מסכת יומא פרק ד' – " ָט ַרף ַב ַק ְל ִּפי"
 .421לט ,א
ִמ ְׁשנָה
ָט ַרף ַב ַק ְל ִּפי ,וְ ֶה ֱע ָלה ְשנֵ י גוֹ ָרלוֹ ת,
ֶא ָחד ָכתוב ָע ָליו " ַל ֵשם" וְ ֶא ָחד ָכתוב ָע ָליו " ַל ֲעזָ אזֵ ל".
ימינוֹ  ,וְ רֹאש ֵבית ָאב ִּמ ְשמאלוֹ .
ַה ְסגַ ן ִּב ִּ
ישי כ ֵֹהן ָגדוֹ לַ ,הגְ ַבה יְ ִּמינְ ךָ.
ימינוֹ ַ -ה ְסגָ ן אוֹ ֵמר לוֹ ִּ :א ִּ
ִּאם ֶשל " ֵשם" ָע ָלה ִּב ִּ
אל ָך.
ישי כ ֵֹהן ָגדוֹ לַ ,הגְ ַבה ְשמֹ ְ
וְ ִּאם ֶשל " ֵשם" ָע ָלה ִּב ְשמֹאלוֹ  -רֹאש ֵבית ָאב אוֹ ֵמר לוֹ ִּ :א ִּ
נְ ָתנָ ן ַעל ְשנֵ י ַה ְש ִּע ִּירים,
וְ אוֹ ֵמרַ " :לה' ַח ָטאת".
ַר ִּבי יִּ ְׁש ָמ ֵעאל אוֹ ֵמר:
לֹא ָהיָ ה ָצ ִּר ְ
יך לוֹ ַמר " ַח ָטאת" ֶא ָלא " ַלה'".
וְ ֵהן ,עוֹ נִּ ין ַא ֲח ָריוָ " :ברו ְך ֵשם ְכבוֹ ד ַמ ְלכותוֹ ְלעוֹ ָלם וָ ֶעד".

ְׁג ָמ ָרא
לָ ָמה לִ י " ָט ַרף ַב ַק ְל ִּפי"?
ִכי ֵהיכִ י דלֹא נִ ַּיכ ֵוין ולִ ישקוֹ ל.
ָא ַּמר ָרבָ א:
ַּקל ִפי ֶׁשל ֵעץ ָהי ָתה,
ו ֶׁשל חוֹ ל ָהי ָתה,
ו ֵאינָ ה ַּמ ֲחזֶׁ ֶׁקת ֶׁא ָלא ש ֵתי יָ ַּדיִם.
ַּמת ִקיף לָ ה ָר ִבינָ א:
ִבשלָ ָמא ֶׁש" ֵאינָ ה ַּמ ֲחזֶׁ ֶׁקת ֶׁא ָלא ש ֵתי יָ ַּדיִם",
ִכי ֵהיכִ י דלֹא לִ ַּיכ ֵוין ולִ ישקוֹ ל.
ֶׁא ָלא " ֶׁשל חוֹ ל"? נ ַּקד ָשה!
ִאם ֵכן ֲהוָ ה לָ ה כלִ י ָש ֵרת ֶׁשל ֵעץ,
וכלִ י ָש ֵרת ד ֵעץ לָ א ָעב ִדינַּ ן.
ונַּ ַּעב ָדה דכֶׁ ֶׁסף! ונַּ ַּעב ָדה דזָ ָהב!
ַּהתוֹ ָרה ָח ָסה ַּעל ָממוֹ נָן ֶׁשל יִ ש ָר ֵאל.

רש"י
מתני'
טרף בקלפי .שנינו בפרק
שלמעלה (דף לז ).וקלפי היתה
שם:
בטריפה
פתאום
טרף.
ובחטיפה:
והעלה שני גורלות .אחד בימין
והשעירים
בשמאל
ואחד
עומדים אחד לימין ואחד
בשמאל ונותן גורל שעולה בימין
לשעיר של ימין:
והן עונין אחריו .כשמזכיר את
השם:
גמ'
דלא ניכוין .שלא ימשמש להבין
במשמושו איזה של שם ויטלנו
בימין לפי שהוא סימן יפה
כשהוא עולה בימין:
ושל חול היתה .אינה מקודשת:
התורה חסה כו' .שנאמר
(ויקרא יד) וצוה הכהן ופנו את
הבית וגו' על מה חסה תורה על
פכין של כלי חרס שאין להם
טהרה במקוה א''כ חסה על
ממון קל כ''ש על ממון חשוב
א''כ חסה על ממונן של
(צירועין) קל וחומר על ממונן
של צדיקים :ואם בימינו של
סגן עלה ראש בית אב אומר לו
לכהן גדול דבר מילך .דבר
דבריך לה' חטאת:

 .421לט ,א
ַּמתנִ ִיתין דלָ א ִכי ַּהאי ַּת ָנא,
ד ַּתניָ א:
יעזֶ ר:
" ַר ִּבי יְׁ הו ָדה אוֹ ֵמר ִּמשום ַר ִּבי ֱא ִּל ֶ
יסין יָ ָדן ַב ַק ְל ִּפי,
ַה ְסגָ ן וְ כֹ ֵהן ָגדוֹ ל ַמ ְכנִּ ִּ
ישי כ ֵֹהן ָגדוֹ ל ַהגְ ַבה יְ ִּמינְ ָך.
ימינוֹ ֶשל כ ֵֹהן ָגדוֹ ל עוֹ ֶלה ַ -ה ְסגָ ן אוֹ ֵמר לוֹ ִּ :א ִּ
ִּאם ִּב ִּ
ְ
ימינוֹ ֶשל ְסגָ ן עוֹ ֶלה  -רֹאש ֵבית ָאב אוֹ ֵמר לוֹ ְלכֹ ֵהן ָגדוֹ לַ :ד ֵבר ִּמ ָילך".
וְ ִּאם ִּב ִּ
ונֵ ָימא לֵ יה סגָ ן!
ֵכיוָ ן דלֹא ָסלֵ יק ִב ֵידיהָ ,חל ָשא ַּד ֲע ֵתיה.
ב ַּמאי ָקא ִמיפלגֵ י?
ָמר ָסבַּ רִ :יָמינָ א ִדסגָ ן ֲע ִדיף ִמש ָמאלֵ יה דכֹ ֵהן ָגדוֹ ל.
ו ָמר ָסבַּ רִ :כי ֲה ָד ֵדי נִ ינהו.
ו ַּמאן ַּהאי ַּת ָנא ד ָפלֵ יג ֲעלֵ יה ד ַּר ִבי יהו ָדה?
ַר ִּבי ֲחנִּ ינָ א ְׁסגַ ן ַהכֹּ ֲהנִּ ים הוא,
ד ַּתניָ א:
" ַר ִּבי ֲחנִּ ינָ א ְׁסגַ ן ַהכֹּ ֲהנִּ ים אוֹ ֵמר:
ימינוֹ ?
ָל ָמה ְסגָ ן ִּמ ִּ
ֶש ִּאם ֵא ַירע בוֹ ְפסול ְבכ ֵֹהן ָגדוֹ ל ,נִּ ְכנָ ס ְסגָ ן ו ְמ ַש ֵמש ַת ְח ָתיו".

רש"י
כיון דלא סליק בידיה .דכהן
גדול ובידיה דסגן סליק חלש
דעתיה דכהן גדול אי אומר לו
סגן:
למה סגן מימינו כו' .שהולך
תמיד לימינו כך אמרו בשם ר'
יצחק הלוי ואני שמעתי מרבינו
יצחק בר יהודה למה סגן ממונה
שאם יארע פסול אבל כל זמן
שלא יארע בו פסול אין הסגן
עובד שום עבודה בעולם:
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ָתנו ַּר ָבנָ ן:
" ַא ְר ָב ִּעים ָשנָ ה ֶש ִּש ֵמש ִּש ְמעוֹ ן ַה ַצ ִּדיק ָהיָ ה ַהגוֹ ָרל עוֹ ֶלה ְביָ ִּמין,
ִּמ ָכאן וְ ֵא ָיל ְך ְפ ָע ִּמים עוֹ ֶלה ְביָ ִּמיןְ ,פ ָע ִּמים עוֹ ֶלה ִּב ְשמֹאל.
וְ ָהיָ ה ָלשוֹ ן ֶשל זְ הוֹ ִּרית ַמ ְל ִּביןִּ ,121מ ָכאן וְ ֵא ָיל ְך ְפ ָע ִּמים ַמ ְל ִּבין ְפ ָע ִּמים ֵאינוֹ ַמ ְל ִּבין.
וְ ָהיָ ה נֵ ר ַמ ֲע ָר ִּבי דוֹ ֵלקִּ ,מ ָכאן וְ ֵא ָיל ְך ְפ ָע ִּמים דוֹ ֵלק ְפ ָע ִּמים ָכ ֶבה.
וְ ָהיָ ה ֵאש ַמ ֲע ָר ָכה ִּמ ְת ַג ֵבר ,וְ לֹא ָהיו ֹכ ֲהנִּ ים ְצ ִּר ִּיכין ְל ָה ִּביא ֵע ִּצים ַל ַמ ֲע ָר ָכה חוץ ִּמ ְשנֵ י גְ זִּ ֵירי ֵע ִּצים,
ְכ ֵדי ְל ַק ֵיים ִּמ ְצוַ ת ֵע ִּציםִּ ,מ ָכאן וְ ֵא ָיל ְך ְפ ָע ִּמים ִּמ ְת ַג ֶבר ְפ ָע ִּמים ֵאין ִּמ ְת ַג ֶבר.
וְ לֹא ָהיו ֹכ ֲהנִּ ים נִּ ְמנָ ִּעין ִּמ ְל ָה ִּביא ֵע ִּצים ַל ַמ ֲע ָר ָכה ָכל ַהיוֹ ם כולוֹ .
וְ נִּ ְש ַת ְל ָחה ְב ָר ָכה ָבעוֹ ֶמר ,ו ִּב ְש ֵתי ַה ֶל ֶחם ,ו ְב ֶל ֶחם ַה ָפנִּ ים.
וְ ָכל כ ֵֹהן ֶש ַמ ִּגיעוֹ ַכ ַזיִּ ת יֵ ש אוֹ ְכלוֹ וְ ָש ֵב ַע ,וְ יֵ ש אוֹ ְכלוֹ ומוֹ ִּתיר.
ִּמ ָכאן וְ ֵא ָיל ְך נִּ ְש ַת ְל ָחה ְמ ֵא ָירה ָבעוֹ ֶמר ו ִּב ְש ֵתי ַה ֶל ֶחם ו ְב ֶל ֶחם ַה ָפנִּ ים,
וְ ָכל כ ֵֹהן ַמגִּ יעוֹ ְכ ִּשיעור פול,
יהן,
ַה ְצנו ִּעין  -מוֹ ְש ִּכין ֶאת יְ ֵד ֶ
וְ ַה ַג ְרגְ ָרנִּ ין  -נוֹ ְט ִּלין וְ אוֹ ְכ ִּלין,
לט,ב ו ַמ ֲע ֶשה ְב ֶא ָחד ֶש ָנ ַטל ֶח ְלקוֹ וְ ֵח ֶלק ֲח ֵבירוֹ  ,וְ ָהיו קוֹ ִּרין אוֹ תוֹ " ֶבן ^ ַח ְמ ָצן" ַעד יוֹ ם מוֹ תוֹ ".
ָא ַּמר ַר ָבה ַבר ַרב ֵׁשילָ א:
ַּמאי ק ָרא?
" ֱאל ַֹהי ַפ ְּל ֵטנִ י ִמ ַיד ָר ָשע ִמ ַכף ְּמ ַע ֵול וְּ חוֹ ֵמץ" (תהלים עא ,ד).
ָרבָ א ָא ַּמר:
ֵמ ָהכָ א" :לִ ְּמדו ֵה ֵיטב ִד ְּרשו ִמ ְּש ָפט ַא ְּשרו ָחמוֹ ץ" (ישעיה א ,יז).
" ַא ְּשרו ָחמוֹ ץ"  -ו ַּאל ת ַּאשרו חוֹ ֵמץ.
ָתנו ַּר ָבנַּ ן:
"אוֹ ָתה ָשנָ ה ֶש ֵמת ָבה ִּש ְמעוֹ ן ַה ַצ ִּדיק ָא ַמר ָל ֶהםְ :ב ָשנָ ה זוֹ הוא ֵמת.
ָא ְמרו לוֹ ִּ :מ ַניִּ ין ַא ָתה יוֹ ֵד ַע?
ָא ַמר ָל ֶהםְ :ב ָכל יוֹ ם ַה ִּכפו ִּרים ָהיָ ה ִּמזְ ַד ֵמן ִּלי זָ ֵקן ֶא ָחד,
ָלבוש ְל ָבנִּ ים וְ ָעטוף ְל ָבנִּ ים ,נִּ ְכנָ ס ִּע ִּמי וְ יָ ָצא ִּע ִּמי,
וְ ַהיוֹ ם נִּ זְ ַד ֵמן ִּלי זָ ֵקן ָלבוש ְשחוֹ ִּרים וְ ָעטוף ְשחוֹ ִּרים ,נִּ ְכנַ ס ִּע ִּמי וְ לֹא יָ ָצא ִּע ִּמי.
ַא ַחר ָה ֶרגֶ ל ָח ָלה ִּש ְב ָעה יָ ִּמים וָ ֵמת.
וְ נִּ ְמנְ עו ֶא ָחיו ַהכֹ ֲהנִּ ים ִּמ ְל ָב ֵר ְך ַב ֵשם".
ָתנו ַּר ָבנַּ ן:
" ַא ְר ָב ִּעים ָשנָ ה קוֹ ֶדם חו ְר ַבן ַה ַביִּ ת לֹא ָהיָ ה גוֹ ַרל עוֹ ֶלה ְביָ ִּמין,
וְ לֹא ָהיָ ה ָלשוֹ ן ֶשל זְ הוֹ ִּרית ַמ ְל ִּבין,
וְ לֹא ָהיָ ה נֵ ר ַמ ֲע ָר ִּבי דוֹ ֵלק,
יהן,
וְ ָהיו ַד ְלתוֹ ת ַה ֵה ָיכל נִּ ְפ ָתחוֹ ת ֵמ ֲא ֵל ֶ
ַעד ֶש ָג ַער ָב ֶהן ַר ָבן יוֹּ ָחנָ ן ֶבן זַ ַכאי.
ָא ַמר לוֹ ֵ :ה ָיכל ֵה ָיכל! ִּמ ְפנֵ י ָמה ַא ָתה ַמ ְב ִּעית ַע ְצ ְמ ָך?
יח ֵרב,
יוֹ ֵד ַע ֲאנִּ י ְב ָך ֶשסוֹ ְפ ָך ָע ִּתיד ֵל ָ
ו ְכ ָבר נִּ ְתנַ ֵבא ָע ֶל ָ
ָ
ָ
יך זְ ַכ ְריָ ה ֶבן ִּעדוֹ אְּ " :פ ַתח לְּ ָבנוֹ ן ְּדלָ ֶתיך וְּ תֹאכַ ל ֵאש ַב ֲא ָרזֶ יך" (זכריה יא ,א)".
ָא ַּמר ַר ִבי יִצְ ָחק ֶּבן ַטבְ לַ אי:
לָ ָמה נִ ק ָרא שמוֹ "לְּ ָבנוֹ ן"?
ֶׁש ַּמל ִבין ֲעוֹ נוֹ ֵת ֶׁיהן ֶׁשל יִ ש ָר ֵאל.
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אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו (ישעיה א ,יח)

רש"י
לשון של זהורית .צמר סרוק
ומשוך כמין לשון וצבוע אדום
וקושרין אותו בראש שעיר
המשתלח והיה מלבין מאיליו
והוא סימן שמחל הקב''ה
לישראל שנאמר (ישעיה א)
אם יהיו חטאיכם כשנים
כשלג ילבינו:
והיה נר מערבי דולק .לאחר
שכבו שאר כל הנרות ואע''פ
שממנו מתחיל להדליק ערבית
בו היה מסיי' הטבת נרות
שחרית והוא עדות שהשכינה
שורה בישראל כדכתיב מחוץ
לפרוכת העדות ואמרינן
במסכת שבת (דף כב ):עדות
היא לכל באי עולם שהשכינה
שורה בישראל ואמרינן (שם)
מאי עדות זה נר מערבי שנותן
בה שמן כמדת חברותיה
וממנה היה מתחיל ובה היה
מסיים ואיזהו נר מערבי
למאן דאמר (מנחות דף צח):
שבעת הנרות סדורים מזרח
ומערב קרי נר מערבי נר שני
שסמוך לראשון שבמזרח
כדתנן (תמיד פ''ו משנה א)
נכנס אחד ומצא שתי נרות
מזרחיות דולקות וכו' למאן
דאמר כו' צפון ודרום נתונין
היו אמצעיתן פניו מסובין
כלפי מערב והוא קרוי מערבי
ושאר הנרות מצדדין פניהם
כלפי אמצעי כדכתיב (במדבר
ח) אל מול פני המנורה היא
אמצעית יאירו נרות של ששה
קנים:
והיה אש המערכה מתגבר.
ודולק מאיליו בלא תוספת
עצים ולא היו צריכין להביא
עצים משסדרוהו שחרית:
חוץ משני גזירין .של בין
הערבים שהן חובה כדאמרי
בפרקין לעיל:
נשתלחה מאירה .שאינו
משביעו:
וכל כהן מגיעו כפול .שאינו
כזית מאחר שראו שאינו
משביע הצנועין מושכין את
ידיהן (ואם יותיר לא היו
מושכין ידיהם) ובימי שמעון
את מי שמגיע כפול לא היו
מושכין ידיהם:
חמצן .גזלן:
אשרו חמוץ .החזיקו הנגזל:
ולא חומץ .לא שייך הכא אלא
[בסנהדרין] (דף לה ).שלמדנו
לתובע
שנזקקין
מכאן
תחילה:
מלברך בשם .מלברך ברכת
כהנים את העם בשם המפורש
שלא היו כדאי:
סימן
מאליהן.
נפתחות
לאויבים לבא וליכנס:
וכבר נתנבא עליך .שהפתיחה
זו היא סימן לחורבן:

