנא? לֹא :ּדִ    ׁשְ
  

   ֵתיקּו.
  
  

  רש"י
. מהו שיעשה סכין ארוכה

לפטור עצמו מן הטבילה ויעמוד 
חוץ לעזרה ויושיט ידו לפים 
וישחוט מי מיפטר בהכי מן 

ילה או דילמא בעי טבילה הטב
ולעין הכשירה דקרבן לא קא 
מיבעיא ליה דאף על גב דעמד 
מבחוץ ושחט כשירה דתיא 
בזבחים (דף לב:) בן הבקר לפי 

   ה' ולא שוחט לפי ה':
   . דמחמיר בה:תיבעי לבן זומא

תיבעי לרבן דפליגי עליה 
. ואמרו כל אדם לא בעו דר''י

   טבילה:
    . הכס לה:לגואי
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        בבבב- - - - לא, אלא, אלא, אלא, א .13
ָרה ְטִבילֹות "ָחֵמׁש  ין ַוֲעׂשָ ֵהן[ טֹוֵבל ִקיּדּוׁשִ דֹול ּכֹ ׁש ּוְמ  ּגָ ּיֹום ּבוֹ  ַקּדֵ   , ּבַ
ן ּקֶֹדׁש  ְוכּוּלָ ית, ּבַ ְרָוה" ַעל ּבֵ   ].ַהּפַ

  
נוּ  ָנן: ּתָ    ַרּבָ

ָרה ְטִבילֹות "ָחֵמׁש  ין ַוֲעׂשָ דֹול ּכֵֹהן טֹוֵבל ִקיּדּוׁשִ ׁש  ּגָ ּיֹום ּבוֹ  ּוְמַקּדֵ   , ּבַ
ן ּקֶֹדׁש  ְוכּוּלָ ֵבית ּבַ ְרָוה ּבְ   , ַהּפַ

ָהְיָתה ,ֵמִראׁשֹוָנה חּוץ י ַעל חֹולּבַ  ׁשֶ ּבֵ ַער ּגַ ִים ׁשַ תוֹ  ּוְבַצד, ַהּמַ ּכָ   . ָהְיָתה" ִלׁשְ
  

ֵיי ָאַמר   : ַאּבַ
ַמע יּה: ׁשְ בֹוהַּ  ֵעיָטם ֵעין ִמיּנֵ ְרַקע ּגָ ִרים ֲעָזָרה ִמּקַ לֹׁש  ֶעׂשְ   . ַאּמֹות ְוׁשָ
ְתַנן:    ּדִ

ל ָתִחים "ּכָ ָהיוּ  ַהּפְ ם ׁשֶ ִרים ּגֹוְבָהן - ׁשָ ה ֶעׂשְ ן ,ַאּמָ ר ְוָרְחּבָ   , ַאּמֹות ֶעׂשֶ
ל חּוץ   .(מידות ב, ג) אּוָלם" ִמׁשֶ

   ְוַתְנָיא:

רֹו" ְוָרַחץ"" ׂשָ    .)יג, טו ויקרא( 180... ּבְ
ֵמי - "ִיםּמַ ּבַ "   , ִמְקֶוה ּבְ
ל" רוֹ  כָּ ׂשָ ַמִים -  "ּבְ ל ּבְ ּכָ ֶהן עֹוֶלה ּגּופוֹ  ׁשֶ   . ּבָ

ה    ֵהן? ְוַכּמָ
ה ה ַעל ַאּמָ רּום ַאּמָ לֹׁש  ּבְ   , ַאּמֹות ׁשָ

יֲערוּ  ִעים - ִמְקֶוה ֵמי :ֲחָכִמים ְוׁשִ    ."ְסָאה ַאְרּבָ
  

א ְוָהא   לא,ב ה ִאיּכָ ְקָרה ַאּמָ ה ּתִ   ! ַמֲעֵזיָבה ְוַאּמָ
  

ָעִרים ֵבית ׁשְ ׁש  ּדְ ְקּדָ יָון, ַהּמִ א ּכֵ יׁשָ ׁשֵ הוּ  -  ִניְנהוּ  ּדְ ֶ ַמׁשּ י ּבְ    ְלהּו. ָעְבּדֵ
  

א ְוָהא הוּ  ָהֵאיךְ  ִאיּכָ ֶ   ! ַמׁשּ
  

יָון יב לֹא - ַאְמָתא ֲהַואי לֹאּדְ  ּכֵ   ָלּה. ָחׁשֵ
  
  
  
  

                                                             

  )טז, טו ויקרא(" בשרו כל את במים ורחץ" הרש"ש גורס: 180

  "ירש
. ממו באה אמת עין עיטם

המים לבית טבילת שער המים 
שעל החומה ולפי עין 
המקראות ראה לי שהוא מעיין 
מי פתוח האמור בספר יהושע 
(טו) שמשם הגבול משפע ויורד 
למזרח ולמערב והוא הגבול בכל 
ארץ ישראל והך מילתא דאביי 
משום דאמרין בזבחים (דף 
ד:) סבור למיבייה לבית 

דש בעין עיטם אמרי יחתי המק
ביה פורתא דכתיב (דברים לג) 
ובין כתפיו שכן דשמעין מייה 
שהוא גבוה מן הכל ולא פריש 

   מא ליה ופריש ליה אביי הכא:
גבוה מקרקע עזרה עשרים 

. כמדת גובה שער ושלש אמות
המים ובין כלי של שלש אמות 
מלמעלה להחזיק ארבעים סאה 

ר שאי אפשר למים לעלות לה
שהוא גבוה ממקום שובעין 

   שם:
. שגבהו ארבעים חוץ משל אולם
  ורחבו עשרים: 
. עובי תקרה על והאיכא אמה

   חלל השער:
. של טיט וחול ואמה מעזיבה

מגובל יחד להיות המים וחין 
שם לבד עומק החלל שלש אמות 

   שחשבת:
    . תקרה שלהן:במשהו עביד ליה
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        לא, בלא, בלא, בלא, ב .14
ְרסוּ   ל ָסִדין "ּפָ ינוֹ [ ּבּוץ ׁשֶ   . ]ָהָעם" ְלֵבין ּבֵ

  
ָנא ַמאי ל" ׁשְ   ? "ּבּוץ ׁשֶ

  
ְדָאַמר ֲהָנא ַרב ּכִ   : ּכָ

ֵדי יר ּכְ ּכִ ּיַ ֲעבֹוַדת ׁשֶ ִבְגֵדי ַהּיֹום ׁשֶ    ּוץ,בּ  ּבְ
יר - ַנִמי ָהָכא ּכִ ּיַ ֲעבֹוַד  ׁשֶ ִבְגֵדי ַהּיֹום תׁשֶ   . ּבּוץ ּבְ

  
  

  רש"י
. שיש שעבודת היום בבגדי בוץ

ום עליו עבודה שהיא בבגדי הי
בוץ לפי שאיו רגיל לשרת בלא 
שמה בגדים ויש מהן של זהב 
כגון ציץ וחשן ואפוד ופעמוי 

    המעיל:
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        לב, אלב, אלב, אלב, א    ––––לא, ב לא, ב לא, ב לא, ב  .15
ָנה    ִמׁשְ

ט, ׁשַ ג ָעָלה, ְוָטַבל ָיַרד ּפָ ּפֵ   . ְוִנְסתַּ
ְגֵדי לוֹ  ֵהִביאוּ  ׁש , ְוָלַבׁש , ָזָהב ּבִ   . ְוַרְגָליו ָיָדיו ְוִקיּדֵ
ִמיד ֶאת לוֹ  ֵהִביאוּ  ִחיָטה ַאֵחר ּוֵמיֵרק ,ְקָרצוֹ  - ַהתָּ   . ָידוֹ  ַעל ׁשְ

ל ם ֶאת ִקּבֵ   . ּוְזָרקוֹ  ַהּדָ
ל ְקטֹוֶרת ְלַהְקִטיר ִנְכַנס ַחר ׁשֶ   , ׁשַ

רֹות ֶאת ּוְלֵהיִטיב   , ַהּנֵ
ין ָהֵאָבִרים ְוֶאת ָהֹראׁש  ֶאת ּוְלַהְקִריב ִין ְוֶאת ְוַהֲחִביתִּ   . ַהּיַ

  
ל ְקטֹוֶרת ַחר ׁשֶ ין ְקֵריָבה ָהְיָתה - ׁשַ ם ּבֵ   ,ְלֵאָבִרים ּדָ

ל ין ׁשֶ ִים ּבֵ ין - ָהַעְרּבַ   .ִלְנָסִכים ֵאָבִרים ּבֵ
   

דֹול ּכֵֹהן ָהָיה ִאם   -  ִאיְסְטִניס אוֹ  ָזֵקן ּגָ
ין ין לוֹ  ְמַחּמִ יִלין, ַחּמִ ֵדי ,ַהּצֹוֵנן ְלתֹוךְ  ּוַמטִּ ִפיג ּכְ תָּ ָתן ׁשֶ   . ִציּנָ

  

ָמָרא    ּגְ

ַנן ֲאַמרּוָה  יּה  ַרּבָ א ַרבּדְ  ַקּמֵ ּפָ   : ּפַ
לֹא - ָהא י ּדְ ַרּבִ   . ֵמִאיר ּכְ
ִא  י יּדְ   , ֵמִאיר ַרּבִ

יָון ָאַמר ּכֵ ֵרי :181ּדְ י ּתְ ה - ִקיּדּוׁשֵ ִביׁשָ   , ְלהוּ  ָעֵביד ַאלְּ
ֵרי ִליֲעִביד ַנִמי ָהָכא י ּתְ ה ִקיּדּוׁשֵ ִביׁשָ   ! ַאלְּ

  
א ַרב ְלהוּ  ָאַמר ּפָ   : ּפַ

ין ַנן ּבֵ ין ְלַרּבָ י ּבֵ    ,ֵמִאיר ְלַרּבִ
יָטה -  ַחד ׁשִ ִבְגֵדי ַאּפְ   , קֹוֶדׁש  ּדְ

ה - ְוַחד ִביׁשָ   . ַאלְּ
ָהא ְוָהָכא    ָקא ִמיְפְלֵגי: ּבְ

ט"   . )כד-כג, טז ויקרא( 182... ְוָלַבׁש" ... ְוָרַחץ ּוָפׁשַ
י יׁש : ָסַבר ֵמִאיר ַרּבִ יָטה ַמּקִ ׁשִ ה ּפְ   , ִלְלִביׁשָ
הלְּ  ַמה ךְ  ְוַאַחר לֹוֵבׁש  - ִביׁשָ ׁש  ּכָ יָטה ַאף, ְמַקּדֵ ׁשִ ט -  ּפְ ךְ  ְוַאַחר ּפֹוׁשֵ ׁש ְמַק  ּכָ   . ּדֵ

ַנן יׁש  ָסְבֵרי: ְוַרּבָ יָטה ַמּקִ ׁשִ ה ּפְ   , ִלְלִביׁשָ
ה ַמה ִביׁשָ הּוא - לְּ ׁשֶ ׁש  ָלבּוׁש  ּכְ יָטה ַאף, ְמַקּדֵ ׁשִ הּוא -  ּפְ ׁשֶ ׁש  ָלבּוׁש  ּכְ   . ְמַקּדֵ

  
ַנן ֵליּה  ָאְמרוּ  א ַרבְל  ַרּבָ ּפָ   : ּפַ

   !ָהִכי? ָאְמַרתְּ  ָמֵצית ּוִמי
   ְוָהַתְנָיא:
ְרסוּ  ל יןָסִד  "ּפָ ינוֹ  ּבּוץ ׁשֶ   , ָהָעם ְלֵבין ּבֵ

טּפָ  ג ָעָלה ,ְוָטַבל ְוָיַרד ׁשַ ּפֵ   , ְוִנְסתַּ
ְגֵדי לוֹ  ֵהִביאוּ  ׁש  ,ְוָלַבׁש  ,ָזָהב ּבִ   . ְוַרְגָליו ָיָדיו ְוִקיּדֵ

י   : אֹוֵמר ֵמִאיר ַרּבִ
ט ׁשַ ׁש  ּפָ   , ְוַרְגָליו ָיָדיו ְוִקיּדֵ
ג ָעָלה, ְוָטַבל ְוָיַרד ּפֵ   , ְוִנְסתַּ

ְגֵדי לוֹ  ֵהִביאוּ  ׁש  ,ְוָלַבׁש , ָזָהב ּבִ   ! ְוַרְגָליו" ָיָדיו ְוִקיּדֵ
  

  : ְלהוּ  ָאַמר
ְנָיא ִאי ְנָיא - ּתַ   . תַּ
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ט 182  בגדיו את ְוָלַבׁש  קדוש במקום במים בשרו את ְוָרַחץ שם והניחם הקודש אל בבואו לבש אשר הבד בגדי את ּוָפׁשַ

  רש"י
  מתי' 

. מתעטף באלוטית של בגד לספוג מים וסתפג
   שעל בשרו וסתפג ותקח:

. מן הכיור כדיליף לקמן (דף וקידש ידיו ורגליו
ת בגדי היום קידוש לב.) שצריך לכל חליפו

לפשיטה קידוש ללבישה וטבילה ראשוה זו 
שהפשיטה של בגדי חול היא לא הוצרך לקדש 

   על הפשיטה:
   . מפרש בגמרא:קרצו

. וגמר כהן אחר שחיטה לפי שאין ומירק אחר
קבלת הדם כשירה אלא בכהן גדול וצריך למהר 

   ולקבל:
. בשבילו כמו קוצץ אדם ע''י עצמו (ב''מ על ידו

ף צג.) אי מי על ידו לשון אחריו וסמוך לו ד
והרבה יש בספר עזרא על ידו החזיק פלוי את 

   החומה (חמיה ג):
. בגמ' קטורת של שחר היא היתה קריבה וכו'

   מפרש:
. מבערב יום הכפורים ומטילין מחמין לו חמין

   ביום הכפורים לתוך חקק בין בית טבילתו:
כמו ויפג לבו . להמיר מיד ציתו במקצת שתפיג

(בראשית מה) מפיגין טעמן (ביצה דף יד.) וריחו 
   לא מר (ירמיה מח) מתרגמין וריחו לא פג:

  
  גמ' 
   . תלמידי דרב פפא אמרו כך לפיו:רבן
. מתי' דלא תן בה שי קידושים בטבילה הא

   ראשוה:
. דפליג במתי' בטבילה שיה דלא כר''מ

טה והוא אדרבן שהיו מקדימין קידוש לפשי
הקדים פשיטה לקידוש דתן ר' מאיר אומר 
פשט וקידש ושמעין מייה דס''ל דשי קידושין 
שהוצרך הכתוב בין בגד לבגד כדיליף לקמן 
תרוייהו משום לבישת בגדים המתחלפים תחת 
הראשוים הוא וקאמרי מתי' לאו דכוותיה 
תן דאי ר''מ בטבילה ראשוה מי יבעי תרי 

   די קדש הוא בא ללבוש:קידושי דהא בג
. והלכך הכא דפשיטה דבגדי חול חד אפשיטה

היא לא בעיא קידוש והכא גבי טבילה שיה 
שחלק ר' מאיר להקדים פשיטה לקידוש לאו 
משום דס''ל קידוש ראשון שכל טבילה מחמת 

   לבישה בא אלא בגזירת הכתוב פליגי:
. ופשט את בגדי הבד ופשט ורחץ ורחץ ולבש

ו' וסמיך ליה ורחץ את בשרו במים אשר לבש וג
במקום קדוש ולבש את בגדיו והטיל הכתוב 
רחיצה בין פשיטה ללבישה והאי ורחץ דרשין 
ליה לקמן לעין קידוש וילפין מייה תרי 
קידושי דשדין ורחץ אופשט ואולבש כאילו 

   כתיב ורחץ תרי זימי:
. קידוש פשיטה לקידוש של ר''מ סבר מקיש

שה לובש ואח''כ מקדש קידוש לבישה מה לבי
השי כדאמרין לקמן הכל מודים בקידוש שי 
כשהוא לבוש מקדש ויליף לה מקראי אף 
קידוש של פשיטה פושט ואח''כ מקדש ורבן 
סברי מה לבישה כשהוא לבוש מקדש ולדברי 
הכל קידוש בתרא אחר לבישה אף פשיטה 
כשהוא לבוש בגדים שהוא בא לפשוט מקדש 

   :ואח''כ פושט
. דלא מצריך ר''מ אטבילה ומי מצית אמרת

   ראשוה תרי קידושי:
. וגם טבילה ראשוה תיא מדלא והתיא כו'

מצרכו ליה רבן אלא חד קידוש אלא טעמא 
דר''מ משום דקסבר תרוייהו משום בגדים 

   שהוא לובש הוה:
. בהדיא דמצריך ליה תרי אמר להו אי תיא

דטעמא קידושי תיא ומההיא איכא למשמע 
דר''מ משום תרוייהו אלבישה אבל אי לא 
אשכחייתו מתי' בהדיא לא הוה שמעין ליה 
מפלוגתא דטבילה שיה דמתי' איכא לפרושי 

  כדאמרין להו: 
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ָלָמא ׁשְ י ּבִ    - ֵמִאיר ְלַרּבִ
ַחּתְ  ַהְיינוּ    לב,א ּכַ ַמׁשְ ָרהָלּה ^ ּדְ ין" "ֲעׂשָ   , ִקיּדּוׁשִ

א ַנן ֶאלָּ ָעה ֲהוּו!  - ְלַרּבָ ׁשְ   ּתִ
  

ַנן ָלךְ  ָאְמֵרי   : ַרּבָ
ְתָרא א ּבַ ְגֵדי - ִקיּדּוׁשָ יט ּבִ ׁשִ י ּפָ ְגֵדי חֹול, ָעִביד ֵליּה ָהָתם.  ֶדׁש קֹ כִּ   ְוָלִביש ּבִ

  
נוּ  ָנן:  ּתָ   ַרּבָ

  . )כג, טז ויקרא( מֹוֵעד" ֶהלאֹ  ֶאל ַאֲהרֹן ּוָבא""
ה א? הּוא ָלּמָ    ּבָ

א ְלהֹוִציא א ֶאּלָ ף ֶאת ֵאינֹו ּבָ ְח  ְוֶאת ַהּכַ ה, ַהּמַ   תָּ

ה 183ְוָכל ָרׁשָ ּה  ַהּפָ ֶדר ַעל ֶנֶאְמָרה ּכּוּלָ סּוק חּוץ, ַהסֵּ   . "ֶזה ִמּפָ
  

   ַטְעָמא? ַמאי
  

א ַרב ָאַמר   : ִחְסּדָ
ִמיֵרי ָרה ְטִבילֹות ָחֵמׁש  :ּגְ ין ַוֲעׂשָ דֹול ּכֵֹהן טֹוֵבל ִקיּדּוׁשִ ׁש  ּגָ ּיֹום ּבוֹ  ּוְמַקּדֵ   , ּבַ

ִסְדָרן ְוִאי ַח  ָלא - ּכְ ּכַ לֹׁש  ֶאָלא ְלהוּ  ּתְ ַמׁשְ ה ְטִבילֹות ׁשָ ָ ׁשּ ין. ְוׁשִ   ִקיּדּוׁשִ
  

                                                             

  ָכלׁשֶ מסורת הש"ס. גירסת וילנא:  183

  רש"י
. לחמש עשרה קידושין

   טבילות:
. דחסרא ליה טבילה תשעה הוו

   ראשוה חד קידוש:
. קידוש עשירי אמרי לך רבן

   החסר כאן:
. כשגמר עבודת א בתראקידוש

כל היום ופושט בגדי קודש 
   ולובש בגדי חול:
. כשבא לפשוט עביד ליה התם

בגדי קודש דלדידן סבירא לן 
קידוש חד אפשיטה וחד 
אלבישה ולר' מאיר לא מקדש 
מידי שהרי איו בא ללבוש בגדי 

   קודש:
. אמר ובא אהרן אל אהל מועד

אחר שגמר הקטרה ומתן דמים 
   פר ושעיר:

. אל ההיכל הרי למה הוא בא
גמר עבודותיו אף במקרא זה 

   לא פירש מה יעשה לשם:
איו בא אלא להוציא כף 

. שהיח בין הבדים ומחתה
כדכתיב ותן את הקטרת על 

   האש וגו':
. אמרו המקראות שכל הפרשה

על סדר העבודות המחלפות 
כסידרן בפרשה כך סדר 
עבודתם חוץ ממקרא זה שכתב 

חתה עם עבודות הוצאת כף ומ
הפימיות ולא הפסיק עבודת 
אילו ואיל העם בתיים והיה לו 
לכתוב בתחילה ויצא ועשה את 
עולתו וגו' ואח''כ ובא אהרן 
להוציא כף ומחתה ואח''כ 
ופשט את בגדי הבד והיחם שם 
ורחץ את בשרו במים ולבש את 
בגדיו שמוה של כל השה ועשה 
המוספין ותמיד של בין 

   הערבים:
. צריך להפסיק אי טעמאמ

באילו ואיל עם בין עבודת היום 
   להוצאת כף ומחתה:

. הלכה אמר רב חסדא גמירי
   למשה מסיי:
   . בו ביום:חמש טבילות

. של עבודות כתיב ואי כסידרן
   מקרא זה:

לא משכחת בהן אלא שלש 
. אחת לתמיד של שחר טבילות

ואחת ביו ובין עבודת היום 
תה כולה עם הוצאת כף ומח

ואחת בין הוצאת כף ומחתה 
לאילו ואיל העם ועמהם 
המוספין ותמיד של בין הערבים 
לפיכך צריך להפסיק אילו ואיל 
העם בין עבודת היום להוצאת 
כף ומחתה והוצאתן תפסיק בין 
אילו ואיל העם לתמיד של בין 
הערבים הרי חמש תמיד של 
שחר בבגדי זהב עבודת היום 

בבגדי בבגדי לבן אילו ואיל העם 
זהב על המזבח החיצון הוצאת 
כף ומחתה בבגדי לבן ומוספין 
ותמיד של בין הערבים בבגדי 

 זהב:
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        לב, אלב, אלב, אלב, א .16
ְנָיא:    ּתַ
י "ָאַמר   : ְיהּוָדה ַרּבִ

ִין ָרה ְטִבילֹות ְלָחֵמׁש  ִמּנַ ין ַוֲעׂשָ ּטֹוֵבל ִקיּדּוׁשִ דֹול ּכֵֹהן ׁשֶ ׁש  ּגָ ּיֹום? ּבוֹ  ּוְמַקּדֵ    ּבַ
ְלמּוד ט ֵעדמוֹ  ֶהלאֹ  ֶאל ַאֲהרֹן ּוָבא": לֹוַמר תַּ ְגֵדי ֶאת ּוָפׁשַ ד.  ּבִ   ַהּבָ

רוֹ  ֶאת ְוָרַחץ ׂשָ ִים ּבְ ּמַ ָמקֹום ּבַ   ָקדֹוׁש,  ּבְ
ָגָדיו ְוָלַבׁש ֶאת ה ּבְ    .)כד-כג, טז ויקרא( 184"ְוָיָצא ְוָעׂשָ

ל :ָלַמְדתָּ  ָהא ּכָ ה ׁשֶ ּנֶ   .ְטִביָלה ָטעּון -  ַלֲעבֹוָדה ֵמֲעבֹוָדה ַהְמׁשַ
  

יָאַמר     :ַרּבִ
ִין ָרה ְטִבילֹות ׁש ְלָחֵמ  ִמּנַ ין ַוֲעׂשָ ּטֹוֵבל ִקיּדּוׁשִ דֹול ּכֵֹהן ׁשֶ ׁש  ּגָ ּיֹום? ּבוֹ  ּוְמַקּדֵ    ּבַ

ֱאַמר ּנֶ תֶֹנת :ׁשֶ ׁש ּוִמְכְנֵסי- "כְּ ד קֶֹדׁש ִיְלּבָ ד ַיְחּגֹר, - ַבד ִיְהיּו ַעל- ּבַ רֹו ּוְבַאְבֵנט ּבַ ׂשָ   ּבְ
ְגֵדי ד ִיְצנֹף ּבִ ִים ֶאת קֶֹדׁש ֵהם ְוָרַחץ- ּוְבִמְצֶנֶפת ּבַ ּמַ ם"- ּבַ רֹו ּוְלֵבׁשָ ׂשָ    ., ד)ויקרא טז( ּבְ

ל :ָלַמְדתָּ  ָהא ּכָ ה ׁשֶ ּנֶ   ְטִביָלה.  ָטעּון -  ַלֲעבֹוָדה ֵמֲעבֹוָדה ַהְמׁשַ
ְגֵדי" :ְואֹוֵמר ל הּוְקׁשוּ  - "ֵהם קֶֹדׁש  ּבִ ָגִדים ּכָ ן ַהּבְ   . ָלֶזה ֶזה ּכּוּלָ
  : ֵהן ֲעבֹודֹות ְוָחֵמׁש 
ִמיד ל תָּ ַחר ׁשֶ ִבְגֵדי - ׁשַ   , ָזָהב ּבְ

ִבְגֵדי - ַהּיֹום ֲעבֹוַדת   , ָלָבן ּבְ
ִבְגֵדי -  ָהָעם ְוֵאיל ֵאילוֹ    , ָזָהב ּבְ

ף ה ּכַ ִבְגֵדי -  ּוַמְחתָּ   , ָלָבן ּבְ
ִמיד ל תָּ ין ׁשֶ ִים ּבֵ ִבְגֵדי - ָהַעְרּבַ   . ָזָהב ּבְ

  
ִין ל ּוִמּנַ ּכָ ֵני ְצִריָכה ּוְטִביָלה ְטִביָלה ׁשֶ ין? ׁשְ    ִקיּדּוׁשִ

ְלמּוד ט": לֹוַמר תַּ   .)כד- כג, טז ויקרא( 185... ְוָלַבׁש" ְוָרַחץ"... ְוָרַחץ"  ּוָפׁשַ
   

י י ֶאְלָעָזר ַרּבִ ַרּבִ ְמעֹון ּבְ   : אֹוֵמר ׁשִ
   ָוחֹוֶמר: ַקל

ֵאין קֹוםָמ ּבְ  ּוַמה   , ִקיּדּוׁש  ָטעּון - הְטִביָל  ָטעּון ׁשֶ
עּון ָמקֹום טָּ ין ֵאינוֹ  - ְטִביָלה ׁשֶ עּון ּדִ טָּ    ִקיּדּוׁש?! ׁשֶ