ָא ַּמר ַרב זו ְט ָרא ַבר טוֹ בִ יָה:
לָ ָמה נִ ק ָרא שמוֹ "יַ ַער",
ִדכ ִתיבֵ " :בית יַ ַער ַה ְּל ָבנוֹ ן" (מלכים א ,י ,יז)?
לוֹ ַּמר ל ָךַּ :מה ַּי ַּער מלַּ בלֵ ב ַּ -אף ֵבית ַּה ִמק ָדש מלַּ בלֵ ב.
ד ָא ַּמר ַרב הוֹ ַש ֲעיָא:
נָטע בוֹ ָכל ִמינֵ י מגָ ִדים ֶׁשל זָ ָהב,
ב ָש ָעה ֶׁש ָבנָ ה שלֹמה ֵבית ַּה ִמק ָדש ַּ
ו ָהיו מוֹ צִ ִיאין ֵפירוֹ ת ִבז ַּמ ֵנ ֶׁיהן.
וכֵ יוָ ן ֶׁש ָהרו ַּח מנַּ ֶׁשבֶׁ ת ָב ֶׁהן ָהיו נוֹ ש ִרין ֵפירוֹ ֵת ֶׁיהן,
ֶׁש ֶׁנ ֱא ַּמר" :יִ ְּר ַעש ַכ ְּל ָבנוֹ ן ִפ ְּריוֹ " (תהלים עב ,טז),
ו ֵמ ֶׁהן ָהי ָתה ַּפרנָ ָסה לַּ כהו ָנה.
וכֵ יוָ ן ֶׁשנִכנסו גוֹ יִם לַּ ֵהיכָ ל יָבשו,
ֶׁש ֶׁנ ֱא ַּמר" :ו ֶפ ַרח לְּ ָבנוֹ ן ֻא ְּמלָ ל" (נחום א ,ד).
ו ָע ִתיד ַּה ָקדוֹ ש ָברוך הוא ל ַּה ֲחזִ ָירה לָ נו,
ֶׁש ֶׁנ ֱא ַּמרָ " :פרֹ ַח ִת ְּפ ַרח וְּ ָתגֵ ל ַאף ִגילַ ת וְּ ַר ֵנן ְּכבוֹ ד ַה ְּל ָבנוֹ ן נִ ַתן לָ ה" (ישעיה לה ,ב).
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"נְ ָתנָ ן ַעל ְשנֵ י ַה ְש ִּע ִּירים,
[וְ אוֹ ֵמרַ :לה' ַח ָטאת.].
ָתנו ַּר ָבנַּ ן:
" ֶע ֶשר ְפ ָע ִּמים ַמזְ ִּכיר כ ֵֹהן ָגדוֹ ל ֶאת ַה ֵשם בוֹ ַביוֹ ם:
ְשל ָֹשה ְבוִּ ידוי ִּראשוֹ ן,
ו ְשל ָֹשה ְבוִּ ידוי ֵשנִּ י,
ו ְשל ָֹשה ְב ָש ִּעיר ַה ִּמ ְש ַת ֵל ַח,
וְ ֶא ָחד ְבגוֹ ָרלוֹ ת.
ו ְכ ָבר ָא ַמר ָאנָ א ַה ֵשם וְ נִּ ְש ַמע קוֹ לוֹ ִּב ִּיריחוֹ ".
ָא ַּמר ַר ָבה ַבר ַבר ָחנָ ה:
ִמירו ָשלַּ יִ ם לִ ִיריחוֹ ֲע ָש ָרה ַּפר ָסאוֹ ת.,
וצִ יר דלָ תוֹ ת ַּה ֵהיכָ ל נִ ש ַּמע ִבשמוֹ נָ ה תחו ֵמי ַּש ָבת.
ִע ִזים ֶׁש ִב ִיריחוֹ ָהיו ִמת ַּעטשוֹ ת ֵמ ֵר ַּיח ַּהקטוֹ ֶׁרת,
נָ ִשים ֶׁש ִב ִיריחוֹ ֵאינָ ן צ ִריכוֹ ת ל ִהת ַּב ֵשם ֵמ ֵר ַּיח קטוֹ ֶׁרת.
ַּכ ָלה ֶׁש ִבירו ָשלַּ יִם ֵאינָ ה צ ִריכָ ה ל ִהת ַּק ֵשט ֵמ ֵר ַּיח הקטוֹ ֶׁרת.
ָא ַּמר ַר ִבי ֶּאלְ ָעזָ ר ֶּבן ִדגְ לַ אי:122
ִע ִזים ָהיו ל ַּא ָבא ב ָה ֵרי ִמכ ָמר ,ו ָהיו ִמת ַּעטשוֹ ת ֵמ ֵר ַּיח ַּהקטוֹ ֶׁרת.
ָא ַּמר ַר ִבי ִחיָיא ַבר ָאבִ ין ָא ַּמר ַר ִּבי יְׁ הוֹּ ֻׁש ַע ֶבן ָק ְׁר ָחה:
ָסח לִ י זָ ֵקן ֶׁא ָחד:
ַּפ ַּעם ַּא ַּחת ָהלַּ כ ִתי ל ִשילֹה ,ו ֵה ַּרח ִתי ֵר ַּיח קטוֹ ֶׁרת ִמ ֵבין כוֹ ָתלֶׁ ָיה.
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ע"פ מסורת הש"ס והמקבילה במסכת תמיד

רש"י
שלשה בוידוי ראשון .של פר:
אנא השם חטאתי אנא השם
כפר לפני ה' תטהרו:
ואחד בגורלות .לה' חטאת:
וכבר אמר .כלומר וכבר היה
מעשה שהלך קולו עד יריחו:
כלה .דרכה להתקשט בבשמים:
בהרי מכמר .שם המחוז:
והרחתי ריח קטרת .מקטורת
שנעשה בו בעוד המשכן בשילה:
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מ,א

רש"י

עליית גורל מתוך קלפי מעכבת.
ָא ַּמר ַר ִבי י ַַנאי:
עבודה שאין השעירים מתפרשין זה
לשם וזה לעזאזל אלא ע''פ הגורל
ֲעלִ ַּיית גוֹ ָרל ִמתוֹ ך ַּקל ִפי מ ַּע ֶׁכבֶׁ ת,
לפיכך צריך לראות איזה עלה בימין
ַּה ָנ ָחה ֵ -אינָ ה מ ַּע ֶׁכבֶׁ ת.
ויהא שעיר של ימין נקבע בו ואי זה
עלה בשמאל ויהא שעיר של שמאל
נקבע בו:
ו ַר ִבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַּמר:
אבל הנחה .של גורל על השעיר אינה
ַּאף ֲעלִ ָייה ֵ -אינָ ה מ ַּע ֶׁכבֶׁ ת.
מעכבא אפילו לא הניחו עליו שהרי
הוקבע של ימין בגורל שעלה בימין
וכן שעיר השמאל לגורל שמאל:
ַּא ִל ָיבא ד ַּר ִבי יהו ָדה 123ד ָא ַּמר :דבָ ִרים ַּה ַּנ ֲע ִשים בבִ ג ֵדי לָ בָ ן ִמ ַּבחוץ לָ א מ ַּעכבָ א,
אף עלייה אינה מעכבת .ואם יקרא
כו ֵלי ָעל ָמא  -לָ א פלִ יגֵ י דלָ א מ ַּעכבָ א.
הכהן שם חטאת על האחת ושם
עזאזל על חבירו הוקבעו בלא הגרלה
ִכי פלִ יגֵ י ַּא ִל ָיבא ד ַּר ִבי נ ֶׁחמיָ ה,
שאין הגרלה מעכבת אלא שחיסר
.
ה
מ
ח
נ
ַּמאן ד ָא ַּמר' :מ ַּעכבָ א'  -כ ַּר ִבי
יָ
ֶׁ
מצוה:
אליבא דרבי יהודה כו' .בפרק
ו ַּמאן ד ָא ַּמר' :לָ א מ ַּעכבָ א' ָ -הנֵ י ִמ ֵילי ֲעבוֹ ָדהַּ ,הג ָרלָ ה לָ או ֲעבוֹ ָדה ִהיא.
הוציאו לו (לקמן דף ס ).פליגי ר'
יהודה ור' נחמיה אם שינה בסדר
ִא ָיכא ד ָאמ ֵרי:
עבודות להקדים את המאוחר ואמר
ר' נחמיה כל סדר העבודות שנעשות
,
א
כ
ע
מ
:
ר
מ
א
ד
ה
מ
ח
נ
ַּא ִל ָיבא ד ַּר ִבי
בָ
ַּ
ַּ
ָ
יָ
ֶׁ
בבגדי לבן בין בפנים כגון לפני לפנים
כו ֵלי ָעל ָמא  -לָ א פלִ יגֵ י ִדמ ַּעכבָ א,
בין מבחוץ כגון בהיכל או בעזרה
מעכב דחוקה דכתיבא בענינא דאחרי
ִכי פלִ יגֵ י ַּא ִל ָיבא ד ַּר ִבי יהו ָדה.
מות עלייהו כתיבא ור' יהודה אומר
ַּמאן ד ָא ַּמר' :לָ א מ ַּעכבָ א'  -כ ַּר ִבי יהו ָדה,
לא כתיבא חוקה אלא בדברים
הנעשים בבגדי לבן מבפנים הלכך
ו ַּמאן ד ָא ַּמר' :מ ַּעכבָ א' ָ -שאנֵ י ָהכָ א,
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הגרלה שהיא אינה נעשית מבפנים
ד ָתנָ א ֵביה ק ָראֲ " :א ֶשר ָעלָ ה ֲ ...א ֶשר ָעלָ ה" (ויקרא טז ,ט-י) ת ֵרי זִ ימנֵ י.
אלא מבחוץ לר' יהודה דאמר
אדברים שנעשים מבחוץ לא כתיבא
חוקה:
ֵמ ִיתיבֵ י:
דכולי עלמא לא פליגי .דאפילו ר'
,
יל
ר
ה
ל
" ִּמ ְצוָ ה
ִּ
גְ
ַ
ְ
ינאי מודה דלר' יהודה לא מעכבא
דהא לא כתיב בהו עיכובא:
וְ ִּאם לֹא ִּהגְ ִּריל – ָכ ֵשר".
כי פליגי אליבא דרבי נחמיה .דאמר
,
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חוקה אכל דברים הנעשים בבגדי לבן
ָהא ַּמ ִני ַּר ִבי יהו ָדה ִהיא.
כתיבא וזו בבגדי לבן היא כדכתיב
בענינא:
ֶׁא ָלא ל ַּהך לִ ישנָ א ד ָאמ ַּרת פלִ יגֵ י,
הני מילי .דכתיב חוקה לעיכובא
ִבשלָ ָמא ל ַּמאן ד ָא ַּמר' :לָ א מ ַּעכבָ א'ָ ,הא ַּמ ִני ַּר ִבי יהו ָדה ִהיא,
בעבודה הוא דאתא לעיכובא (עד כאן
לא אמר ר' נחמיה דכתיב חוקה
ֶׁא ָלא ל ַּמאן ד ָא ַּמר' :מ ַּעכבָ א' ָהא ַּמ ִני?
בעבודה לעכובא כגון חתיות גחלים
מן המזבח ושחיטת פר דעבודות
תנֵ יִ :מצוָ ה ל ַּה ִנ ַּיח.
נינהו ופסולות בכהן אחר אבל
הגרלה דלאו עבודה היא שכשרה
בסגן למאן דאמר לעיל הסגן וכ''ג
ָתא ש ַּמע:
מכניסין ידיהן של ימין בקלפי אימא
הכא מודה ר' נחמיה דלא מעכבא):
" ִּמ ְצוָ ה ְל ַהגְ ִּריל ו ְל ִּה ְתוַ דוֹ ת,
כולי עלמא לא פליגי דמעכבא.
.
"
ר
ש
לֹא ִּהגְ ִּריל וְ לֹא ִּה ְתוַ ָדה – ָכ ֵ
דקאמר חוקה עלייהו כתיב:
וכִ י ֵת ָימא ָהכָ אִ 125נַּמי "ל ַּה ִנ ַּיח",
שאני הכא דתנא בה קרא .אף על גב
רש"י
דחוקה לאו עלה קיימא לעכב
ֵא ָימא ֵס ָיפא:
כשרלעכב
הכתוב
רביעליו
דקאמרשנה
מעכבא שהרי
שמעון
אילימא לא הניח .בההוא הוא
עיכובא:
נפקא לה
דמעכבא:
יתירהשמעון
ומקרא לרבי
אבל עלייתו מתוך קלפי אית ליה
אליבא
לישנא
לאחרלהך
והתניא מת אחד מהן .אלא
דאמרת .עוד
דאי אפשר
הגרלה
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לאיבוד ינאי
ואמר רבי
שנים יהודה
להגריל אלא אם כן יביא דרבי
פליגי אחד
אחרים וילך
ָתנו ַּר ָבנָן:
הא מני
מביאנחמיה
סב :).לרבי
וכל שכן
אחד מן
מעכבא דף
כדאמרי' בפ' שני שעירי (לקמן
"כל ַמ ֲע ֵשה יוֹ ם ַה ִּכפו ִּרים ָה ָאמור ַעל ַה ֵס ֶדר.
ָ
נחמיה:
זה ולא
יהודה
השוק תחת זה שמת ויהאלא רבי
צריך
רבי ואין
העומד
חבירו של
ִּאם ִּה ְק ִּדים ַמ ֲע ֶשה ַל ֲח ֵבירוֹ לֹא ָע ָשה ְכלום.
תני מצוה להניח .ואם לא הניח כשר
להגריל:
ָא ַמר ַר ִּבי יְׁ הו ָדה:
דבנתינה לא
הגריל מודו
לא עלמא
ובהאםכולי
דקאמר תנא
רבי שמעון לא ידע כו' .לעול
ים.
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בהלךקרא
קמא כשר לא הניח הוא תנא
חדאר''ש
קאמר
ודקשיא
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בעלייה
אהרן וגו'
דכתיב
אבל לא
משמע דאי
ונתןהנחה
היינו
לא הגריל כשר אי הגרלה זו
ַר ִּבי נְׁ ֶח ְׁמיָ ה אוֹ ֵמר:
והקריב ר'אהרן
תקשיקרא
תנא בה
דכתיב דקאמר
דלא הגריל
העלה פסול לרבי שמעון לא
ַב ֶמה ְד ָב ִּרים ֲאמו ִּרים:
וכתיב
עליו וגו'
שמעון לא הגריל ממש את
הגריל
עלה דלא
אשר ידע
השעיר הוה
קאמר ולא
ִּב ְד ָב ִּרים ַה ַנ ֲע ִּשים ְב ִּב ְג ֵדי ָל ָבןֵ ,בין ִּמ ִּב ְפנִּ ים ֵבין ִּמ ַבחוץ.
עלה :להו ר' שמעון
אשרקאמר
והשעירוהכי
דקאמר ת''ק אהנחה הוא דקאי
המשתלח
היינו שעיר
דקאמריתו על
לרבנן אי לא הגריל כשר ולהתודות.
ֲא ָבל ִּב ְד ָב ִּרים ַה ַנ ֲע ִּשים ְב ִּב ְג ֵדי זָ ָהב ִּמ ַבחוץ ַ -מה ֶש ָע ָשה ָעשוי".
בעלייה דהוא
התודה :וגו':
והתודה עליו
כדכתיב בלא
הגרלה ממש פליגנא עלייכו בחדא
ואי הגרלה דקאמריתו היינו הנחה .אבל עלייה לדידכו
ָא ַּמר ַּר ִבי יוֹ ָחנָן:
מעכבא פליגנא בתרתי דלדידי הגרלה לא מעכבא כלל
ֵיהם ִמק ָרא ֶׁא ָחד ָדרשו:
ושנ ֶׁ
והוידוי מעכב ולקמן מפרש טעמא דתרוייהו בוידוי:
"וְּ ָהיְּ ָתה זֹאת לָ כֶ ם לְּ ֻח ַקת עוֹ לָ ם ַ ...א ַחת ַב ָשנָ ה" (ויקרא טז ,לד).
פר מעכב את השעיר .אם הקדים אחת מן העבודות של
שעיר המאוחרות לשל פר ועשאה קודם לפר הפר שהוא
124
ואינהלַּ ֲעזָ אזֵ ל
ופוסלה ַּלח אֹתוֹ
מעכבאר ָעלָ יו ל ַּש
להפנֵ י ה' לכַּ ֵפ
ראויאזֵ ל י ֳָע ַּמד
ליקדםַּ -חי לִ
ו ִהק ִריב ַּא ֲהרֹן ֶׁאתַּ -ה ָש ִעיר ֲא ֶׁשר ָעלָ ה ָעלָ יו ַּהגוֹ ָרל לַּ ה' ו ָע ָשהו ַּח ָטאת .ו ַּה ָש ִעיר ֲא ֶׁשר ָעלָ ה ָעלָ יו ַּהגוֹ ָרל לַּ ֲעזָ
עולה לו וצריך
ַּה ִמד ָב ָרה.
לחזור ולעשותה לאחר הפר וסדר עבודותיהן כך היא
125
סברה .כך הגירסה במקצת דפוסים
בפרשה בתחילה מתודה על הפר וידוי ראשון ואח''כ מגריל
על השעיר ואחר כך מתודה על הפר וידוי שני ושחטו

" ַר ִּבי ִּש ְׁמעוֹּ ן אוֹ ֵמר:
לֹא ִּהגְ ִּריל ָ -כ ֵשר,
לֹא ִּה ְתוַ ָדה – ָפסול".
ַּמאי "לֹא ִּהגְ ִּריל"?
ִאילֵ ָימא :לֹא ִה ִנ ַּיח,
ִמכלָ ל ד ַּר ִבי ִשמעוֹ ן ָסבַּ ר ַּהג ָרלָ ה מ ַּעכבָ א,
ו ָה ַּתניָ א:
" ֵמת ֶא ָחד ֵמ ֶהן ֵ -מ ִּביא ֲח ֵבירוֹ ֶשלא ְב ַהגְ ָר ָלה,
ִּד ְב ֵרי ַר ִּבי ִּש ְׁמעוֹּ ן"!
ַּר ִבי ִשמעוֹ ן לֹא יָ ַּדע ַּמאי ָק ָאמ ֵרי ַּר ָבנַּן,
ו ָהכִ י ָק ָא ַּמר להו:
ִאי ַּהג ָרלָ ה ַּהג ָרלָ ה ַּמ ָמש ָקא ָאמ ִריתו ָ -פלֵ יגנָ א ֲעלַּ ייכו ַּב ֲח ָדא.
ִאי ַּהג ָרלָ ה ד ָאמ ִריתו ַּהיינו ַּה ָנ ָחה ָ -פלֵ יגנָ א ֲעלַּ ייכו ב ַּתר ֵתי.
ָתא ש ַּמע:
" ַפר ְמ ַע ֵכב ֶאת ַה ָש ִּעיר,
ָש ִּעיר ֵאין ְמ ַע ֵכב ֶאת ַה ָפר ַב ַמ ָתנוֹ ת ֶש ִּב ְפנִּ ים".
ִבשלָ ָמא " ַפר ְמ ַע ֵכב ֶאת ַה ָש ִּעיר" –
ד ִאי ַּאקד ֵמיה ָש ִעיר ִמ ַּק ֵמי ַּפר לָ א ֲעבַּ ד ולֹא כלום.
ֶׁא ָלא ָש ִעיר ֵאין מ ַּע ֵכב ֶׁאת ַּה ָפר ַּמאי נִ יהו?
ִאילֵ ָימא ד ִאי ַּאק ֵדים ַּמ ָתנוֹ ת ד ַּפר ַּב ֵהיכָ ל ִמ ַּק ֵמי ַּמ ָתנוֹ ת ד ָש ִעיר ִבפנִ ים,
"חו ָקה"( 126ויקרא טז ,לד) כ ִתיב בהו.
ֶׁא ָלא לָ או ד ַּאק ֵדים ַּמ ָתנוֹ ת ד ַּפר ִבפנִ ים ִמ ַּק ֵמיה ַּהג ָרלָ ה.
ו ִמד ִסד ָרא לָ א מ ַּעכבָ א ִ -ע ָיק ָרא ַּהג ָרלָ ה נַּ ִמי לָ א מ ַּעכבָ א!
לָ א ,ד ַּאק ֵדים ַּמ ָתנוֹ ת ד ַּפר ַּב ִמז ֵב ַּח ִמ ַּק ֵמי ַּמ ָתנוֹ ת ד ָש ִעיר ַּב ֵהיכָ ל.
ו ַּר ִבי יהו ָדה ִהיא ,ד ָא ַּמר :דבָ ִרים ַּה ַּנ ֲע ִשין בבִ ג ֵדי לָ בָ ן ַּבחוץ לָ א מ ַּעכבֵ י.
ו ָהא ב ַּמ ָתנוֹ ת ֶׁש ִבפנִ ים ָק ָתנֵ י!
ֶׁא ָלא:
ָהא ַּמ ִני? ַּר ִבי ִשמעוֹ ן ִהיא,
ד ָא ַּמרַּ :הג ָרלָ ה לָ א מ ַּעכבָ א.
ו ִא ָיב ֵעית ֵא ָימא:
לעוֹ לָ ם ַּר ִבי יהו ָדה ִהיא,
נ ִהי דב ִסד ָרא לָ א מ ַּעכבָ אַּ ,הג ָרלָ ה ִמ ָיהא מ ַּעכבָ א.
 127ו ָאזדו ל ַּטע ַּמייהו,
ד ַּתניָ א:
128
מ,ב ""יָ ֳע ַמד ַחי לִ ְּפנֵ י ה' לְּ כַ ֵפר ָעלָ יו" (ויקרא טז ,י) –
ַעד ָמ ַתי יִּ ְהיֶ ה זָ קוק ַל ֲעמוֹ ד ַחי?
ַעד ְש ַעת ַמ ַתן ָדמוֹ ֶשל ֲח ֵבירוֹ ,
ִּד ְב ֵרי ַר ִּבי יְׁ הו ָדה.
ַר ִּבי ִּש ְׁמעוֹּ ן אוֹ ֵמר:
ַעד ְש ַעת וִּ ידוי ְד ָב ִּרים".
ב ַּמאי ָקא ִמיפלגֵ י?
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ו ָהי ָתה זֹאת לָ כֶׁ ם ל ֻח ַּקת עוֹ לָ ם לכפר על בני ישראל מכל חטאתם ַּא ַּחת ַּב ָש ָנה
127
מחלוקת רשי ותוס.
128
והשעיר אשר עלה עליו הגורל לעזאזל יָ ֳע ַּמד ַּחי לִ פנֵ י ה' לכַּ ֵפר ָעלָ יו לשלח אותו לעזאזל המדברה

רש"י
וכן הוא אומר וכלה מכפר את
הקודש .הוא מתן דמים והקריב
את השעיר החי עד כאן צריך
להיות חי:
לכפר עליו .בכפרה המוטלת
עליו הכתוב מדבר והוא הוידוי:
עלה בשמאל .גורל שם:
אל תתנו מקום לצדוקים.
תלמידים החולקים על התורה
לרדות ולמשול בהן לקפח

ִכד ַּתניָ א:
""לְּ כַ ֵפר" (ויקרא טז ,י) ְ -ב ַכ ָפ ַרת ָד ִּמים ַה ָכתוב ִּמ ַד ֵבר,
וְ ֵכן הוא אוֹ ֵמר" :וְּ כִ ָלה ִמ ַכ ֵפר ֶאת ַהקֹ ֶדש"( 129ויקרא טז ,כ),
ַמה ְל ַה ָלן ְב ַכ ָפ ַרת ָד ִּמים ַאף ָכאן ְב ַכ ָפ ַרת ָד ִּמים,
ִּד ְב ֵרי ַר ִּבי יְׁ הו ָדה.
ַר ִּבי ִּש ְׁמעוֹּ ן אוֹ ֵמר:
"לְּ כַ ֵפר ָעלָ יו" ְ -ב ַכ ָפ ַרת ְד ָב ִּרים ַה ָכתוב ִּמ ַד ֵבר".
ָתא ש ַּמע:
" ָש ֲאלו ַת ְל ִּמ ָידיו ֶאת ַר ִּבי ֲע ִּק ָיבא:
ָע ָלה ִּב ְשמאלַ ,מהו ֶש ַי ֲחזוֹ ר ְליָ ִּמין?
ָא ַמר ָל ֶהןַ :אל ִּת ְתנו ָמקוֹ ם ַל ִּמינִּ ין ִּל ְרדוֹ ת".
ַּטע ָמא ד" ַאל ִּת ְתנו ָמקוֹ ם ַל ִּמינִּ ים ִּל ְרדוֹ ת"ָ ,הא לָ או ָהכִ י מ ַּהד ִרינָן לֵ יה.
ו ָהא ָאמ ַּרתַּ :הג ָרלָ ה מ ַּעכבָ א ,וכֵ יוָ ן ִדק ַּבע ֵתיה שמֹאל ֵ -היכִ י מ ַּהד ִרינָן לֵ יה?!
ָא ַּמר ָרבָ א:
ָהכִ י ָק ָאמ ֵריָ :עלָ ה ַּהגוֹ ָרל ִבשמֹאלַּ ,מהו ֶׁש ַּיחזִ ירו לוֹ ולִ ש ִעירוֹ ליָ ִמין?
ָא ַּמר לָ ֶׁהםַּ :אל ִתתנו ָמקוֹ ם לַּ ִמינִ ים לִ רדוֹ ת.
ָתא ש ַּמע:
יחנו ָע ָליו,
יתי אוֹ ֵמר יַ ִּנ ֶ
" ִּאילו נֶ ֱא ַמרֶ " :את ַה ָש ִעיר ֲא ֶשר ָעלָ יו" (ויקרא טז ,ט) ָ -היִּ ִּ
ַת ְלמוד לוֹ ַמרָ " :עלָ ה" (ויקרא טז ,ט) ֵ -כיוָ ן ֶש ָע ָלה שוב ֵאינוֹ ָצ ִּר ְ
יך".
ל ַּמאי?
ִאילֵ ָימא ל ִמצוָ ה ִ -מכלָ ל ד ַּה ָנ ָחה ִמצוָ ה נַּ ִמי לֹא!
ֶׁא ָלא לָ או ל ַּע ֵכב.
וש ַּמע ִמ ָינהַּ :הג ָרלָ ה – מ ַּעכבָ אַּ ,ה ָנ ָחה  -לָ א מ ַּעכבָ א!
ָא ַּמר ָרבָ א:
ָהכִ י ָק ָא ַּמרִ :אילו נֶׁ ֱא ַּמרֲ " :א ֶשר ָעלָ יו" ָ -היִ ִיתי אוֹ ֵמר יַּ ִנ ֶׁיחנו ָעלָ יו ַּעד ש ַּעת ש ִח ָיטה,
ַּתלמוד לוֹ ַּמרֲ " :א ֶשר ָעלָ ה" ֵ -כיוָ ן ֶׁש ָעלָ ה ,שוב ֵאינוֹ צָ ִריך.
ָתא ש ַּמע:
""וְּ ָע ָשהו ַח ָטאת" (ויקרא טז ,ט) ַ -הגוֹ ָרל עוֹ ֵשהו ַח ָטאת,
וְ ֵאין ַה ֵשם עוֹ ֵשהו ַח ָטאת.
ֶש ָיכוֹ ל :וַ ֲהלֹא ִּדין הוא :ו ַמה ְב ָמקוֹ ם ֶשלא ִּק ֵידש ַהגוֹ ָרל ִּק ֵידש ַה ֵשם,
ָמקוֹ ם ֶש ִּק ֵידש ַהגוֹ ָרלֵ ,אינוֹ ִּדין ֶש ְי ַק ֵדש ַה ֵשם?
ַת ְלמוד לוֹ ַמר" :וְּ ָע ָשהו ַח ָטאת"ַ -הגוֹ ָרל עוֹ ֶשה ַח ָטאת ,וְ ֵאין ַה ֵשם עוֹ ֶשה ַח ָטאת".
מא,א ס ָתם ִסיפ ָרא ַּמ ִני?
ַּר ִבי יהו ָדה,
ו ָקא ָתנֵ יַ " :הגוֹ ָרל עוֹ ֶשה ַח ָטאת וְ ֵאין ַה ֵשם עוֹ ֶשה ַח ָטאת".
ַּאל ָמא ַּהג ָרלָ ה מ ַּעכבָ א!
130

תיוב ָתא ד ַּמאן ד ָא ַּמר ַּהג ָרלָ ה לָ א מ ַּעכבָ א.
תיוב ָתא.
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וכִ ָלה ִמ ַּכ ֵפר ֶׁאת ַּהק ֶׁדש ואת אהל מועד ואת המזבח והקריב את השעיר החי
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והקריב אהרן את השעיר אשר עלה עליו הגורל לה' ו ָע ָשהו ַּח ָטאת

 .421מא ,א-ב

מא,ב

רש"י

אין הקינין מתפרשות .איזו לעולה ואיזו
ָא ַּמר ַרב ִח ְס ָדא:
לחטאת אלא או בלקיחת בעלים כו' אם
כשקנאן אמר זה אני לוקח לעולה ואת זה
ֵאין ַּה ִק ִינין ִמת ָפרשוֹ ת ֶׁא ָלא אוֹ ִבל ִק ַּיחת ב ָעלִ ים ,אוֹ ַּב ֲע ִש ַּיית כ ֵֹהן.
לחטאת שוב אין הכהן יכול לשנותן בעשייתן
ואם שינה פסול ואם כשקנאן לא פירש אף על
ָא ַּמר ַרב ִש ִימי ַבר ַא ִשי:
פי שקרא להם שם [לאחר מיכן] אין שם חל
עליהם ויכול הכהן לשנותן :ולקחה ועשה
ַּמאי ַּטע ֵמיה ד ַּרב ִחס ָדא?
ביולדת כתיב ולקחה שתי תורים או שני בני
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ִדכ ִתיב" :וְּ לָ ְּק ָחה" (ויקרא יב ,ח)
יונה אחד לעולה ואחד לחטאת וכן במצורע
וגבי זב ועשה הכהן אחד חטאת ואחד עולה
"וְּ ָע ָשה"( 132ויקרא טו ,טו)  -אוֹ ִבל ִק ָיחה ,אוֹ ַּב ֲע ִש ָייה.
אלמא או בשעת לקיחה נקבעין או בשעת
עשייתן אבל ביני ביני לא:
ֵמ ִיתיבֵ י:
והא הכא כו' .מדקתני כאן שקידש הגורל אינו
דין שיקדש השם וקא סלקא דעתיה דקידוש
""וְּ ָע ָשהו ַח ָטאת" (ויקרא טז ,ט) ַ -הגוֹ ָרל עוֹ ֶשה ַח ָטאת וְ ֵאין ַה ֵשם עוֹ ֶשה ַח ָטאת.
השם בשעת קידוש גורל קאמר שאינו לא שעת
ֶש ָיכוֹ ל וַ ֲהלֹא ִּדין הוא:
לקיחה ולא שעת עשייה הכי גרסינן והא הכא
שעת לקיחה ולאו שעת עשייה היא
דלאו
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וקתני דקבע:
ַת ְלמוד לוֹ ַמר" :וְּ ָע ָשהו ַח ָטאת" ַ -הגוֹ ָרל עוֹ ֶשה ַח ָטאת ,וְ ֵאין ַה ֵשם עוֹ ֶשה ַח ָטאת".
מטמא מקדש .הנכנס למקדש טמא והוא
בקרבן עולה ויורד עשירות ודלות ודלי דלות
ו ָהא ָהכָ א דלָ או ש ַּעת ל ִק ָיחה ,ולָ או ש ַּעת ֲע ִש ָייה ִהיא ,ו ָק ָתנֵ י ד ָק ַּבע!
האמורה אצל שבועת בטוי ושבועת קול אלה
והתם נמי כתיב (ויקרא ה) או נפש כי תגע וגו'
ואוקמינן לה בשבועות (דף ז ).בטומאת מקדש
ָא ַּמר ָרבָ א:
וקדשיו שאחר שנטמא נכנס למקדש או אכל
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קדשים:
והעשיר .וצריך להביא בעשירות:
וַּ ֲא ִפילו ִבש ַּעת ֲע ִש ָייה ִק ֵידש ַּה ֵשם ִבש ַּעת ל ִק ָיחה ובִ ש ַּעת ֲע ִש ָייה,
ואחר כך .חולק המעות ופירש ואמר אלו
ָמקוֹ ם ֶׁש ִק ֵידש ַּהגוֹ ָרל ֶׁשלא ִבש ַּעת ל ִק ָיחה ו ֶׁשלא ִבש ַּעת ֲע ִש ָייה,
לחטאתו ואלו לעולתו אע''ג שאין קרבן עני
ֵאינוֹ ִדין ֶׁשי ַּק ֵדש ַּה ֵשם ִבש ַּעת ל ִק ָיחה ובִ ש ַּעת ֲע ִש ָייה?
עכשיו עליו חובה אלא קרבן עשיר ואין בקרבן
עשיר [עולה אלא] חטאת בהמה כשבא לב''ד
ַּתלמוד לוֹ ַּמר" :וְּ ָע ָשהו ַח ָטאת"ַּ ,הגוֹ ָרל עוֹ ֶׁשה ַּח ָטאת ולֹא ַּה ֵשם עוֹ ֶׁשה ַּח ָטאת.
יאמרו לו ב''ד קרבן עשיר תביא:
מוסיף .מביתו עד דמי בהמה ומביא חובתו
בהמה מדמים שקרא להם שם חטאת:
ָתא ש ַּמע:
ואין מוסיף ומביא .חטאת בהמה מדמי עולתו
" ְמ ַט ֵמא ִּמ ְק ָדש ָענִּ יִּ ,ה ְפ ִּריש ָמעוֹ ת ְל ִּקינוֹ ,
שאין יכול לשנותן למעות שהפרישן שקרא
,
תוֹ
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ֶה ֱע ִּשיר ,וְ ַא ַחר ָכ ְך ָא ַמרֵ :אלו ְל ַח ָטאתוֹ  ,וְ ֵ ְ ָ
להן שם עולה ליקח מהן חטאת:
והא הכא .דלאחר שהפרישן פירש ואין זו לא
מוֹ ִּסיף ו ֵמ ִּביא חוֹ ָבתוֹ ִּמ ְד ֵמי ַח ָטאתוֹ  ,וְ ֵאין מוֹ ִּסיף ו ֵמ ִּביא חוֹ ָבתוֹ ִּמ ְד ֵמי עוֹ ָלתוֹ "!
לקיחה ולא עשייה:
ו ָהא ָהכָ א ,דלָ או ש ַּעת ל ִק ָיחה ,ולָ או ש ַּעת ֲע ִש ָייה ִהיא ,ו ָק ָתנֵ י ד ָק ַּבע!
וקתני דקבע .עליהם השם ואין רשאי לשנותן:
ותסברא .הך מתרצתא היא והאמר ר''א וכו'.
וכיון דאין קרבן עני ראוי לו אפילו בדיעבד
ָא ַּמר ַרב ֵׁש ֶּשת:
היכי קבע ליה שם עולה עלייהו משהעשיר הרי
ו ִתסב ָרא?!
אינו מחויב עולה:
אלא מאי אית לך למימר .על כרחך מיבעיא
ו ָה ָא ַּמר ַּר ִבי ֶׁאל ָעזָ ר ָא ַּמר ַּר ִבי הוֹ ַּשעיָ א:
לשבושא ולמימר דהאי ואח''כ דקתני שיבוש
מ ַּט ֵמא ִמק ָדש ָע ִשיר ,ו ֵהבִ יא ָקר ַּבן ָענִ י  -לֹא יָצָ א,
הוא אלא הכי מיבעיא ליה למיתני ואמר אלו
לחטאת ואלו לעולה ואח''כ העשיר דבשעת
וכֵ יוָ ן דלֹא יָצָ א ֵהיכִ י ָק ַּבע?
שקבען הוה קרבן חזי ליה וכיון דעל כרחך
?
ֶׁא ָלא ַּמאי ִאית לָ ך ל ֵמ ַּימר
משבשתא היא לרב חסדא נמי הכי תרצה
ֶׁשכבָ ר ָא ַּמר ֵמ ֲענִ יותוֹ ,
שכבר אמר משעת הפרשה ותני הכא מטמא
מקדש עני שהפריש מעות לקינו ואמר בשעת
ָהכָ א ִנַּמי ֶׁשכ ָבר ָא ַּמר ִמש ַּעת ַּהפ ָר ָשה.
הפרשה אלו לחטאת ואלו לעולה ואח''כ
העשיר מוסיף ומביא דהפרשה במעות כשעת
לקיחת העופות:
ול ַּר ִבי ַּח ָגא ָא ַּמר ַּר ִבי הוֹ ַּשעיָ א ,133ד ָא ַּמר יָצָ א,
ולרבי חגא .דאמר מטמא מקדש עשיר והביא
ַּמאי ִא ָיכא ל ֵמ ַּימר?
קרבן עני יצא ומשום הא לא משתבש
ומתרצתא היא וכיון דחזי ליה האי קרבן
בדיעבד מצי למיתני דקבע:
לָ א ֵת ָימא" :ו ַּא ַּחר ָכך ָא ַּמר",
מאי איכא למימר .והא הכא לאו בשעת
.
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לקיחה ולאו שעת עשייה הוא וקבע ליה:
לא תימא ואחר כך אמר אלא ואח''כ לקח
ואמר .זו לחטאת וזו לעולה דעבדי תנאי
"לָ ַּקח"?!
דמחסרי תיבה אחת על ידי שכחה ומיחלף להו
"מוֹ ִּסיף ו ֵמ ִּביא חוֹ ָבתוֹ " ַּ -מאי נִ יהו?
בין ואחר כך לקח לואחר כך אמר:
ופרכינן לקח .אם כן מוסיף ומביא חובתו
בהמה מדמי חטאתו מאי ניהו הרי אינו מעות
רש"י
ד ָפ ֵריק לֵ יה.
שכבר לקח העוף:
דפריק ליה .ומוציאו לחולין
ומוסיף מביתו וקונה מן המעות
ו ָהא ֵאין ִפדיוֹ ן לָ עוֹ ף!
בהמה:
והא אין פדיון לעוף .דהכי תנן
במסכת מנחות (דף ק ):אבל
131
ואם לא תמצא ידה די שה ולָ ק ָחה שתי תורים או שני בני יונה אחד לעולה ואחד לחטאת
העופות והלבונה והכלי שרת
132
ו ָע ָשה אותם הכהן אחד חטאת והאחד עולה
אין להם פדיון שלא נאמר אלא
133
בבהמה:
גירסת הרש"ש ,וכך גם הגירסה בהמשך מא,ב שהגמרא מצטטת גופא ...
כגון [שלקח] פרידה אחת .גוזל