ן ַמה ,ִאי ַהּלָ אן ַאף, ֶאָחד ִקיּדּוׁש  - ּלְ    !ֶאָחד ִקיּדּוׁש  -  ּכָ
ְלמּוד ט מֹוֵעד אֶֹהל ֶאל ַאֲהרֹן ּוָבא": לֹוַמר תַּ ְגֵדי ֶאת ּוָפׁשַ ד ּבִ ר ַהּבָ   , )כג, טז אויקר( "ָלַבׁש  ֲאׁשֶ

ְלמּוד ַמה ר": לֹוַמר תַּ    ?"ָלַבׁש  ֲאׁשֶ
לּום ט ָאָדם ּכְ א ּפֹוׁשֵ ַבׁש  ַמה ֶאּלָ ּלָ ֶ   ! ׁשּ
א יׁש  ֶאּלָ יָטה ְלַהּקִ ׁשִ ה ּפְ   , ִלְלִביׁשָ

ה ַמה יָטה ַאף ,ִקיּדּוׁש  ָטעּון - ְלִביׁשָ ׁשִ   . ִקיּדּוׁש" ָטעּון - ּפְ
  
  

                                                             

רוֹ  ֶאת ְוָרַחץ שם והניחם הקודש אל בבואו לבש אשר הבד בגדי את ופשט מֹוֵעד לאֶה  ֶאל ַאֲהרֹן ּוָבא 184 ׂשָ ִים ּבְ ּמַ ָמקֹום ּבַ  ָקדֹוׁש  ּבְ

ט מֹוֵעד אֶהל ֶאל ַאֲהרן ּוָבא 185 ְגֵדי ֶאת ּוָפׁשַ ד ּבִ רוֹ  את ְוָרַחץ שם והניחם הקודש אל בבואו לבש אשר ַהּבַ ׂשָ ִים ּבְ ָמקֹום ַבּמַ ָגָדיו ֶאת ׁש ְוָלַב  ָקדֹוׁש  ּבְ   ּבְ

  רש"י
. שמוה בגדים ולבש את בגדיו

   המיוחדים לו כל ימות השה:
. מעבודת פים מעבודה לעבודה

לעבודת חוץ וה''ה מחוץ לפים 
ולקמן מסיים מילתיה וקתי 
חמש עבודות הוו הרי חמש 

   לות:טבי
כתות בד קודש ילבש ורחץ 

. הרי כשהוא משה במים וגו'
מעבודת התמיד להתחיל 
בעבודת היום שהיא פימית 
כדכתיב בתריה ולקח את שי 

   השעירים וגו' וכוליה עייא:
. בתוך ואומר בגדי קדש הם

מקרא זה עצמו לדרוש יש לך 
שלש תיבות הללו שהן יתירות 
   כולן ולקמיה מפרש מאי דרשה:

. אתיא בין וחמש עבודות הן
   לרבי בין לר''י:

. הך ת''ל ופשט ורחץ וגו'
מילתא רבי קאמר לה דגמר 
טבילות מורחץ במים דכתיב 
בבגדי לבן ואייתר ליה האי קרא 
דר''י ודריש לה לקידושין ופשט 
ורחץ ורחץ ולבש הטיל הכתוב 
ורחץ בין ופשט ולבש ליתן 
רחיצה לפשיטה ורחיצה 

   ללבישה:
. ום שאין טעון טבילהמה מק

כל ימות השה הבא לעבוד אין 
טעון טבילה מן התורה אלא 
מדברי סופרים לזכור טומאה 

   ישה:
. דכתיב (שמות מ) טעון קידוש

בבואם אל אהל מועד ובקרבתם 
   אל המזבח ירחצו:

. ביוה''כ מקום שטעון טבילה
   לכל חליפות בגדים:

. דפקא מה לבישה טעון קידוש
בילה כדאמרן לן מק''ו מט

ומופשט ורחץ לא דריש ר''א 
בר''ש שטעון קידושין דמיבעי 
ליה לטבילה להחליף בבגדי זהב 

    כר' יהודה:
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        בבבב- - - - לב, אלב, אלב, אלב, א .17
י "ָאַמר   : ְיהּוָדה ַרּבִ

ָרה ְטִבילֹות ְלָחֵמׁש  ִיןִמנַּ  ין ַוֲעׂשָ ּטֹוֵבל ִקיּדּוׁשִ דֹול ּכֵֹהן ׁשֶ ׁש  ּגָ ּיֹום? ּבוֹ  ּוְמַקּדֵ    ּבַ
ְלמּוד רוֹ  ֶאת ... ְוָרַחץ מֹוֵעד ֶהלאֹ  ֶאל ַאֲהרֹן ּוָבא": לֹוַמר תַּ ׂשָ ִים ּבְ ּמַ ָמקֹום ּבַ    .)כד-כג, טז ויקרא( 186"ָקדֹוׁש  ּבְ

ל :ָלַמְדתָּ  ָהא ּכָ הַהְמׁשַ  ׁשֶ   . ְטִביָלה" ָטעּון -  ַלֲעבֹוָדה ֵמֲעבֹוָדה ּנֶ
  

ַחן ּכַ ְגֵדי ַאׁשְ   , ָזָהב ְלִבְגֵדי ָלָבן ִמּבִ
ְגֵדי ִין -  ָלָבן ְלִבְגֵדי ָזָהב ִמּבִ   ?  ִמּנַ

  
ָנא   לב,ב ֵבי ּתָ י ּדְ ָמֵעאל ַרּבִ   : ִיׁשְ

   ָוחֹוֶמר: "ַקל
ְגֵדי ַמה ֵאין ָזָהב ּבִ ֶהן ִנְכָנס ּכֵֹהן ׁשֶ   , ְטִביָלה ָטעּון - ְוִלְפִנים יִלְפנַ  ּבָ

ְגֵדי ְכָנס ָלָבן ּבִ ּנִ ֶהן ׁשֶ ין ֵאינוֹ  - ְוִלְפִנים ִלְפַני ּבָ עּון ּדִ טָּ   . ְטִביָלה?!" ׁשֶ
  

א   : ְלִמְפַרְך  ִאיּכָ
ִבְגֵדי ַמה ן ָזָהב לְּ ּכֵ ָרָתן ׁשֶ ּפָ ה ּכַ   ! ְמרּוּבָ

  
א י. ֵליּה  ָנְפָקא, ֶאלָּ ַרּבִ    ִמּדְ

  
  

י "ָאַמר   : ַרּבִ
ִין ָרה ְטִבילֹות ְלָחֵמׁש  ִמּנַ ין ַוֲעׂשָ ּטֹוֵבל ִקיּדּוׁשִ דֹול ּכֵֹהן ׁשֶ ׁש  ּגָ ּיֹום? ּבוֹ  ּוְמַקּדֵ    ּבַ

ְלמּוד תֶֹנת" :לֹוַמר תַּ ד כְּ ִים ֶאת ֶדׁש קֹ ּבַ ּמַ ׁש ... ְוָרַחץ ּבַ ם"- ִיְלּבָ רֹו ּוְלֵבׁשָ ׂשָ   . , ד)ויקרא טז( ּבְ
ל :ָלַמְדתָּ  ָהא ּכָ ה ׁשֶ ּנֶ   ."ְטִביָלה עּוןטָּ ׁשֶ  -  ַלֲעבֹוָדה ֵמֲעבֹוָדה ַהְמׁשַ

  
ַחן ּכַ ְגֵדי ַאׁשְ   ,ָלָבן ְלִבְגֵדי ָזָהב ִמּבִ

ְגֵדי ִין -  ָזָהב ְלִבְגֵדי ָלָבן ִמּבִ   ? ִמּנַ
  

ָנא ֵבי ּתָ י ּדְ ָמֵעאל ַרּבִ   : ִיׁשְ
   ָוחֹוֶמר: "ַקל
ְגֵדי ַמה ֵאין ָלָבן ּבִ ָרָתן ׁשֶ ּפָ ה  ּכַ   , ְטִביָלה ְטעּוִנין -ְמרּוּבָ

ְגֵדי ָרָתן ָזָהב ּבִ ּפָ ּכַ ה ׁשֶ ין ֵאינוֹ  - ְמרּוּבָ עּוִנין ּדִ טְּ    .!"?ְטִביָלה ׁשֶ
  

א    ְלִמְפַרְך: ִאיּכָ
ִבְגֵדי ַמה ן ָלָבן לְּ ּכֵ ֶהן ִנְכָנס ׁשֶ   ! ְוִלְפִנים ִלְפַני ּבָ

  
ָק  ַהְיינוּ     ָתֵני:ּדְ

ְגֵדי" :"ְואֹוֵמר רוֹ  ֶאת ְוָרַחץ ֵהם קֶֹדׁש  ּבִ ׂשָ ִים ּבְ ּמַ ם ּבַ   . ")ד, טז ויקרא( "ּוְלֵבׁשָ
  
  

                                                             

רוֹ  ֶאת ְוָרַחץ שם והניחם הקודש אל בבואו לבש אשר הבד בגדי את ופשט מֹוֵעד אֶהל ֶאל ַאֲהרֹן ּוָבא 186 ׂשָ ִים ּבְ ּמַ ָמקֹום ּבַ  ָקדֹוׁש  ּבְ

  רש"י
. שמשמש בהן כפרתן מרובה

כל ימות השה אבל עבודת 
פים דיום הכפורים איה 
מכפרת אלא על טומאת 
מקדש וקדשיו כדאמרין 

   בשבועות (דף ז:):
ת בד . כתופקא ליה מדרבי

קדש ילבש ורחץ במים 
   ולבשם:

. לפרושי מתיתא א''ר וכו'
   דלעיל קא מהדר:

. במילתא דרבי הייו דקתי
ואומר בגדי קדש הם והכי 
דריש ליה תלה הכתוב טעם 
הטבילה בשביל שהם בגדי 
קדש ללמדך שכל חליפות בגדי 
קדש בו ביום טעוין טבילה 

    ובגדי זהב גם הם קדש:
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        לב, בלב, בלב, בלב, ב .18
  : ֵהן ֲעבֹודֹות "ְוָחֵמׁש 

ִמיד ל תָּ ַחר  ׁשֶ ִבְגֵדי -ׁשַ   , ָזָהב ּבְ
ִבְגֵדי - ַהּיֹום ֲעבֹוַדת   , ָלָבן ּבְ

ִבְגֵדי -  ָהָעם ְוֵאיל ֵאילוֹ     ,ָזָהב ּבְ
ף ה ּכַ ִבְגֵדי -  ּוַמְחתָּ   , ָלָבן ּבְ

ִמיד ל תָּ ין ׁשֶ ִים ּבֵ ִבְגֵדי - ָהַעְרּבַ    .ָזָהב ּבְ
ִין ל ּוִמּנַ ּכָ ֵני ְצִריָכה ּוְטִביָלה ְטִביָלה ׁשֶ ין ׁשְ   ? ִקיּדּוׁשִ

ְלמּוד ט" :לֹוַמר תַּ   . ")כד- כג, טז ויקרא( ... ְוָלַבׁש" ְוָרַחץ" "... ְוָרַחץ ּוָפׁשַ
  

ִתיב ְטִביָלהּבִ  - ַהאי   ! ּכְ
  

ָנְפָקא ִלְטִביָלה, ִעְנָין ֵאינוֹ  ִאם ְגֵדי"ִמ  ֵליּה  ּדְ   , "ֵהם קֶֹדׁש  ּבִ
ֵנהוּ    . ְלִקיּדּוׁש  ִעְנָין ּתְ

  
ֵביּה  ְלׁשֹון ַרֲחָמָנא ְוִליְכּתְ   !'ִקיּדּוׁש' ּבִ

  
ַמע ָקא ָהא    ָלן: ַמׁשְ

ְטִביָלה ִקיּדּוׁש  ּדִ   , ּכְ
יּדּוׁש  ַמה ָמקֹום - ּקִ ָמקֹום - ְטִביָלה ַאף, ָקדֹוׁש  ּבְ   . ָקדֹוׁש  ּבְ

  
י    ֵליּה? ְמָנא -  ִקיּדּוׁש  ,ְיהּוָדה ְוַרּבִ

  
י ֵליּה  ָנְפָקא ַרּבִ יּבְ  ֶאְלָעָזר ִמּדְ ְמעֹון ַרּבִ   . ׁשִ

   
  
  

  רש"י
. דהא כתיב תיבהאי בטבילה כ

בשרו: הכי גרסין אם איו עין 
לטבילה דפקא ליה מבגדי קדש 

   הם תהו לעין קידוש:
. מדאפקי' בלשון הא קמ''ל

   טבילה דילפין טבילה מייה:
. מה קידוש במקום קדוש

כדכתיב בה במקום קדוש אף 
טבילות הבאות מחמת מחלפות 
היום במקום קדוש אבל טבילה 

מייה דהא ראשוה לא ילפת 
   לאו דאורייתא היא:

. דמפקא ליה להאי ור' יהודה
קרא לטבילת בגדי זהב לא 
דריש בגדי קדש הם קידוש מא 

    ליה:
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        לב, בלב, בלב, בלב, ב .19
א ַרב ָאַמר   : ִחְסּדָ

י ָהא ַרּבִ ָקא -  ּדְ י ַמּפְ    ֵמִאיר, ִמְדַרּבִ
ָקא ַנן ּוַמּפְ ַרּבָ   . ִמּדְ

  
ָקא" ַנן ַמּפְ ַרּבָ    :"ִמּדְ

ִאיּלוּ  ַנן ּדְ הּוא: ָאְמֵרי ַרּבָ ׁשֶ ׁש  ָלבּוׁש  ּכְ   , ְמַקּדֵ
הּוא: ָאַמר ְוִאיהוּ  ׁשֶ ט ּכְ ׁש  ּפֹוׁשֵ   . ְמַקּדֵ

  
ָקא"וּ  י ַמּפְ ַרּבִ   : "ֵמִאיר ִמּדְ

ִאיּלוּ  י ּדְ ְתָרא ִקיּדּוׁש  ַהךְ : ָאַמר ֵמִאיר ַרּבִ הּוא -  ּבַ ׁשֶ ׁש  ָלבּוׁש  ּכְ    ,ְמַקּדֵ
הּוא: ָאַמר ְוִאיהוּ  ׁשֶ ט ּכְ ׁש  ּפֹוׁשֵ   . ְמַקּדֵ

  
ר ַאָחא ַרב ָאַמר   : ַיֲעקֹב ּבַ
ִקיּדּוׁש  מֹוִדין ַהּכֹל ִני ּבְ ּלֹוֵבׁש  ׁשֵ ךְ  ְוַאַחר ׁשֶ ׁש. ּכָ    ְמַקּדֵ
   ַטְעָמא? ַמאי

ָאַמר ם אוֹ " ְקָרא: ּדְ תָּ ַח" ֶאל ְבִגׁשְ ְזּבֵ   , )כא-כ, ל שמות( 187ַהּמִ
ֵאינוֹ  ִמי רְמח ׁשֶ א ּוּסָ ה ֶאלָּ יׁשָ   , ּגִ

ר ֶזה ָיָצא חּוּסָ ּמְ ה ׁשֶ ה ְלִביׁשָ   . ְוִגיׁשָ
  

ֵריּה  ַאָחא ַרב ֵליּה  ָאַמר ָרָבא ּבְ י ַרבלְ  ּדְ   : ַאׁשִ
א ַרב לֹא ַרב ֵליּה  ִאית ִחְסּדָ    ,ַאָחא ּדְ

ַרב ֵליּה  ַאָחא ִאית ַרב ְולֹא א ּדְ   ,ִחְסּדָ
ִאם ן, ּדְ י ּכֵ ין ֲחֵמיַסר ֵליּה  ָהווּ  ְלַרּבִ   . ִקיּדּוׁשִ

  
  
  

                                                             

ם אוֹ  187 תָּ ַח  ֶאל ְבִגׁשְ ְזּבֵ  ימותו ולא ורגליהם ידיהם ורחצו' לה אשה להקטיר לשרת ַהּמִ

  רש"י
. קסבר רב אמר רב חסדא כו'

חסדא דוקא א''ר ופשט ורחץ 
ורחץ ולבש שי קידושין בין 
פשיטה ולבישה אחד לפי 
טבילה ואחד לאחריה קודם 

   לבישה:
. מוצאת היא אירמפקא מדר' מ

מכלל דבריו של ר''מ לא סבירא 
ליה כר''מ דאע''ג דאמרין 
במתיתין פשט וקידש ידיו 
ורגליו דס''ל קידוש שלפי 
הטבילה אחר פשיטה הוא פליג 
עליה מיהא בקידוש שי דקאמר 
אחר לבישה הוא כדקתי 
ברייתא דר''מ לעיל לבש קידש 

   ידיו ורגליו:
. ואפילו רבי הכל מודים

קידוש הסמוך לפי העבודה שה
כשהוא לבוש מקדשו. לא רב 
חסדא. דאמר מילתיה דרבי 
דוקא בעי שי קידושין בין 

   פשיטה ללבישה:
. דאמר אית ליה דרב אחא

   קידוש אחר לבישה בעין:
. דבעי קידוש סמוך לא רב אחא

   לעבודה:
. דבעי לרבי אית ליה דרב חסדא

שי קידושין כשהוא ערום דאם 
להו בהדדי הוו ליה כן דאית 

לרבי ג' קידושין בכל טבילה ב' 
כשהוא ערום ואחד כשהוא 

    [לבוש]:
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ִמיד ֶאת לוֹ  ֵהִביאוּ " ִחיָטה ַאֵחר ּוֵמיֵרק[ ,ְקָרצוֹ  - ַהתָּ   . ]ָידֹו" ַעל ׁשְ
  

  ? "ְקָרצוֹ " ַמאי
  

א ָאַמר   : עּוּלָ
ָנא ָ ְקָטָלא ִליׁשּ   . הּוא ּדִ

  
ר ַנְחָמן ַרב ָאַמר   : ִיְצָחק ּבַ
   ְקָרא? ַמאי

ה- ְיֵפה ֶעְגָלה" פֹון ֶקֶרץ םִמְצָריִ  ִפּיָ א ִמּצָ   . )כ, מו ירמיה( "ָבא ּבָ
  

ַמע ַמאי   ? ַמׁשְ
  

ם ִדְמַתְרּגֵ   : יֹוֵסף ַרב ּכְ
א יפּוָנא ָקטֹוִלין ַעְמִמין ִמְצַרִים, ֲהָוה ָיֵאי ַמְלּכָ   ֲעָלּה. ֵייתּון ִמּצִ

  
ה -  "ְקָרצוֹ " ַכּמָ   ? ּבְ
  

א ָאַמר   : עּוּלָ
רֹוב ַנִים ּבְ   . ׁשְ

  
י ָאַמר ְוֵכן   : ָחָנןיוֹ  ַרּבִ

רֹוב ַנִים ּבְ   . ׁשְ
  

   ָסַבר: ָלִקיׁש  ֵריׁש  ְוַאף
רֹוב ַנִים ּבְ   . ׁשְ

ָאַמר   : ָלִקיׁש  ֵריׁש  ּדְ
ִנינוּ  ֵמַאַחר ְוִכי ָ ׁשּ ל "רּוּבוֹ  :ׁשֶ מֹוהּו" - ֶאָחד ׁשֶ    ,(חולין כז.) ּכָ

ה ִנינוּ  ָלּמָ עֹוף - ֶאָחד רֹוב ":ׁשָ ַנִים ְורֹוב ,ּבָ ֵהָמה" - ׁשְ ּבְ    ?ּבַ
ִנינוּ  ְלִפי ָ ׁשּ ִמיד ֶאת לוֹ  "ֵהִביאוּ : ׁשֶ ִחיָטה ַאֵחר ּוֵמיֵרק ,ְקָרצוֹ  - ַהתָּ ל, ָידוֹ  ַעל ׁשְ ם ֶאת ְוִקיּבֵ    ,ּוְזָרקֹו" ַהּדָ
סּול? ְיֵהא ֵמיֵרק לֹא ָיכֹול   ּפָ

  
סּול ְיֵהא ֵמיֵרק לֹא ָיכֹול"   !?"ּפָ

ן ִאם ַאֵחר ֲעבֹוָדה ֵליּה  ָהְוָיא ,ּכֵ   , ּבְ
   :188ְוַתְנָיא

ל ּפּוִרים יֹום ֲעבֹודֹות "ּכָ רֹות ֵאיָנן ַהּכִ ׁשֵ א ּכְ   !ּבֹו" ֶאּלָ
  

   ָקָאַמר: ָהִכי
סּול ְיֵהא ָיכֹול ַנן ּפָ ַרּבָ   ?ִמּדְ

   
ִנינּו: ְלָכךְ    לג,א עֹוף - ֶאָחד "רֹוב ׁשָ ַנִים ְורֹוב ,ּבָ ֵהָמה" - ׁשְ ּבְ   . ּבַ

  
ֲאִפיּלוּ  ֵמַאַחר ְוִכי סּוָלא ּדַ ַנן ּפְ ַרּבָ א ִמּדְ ה - ֵליּכָ    ְלָמֵרק? ִלי ָלּמָ

  
  . ְלָמֵרק ִמְצָוה

  
  

                                                             

  ילנא: ותנןמסורת הש"ס. גירסת ו 188

  רש"י
. הכשר שחיטה ברוב שים

   בצמצום:
. בשחיטת וכי מאחר ששיו

חולין ורובו של אחד כמוהו 
ממילא שמעין רוב שים 

   כשים:
. בצדה רוב אחד למה שיו

   בעוף וכו':
 . הואיליכול יהא פסול מדרבן

וכל עצמו לדם הוא צריך פסול 
וכי תן רובו של אחד כמוהו 

  בחולין תן: 
. ממשה יתירא לכך שיו כו'

חדא בחולין וחדא בקדשים 
מדקאמר ר''ש בן לקיש 
דלפרושה הך דסדר יומא תן 
לה דשחיטת חולין שמע מיה 

   קרצו דהכא ברוב שים:
. כדי להוציא את מצוה למרק

    הדם יפה:
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ֵיי ר ַאּבַ ֵמיּה  ַמֲעָרָכה ְמַסּדֵ ְ ְגָמָרא ִמׁשּ א ,ּדִ יּבָ אּדְ  ְוַאלִּ אּול ַאּבָ   : ׁשָ

דֹוָלה ַמֲעָרָכה ה ְלַמֲעָרָכה קֹוֶדֶמת - ּגְ ִנּיָ ל ְקטֹוֶרת ׁשְ    ,ׁשֶ
ה ַמֲעָרָכה ִנּיָ ל ׁשְ ֵני ְלִסיּדּור ֶמתקֹוֶד  - ְקטֹוֶרת ׁשֶ   ,ֵעִצים ִזיֵריגְּ  ׁשְ
ֵני ְוִסיּדּור ּון קֹוֵדם - ֵעִצים ִזיֵריגְּ  ׁשְ ַח  ְלִדיׁשּ ִניִמי ִמְזּבֵ    ,ַהּפְ
ּון ַח  ְוִדיׁשּ ִניִמי ִמְזּבֵ    ,ֵנרֹות ָחֵמׁש  ַלֲהָטַבת קֹוֵדם - ַהּפְ
ִמיד ְלַדם קֹוֵדם - ֵנרֹות ָחֵמׁש  ַוֲהָטַבת    ,ַהּתָ

ִמיד ְוַדם י ַלֲהָטַבת קֹוֵדם -  ַהּתָ ּתֵ   ,ֵנרֹות ׁשְ
י ַוֲהָטַבת ּתֵ   ,ִלְקטֹוֶרת קֹוֵדם - ֵנרֹות ׁשְ

   ,ְלֵאָבִרים קֹוֵדם - ּוְקטֹוֶרת
   ,ְלִמְנָחה - ְוֵאָבִרים
ין - ּוִמְנָחה    ,ַלֲחִביּתִ

ין    ,ִלְנָסִכין -  ַוֲחִביּתִ
  , ְלמּוָסִפין - ּוְנָסִכין

   ,ְלָבִזיִכין -  ּומּוָסִפין
ל ְלָתִמיד - ִכיןּוָבִזי ין ׁשֶ ִים ּבֵ   , ָהַעְרּבַ

ֱאַמר ּנֶ ְ ַה  ֶחְלֵבי ָעֶליָה  "ְוִהְקִטיר: ׁשֶ   ,)ה, ו ויקרא( 189"ָלִמיםׁשּ
ֵלם - "ָעֶליָה" ל ַהׁשְ נֹות ּכָ ְרּבָ ן. ַהּקָ    ּכּולָּ

  
  

   ָמר: ָאַמר
דֹוָלה "ַמֲעָרָכה ה ְלַמֲעָרָכה קֹוֶדֶמת -  ּגְ ִנּיָ ל ׁשְ   . ְקטֹוֶרת" ׁשֶ

  
  ? ָלן ְמָנא

  
ַתְנָיא:    ּדְ

ַח  ַעל מֹוְקָדּה  ַעל ָהעָֹלה ִהיא"" ְזּבֵ ל ַהּמִ ְיָלה כָּ דֹוָלה ַמֲעָרָכה זוֹ  - )ב, ו ויקרא( "ַהלַּ   . ּגְ

ַח  ְוֵאׁש " ְזּבֵ ה ַמֲעָרָכה זוֹ  - )ב, ו ויקרא( "ּבוֹ  ּתּוַקד ַהּמִ ִנּיָ ל ְקטֹוֶרת ׁשְ   . "ׁשֶ
  

   !ֲאָנא ְוֵאיּפּוךְ 
  

ָרא ּבְ דֹוָלה ָרָכהַמֲע  :ִמְסּתַ ן, ֲעִדיָפא ּגְ ּכֵ ָרָתּה  ׁשֶ ּפָ ה ּכַ   . ְמרּוּבָ
  

ַרּבָ  ה ַמֲעָרָכה, הַאּדְ ִנּיָ ן ,ֲעִדיָפא ׁשְ ּכֵ ה ַמְכִניִסין ׁשֶ ּנָ    ִלְפִנים! ִמּמֶ
  

ָרָתּה  ָהִכי ֲאִפיּלוּ  ּפָ ה ּכַ   . ֲעִדיָפא ְמרּוּבָ
  

ֵעית    ֵאיָמא: ְוִאיּבָ
ח ָלא ִאי ּכַ הׁשְ  ְלַמֲעָרָכה ֵעִצים ַמׁשְ יל ָלא ִמי - ִנּיָ ֲעָרָכה ְמַעּיֵ דֹוָלה ִמּמַ    ?!ּגְ
  