ָא ַּמר ַרב ַפ ָפא:
כגוֹ ן ֶׁש ָל ַּקח פ ִר ָידה ַּא ַּחת,
ִאי עוֹ לָ ה ז ַּבן  -מוֹ ִסיף ו ֵמבִ יא חוֹ ָבתוֹ ִמד ֵמי ַּח ָטאתוֹ ,
ו ַּהאי עוֹ לָ ה ָאזלָ א לִ נ ָדבָ ה.
ִאי ַּח ָטאת זבַּ ן ֵ -אין מוֹ ִסיף ו ֵמבִ יא חוֹ בָ תוֹ ִמד ֵמי עוֹ לָ תוֹ ,
ו ַּהאי ַּח ָטאת ָאזלָ א ל ִמ ָיתה.
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גו ָפא:
ָא ַּמר ַר ִבי ֶּאלְ ָעזָ ר ָא ַּמר ַר ִבי הוֹ ַש ֲעיָ א:
מ ַּט ֵמא ִמק ָדש ָע ִשיר ,ו ֵהבִ יא ָקר ַּבן ָענִ י  -לֹא יָצָ א.
ו ַר ִבי ַח ָגא ָא ַּמר ַר ִבי הוֹ ַש ֲעיָא :יָצָ א.
ֵמ ִיתיבֵ י
" ְמצוֹ ָרע ָענִּ י ֶש ֵה ִּביא ָק ְר ַבן ָע ִּשיר  -יָ ָצא,
ָע ִּשיר ֶש ֵה ִּביא ָק ְר ַבן ָענִּ י  -לֹא יָ ָצא" (נגעים יד ,יב)!
ָשאנֵ י ָה ָתם:
ִדכ ִתיב" :זֹאת"( 134ויקרא יד ,ב).
ִאי ָהכִ י,
ישא ִנַּמי!
ֵר ָ
ָהא ַּר ֵבי ַּר ֲח ָמנָ א "תוֹ ַרת" (ויקרא יד,ב).
ו ָה ַּתניָ א:
""תוֹ ַרת" ְ -ל ַרבוֹ ת ְמצוֹ ָרע ָענִּ י ֶש ֵה ִּביא ָק ְר ַבן ָע ִּשיר.
יָ כוֹ ל ֲא ִּפילו ָע ִּשיר ֶש ֵה ִּביא ָק ְר ַבן ָענִּ י?
ַת ְלמוד לוֹ ַמר" :זֹאת"".
ונֵ ילַּ ף ִמ ָינה!
ִמ ֵיעט ַּר ֲח ָמנָ א "וְּ ִאם ַדל הוא" (ויקרא יד ,כא).
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זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו

רש"י
שאני מצורע .דכתיב (ויקרא יד)
זאת תהיה תורת המצורע ולא
אחרת:
רישא נמי .עני שהביא קרבן
עשיר:
התם הא רבי רחמנא .תורה
אחת לכל המצורעין כולן יוצאין
בקרבן עשיר:
והתניא .בניחותא:
ונילף מינה .לטמא מקדש:
ואם דל הוא .מיעוט הוא מצורע
הוא דעשיר שהביא קרבן עני לא
יצא אבל שאר חייבי קרבן עולה
ויורד לא:

 .434מא ,ב
ִמ ְׁשנָה
ָק ַשר ָלשוֹ ן ֶשל זְ הוֹ ִּרית ְברֹאש ָש ִּעיר ַה ִּמ ְש ַת ֵל ַח,
וְ ֶה ֱע ִּמידוֹ ְכנֶ גֶ ד ֵבית ִּשילוחוֹ ,
יטתוֹ .
וְ ַל ִּנ ְש ָחט ְכנֶ גֶ ד ֵבית ְש ִּח ָ
ְ
ָבא לוֹ ֵא ֶצל ָפרוֹ ְשנִּ ָיה ,וְ סוֹ ֵמך ְש ֵתי יָ ָדיו ָע ָליו ו ִּמ ְתוַ ֶדה,
וְ ָכ ְך ָהיָ ה אוֹ ֵמר:
אתי ְל ָפנֶ יךָ,
יתי ָפ ַש ְע ִּתי ָח ָט ִּ
" ָא ָנא ַה ֵשם! ָעוִּ ִּ
דוֹשךָ.
יתי ו ְבנֵ י ַא ֲהרֹן ַעם ְק ֶ
ֲאנִּ י ו ֵב ִּ
אתי ְל ָפנֶ ָ
יך,
יתי וְ ֶש ָפ ַש ְע ִּתי וְ ֶש ָח ָט ִּ
ָא ָנא ַה ֵשם! ַכ ֶפר נָ א ָל ֲעוֹ נוֹ ת וְ ַל ְפ ָש ִּעים וְ ַל ֲח ָט ִּאיםֶ ,ש ָעוִּ ִּ
דוֹש ָך,
יתי ו ְבנֵ י ַא ֲהרֹן ַעם ְק ֶ
ֲאנִּ י ו ֵב ִּ
משה ַע ְב ֶד ָך:
ת
ר
תוֹ
ב
ֶ
ַכ ָכתוב ְ ַ
אתיכֶ ם לִ ְּפנֵ י ה' ִת ְּט ָהרו'" (ויקרא טז ,ל).
" ִכי ַביוֹ ם ַה ֶזה יְּ כַ ֵפר ֲעלֵ יכֶ ם לְּ ַט ֵהר ֶא ְּתכֶ םִ ,מכל ַחטֹ ֵ
וְ ֵהן עוֹ נִּ ין ַא ֲח ָריוָ " :ברו ְך ֵשם ְכבוֹ ד ַמ ְלכותוֹ ְלעוֹ ָלם וָ ֶעד".

ְׁג ָמ ָרא
ִא ָיב ֲעיָ א להו:
"וְ ַל ִּנ ְש ָחט" ַּ -אק ִש ָירה ָק ֵאי אוֹ ַּא ַּה ֲע ָמ ָדה ָק ֵאי?
ָתא ש ַּמע:
ד ָתנֵ י ַרב יוֹ ֵׁסף:
" ָק ַשר ָלשוֹ ן ֶשל זְ הוֹ ִּרית ְברֹאש ָש ִּעיר ַה ִּמ ְש ַת ֵל ַח,
וְ ֶה ֱע ִּמידוֹ ְכנֶ גֶ ד ֵבית ִּשילוחוֹ ,
יטתוֹ ֶ ,שלא יִּ ְת ָע ֵרב זֶ ה ָבזֶ ה וְ לֹא יִּ ְת ָע ֵרב ַב ֲא ֵח ִּרים".
וְ ַל ִּנ ְש ָחט ְכנֶ גֶ ד ֵבית ְש ִּח ָ
ִאי ָאמ ַּרת ִבשלָ ָמא ַּאק ִש ָירה ָק ֵאי ַּ -ש ִפיר.
ֶׁא ָלא ִאי ָאמ ַּרתַּ :ה ֲע ָמ ָדה ָק ֵאי,
נ ִהי ִדב ַּחב ֵריה לָ א ִמ ֲיע ַּרב ד ַּהאי ָק ֵטיר ֵביה ו ַּהאי לָ א ָק ֵטיר ֵביה,
ב ַּא ֲח ִרינֵ י ִמ ַּיהת ִמ ֲיע ַּרב!
ֶׁא ָלא לָ או ש ַּמע ִמ ָינה ַּאק ִש ָירה ָק ֵאי,
ש ַּמע ִמ ָינה.

רש"י
מתני'
כנגד בית שילוחו .כנגד שער
שהוציאוהו בו:
ולנשחט .מפרש בגמרא:
גמ'
אקשירה קאי .דקושר לו לשון
כנגד צוארו:
או אהעמדה קאי .והכי קאמר
ואת שעיר החטאת העומד
לשחיטה מעמיד כנגד מקום בית
שחיטתו:
שפיר .דתו לא מערבי אהדדי
שזה קשור בראשו וזה בצוארו
ולא באחרים שאלו קשור עליהן
לשון ושל אחרים אינו קשור:
אלא אי אמרת .ולנשחט
אהעמדה הוא דקאי ומשום
המשתלח
שעיר
דקשירת
לחודיה קאמר שלא יתערבו זה
בזה ולא באחרים בשלמא
במשתלח לא מיערב שעיר
הפנימי דהאי קשיר ביה והאי
לא קשיר ביה אלא באחריני
אמאי לא מיערב שעיר הפנימי
הא שעיר פנימי ואחרים אין
לשון קשור עליהם:

 .432מא ,ב
ָא ַּמר ַר ִבי יִצְ ָחק:
ש ֵתי לשוֹ נוֹ ת ָש ַּמע ִתי,
ַּא ַּחת ֶׁשל ָפ ָרה (במדבר יט ,ו) ו ַּא ַּחת ֶׁשל ָש ִעיר ַּה ִמש ַּת ֵל ַּח,
ַּא ַּחת צ ִריכָ ה ִשיעור ,ו ַּא ַּחת ֵאינָ ה צ ִריכָ ה ִשיעור.
ולָ א יָ ַּדענָ א ֵהי ִמינַּ יהו?
ָא ַּמר ַרב יוֹ ֵׁסף:
נֵ ֲיחזֵ י ֲאנַּן
ָש ִעיר ַּה ִמש ַּת ֵל ַּח דבָ ֵעי ֲחלו ָקה ָ -ב ֵעי ִשיעור,
ֶׁשל ָפ ָרה דלָ א ָב ֵעי ֲחלו ָקה  -לָ א ָב ֵעי ִשיעור.
ַּמת ִקיף לָ ה ָר ִמי ַבר ָח ָמא:
ד ָפ ָרה נַּ ִמי ָב ֵעי כוֹ בֶׁ ד!
ָא ַּמר לֵ יה ָרבָ א:
כוֹ בֶׁ ד ַּ -ת ָנ ֵאי ִהיא.
וד ָפ ָרה לָ א ָב ֵעי ֲחלו ָקה?
ֵא ִיתיבֵ יה ַא ַב ֵׁיי:
יצד הוא עוֹ ֶשה?
" ֵכ ַ
כוֹ ְר ָכן ִּב ְשיָ ֵרי ָלשוֹ ן" (פרה ג ,יא)!
ֵא ָימאִ :בזנַּ ב לָ שוֹ ן.

רש"י
שתי לשונות שמעתי .על שתי
לשונות של זהורית שמעתי
חילוק ביניהם אחת של פרה
אדומה שכתוב בה (במדבר יט)
ולקח הכהן עץ ארז ואזוב ושני
תולעת:
אחת צריכה שיעור .ושיעורה
מפרש לקמן:
ואחת אין צריכה שיעור.
שכשירה בכל שהוא:
דבעי חלוקה .כדתנן לקמן (דף
סז ).מה היה עושה המשלח את
השעיר חולק לשון זהורית חציו
קשר בסלע וחציו קשר בין
קרניו:
בעי כובד .שתהא כבידה ותפול
לתוך עומק האור כדכתיב (שם)
אל תוך שרפת הפרה:
תנאי היא .לקמן בשמעתין:
כיצד הוא עושה .במסכת פרה
(פ''ג משנה יא) תנן לה:
כורכן .לעץ ארז ואזוב:
[בשירי הלשון .מדקתני שירי
מכלל דאיכא תו]:
בזנב הלשון .סרוקה במסרק
ונעשית קצרה לראש האחד
כמין זנב:

 .433מא ,ב
ָא ַּמר ַר ִבי ָחנִ ין ָא ַּמר ַרב:
ֵעץ ֶׁא ֶׁרז ושנִ י תוֹ לַּ ַּעת ֶׁשקלָ ָט ַּתן ַּשל ֶׁהבֶׁ ת  -כ ֵש ָרה.
ֵמ ִיתיבֵ י:
"נַ ְת ַה ְב ֵהב ַה ָלשוֹ ן ֵ -מ ִּביא ָלשוֹ ן ַא ֵחר ו ְמ ַק ֵדש"!
ָא ַּמר ַא ַביֵׁי:
לָ א ַּקשיָ א:
ָכאן  -בקוֹ לַּ ַּחת.
וכָ אן  -בנִ כ ֶׁפ ֶׁפת.
ָרבָ א אוֹ ֵמר:
כוֹ בֶׁ ד ַּת ָנ ֵאי ִהיא.
ד ַּתניָ א:
" ָל ָמה כוֹ ְר ָכן?
ְכ ֵדי ֶש ִּי ְהיו כו ָלן ַב ֲאגו ָדה ַא ַחת,
ִּד ְב ֵרי ַר ִּבי.
ַר ִּבי ֶא ְׁל ָעזָ ר ְׁב ַר ִּבי ִּש ְׁמעוֹּ ן אוֹ ֵמר:
יפת ַה ָפ ָרה".
ְכ ֵדי ֶש ְי ֵהא ָב ֶהן כוֹ ֶבד ,וְ יִּ ְפלו ְלתוֹ ְך ְש ֵר ַ

רש"י
שקלטתן שלהבת .ולא נפלו
לתוך שריפת הפרה אלא
נתהבהבו באויר:
ומקדש .כלומר ונותן שם .כל
מעשה פרה קרי לה קידוש:
בקולחת .אש שיש עליה עמוד
שלהבת זקוף למעלה כקלח של
עשב גבוה צריך להביא אחר
והא דאמר רבי חנין כשירה
בנכפפת אש ששלהבת נמוכה
וכפופה וסמוכה לגחלתה וקרינן
ביה אל תוך:
שיהיו כולן באגודה אחת.
דבעינן שיהו נלקחין בבת אחת
דכתיב ולקח עץ ארז ואזוב ושני
תולעת:

 .431מא ,ב – מב ,א
ִכי ֲא ָתא ַרב ִד ִימי ָא ַּמר ַר ִבי יוֹ ָחנָ ן:
ָשלֹש לשוֹ נוֹ ת ָש ַּמע ִתי:
ַּא ַּחת ֶׁשל ָפ ָרה,
ו ַּא ַּחת ֶׁשל ָש ִעיר ַּה ִמש ַּת ֵל ַּח,
ו ַּא ַּחת ֶׁשל מצוֹ ָרע.
ַּא ַּחת ִ -מש ַּקל ֲע ָש ָרה זוז,
ו ַּא ַּחת ִ -מש ַּקל שנֵ י סלָ ִעים,
ו ַּא ַּחת ִ -מש ַּקל ֶׁש ֶׁקל,
ו ֵאין לִ י ל ָפ ֵרש.
ִכי ֲא ָתא ָר ִבין ֵפיר ָשה ִמש ֵמיה ד ַר ִבי יוֹ נָ ָתן:
מב,א ֶׁשל ָפ ָרה ִ -מש ַּקל ֲע ָש ָרה זוז,
ו ֶׁשל ָש ִעיר ַּה ִמש ַּת ֵל ַּח ִ -מש ַּקל שנֵ י סלָ ִעים,
ו ֶׁשל מצוֹ ָרע ִ -מש ַּקל ֶׁש ֶׁקל.
ָא ַּמר ַר ִבי יוֹ ָחנָ ן:
פלִ יגֵ י ָבה ַּר ִבי ִשמעוֹ ן ֶׁבן ֲחלַּ פ ָתא ו ַּר ָבנַּ ן ב ָפ ָרה,
ַּחד ָא ַּמרִ :מש ַּקל ֲע ָש ָרה,
ו ַּחד ָא ַּמרִ :מש ַּקל ֶׁש ֶׁקל.
ו ִס ָימנִ יךֶ " :א ָחד ַה ַמ ְר ֶבה וְ ֶא ָחד ַה ַמ ְמ ִּעיט" (מנחות קי.).
ָא ַּמר לֵ יה ַר ִבי י ְִר ְמיָה ִמ ִד ְיפ ִתי ל ָרבִ ינָ א:
לֹא ב ָפ ָרה פלִ יגֵ י,
ֶׁא ָלא ב ָש ִעיר ַּה ִמש ַּת ֵל ַּח פלִ יגֵ י.
ו ַּההוא יוֹ ָמא נָ ח נַּ פ ֵשיה ד ַרבְ ָיא ַבר ִק ִיסי,
וַּ ֲאנַּ חו ָבה ִס ָימנָ אַּ :רביָ א ַּבר ִק ִיסי מכַּ ֵפר כ ָש ִעיר ַּה ִמש ַּת ֵל ַּח.

רש"י
ואחת של מצורע .דכתיב ביה
נמי ושני תולעת ואזוב:
ואין לי לפרש .ואיני יודע לפרש
איזו גדולה ואיזו קטנה ואיזו
בינונית:
של פרה משקל עשר זוז .דבעיא
כובד:
של שעיר .דבעיא חלוקה משקל
שני סלעים ודייה בכך:
של מצורע .דלא הא ולא הא סגי
ליה בשקל :הכי גרסינן פליגי
בה ר''ש בן חלפתא ורבנן בפרה:
וסימן .שלא תטעה לומר שאחד
היה אומר משקל שני סלעים
משנה זו תהא לך סימן ששנינו
(מנחות דף קי ).אחד המרבה
ואחד הממעיט ובלבד שיכוין
לבו לשמים בסימן זה תזכור
לומר שהאחד נתן בה שיעור
המרבה מכולן והאחד נתן בה
שיעור וקא ממעט מכולן אבל
שיעור בינוני לא הוזכר כאן:
לא בפרה פליגי .בלשון של
פרה:
וההוא יומא .דאיפליגי בה נח
רביא בר קיסי .שם חכם:
מכפר .מיתת צדיקים מכפרת
כדאמר בעלמא (מועד קטן דף
כח ).למה נסמכה מיתת אהרן
לבגדי כהונה לומר לך מה בגדי
כהונה מכפרין אף מיתת
צדיקים מכפרת:

 .431מב ,א-ב
ָא ַּמר ַר ִבי יִצְ ָחק:
ש ֵתי ש ִחיטוֹ ת ָש ַּמע ִתי:
ַּא ַּחת ֶׁשל ָפ ָרה ,ו ַּא ַּחת ֶׁשל ָפרוֹ ,
ַּא ַּחת כ ֵש ָרה בזָ ר,
ו ַּא ַּחת פסולָ ה בזָ ר,
ולָ א יָ ַּדענָ א ֵהי ִמ ַּינייהו.
ִאית ַּמר:
ש ִח ַּיטת ָפ ָרה ו ָפרוֹ ַ ,רב ו ְשמו ֵׁאל.
ַּחד ָא ַּמרָ :פ ָרה  -פסולָ הָ ,פרוֹ  -כ ֵש ָרה.
ו ַּחד ָא ַּמרָ :פרוֹ  -פסולָ הָ ,פ ָרה  -כ ֵש ָרה.
ִתס ַּת ֵיים ד ַּרב הוא ד ָא ַּמר ָפ ָרה פסולָ ה,
ד ָא ַּמר ַר ִבי זֵׁ ָירא ָא ַּמר ַרב:135
ש ִח ַּיטת ָפ ָרה בזָ ר  -פסולָ ה.
ו ָא ַּמר ַרב ֲעלָ ה:
" ֶאלְּ ָעזָ ר"" 136חו ָקה"ָ 137שנִ ינו ָבה,
ו ַּרב ַּמאי שנָ א ָפ ָרה ִדכ ִתיב " ֶאלְּ ָעזָ ר" ו"חו ָקה",
ָפרוֹ ִנַּמי ָהכ ִתיב " ַא ֲהרֹן" 138וגם "חו ָקה"!139
ש ִח ָיטה לָ או ֲעבוֹ ָדה ִהיא.
ִאי ָהכִ יָ ,פ ָרה ִנַּמי!
ָשאנֵ י ָפ ָרה ד ָקד ֵשי ֶׁב ֶׁדק ַּה ַּביִ ת ִהיא.