  
  

ה "ַמֲעָרָכה ִנּיָ ל ׁשְ ֵני ְלִסיּדּור קֹוֶדֶמת - ְקטֹוֶרת ׁשֶ   . ֵעִצים" ִזיֵריגְּ  ׁשְ
  

   ָלן? ְמָנא
  

ְכִתיב:  ּבֶֹקר ֵעִצים ַהּכֵֹהן ָעֶליָה  ּוִבֵער"ּדִ ּבֶֹקר ּבַ   , )ה, ו ויקרא( "ּבַ
ּה  לַע  ְולֹא - "ָעֶליָה "    ,ֲחֶבְרּתָ

ָלל ִאיָתא ִמּכְ ּה. ּדְ    ַלֲחֶבְרּתָ
  

                                                             

ָלִמים ֶחְלֵבי ָעֶליָה  ְוִהְקִטיר העולה עליה וערך 189  הׁשְ

  רש"י
דר מערכה משמיה אביי מס

. מה סדר עבודות של כל דגמרא
   יום ויום:

. דכוליה ישיבה משמיה דגמרא
   דרבן דבי מדרשא:

. דאמר ואליבא דאבא שאול
בפ''ק הטבת כל הרות קודמות 

   (לכל) לקטורת:
. שעליה יקטירו מערכה גדולה

   כל הקטרות:
. לסדר לפי המערכה קודמת

שיה שעושין בקרן מערבית 
משוך מן הקרן ד' אמות דרומית 

לצד צפון כדתן במסכת תמיד 
   (דף כט.):

. שממה חותין של קטורת
גחלים להכיס למזבח פימי 
שחרית וערבית להקטיר עליה 
קטורת תמיד פרס שחרית ופרס 

   בין הערבים:
. שמסדרין לסידור שי גזירין

על מערכה גדולה וכולהו טעמי 
   מפרש לקמיה:

. לשחיטה לדם התמיד
   זריקה:ול

. של מזבח הפימי קטורת
קודמת לאברים להקטיר אברי 

   התמיד על מזבח החיצון:
. מחת סכו של תמיד למחה

וסכיהן דכתיב (במדבר כח) 
ועשירית האיפה סולת למחה 

   וגו':
   . לסך ייו של תמיד:לסכין

   . אם שבת הוא:וסכין למוספין
שאמר והקטיר עליה חלבי 

לשון  . ודרש ליההשלמים
השלמה עליה על העולה תמיד 
של שחר האמורה בראש 
המקרא שאמר וערך עליה 
העולה והקטיר והוסיף והשלים 
אחריה כל הקרבות ולא על 
שבין הערבים למד על תמיד של 
בין הערבים שהוא אחרון לכל 
הקרבות: מוקדה לשון מדורת 

   עצים וכן תוקד:
. ולימדך שתהא זו מערכה שיה

צון ומשם יכיסו על מזבח החי
   גחלים על הפימי:

. להקדים מערכה של ואיפוך
קטורת [וקרא] כסידורה דהא 

   בהקטר כל הלילה קאי:
. שעליה כפרתה מרובה

מקטירים כל הקטרות חוץ מן 
   הקטורת לפים להיכל:

. מצאת אף מי לא מעייל כו'
   הגדולה ראויה לפים:

. אמערכה גדולה קאי ובער עליה
רך עליה עצים ב' דסמיך ליה וע

   עצים:
    . של קטורת:ולא על חברתה
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ֵעי - "ָעֶליָה " ְוַהאי   ! ְלגּוֵפיּה  ֵליּה  ִמיּבָ
  

ֵרי ִתיֵבי )ה, ו ויקרא( "ָעֶליָה " ּתְ    .190ּכְ
  
  
  
ֵני ִסיּדּור" ּון קֹוֵדם - ֵעִצים ִזיֵריגְּ  ׁשְ ַח  ְלִדיׁשּ ִניִמי ִמְזּבֵ   ". ַהּפְ
  

ב ַעל ַאף ָהָכא ּגַ ִת  ּדְ ּבֶֹקר" יב:ּכְ ּבֶֹקר ּבַ   , )ה, ו ויקרא( "ּבַ
ִתיב: ְוָהָכא ּבֶֹקר" ּכְ ּבֶֹקר ּבַ   , )ז, ל שמות( 191"ּבַ

יר ָהִכי ֲאִפיּלוּ    . ָעִדיף ַמְכׁשִ
  

יר"    ִניהּו? ַמאי - "ַמְכׁשִ
ֵני    ֵעִצים, ִזיֵריגְּ  ׁשְ
: ְוָהא ֵני ָאְמַרּתְ דֹוָלה ְלַמֲעָרָכה - ֵעִצים ִזיֵריגְּ  ׁשְ   ! יָאְזלֵ  ּגְ

  
י ָאַמר   : ִיְרְמָיה ַרּבִ
  . ֵעִצים ׁשּום

  
  : ָאַמר ָרִביָנא
ֲעָרָכה ְוִהְתִחיל הֹוִאיל ּמַ   . ּגֹוֵמר - ּבַ

  
י ַרב   : ָאַמר ַאׁשִ
ח ָלא ִאי ּכַ ה ְלַמֲעָרָכה ֵעִצים ַמׁשְ ִנּיָ יל ָלא ִמי - ׁשְ ֲעָרָכה ְמַעּיֵ דֹוָלה ִמּמַ    !?ּגְ
  
  
  
ּון" ַח  ְוִדיׁשּ ִניִמ  ִמְזּבֵ    ."ֵנרֹות ָחֵמׁש  ַלֲהָטַבת קֹוֵדם - יַהּפְ
  

   ַטְעָמא? ַמאי
  

ֵיי ָאַמר   :ַאּבַ
ָמָרא    ָיַדְעָנא. ָלא ְסָבָרא ָגֵמיְרָנא, ּגְ

  
  : ָאַמר ָרָבאוְ 

ֵריׁש    . ָלִקיׁש  ּכְ
ָאַמר   : ָלִקיׁש  ֵריׁש  ּדְ

ְצֹות ַעל ַמֲעִביִרין ֵאין   .ַהּמִ
ַח  - ַלֵהיָכל ָעֵייל ְוִכי   לג,ב ְזּבֵ ּמִ ַגע ּבַ א ּפָ ֵריׁשָ   . ּבְ

  
ַתְנָיא:    ּדְ
ְלָחן ָצפֹון, - "ׁשֻ י ַהּכֹוֶתל ִמן ָמׁשּוךְ  ּבַ תֵּ   , ּוֶמֱחָצה ַאּמֹות ׁשְ

רֹום - ּוְמנֹוָרה ּדָ י ַהּכֹוֶתל ִמן ְמׁשּוָכה, ּבַ תֵּ    ,ּוֶמֱחָצה ַאּמֹות ׁשְ
ַח  ע -  ִמְזּבֵ ֶאְמַצע, ְועֹוֵמד ְממּוּצָ י ּוָמׁשּוךְ  ּבָ ַלּפֵ   . יְמָעא"ִק  חּוץ ּכְ

  
   !ַלֲהַדְייהוּ  ְונֹוְקֵמיּה 

  
יָון ְכִתיב ּכֵ נָֹרה ְוֶאת": ּדִ ְלָחן ֹנַכח ַהּמְ ֻ   , )לה, כו שמות( "ַהׁשּ

ֵעיַנן ָחזוּ  ּבָ   . ַאֲהָדֵדי ּדְ

                                                             

ַח ּתּוַקד- ְוָהֵאׁש ַעל 190 ְזּבֵ ה ּוִבֵער -ַהּמִ ּבֶֹקר ְוָעַרְך  ָעֶליָה ּבֹו לֹא ִתְכּבֶ ּבֶֹקר ּבַ ָלִמים. ָעֶליָה ָהעָֹלה ְוִהְקִטיר  ָעֶליָה ַהּכֵֹהן ֵעִצים ּבַ ְ   ֶחְלֵבי ַהׁשּ
ֵהיִטיבֹו ֶאתְוִהְקִטיר ָעָל  191 ּבֶֹקר ּבְ ּבֶֹקר ּבַ ים ּבַ ה- יו ַאֲהרֹן ְקטֶֹרת ַסּמִ רֹת ַיְקִטיֶרּנָ   ַהּנֵ

  רש"י
. בבקר בבקר והכא כתיב

בהיטיבו את הרות יקטירה 
(שמות ל) קאי למידרשיה 
אדישון פימי ואהטבה 
והקטורת כדכתיב יקטירה 

   ואין קטורת אלא לאחר דישון:
. המכשיר ומתקן מכשיר עדיף

את הדבר הזה קודמו ועצים 
שהרי עצים  מכשירי קטורת הם

   הן המכשירין את הקטורת:
. מכשיר מכשיר מאי יהו

דהכא במאי עסקת בשי גזירי 
   עצים:

. והא למערכה גדולה אזלי
   ואים מכשירי קטורת:

. אף על גב דהי לאו שום עצים
לקטורת אזלי שם עצים 

   מכשירי קטורת הן:
   . שכן סידרן:גמרא גמירא

. לתת טעם סברא לא ידעא
   עתי:לדבר מד

. הפוגע במצוה לא אין מעבירין
יעבור ממה ופקא לן במכילתא 
מושמרתם את המצות קרי ביה 
את המצות לא תמתין לה 

  שתחמיץ ותיישן: 
וכי עייל להיכל במזבח פגע 

. קודם שיגיע למורה ברישא
שהמזבח משוך כלפי מזרח 

   קימעא:
. מרוחק מן משוך מן הכותל

הכותל צפוי שתי אמות ומחצה 
יעור דרך שי כהים זה אצל ש

זה המסדרין שתי מערכות של 
לחם הפים בשבת ומצוותו 
לסדרן ולסלקן יחד וארבעה 
כסין שים מצד זה של שלחן 
לסלק את המערכה הישה של 
לחם הפים ושים מצד זה 

   לסדר החדשה:
משוכה מן הכותל שתי אמות 

. כמדת השולחן דהא ומחצה
זה  כתיב (שמות כו) כח השלחן

   בצד זה:
. כלפי מזרח לצד פתח כלפי חוץ

   ההיכל:
. מכוון ביייהו לוקמא בהדייהו

    ולמה משך לחוץ:



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

146  

  
  : ָרָבא ָאַמר

ַמע ּה  ׁשְ ֵריׁש  ִמיּנָ    ָלִקיׁש: ִמּדְ
ָרָעא ֲעבֹוֵרי א ּדְ   . ָאסּור -  ַאּטֹוֶטְפּתָ

  
   ָעֵביד? ֵהיִכי

  
ָרָעא א ִמּדְ   . ְלטֹוֶטְפּתָ

  
  
  
ִמיד, ְלַדם קֹוֵדם - ֵנרֹות ָחֵמׁש  ֲהָטַבתוַ "    ַהּתָ

ִמיד ְוַדם י ַלֲהָטַבת קֹוֵדם -  ַהּתָ ּתֵ   ". ֵנרֹות ׁשְ
  

  ? ַטְעָמא ַמאי
  

ֵיי ָאַמר   : ַאּבַ
ּבֶֹקר" ַההּוא ּבֶֹקר ּבַ ֵני "ּבַ ׁשְ ָלא ֵעִצים, ִזיֵריגְּ  ּדִ ֵדיְנהוּ  -  ְצִריֵכי ּדְ    ְלָהָכא, ׁשְ

ְדֵייּה  -  ַחד ִליְקְדֵמי ,ֵנרֹות ָחֵמׁש  ַלֲהָטַבת ׁשַ ִמיד ְלַדם ּדְ    ,ַהּתָ
ְדֵייּה  - ְוַחד ִמיד ְלַדם ׁשַ ֵמיּה  ,ַהּתָ ִנְקּדְ י ַלֲהָטַבת ּדִ ּתֵ   . ֵנרֹות ׁשְ

  
ְדֵייּה    - ַחד" ִליְקְדֵמי ,ֵנרֹות ָחֵמׁש  ַלֲהָטַבת ׁשַ ִמיד ְלַדם ּדְ    ,"ַהּתָ

ָהָכא    ,ָלָתאּתְ  – ּדְ
ֵרי ְוָהָכא   . ּתְ

ְדֵייּה    -  ְוַחד" ִמיד ְלַדם ׁשַ ֵמיּה , ַהּתָ ִנְקּדְ י ַלֲהָטַבת ּדִ ּתֵ    ",ֵנרֹות ׁשְ
ב ַעל ַאף ָהָכא   ּגַ ֵרי – ּדְ    ,ּתְ

ֵרי ְוָהָכא ר - ּתְ    ָעִדיף. ְמַכּפֵ
  

א ַרב ֵליּה  ָאַמר ּפָ ֵיילְ  ּפַ   : ַאּבַ
ְדֵייּה  - ַחד: ְוֵאיָמא ּון ׁשַ ַח ִמ  ְלִדיׁשּ ִניִמי ְזּבֵ ֵמיּה , ַהּפְ ִנְקּדְ ִמיד ְלַדם ּדִ   , ַהּתָ

ָהָכא ָלָתא – ּדְ    ,ּתְ
ֵרי – ְוָהָכא    .ּתְ

ְדֵייּה  - ְוַחד ִמיד ְלַדם ׁשַ ִנְקדֹום ,ַהּתָ    ֵנרֹות, ָחֵמׁש  ַלֲהָטַבת ּדְ
ַאף ב ַעל ּדְ ָהָכא  ּגַ ֵרי – ּדְ    ,ּתְ

ֵרי - ְוָהָכא ר -  ּתְ   ! ָעִדיף ְמַכּפֵ
  

ן, ִאם ַמאי ְפסֹוֵקיַא  ּכֵ   ? ְלהוּ  ַמְפַסַקּתְ  ּבְ
ָאַמר ָלִקיׁש  ְלֵריׁש  ָהִניָחא ה: ּדְ ֵדי ?ּוְמִטיִבין םְוחֹוְזִרי ְמִטיִבין ָלּמָ יׁש  ּכְ ל ְלַהְרּגִ ּה  ָהֲעָזָרה ּכָ יר – ּכּולָּ ּפִ    ,ׁשַ

א י ֶאלָּ ָאַמר: יֹוָחָנן ְלַרּבִ ּבֶֹקר" ּדְ ּבֶֹקר ּבַ ֵקהוּ  "ּבַ ֵני ַחלְּ ָקִר  ִלׁשְ א ַמאי - יםּבְ   ? ְלֵמיַמר ִאיּכָ
  

י ַרבלְ  ָרִביָנא ֵליּה  ָאַמר   : ַאׁשִ
ּבֶֹקר" ַהאי ּבֶֹקר ּבַ ֵעִצים "ּבַ ר ִמי - ּדְ יּתַ    !?ִמּיַ
ֵעי ָהא ָקָאַמר, ְלגּוֵפיּה  ֵליּה  ִמיּבָ מוּ  :ַרֲחָמָנא ּדְ ה ְלַמֲעָרָכה ִנְקּדְ ִנּיָ ל ׁשְ   ! ְקטֹוֶרת ׁשֶ

  
  : ֵליּה  ָאַמר
   :יְמָנאאֹוִק  ִמי ְוָלאו

ּה  ַעל ְולֹא - "ָעֶליָה "   , ֲחֶבְרּתָ
ָלל ִאיָתּה  ִמּכְ ּה  ּדְ   . ַלֲחֶבְרּתָ

  
ָנא ַמאי ֲעֵביד ׁשְ א ֵנרֹות ָחֵמׁש  ֲהָטַבת ּדַ ֵריׁשָ   ? ּבְ

י ֲהָטַבת ַנֲעֵביד ּתֵ א ֵנרֹות ׁשְ ֵריׁשָ   ! ּבְ
  

  רש"י
. דאמר אין מדריש לקיש

   מעבירין על המצות:
. לאחר עבורי דרעא אטוטפתא

תפילין שבזרוע בשביל תפילין 
של ראש אסור דהא בזרוע פגע 

   תחילה:
. היכי עביד מדרעא לטוטפתא

רוע יבא על ראש ייח מן הז
שבזרוע תחילה ואח''כ ייח של 

   ראש:
. דלא בבקר בבקר דשי גזירין

   צריך דהא אמרן מכשיר עדיף:
. שזו מדה בתורה שדיהו להכא

דבר שאיו עין לו תהו עין 
   לחבירו:

. הכא דהכא תלתא והכא תרי
תלתא בהטבת רות כתיב בבקר 
בבקר והא דשדין עליה חד הא 

תמיד כתיב (שמות כט) תלתא וב
את הכבש האחד תעשה בבקר 
והאי דשדין עלייה כדאמר חד 

   שדי לדם התמיד:
. הי אע''ג דהכא תרי והכא תרי

מכפרי שהעולה מכפרת על עשה 
ועל לא תעשה שיתק לעשה 

   לקמן בפירקין (דף לו.):
. דמקדמת ליה לדם התמיד א''כ

אפסוקיה במאי פסקת להטבת 
יון דאית הרות לאבא שאול כ

ליה מיטיב ואח''כ יקטיר דם 
התמיד תקדים והקטורת תאחר 
ובאיזו עבודה תפסיקו וא''ת 
מאי איכפת לך היחא לר''ש בן 
לקיש דאמר אין הפסקתן אלא 
להרבות הרגש מהלך פסיעות 

   וקול תחילת עבודות בעזרה:
. יש לך לומר יפסיק שפיר

בייהם להמתין בין אלו לאלו 
הא עבודה לצאת וליכס ולא ת

   ביתיים:
. דדריש בבקר אלא לרבי יוחן

בבקר בהיטיבו חלקהו לב' רות 
לשי בקרים אלו יקדמו לעבודה 
אחת אלמא יש עבודה בייהם 
והא ליכא למימר אפסקיה 
בדישון מזבח הפימי דאם כן 
דמקדים הטבת ה' רות לדישון 
הוה ליה מעביר על המצות 
ועבודה תו ליכא להקדים 

ה בייהם שכולם מקומה לתת
    סדורות כאן ע''פ המקראות:
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יָון ַאְתִחיל ּכֵ הוּ  ּדְ א ָעֵביד - ּבְ   . רּוּבָ
  

ית ְוַנֲעִביד   ! ׁשִ
  
ֵהיִטיבוֹ " ְקָרא: ַמרָא  רֹת ֶאת ּבְ ה ַהּנֵ חּותֹות "ֵנרֹות" ְוֵאין - )ז, ל שמות( "ַיְקִטיֶרנָּ ִים ּפְ ּתַ ְ   . ִמׁשּ
  
  
  
י ַוֲהָטַבת" ּתֵ    ."ִלְקטֹוֶרת קֹוֶדֶמת - ֵנרֹות ׁשְ
  

ֲאַמר ֵהיִטיבוֹ " ְקָרא: ּדְ רֹת ֶאת ּבְ ה" :ַוֲהַדר, "ַהּנֵ   . "ַיְקִטיֶרּנָ
  
  
  
  ". ָבִריםְלֵא  - ּוְקטֹוֶרת"
  

ַתְנָיא:    ּדְ
ם ָבר "יּוְקּדַ ֱאַמר ּדָ ּנֶ ּבֶֹקר" ּבֹו: ׁשֶ ּבֶֹקר ּבַ   , "ּבַ

ּלֹ  ְלָדָבר א ּבוֹ  ֶנֱאַמר אׁשֶ ְלַבד" ֶאָחד )לט, כט (שמות "ּבֶֹקר" ֶאּלָ   . ּבִ
  
  
  
   ְלִמְנָחה". -  ְוֵאָבִרים"
  

ַתְנָיא:    ּדְ
ִיין ּלֹ "ִמּנַ ָבר ְיֵהא אׁשֶ ַחר לׁשֶ  ְלָתִמיד קֹוֵדם ּדָ   ?  ׁשַ

ְלמּוד   לד,א   . ")ה, ו ויקרא( 192"ָהעָֹלה ָעֶליהָ  "ְוָעַרךְ  :לֹוַמר תַּ
  : ָרָבא ְוָאַמר

  ִראׁשֹוָנה. עֹוָלה ִהיא - "ָהעָֹלה"
  
  
  
ין - ּוִמְנָחה"    ."ַלֲחִביּתִ
  

   .)לז, כג ויקרא( 193ּוִמְנָחה ..." "... עֹוָלה
  
  
  
ין"   ". ִלְנָסִכים - ַוֲחִביּתִ
  

  ה.ִמְנָח  ׁשּום
   

  
  
  ". ְלמּוָסִפין -  ּוְנָסִכים"
  
  .)לז, כג ויקרא( "... ּוְנָסִכים ֶזַבח... "
  
  

                                                             

 ָלהָהעֹ  ָעֶליָה  ְוָעַרךְ  בבוקר בבוקר עצים הכהן עליה וביער 192

 ביומו יום דבר ונסכים זבח ומנחה עולה' לה אשה להקריב... 193

  רש"י
לדבר שלא אמר בו אלא בקר 

. התמיד אמר בו תעשה אחד
בבקר וא''ת הא שדין עליה חד 
מהך דשי גזירין אדם התמיד 
הוא דשדין עליה ולא על 
האברים ואם תאמר מכפר עדיף 

   אין כפרה אלא בדם:
. יתן על מיין שלא יהא דבר

קודם לאברי  מערכה גדולה
  התמיד: 

. ת''ל וערך עליה העולה וגו'
העולה משמע תהא ראשוה דאי 
לאורויי בעלמא אתא שיקטירו 
עליה עולה ושלמים כתוב וערך 

   עליה:
. להקריב אשה לה' עולה ומחה

עולה ומחה זבח וסכים דבר 
יום ביומו (ויקרא כג) עולה 
ומחה לימדך שתהא מחת 

לא העולה אחר העולה מיד ו
יפסיקו חביתין בין עולה למחת 

   התמיד:
. הואיל וחביתין אף שום מחה

הן מחה והזקיקם הכתוב עם 
התמיד דכתיב בה (במדבר כח) 
ועשירית האיפה סולת למחה 
תמיד אף היא תהא סמוכה 
לתמיד אחר מחת סכים 

   כדכתיב עולה ומחה:
. למדו שלא יפסיק זבח וסכים 

    ים:קרבן אחר בין זבח לסכ
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  ". ְלָבִזיִכין - ּומּוָסִפין"
  

  : ְוָהַתְנָיא
ִזיִכין   ! ְלמּוָסִפין" קֹוְדִמין -  "ּבָ

  
ֵאי ּנָ    .)א, נח (פסחים ִהיא ּתַ

  
ֵיי ָאַמר   : ַאּבַ

ָרא ּבְ ַמאן ִמְסּתַ ָאַמר: כְּ   , ְלָבִזיִכין קֹוְדִמין -  ִפיןמּוָס  ּדְ
: ִמי ָלאו ּבֶֹקר" ָאְמַרּתְ ּבֶֹקר ּבַ ים - "ּבַ   , ְלַהְקּדִ

   ְלַאֵחר. – )ח, כד (ויקרא 194"יֹוםבְּ ...  יֹוםּבְ ": ַנִמי ָהָכא
  

ַמאן ַטְעָמא ַמאי ָאַמר: ּדְ ִזיִכין ּדְ   ? ְלמּוָסִפין קֹוְדִמין - ּבָ
  

ַמר ה" ּגָ ין "הֻחּקָ " )ט, כד (ויקרא "ֻחּקָ   . )טו, ו (ויקרא ֵמֲחִביּתִ
  

ַמר ֵמָהָתם ִאי ּה  ִליְגְמָרּה  - ּגָ ָתא ּכּולָּ   ֵמָהָתם! ִמילְּ
  

  ְלַאֵחר. – "יֹוםבְּ ...  יֹוםבְּ " ַאֲהֵני ְלָהִכי
  
  

                                                             

  יערכנו השבת ביום השבת ביום 194

  רש"י
. רבי ישמעאל ורבי תאי היא

עקיבא פליגי בה בפסחים בפרק 
   תמיד שחט (דף ח.):

. ביום השבת יערכו ביום
(ויקרא כד) ולשון ביום משמע 

   באור עצום היום ולא בבקרו:
. בחביתין כתוב חוקה חוקה

(שם ו) חק עולם לה' כליל 
תקטר ובבזיכין כתיב (שם כד) 

י ה' קדש קדשים הוא לו מאש
חק עולם ואכולה מילתא קאי 
וגמרין מייה שתקדים 

   למוספין כחביתין:
. וליגמרה לכולה מילתא

    להקדימן אף לסכים:
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        לד, אלד, אלד, אלד, א .22
ל "ְקטֹוֶרת ַחר ׁשֶ ין ָהְיָתה - ׁשַ ם ְקֵריָבה ּבֵ    ,ְלֵאיָבִרים ּדָ

ל[ ין ׁשֶ ִים ּבֵ ין -  ָהַעְרּבַ   ]."ִלְנָסִכים ָבִריםֵא  ּבֵ
  

י?    ַמּנִ
ַנן ִאי ין" - ַרּבָ ם ּבֵ ֵעי "ְלֵנרֹות ּדָ    ֵליּה! ִמיּבָ

א אּול ִאי ַאּבָ ין" - ׁשָ ֵעי "ְלֵאיָבִרים ֵנרֹות ּבֵ   ! ֵליּה  ִמיּבָ
  

ַנן ְלעֹוָלם   , ִהיא ַרּבָ
  . ַמְייֵרי ָקא ָלא ּוְבִסיְדָרא

  
  

  רש"י
. דאמרי בפ' קמא (דף אי רבן

טו.) בקטרת מפסיק להטבת 
   רות:

. בין בין דם לרות מיבעי ליה
עבודת הדם לעבודת הרות 

   קודם שיגמרם:
א ליה . יחלעולם רבן היא

   לאוקמה כרבן:
    . לא דק:ובסידרא לא קא מיירי
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        בבבב- - - - לד, אלד, אלד, אלד, א .23
לוְ  "ְקטֹוֶרת ין ׁשֶ יִ  ּבֵ ין ְקֵריָבה ָהְיָתה - םָהַעְרּבַ   . ִלְנָסִכים" ֵאיָבִרים ּבֵ

  
י? ָהֵני ְמָנא    ִמילֵּ

  
י ָאַמר   : יֹוָחָנן ַרּבִ

ָאַמר ִמְנַחת ְקָרא: ּדְ ה" ּוְכִנְסּכוֹ  ַהּבֶֹקר "כְּ ֲעׂשֶ   , )ח, כח במדבר( 195תַּ
ְנַחת ַמה    ִלְנָסִכים, קֹוֶדֶמת ְקטֹוֶרת -  ַהּבֶֹקר ּמִ
אן ַאף   . ִלְנָסִכים ֶדֶמתקוֹ  ְקטֹוֶרת -  ּכָ

  
ן ַמה ,ִאי ַהלָּ   , ְלֵאיָבִרים קֹוֶדֶמת ְקטֹוֶרת -  לְּ

אן ַאף   ! ְלֵאיָבִרים קֹוֶדֶמת ְקטֹוֶרת -  ּכָ
  

ִתיב ִמי ֵאיְבֵרי :כְּ    !?ַהּבֶֹקר' 'ּכְ
ִמְנַחת" ִתיב, "ַהּבֶֹקר כְּ    ּכְ

ִמְנַחת ֵאיְבֵרי ְולֹא ַהּבֶֹקר ּכְ   . ַהּבֶֹקר ּכְ
  

נוּ  ָנן: ּתָ    ַרּבָ

ל ִיְלַמד - )ז, כח במדבר( 196ַהִהין" ְרִביִעת ְוִנְסּכוֹ "" ֲחִרית ׁשֶ ל ׁשַ ֶ  . ַעְרִבית ִמׁשּ
י   לד,ב   : אֹוֵמר ַרּבִ

ל ַעְרִבית ֶ ֲחִרית ִמׁשּ   ."ׁשַ
  

ָלָמא ׁשְ ַנן ּבִ ָתִמיד ַהאי - ְלַרּבָ ל ּבְ ין ׁשֶ ִים ּבֵ ִתיב ָהַעְרּבַ    ,ּכְ
א י ֶאלָּ    ַטְעֵמיּה? ַמאי - ַרּבִ

  
ה ָאַמר ר ַרּבָ א ּבַ   : עּוּלָ
ֶבשׂ ": ְקָרא ָאַמר ֶבשׂ  ֵאיֶזהוּ  - )ז, כח במדבר( "ָהֶאָחד ַלכֶּ ֱאַמר ּכֶ ּנֶ    ?"ֶאָחד" :ּבוֹ  ׁשֶ

ִמיד ֶזה :אֹוֵמר ֱהֵוי ל ּתָ ַחר ׁשֶ   . ׁשַ
  

ַנן    ?ְוַרּבָ
  

   ?"ֶאָחד" ַמאי
ֶעְדרֹו. ְמיּוָחד ּבְ   ׁשֶ

  
י   ? ְוַרּבִ

  
  . 197ָנְפָקא )יא, יב דברים( "ִנְדֵריֶכם ּוִמְבַחר"ִמ 
  

ַנן?    ְוַרּבָ
  

חֹוָבה -  ַחד   , ּבְ
ְנָדָבה - ְוַחד   . ּבִ

  
   ּוְצִריֵכי.

  
  

                                                             

ִמְנַחת הערבים בין תעשה השני הכבש ואת 195 ה ּוְכִנְסּכוֹ  ַהּבֶקר כְּ ֲעׂשֶ  'לה ניחוח ריח אשה תַּ

 'לה שכר נסך הסך בקודש האחד לכבש ַהִהין ְרִביִעת ְוִנְסּכוֹ  196

  תיקון גירסה ע"פ מסורת הש"ס. 197

  רש"י
. למחת בין איברים לסכים

   סכים:
   . תהא מחת ערב:כמחת הבקר

. תהא מאוחרת מה מחת הבקר
לקטורת שהרי אף איברים 

   מאוחרים לה:
. קטורת קודמת אף מחת הערב

   לה:
. כן מי כתיב כאיברי הבקר

ה יהיה איברי הערב ותידוק מי
מה איברי הבקר מאוחרים 
לקטרת אף איברי הערב 

   מאוחרים לה:
. תהא מחת כמחת הבקר

   הערב:
. איברי ולא כאיברי הבקר

   הערב:
וסכו רביעית ההין לכבש 

. גבי תמידין כתיב ולימד האחד
על האחד שטעון סכים ומיהו 
האחד הוא של ערבית דהא 
מייה סליק דכתיב לעיל מייה 

תעשה בין ואת הכבש השי 
הערבים ועשירית האיפה סולת 
וגו' עולת תמיד העשויה וגו' 

   וסכו רביעית ההין:
. מה ילמד שחרית משל ערבית

זה טעון סכים אף זה טעון 
  סכים: 

רבי אומר של ערבית משל 
. דלכבש האחד שחרית

אדשחרית קאי שאמר בו את 
   הכבש אחד תעשה בבקר:

. יש צד וטה שהדבה וצריכי
לייפותה כדי שתתרצה צריך 

לדורון והקבלת פים ויש צד 
וטה לומר שהחובה המוטלת 

    צריך לפרוע חובו משלם:
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        לד, בלד, בלד, בלד, ב .24
דֹול ּכֵֹהן ָהָיה "ִאם    - ִאיְסְטִניס אוֹ  ָזֵקן ּגָ

ין[ ין לוֹ  ְמַחּמִ יִלין, ַחּמִ ֵדי ,ַהּצֹוֵנן ְלתֹוךְ  ּוַמטִּ ִפיג ּכְ תָּ ָתן" ׁשֶ   ].ִציּנָ
  

ְנָיא:    ּתַ
יַר  "ָאַמר   : ְיהּוָדה ּבִ

ּיֹות ׁשִ ל ֲעׁשָ ְרֶזל ׁשֶ ין ָהיוּ  ּבַ ּפּוִרים, יֹום ֵמֶעֶרב ְמַחּמִ יִלין ַהּכִ ֵדי ְלתֹוךְ  ּוַמטִּ ִפיג צֹוֵנן, ּכְ תָּ ָתן" ׁשֶ   . ִציּנָ
  

   ְמָצֵרף! ַוֲהלֹא
  

יָבי ַרב ָאַמר   : ּבֵ
ּלֹ יַע  אׁשֶ   . ְלֵצירּוף ִהּגִ

  
ֵיי   : ָאַמר ַאּבַ

יָמא ֲאִפיּלוּ  יַע ׁשֶ  :ּתֵ   ְלֵצירּוף, ִהּגִ
ָבר ֵאין ּדָ ין  ׁשֶ ּוֵ ר -ִמְתּכַ   . מּוּתָ

  
ֵיי ָאַמר ּוִמי    !?ָהִכי ַאּבַ

   ְוָהַתְנָיא:

ר" ׂשַ    - )ג, יב ויקרא( 198"ָעְרָלתוֹ  "ּבְ
ׁש  קֹוםָמ ּבְ  ֲאִפיּלוּ  ּיֵ ם ׁשֶ ֶהֶרת ׁשָ    ָיקֹוץ, - ּבַ

ְבֵרי י ּדִ היֹ ַרּבִ ּיָ   . "אׁשִ
ּה  ְוָהֵויַנן   ? ִלי הָלּמָ  ְקָרא: ּבָ
ֵיי ְוָאַמר   : ַאּבַ
י ָאַמר, ְיהּוָדה ְלַרּבִ ָבר: ּדְ ֵאין ּדָ ין ׁשֶ ּוֵ   ָאסּור! - ִמְתּכַ

  
י ָהֵני ָכל -  ִמילֵּ ּה  ַהּתֹוָרה ּבְ   , ּכּולָּ

ַנן ֵצירּוף - ָהָכא ֲאָבל ַרּבָ   הּוא. ּדְ
  
  
  

                                                             

ר ימול השמיני וביום 198 ׂשַ  ָעְרָלתוֹ  ּבְ

  רש"י
. חתיכות עבות כמו עששיות

עשת שן (שיר ה) ואף לשון 
חכמים מורה באה מן העשת 

   (מחות דף כח.) משי''ש בלע''ז:
. הותן ברזל מן והלא מצרף

האש למים מצרפו מחזקו 
   ומקשהו:

. כבר היה לא הגיע לצירוףש
מצון במקצת אף על פי שהיו 
ותין בלילה בתוך גחלים 
לוחשות איו מלובן כל כך 

   שיהא לו חיזוק ע''י מים:
. דדבר שאיו מי אמר אביי הכי

   מתכוין מותר:
. בשר לרבות המוגע קרא ל''ל

דמצי למכתב ימול ערלתו וכתב 
בשר לרבות בשר האמור בגעים 

אדם כי יהיה בעור  (ויקרא יג)
בשרו ל''ל קרא הא דבר שאיו 

   מתכוין הוא:
. אלמא ס''ל ואמר אביי וכו'

לאביי דקרא מסייע ליה לר' 
יהודה מדאצטריך קרא 

   למישרייה:
. באיסורא בכל התורה

דאורייתא כגון קוצץ בהרת 
דכתיב (דברים כד) השמר בגע 
הצרעת ואמר מר בקוצץ בהרתו 
 הכתוב מדבר: ואין שבות
במקדש לא גרסין דהא תלה 

    טעמא באין מתכוין:
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        לה, אלה, אלה, אלה, א    ––––לד, ב לד, ב לד, ב לד, ב  .25
ָנה    ִמׁשְ

ְרָוה ְלֵבית ֱהִביאּוהוּ    , ַהּפַ
  . ְיָתהָה  ּוַבּקֶֹדׁש 

ְרסוּ  ל ָסִדין ּפָ ינוֹ  ּבּוץ ׁשֶ ׁש , ָהָעם ְלֵבין ּבֵ ט ,ְוַרְגָליו ָיָדיו ִקּדֵ   . ּוָפׁשַ
י   : אֹוֵמר ֵמִאיר ַרּבִ

ט ׁשַ ׁש , ּפָ   . ְוַרְגָליו ָיָדיו ִקּדֵ
  

ג. ָעָלה, ְוָטַבל ָיַרד ּפֵ    ְוִנְסתַּ
ְגֵדי לוֹ  ֵהִביאוּ  ׁש  ,ָלַבׁש  - ָלָבן ּבִ   . יוְוַרְגָל  ָיָדיו ְוִקּדֵ

  

ַחר ַ ׁשּ לּוִסין לֹוֵבׁש  ָהָיה -  ּבַ ל ּפְ ֵנים ׁשֶ ר ׁשְ    ,ָמֶנה ָעׂשָ
ין ִים ּבֵ ל ִהְנּדּוִיין -  ָהַעְרּבַ מֹוֶנה ׁשֶ    זּוז, ֵמאֹות ׁשְ

ְבֵרי י ּדִ   . ֵמִאיר ַרּבִ
   אֹוְמִרים: ֲחָכִמיםוַ 

ַחר ַ ׁשּ ל לֹוֵבׁש  ָהָיה -  ּבַ מֹוָנה ׁשֶ ר ׁשְ    ָמֶנה, ָעׂשָ
ל - ִיםָהַעְרּבַ  ּוֵבין ֵנים ׁשֶ ר ׁשְ    ָמֶנה, ָעׂשָ
ים - ַהּכֹל לֹׁשִ   . ָמֶנה ׁשְ

  

ל - ֵאּלוּ  ֶ לוֹ  מֹוִסיף - ְלהֹוִסיף ָרָצה ְוִאם ִציּבּור, ִמׁשּ ֶ   . ִמׁשּ
   

ָמָרא   לה,א    ּגְ

ְרָוה" ַמאי   ? "ּפַ
  

  : יֹוֵסף ַרב ָאַמר
ְרָוה א. ּפַ    ַאְמּגּוׁשָ

  
  
ְרסוּ " ל ָסִדין ּפָ   . "ּבּוץ ׁשֶ
  

ל ָנאׁשְ  ַמאי   ? ּבּוץ" "ׁשֶ
  

ֲהָנא ַרב ָאַמר   : ּכָ
ֵדי יר ּכְ ּכִ ּיַ ֲעבֹוַדת ׁשֶ ִבְגֵדי ַהּיֹום ׁשֶ   . ּבּוץ ּבְ

  
  

  רש"י
  מתי' 

. לטבול הביאוהו לבית הפרוה
טבילה שיה שהיא טעוה מקום 

   קדוש כדפרישית לעיל:
. פשט תחלה ואחר ר''מ אומר

כך קידש והא פרישית לעיל 
   פלוגתייהו:

. בגדים שלובש בטבילה בשחר
זו היו מפשתן של מדית 

   ומעולה:פילוסין שהוא חשוב 
. בגדים שלובש ובין הערבים

   להוצאת כף ומחתה:
. שהיו מפשתן של ארץ הדוין

הידוין והיא ארץ כוש 
כדמתרגם יותן בן עוזיאל 
(ירמיה יג) היהפוך כושי עורו 

  הידוואה: 
  

  גמ' 
. מכשף אחד פרווה אמגושא

    באה ושמו פרווה:
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        בבבב    - - - -     לה, אלה, אלה, אלה, א .26
ַחר ַ ׁשּ לּוִסין לֹוֵבׁש  ָהָיה - "ּבַ ל ּפְ מֹוָנה ׁשֶ ר ׁשְ    ,ָמֶנה[ ָעׂשָ

ִים ּוֵבין ל - ָהַעְרּבַ ֵנים ׁשֶ ר ׁשְ    ָמֶנה, ָעׂשָ
ים - ַהּכֹל לֹׁשִ   . ]"ֶנהָמ  ׁשְ

  
אוְ  מּוִעיַנן? ֲאָתא ִמְנָייָנא ַתּנָ    !ְלַאׁשְ

  
ַמע ָקא ָהא    ָלן: ַמׁשְ

ְבִציר    ַנֲעֵביד. ָלא - ֵמָהֵני ּדִ
  

ֵציר ִאי ָהא ּה. ָלן ֵלית - ַאָהֵני ְוָטֵפי ֵמָהֵני ּבָ    ּבָ
  

י כּולֵּ ַחר :ִמיַהת ָעְלָמא ּדְ ׁשַ   ? ָלן ְמָנא -ֲעִדיֵפי  ּדְ
  

ַרב ֵריּה ּבְ  הּוָנא ַרב ָאַמר   : ִעיַלאי ּדְ
ד" :ְקָרא ָאַמר ד ... ּבַ ד ... ... ּבַ ד ... ... ּבַ ד מּוְבָחר - )ד, טז ויקרא( 199"ּבַ ּבַ   .  ּבַ

  
   ֵמיִתיֵבי:   לה,ב

ָגִדים "ְוָלְבׁשוּ  ׁשוּ  ְולֹא ֲאֵחִרים ּבְ ִבְגֵדיֶהם ָהָעם ֶאת ְיַקּדְ   .יט)-(יחזקאל מד, יז 200"ּבְ
  ! ןֵמֶה  ׁשּוִביןֲח  -   "ֲאֵחִרים" ,ָלאו ַמאי

  
חּוִתים - "ֲאֵחִרים", לֹא   . ֵמֶהן ּפְ

  
ֵני ר הּוָנא ַרב ּתָ מּוֵאל ַרב ָלּה  ְוָאְמִרי, ְיהּוָדה ּבַ ר ׁשְ   : ְיהּוָדה ּבַ

ְלָתה "ַאַחר ּכָ   , ִציּבּור ֲעבֹוַדת ׁשֶ
ָתה ּכֵֹהן ָעׂשְ ּתֹוֶנת ִאּמוֹ  לוֹ  ׁשֶ ּה  -  ּכֻ ּה  ְועֹוֵבד, לֹוְבׁשָ   , ידָיִח  ֲעבֹוַדת ּבָ

ה ּוִבְלַבד ְמְסֶרּנָ ּיִ יּבּור" ׁשֶ   . ַלּצִ
  

יָטא! ׁשִ   ּפְ
  

ֵתיָמא: ַמהוּ  א ּדְ ּמָ ה לֹא ׁשֶ    ָיֶפה, ָיֶפה ִיְמְסֶרּנָ
ַמע ָקא   . ָלן ַמׁשְ

  
י ַעל ָעָליו "ָאְמרוּ  ָמֵעאל ַרּבִ ן ִיׁשְ י ּבֶ ָתה ָּפאּבִ ָעׂשְ ּתֹוֶנת ִאּמוֹ  לוֹ  ׁשֶ ל ֵמָאה ּכֻ   , ָמֶנה ׁשֶ

ּה  ּה  ְועֹוֵבד ,ְולֹוְבׁשָ יּבּור ּוְמָסָרּה , ָיִחיד ֲעבֹוַדת ּבָ    .ַלּצִ
  

י ַעל ָעָליו ָאְמרוּ  ן ֶאְלָעָזר ַרּבִ ָתה ַחְרסֹום ּבֶ ָעׂשְ ּתֹוֶנת ִאּמוֹ  לוֹ  ׁשֶ ְ  ּכֻ יִמׁשּ    ִריּבֹוא, תֵּ
יחּוהוּ  ְולֹא ּה, ַהּכֲֹהִנים ֶאָחיו ִהּנִ    ְללֹוְבׁשָ

ֵני ִנְרָאה ִמּפְ ָערֹום" ׁשֶ   . ּכְ
  

   !?ִמְתֲחִזי יּוִמ 
פּול "חּוָטן ָמר: ְוָהָאַמר ה" ּכָ ָ ׁשּ   !ׁשִ

  
ֵיי ָאַמר   : ַאּבַ

ַחְמָרא אּבְ  ּכְ   . ִמְזּגָ

                                                             

  יצנוף בד ובמצנפת יחגור בד ובאבנט בשרו על יהיו בד ומכנסי ילבש קודש בד כתונת 199
 החצר אל החיצונה החצר אל וביתה. ובצאתם הפנימית החצר בשערי בשרתם צמר עליהם יעלה ולא ילבשו פשתים בגדי הפנימית החצר אל בבואם והיה 200

ָגִדים ְוָלְבׁשוּ  הקודש בלשכות אותם והניחו בם משרתים המה אשר בגדיהם את יפשטו העם אל החיצונה ׁשוּ  ְולֹא ֲאֵחִרים ּבְ ִבְגֵדיֶהם ָהָעם ֶאת ְיַקּדְ   ּבְ

  רש"י
. דקתי תא מייא אתא לאשמועין

מה וכי אין או יודעין הכל שלשים 
ששמוה עשר ושים עשר הרי 

   שלשים:
. להכי הדר כייליהו הא קמ''ל

לאשמועין דהא דשלשים מה סך 
הכל הוא דיהיב שיעורא ליטול מן 
ההקדש ובציר משלשים מה לא 

   ליעביד סך הכל:
. דשחרית משמוה הא אי בציר מהי

עשר וטפי אהי דערבית משים עשר 
   לית לן בה:

. ארבעה זימי כתיב בלבישת בד בד
בגדי שחרית למימר דהוי בד בד 

  המובחר בבד: 
מיתיבי גרסין ברישא והדר גרסין 
תי רב שמואל: מיתיבי ולבשו 

. ולא גרסין וקרבו אל בגדים אחרים
אשר לעם דההוא קרא לא גבי שירות 
כתיב אלא גבי בגדים שאכלו בהן ולא 

האי אפשר לאוקומי ביוה''כ אלא מ
קרא מותיב ובצאתם אל חצר 
החיצוה וגו' דאיכא לאוקומי ביום 
הכפורים דכתיב לעיל מייה והיה 
בבואם אל שערי החצר הפימית ולא 
יעלה עליהם צמר הא ודאי ביום 
הכיפורים כתיב דאי בשאר ימות 
השה הא איכא מעיל דכוליה תכלת 
וחושן ואפוד דאית ביה תכלת וכתיב 

חצר החיצוה בתריה ובצאתם אל ה
יפשטו את בגדיהם וגו' ולבשו בגדים 
אחרים וקא סלקא דעתיך דהכי 
קאמר וכשיחזור ויכס שם בין 
הערבים ולבש בגדי בד אחרים ולא 
את הראשוים ומשום דלא רמזה 
משה באורייתא והילכתא הוו גמירי 
לה אתא יחזקאל ואסמכיה אקרא 
ולא יקדשו את העם דכתיב בסיפא 

יא וכשיתערבו עם מילתא אחריתי ה
   העם ילבשו בגדי חול:

. דאי מאי לאו אחרים חשובין מהן
לאו לעילויהו למה לי למכתב אחרים 

   דמשמע שלא יהיו דומין לראשוים:
. לפי שעבודה לא פחותין מהן

הראשוה חשובה ומכפרת וזו איה 
אלא לפות את המקום שאין כבוד 
שיהיו מוחין שם לפיכך שיה הכתוב 

   לפחות: בבגדים
. הוצאת כף ומחתה עבודת יחיד

שאיה צריכה לציבור אלא לפי 
שמוטלת עליו לפות את המקום 

   לפיכך קורא לה עבודת יחיד:
. דסוף סוף ובלבד שימסרה לציבור

מעבודת ציבור היא כך ראה בעיי 
ואי שמעתי עבודת יחיד מקרא 
פרשה דתן [במתי'] (לקמן דף סח:) 

משלו וקשיא לי  קורא באיצטלית לבן
בגוה דלא תן התם ובלבד שימסרה 

   לציבור:
. דעובד בה כיון דאמרת פשיטא

   מוסרה לציבור דציבור היא:
   . מה:משתי ריבוא

. של בגדי כהוה כפול האמר מר חוטן
   ששה לקמן בפרק בא לו (דף עא:):

. כיין הראה מחוץ כחמרא במזגא
לכלי זכוכית ואע''פ שהזכוכית עבה 

ה הפשתן מוצהב וראה בשרו כך הי
    מתוכה:
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        לה, בלה, בלה, בלה, ב .27
נוּ  ָנן: ּתָ    ַרּבָ

יר "ָעִני ע ְוָעׁשִ ִאין ְוָרׁשָ   , ַלִדין ּבָ
  : לוֹ  אֹוְמִרים ֶלָעִני
ֵני ּתֹוָרה ָעַסְקתָּ  לֹא ָמה ִמּפְ   ? ּבַ

ְמזֹונֹוַתי ְוָטרּוד, ִתיָהִיי ָעִני: אֹוֵמר ִאם   -  ּבִ
לּום: לוֹ  אֹוְמִרים לֵמ  יֹוֵתר ָהִייָת  ָעִני ּכְ    !?ִהּלֵ

  
ל ַעל ָעָליו ָאְמרוּ  ֵקן ִהּלֵ    :ַהּזָ
ָכל ּבְ ה ָהָיה ָויֹום יֹום ׁשֶ ר עֹוׂשֶ ּכֵ תַּ ִעיק ּוִמׂשְ ְטַרּפָ   , ּבִ

ית ְלׁשֹוֵמר נֹוֵתן ָהָיה - ֶחְציוֹ  ְדָרׁש  ּבֵ   , ַהּמִ
י ּוְלַפְרָנַסת ְלַפְרָנָסתוֹ  -  ְוֶחְציוֹ    . יתוֹ ּבֵ  ַאְנׁשֵ
ַעם ר ָמָצא לֹא ַאַחת ּפַ ּכֵ תַּ   , ְלִהׂשְ
יחוֹ  ְולֹא ית ׁשֹוֵמר ִהּנִ ְדָרׁש  ּבֵ ֵנס ַהּמִ   . ְלִהּכָ

ב ְוִנְתָלה ָעָלה י ַעל ְוָיׁשַ ה ּפִ ֵדי ,ֲארּוּבָ ַמע ּכְ ׁשְ ּיִ ְבֵרי ׁשֶ ים ֱאלִֹהים ּדִ י ַחּיִ ַמְעָיה ִמּפִ   . ְבַטְליֹוןַא וְ  ׁשְ
ת ֶעֶרב ַהּיֹום אֹותוֹ : ָאְמרוּ  ּבָ ֶלג ָעָליו ְוָיַרד, ָהְיָתה ֵטֵבת ּוְתקּוַפת, ָהָיה ׁשַ ַמִים ִמן ׁשֶ ָ   . ַהׁשּ

ָעָלה ׁשֶ ַחר ַעּמּוד ּכְ ַ ַמְעָיה לוֹ  ָאַמר ַהׁשּ   : ַאְבַטְליֹוןְל  ׁשְ
ָכל, ָאִחי ַאְבַטְליֹון ִית - יֹום ּבְ א, ָאֵפל -  ְוַהּיֹום ,ֵמִאיר ַהּבַ ּמָ ן יֹום ׁשֶ   ? הּוא ַהְמעּוּנָ

מּות ְוָראוּ  ֵעיֵניֶהן ֵהִציצוּ  ה ָאָדם ּדְ ֲארּוּבָ   . ּבָ
לֹ רּום ָעָליו ּוָמְצאוּ  ָעלוּ  ֶלג ַאּמֹות ׁש ׁשָ   . ׁשֶ

ָרקּוהּו, יבּוהוּ , ְוִסיּכּוהוּ  ְוִהְרִחיצּוהוּ  ּפְ ֶנֶגד ְוהֹוׁשִ דּוָרה ּכְ   . ַהמְּ
ת ֶאת ָעָליו לְלַחּלֵ  ֶזה ָראּוי: ָאְמרוּ  ּבָ ַ   . ַהׁשּ

  
יר   , ָעׁשִ

ֵני: לוֹ  אֹוְמִרים ּתֹוָרה ָעַסְקתָּ  לֹא ָמה ִמּפְ   ? ּבַ
יר: אֹוֵמר ִאם ְנָכַסי ָהִייִתי ְוָטרּוד ,ָהִייִתי ָעׁשִ   -  ּבִ

לּום: לוֹ  אֹוְמִרים יר ּכְ יֵמ  יֹוֵתר ָהִייָת  ָעׁשִ    !?ֶאְלָעָזר ַרּבִ
  

י ַעל ָעָליו ָאְמרוּ  ן רֶאְלָעזָ  ַרּבִ    :ַחְרסֹום ּבֶ
יַח  ִהּנִ ה ֲעָיירֹות ֶאֶלף ָאִביו לוֹ  ׁשֶ ׁשָ ּבָ ּיַ ן, ּבַ ם ְסִפינֹות ֶאֶלף ּוְכֶנְגּדָ ּיָ   . ּבַ

ל ֹנאד נֹוֵטל ָויֹום יֹום ּוְבָכל ֵתיפֹו, ַעל ֶקַמח ׁשֶ    ּכְ
ךְ  ִדיָנה ְלִעיר ֵמִעיר ּוְמַהּלֵ   . ּתֹוָרה ִלְלמֹוד ִלְמִדיָנה ּוִמּמְ