רש"י
של פרו .פר כהן גדול של יוה''כ:
אלעזר וחוקה .אלעזר כתיב בה
ונתתם אותה אל אלעזר הכהן
וגו' (במדבר יט) וכתיב (שם)
זאת חקת התורה וכל היכא
דכתי' חוקה עיכובא הוא:
אהרן וחוקה .דכתיב (ויקרא טז)
והקריב אהרן את פר החטאת
אשר לו וכפר וגו' ושחט את פר
החטאת אשר לו וגו' וכתיב
באחרי מות בענינא (שם) והיתה
זאת לכם לחקת עולם לכפר על
בני ישראל:
שחיטה לאו עבודה היא .ולא
קיימא חוקה אשחיטה:
שאני פרה דקדשי בדק הבית
היא .כלומר אין בה קדושת
המזבח אלא קדושת דמים
בעלמא שהרי שחיטתה בהר
המשחה הלכך אין צד עבודות
נחלקות בה וכל העבודות שוות
בה:
ולא כן דכן הוא .בתמיה
אשחיטת פרו דקדושת הגוף
היא לא כתיבא חוקה ואשחיטת
פרה כתיבה חוקה ומיפסלא
בזר:
אמראות נגעים .דכתיב (ויקרא
יג) (כנגע נראה) והובא אל אהרן
הכהן:
ושחט אותה לפניו .מדכתיב
לפניו מכלל דהשחיטה לאו
אאלעזר קאי אלא ושחט אותה
אחר לפני אלעזר:
ורב .לעולם אלעזר שחטה ומאי
לפניו שלא יסיח דעתו
משמירתה:

ולָ או ָכל דכֵ ן הוא?
ישא ְב ֵׁריה ְד ַרב ִא ִידי:
ָא ַּמר ַרב ֵׁש ָ
ִמ ֵידי ַּד ֲהוָ ה ב ַּמראוֹ ת נגָ ִעים ,דלָ או ֲעבוֹ ָדה ִהיא ,ובָ ֲעיָ א כהו ָנה.
ולִ שמו ֵאל ,ד ָא ַּמר ָפרוֹ פסולָ ה,
ַּמאי שנָ א ָפרוֹ ִדכ ִתיבַ " :א ֲהרן" ו"חו ָקה",
ָפ ָרה נַּ ִמי ָהכ ִתיבֶ " :אלְּ ָעזָ ר" ו"חו ָקה"!
ָשאנֵ י ָה ָתםִ ,דכ ִתיב" :וְּ ָש ַחט אוֹ ָתה לְּ ָפנָ יו" (במדבר יט ,ג) ֶׁ -שי ֵהא זָ ר שוֹ ֵחט ו ֶׁאל ָעזָ ר רוֹ ֶׁאה.
ו ַּרב?
ֶׁשלא יַּ ִס ַּיח ַּדעתוֹ .
ושמו ֵאלֶׁ ,שלא יַּ ִס ַּיח ַּדעתוֹ מנָ א לֵ יה?
נָפ ָקא לֵ יהִ :מ"וְּ ָש ַרף ֶאת ַה ָפ ָרה לְּ ֵעינָ יו" (במדבר יט ,ה).
ו ַּרב?
135
136

ע"פ הגהת הגר"א וכן הגירסה במקבילה בזבחים יד,ב

ונתתם אותה אל אלעזר הכהן והוציא אותה אל מחוץ למחנה ושחט אותה לפניו (במדבר יט ,ג)
137
זאת חוקת התורה (במדבר י ט ,ב)
138
והקריב אהרן את פר החטאת אשר לו וכיפר בעדו ובעד ביתו ושחט את פר החטאת אשר לו (ויקרא טז ,יא)
139
והיתה זאת לכם לחוקת עולם (במדבר יט ,לד)

רש"י
דהשתא הוא דמתכשרא פרה.
שהרי כל עצמה אינה עשויה
אלא לאפרה:
למעוטי מאי .דלא פסיל בה
היסח הדעת במעשה פרה:
אסיפת אפרה .ואסף איש טהור
וגו' (במדבר יט):
ומילוי מים .לתת לתוך אפר
להזות:
לקידוש .היא נתינת מים על

ַּחד ִבש ִח ָיטה,
ו ַּחד ִבש ֵר ָיפה.
וצ ִריכָ א.
ד ִאי ָכ ַּתב ַּר ֲח ָמנָ א ִבש ִח ָיטה ִ -משום ִדת ִח ַּילת ֲעבוֹ ָדה ִהיא,
ֲאבָ ל ש ֵר ָיפה ֵא ָימא לָ א,
צ ִריכָ א.
ו ִאי ָכ ַּתב ַּר ֲח ָמנָ א ִבש ֵר ָיפה ִ -משום ד ָהש ָתא הוא ד ִמת ַּכש ָרא ָפ ָרה,
ֲאבָ ל ש ִח ָיטה ֵא ָימא לָ א,
צ ִריכָ א.
ל ַּמעוֹ ֵטי ַּמאי?
ִאילֵ ָימא ל ַּמעוֹ ֵטי ֲא ִס ַּיפת ֶׁאפ ָרה ו ִמילוי ַּמיִם ל ִקידוש,
מב,ב "לְּ ִמ ְּש ֶמ ֶרת לְּ ֵמי נִ ָדה" (במדבר יט ,ט) כ ִתיב!
ֶׁא ָלא ל ַּמעוֹ ֵטי ַּהשלָ כַּ ת ֵעץ ֶׁא ֶׁרז ו ֵאזוֹ ב ושנִ י תוֹ לַּ ַּעת,
דלָ או גו ָפה ד ָפ ָרה נִ ינהו.
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[" ִאית ַּמר:
ש ִח ַּיטת ָפ ָרה ו ָפרוֹ ַ ,רב ו ְשמו ֵׁאל.
ַּחד ָא ַּמרָ :פ ָרה  -פסולָ הָ ,פרוֹ  -כ ֵש ָרה.
ו ַּחד ָא ַּמרָ :פרוֹ  -פסולָ הָ ,פ ָרה  -כ ֵש ָרה.
ִתס ַּת ֵיים ד ַּרב הוא ד ָא ַּמר ָפ ָרה פסולָ ה .]"...
ִאית ַּמר:
ש ִח ַּיטת ָפ ָרה בזָ ר,
ַר ִבי ַא ִמי ָא ַּמר :כ ֵש ָרה,
ו ַר ִבי יִצְ ָחק נַ ָפ ָחא ָא ַּמר :פסולָ ה.
עו ָלא ָא ַּמר :כ ֵש ָרה,
ו ָאמ ִרי לָ ה :פסולָ ה.
מ ִתיב ַר ִבי יְהוֹ ֻׁש ַע ַבר ַא ָבא ל ַּסיו ֵעיה ל ַּרב:
יה:
ימ ָ
" ֵאין ִּלי ֶא ָלא ַה ָז ַאת ֵמ ֶ
ֶש ֵאין ְכ ֵש ִּרין ְב ִּא ָשה ִּכ ְב ִּאיש,
וְ ֵאין ְכ ֵש ִּרין ֶא ָלא ַביוֹ ם.
ִּמ ַניִּ ין ְל ַרבוֹ ת:
יט ָתה,
ְש ִּח ָ
וְ ַק ָב ַלת ָד ָמה,
וְ ַה ָז ַאת ָד ָמה,
יפ ָתה,
ו ְש ֵר ָ
וְ ַה ְש ָל ַכת ֵעץ ֶא ֶרז ו ְשנִּ י תוֹ ַל ַעת?
ַת ְלמוד לוֹ ַמר" :תוֹ ָרה"( 140במדבר יט ,ב).
יפת ֶא ְפ ָרה ,ו ִּמילוי ַמיִּ ם וְ ִּקידוש?
יָ כוֹ ל ֶש ֲאנִּ י ַמ ְר ֶבה ַאףֲ :א ֵס ַ
ַת ְלמוד לוֹ ַמר" :זֹאת" (במדבר יט ,ב).
ית ְל ַרבוֹ ת ֶאת ֵאלו ,ו ְלהוֹ ִּציא ֶאת ֵאלו?
ו ָמה ָר ִּא ָ
יה,
ימ ָ
יעטָ ,א ַמ ְר ָתֲ :ה ֵרי ָאנו ְל ֵמ ִּדין כו ָלן ֵמ ַה ָז ַאת ֵמ ֶ
ַא ַחר ֶש ִּר ָיבה ַה ָכתוב ו ִּמ ֵ
יה ֵאינָ ן ְכ ֵש ִּרין ְב ִּא ָשה ִּכ ְב ִּאיש ,וְ ֵאין ְכ ֵש ִּרין ֶא ָלא ַביוֹ ם,
ימ ָ
ָמה ַה ָז ַאת ֵמ ֶ
ַאף ֲאנִּ י ָא ִּביא:
יט ָתה וְ ַק ָב ַלת ָד ָמה,
ְש ִּח ָ
יפ ָתה,
וְ ַה ָז ַאת ָד ָמה ,ו ְש ֵר ָ
וְ ַה ְש ָל ַכת ֵעץ ֶא ֶרז וְ ֵאזוֹ ב ו ְשנִּ י תוֹ ַל ַעת,
הוֹ ִּאיל וְ ֵאין ְכ ֵש ִּרין ְב ִּא ָשה ִּכ ְב ִּאיש ֵ -אין ְכ ֵש ִּרין ֶא ָלא ַביוֹ ם.
יפת ֶא ְפ ָרה ו ִּמילוי ַמיִּ ם וְ ִּקידוש,
ומוֹ ִּציא ֲאנִּ י ֲא ֵס ַ
הוֹ ִּאיל ו ְכ ֵש ִּרין ְב ִּא ָשה ִּכ ְב ִּאיש ְ -כ ֵש ִּרין נַ ִּמי ַביוֹ ם ו ַב ַליְ ָלה".
ו ַּהאי ַּמאי תיוב ָתא?
ִאילֵ ָימא ִמ ִדפסולִ ין ב ִא ָשה פסולִ ין ִנַּמי בזָ ר,
ַּה ָז ַּאת ֵמ ֶׁימ ָיה תוֹ כִ ַּיח :פסולִ ין ב ִא ָשה וכ ֵש ִרין בזָ ר!
ָא ַּמר ַא ַביֵׁי:
ַּהיינו תיוב ֵתיה:
ִא ָשה ַּמאי ַּטע ָמא?
" ֶאלְּ ָעזָ ר"  -ולֹא ִא ָשה,
זָ ר ִנַּמיֶ " ,אלְּ ָעזָ ר"  -ולֹא זָ ר!
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זאת חוקת התורה

רש"י
פרה

לסיועיה לרב .דאמר
שחיטתה בזר פסולה:
הזאת מימיה אין כשירה
באשה .לקמן מפרש לה:
ואין כשירה אלא ביום .דכתיב
(במדבר יט) הוא יתחטא בו
ביום השלישי :מניין לרבות
שחיטתה וקבלת דמה והזאת
דמה ושריפתה והשלכת עץ ארז
ואזוב ושני תולעת .דלא יהיו
כשרין אלא ביום דאילו לענין
באשה כבאיש אינו אצטריך
לרבויי דכולהו כתיב בהו או
אלעזר או כהן:
והזאת דמה .אל נוכח פני אהל
מועד שבע פעמים:
ת''ל תורה .זאת חקת התורה
(שם) תורה אחת לכל עבודתה:
ת''ל זאת .את הכתוב כאן קיים
ואל תוסיף:
אחר שריבה הכתוב ומיעט .ולא
פירש מאי ריבה ומאי מיעט
מעתה לא מסרן אלא להתבונן
בה את האמת ואת הישר:
אמרת הרי אנו למידין כולן
מהזאת מימיה .שפסול הלילה
מפורש בו:
שאין כשרים באשה כבאיש.
כדלקמן ולקח אזוב וטבל במים
איש טהור וגו' (שם):
והאי מאי תיובתיה .לשמואל
אי נימא מדקתני שחיטה פסולה
באשה פסולה נמי בזר:
אשה מאי טעמא .מנא ליה
דשחיטה פסולה באשה בשלמא
קבלת דמה והזאת דמה כתיב
ולקח אלעזר הכהן מדמה היינו
קבלה והזה אל נכח פני אהל
מועד היינו הזאתה ושריפה נמי
לעיל מינה כתיב כהן והדר ושרף
את הפרה לעיניו דאלעזר
והשלכת עץ ואזוב כהן כתיב
אלא שחיטה מהיכא:
אלעזר ולא אשה .ועל כרחך
ושחט אותה לפניו אאלעזר קא
דריש ליה תנא כרב דאי שיהא
אחר שוחט ואלעזר רואה
כדדריש שמואל מהיכא ממעט
אשה אלא מאלעזר דריש ליה
תנא וכי היכי דממעט אשה
מהכא ממעטינן נמי זר:
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ָא ַּמר עו ָלא:
ָכל ַּה ָפ ָר ָשה כו ָלה:141
ַּמש ַּמע מוֹ צִ יא ִמ ָיד ַּמש ַּמע.
ו ַּמש ַּמע ִמ ֵמילָ א.
"ונְּ ַת ֶתם אֹ ָתה ֶאל ֶאלְּ ָעזָ ר ַהכ ֵֹהן" (במדבר יט ,ג) –
"אוֹ ָתה" ל" ֶאלְּ ָעזָ ר"  -ולֹא לדוֹ רוֹ ת ל ֶׁאל ָעזָ ר.
ִא ָיכא ד ָאמ ֵרי :לדוֹ רוֹ ת בכֹ ֵהן ָגדוֹ ל.
ו ִא ָיכא ד ָאמ ֵרי :לדוֹ רוֹ ת בכֹ ֵהן ֶׁהדיוֹ ט.
ִבשלָ ָמא ל ַּמאן ד ָא ַּמר" :לדוֹ רוֹ ת בכֹ ֵהן ֶׁהדיוֹ ט" ַּ -ש ִפיר.
ֶׁא ָלא ל ַּמאן ד ָא ַּמר" :לדוֹ רוֹ ת בכֹ ֵהן ָגדוֹ ל"  -מנָ א לֵ יה?
ָג ַּמר " ֻח ָקה" " ֻח ָקה" ִמיוֹ ם ַּה ִכפו ִרים.
"וְּ הוֹ ִציא אֹ ָתה" (במדבר יט ,ג) ֶׁ -שלא יוֹ צִ יא ַּא ֶׁח ֶׁרת ִע ָמה.
כ ִדתנַּן:
אמרו ְשחוֹ ָרה ָש ֲחטו,
יאין ִּע ָמה ְשחוֹ ָרה ֶשלא יֹ ְ
"לֹא ָהיְ ָתה ָפ ָרה רוֹ ָצה ָל ֵצאת ֵ -אין מוֹ ִּצ ִּ
אמרו ְש ַתיִּ ם ָש ֲחטו.
יאין ִּע ָמה ֲאדו ָמה ֶ -שלא יֹ ְ
וְ ֵאין מוֹ ִּצ ִּ
ַר ִּבי אוֹ ֵמר:
לֹא ִּמן ַה ֵשם הוא זֶ ה,
ֶא ָלא ִּמשום ֶש ֶנ ֱא ַמר" :אֹ ָתה" – ְל ַב ָדה" (פרה ג,ז).
ו ַּת ָנא ַּק ָמאָ ,הא כ ִתיב "אֹ ָתה"!
ַּמאן ַּת ָנא ַּק ָמא?
ַּר ִבי ִשמעוֹ ן ִהיא,
ד ָד ֵריש ַּטע ֵמיה ִדק ָרא.

רש"י
כל הפרשה כולה .של פרה כמו
שעבודותיה סדורות זו אחר זו:
משמע מוציא מיד משמע
ומשמע ממילא .כשתדקדק בה
אינך יכול להשוות שיטת
הפרשה בשוה שיהיו כל
מקראותיה שוים זה עם זה
אלא יש בהן שמשמע מקרא זה
מוציא מכלל משמע מקרא
שלפניו מה שפסל זה הכשיר זה
או מה שהכשיר זה פוסל זה ויש
משמעות
מקראות
בה
שמתקיימין ממילא משמעותו
שהמשמע עומד במקומו ואינו
מוציא מכלל חבירו ולפי סידורן
יש לך להבין מהו המוציא מכלל
חבירו ומי משמע ממילא ועכשיו
דורש והולך את כולה:
לאלעזר .שהוא סגן:
בשלמא למאן דאמר לדורות
בכהן הדיוט שפיר .דכיון דלא
קבע לה קרא בהדיא סגן או כהן
גדול .כל כהנים כשרין בה:
שלא יאמרו שתים שחטו.
וקי''ל שכל מלאכות הנעשות
עמה פוסלות אותה כדתנן (פרה
פ''ד משנה ד') :כל העוסק בפרה
מתחילה ועד סוף פוסלין אותה
במלאכה ולקמן (דף מג ).נמי
אמרינן ושחט אותה שלא
ישחוט אחרת עמה:
משום שנאמר אותה .והוציא
אותה:
דדריש טעמא דקרא .בבבא
מציעא (דף קטו ).אלמנה עשירה
ממשכנין אותה עניה אין
ממשכנין אותה מפני שאתה
צריך להחזיר לה ואתה משיאה
שם רע בשכינותיה:
דאפיק חמור בהדה .דלתנא
קמא שרי דליכא שמא יאמרו
לרבי אסור דהא אותה כתיב:

ַּמאי ֵבינַּ ייהו?
ִא ָיכא ֵבינַּ ייהו:
מג,א ד ַּא ֵפיק ֲחמוֹ ר ַּב ֲה ָדה.
אתה" (במדבר יט ,ג) ֶׁ -שלא יִ שחוֹ ט ַּא ֶׁח ֶׁרת ִע ָמה.
"וְּ ָש ַחט ָ
"לְּ ָפנָ יו" –
ל ַּרב ֶׁ -שלא יַּ ִס ַּיח ַּדעתוֹ ִמ ֶׁמ ָנה,
לִ שמו ֵאל ֶׁ -שי ֵהא זָ ר שוֹ ֵחט ו ֶׁאל ָעזָ ר רוֹ ֶׁאה.