ַעם ְרָיא ּבוֹ  ְוָעׂשוּ , ֲעָבָדיו ָצאּוהוּ ְמ  ַאַחת ּפַ   . ַאְנּגַ
ה: ָלֶהן ָאַמר ׁשָ ַבּקָ ם ּבְ יחּוִני, ִמּכֶ   . ּתֹוָרה ִלְלמֹוד ְוֵאֵלךְ  ַהּנִ

י: לוֹ  ָאְמרוּ  י ַחּיֵ ן ֶאְלָעָזר ַרּבִ ֵאין ַחְרסּום ּבֶ יִחין ׁשֶ   . אֹוְתךָ  ַמּנִ
ָמיו א, אֹוָתן ְוָרָאה ָהַלךְ  לֹא ּוִמּיָ ב ֶאּלָ ּתֹוָרה ְועֹוֵסק יֹוׁשֵ ל ּבַ ְיָלה ְוָכל ַהּיֹום ּכָ   . ַהּלַ

  
ע   , ָרׁשָ

ֵני: לוֹ  אֹוְמִרים ּתֹוָרה ָעַסְקתָּ  לֹא ַמה ִמּפְ   ? ּבַ
ִיְצִרי ְוָטרּוד, ָהִייִתי ָנֶאה: ָאַמר ִאם   -  ּבְ

לּום: לוֹ  אֹוְמִרים    !?ִמּיֹוֵסף ָהִייָת  ָנֶאה ּכְ
  

יק יֹוֵסף ַעל ָעָליו ָאְמרוּ  ּדִ   : ַהּצַ
ָכל ת ָהְיָתה ָויֹום יֹום ּבְ ְלּתוֹ  ּפֹוִטיַפר ֵאׁשֶ ּדַ ְדָבִרים ְמׁשַ   . ּבִ

ָגִדים ה ּבְ ְבׁשָ ּלָ ֲחִרית לוֹ  ׁשֶ ה לֹא - ׁשַ    ,ַעְרִבית לוֹ  ָלְבׁשָ
ָגִדים ה ּבְ ְבׁשָ ּלָ ה לֹא - ַעְרִבית לוֹ  ׁשֶ ֲחִרית לוֹ  ָלְבׁשָ   . ׁשַ
ַמע: לוֹ  ָאְמָרה ָ   ! ִלי ִהׁשּ

  . ָלאו: ָלּה  ָאַמר
ךָ  ֲהֵריִני: לוֹ  ָאְמָרה תְּ ֵבית חֹוַבׁשְ   ! ָהֲאסּוִרין ּבְ

יר' ה": ָלּה  ָאַמר   . )ז, קמו תהלים( "ֲאסּוִרים ַמתִּ
  ! קֹוָמְתךָ  ּכֹוֶפֶפת ֲהֵריִני

פּוִפים זֵֹקף' ה"   . )ח, קמו תהלים( "כְּ

  רש"י
. כלומר אם לעי אומרים וכו'

באו ב''ד שלמעלה לחייב עיים 
ע''י הלל ועשירים ע''י ר' אלעזר 
וטרודי היצר על ידי יוסף יש 

   פתחון פה לבעל הדין לחייבם:
. סלע מדיה שהוא חצי טרפעיק

   דיר כך מפורש בכתובות (סד.):
השלג . פירקו משוי פירקוהו

   מעליו:
. עבודת שר העיר אגריא

ועבודת עצמו היתה והם אים 
מכירים בו וסבורים שהוא 
מיושבי העיירות שלו שעבודת 

   אדוי הארץ מוטלת עליהם:
. מפתה אותו כי יפתה משדלתו

   מתרגמין ארי ישדל (שמות ב):
    . בשבילו:שלבשה לו
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  ! ֵעיֶניךָ  ֶאת אַסּמָ ְמ  ֲהֵריִני
  . )ח, קמו תהלים( "ִעְוִרים ּפֵֹקַח ' ה"

ֵרי ֶאֶלף לוֹ  ָנהָנְת  ּכְ מַֹע  ֶסףּכֶ  ּכִ ב ֵאֶליָה, ִלׁשְ ּכַ ּה  ִלְהיֹות ֶאְצָלּה  ִלׁשְ      .201ִעּמָ
מ ְולֹא    ,ֵאֶליָה  ַע וֹ ָרָצה ִלׁשְ

ב" כַּ עֹוָלם - (בראשית לט, י) 202"ֶאְצָלּה  ִלׁשְ ה ּבָ   , ַהּזֶ
ּה  ִלְהיֹות" א. ָלעֹוָלם - (בראשית לט, י) "ִעּמָ   ַהּבָ
  

  : ִנְמָצא
ל יבְמ  - ִהּלֵ ים ֶאת ַחּיֵ   , ָהֲעִנּיִ
י ן ֶאְלָעָזר ַרּבִ יב - ַחְרסֹום ּבֶ יִרים ֶאת ְמַחּיֵ   , ָהֲעׁשִ

יב - יֹוֵסף ִעים" ֶאת ְמַחּיֵ   . ָהְרׁשָ
  
  
  

                                                             

ּה על פי הפסוק:  201 ב ֶאְצָלּה ִלְהיֹות ִעּמָ ּכַ ַמע ֵאֶליָה ִלׁשְ ָרּה ֶאל יֹוֵסף יֹום יֹום ְולֹא ׁשָ ַדּבְ    (בראשית לט, י) ַוְיִהי ּכְ
ב ֶאְצָלּה ִלְהי 202 ּכַ ַמע ֵאֶליָה ִלׁשְ ָרּה ֶאל יֹוֵסף יֹום יֹום ְולֹא ׁשָ ַדּבְ ּה ַוְיִהי ּכְ   ֹות ִעּמָ
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        לו, אלו, אלו, אלו, א    ––––לה, ב לה, ב לה, ב לה, ב  .28
ָנה    ִמׁשְ

א רוֹ  ֵאֶצל לוֹ  ּבָ   , ּפָ
ין עֹוֵמד ָהָיה ּוָפרוֹ  ַח  ָהאּוָלם ּבֵ ְזּבֵ   , ְוַלּמִ

רֹום רֹאׁשוֹ  ֲעָרב ָניוּוָפ  ,ַלּדָ   . ַלּמַ
ּמִ  עֹוֵמד ְוַהּכֵֹהן ֲעָרב ּוָפָניו ,ְזָרחּבַ   . ַלּמַ
י ְוסֹוֵמךְ  תֵּ ה,, ָעָליו ָיָדיו ׁשְ   : אֹוֵמר ָהָיה ְוָכךְ  ּוִמְתַוּדֶ

א" ם ָאּנָ ֵ י, ָעִויִתי! ַהׁשּ ְעתִּ ׁשַ   . ּוֵביִתי ֲאִני ,ְלָפֶניךָ  ָחָטאִתי, ּפָ
א ם ָאּנָ ֵ ר! ַהׁשּ ּפֶ ִעים ָלֲעֹונֹות ָנא ּכַ ׁשָ    ְוַלֲחָטִאים, ְוַלּפְ

ָעִויִתי י ׁשֶ ְעתִּ ׁשַ ּפָ ָחָטאִתי ְוׁשֶ   , ּוֵביִתי ֲאִני ְלָפֶניךָ  ְוׁשֶ
תּוב תֹוַרת ַכּכָ ה ּבְ ךָ  ֹמׁשֶ    :ַעְבּדֶ

י" ה ַבּיֹום כִּ ר ַהּזֶ    .)ל, טז ויקרא( "]ִתְטָהרוּ ' ה ִלְפֵני ַחּטֹאֵתיֶכם ִמּכֹל ֶאְתֶכם ְלַטֵהר ֲעֵליֶכם[ ְיַכּפֵ

רּוךְ " ַאֲחָריו: עֹוִנין ְוֵהן ם ּבָ בֹוד ׁשֵ   . "ָוֶעד ְלעֹוָלם ַמְלכּותוֹ  ּכְ
   

ָמָרא   לו,א    ּגְ

ְמַעּתְ  ַמאן ָאַמר ֵליּה  ׁשָ ין :ּדְ ַח" ָהאּוָלם "ּבֵ ְזּבֵ   ָצפֹון? - ְוַלּמִ
  

י י ֶאְלָעָזר ַרּבִ ַרּבִ ְמעֹון ּבְ   . ִהיא ׁשִ
  

ַתְנָיא:    ּדְ
   ָצפֹון? "ֵאיֶזהוּ 

יר ַח  לׁשֶ  ִמּקִ ל ּוְכֶנֶגד, ָהֲעָזָרה ּכֹוֶתל ְוַעד ְצפֹוִני ִמְזּבֵ ַח  ּכָ ְזּבֵ    ָצפֹון, ּוּלוֹ כּ  - ַהּמִ
ְבֵרי י ּדִ י יֹוֵסי ַרּבִ ַרּבִ   . ְיהּוָדה ּבְ

י י ֶאְלָעָזר ַרּבִ ַרּבִ ְמעֹון ּבְ ין מֹוִסיף ׁשִ ַח. ָהאּוָלם ַאף ּבֵ ְזּבֵ    ְוַלּמִ
י ִריַסת ְמקֹום ַאף מֹוִסיף ַרּבִ    ַהּכֲֹהִנים, ַרְגֵלי ּדְ

ִריַסת ְמקֹום ְוַאף       ָרֵאל. ַרְגֵלי ּדְ    ִיׂשְ
סּול" מֹוִדים ַהּכֹל -ְוִלְפִנים  ַהֲחִליפֹות ִמן ֲאָבל ּפָ    .ׁשֶ

  
י :ֵליָמא י ֶאְלָעָזר ַרּבִ ַרּבִ ְמעֹון ּבְ י ְולֹא ִהיא ׁשִ   ? ַרּבִ

  
יָמא ֲאִפיּלוּ  י :ּתֵ   , ַרּבִ

א ּתָ י ָהׁשְ ַר  203ַרּבִ יַאּדְ י יֹוֵסי ּבִ ַרּבִ י, מֹוִסיף - ְיהּוָדה ּבְ ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ַאּדְ ַרּבִ ְמעֹון ּבְ   ?! מֹוִסיף לֹא - ׁשִ
  

   ָאְמִריַנן: ָקא ָהִכי ֲאַנן
י ִאי ּה  נֹוְקֵמיּה  - ִהיא ַרּבִ כּולָּ   ! ֲעָזָרה ּבְ
  

א י ?ַמאי ֶאלָּ י ֶאְלָעָזר ַרּבִ ַרּבִ ְמעֹון ּבְ    ִהיא?! ׁשִ
ַח  יןּבֵ  ְונֹוְקֵמיּה    ! ּוְלכֹוֶתל ִמְזּבֵ

  
א    ְלֵמיַמר? ָלְך  ִאית ַמאי ֶאלָּ

ּום א ִמׁשּ כֵֹהן חּוְלׁשָ דֹול ּדְ   , ּגָ
י ּום - ַנִמי ְלַרּבִ א ִמׁשּ כֵֹהן חּוְלׁשָ דֹול ּדְ   . ּגָ
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  רש"י
  מתי' 

 . מפרש בגמראראשו לדרום ופיו למערב
שעוקם ראשו לצד ההיכל וקא בעי טעמא 
אמאי לא מוקי ליה להדיא זבו למזרח 

   וראשו למערב:
  . אחוריו למזרח: והכהן עומד במזרח

  
  גמ'

. מאן שמעת ליה דאמר בין אולם ולמזבח
קרוי צפון לשחיטת קדשי קדשים מחצי 
פתח ההיכל ולצפון בין האולם למזבח 

ם דתן במתי' ופרו היה עומד בין האול
ולמזבח ותן בפרק דלקמן (דף מא:) 
שבמקום וידוי שחטו דקתי בא לו אצל 
פרו שיה וסמך שתי ידיו כו' שחטו וקיבל 

   במזרק כו':
. שלשים ושתים וכגד כל המזבח כולו

אמה שכגד המזבח בצפון קרוי צפון 
לשחיטת קדשי קדשים אבל שלא כגד 
המזבח לצד מערב ולצד מזרח אע''פ 

עזרה איו צפון לשחיטה שהוא צפון ה
דבעין על ירך המזבח כדכתיב (ויקרא א) 

   ושחט אותו על ירך המזבח צפוה:
. כל חלק צפוי לצד אף בין האולם למזבח

מערב אע''פ שאיו ירך ממש אבל חלק 
צפוי שמן המזרח ולמזבח לא (שמן 

   מזבח):
. אף כל צפון העזרה שבאחת רבי מוסיף

רגלי עשרה אמה של מקום דריסת 
   הכהים עד כותל מזרחי של עזרה:

. רוחב האולם אבל מן החליפות ולפים
עודף על רוחב ההיכל ט''ו אמה לצפון 
וכגדו לדרום ומשך אותו עודף איו אלא 
עשר אמות ממזרח לצד מערב ואותו עודף 
קרוי בית החליפות שהיו בהן עשרים 
וארבע חלוות חלון לכל משמר ששם 

קודש וסכין קרוי גוזים סכיים של 
חילוף בלשון ערבי ואויר שאחורי אותו 
עודף למערב ואויר שבין צפון כותל העודף 
לבין כותל העזרה קרוי לפים מן 

   החליפות:
. דכיון שאין המזבח הכל מודים שפסול

   ראה שם איו קרוי ירך המזבח:
. דוקא רבי אלעזר ברבי שמעון היא לימא

   ולא רבי:
. כלומר י מוסיף וכו'השתא ר' אדרבי יוס

מאי תיבעי לך פשיטא דלאו דוקא קא 
אמרי וכי רבי דמוסיף את צפון של צד 
מזרח שהוא מרוחק מקדושת היכל אדרבי 
יוסי הוא דמוסיף לה אבל דרבי אלעזר 
לית ליה אפשר לומר כן המרוחק כשר 

   והמקורב פסול:
. כלומר הא ודאי אן הכי קאמרין

ה בין האולם פשיטא לן דרבי מי אית לי
ולמזבח צפון והאי דקא אמרי מתי' לימא 
דלא כרבי הכי קשיא לן דתא דמתיתין 
לית ליה דרבי דמכשיר כל צפון העזרה 
דאי כרבי למה לי לקרוביה לבין האולם 
ולמזבח וקמיה בחלק צפוי דכל העזרה 
באיזה מקום שירצה: אלא מאי רבי 
אלעזר ברבי שמעון וקמיה בין כותל 

צפוי לכותל עזרה צפוית. דהא מזבח 
לכולי עלמא עיקר צפון דירך המזבח ממש 

   התם הוא:
. אמאי מקרב אלא מאי אית לך למימר

   ליה כולי האי:
. שלא יכבד עליו משוי משום חולשא דכהן
   מזרק הדם מרחוק:

. אע''ג דכל עזרה כשירה בצפון לרבי מי
שלה מקרב ליה לצד הפתח משום חולשא 

    דכהן:
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        לו, אלו, אלו, אלו, א .29
רֹום "רֹאׁשוֹ  ֲעָרב" ּוָפָניו ,ַלּדָ   . ַלּמַ

  
ַחּתְ  ֵהיִכי ּכַ   ? ָלּה  ַמׁשְ

  
  : ַרב ָאַמר

עֹוֵק    . רֹאׁשוֹ  ֶאת םּבְ
  

   !ְלֶהְדָיא ְונֹוְקֵמיּה 
  

ֵיי ָאַמר   : ַאּבַ
ֵזיָרה א ּגְ ּמָ יץ ׁשֶ ָלִלים ַיְרּבִ   . ּגְ

  
  
  
  

  רש"י
. אחוריו למזבח ווקמיה להדיא

   ופיו להיכל:
. וגאי הוא שמא ירביץ גללים

להראות בית הריעי שלו לצד 
המזבח והכי שפיר טפי להיות 
זבו לצפון וראשו לדרום מצא 
זבו שלא כגד המזבח שאיו 
מושכו לצד דרום כל אורך הפר 
אלא שיהא מקצת גופו בין 

    האולם ולמזבח:
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        בבבב- - - - לו, אלו, אלו, אלו, א .30
נוּ  ָנן: ּתָ    ַרּבָ

יַצד    סֹוֵמְך? "ּכֵ
ַבח עֹוֵמד פֹון ַהּזֶ ּצָ ֲעָרב ּוָפָניו, ּבַ   , ַלּמַ

ֲעָרב ּוָפָניו ,ְזָרחּמִ ּבַ  עֹוֵמד ְוַהּסֹוֵמךְ    , ַלּמַ
יַח  י ּוַמּנִ תֵּ ין ָיָדיו ׁשְ י ּבֵ תֵּ ל ְקָרנֹות ׁשְ   , ֶזַבח ׁשֶ
ּלֹ  ּוִבְלַבד ָבר ְיֵהא אׁשֶ ינוֹ  חֹוֵצץ ּדָ ַבח ְלֵבין ּבֵ   , ַהּזֶ

ה:    ּוִמְתַוּדֶ
אתַעל  את, ֲעֹון - ַחטָּ    ַחטָּ
ם ְוַעל ם, ֲעֹון -  ָאׁשָ    ָאׁשָ
ְכָחה ֶלֶקט ֲעֹון - עֹוָלה ְוַעל ר ּוֵפָאה ׁשִ   , ָעִני ּוַמֲעׂשֵ

ְבֵרי י ּדִ ִליִלי יֹוֵסי ַרּבִ   . ַהּגְ
י   : אֹוֵמר ֲעִקיָבא ַרּבִ
ָאה עֹוָלה ֵאין א: ּבָ ה ַעל ֶאּלָ   , ֲעׂשֵ

ה לֹא ְוַעל        ֲעׂשֶ ק תַּ יתַּ ּנִ ה" ׁשֶ   .ַלֲעׂשֵ
  

ַמאי    ָקא ִמיְפְלֵגי? ּבְ
  

י ָאַמר   :  ִיְרְמָיה ַרּבִ
ָלאו   לו,ב ְנֵביָלה 204ּבְ    :ָקא ִמיְפְלֵגי ּדִ

י    ,הּוא ְמַעְלָיא ָלאו ָסַבר: ֲעִקיָבא ַרּבִ
י ִליִלי יֹוֵסי ְוַרּבִ   . הּוא ְמַעְלָיא ָלאו ָלאו: ָסַבר ַהּגְ

  
ֵיי   : ָאַמר ַאּבַ

י כּולֵּ ְנֵביָלה ָלאו :ָעְלָמא ּדְ    ָהֵוי, ְמַעְלָיא ָלאו - ּדִ
   ָקא ִמיְפְלֵגי: 205"ַתֲעזֹב"ּבְ  ְוָהָכא
י ַרּבִ ָרא - "בֲעזֹתַּ ": ָסַבר ֲעִקיָבא ּדְ ַמע ֵמִעיּקָ    ,ַמׁשְ
י ִליִלי יֹוֵסי ְוַרּבִ א: ָסַבר ַהּגְ ּתָ ַמע. ָהׁשְ    ַמׁשְ

  
  

                                                             

 )כא, יד דברים( ואכלה תתננה בשעריך אשר לגר נבילה כל תאכלו לא 204

   .תלקט לא כרמך ופרט תעולל לא וכרמך. תלקט לא קצירך ולקט לקצור שדך פאת תכלה לא ארצכם קציר את ובקוצרכם 205
 )י- ט, יט ויקרא(" אלהיכם' ה אני אותם תעזוב ולגר לעני       

  רש"י
כל סמיכת קדשי . כיצד סומך

   קדשים:
. שקדשי קדשים עומד בצפון
   טעוין צפון:
   . ואחוריו למזרח:ופיו למערב

   . הבעלים:והסומך
   . אחוריו למזרח:עומד במזרח

. אותו חטא שהוא עון חטאת
   מביא עליו:

. ועל עולה עון לקט שכחה ופאה
שאין להן וידוי הכי גרסין לה 
בתוספתא דמחות (פ''י) ולא 

ן בה מעשר עי דהא יש לו גרסי
וידוי וגם תתיו ללוי זה מעשר 
ראשון ליתום ולאלמה זה 
מעשר עי (מעשר שי פ''ה : רבי 
עקיבא אומר אין עולה באה כו'. 
טעמא מפרש בתוספתא על מה 
עולה באה אם על כריתות 
ומיתות ב''ד הרי עושן אמור 
אם על לא תעשה הרי עושן 

באה אמור מלקות הא אין עולה 
אלא על עשה ועל לא תעשה 
  שיתק לעשה שאין לוקין עליו: 
. בלאו דבילה קא מיפלגי

דכתיב עשה אחריו לגר אשר 
בשעריך תתה ואכלה (דברים 
יד) ומיהו על כרחך אין זה יתק 
לעשה דהא תיתה לגר אי 
אפשר לאחר שעבר על לא 
תעשה של אכילה ועל כרחך 
עשה מעיקרא משמע לא תאכלו 

ילה אלא לגר תתה ולא כל ב
   תאכלוה:

רבי עקיבא סבר לאו מעליא 
. ולוקין עליו ולאו דלקט הוא

שכחה ופאה מי עשה דבתריה 
מעיקרא משמע והכי קאמר 
קרא (ויקרא יט) ולקט קצירך 
לא תלקט אלא לעי תעזבו ולא 
תלקטו ולקי עליה ואין עולה 

   באה עליו:
. לאו ור' יוסי הגלילי סבר

'ג דעל כרחך עשה דבילה אע'
דבתריה מעיקרא משמע הואיל 
ובתריה דלאו כתיב. אין לוקין 
עליו דלא דמי ללאו דחסימה 
ובאה עליו עולה ולאו דלקט 
שכחה ופאה מי אפילו אמרין 
דעשה דבתריה מעיקרא הוא 

   משמע לא לקי עליה:
. אביי אמר דכ''ע לאו דבילה

דע''כ עשה דבתריה מעיקרא 
וי ומלקין משמע ולאו מעליא ה

   עליה:
. הכתוב אחר לאו והכא בתעזוב

של לקט שכחה ופאה קא 
   מיפלגי:

. רבי יוסי סבר השתא משמע
אחר שלקט ועבר על לא תעשה 
תקו הכתוב לעשה וצוהו 
לעוזבו שם לעי ולגר ולפיכך אין 

   לוקין עליו:
. מעיקרא קודם ור''ע סבר

לקיטה קאי עשה ולקי עליה 
ולה באה דלא יתק לעשה ואין ע

    עליו:
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        לו, בלו, בלו, בלו, ב .31
ּמִ  עֹוֵמד ְוַהּכֵֹהן"[ ֲעָרב ּוָפָניו ,ְזָרחּבַ   . ַלּמַ

י ְוסֹוֵמךְ  תֵּ ה,, ָעָליו ָיָדיו ׁשְ   : אֹוֵמר ָהָיה ְוָכךְ  ּוִמְתַוּדֶ
א" ם ָאּנָ ֵ ׁשַ , ָעִויִתי! ַהׁשּ יּפָ   . ּוֵביִתי ֲאִני ְלָפֶניָך, ָחָטאִתי, ְעתִּ

א ם ָאּנָ ֵ ר! ַהׁשּ ּפֶ ִעים ָלֲעֹונֹות ָנא ּכַ ׁשָ    ְוַלֲחָטִאים, ְוַלּפְ
ָעִויִתי י ׁשֶ ְעתִּ ׁשַ ּפָ ָחָטאִתי ְוׁשֶ   , ּוֵביִתי ֲאִני ְלָפֶניךָ  ְוׁשֶ

תּוב תֹוַרת ַכּכָ ה ּבְ ךָ  ֹמׁשֶ    :ַעְבּדֶ
י" ה ַבּיֹום כִּ ר ַהּזֶ    .)ל, טז ויקרא( "]ִתְטָהרוּ ' ה ִלְפֵני ַחּטֹאֵתיֶכם ִמּכֹל ֶאְתֶכם ְלַטֵהר ֲעֵליֶכם[ ְיַכּפֵ

רּוךְ " ַאֲחָריו: עֹוִנין ְוֵהן ם ּבָ בֹוד ׁשֵ   ]."ָוֶעד ְלעֹוָלם ַמְלכּותוֹ  ּכְ
  

נוּ  ָנן: ּתָ    ַרּבָ
יַצד ה? "ּכֵ    ִמְתַוּדֶ

י ָעִויִתי' ְעתִּ ׁשַ    ,'ְוָחָטאִתי ּפָ
ִעיר ְוֵכן ׂשֵ ֵלחּמִ ַה  ּבַ תַּ    אֹוֵמר: הּוא ׁשְ

ה" ל ֶאת ָעָליו ְוִהְתַוּדָ ֵני ֲעֹוֹנת כָּ ָרֵאל ּבְ ל ְוֶאת ִיׂשְ ֵעיֶהם כָּ ׁשְ    ,)כא, טז ויקרא( "ַחּטֹאָתם ְלָכל ּפִ
ה ְוֵכן ֹמׁשֶ א": אֹוֵמר הּוא ּבְ ע ָעֹון ֹנׂשֵ ָאה ָוֶפׁשַ   , )ז, לד שמות( "ְוַחּטָ

ְבֵרי י ּדִ   . ֵמִאיר ַרּבִ
   אֹוְמִרים: ֲחָכִמיםוַ 

   ,דֹונֹותַהזְּ  ֵאּלוּ  - "ֲעֹונֹות"
ֵרת": אֹוֵמר הּוא ְוֵכן ֵרת ִהכָּ כָּ ֶפׁש  תִּ   . )לא, טו במדבר( "ָבּה  ֲעֹוָנה ַהִהוא ַהּנֶ

ִעים" ׁשָ ָרִדים ֵאּלוּ  - "ּפְ    ,ַהּמְ
ע מֹוָאב ֶמֶלךְ ": אֹוֵמר הּוא ְוֵכן ׁשַ י ּפָ   ,)ז, ג' ב מלכים( "ּבִ

פְ  ָאז": ְואֹוֵמר עתִּ ֵעת ִלְבָנה ׁשַ   .)כב, ח' ב מלכים( "ַהִהיא ּבָ
ָגגֹות ֵאּלוּ  - "אָתםַחּטֹ  ְלָכל" ְ   , ַהׁשּ

י ֶנֶפׁש ": אֹוֵמר הּוא ְוֵכן ֱחָטא כִּ ָגָגה תֱּ   . )ב, ד ויקרא( "ִבׁשְ
ה ּוֵמַאַחר ִהְתַוּדָ דֹונֹות ַעל ׁשֶ ָרִדים ְוַעל ַהּזְ ה חֹוֵזר - ַהּמְ ָגגֹות ַעל ּוִמְתַוּדֶ ְ   ?! ַהׁשּ

א ךְ  ֶאּלָ ה ָהָיה ּכָ   : ִמְתַוּדֶ
י ְוָעִויִתי ָחָטאִתי' ְעתִּ    ,...'ּוֵביִתי ֲאִני ,ְלָפֶניךָ  ּוָפׁשַ

ָדִוד ְוֵכן ְענוּ  ֶהֱעִוינוּ  ֲאבֵתינוּ  ִעם ָחָטאנוּ ": אֹוֵמר הּוא ּבְ   , )ו, קו תהלים( "ִהְרׁשָ
לֹמֹ ְוֵכן ׁשְ ְענוּ  ְוֶהֱעִוינוּ  ָחָטאנוּ ": אֹוֵמר הּוא הּבִ   ,)מז, ח' א מלכים( "ָרׁשָ
אל ְוֵכן ָדִנּיֵ ְענוּ  ְוָעִוינוּ  ָחָטאנוּ ": אֹוֵמר הּוא ּבְ   . )ה, ט דניאל( "ּוָמָרְדנוּ  ִהְרׁשַ

א ַמהוּ  ָאַמר ֶאּלָ ה:מֹ  ׁשֶ אנֹ " ׁשֶ ע ָעֹון ׂשֵ ָאה ָוֶפׁשַ   ? "ְוַחּטָ
  

ה ָאַמר דֹוׁש  ִלְפֵני ֹמׁשֶ רּוךְ  ַהּקָ   : הּוא ּבָ
ל ִרּבֹונוֹ  ָעהּבְ , עֹוָלם ׁשֶ ָרֵאל ׁשָ ׂשְ ּיִ ין ְלָפֶניךָ  חֹוְטִאין ׁשֶ ׁשּוָבה ְועֹוׂשִ ה תְּ ָגגֹות" ְזדֹונֹות ָלֶהם ֲעׂשֵ ׁשְ   . ּכִ

  
ה ָאַמר ר ַרּבָ מּוֵאל ּבַ   : ַרב ָאַמר ׁשְ

ִדְבֵרי ֲהָלָכה   . ֲחָכִמים ּכְ
  

יָטא! ׁשִ    ּפְ
ים ָיִחיד ים ֲהָלָכה - ְוַרּבִ ַרּבִ   ! ּכְ

  
ֵתיָמא: ַמהוּ  ּבֵ  ּדְ י ַטְעֵמיּה  רִמְסּתַ ַרּבִ יע ,ֵמִאיר ּדְ ָקְמַסּיַ מֹ ֵליּה  ּדְ ה,ְקָרא ּדְ    ׁשֶ
ַמע ָקא    ָלן. ַמׁשְ

  
ָנִחית ַההּוא יּה  ּדְ הּדְ  ַקּמֵ י ַוֲעַבד ַרּבָ ַרּבִ   , ֵמִאיר ּכְ
ְבַקּתְ : ֵליּה  ָאַמר ַנן ׁשָ י ְוָעְבַדּתְ  ַרּבָ ַרּבִ   ?! ֵמִאיר ּכְ

  
י: ֵליּה  ָאַמר ַרּבִ   , ִלי אְסִביָר  ֵמִאיר ּכְ

ִדְכִתיב ֵסֶפר ּכְ מֹ  אֹוַרְייָתא ּבְ ה.ּדְ    ׁשֶ

  רש"י
. וכן בשעיר המשתלח הוא אומר

עוות תחילה ואח''כ פשעים 
   ואחר כך חטאים:

   . העושה להכעיס:המרדים
   . מרד בי:מלך מואב פשע בי
. מרדו יושבי אז תפשע לבה

   לבה על מלך יהודה:
. בתמיה אם חוזר ומתודה כו'

על זדוות ימחלו לו אין צריך 
   לבקש שוב על השגגות:

. והכי עשה להן זדוות כשגגות
קאמר ושא עון ופשע כחטאת 

   שוגג:
. דוידוי דקא מסייע ליה קרא

   יוה''כ גופיה:
. שליח צבור ההוא דחית

שמסדר בתפלתו של יום 
הכפורים סדר עבודותיו של כהן 
גדול על שם ושלמה פרים 

    שפתיו (הושע יד):
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        לז, אלז, אלז, אלז, א    ––––לו, ב לו, ב לו, ב לו, ב  .32
נוּ  ָנן: ּתָ    ַרּבָ

ר"" ַרת - )ו, טז ויקרא( 206"ְוִכּפֶ ַכּפָ ָבִרים ּבְ תּוב ּדְ ר ַהּכָ   . ְמַדּבֵ
ה ַרת אֹוֵמר ַאתָּ ַכּפָ ָבִרים ּבְ א ֵאינוֹ  אוֹ , ּדְ ַרת ֶאּלָ ּפָ ִמים ּכַ    ?ּדָ

ן ֲאִני ֲהֵרי אן ְמָרהֶנֶא : ּדָ ָרה" :ּכָ ּפָ ן ְוֶנֶאְמָרה "ּכַ ָרה" :ְלַהּלָ ּפָ    ,)י, טז (ויקרא 207"ּכַ
ָרה" ַמה ּפָ ִעיר ָהֲאמּוָרה "ּכַ ָ ׂשּ ָבִרים - ּבַ   , ּדְ
ָרה" ַאף ּפָ ר ָהֲאמּוָרה "ּכַ ּפָ ָבִרים - ּבַ   . ּדְ

ךְ  ְוִאם   ,לֹוַמר ַנְפׁשָ
ר ֶאת ַאֲהרֹן ְוִהְקִריב" :אֹוֵמר הּוא ֲהֵרי את ּפַ ר ַהַחּטָ ר לוֹ  ֲאׁשֶ ֲעדוֹ  ְוִכּפֶ יתֹו" ּוְבַעד ּבַ   ,)יא, טז ויקרא( 208ּבֵ

ַחט לֹא ַוֲעַדִיין ר ִנׁשְ   . "ַהּפָ
  

ךְ  ְוִאם" ַמאי   ? "לֹוַמר ַנְפׁשָ
  

ִעיר ֵניַלף :ֵתיָמא ְוִכי ָ ה ִמׂשּ ֲעׂשֶ ְפִנים ַהּנַ ָרתוֹ , ּבִ ּפָ ּכַ ָדִמים ׁשֶ   , ּבְ
ר" :אֹוֵמר הּוא ֲהֵרי ַחט לֹא ֲעַדִייןוַ  ,"ְוִכּפֶ ר ִנׁשְ   .  ַהּפָ

  
ִין"   לז,א ּבְ  ּוִמּנַ א"ׁשֶ   "? ָאּנָ

  
אן ֶנֱאַמר ָרה" :ּכָ ּפָ ן ְוֶנֱאַמר, "ּכַ חֹוֵרב ְלַהּלָ ָרה": ּבְ ּפָ   , )ל, לב שמות( 209"ּכַ

ן ַמה ַהּלָ א""ּבְ  - ּלְ אן ַאף ,)לא, לב (שמות 210ָאּנָ א"."ּבְ  -  ּכָ    ָאּנָ
  

ִין ם ּוִמּנַ ֵ ׁשּ ּבַ   ? ׁשֶ
  
אן ֱאַמרנֶ  ָרה" :ּכָ ּפָ ֶעְגָלה ְוֶנֶאְמָרה, "ּכַ ָרה" :ֲערּוָפה ּבְ ּפָ    ,211"ּכַ

ן ַמה ַהּלָ ם - ּלְ ֵ ׁשּ אן ַאף, ּבַ ם" - ּכָ ֵ ׁשּ   . ּבַ
  

ֵיי ָאַמר   : ַאּבַ
ָלָמא ׁשְ ֲהָוה ַמאי -  ָיֵליף ָלא ֲערּוָפה ֵמֶעְגָלה חֹוֵרב ּבִ    ,ֲהָוה ּדַ

א יֵליף ֲערּוָפה ֶעְגָלה, ֶאלָּ    ֵרב!ֵמחוֹ  ּתֵ
יָמא ְוִכי   , ַנִמי ָהִכי :ּתֵ

   ְוָהְתַנן:
ר" :אֹוְמִרים "ַהּכֲֹהִנים ּפֵ ךָ  כַּ ָרֵאל ְלַעּמְ    .(סוטה מו.) ")ח, כא דברים( "ִיׂשְ

א"ּבְ  ְוִאיּלוּ     ָאַמר! ָקא ָלא" ָאּנָ
  

ָיא   . ַקׁשְ
  
  
  

                                                             

ר לו אשר החטאת פר את אהרן והקריב 206  ביתו ובעד בעדו ְוִכּפֶ

  עליו לכפר' ה לפני חי יעמד לעזאזל הגורל עליו עלה אשר והשעיר 207
ר ֶאת ַאֲהרן ְוִהְקִריב 208 את ּפַ ר ַהַחּטָ ר לוֹ  ֲאׁשֶ ֲעדוֹ  ְוִכּפֶ יתוֹ  ּוְבַעד ּבַ  לו אשר החטאת פר את ושחט ּבֵ

 חטאתכם בעד אכפרה אולי 209

  גדולה חטאה הזה העם חטא אנא 210
  )ח, כא (דברים "הדם להם וניכפר ישראל עמך בקרב נקי דם תתן ואל' ה פדית אשר ישראל לעמך כפר 211

  רש"י
. מה שאמור בפרו וכפר וכפר

תו (ויקרא טז) בעדו ובעד בי
דברי וידוי אמר להלן בשעיר 
המשתלח יעמד חי לפי ה' לכפר 

   עליו (שם):
. להשיב תשובה ואם פשך לומר

על גזירה שוה זו לומר שאין 
וכפר אלא במתן דמים על כרחך 
מייה וביה תיפוק לך דלא 
אפשר למימר הכי שהרי הוא 
אומר והקריב אהרן את פר 
החטאת אשר לו וכפר בעדו 

בעד ביתו ואחר כך ושחט את ו
פר החטאת וגו' על כרחך וכפר 
בעדו ועדיין לא שחט אלמא 

   כפרה זו בדברים היא:
. מה היה מאי אם פשך לומר

להשיב לו דאיצטריך ליה טעמא 
   אחריא:

. האי וכפר וכי תימא ילף
מכפרה דכתיבא בשעיר הפימי 
דכתיב וכפר על הקדש מטומאת 

היא בי ישראל וההיא במתן 
דבתר מתן דמים כתובה ועוד 

  שאין בו וידוי: 
   . יהא וידוי זה:ומין שבאא

. במעשה עגל אמר כפרה בחורב
(שמות לב) אולי אכפרה בעד 

   חטאתכם:
. אא חטא העם מה להלן באא

   הזה וגו':
  . אא ה':ומין שבשם

. כפר לעמך בעגלה ערופה 
ישראל אשר פדית ה' (דברים 

   כא):
. מעגלה לא יליףבשלמא חורב 

   לומר שיהא שם הזכרת השם:
. כבר עבר ואי מאי דהוה הוה

   אפשר לחזור:
. אלא עגלה ערופה ילף מחורב

   ותיבעי אא:
. בהדי' מעשה עגלה והתן

ערופה במסכת סוטה (דף מו.) 
הכהים אומרים כו': הכי 
גרסין בשעה שאי מזכיר שמו 

    של הקב''ה כו':
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        לז, אלז, אלז, אלז, א .33
רּוךְ [ ַאֲחָריו: עֹוִנין "ְוֵהן ם ּבָ בֹוד ׁשֵ   ]."ָוֶעד םְלעֹוָל  ַמְלכּותוֹ  ּכְ

  
ְנָיא   : ּתַ

י"   : אֹוֵמר ַרּבִ
י" ם כִּ   ,)ג, לב דברים( "ֵלאלֵֹהינוּ  ֶדלגֹ  ָהבוּ  ֶאְקָרא' ה ׁשֵ

המֹ  ָלֶהם ָאַמר ָרֵאל ׁשֶ ָעה: ְלִיׂשְ ׁשָ ֲאִני ּבְ יר ׁשֶ מוֹ  ַמְזּכִ ל ׁשְ דֹוׁש  ׁשֶ רּוך ַהּקָ ם: - הּוא ּבָ   . גֶֹדל" "ָהבוּ  ַאתֶּ
ן ֲחַנְנָיה י ֲאִחי ּבֶ ַע יְ  ַרּבִ   :אֹוֵמר הֹוׁשֻ

יק ֵזֶכר"   , )ז, י משלי( "ִלְבָרָכה ַצּדִ
ָרֵאל ָנִביא ָלֶהם ָאַמר ָעה: ְלִיׂשְ ׁשָ ֲאִני ּבְ יר ׁשֶ יק ַמְזּכִ ם - עֹוָלִמים ַצּדִ נוּ  ַאתֶּ ָרָכה" תְּ   . ּבְ
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        לז, אלז, אלז, אלז, א .34
ָנה    ִמׁשְ

א212 ַח  ִלְצפֹון ָהֲעָזָרה, ְלִמְזַרח לוֹ  ּבָ ְזּבֵ    ,ַהּמִ
ָגן ית ְוֹראׁש  ,נוֹ ִמיִמי ַהסְּ מֹאלוֹ  ָאב ּבֵ ְ    ,ִמׂשּ
ם ֵני ְוׁשָ ִעיִרים ׁשְ י, ׂשְ ם ָהְיָתה ְוַקְלּפִ ֵני ּוָבּה , ׁשָ   .ֹוָרלֹותגּ  ׁשְ
ל רֹוַע  ׁשֶ ּכְ   , ָהיוּ  ֶאׁשְ

ָאן ן ַוֲעׂשָ ְמָלא ּבֶ ל ּגַ   , ָזָהב ׁשֶ
יִרים ְוָהיוּ  ָבח אֹותוֹ  ַמְזּכִ   . ִלׁשְ

  
ן ה ָקִטין ּבֶ ֵנים ָעׂשָ ר ׁשְ ד ָעׂשָ ּיֹור ּדַ ּלֹ, ַלּכִ א לוֹ  ָהָיה אׁשֶ ַנִים ֶאּלָ    ,ׁשְ

ה הּוא ְוַאף ּיֹור מּוְכִני ָעׂשָ ּלֹ, ַלּכִ ִליָנה ִנְפָסִלין ֵמיָמיו ִיְהיוּ  אׁשֶ   . ּבְ
ז ֶלךְ  מּוְנּבַ ה ָהָיה ַהּמֶ ל עֹוׂשֶ ִלים ְידֹות ּכָ ל ַהּכֵ ּפּוִרים יֹום ׁשֶ ל ַהּכִ    .ָזָהב ׁשֶ
ָתה ִאּמוֹ  ֵהיֶלֵני ת ָעׂשְ ל ִנְבֶרׁשֶ ַתח ַעל ָזָהב ׁשֶ   , ֵהיָכל ּפֶ

ָתה ִהיא ְוַאף ל ַטְבָלא ָעׂשְ תׁשֶ  ָזָהב ׁשֶ ָרׁשַ תּוָבה סֹוָטה ּפָ   . ָעֶליָה  ּכְ
נֹור ים ַנֲעׂשוּ  ִנּקָ יִרין ְוָהיוּ , ְלַדְלתֹוָתיו ִנסִּ ָבח אֹוָתן ַמְזּכִ   . ִלׁשְ

  

ָמָרא    ּגְ

ָקָאַמר ַח" "ִלְצפֹון :ִמּדְ ְזּבֵ ָללִמ  - ַהּמִ ַח ּדְ  ּכְ פֹון ָלאו ִמְזּבֵ ּצָ   . ָקֵאי ּבַ
י   ? ַמּנִ

  
י ן ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ   . ִהיא ַיֲעקֹב ּבֶ

  
ַתְנָיא:    ּדְ

  , )יא, א ויקרא( 213'"ה ִלְפֵני "ָצפָֹנה"
ֵהא ּיְ נּוי ּכּוּלוֹ  ָצפֹון ׁשֶ   , ּפָ

ְבֵרי י ּדִ ן ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ    ."ַיֲעקֹב ּבֶ
  

א ְוָהא י ֵריׁשָ י ֶאְלָעָזר ַרּבִ ַרּבִ ְמעֹון ּבְ   ! ִהיא ׁשִ
  

ּה  י ּכּולָּ ן ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ   , ִהיא בַיֲעקֹ  ּבֶ
ֵבין ְוָתֵני: ַח" ָהאּוָלם "ּבְ ְזּבֵ   . ְוַלּמִ

   
  
  

                                                             
ֵני 212 ח ׁשְ ָרֵאל ִיּקַ ֵני ִיׂשְ את ְוַאִיל ֶאָחד ְלעָֹלה.-ּוֵמֵאת ֲעַדת ּבְ ים ְלַחּטָ ִעיֵרי ִעּזִ ר- ְוִהְקִריב ַאֲהרֹן ֶאת  ׂשְ את ֲאׁשֶ ר ַהַחּטָ יתֹו.לֹו ְוִכ -ּפַ ֲעדֹו ּוְבַעד ּבֵ ר ּבַ ֵני - ְוָלַקח ֶאת  ּפֶ ׁשְ

ִעיִרם ְוֶהֱעִמיד אָֹתם ִלְפֵני ה ְ ַתח אֶֹהל מֹוֵעד. 'ַהׂשּ ִעיִרם ּגָֹרלֹות ּגֹוָרל ֶאָחד ַלה- ְוָנַתן ַאֲהרֹן ַעל  ּפֶ ְ ֵני ַהׂשּ ר ָעָל -ְוִהְקִריב ַאֲהרֹן ֶאת  ְוגֹוָרל ֶאָחד ַלֲעָזאֵזל. 'ׁשְ ִעיר ֲאׁשֶ ָ ה ַהׂשּ
את. 'ָעָליו ַהּגֹוָרל ַלה הּו ַחּטָ ר ָעָלה ָעָליו ַהּגֹוָרל ַלֲעָזאֵזל ָיֳעַמד  ְוָעׂשָ ִעיר ֲאׁשֶ ָ ח  'ַחי ִלְפֵני ה-ְוַהׂשּ ּלַ ר ָעָליו ְלׁשַ ָרה.ְלַכּפֵ ְדּבָ   י)-(ויקרא טז, ה אֹתֹו ַלֲעָזאֵזל ַהּמִ

 'ה ִלְפֵני ָנהָצפֹ  המזבח ירך על אותו ושחט 213

  רש"י
  מתי' 

. חוזר אחוריו לצד חבא לו למזר
מזרח סמוך לפתח שלא היו 
מכיסין השעירים להגריל אלא 
שיהיו בתוך חלל העזרה 
כדכתיב (ויקרא טז) והעמיד 
אותם לפי ה אבל לא לקרבן כל 
כך לצד ההיכל עד שהוא בא 
לשוחטו היו מקריבין אותו 
כדתן לקמן (דף ג:) הביאו לו 

   את השעיר שחטו וכו':
ומר משוך . כללצפון המזבח

מכגד המזבח לצד צפון שיהא 
כגד אויר שבין מזבח לצפון 
דאע''ג דלא שחיט ליה הכא 
מ''מ כל מעשיו טעוין צפון 
ואשמועין שאין צפון כגד 

   מזרחו של מזבח:
   . אשקור''ן בלע''ז:קלפי

   . ברוש:של אשכרוע
. כשתמה יהושע בן גמלא

   בכהוה גדולה:
   . כ''ג היה:בן קטין

   . ליציקת המים:י''ב דדעשה 
. מפרש בגמרא גלגל מוכי

לשקעו בו בבור שיהו מימיו 
מחוברים למימי הכיור ואי לא 
הוו מיפסלי בליה לפי שקדשו 
בכלי ולא כבוד קדשים הוא 

   ליפסל מים קדושים:
. מורה ודומה לו ברשתא

בספר (דיאל ה) לקבל ברשתא 
דדהבא במעשה בלשאצר. 

ליה. ולא שפרשת סוטה כתובה ע
יצטרך להביא תורה לכתוב 

   ממו מגילת סוטה במקדש:
. קור עשו סים לדלתותיו

שם האיש קור וס שלו מפורש 
   בגמרא:

  
  גמ' 

. מדקאמר לצפון המזבח
שהוצרך למושכו מכגד המזבח 

   ולצפון:
מכלל דמזבח לאו בצפון הוי 

. אין כלום מן המזבח בצפון קאי
ד העזרה ואי הוו קיימי כג

מזרחה של מזבח פורתא לאו 
   בצפון קיימי:

. צפוה צפוה על ירך המזבח
לשון אויר משמע הך ה' יתירה 

   אל צפון שהוא האויר הפוי:
. דאמר והא רישא ר''א בר''ש

מזבח מקצתו בצפון שהכשיר 
שחיטת הפר בין האולם 

   ולמזבח:
. ברישא פר כולה ראב''י ותי

היה עומד בבין האולם ולמזבח 
ך לבין האולם ולמזבח אצל סמו

מקצוע צפוית של מזבח שהיה 
מקרבן אצל הפתח בכל יכולת 
משום חולשא דכהן ויותר מכאן 
לא יכול לקרבן דאי מעייל ליה 
כגד מזרח המזבח לאו בצפון 

    הוא:
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ַגן יִמינוֹ  "ַהסְּ ית ְוֹראׁש , ּבִ מֹאלֹו" ָאב ּבֵ ְ   . ִמׂשּ

  
  : ְיהּוָדה ַרב ָאַמר

ךְ     .ּבּור ֶזה ֲהֵרי - ַרּבוֹ  ִליִמין ַהְמַהלֵּ
  

ַנן:    ּתְ
ַגן יִמינוֹ  "ַהסְּ ית ְוֹראׁש , ּבִ מֹ ָאב ּבֵ ְ   ! אלֹו"ִמׂשּ

  
  , ְועֹוד

ְנָיא:    ּתַ
ה לׁשָ ָהיוּ  "ׁשְ ִכין ׁשֶ ֶרךְ  ְמַהּלְ ּדֶ ֶאְמַצע ָהַרב - ּבַ דֹול, ּבָ יִמינוֹ  ּגָ מֹ ְוָקָטן, ּבִ ְ   . אלוֹ ִמׂשּ

לֹ ָמִצינוּ  ְוֵכן ׁשְ הּבִ ֵרת ַמְלֲאֵכי ׁשָ ָ אוּ  ַהׁשּ ּבָ   , ַאְבָרָהם לֵאֶצ  ׁשֶ
ֶאְמַצע ִמיָכֵאל ְבִריֵאל, ּבָ יִמינוֹ  ּגַ מֹ  ּוְרָפֵאל ,ּבִ ׂשְ   ! אלֹו"ּבִ

  
ְרּגּוָמא מּוֵאל ַרב ּתַ ר ׁשְ א ּבַ ּפָ יּה  ּפַ א ַרבּדְ  ַקּמֵ   : ַאּדָ

ֵדי ה ּכְ ּסֶ ְתּכַ ּיִ   . ַרּבוֹ  ּבוֹ  ׁשֶ
  

   ְוָהַתְנָיא:
ךְ  ֶנֶגד "ַהְמַהּלֵ   ּבּור, ֶזה ֲהֵרי -  ַרּבוֹ  ּכְ

י ֶזה ֲהֵרי -  ַרּבוֹ  ֵריֲאחוֹ  סֵּ   ! ָהרּוַח" ִמּגַ
  

ד ְמַצּדֵ   . ַאְצדֹוֵדי ּדִ

  רש"י
. אפי' בדרך ארץ הרי זה בור

   איו בקי:
. לא ילכו ג' שהיו מהלכין בדרך

 זה אחר זה אלא בשורה אחת
וכן מציו במלאכי השרת 
מדכתיב (בראשית יח) שלשה 
צבים עליו מכלל שבשורה אחת 
הוו קיימי זה אצל זה דאי זה 
אחר זה קיימי אין זה צבים 

   עליו אלא ראשון:
. הא דקתי כדי שיתכסה בו רבו

מימיו לא שילך אצלו אלא 
מאחוריו ומיהו גדול לימין וקטן 
לצד שמאל אצל גדול ושיהם 

הרב ממש: ה''ג והתיא  אחורי
המהלך כגד רבו הרי זה בור 

   אחורי רבו הרי זה מגסי הרוח:
. לא אצל ממש דמצדד אצדודי

ולא אחורי ממש אלא שיכסה בו 
    רבו מקצת צד רבו:
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י ם ָהְיָתה "ְוַקְלּפִ ֵני ּוָבּה  ,ׁשָ   . ֹוָרלֹות"גּ  ׁשְ

  
נוּ  ָנן: ּתָ    ַרּבָ

ֵני ַעל ַאֲהרֹן ְוָנַתן"" ִעיִרם ׁשְ ְ   , )ח, טז ויקרא( 214ּגָֹרלֹות" ַהׂשּ
ל ּגֹוָרלֹות ל ׁשֶ ָבר ּכָ   . ּדָ

ן לָיכוֹ  ַנִים ִיתֵּ ַנִים, ֶזה ַעל ׁשְ    ֶזה? ַעל ּוׁשְ
ְלמּוד    ,)ח, טז ויקרא( "ַלֲעָזאֵזל ֶאָחד ְוגֹוָרל' ַלה ֶאָחד גֹוָרל": לֹוַמר תַּ

אן ֵאין ם ּכָ ֵ א ַלׁשּ   , ֶאָחד ּגֹוָרל ֶאּלָ
אן ְוֵאין א ַלֲעָזאֵזל ּכָ   . ֶאָחד ֶאּלָ
ן ָיכֹול ל ִיתֵּ ם ׁשֶ ל ׁשֵ ל ,הזֶ  ַעל ֲעָזאֵזל ְוׁשֶ ם ְוׁשֶ ל ׁשֵ    ֶזה? ַעל ֲעָזאֵזל ְוׁשֶ

ְלמּוד אן ֵאין - '"ַלה ֶאָחד ּגֹוָרל": לֹוַמר תַּ א' ַלה ּכָ אן ְוֵאין, ֶאָחד ֶאּלָ א ַלֲעָזאֵזל ּכָ   . ֶאָחד ֶאּלָ
ן ִאם ְלמּוד ַמה ,ּכֵ    ?"ּגֹוָרלֹות" :לֹוַמר תַּ

ְהיוּ  ּיִ ִוין ׁשֶ ּלֹ , ׁשָ ה אׁשֶ ל ֶאָחד ַיֲעׂשֶ ל ָחדְוֶא  ָזָהב ׁשֶ ֶסף ׁשֶ דֹול ֶאָחד, ּכֶ   . "ָקָטן ְוֶאָחד ּגָ
  