רש"י

ולקח אלעזר הכהן .בקבלת
דמה:
לשמואל .דדייק לפניו לומר
שהזר כשר לשחיטה איצטריך
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בקבלת מום
למיכתב ֶׁשר ֵאיןָ -בה
א וַּ י ַּד ֵבר יהוָ ה ֶׁאל-מ ֶֹׁשה ו ֶׁאלַּ -א ֲהרֹן לֵ אמֹר .ב זֹאת ֻח ַּקת ַּהתוֹ ָרה ֲא ֶׁשר-צִ ָוה יהוָ ה לֵ אמֹר ַּד ֵבר ֶׁאל-בנֵי ִיש ָר ֵאל ו ִיקחו ֵאלֶׁ ָיך ָפ ָרה ֲא ֻד ָמה ת ִמ ָימה ֲא
דמה אלעזר
לאהדורהה ָזה ֶׁאל-נֹכַּ ח
ֲא ֶׁשר לֹאָ -עלָ ה ָעלֶׁ ָיה עֹל .ג ונ ַּת ֶׁתם א ָֹתה ֶׁאלֶׁ -אל ָעזָ ר ַּהכ ֵֹהן והוֹ צִ יא א ָֹתה ֶׁאלִ -מחוץ לַּ ַּמ ֲח ֶׁנה ו ָש ַּחט א ָֹתה ל ָפנָ יו .ד ולָ ַּקח ֶׁאל ָעזָ ר ַּהכ ֵֹהן ִמ ָד ָמה ב ֶׁאצ ָבעוֹ ו ִ
לאלעזר דאי כתב
מדמה ַּעת(והזה באצבעו)
פנֵי א ֶֹׁהל-מוֹ ֵעד ִמ ָד ָמה ֶׁשבַּ ע פ ָע ִמים .ה ו ָש ַּרף ֶׁאתַּ -ה ָפ ָרה ל ֵעינָ יו ֶׁאת-ע ָֹרה ו ֶׁאת-ב ָש ָרה ו ֶׁאתָ -ד ָמה ַּעלִ -פר ָשה ִישרֹף .ו ולָ ַּקח ַּהכ ֵֹהן ֵעץ ֶׁא ֶׁרז ו ֵאזוֹ
ולקחב ושנִי תוֹ לָ
דאשוחט קאי:
משמעם ו ָר ַּחץ
הוה ָדיו ַּב ַּמיִ
ו ִהשלִ יך ֶׁאל-תוֹ ך ש ֵר ַּפת ַּה ָפ ָרה .ז וכִ ֶׁבס בגָ ָדיו ַּהכ ֵֹהן ו ָר ַּחץ ב ָשרוֹ ַּב ַּמיִם ו ַּא ַּחר ָיבֹא ֶׁאלַּ -ה ַּמ ֲח ֶׁנה ו ָט ֵמא ַּהכ ֵֹהן ַּעדָ -ה ָע ֶׁרב .ח ו ַּהש ֵֹרף א ָֹתה יכַּ ֵבס בגָ
שחיטה באלעזר
דאמרוא .י
נמיח ָטאת ִה
ִיח ִמחוץ לַּ ַּמ ֲח ֶׁנה ב ָמקוֹ ם ָטהוֹ ר ו ָהי ָתה לַּ ֲע ַּדת בנֵ יִ -יש ָר ֵאל ל ִמש ֶׁמ ֶׁרת ל ֵמי
לרב.נ ִָדה ַּ
ב ָשרוֹ ַּב ָמיִ ם ו ָט ֵמא ַּעדָ -ה ָע ֶׁרב .ט ו ָא ַּסף ִאיש ָטהוֹ ר ֵאת ֵא ֶׁפר ַּה ָפ ָרה ו ִהנ ַּ
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ישי ו ַּביוֹ ם ַּהשבִ ִיעי יִט ָהר ו ִאם-לֹא יִת ַּח ָטא ַּ
הוא ִית ַּח ָטא-בוֹ ַּביוֹ ם ַּהשלִ ִ
מיעוט אחר מיעוט לאלעזר ולא
ואיןל ָכלַּ -ה ָב
אחרת בא ֶֹׁה
יִת ַּח ָטא ֶׁאתִ -מש ַּכן יהוָ ה ִט ֵמא ונִ כר ָתה ַּהנ ֶֶׁׁפש ַּה ִהוא ִמ ִיש ָר ֵאל ִכי ֵמי נִ ָדה לֹא-ז ַֹּרק ָעלָ יו ָט ֵמא ִיה ֶׁיה עוֹ ד ֻטמ ָאתוֹ בוֹ  .יד זֹאת ַּהתוֹ ָרה ָא ָדם ִכיָ -ימו
מיעוטא אחר מיעוט
כו':לַּ לֶׁ -ח ֶׁרב אוֹ ב ֵמת אוֹ -
ֶׁאלָ -הא ֶֹׁהל וכָ לֲ -א ֶׁשר ָבא ֶֹׁהל יִט ָמא ִשב ַּעת ָי ִמים .טו וכֹל כלִ י ָפתו ַּח ֲא ֶׁשר ֵאין-צָ ִמיד ָפ ִתיל ָעלָ יו ָט ֵמא הוא .טז וכֹל ֲא ֶׁשר-י ִַּגע ַּעל-פנֵי ַּה ָש ֶׁדה ַּב ֲח
עץל-ארז לשמואל.
הכהןה ָזה ַּע
ב ֶׁעצֶׁ ם ָא ָדם אוֹ ב ָק ֶׁבר יִ ט ָמא ִשב ַּעת ָי ִמים .יז ולָ קחו לַּ ָט ֵמא ֵמ ֲע ַּפר ש ֵר ַּפת ַּה ַּח ָטאת ונָ ַּתן ָעלָ יו ַּמיִם ַּח ִיים ֶׁאלֶׁ -כלִ י .יח ולָ ַּקח ֵאזוֹ ב ו ָטבַּ ל ַּב ַּמיִם ִאיש
ולקח ָטהוֹ ר ו ִ
והזאה באלעזר
קבלהו ִחטאוֹ
דאמר ַּהשבִ ִיעי
ישי ובַּ יוֹ ם
ָהא ֶֹׁהל ו ַּעלָ -כלַּ -ה ֵכלִ ים ו ַּעלַּ -הנ ָפשוֹ ת ֲא ֶׁשר ָהיוָ -שם ו ַּעלַּ -הנֹגֵ ַּע ַּב ֶׁעצֶׁ ם אוֹ ֶׁב ָחלָ ל אוֹ בַּ ֵמת אוֹ ַּב ָקבֶׁ ר .יט ו ִה ָזה ַּה ָטהֹר ַּעלַּ -ה ָט ֵמא ַּביוֹ ם ַּהשלִ ִ
הואי כתיב בה כהן לאכשורי
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ַּביוֹ ם ַּהשבִ ִיעי וכִ ֶׁבס בגָ ָדיו ו ָר ַּחץ ַּב ַּמ ִים ו ָט ֵהר ָב ָע ֶׁרב .כ ו ִאיש ֲא ֶׁשר-יִט ָמא ולֹא ִית ַּח ָטא ונִכר ָתה ַּהנ ֶֶׁׁפש ַּה ִהוא ִמתוֹ ך ַּה ָק ָהל ִכי ֶׁאתִ -מק ַּדש י השלכת עץ ארז בכהן הדיוט הוי
משמע ַּהנֹגַּ ַּעת
האיא ו ַּהנ ֶֶׁׁפש
ָעלָ יו ָט ֵמא הוא .כא ו ָהי ָתה לָ ֶׁהם ל ֻח ַּקת עוֹ לָ ם ו ַּמ ֵזה ֵמיַּ -הנ ִָדה יכַּ ֵבס בגָ ָדיו ו ַּהנֹגֵ ַּע ב ֵמי ַּהנ ִָדה יִט ָמא ַּעדָ -ה ָע ֶׁרב .כב וכֹל ֲא ֶׁשר-י ִַּגע-בוֹ ַּה ָט ֵמא יִ ט ָמ
מוציא מיד משמע
ִתט ָמא ַּעדָ -ה ָע ֶׁרב{ .פ} (במדבר פרק יט א-כב)
וכן כל הני דאמרינן ולרב
דמכשר קבלה בכהן הדיוט הוי

"וְּ לָ ַקח ֶאלְּ ָעזָ ר ַהכ ֵֹהן ִמ ָד ָמה ְּב ֶא ְּצ ָבעוֹ " (במדבר יט ,ד),
לִ שמו ֵאל  -ל ַּא ֲהדו ֵריה ל ֶׁאל ָעזָ ר.
ל ַּרב ָ -הוֵ י ִמיעוט ַּא ַּחר ִמיעוט .ו ֵאין ִמיעוט ַּא ַּחר ִמיעוט ֶׁא ָלא ל ַּרבוֹ תַּ ,ד ֲא ִפילו כ ֵֹהן ֶׁהדיוֹ ט.
"וְּ לָ ַקח ַהכ ֵֹהן ֵעץ ֶא ֶרז וְּ ֵאזוֹ ב ו ְּשנִ י תוֹ לָ ַעת" (במדבר יט ,ו),
לִ שמו ֵאל ַּ -ד ֲא ִפילו בכֹ ֵהן ֶׁהדיוֹ ט.
ל ַּרב – ִאיצט ִריךָ ,סל ָקא ַּד ֲע ָתך ָא ִמינָ אֵ :כיוָ ן דלָ או גו ָפה ד ָפ ָרה נִ ינהו ,לָ א לִ ָיב ֵעי כ ֵֹהן,
ָקא ַּמש ַּמע לָ ן.
"וְּ כִ ֶבס ְּבגָ ָדיו ַהכ ֵֹהן" (במדבר יט ,ז)  -בכִ יהונוֹ .
"וְּ ָט ֵמא ַהכ ֵֹהן ַעד ָה ָע ֶרב" (במדבר יט ,ז)  -כ ֵֹהן בכִ יהונוֹ לדוֹ רוֹ ת.
ָהנִ ָיחא ל ַּמאן ד ָא ַּמר :לדוֹ רוֹ ת בכֹ ֵהן ֶׁהדיוֹ ט ַּש ִפיר,
ֶׁא ָלא ל ַּמאן ד ָא ַּמר :לדוֹ רוֹ ת בכֹ ֵהן ָגדוֹ ל,
ָהש ָתא כ ֵֹהן ָגדוֹ ל ָב ֵעינַּ ן בכִ יהונוֹ ִמ ָיב ֲעיָ א?
ִאיןִ ,מיל ָתא ד ָאתיָ א ב ַּקל וָ חוֹ ֶׁמר ָט ַּרח וכָ ַּתב לָ ה ק ָרא.
"וְּ ָא ַסף ִאיש ָטהוֹ ר ֶאת ֵא ֶפר ַה ָפ ָרה וְּ ִה ִנ ַיח" (במדבר יט ,ט),
" ִאיש"  -ל ַּהכ ִשיר ֶׁאת ַּה ָזר.
" ָטהוֹ ר"  -ל ַּהכ ִשיר ֶׁאת ָה ִא ָשה.
"וְּ ִה ִנ ַיח" ִ -מי ֶׁש ֵיש בוֹ ַּד ַּעת ל ַּה ִנ ַּיח,
יָ צאו ֵח ֵרש שוֹ ֶׁטה ו ָק ָטן ֶׁש ֵאין ָב ֶׁהן ַּד ַּעת ל ַּה ִנ ַּיח.
["וְּ לָ ְּקחו לַ ָט ֵמא ֵמ ֲע ַפר ְּש ֵר ַפת ַה ַח ָטאת וְּ נָ ַתן ָעלָ יו ַמיִ ם ַח ִיים ֶאלֶ -כלִ י" (במדבר יט ,יז)].
תנַּן ָה ָתם:
" ַהכֹל ְכ ֵש ִּרין ְל ַק ֵדש
חוץ ֵמ ֵח ֵרש שוֹ ֶטה וְ ָק ָטן.
ַר ִּבי יְׁ הו ָדה:
ַמ ְכ ִּשיר ְב ָק ָטן,
ופוֹ ֵסל ְב ִּא ָשה ו ְב ַאנְ ְדרוֹ גִּ ינוֹ ס" (פרה ה ,ד).
ַּמאי ַּטע ָמא ד ַּר ָבנַּ ן?
ִדכ ִתיב" :וְּ לָ ְּקחו לַ ָט ֵמא ֵמ ֲע ַפר ְּש ֵר ַפת ַה ַח ָטאת" (במדבר יט ,יז) –
ָהנָך ד ָפסלִ י לָ ך ַּב ֲא ִס ָיפה ָ -פסלִ י לָ ך ב ִקידוש,
ו ָהנָ ך ד ַּאכ ָש ִרי לָ ך ַּב ֲא ִס ָיפה ַּ -אכ ָש ִרי לָ ך ב ִקידוש.
ו ַּר ִבי יהו ָדה?
ִאם ֵכן לֵ ָימא ק ָרא 'ולָ ַּקח'ַּ ,מאי "וְּ לָ ְּקחו"?
ַּד ֲא ִפילו ָק ָטן ד ָפסלִ י לָ ך ָה ָתם,
ָהכָ א ָ -כ ֵשר.
" ִּא ָשה" מנָ א לֵ יה?

רש"י
אשה מנא ליה .וכן אנדרוגינוס
משום ספק אשה:
ורבנן .אמרי לך לעולם אדלעיל
קאי והא דלא כתיב ולקח לשון
יחיד דאי כתיב ולקח ונתן הוי
אמינא עד דשקיל חד האפר

"וְּ נָ ַתן"  -ולֹא 'ונָ תנָ ה'.
ו ַּר ָבנַּ ן?
ִאי ָכ ַּתב ַּר ֲח ָמנָ א' :ולָ ַּקח ונָ ַּתן'ֲ ,הוָ ה ָא ִמינָ א ַּעד ד ָש ֵקיל ַּחד ויָ ֵהיב ַּחד,
ָכ ַּתב ַּר ֲח ָמנָ א "וְּ לָ ְּקחו".
ו ִאי ָכ ַּתב ַּר ֲח ָמנָ א' :ולָ קחו ונָ תנו'ֲ ,הוָ ה ָא ִמינָ אַּ :עד ד ָשקלֵ י ת ֵרי ויָ ֲהבֵ י ת ֵרי,
ָכ ַּתב ַּר ֲח ָמנָ א "וְּ לָ ְּקחו" "וְּ נָ ַתן" (במדבר יט ,יז) ַּ -ד ֲא ִפילו ָשקלֵ י ת ֵרי ויָ ֵהיב ַּחד.
"וְּ לָ ַקח ֵאזוֹ ב וְּ ָט ַבל ַב ַמיִ ם ִאיש ָטהוֹ ר" (במדבר יט ,יח),
ל ַּר ָבנַּןִ " ,איש"  -ולֹא ִא ָשה.
" ָטהוֹ ר"  -ל ַּהכ ִשיר ֶׁאת ַּה ָק ָטן,
ול ַּר ִבי יהו ָדהִ " ,איש"  -ולֹא ָק ָטן,
" ָטהוֹ ר"  -ל ַּהכ ִשיר ֶׁאת ָה ִא ָשה.
ֵמ ִיתיבֵ י:
" ַהכֹל ְכ ֵש ִּרין ְל ַהזוֹ ת חוץ ִּמטו ְמטוֹ ם וְ ַאנְ ְדרוֹ גִּ ינוֹ ס וְ ִּא ָשה,
יעתוֹ ו ַמ ֶזה" (פרה יב ,י).
וְ ָק ָטן ֶש ֵיש בוֹ ַד ַעת ִּא ָשה ְמ ַס ְי ָ
מג,ב ולָ א ָפלֵ יג ַּר ִבי יהו ָדה!
ָא ַּמר ַא ַביֵׁי:
ֵכיוָ ן ד ָא ַּמר ָמרַּ :מש ָמע מוֹ צִ יא ִמ ָיד ַּמש ָמע ,ו ַּמש ָמע ִמ ֵמילָ אָ ,פלֵ יג.
"וְּ ִה ָזה ַה ָטהֹר ַעל ַה ָט ֵמא" (במדבר יט ,יט),
" ָטהֹר" ִ -מכלָ ל ֶׁשהוא ָט ֵמא,
לִ ֵימד ַּעל טבול יוֹ ם ֶׁש ָכ ֵשר ב ָפ ָרה.
ָא ַּמר ַר ִבי ַא ִסי:
ִכי ָהוו ָבה ַר ִבי יוֹ ָחנָ ן ו ֵׁריש לָ ִקיש לָ א ַּמס ֵקי ִמ ָינהֶׁ ,א ָלא כ ַּמאי ד ַּמ ִסיק ַּת ֲעלָ א ִמ ֵבי כ ָרבָ א.
ֶׁא ָלא ָאמ ֵריַּ " :מש ָמע מוֹ צִ יא ִמ ָיד ַּמש ָמע ,ו ַּמש ָמע ִמ ֵמילָ א".
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ָתנֵ י ַּת ָנא ַּק ֵמיה ד ַר ִבי יוֹ ָחנָ ן:
" ָכל ַה ְש ִּחיטוֹ ת ְכ ֵשירוֹ ת ְבזָ ר,
חוץ ִּמ ֶשל ָפ ָרה".
ָא ַּמר לֵ יה ַר ִבי יוֹ ָחנָ ן:
פוק תנֵ י ל ָב ָרא,
לֹא ָמצִ ינו ש ִח ָיטה בזָ ר פסולָ ה.
ו ַּר ִבי יוֹ ָחנָן ,לֹא ִמ ָיב ֲעיָ א ל ַּת ָנא דלָ א צָ יֵ ית,
ֶׁא ָלא ֲא ִפילו ל ַּר ֵביה לֹא צָ יֵ ית.
ד ָא ַּמר ַר ִבי יוֹ ָחנָ ן ִמשום ַר ִּבי ִּש ְׁמעוֹּ ן ֶבן יְׁ הוֹּ ָצ ָדק:
ש ִח ַּיטת ָפ ָרה בזָ ר  -פסולָ ה.
וַּ ֲאנִ י אוֹ ֵמר :כ ֵש ָירה .לֹא ָמצִ ינו ש ִח ָיטה ֶׁשפסולָ ה בזָ ר.
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" ָבא לוֹ ֵא ֶצל ָפרוֹ ְשנִּ ָיה[ ,וְ סוֹ ֵמ ְך ְש ֵתי יָ ָדיו ָע ָליו ו ִּמ ְתוַ ֶדה,
ָ
ָ
יתי ו ְבנֵ י ַא ֲהרֹן ַעם ְקדוֹ ֶשך].
אתי ְל ָפנֶ יך ֲאנִּ י ו ֵב ִּ
יתי ָפ ַש ְע ִּתי ָח ָט ִּ
וְ ָכ ְך ָהיָ ה אוֹ ֵמרָ " :א ָנא ַה ֵשם! ָעוִּ ִּ
ַּמאי שנָ א בוִ ידוי ִראשוֹ ן דלא ָא ַּמר" :ובנֵ י ַּא ֲהרן ַּעם קדוֹ ֶׁש ָך"
ו ַּמאי שנָ א בוִ ידוי ֵשנִ י ד ָא ַּמר" :ו ְבנֵ י ַא ֲהרֹן ַעם ְקדוֹ ֶש ְך"?
ָתנָ א דבֵ י ַר ִּבי יִּ ְׁש ָמ ֵעאל:
" ָכ ְך ִּהיא ִּמ ַדת ַה ִּדין נוֹ ֶתנֶ ת ,מו ָטב יָ בֹא זַ ַכאי וִּ ַיכ ֵפר ַעל ַה ַח ָייב.
וְ ַאל יָ בֹא ַח ָייב וִּ ַיכ ֵפר ַעל ַה ַח ָייב".