ל "ּגֹוָרלֹות ל ׁשֶ ָבר" ּכָ    .ּדָ
יָטא! ׁשִ    ּפְ

  
   ְצִריָכא, לֹא

   ְלִכְדַתְנָיא:
ִצינוּ  "ְלִפי ּמָ יץ ׁשֶ ּצִ ם ּבַ ֵ ַהׁשּ תּוב ׁשֶ ל ְוהּוא ָעָליו ּכָ   , ָזָהב ׁשֶ
ן? ֶזה ַאף ָיכֹול    ּכֵ

ְלמּוד ה )ח, טז ויקרא( "ֹוָרלּגֹוָרל ... גּ " לֹוַמר: תַּ   , ִריּבָ
ה ל ִריּבָ   , ַזִית ׁשֶ
ה ל ִריּבָ   , ֱאגֹוז ׁשֶ
ה ל ִריּבָ רֹוַע" ׁשֶ ּכְ    .ֶאׁשְ

  
  

                                                             

ֵני ַעל ןַאֲהר ְוָנַתן 214 ִעיִרם ׁשְ ְ   לעזאזל אחד וגורל' לה אחד גורל ּגָרלֹות ַהׂשּ

  רש"י
יכול יתן שים על זה ושים על 

. והכי קאמר קרא ותן על כל זה
אחד משיהם גורלות דמשמע 

   שים:
. אין כתיב ה'ת''ל גורל אחד ל

שם אלא על אחד מהם ואין 
כתיב עזאזל אלא על אחד 

   מהם:
יכול יתן של שם ושל עזאזל על 

. לקיים ותן גורלות שים על זה
כל אחד משיהם ואיזה שירצה 

   יעשה לשם:
. ממשמע שאמר גורל ת''ל אחד

לה' יודע אי שהוא אחד וכי 
   כתיב אחד לדרשה כתביה:

השם . גורל שיכול אף זה כן
    כתוב עליו:
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ן ה ָקִטין "ּבֶ ֵנים ָעׂשָ ר ׁשְ ד ָעׂשָ ּיֹור, ּדַ ּלֹ[ ַלּכִ א לוֹ  ָהָיה אׁשֶ ַנִים" ֶאּלָ   . ]ׁשְ

  
ָנא   : ּתָ

ֵדי ְהיוּ  "ּכְ ּיִ ֵנים ׁשֶ ר ׁשְ ִמיד, ָהֲעסּוִקין ַהּכֲֹהִנים ֶאָחיו ָעׂשָ תָּ    ּבַ
ין ׁשִ ַבת ְוַרְגֵליֶהן ְיֵדיֶהן ְמַקּדְ   . ַאַחת" ּבְ

  
ָנא   : ּתָ

ֲחִרית ִמיּלּואוֹ  ,"ׁשַ ׁש  - ּבְ   , ָהֶעְליֹון ִמן ְוַרְגָליו ָיָדיו ְמַקּדֵ
יִריָדתוֹ  ,ַעְרִבית ׁש  - ּבִ ְחּתֹון" ִמן ְוַרְגָליו ָיָדיו ְמַקּדֵ   . ַהתַּ

  
  

ה ּואה "ְוַאף ּיֹור מּוְכִני ָעׂשָ ּלֹ[ ,ַלּכִ ִליָנה" ִנְפָסִלין ֵמיָמיו ִיְהיוּ  אׁשֶ   ].ּבְ
  

  ? "מּוְכִני" ַמאי
  

ֵיי ָאַמר   : ַאּבַ
ָלא יְלּגְ ֲהָוה ּגִ ְקָעא ּדַ   . ֵליּה  ְמׁשַ
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ז ֶלךְ  "מּוְנּבַ ה ַהּמֶ ל ָעׂשָ ִלים ְידֹות ּכָ ל[ ַהּכֵ ּפּוִרים יֹום ׁשֶ   ].ָזָהב" לׁשֶ  ַהּכִ

  
ָזָהב! ְלִדיְדהוּ  ְנַעְבִדיְנהוּ     ּדְ

  
ֵיי ָאַמר   לז,ב   : ַאּבַ

ידֹות יִנין ּבִ   . ַסּכִ
  

   ֵמיִתיֵבי:
ה הּוא "ַאף י ָעׂשָ ּנֵ ִלים ִוידֹות, ִליםּכֵ  ְואֹוְגֵני, ִליםּכֵ  ּכַ יִנין ִוידֹות ,ּכֵ ל ַסּכִ ּפּוִרים יֹום ׁשֶ ל ַהּכִ   !ָזָהב" ׁשֶ

  
ְרגּוָמא ֵיי ּתַ   : ַאּבַ
ָתא ַקּתָ י ּבְ ַנְרּגֵ    ַוֲחִציִני. ּדְ

  
  

ָתה ִאּמוֹ  "ֵהיֶלֵני ת ָעׂשְ ל ִנְבֶרׁשֶ ַתח ַעל[ ָזָהב ׁשֶ   . ]ֵהיָכל" ּפֶ
  

ָנא:    ּתָ
ָעה ׁשָ ה "ּבְ ַהַחּמָ ה יֹוְצִאין ִניצֹוצֹות זֹוַרַחת ׁשֶ ּנָ יַע  יֹוְדִעין לְוַהּכֹ, ִמּמֶ ִהּגִ ַמע" ְקִריַאת ְזַמן ׁשֶ   . ׁשְ

  
   ֵמיִתיֵבי:

ַמע ֶאת "ַהּקֹוֵרא ֲחִרית ׁשְ י ִעם ׁשַ ָמר ַאְנׁשֵ י ִמׁשְ    ָיָצא, לֹא - ַמֲעָמד ְוַאְנׁשֵ
ֵני י ִמּפְ ַאְנׁשֵ ָמר ׁשֶ יִמין, - ִמׁשְ ּכִ    ַמׁשְ

י   ! ְמַאֲחִרים" – ַמֲעָמד ְוַאְנׁשֵ
  

ֵיי ָאַמר   : ַאּבַ
ָאר א ִלׁשְ ַלִים. ַעּמָ ִבירּוׁשָ   ּדְ

  
  

ָתה ִהיא "ְוַאף תׁשֶ  ָזָהב לׁשֶ [ ַטְבָלא ָעׂשְ ָרׁשַ תּוָבה סֹוָטה ּפָ   . ]ָעֶליָה" ּכְ
  

ְמַעּתְ  ּה: ׁשָ    ִמיּנָ
ה ּכֹוְתִבין ינֹוק ְמִגילָּ ד ַלּתִ ּה  ְלִהְתַלּמֵ   . ּבָ

  
ּום ָלִקיׁש  ֵריׁש  ָאַמר י ִמׁשּ אי ַרּבִ   : ַיּנַ

ַאֶלף ית ּבְ   . ּבֵ
  

   ֵמיִתיֵבי:
הּוא ׁשֶ תוּ  ַמה ְוכֹוֵתב רֹוֶאה - ּכֹוֵתב "ּכְ ּכָ ֶ ְבָלא" בׁשּ טַּ   ! ּבַ

  
ָמה ְוכֹוֵתב רֹוֶאה: ֵאיָמא תּוב כְּ ּכָ ְבָלא ׁשֶ ּטַ   . ּבַ

  
   ֵמיִתיֵבי:

הּוא ׁשֶ תּוב ַמה ְוכֹוֵתב רֹוֶאה - ּכֹוֵתב "ּכְ ּכָ ֶ ְבָלא ׁשּ טַּ   , ּבַ
תּוב ּוַמה ְבָלא? ּכָ טַּ    ּבַ

ַכב ִאם" ַכב לֹא "ִאםוְ " אֹוָתךְ  ִאיׁש  ׁשָ    ,)יט, ה במדבר( "ׁשָ
ִט  ִאם" ִטית לֹא ... ִאם יתׂשָ   ! ")יט, ה במדבר( "ׂשָ
  

ֵסירּוִגין. - ָהָתם   לח,א    ^ּבְ

  רש"י
 . לכלים: לדידהו

. שאי אפשר בידות סכיין
   לעשות סכיין עצמן של זהב:

   . בסיסי מושבן:כי כלים
   . בית אחיזתן:ואוגי כלים

. קתי וידות סכיין וידות כלים
   סכיין וקתי כלים:

. ידות בקתתא דרגי וחציי
   הקרדומות ומגלות:

. זהרורית שהחמה יצוצות
חת מן המזרח וטה על פתח זור

   ההיכל שהוא לצד מערבי:
. כדתיא שהגיע זמן ק''ש

(ברכות דף כו.) מצותה עם הץ 
   החמה:

. שהכהים שאשי משמר
שהעבודה מוטלת עליהם 
מקדימין לקרותה קודם היום 
שמא תמשך עליהן העבודה 

   וימעו לקרות:
. ישראל העומדים ואשי מעמד

בשליחות הצבור על הקרבן 
שאמר (במדבר כח) תשמרו 
להקריב לי מצוה שיהיו 
משמרים ועומדים על קרבם 
הכי דריש ליה בספרי ובמסכת 

   תעית (דף כו.):
. לקרות עד כלות עבודת מאחרין
   התמיד:

. הבאים בעזרה הוא לשאר עמא
   סימן להודיע זמן קריאת שמע:

. ופלוגתא היא שמע מיה כו'
במסכת גיטין בפרק היזקין (דף 

   ס.):
. אותיות של ראשי באלף בית

   התיבות:
. כהן הכותב את כשהוא כותב

   המגילה להשקותה:
. לפי סימי כמה שכתוב בטבלא

  האותיות: 
. אם לא שכב אחריו בסירוגין

ראשי תיבות עד סוף המקרא 
ואת כי שטית ואחריו ראשי 
תיבות עד סוף המקרא יתן ה' 
אותך ואחריו ראשי תיבות עד 

באו המים ואחריו סוף המקרא ו
ראשי תיבות (אם שכב ואת כי 

    שטית):
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נֹור ים ַנֲעׂשוּ  "ִניּקָ   . ְלַדְלתֹוָתיו" ִנסִּ

  
נוּ  ָנן: ּתָ    ַרּבָ

ים "ַמה   ? ְלַדְלתֹוָתיו ַנֲעׂשוּ  ִנסִּ
ָהַלךְ : ָאְמרוּ  ׁשֶ נֹור ּכְ ָלתֹות ְלָהִביא ִנּקָ ִריָ  ּדְ ַסְנּדְ ל אֵמֲאֶלּכְ   , ִמְצַרִים ׁשֶ

ֲחִזיָרתוֹ  ם ַנְחׁשֹול ָעָליו ָעַמד ּבַ ּיָ ּבַ עוֹ  ׁשֶ   , ְלַטּבְ
ילּוָה  ֵמֶהן ַאַחת ָנְטלוּ  ם ְוִהטִּ ם ָנח לֹא ַוֲעַדִיין, ַלּיָ ְעּפוֹ  ַהּיָ   , ִמּזַ

ְקׁשוּ  יל ּבִ ּה  ֶאת ְלַהטִּ   , ּוְכָרָכּה  הּוא ָעַמד ,ֲחֶבְרתָּ
ילּוִני: ָלֶהם ָאַמר ּה  ַהטִּ   . ִעּמָ
ד ם חנָ  ִמּיָ ְעּפוֹ  ַהּיָ ּה  ַעל ִמְצַטֵער ְוָהָיה, ִמּזַ   . ֲחֶבְרתָּ
יָון יַע  ּכֵ ִהּגִ ל ִלְנֵמָלּה  ׁשֶ ֶצת ָהְיָתה, ַעּכוֹ  ׁשֶ ַחת ְויֹוְצָאה ְמַבְצּבֶ ִפיָנה ּדֹוְפֵני ִמתָּ   . ַהסְּ
ה :אֹוְמִרים ְוֵיׁש  ִרּיָ ם ּבְ ּיָ ּבַ ה ׁשֶ ָלַעתָּ ה ְוֵהִקיָאָתּה , ּבְ ׁשָ ּבָ   . ַלּיַ

לֹמֹ  ָאַמר ָה ְוָעֶלי ינוּ  קֹרֹות": הׁשְ תֵּ רֹוִתים ָרִהיֵטנוּ  ֲאָרִזים ּבָ   , )יז, א השירים שיר( "ּבְ
יְקִרי ַאל רֹוִתים" :תִּ א ,"ּבְ ִרית" :ֶאּלָ   ". ָים ּבְ

ל, ְלִפיָכךְ  ָעִרים ּכָ ְ ָהיוּ  ַהׁשּ ׁש  ׁשֶ ְקּדָ ּמִ נוּ  ּבַ תַּ ל ִנׁשְ   , ָזָהב ִלְהיֹות ׁשֶ
ֲעֵרי חּוץ ַ נוֹ  ִמׁשּ ֵני ,רִניּקָ ֲעׂשוּ  ִמּפְ ּנַ ים ּבוֹ  ׁשֶ   . ִנסִּ

  : אֹוְמִרים ֵיׁש וְ 
ֵני ן ִמּפְ תָּ חּוׁשְ ּנְ   . ָהְיָתה מּוְצֶהֶבת ׁשֶ

י ן ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ   : אֹוֵמר ַיֲעקֹב ּבֶ
ת ל ְמִאיָרה ְוָהְיָתה, ָהְיָתה ְקלֹוִניָתא ְנֹחׁשֶ ׁשֶ   . ָזָהב" ּכְ

  
  
  

  רש"י
. לשער המזרח להביא דלתות

   של העזרה ושל חושת היו:
   . סערה:חשול

   . להקל לספיה:והטילוה לים
   . חבקה:וכרכה
. פורט''ו מקום למלה

   שהספיות משכות שם ליבשה:
. לשון דלת שהוא רץ רהיטו

   וועל רץ ופותח:
. כאילו כרתו ים אלא ברית

ברית זו עם זו ויש אומרים 
   בריית ים:

   . כשהעשירו:שתו
. מזוקקת וכן שם מין קליתא

    חושת והוא חושת קלל:
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ָנה    ִמׁשְ

   :ִלְגַנאי ֵאּלוּ וְ 
ית לׁשֶ  ְרמוּ  ּבֵ ד ָרצוּ  לֹא ּגַ ה ַעל ְלַלּמֵ ִנים ֶלֶחם ַמֲעׂשֵ    .ַהּפָ

ל ית ׁשֶ ד ָרצוּ  לֹא ַאְבִטיָנס ּבֵ ה ַעל ְלַלּמֵ טֹוֶרת ַמֲעׂשֵ   . ַהּקְ
ן הּוְגַרס ֶרק יֹוֵדַע  ָהָיה ֵלִוי ּבֶ יר ּפֶ ִ ׁשּ ד. ָרָצה ְולֹא ּבַ    ְלַלּמֵ

ן ד ָרָצה לֹא ַקְמָצר ּבֶ ה ַעל ְלַלּמֵ ָתב ַמֲעׂשֵ   . ַהּכְ
יק ֵזֶכר": ֶנֱאַמר ָהִראׁשֹוִנים ַעל    ,)ז, י משלי( "ִלְבָרָכה ַצּדִ

ם": ֶנֱאַמר ֵאּלוּ  ְוַעל ִעים ְוׁשֵ   . )ז, י משלי( "ִיְרָקב ְרׁשָ
  

ָמָרא    ּגְ

נוּ  ָנן: ּתָ    ַרּבָ
ית ְרמוּ  "ּבֵ ִקיִאין ָהיוּ  ּגָ ה ּבְ ַמֲעׂשֵ ִנים ֶלֶחם ּבְ ד ָרצוּ  ְולֹא ַהּפָ   . ְלַלּמֵ

ִנין ְוֵהִביאוּ  ֲחָכִמים ְלחוּ ׁשָ  א אּוּמָ ַסְנְדִרּיָ ל ֵמֲאֶלּכְ   . ִמְצַרִים ׁשֶ
מֹוָתן ֶלֱאפֹות - יֹוְדִעין ְוָהיוּ     ,ּכְ
מֹוָתן ִלְרּדֹות -  ָהיּו יֹוְדִעין ְולֹא   . ּכְ

לוּ  ַהּלָ יִקין - ׁשֶ חּוץ ַמסִּ חּוץ ְואֹוִפין ִמּבַ   , ִמּבַ
לוּ  יִקין - ְוַהּלָ ְפִנים ַמסִּ ְפִניםִמ  ְואֹוִפין ִמּבִ   . ּבִ
לוּ  ן - ַהּלָ יתָּ ת ּפִ ׁשֶ   , ִמְתַעּפֶ

לוּ  ן ֵאין - ְוַהּלָ יתָּ ת ּפִ ׁשֶ   . ִמְתַעּפֶ
ְמעוּ  ָ ׁשּ ׁשֶ ָבר ֲחָכִמים ּכְ ּדָ ל  :ָאְמרוּ , ּבַ ָרא ַמה ּכָ ּבָ ֶ דֹוׁש  ׁשּ רּוךְ  ַהּקָ ָראוֹ  ִלְכבֹודוֹ  - הּוא ּבָ   , ּבְ

ֱאַמר ּנֶ ְקָרא ּכֹל": ׁשֶ ִמי ַהּנִ ָראִתיו יְוִלְכבֹוִד  ִבׁשְ    ,)ז, מג ישעיה( "ּבְ
ית 215ַיְחְזרוּ  ְרמוּ  ּבֵ   . ִלְמקֹוָמן ּגַ
ְלחוּ  אוּ  ְולֹא - ֲחָכִמים ָלֶהם ׁשָ   . ּבָ
ְפלוּ  ָכָרן ָלֶהם ּכָ   . ּוָבאוּ  -  ׂשְ
ָכל ֵנים נֹוְטִלין ָהיוּ  - יֹום ּבְ ר ׁשְ   , ָמֶנה ָעׂשָ

ִרים - ְוַהּיֹום ָעה. ֶעׂשְ    ְוַאְרּבָ
י ָכל :אֹוֵמר ְיהּוָדה ַרּבִ ִרים - יֹום ּבְ ָעה ֶעׂשְ   , ְוַאְרּבָ

ִעים - ְוַהּיֹום מֹוָנה ַאְרּבָ   . ּוׁשְ
ּלֹ ְרִאיֶתם ָמה: ֲחָכִמים ָלֶהם ָאְמרוּ  ד אׁשֶ   ? ְלַלּמֵ
ל ָהיוּ  יֹוְדִעין: ָלֶהם ָאְמרוּ  ית ׁשֶ א ּבֵ ִית ַאּבָ ּבַ   , ֵליָחֵרב ָעִתיד ֶזה ׁשֶ
א ּמָ ֵאינוֹ  ָאָדם ִיְלמֹוד ׁשֶ ןְמהוּ  ׁשֶ ָכְך. ָזָרה ֲעבֹוָדה ְוַיֲעבֹוד ְוֵיֵלךְ  ּגָ    ּבְ

ָבר ְוַעל יִרין ֶזה ּדָ ָבח: אֹוָתן ַמְזּכִ ת ִנְמֵצאת לֹא ֵמעֹוָלם    ִלׁשְ ה ּפַ ָיד ְנִקּיָ ֵניֶהם ּבְ   , ּבְ
ּלֹ ה ֹיאְמרּו: אׁשֶ ֲעׂשֵ ִנים ֶלֶחם ִמּמַ   , ִניּזֹוִנין ֶזה ַהּפָ

ים ֱאַמר ַמה ְלַקּיֵ ּנֶ ֶ ם ִוְהִייֶתם": ׁשּ ָרֵאל' ֵמה ְנִקּיִ ׂשְ   . ")כב, לב במדבר( "ּוִמּיִ
  
  

ל ית "ׁשֶ ד ָרצוּ  לֹא ַאְבִטיָנס ּבֵ ה ַעל ְלַלּמֵ טֹוֶרת" ַמֲעׂשֵ   . ַהּקְ
  

נוּ  ָנן: ּתָ    ַרּבָ
ית ִקיִאין ָהיוּ  ַאְבִטיָנס "ּבֵ ה ּבְ ַמֲעׂשֵ טֹוֶרת ּבְ ד ָרצוּ  ְולֹא ַהּקְ    .ְלַלּמֵ

ְלחוּ  ִרָיא ִניןאּוּמָ  ְוֵהִביאוּ  ֲחָכִמים ׁשָ ַסְנּדְ ל ֵמֲאֶלּכְ   . ִמְצַרִים ׁשֶ
ם - יֹוְדִעין ְוָהיוּ  מֹוָתם ְלַפטֵּ    ,ּכְ
ן ְלַהֲעלֹות -  יֹוְדִעין ָהיוּ  ְולֹא מֹוָתן ָעׁשָ   . ּכְ
ל לּו  ׁשֶ ר - ַהּלָ ל ְועֹוֶלה ְמַתּמֵ ַמּקֵ   , ּכְ
ל לוּ  ׁשֶ   . ּוְלָכאן ְלָכאן ַמְפִציַע  -  ַהּלָ

ְמעוּ  ָ ׁשּ ָבר ֲחָכִמים ּוְכׁשֶ ל  : ָאְמרוּ , ַבּדָ ָרא ַמה ּכָ ּבָ ֶ דֹוׁש  ׁשּ רּוךְ  ַהּקָ ָראוֹ  ִלְכבֹודוֹ  - הּוא ּבָ   , ּבְ
ֱאַמר ּנֶ ַעל לּכֹ": ׁשֶ ֲעֵנהוּ ' ה ּפָ    ,)ד, טז משלי( "ַלּמַ

ית 216ַיְחְזרוּ    . ִלְמקֹוָמן ַאְבִטיָנס ּבֵ
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  רש"י
  מתי' 
   . כלומר מן הלוים:בן לוי
   . הכרעת קול עימה:פרק

. קושר ד' על מעשה הכתב
קולמוסין בד' אצבעותיו וכותב 

   שם בן ארבע אותיות כאחד:
  
  מ' ג

   . מן התור:לרדות
. שבאו מן אלכסדריא שהללו

לפי שלא יודעים לרדות מן 
התור שלא יהא שבר לפי 
שהוא עשוי כמין תיבה פרוצה 
כמין ספיה היו יראים לדבקם 
מבפים לתור ואופין אותן 

   מבחוץ:
. מתרומת כפלו להם שכרם

הלשכה: ועל דבר זה מזכירים 
   אותם לשבח שמעולם כו':

לכתוש הסמין ולערבם  .לפטם
יפה כמו שאמר (שמות ל) 

   ממולח:
. שלא היו מכירין להעלות עשן

בעשב שהוא מעלה את העשן 
    זוקף ומתמר כמקל:
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ְלחוּ  אוּ  ְולֹא - ֲחָכִמים ָלֶהם ׁשָ    .ּבָ
ְפלוּ  ָכָרן ָלֶהם ּכָ   . ָבאוּ וּ  -  ׂשְ
ָכל ֵנים נֹוְטִלין ָהיוּ  - יֹום ּבְ ר ׁשְ    ,ָמֶנה ָעׂשָ

ִרים - ְוַהּיֹום ָעה ֶעׂשְ   . ְוַאְרּבָ
י ָכל :אֹוֵמר ְיהּוָדה ַרּבִ ִרים - יֹום ּבְ ָעה ֶעׂשְ    ,ְוַאְרּבָ

ִעים - ְוַהּיֹום מֹוָנה ַאְרּבָ   . ּוׁשְ
ּלֹ ְרִאיֶתם ָמה: ֲחָכִמים ָלֶהם ָאְמרוּ  ד אׁשֶ   ? ְלַלּמֵ

ל ָהיוּ  יֹוְדִעין: ְמרוּ ָא  ית ׁשֶ א ּבֵ ִית ,ַאּבָ ּבַ   , ֵליָחֵרב ָעִתיד ֶזה ׁשֶ
א: ָאְמרוּ  ּמָ ֵאינוֹ  ָאָדם ִיְלמֹוד ׁשֶ ן ׁשֶ ָכךְ  ָזָרה ֲעבֹוָדה ְוַיֲעבֹוד ְוֵיֵלךְ  ,ְמהּוּגָ   . ּבְ

ָבר ְוַעל יִרין ֶזה ּדָ ָבח: אֹוָתן ַמְזּכִ ה ָיָצאת לֹא ֵמעֹוָלם  ִלׁשְ ּלָ ֶ  ּכַ יֶהן ֶמתְמבּוׂשּ תֵּ   , ִמּבָ
ִאין ּנֹוׂשְ ה ּוְכׁשֶ ָ קֹום ִאׁשּ ּה  ַמְתִנין ַאֵחר ִמּמָ ּלֹ  ִעּמָ ם אׁשֶ סֵּ ְתּבַ   , תִּ

ּלֹ ֲעׂשֵ : ֹיאְמרוּ  אׁשֶ טֹוֶרת הִמּמַ ִמין ַהּקְ סְּ   , ִמְתּבַ
ים ֱאַמר ַמה ְלַקּיֵ ּנֶ ֶ ם ִוְהִייֶתם": ׁשּ ָרֵאל' ֵמה ְנִקּיִ ׂשְ   . ")כ, לב במדבר( "ּוִמּיִ

  
נְ     ָיא:ּתַ

י "ָאַמר ָמֵעאל ַרּבִ   : ִיׁשְ
ַעם ךְ  ָהִייִתי ַאַחת ּפַ ֶרךְ  ְמַהּלֵ ּדֶ ֵני ֶאָחד ּוָמָצאִתי ּבַ   , ֵניֶהםּבְ  ִמּבְ

י ְקׁשוּ  ֲאבֹוֶתיךָ : לוֹ  ָאַמְרתִּ בֹוָדן ְלַהְרּבֹות ּבִ בֹוד ְלַמֵעט ְוָרצוּ  ,ּכְ קֹום ּכְ   , ַהּמָ
יו בֹוד ַעְכׁשָ ְמקֹומוֹ  ָמקֹום ּכְ בֹוָדם טּוִמיֵע , ּבִ   . ּכְ

  
י ָאַמר   : ֲעִקיָבא ַרּבִ
ַעם י ִלי ָסח ַאַחת ּפַ ָמֵעאל ַרּבִ ן ִיׁשְ   : לֹוָגא ּבֶ
ַעם ֵני ְוֶאָחד ֲאִני ָיָצאִתי ַאַחת ּפַ ֶדה ֵניֶהםּבְ  ִמּבְ ָ ט ַלׂשּ ִבים ְלַלּקֵ   , ֲעׂשָ

ָ ׁשֶ  ְוָרִאיִתי   . ּוָבָכה ַחקׂשּ
י ֵני: לוֹ  ָאַמְרתִּ ִכיָת  ַמה ִמּפְ   ? ּבָ

בֹוד: ִלי רָאַמ  י ֲאבֹוַתי ּכְ ְרתִּ   . ִנְזּכַ
ֵני ַחְקתָּ  ַמה ּוִמּפְ   ? ׂשָ

ָעִתיד: ִלי ָאַמר דֹוׁש  ׁשֶ רּוךְ  ַהּקָ    ָלנּו. ְלַהֲחִזיָרּה  הּוא ּבָ
ֵני ְרתָּ  ַמה ּוִמּפְ   ? ִנְזּכַ

ן ַמֲעֶלה: ִלי ָאַמר י ָעׁשָ ֶנְגּדִ   . ּכְ
  ִלי! ַהְרֵאהוּ 

בּוָעה: ִלי ָאַמר ָיֵדינ ִהיא ׁשְ ֵאין וּ ּבְ   . ָאָדם ְלָכל אֹותוֹ  ַמְרִאין ׁשֶ
  

י ָאַמר ן יֹוָחָנן ַרּבִ   : נּוִרי ּבֶ
ַעם ת ֶאָחד ָזֵקן ָמָצאִתי ַאַחת ּפַ ָידוֹ  ַסְמָמִנין ּוְמִגיּלַ   . ּבְ

י ה ֵמַאִין: לוֹ  ָאַמְרתִּ   ? ַאתָּ
ית: ִלי ָאַמר   . ֲאִני ַאְבִטיָנס ִמּבֵ
  ? ָיְדךָ ּבְ  ּוַמה

ת: ִלי ָאַמר   . ַסְמָמִנין ְמִגיּלַ
  ! ִלי ַהְרֵאהוּ 

ל: ִלי ָאַמר ית ְזַמן ּכָ ּבֵ א ׁשֶ יִמין ָהיוּ  ַאּבָ   , ָאָדם ְלָכל אֹותוֹ  מֹוְסִרין ָהיוּ  לֹא -  ַקּיָ
יו ֵהר, ְלךָ  הּוא ֲהֵרי - ְוַעְכׁשָ ּה  ְוִהּזָ   . ּבָ

אִתי ּבָ י ּוְכׁשֶ ָבַרי ְוַסְחתִּ י ִלְפֵני ּדְ   : ִלי ָאַמר ,ֲעִקיָבא ַרּבִ
ר ָאסּור הֵמַעתָּ  ְגנּוָתן ְלַסּפֵ ל ּבִ   . ֵאּלוּ  ׁשֶ
אן ן ָאַמר ִמּכָ אי ּבֶ   : ַעּזַ

ְמךָ  ׁשִ    ִיְקָראּוָך, ּבְ
יבּוךָ  ּוִבְמקֹוְמךָ    , יוׁשִ

ךָ    לח,ב ּלְ ֶ נוּ  ּוִמׁשּ   , ְלךָ  ִיתְּ
ּמּוָכן נֹוֵגַע  ָאָדם ֵאין   . ַלֲחֵבירוֹ  ּבַ

ּה  נֹוַגַעת ַמְלכּות ְוֵאין ֲחֶבְרתָּ   . ִניָמא" ְמלֹאּכִ  ֲאִפיּלוּ  ּבַ
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  רש"י
   . בחורבן ביתו:מיעט כבודם

. עשב שהוא מעלה מעלה עשן
   עשן ראיתי כגדי:

. שכתובין בה מגילת סמין
   שמות סמי הקטורת:
עשה . מממכאן אמר בן עזאי

בית גרמו ובית אבטיס שבקשו 
חכמים לדחותם ממקומם ולא 

   יכלו:
. לא ידאג אדם בשמך יקראוך

לומר פלוי יקפח פרסתי כי על 
כרחך בשם יקראוך לבא ולשוב 

  במקומך: 
. כלומר לא ומשלך יתו לך

משלהם הוא מתה אלא מזוות 
   קצובים לך מן השמים:

. ואין מלכות וגעת בחברתה
ן המלכות ליפול משהגיע זמ

ותעמוד אחרת לא יאחר זמן 
כמלא ימא אלא מי שזמה 
ליפול בלילה ופלת בלילה 
שאמר (דיאל ה) ביה בליליא 
איתקטל בלשצר ושזמה ביום 
ופלת ביום שאמר (יחזקאל ל) 

    ובתחפחס חשך היום:
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        לח, בלח, בלח, בלח, ב .41
ן "הּוְגַרס ֶרק יֹוֵדַע  ָהָיה[ ֵלִוי ּבֶ יר ּפֶ ִ ׁשּ ד" ָרָצה ְולֹא ּבַ   . ]ְלַלּמֵ

  
ְנָיא   : ּתַ

הּוא ׁשֶ ְנִעיָמה, קֹולוֹ  נֹוֵתן "ּכְ    ּבִ
לוֹ  ַמְכִניס יו ְלתֹוךְ  ּגּוּדָ יַח , ּפִ עוֹ  ּוַמּנִ ין ֶאְצּבָ יִמין, ּבֵ    ַהּנִ

ָהיוּ  ַעד ַבת ִנְזָקִרים ֲהִניםַהכֹּ  ֶאָחיו ׁשֶ   . ַלֲאחֹוֵריֶהם" ֹראׁש  ּבְ
  
  

  רש"י
. בין חליקת ימת לבין הימין

   השפה גד מחיצת החוטם:
. רתעין אשזקרים בבת ר

    מהכרעת הקול:
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        לח, אלח, אלח, אלח, א .42
ן[  ד ָרָצה לֹא - ַקְמָצר "ּבֶ ה ַעל ְלַלּמֵ ָתב" ַמֲעׂשֵ   ].ַהּכְ

  
נוּ  ָנן: ּתָ    ַרּבָ
ן ד ָרָצה לֹא ַקְמָצר "ּבֶ ה ַעל ְלַלּמֵ ָתב. ַמֲעׂשֵ    ַהּכְ

ָהָיה ָעָליו ָאְמרוּ  ָעה נֹוֵטל ׁשֶ ין קּוְלמֹוִסין ַאְרּבָ עֹוָתיו ּבֵ   , ֶאְצּבְ
יָבה ָהְיָתה ְוִאם ל תֵּ ע ׁשֶ ַבת ּכֹוְתָבּה  ָהָיה אֹוִתּיֹות ַאְרּבַ   . ַאַחת ּבְ

ּלֹ ָרִאיָת  ָמה: לוֹ  ָאְמרוּ  ד אׁשֶ   ? ְלַלּמֵ
ן ׁשּוָבה ָמְצאוּ  ּכּוּלָ ן, ְלִדְבֵריֶהם תְּ ׁשּוָבה ָמָצא לֹא ַקְמָצר ּבֶ   . ִלְדָבָריו תְּ

יק ֵזֶכר" :ֶנֱאַמר ָהִראׁשֹוִנים ַעל    ,)ז, י משלי( "ִלְבָרָכה ַצּדִ
ן ְוַעל ם" :ֶנֱאַמר ַוֲחֵביָריו ַקְמָצר ּבֶ ִעים ְוׁשֵ   . ")ז, י משלי( "ִיְרָקב ְרׁשָ

  
ם" ַמאי ִעים ְוׁשֵ   ?"ִיְרָקב ְרׁשָ

  
י ָאַמר   : ֶאְלָעָזר ַרּבִ

יבּות ֲעֶלה ַרְקּבִ מֹוָתן ּתַ ׁשְ ָלא, ּבִ ַמְייהוּ  ַמְסִקיַנן ּדְ ׁשְ   . ּבִ
  
   :ָרִביָנאִתיב ְמ 

ה דֹוֵאג "ַמֲעׂשֶ ן ּבְ יחוֹ , יֹוֵסף ּבֶ ִהּנִ ן ָאִביו ׁשֶ    ְלִאּמֹו. ָקָטן ּבֵ
ָכל ְטָפִחים מֹוַדְדּתוֹ  ִאּמוֹ  ָהְיָתה יֹום ּבְ ל ְונֹוֶתֶנת ּבִ ָקלֹו ׁשֶ ׁש  ְלֵבית ָזָהב ִמׁשְ ְקּדָ   . ַהּמִ

ַברוּ  ּגָ   . ַוֲאָכַלּתוּ  ְטָבַחּתוּ  אֹוֵיב ְכׁשֶ
ים ּתֹאַכְלָנה ִאם": ִיְרְמָיה ֵנןקוֹ  ְוָעֶליָה  ְרָים ָנׁשִ ִחים עְֹלֵלי ּפִ   . )כ, ב איכה( "ִטּפֻ

יָבה   : ְואֹוֶמֶרת ַהּקֶֹדׁש  רּוַח  ְמׁשִ
ׁש  ֵיָהֵרג ִאם" ִמְקּדַ   ! ")כ, ב איכה( "ְוָנִביא ּכֵֹהן' ה ּבְ
  

יּה. ָסִליק ַמאי ֲחֵזי    ּבֵ
  

י ָאַמר   : ֶאְלָעָזר ַרּבִ
יק ע, ֵמַעְצמוֹ  - ַצּדִ   . ֵמֲחֵבירוֹ  - ְוָרׁשָ
יק ְכִתיב: ,ֵמַעְצמוֹ  - ַצּדִ יק ֵזֶכר" ּדִ   . )ז, י משלי( "ִלְבָרָכה ַצּדִ
ע ְכִתיב ,ֵמֲחֵבירוֹ  -  ְוָרׁשָ ם": ּדִ ִעים ְוׁשֵ   . )ז, י משלי( "ִיְרָקב ְרׁשָ

  
ַנן ְלַההּוא ָרִביָנא ֵליּה  ָאַמר ֲהָוה ֵמַרּבָ ר ּדַ א ְמַסּדֵ ְדּתָ יּה  ַאּגַ   : ַקּמֵ
ָתא ָהא ְמָנא ַאמּור ִמילְּ ַנן ּדְ יק ֵזֶכר" :ַרּבָ   ? "ִלְבָרָכה ַצּדִ

  
  : ֵליּה  ָאַמר
ָהא ִתיב ּדְ יק ֵזֶכר": ּכְ   ! "ִלְבָרָכה ַצּדִ

  
אֹוַרְייָתא    ָלן? ְמָנא ִמּדְ

  
ְכִתיב: ה ָאַמר' ַוה" ּדִ ר ֵמַאְבָרָהם ֲאִני ַהְמַכּסֶ ה ֲאִני ֲאׁשֶ    ,)יז, יח בראשית( "עֹׂשֶ

דֹול ְלגֹוי ִיְהֶיה ָהיוֹ  ְוַאְבָרָהם" יב:ּוְכִת    . )יח, יח בראשית( "ְוָעצּום ּגָ
  

ָתא ָהא ְמָנא ַאמּור ִמילְּ ַנן ּדְ ם" :ַרּבָ ִעים ׁשֵ   ? "ִיְרָקב ְרׁשָ
  

  : ֵליּה  ָאַמר
ָהא ִתיב ּדְ ם": ּכְ ִעים ְוׁשֵ    !"ִיְרָקב ְרׁשָ

  
אֹוַרְייָתא   ? ָלן ְמָנא ִמּדְ

  
ְכִתיב: ֱאַהל" ּדִ   , )יב, יג בראשית( "ְסדֹום ַעד ַוּיֶ
י" ּוְכִתיב: ִאים ָרִעים ְסדֹם ְוַאְנׁשֵ   . )יג, יג בראשית( "ְמֹאד' ַלה ְוַחּטָ

  רש"י
. רדולי''א חלודה ככלי רקביבות

   ברזל שאין משתמשין בו:
. לא יקרא דלא מסקי בשמייהו

   אדם לבו שם אדם רשע:
. לידע כמה מודדתו בטפחים

וסף בו מיום ליום וותת 
   המשקל אומד התוספת:

. זכריה בן יהוידע כהן וביא
הכהן אלמא מסקין בשמייהו 

ואג האדומי רשע היה דהא ד
   וזה קראו לתיוק בשמו:

. ראה מה חזי מאי דסליק ביה
   עלתה ביה ששחט:

. ע''י מעשיו זכר צדיק מעצמו
   לטובה:

. זכר רשע אף ע''י חבירו
   לרעה:

. ולא כתיב שם שם רשעים
   רשע:

. וכיון המכסה אי מאברהם
שהזכיר שמו ברכו וסמיך ליה 

    ואברהם היו יהיה וגו':
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        לט, אלט, אלט, אלט, א    ––––לח, ב לח, ב לח, ב לח, ב  .43
י ָאַמר   : ֶאְלָעָזר ַרּבִ
יק ר ַצּדִ ין ּדָ ֵני ּבֵ ִעים ׁשְ יֶהם ָלַמד ְולֹא ְרׁשָ ֲעׂשֵ   , ִמּמַ
ע ר ָרׁשָ ין ּדָ ֵני ּבֵ יִקים ׁשְ יֶהם ַמדָל  ְולֹא ַצּדִ ֲעׂשֵ   .  ִמּמַ

  
יק ר ַצּדִ ין ּדָ ֵני ּבֵ ִעים ׁשְ יֶהם ָלַמד ְולֹא ְרׁשָ ֲעׂשֵ   . עֹוַבְדָיה - ִמּמַ
ע ר ָרׁשָ ין ּדָ ֵני ּבֵ יִקים ׁשְ יֶהם ָלַמד ְולֹא ַצּדִ ֲעׂשֵ ו ֶזה - ִמּמַ   . ֵעׂשָ

  
  

י ָאַמר   : ֶאְלָעָזר ַרּבִ
ְרָכָתן ל ִמּבִ יִקים ׁשֶ ה ַצּדִ ִעים הְקָלָל  ָלֵמד ַאּתָ   , ִלְרׁשָ

ְלָלָתן ל ּוִמּקִ ִעים ׁשֶ ה ְרׁשָ ָרָכה ָלֵמד ַאּתָ יִקים ּבְ   . ְלַצּדִ
  

ְרָכָתן ל "ִמּבִ יִקים ׁשֶ ה ַצּדִ ִעים", ְקָלָלה ָלֵמד ַאּתָ    ִלְרׁשָ
ְכִתיב: י" ּדִ יו כִּ ר ְלַמַען ְיַדְעתִּ ה" ֲאׁשֶ    ,)יט, יח בראשית( 217ְיַצּוֶ

ְתֵריּה: ּוְכִתיב י ָרהַוֲעמֹ  םְסדֹ  ַזֲעַקת' ה ַוּיֹאֶמר" ּבַ ה כִּ   . )כ, יח בראשית( "ָרּבָ
  

ְלָלָתן ל "ּוִמּקִ ִעים ׁשֶ ה ְרׁשָ ָרָכה ָלֵמד ַאּתָ יִקים", ּבְ    ְלַצּדִ
ְכִתיב: י" ּדִ ִאים ָרִעים ְסדֹם ְוַאְנׁשֵ    ,)יג, יג בראשית( '"ַלה ְוַחּטָ

ֵרד ַאֲחֵרי ַאְבָרם ֶאל ָאַמר' ַוה"    .)יד, יג ראשיתב( "ֵמִעּמוֹ  לֹוט ִהּפָ
  
  

י 218ְוָאַמר   : ֶאְלָעָזר ַרּבִ
ִביל ֲאִפיּלוּ  ׁשְ יק ּבִ   , ִנְבָרא עֹוָלם -  ֶאָחד ַצּדִ

ֱאַמר ּנֶ ְרא": ׁשֶ י ָהאֹור ֶאת ֱאלִֹהים ַוּיַ    )ד, א בראשית( "טֹוב כִּ
א "טֹוב" ְוֵאין יק ֶאלָּ   , ַצּדִ

ֱאַמר ּנֶ יק ִאְמרוּ ": ׁשֶ י ַצּדִ   . )י, ג ישעיה( "טֹוב כִּ
  
  

י ְוָאַמר   : ֶאְלָעָזר ַרּבִ
ל ַח  ּכָ ּכֵ ָבר ַהְמׁשַ ְלמּודוֹ  ּדָ לּות ּגֹוֵרם - ִמּתַ   , ְלָבָניו ּגָ

ֱאַמר ּנֶ ח": ׁשֶ כַּ ׁשְ ח ֱאלֶֹהיךָ  ּתֹוַרת ַותִּ כַּ ֶניךָ  ֶאׁשְ ם ּבָ   . )ו, ד הושע( "ָאִני ּגַ
  

י הוּ  ַרּבִ   : ָאַמר ַאּבָ
דּוָלתוֹ  אֹותוֹ  מֹוִריִדין   , ִמּגְ

ֱאַמ  ּנֶ י": רׁשֶ ה כִּ ַעת ַאתָּ   . )ו, ד הושע( "ִלי ֵהןִמכַּ  ָוֶאְמָאְסךָ  ָמַאְסתָּ  ַהּדַ
  
  

י ָאַמר יא ַרּבִ ר ִחּיָ א ּבַ י ָאַמר ַאּבָ   : יֹוָחָנן ַרּבִ
יק ֵאין ְבָרא ַעד ָהעֹוָלם ִמן ִנְפָטר ַצּדִ ּנִ יק ׁשֶ מֹותוֹ  ַצּדִ   , ּכְ

ֱאַמר ּנֶ ֶמׁש  ְוָזַרח": ׁשֶ ֶ ֶמׁש  ּוָבא ַהׁשּ ָ   . )ה, א קהלת( "ַהׁשּ
ּלֹ ַעד ְבָתה אׁשֶ ְמׁשוֹ  ּכָ ל ׁשִ ְמׁשוֹ  ָזְרָחה - ֵעִלי ׁשֶ ל ׁשִ מּוֵאל ׁשֶ   . ָהָרָמִתי ׁשְ

  
י ְוָאַמר יא ַרּבִ ר ִחּיָ א ּבַ י ָאַמר ַאּבָ   : יֹוָחָנן ַרּבִ
דֹוׁש  ָרָאה רּוךְ  ַהּקָ יִקים הּוא ּבָ ּדִ ּצַ ָתָלן ָעַמד, מּוָעִטין ׁשֶ ָכל ּוׁשְ   , ָודֹור דֹור ּבְ

ֱאַמר ּנֶ י": ׁשֶ ת ֶאֶרץ ְמֻצֵקי' ַלה כִּ ׁשֶ ֵבל ֲעֵליֶהם ַוּיָ   . )ח, ב' א שמואל( "תֵּ
  

י ְוָאַמר יא ַרּבִ ר ִחּיָ א ּבַ י ָאַמר ַאּבָ   : יֹוָחָנן ַרּבִ
ִביל ֲאִפיּלוּ  ׁשְ יק ּבִ ים ָהעֹוָלם -  ֶאָחד ַצּדִ   , ִמְתַקּיֵ

                                                             

י 217 יו כִּ ר ְלַמַען ְיַדְעתִּ ה ֲאׁשֶ  אחריו ביתו ואת ובני את ְיַצּוֶ

  אמר :וילנא. גירסת וגם בהמשך ס"השמסורת  218

  ירש"
. היה דר בין אחאב עובדיה

   ואיזבל:
. מברכתן של צדיקים כו'

במקום שהקב''ה מברך את 
הצדיקים שם מקלל את 

   הרשעים:
. ראה בדעתו וירא את האור

להתקיים האור של עולם בשביל 
   הצדיק שהוא טוב:
. פיזרן בכל וישת עליהם תבל

הדורות להיות שתות וקיום 
    ויסוד לקיים תבל:
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ֱאַמר ּנֶ יק": ׁשֶ   . )הכ, י משלי( "עֹוָלם ְיסֹוד ְוַצּדִ
  

י יא ַרּבִ יֵדיּה  ִחּיָ   : ָאַמר ּדִ
מֹר ֲחִסיָדיו ַרְגֵלי": ֵמָהָכא   . )ט, ב' א שמואל( "ִיׁשְ

  
ָמע טּוָבא - "ֲחִסיָדיו"   ! ַמׁשְ
  

ר ַנְחָמן ַרב ָאַמר   : ִיְצָחק ּבַ
ִתיב "ֲחִסידוֹ "   . ּכְ
  

י ְוָאַמר יא ַרּבִ ר ִחּיָ א ּבַ י ָאַמר ַאּבָ   : יֹוָחָנן ַרּבִ
יָון יָּ  ּכֵ נֹוָתיו רֹוב ְצאוּ ׁשֶ ל ׁשְ   , חֹוֵטא ֵאינוֹ  ׁשּוב - ָחָטא ְולֹא ָאָדם ׁשֶ

ֱאַמר ּנֶ מֹ  ֲחִסיָדיו ַרְגֵלי": ׁשֶ   . )ט, ב' א שמואל( "רִיׁשְ
  

ֵבי י ּדְ יָלא ַרּבִ    ָאְמֵרי: ׁשֵ
יָון ָאה ּכֵ ּבָ ַבר ְלָידוֹ  ׁשֶ ַעם ֲעֵביָרה ּדְ ה ִראׁשֹוָנה ּפַ ִנּיָ   , חֹוֵטא ֵאינוֹ  ּובׁש  -חֹוֵטא  ְוֵאינוֹ , ּוׁשְ

ֱאַמר ּנֶ מֹר ֲחִסיָדיו ַרְגֵלי": ׁשֶ   . )ט, ב' א שמואל( "ִיׁשְ
  

  : ָלִקיׁש  ֵריׁש  ָאַמר
ְכִתיב ַמאי ִצים ִאם": ּדִ ן ְוַלֲעָנִוים ָיִליץ הּוא ַללֵּ    ?)לד, ג משלי( "ֵחן ִיתֵּ
א א ּבָ    ,לוֹ  ּפֹוְתִחין - ְלַטּמֵ
א יִעין - ְלַטֵהר ּבָ   . אֹותוֹ  ְמַסּיְ

  
ָנא ֵבי ּתָ י ּדְ ָמֵעאל ַרּבִ   : ִיׁשְ

ל ָהָיה ְלָאָדם "ָמׁשָ   ַוֲאַפְרְסמֹון. ֵנְפְט  מֹוֵכר ׁשֶ
א   לט,א ה ְמדֹוד: לוֹ  אֹוֵמר - ֵנְפְט  ִלְמּדֹוד ּבָ   . ְלַעְצְמךָ  ַאתָּ

א ן: לוֹ  אֹוֵמר -  ֲאַפְרְסמֹון ִלְמּדֹוד ּבָ ֶאְמּדֹוד ַעד ִלי ַהְמתֵּ ךָ  ׁשֶ ֵדי, ִעּמְ נִּ  ּכְ םׁשֶ סֵּ ה" ֲאִני ְתּבַ   . ְוַאתָּ
  

ָנא ֵבי ּתָ י ּדְ ָמֵעאל ַרּבִ   : ִיׁשְ
ל ִלּבוֹ  ְמַטְמֶטֶמת - "ֲעֵביָרה   , ָאָדם ׁשֶ
ֱאַמר ּנֶ אוּ  ְולֹא" :ׁשֶ ּמְ ֶהם ִתּטַ ם ְוִנְטֵמֶתם ּבָ    ,)מג, יא ויקרא( 219"ּבָ

ְקִרי ַאל א ,"ְוִנְטֵמאֶתם" :תִּ ְמֶטם: "ֶאּלָ   ."ְוִנטַּ
  

נוּ  ָנן: ּתָ    ַרּבָ

אוּ  ְולֹא"" ּמְ ֶהם ִתּטַ ם ְוִנְטֵמֶתם ּבָ   , )מג, יא ויקרא( "ּבָ
א ָאָדם ִאין - ְמַעט ַעְצמוֹ  ְמַטּמֵ ה אֹותוֹ  ְמַטּמְ    ,ַהְרּבֵ

ה ַמטָּ ִאין -  ִמּלְ    ,ָמְעָלהִמּלְ  אֹותוֹ  ְמַטמְּ

עֹוָלם ה ּבָ ִאין - ַהּזֶ א ָלעֹוָלם אֹותוֹ  ְמַטּמְ   . "ַהּבָ
  

נוּ  ָנן: ּתָ    ַרּבָ

םְוִהְתַק "" תֶּ ׁשְ יםְקדֹ  ִוְהִייֶתם ּדִ    ,)מד, יא ויקרא( "ׁשִ
ׁש  ָאָדם ין -  ְמַעט ַעְצמוֹ  ְמַקּדֵ ׁשִ ה אֹותוֹ  ְמַקּדְ   , ַהְרּבֵ

ה ַמטָּ ין -  ִמּלְ ׁשִ   , ָמְעָלהִמּלְ  אֹותוֹ  ְמַקּדְ

עֹוָלם ה ּבָ ין - ַהּזֶ ׁשִ א ָלעֹוָלם אֹותוֹ  ְמַקּדְ   . "ַהּבָ
   

  

        ה"ה"ה"ה"ַהְממּונֶּ ַהְממּונֶּ ַהְממּונֶּ ַהְממּונֶּ     ָלֶהםָלֶהםָלֶהםָלֶהם    הדרן עלך "ָאַמרהדרן עלך "ָאַמרהדרן עלך "ָאַמרהדרן עלך "ָאַמר
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  רש"י
. בשביל חסידיו דיורגלי חסי

כמו ויברך ה' אותך לרגלי 
   (בראשית ל):

שוב איו חוטא שא' רגלי 
. סופי חסידיו חסידיו ישמור

   ישמור:
. רגלי פעם ראשוה ושייה כו'

חסידיו משההיג בחסד שי 
רגלים כמו זה שלש רגלים 
(במדבר כב) פעמים ישמור אותו 

   מן החטא:
. להיות כיון שבא אדם לטמא

   רשע:
. פתח הטומאה ליכס פותחין לו

בו מספיקין בידו ואין מועין 
   ממו מן השמים לעכבו:

. אם ללצים אם ללצים הוא יליץ
הוא בא להתחבר הוא יליץ לא 

   ימעוהו ולא יעזרוהו:
. הוא בא להתחבר אם לעוים

  יתן לו חן מי שבידו ליתן: 
. הלוקח למדוד פט מפי בא

וד שריחו רע אומר לו המוכר מד
   לעצמך:

. אוטמת וסותמת מטמטמת
   מכל חכמה:

   . חסר א':וטמתם
. מיחין מטמאין אותו הרבה

אותו ליטמא הרבה והכי קאמר 
קרא אל תטמאו בהן ואם 

   תטמאו סוף וטמתם:
. מעט והייתם והתקדשתם

קדושים הרבה הבא ליטהר 
 מסייעין אותו:

    