רש"י
מדת הדין נותנת .כלומר כך יפה
לומר שאחר שהתודה על עצמו
ויהא זכאי ראוי לכפר על
אחרים:

 .411מג ,ב
ִמשְְׁׁנָה
ְש ָחטוֹ וְ ִּק ֵבל ַב ִּמזְ ָרק ֶאת ָדמוֹ ,
וְ נוֹ ְתנוֹ ְל ִּמי ֶשהוא ְמ ָמ ֵרס בוֹ ,
יעי ֶש ַב ֵה ָיכל,
ַעל ָהרוֹ ֶבד ָה ְר ִּב ִּ
ְכ ֵדי ֶשלא יִּ ְקרוֹ ש.
נָ ַטל ַמ ְח ָתה וְ ָע ָלה ְלרֹאש ַה ִּמזְ ֵב ַח,
ימיוֹ ת,
ו ִּפ ָנה ֶג ָח ִּלים ֵא ָיל ְך וְ ֵא ָיל ְך וְ חוֹ ֶתה ִּמן ַה ְמעו ָכלוֹ ת ַה ְפנִּ ִּ
יעי ֶש ָב ֲעזָ ָרה.
יחה ַעל ָהרוֹ ֶבד ָה ְר ִּב ִּ
וְ יָ ַרד וְ ִּה ִּנ ָ
ְב ָכל יוֹ ם ָהיָ ה חוֹ ֶתה ְב ֶשל ֶכ ֶסף ,ו ְמ ָע ֶרה ְבתוֹ ְך ֶשל זָ ָהב,
וְ ַהיוֹ ם חוֹ ֶתה ְב ֶשל זָ ָהב ו ָבה ָהיָ ה ַמ ְכנִּ יס.
ְב ָכל יוֹ ם ְב ֶשל ַא ְר ַב ַעת ַק ִּבין ,ו ְמ ָע ֶרה ְלתוֹ ְך ְשל ֶֹשת ַק ִּבין,
וְ ַהיוֹ ם חוֹ ֶתה ִּב ְשל ֶֹשת ַק ִּבין ו ָבה ָהיָ ה ַמ ְכנִּ יס.
ַר ִּבי יוֹּ ֵסי אוֹ ֵמר:
ְב ָכל יוֹ ם חוֹ ֶתה ְב ֶשל ְס ָאה ו ְמ ָע ֶרה ְבתוֹ ְך ְשל ֶֹשת ַק ִּבין,
וְ ַהיוֹ ם חוֹ ֶתה ִּב ְשל ֶֹשת ַק ִּבין ו ָבה ָהיָ ה ַמ ְכנִּ יס.
ְב ָכל יוֹ ם ָהיְ ָתה ְכ ֵב ָדה ,וְ ַהיוֹ ם ַק ָלה.
ְב ָכל יוֹ ם ָהיְ ָתה יָ ָדה ְק ָצ ָרה ,וְ ַהיוֹ ם ֲארו ָכה.
ְב ָכל יוֹ ם ָהיְ ָתה זְ ָה ָבה יָ רוֹ ק וְ ַהיוֹ ם ָאדוֹ ם.
ִּד ְב ֵרי ַר ִּבי ְׁמנַ ֵחם.
ְב ָכל יוֹ ם ַמ ְק ִּריב ְפ ָרס ַב ַש ֲח ִּרית ו ְפ ָרס ֵבין ָה ַע ְר ַביִּ ם,
וְ ַהיוֹ ם מוֹ ִּסיף ְמלֹא ָח ְפנָ יו.
ְב ָכל יוֹ ם ָהיְ ָתה ַד ָקה,
וְ ַהיוֹ ם ַד ָקה ִּמן ַה ַד ָקה.
ְב ָכל יוֹ ם ֹכ ֲהנִּ ים עוֹ ִּלין ְב ִּמזְ ָרחוֹ ֶשל ֶכ ֶבש ,וְ יוֹ ְר ִּדין ְב ַמ ֲע ָרבוֹ ,
וְ ַהיוֹ ם כ ֵֹהן ָגדוֹ ל עוֹ ֶלה ָב ֶא ְמ ַצע וְ יוֹ ֵרד ָב ֶא ְמ ַצע.
ַר ִּבי יְׁ הו ָדה אוֹ ֵמר:
ְלעוֹ ָלם כ ֵֹהן ָגדוֹ ל עוֹ ֶלה ָב ֶא ְמ ַצע וְ יוֹ ֵרד ָב ֶא ְמ ַצע.
ְב ָכל יוֹ ם כ ֵֹהן ָגדוֹ ל ְמ ַק ֵדש יָ ָדיו וְ ַרגְ ָליו ִּמן ַה ִּכיוֹ ר,
וְ ַהיוֹ ם ִּמן ַה ִּקיתוֹ ן ֶשל זָ ָהב.
ַר ִּבי יְׁ הו ָדה אוֹ ֵמר:
ְלעוֹ ָלם כ ֵֹהן ָגדוֹ ל ְמ ַק ֵדש יָ ָדיו וְ ַרגְ ָליו ִּמן ַה ִּקיתוֹ ן ֶשל זָ ָהב.
ְב ָכל יוֹ ם ָהיו ָשם ַא ְר ַבע ַמ ֲע ָרכוֹ ת,
וְ ַהיוֹ ם ָח ֵמש,
ִּד ְב ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִּאיר.
ַר ִּבי יוֹּ ֵסי אוֹ ֵמר:
ְב ָכל יוֹ ם ָשלֹש וְ ַהיוֹ ם ַא ְר ַבע.
ַר ִּבי יְׁ הו ָדה אוֹ ֵמר:
ְב ָכל יוֹ ם ְש ַתיִּ ם ,וְ ַהיוֹ ם ָשלֹש.

ְׁג ָמ ָרא

ו ָהכ ִתיב" :וְּ כָ ל ָא ָדם ל ֹא יִ ְּהיֶ ה ְּבאֹ ֶהל מוֹ ֵעד"( 142ויקרא טז ,יז)!
ָא ַּמר ַרב יְהו ָדה:
תנֵ י ֶׁשל ֵהיכָ ל.
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אהל מוֹ ֵעד בבואו לכפר בקודש עד צאתו
וכָ ל ָא ָדם לֹא ִיה ֶׁיה ב ֶׁ

רש"י
מתני'
למי שהיה ממרס בו .מיגס בו:
שלא יקרוש .כשישהה עד
שתעשה עבודת הקטורת כמו
שסדורות בפרשה:
על הרובד הרביעי .כל הרצפה
עשויה שורות שורות טבלאות
אבני שיש וכל שורה ושורה
קרויה רובד וקא סלקא דעתיה
דעל שורה רביעית שמפתח
ההיכל ולפנים קאמר:
מחתה .גחלים והניחם עד
שיחפון קטורת ויתן לתוך הכף
ואח''כ יכניס כף ומחתה לפנים:
בכל יום .כשחותה גחלים
ממערכה שניה של קטורת
להכניס על המזבח הפנימי
לקטורת שחרית וערבית:
חותה בשל כסף .מפרש טעמא
בגמ':
והיום חותה וכו' .טעמא דיוה''כ
בכולהו משום חולשא דכהן
גדול:
והיום ארוכה .כדי שיתן ידו
למטה מזרועו ותהא זרועו
מסייעתו:
פרס .חצי מנה:
מוסיף מלא חפניו .שמכניס
לפני ולפנים לבד מפרס שחרית
ושל ערבית הניתן על מזבח
הפנימי:
והיום דקה מן הדקה .זו שהיה
מכניס לפני ולפנים היה מחזיר
ערב יוה''כ למכתשת ושוחקה
הדק:
בכל יום כהנים .העולים למזבח
עולים בשפת מזרחו של כבש
שהמזרח הוא לימין העולה
שהרי פניו לצפון כשעולה בכבש
שהוא בדרום וכיון דכל תחילת
פנותיו לימין אין נאה שיהא
מקיף שלא לצורך ורוחב הכבש
שש עשרה אמה עולה במזרח
ומקיף את המזבח לעבודתו
וירד לצד שמאל בשפת מערב:
והיום .כהן גדול מראה כבודו
וחיבתן של ישראל שהוא שלוחן
ועושה עצמו כבן בית ואם בא
לעלות למזבח להקיף כגון למתן
דמים תמידין ומוספין ואילו
ואיל העם מקיף את כל הכבש
לצורך ושלא לצורך:
ארבע מערכות כו' .מפרש
בגמרא:
גמ'
והא כתיב וכל אדם וגו'.
ומוקמינן לה לקמן בשמעתין
בשעת הקטורת ואת אמרת
ממרס בו על הרובד רביעי
שבהיכל:
תני של היכל .כשיוצא מן
ההיכל לעזרה מונה את הרובדין
והוי האי רביעי להיכל:

 .414מג ,ב – מד ,א
ָתנו ַּר ָבנַּ ן:
""וְּ כָ ל ָא ָדם ל ֹא יִ ְּהיֶ ה ְּבאֹ ֶהל מוֹ ֵעד" (ויקרא טז ,יז).
מד,א יָ כוֹ ל ֲא ִּפילו ָב ֲעזָ ָרה?
ַת ְלמוד לוֹ ַמרְּ " :באֹ ֶהל מוֹ ֵעד" (ויקרא טז ,יז).
ֵאין ִּלי ֶא ָלא ְבאֹ ֶהל מוֹ ֵעד ֶש ַב ִּמ ְד ָברִּ ,שילֹה ו ֵבית עוֹ ָל ִּמים ִּמ ַניִּ ן?
ַת ְלמוד לוֹ ַמרַ " :בקֹ ֶדש" (ויקרא טז ,יז).
ֵאין ִּלי ֶא ָלא ִּב ְש ַעת ַה ְק ָט ָרהִּ ,ב ְש ַעת ַמ ַתן ָד ִּמים ִּמ ַניִּ ן?
ַת ְלמוד לוֹ ַמרְּ " :בבֹאוֹ לְּ כַ ֵפר" (ויקרא טז ,יז).
יאתוֹ ִּמ ַניִּ ן?
יצ ָ
יסתוֹ ִּ ,ב ִּ
ֵאין ִּלי ֶא ָלא ִּב ְכנִּ ָ
ַת ְלמוד לוֹ ַמרַ " :עד ֵצאתוֹ " (ויקרא טז ,יז).
"וְּ כִ ֶפר ַב ֲעדוֹ ו ְּב ַעד ֵביתוֹ ו ְּב ַעד ָכל ְּק ַהל יִ ְּש ָר ֵאל" (ויקרא טז ,יז),
ַכ ָפ ָרתוֹ קוֹ ֶד ֶמת ְל ַכ ָפ ַרת ֵביתוֹ ,
ַכ ָפ ַרת ֵביתוֹ קוֹ ֶד ֶמת ְל ַכ ָפ ַרת ֶא ָחיו ַהכֹ ֲהנִּ ים,
ַכ ָפ ַרת ֶא ָחיו ַהכֹ ֲהנִּ ים קוֹ ֶד ֶמת ְל ַכ ָפ ַרת ָכל ְק ַהל יִּ ְש ָר ֵאל".
ָא ַּמר ָמר:
" ֵאין ִּלי ֶא ָלא ִּב ְש ַעת ַה ְק ָט ָרה".
ַּמאי ַּמש ַּמע?
ָא ַּמר ָרבָ א ,וכֵ ן ָא ַּמר ַר ִבי יִצְ ָחק ַבר ַאבְ ִד ִימי ,וכֵ ן ָא ַּמר ַר ִבי ֶּאלְ ָעזָ ר:
ָא ַּמר ק ָרא" :וְּ כִ ֶפר ַב ֲעדוֹ ו ְּב ַעד ֵביתוֹ ו ְּב ַעד ָכל ְּק ַהל יִ ְּש ָר ֵאל" (ויקרא טז ,יז),
ֵאיזֶׁ הו ַּכ ָפ ָרה ֶׁש ָשוָ ה לוֹ ולבֵ יתוֹ ול ֶׁא ָחיו ַּהכֹ ֲהנִ ים ולכָ ל ק ַּהל יִ ש ָר ֵאל?
ֱהוֵ י אוֹ ֵמר זֶׁ ה ַּהק ָט ַּרת ַּהקטוֹ ֶׁרת.
קטוֹ ֶׁרת מכַּ ֶׁפ ֶׁרת?
ִאין,
ד ָהא ָתנֵ י ַר ִבי ֲחנַ נְ יָא:
" ָל ַמ ְדנו ַל ְקטוֹ ֶרת ֶש ְמ ַכ ֶפ ֶרת ֶש ֶנ ֱא ַמר" :וַ ִי ֵתן ֶאת ַה ְּקטֹ ֶרת וַ יְּ כַ ֵפר ַעל ָה ָעם" (במדבר יז ,יב)".
ו ָתנָ א דבֵ י ַר ִּבי יִּ ְׁש ָמ ֵעאל:
" ַעל ַמה ְקטוֹ ֶרת ְמ ַכ ֶפ ֶרת?
ַעל ָלשוֹ ן ָה ַרע,
יָ בֹא ָד ָבר ֶש ַב ֲח ַשאי ,וִּ ַיכ ֵפר ַעל ַמ ֲע ֵשה ֲח ַשאי".

רש"י
יכול אף בכל העזרה .לא יהא
אדם עומד כשהכהן מקטיר
קטרת לפני ולפנים:
אין לי אלא בשעת הקטרת
קטורת .לקמיה מפרש מאי
משמע:
הוי אומר זו הקטרת קטרת.
דאילו מתן דמים אין שוה
בכולם שהפר מכפר עליו ועל
הכהנים והשעיר על ישראל:
על לשון הרע .כי ההיא דקרח
לשון הרע הוה דכתיב (במדבר
יז) אתם המיתם את עם ה'
וסתם לשון הרע בחשאי הוא:

 .412מד ,א-ב
תנַּן ָה ָתם:
"פוֹ ְר ִּשין ִּמ ֵבין ָהאו ָלם וְ ַל ִּמזְ ֵב ַח ִּב ְש ַעת ַה ְק ָט ָרה" (כלים א ,ט).
ָא ַּמר ַר ִבי ֶּאלְ ָעזָ ר:
לֹא ָשנו ֶׁא ָלא ִבש ַּעת ַּהק ָט ָרה ד ֵהיכָ ל,
ֲאבָ ל ִבש ַּעת ַּהק ָט ָרה דלִ פנַּ י לִ פנִ ים,
ֵמ ֵהיכָ ל ָ -פר ִשי,
ִמ ֵבין ָהאולָ ם ולַּ ִמז ֵב ַּח  -לָ א ָפר ִשי.
מ ִתיב ַרב ַא ָדא ַבר ַא ֲהבָ ה ,ו ָאמ ִרי לָ ה כ ִדי:
" ַר ִּבי יוֹּ ֵסי אוֹ ֵמר:
ְכ ֵשם ֶשפוֹ ְר ִּשין ִּמ ֵבין ָהאו ָלם וְ ַל ִּמזְ ֵב ַח ִּב ְש ַעת ַה ְק ָט ָרה,
יח,
ָכ ְך פוֹ ְר ִּשין ִּב ְש ַעת ַמ ַתן ַפר כ ֵֹהן ָמ ִּש ַ
ו ַפר ֶה ְע ֵלם ָד ָבר ֶשל ִּציבור,
ו ְש ִּע ֵירי ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה.
ָהאַ ,מה ַמ ֲע ָלה יֵ ש ֵבין ַה ֵה ָיכל ְל ֵבין ָהאו ָלם וְ ַל ִּמזְ ֵב ַח?
ֶא ָלאֶ ,ש ַב ֵה ָיכל  -פוֹ ְר ִּשין ֵבין ִּב ְש ַעת ַה ְק ָט ָרה ו ֵבין ֶשלא ִּב ְש ַעת ַה ְק ָט ָרה,
ו ִּמ ֵבין ָהאו ָלם וְ ַל ִּמזְ ֵב ַח ֵ -אין פוֹ ְר ִּשין ֶא ָלא ִּב ְש ַעת ַה ְק ָט ָרה".
ִבש ַּעת ַּהק ָט ָרה ִמ ָיהא ָפר ִשיַּ ,מאי לָ או ִבש ַּעת ַּהק ָט ָרה דלִ פנַּ י לִ פנִ ים!
לֹאִ ,בש ַּעת ַּהק ָט ָרה ד ֵהיכָ ל.
ִאי ָהכִ י,
ָהא " ָמה ַמ ֲע ָלה" ותו לֹא?!
ָהא ִא ָיכא ָהא ַּמ ֲעלָ ה :ד ִאילו ֵמ ֵהיכָ ל ָפר ִשי ֵבין ִבש ַּעת ַּהק ָט ָרה ִד ֵידיה ֵבין ִבש ַּעת ַּהק ָט ָרה דלִ פנַּ י לִ פנִ ים,
ו ִאילו ִמ ֵבין ָהאולָ ם ולַּ ִמז ֵב ַּח לָ א ָפר ִשי ֶׁא ָלא ִבש ַּעת ַּהק ָט ָרה ד ֵהיכָ ל!
ָהא ָק ָתנֵ יֶ " :א ָלא ֶש ַב ֵה ָיכל פוֹ ְר ִּשין ֵבין ִּב ְש ַעת ַה ְק ָט ָרה ו ֵבין ֶשלא ִּב ְש ַעת ַה ְק ָט ָרה,
מד,ב ו ִּמ ֵבין ָהאו ָלם וְ ַל ִּמזְ ֵב ַח ֵאין פוֹ ְר ִּשין ^ ֶא ָלא ִּב ְש ַעת ַה ְק ָט ָרה".
ו ָהא ִא ָיכא ָהא ַּמ ֲעלָ ה ,ד ִאילו ֵמ ֵהיכָ ל ָפר ִשי ֵבין ִבקדו ָשה ִד ֵידיהֵ ,בין ִבקדו ָשה דלִ פנַּ י ולִ פנִ ים,
ו ִאילו ִמ ֵבין ָהאולָ ם ולַּ ִמז ֵב ַּח לָ א ָפר ִשי ֶׁא ָלא ִבקדו ָשה ד ֵהיכָ ל!
ָא ַּמר ָרבָ א:
ישה ַּא ַּחת ִהיא.
ֵשם פ ִר ָ

רש"י
מבין האולם ולמזבח .מכל אויר כ''ב
אמות שביניהם:
ל''ש אלא בשעת הקטרה דהיכל.
דמזבח הפנימי שחרית וערבית שהרי
סמוך לו:
אבל בשעת הקטרה דלפני ולפנים.
מהיכל שהוא סמוך לו פרשי אבל
מבין האולם ולמזבח שהוא מרוחק
לא פרשי:
בשעת מתן פר כהן משיח .הבא על
אחת מכל המצות שטעה בהוראת
עצמו ועשה ומתן דמו על הפרוכת
ועל מזבח הזהב:
ושעירי עבודת כוכבים .ציבור שעבדו
ע''ז בהוראת בית דין מביאים פר
לעולה ושעיר לחטאת כדכתיב
בפרשת שלח לך אנשים (שם טו)
ואותו שעיר מתן דמו על הפרוכת
ואינו נאכל כדילפינן בסיפרא וסיפרי
ובמסכת זבחים (דף מז:).
הא מה מעלה יש כו' .האי הא כמו
הרי כלומר מעתה מעלה יש בפרישה
בין היכל לבין אולם ולמזבח:
בין בשעת הקטרה כו' .קא סלקא
דעתיה בין בשעת הקטרה דלפני
ולפנים בין שלא בשעת הקטרה
דלפני ולפנים אלא בשעת מתן דמים
דלפני ולפנים:
ומבין אולם ולמזבח אין פורשין.
משום לפני ולפנים אלא בשעת
הקטרה אבל לא בשעת מתן דמים:
מאי לאו כו' .כדפרישית:
לא בשעת הקטרה דהיכל .קאמר
דפורשים מבין האולם ולמזבח והכי
קתני כשם שפורשים מבין האולם
בשעת הקטרה דהיכל כך פורשין
בשעת מתן פר כהן משיח דהוי נמי
בהיכל:
אי הכי .דכשם שפורשין בשעת
הקטרה אהיכל קאי ולא אדלפני
ולפנים הא מה מעלה יש בתמיה וכי
אין עוד מעלה אלא הא דשלא בשעת
הקטרה דלפני לפנים דקתני שבהיכל
פורשין בין בשעת הקטרה בין דהיכל
בין לפני לפנים בין שלא בשעת
הקטרה אלא בשעת מתן דמים בין
דהיכל בין לפני ולפנים ומבין האולם
ולמזבח לא פרשינן שלא בשעת
הקטרה דהיא שעת מתן דמים דלפני
ולפנים אלא בשעת הקטרה דהיכל
דהא אפילו בשעת הקטרה יש מעלה
דאילו מהיכל פרשי כו':
הא קתני .בניחותא ה''נ קאמר האי
שלא בשעת הקטרה דקאמר שלא
בשעת הקטרה דהיכל קאמר אלא
בשעת הקטרה היא לפני לפנים:
בין בשעת הקטרה[ .דהיכל] והא
שלא בשעת הקטרה דקתני תנא שלא
בשעת הקטרה דידיה אלא בשעת
הקטרה דלפני ולפנים:
בקדושה .מתן דמים:
שם פרישה אחת .כולה חדא מעלה
היא דמהיכל פרשי [משום] לפני
ולפנים בין בשביל הקטרה ובין
בשביל מתן דמים ומבין האולם
ולמזבח לא [פרשי] בשביל לפני
לפנים כלל וכיון דאשמועינן דמשום
הקטרה דלפני ולפנים לא פרשי לא
איצטריך לאשמועינן משום מתן
דמים:

 .413מד ,ב
ָא ַּמר ָמר:
יח ,ו ַפר ֶה ְע ֵלם ָד ָבר ֶשל ִּצבור ,ו ְש ִּע ֵירי ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה".
ש
מ
ן
ֹה
כ
ר
פ
ן
ת
מ
ת
ע
ש
ב
ין
ש
ֵ ָ ִּ ַ
" ָכ ְך פוֹ ְר ִּ ִּ ְ ַ ַ ַ ַ
מנָ א לָ ן?
ָא ַּמר ַר ִבי ְפ ָדת:
ָאתיָ א " ַכ ָפ ָרה" " ַכ ָפ ָרה" ִמיוֹ ם ַּה ִכפו ִרים.
ָא ַּמר ַרב ַא ָדא ַבר ַא ֲהבָ ה:
ש ַּמע ִמ ָינהַ " :מ ֲעלוֹ ת" (כלים א ,ח) דאוֹ ַּרי ָיתא,
ו ָהכִ י ג ִמ ִירי להו.
ד ִאי ָסל ָקא ַּד ֲע ָתך ד ַּר ָבנַּן ַּ -מאי שנָ א ֵבין ָהאולָ ם ולַּ ִמז ֵב ַּח?
ִדיל ָמא ִמיקרו ו ָעיילִ י ִמכו ָלה ֲעזָ ָרה ִנַּמי נִפרשוִ ,דיל ָמא ִמיקרו ו ָעיילִ י!
ֵבין ָהאולָ ם ולַּ ִמז ֵב ַּח ֵ -כיוָ ן דלָ א ַּמפ ִסיק ִמ ֵידי ,לָ א ִמינכ ָרא ִמיל ָתא.
ֲעזָ ָרה ֵ -כיוָ ן ד ִא ָכא ִמז ֵב ַּח ַּה ִחיצוֹ ן ַּמפ ִסיקִ ,מינכ ָרא ִמיל ָתא.
ָא ַּמר ָרבָ א:
ש ַּמע ִמ ָינה :קדו ַּשת אולָ ם ו ֵהיכָ ל ֲח ָדא ִמיל ָתא ִהיא.
ד ִאי ָסל ָקא ַּד ֲע ָתך ש ֵתי קדושוֹ ת נִ ינהו,
אולָ ם גו ֵפיה גזֵ ָירה ונֵ יקום ונִ גזוֹ ר גזֵ ָירה לִ גזֵ ָירה?!
לֹא ,אולָ ם ובֵ ין ָהאולָ ם ולַּ ִמז ֵב ַּח ֲח ָדא קדו ָשה ִהיא,
ֵהיכָ ל ואולָ ם ש ֵתי קדושוֹ ת.

רש"י
מעלות דאורייתא .מעלות שמנו
חכמים במשנה במסכת כלים
בפ''ק (משנה ח) דקאמר התם
הר הבית מקודש מירושלים
והחיל מהר הבית ועזרת נשים
מן החיל ועזרת ישראל משל
נשים ושל כהנים משל ישראל
ובין האולם ולמזבח מן העזרה
וההיכל מבין האולם ולמזבח
דאורייתא נינהו הלכה למשה
מסיני והכי גמירי להו הלכך
לענין פרישה נמי דקרא לא
איצטריך פרישה אלא מהיכל
כדכתיב וכל אדם לא יהיה
באהל מועד ואתו רבנן וגזור בין
האולם ולמזבח דילמא מיקרי
ועייל להיכל ולא נמשכה שאר
עזרה לאותה גזירה שהרי בין
אולם ולמזבח קדושה אחת היא
ושאר כל העזרה קדושה אחת
ובין האולם למזבח גופה גזירה
והויא לה שאר עזרה גזירה
לגזירה ואי סלקא דעתך מעלות
דקתני התם דרבנן נינהו אבל
מדאורייתא בין האולם ולמזבח
וכל העזרה חדא קדושה היא
מ''ש כו':
מכולה עזרה נמי [נפרשו].
משום הא גזירה גופה דהא
כולה חדא גזירה:
ש''מ .מדגזר בין האולם
ולמזבח פרישה:
קדושת היכל ואולם חדא היא.
ואולם נמי אהל מועד מקרי
ועביד הרחקה לפרוש מבין
האולם ולמזבח פרישה לכל
העזרה דילמא עייל לאולם וקא
עבר אלא יהיה באהל מועד:
אולם ובין האולם ולמזבח חדא
היא .וכי גזור אולם אטו היכל
אימשיך האויר דבין האולם
בההיא גזירה:

 .411מד ,ב

" ְב ָכל יוֹ ם ָהיָ ה חוֹ ֶתה ְב ֶשל ֶכ ֶסף [ו ְמ ָע ֶרה ְבתוֹ ְך ֶשל זָ ָהב,
וְ ַהיוֹ ם חוֹ ֶתה ְב ֶשל זָ ָהב ו ָבה ָהיָ ה ַמ ְכנִּ יס].
ַּמאי ַּטע ָמא?
ַּהתוֹ ָרה ָח ָסה ַּעל ָממוֹ נָן ֶׁשל יִ ש ָר ֵאל.
"וְ ַהיוֹ ם חוֹ ֶתה ְב ֶשל זָ ָהב ו ָבה ָהיָ ה ַמ ְכנִּ יס".
ַּמאי ַּטע ָמא?
ִמשום חול ָשא דכֹ ֵהן ָגדוֹ ל.

" ְב ָכל יוֹ ם ְב ֶשל ַא ְר ַב ַעת ַק ִּבין [ו ְמ ָע ֶרה ְלתוֹ ְך ְשל ֶֹשת ַק ִּבין,
וְ ַהיוֹ ם חוֹ ֶתה ִּב ְשל ֶֹשת ַק ִּבין ו ָבה ָהיָ ה ַמ ְכנִּ יס.
ַר ִּבי יוֹּ ֵסי אוֹ ֵמר:
ְב ָכל יוֹ ם חוֹ ֶתה ְב ֶשל ְס ָאה ו ְמ ָע ֶרה ְבתוֹ ְך ְשל ֶֹשת ַק ִּבין"].
ָתנָ א:
"נִּ ְת ַפ ְזרו לוֹ ַקב ֶג ָח ִּליםְ ,מ ַכ ְב ָדן ָל ַא ָמה" (תמיד לג.).
ָתנֵ י ֲח ָדאַ " :קב",
ו ָתנֵ י ִא ָידךַ " :ק ַביִּ ים".
ִבשלָ ָמא ַּהך ד ָתנֵ י ַּקב כ ַּר ָבנַּ ן.
ֶׁא ָלא ַּהך ד ָתנֵ י " ַק ַביִּ ים"ַּ ,מ ִני?
לֹא ַּר ָבנַּן,
ולָ א ַּר ִבי יוֹ ֵסי!
ָא ַּמר ַרב ִח ְס ָדא:
ַּר ִבי יִ ש ָמ ֵעאל בנוֹ ֶׁשל ַּר ִבי יוֹ ָחנָ ן ֶׁבן ברוֹ ָקה ִהיא,
ד ַּתניָ א:
" ַר ִּבי יִּ ְׁש ָמ ֵעאל ְׁבנוֹּ ֶשל ַר ִּבי יוֹּ ָחנָ ן ֶבן ְׁברוֹּ ָקה אוֹ ֵמר:
ְב ֶשל ַק ַביִּ ים ָהיָ ה ַמ ְכנִּ יס".
ַרב ַא ִשי ָא ַּמר:
ֲא ִפילו ֵת ָימא ַּר ִבי יוֹ ֵסי,
ו ָהכִ י ָק ָא ַּמר :בכָ ל יוֹ ם ָהיָ ה חוֹ ֶׁתה ב ֶׁשל ס ָאה ִמד ָב ִרית ,ומ ָע ֶׁרה לתוֹ ך של ֶֹׁשת ַּק ִבין ירו ַּשל ִמיוֹ ת.

רש"י
חסה על ממונן .ואנן נמי חסינן
וחתיית גחלים שוחקת את הכלי
ומחסרתו:
משום חולשא .שטורח הוא
לערות מכלי אל כלי:
קב גחלים .כשמערה של ארבעת
קבין לתוך של שלשה מתפזר לו
קב גחלים הוא מכבדו לתוך
אמה סילון של עזרה היוצאת
לנחל קדרון:
ולא רבי יוסי .דאי ר' יוסי
שלשה מתפזרין:
בשל קביין היה מכניס .וחותה
בשל ד' קבין כרבנן שאמרו בשל
ד' קבין היה חותה:
סאה מדברית .ששת קבין
מדבריות וכשבאו לירושלים
הוסיפו שתות על המדות
ונעשות ששת קבין מדבריות
חמש ירושלמיות וכשחותה בשל
סאה מדברית מערה לתוך
שלשת קבין ירושלמיות נתפזרו
לו קביין ירושלמיות:

 .411מד ,ב
" ְב ָכל יוֹ ם ָהיְ ָתה ְכ ֵב ָידה וְ ַהיוֹ ם ַק ָלה".
ָתנָ א:
ְ
" ְב ָכל יוֹ ם ָהיְ ָתה ִּג ְל ָדה ָע ֶבה ,וְ ַהיוֹ ם ַרך".
" ְב ָכל יוֹ ם ָהיְ ָתה ְק ָצ ָרה וְ ַהיוֹ ם ֲארו ָכה".
ַּמאי ַּטע ָמא?
כ ֵדי ֶׁשת ֵהא זרוֹ עוֹ ֶׁשל כ ֵֹהן ָגדוֹ ל מ ַּס ַּייעתוֹ .
ָתנָ א:
יא ְש ִּתיק
" ְב ָכל יוֹ ם לֹא ָהיָ ה ָלה נִּ ַ
יא ְש ִּתיק,
וְ ַהיוֹ ם ָהיָ ה ָלה נִּ ַ
ִּד ְב ֵרי ֶבן ַה ְסגָ ן".
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ונשמע קולו בבואו אל הקודש" (שמות כח ,לו)

רש"י
היה גלדה עבה .דופנה עבה לכך
היתה כבדה:
רך .דק:
ניאשתיק .טבעת בראשה
שמקשקש ומשמיע קול משום
ונשמע קולו בבואו וגו' (שמות
כח):

 .411מד ,ב – מה ,א
" ְב ָכל יוֹ ם ָהיָ ה זְ ָה ָבה יָ רוֹ ק".
ָא ַּמר ַרב ִח ְס ָדא:
ִשב ָעה ז ָהבִ ים ֵהן:
זָ ָהב,
וזָ ָהב טוֹ ב,
וז ַּהב אוֹ ִפיר (מלכים א' י ,יא),
וזָ ָהב מו ָפז (מלכים א' י ,יח),
וזָ ָהב ָשחוט (מלכים א' י ,יז),
וזָ ָהב ָסגור (מלכים א' י ,כא),
וז ַּהב ַּפרוָ יִ ם (דברי הימים ב' ג ,ו).
זָ ָהב וזָ ָהב טוֹ ב " -וזְּ ַהב ָה ָא ֶרץ ַה ִהוא טוֹ ב" (בראשית ב ,יב).
ז ַּהב אוֹ ִפיר  -ד ָא ֵתי ֵמאוֹ ִפיר.
מה,א זָ ָהב מו ָפז – ^ ֶׁשדוֹ ֶׁמה לפז.
זָ ָהב ָשחוט ֶׁ -שנִ טוֶׁ ה כחוט.
זָ ָהב ָסגור  -ב ָש ָעה ֶׁשנִ פ ָתח ָכל ַּה ֲחנויוֹ ת נִ סגָ רוֹ ת.
זָ ָהב ַּפרוָ יִ ם ֶׁ -שדוֹ ֶׁמה ל ַּדם ַּה ָפ ִרים.
ַרב ַא ִשי ָא ַּמר:
ֲח ִמ ָשה ֵהן:
וכָ ל ַּחד ו ַּחד ִאית ֵביה זָ ָהב וזָ ָהב טוֹ ב.
ַּתניָ א ִנַּמי ָהכִ י:
" ְב ָכל יוֹ ם ָהיָ ה זְ ָה ָבה יָ רוֹ ק וְ ַהיוֹ ם ָאדוֹ ם,
וְ ַהיְ ינו זָ ָהב ַפ ְרוָ יִּ םֶ ,שדוֹ ֶמה ְל ַדם ַה ָפ ִּרים".

רש"י
וזהב הארץ ההוא טוב .מכלל
דאיכא זהב סתמא:
שדומה לפז .מצהיב כמרגלית:
שנטווה כחוט .מפני שהוא רך:
כל החנויות נסגרות .שאין מכר
לזהב אחר מפני זה:
תניא נמי הכי .דעל שם שדומה
לדם הפרים נקרא זהב פרוים
בדברי הימים (ב ג):

 .411מה ,א
" ְב ָכל יוֹ ם ַמ ְק ִּריב ְפ ָרס ַש ֲח ִּרית [ו ְפ ָרס ֵבין ָה ַע ְר ַביִּ ם,
וְ ַהיוֹ ם מוֹ ִּסיף ְמלֹא ָח ְפנָ יו].
ְב ָכל יוֹ ם ָהיְ ָתה ַד ָקה,
וְ ַהיוֹ ם ַד ָקה ִּמן ַה ַד ָקה".
ָתנו ַּר ָבנָ ן:
"" ַד ָקה" (ויקרא טז ,יב).
ַמה ַת ְלמוד לוֹ ַמר? וַ ֲהלֹא ְכ ָבר נֶ ֱא ַמר" :וְּ ָש ַח ְּק ָת ִמ ֶמנָ ה ָה ֵדק" (שמות ל-לו)!
ֶא ָלא ְל ָה ִּביא ַד ָקה ִּמן ַה ַד ָקה".
" ְב ָכל יוֹ ם כ ֲֹהנִּ ים עוֹ ִּלין ְב ִּמזְ ָרחוֹ ֶשל ֶכ ֶבש".
ד ָא ַּמר ָמר:
"כל ִּפינוֹ ת ֶש ַא ָתה פוֹ נֶ ה לֹא יְ הו ֶא ָלא ֶד ֶר ְך יָ ִּמיןַ ,ל ִּמזְ ָרח".
ָ
"וְ ַהיוֹ ם עוֹ ֶלה ָב ֶא ְמ ַצע וְ יוֹ ֵרד ָב ֶא ְמ ַצע".
ַּמאי ַּטע ָמא?
ִמשום כבוֹ דוֹ דכ ֵֹהן ָגדוֹ ל.
ְב ָכל יוֹ ם כ ֵֹהן ָגדוֹ ל ְמ ַק ֵדש יָ ָדיו וְ ַרגְ ָליו ִּמן ַה ִּכיוֹ ר,
[וְ ַהיוֹ ם ִּמן ַה ִּקיתוֹ ן ֶשל זָ ָהב"].
ַּמאי ַּטע ָמא?
ִמשום כבוֹ דוֹ ֶׁשל כ ֵֹהן ָגדוֹ ל.

רש"י
והלא כבר נאמר .בשל כל ימות
השנה ושחקת ממנה הדק:
אלא דרך ימין .שהוא למזרח
שהרי הכבש בדרום לכך עולה
במזרחו של כבש שסמוך ליפנות
לימין:
משום כבודו .להראות חשיבותו
שהוא כבן בית ומקיף לצורך
ושלא לצורך:

 .411מה ,א – מו ,א
"ב ָכל יוֹ ם ָהיו ָשם ַא ְר ַבע ַמ ֲע ָרכוֹ ת":
ְ
ָתנו ַּר ָבנָ ן:
"ב ָכל יוֹ ם ָהיו ְש ַתיִּ ם ַמ ֲע ָרכוֹ ת וְ ַהיוֹ ם ָשלֹש.
ְ
ַא ַחת ַ -מ ֲע ָר ָכה גְ דוֹ ָלה,
וְ ַא ַחת ַ -מ ֲע ָר ָכה ְשנִּ יָ ה ֶשל ְקטוֹ ֶרת,
יפין בוֹ ַביוֹ ם,
וְ ַא ַחת ֶ -שמוֹ ִּס ִּ
ִּד ְב ֵרי ַר ִּבי יְׁ הו ָדה.
ַר ִּבי יוֹּ ֵסי אוֹ ֵמר:
ְב ָכל יוֹ ם ָשלֹש וְ ַהיוֹ ם ַא ְר ַבע.
ַא ַחת ֶ -של ַמ ֲע ָר ָכה גְ דוֹ ָלה,
וְ ַא ַחת ַ -מ ֲע ָר ָכה ְשנִּ יָ ה ֶשל ְקטוֹ ֶרת,
וְ ַא ַחת ֶ -של ִּקיום ָה ֵאש.
יפין בוֹ ַביוֹ ם,
וְ ַא ַחת ֶ -שמוֹ ִּס ִּ
ַר ִּבי ֵמ ִּאיר אוֹ ֵמר:
ְב ָכל יוֹ ם ַא ְר ַבע וְ ַהיוֹ ם ָח ֵמש.
ַא ַחת ֶ -של ַמ ֲע ָר ָכה גְ דוֹ ָלה,
וְ ַא ַחת ֶ -של ַמ ֲע ָר ָכה ְשנִּ יָ ה ֶשל ְקטוֹ ֶרת,
וְ ַא ַחת ֶ -של ִּקיום ָה ֵאש,
וְ ַא ַחת ְ -ל ֵא ָיב ִּרים ו ְפ ָד ִּרים ֶשלא נִּ ְת ַע ְכלו ִּמ ָב ֶע ֶרב.
יפין בוֹ ַביוֹ ם".
וְ ַא ַחת ֶ -שמוֹ ִּס ִּ

רש"י
שמוסיפין לבו ביום .ליטול
ממנה גחלים לקטורת של לפני
ולפנים אבל קטורת של מזבח
הפנימי הרי הוא כקטורת של כל
השנה:
של קיום האש .שאם אין אש
של מערכה גדולה מתגבר
מוסיפין עליו מזה:
שלא נתעכלו .שלא ניתנו על
מערכה או ניתנו ולא הספיקו
להתעכל:
להצתת האליתא .להצית בהן
אור מערכה גדולה:
אליתא .קיסמים דקים:
ורבי יוסי הצתת אליתא מנא
ליה .שתהא בראשו של מזבח
ולא יצית על הרצפה ויעלם
כשהן דולקין על המזבח:

דכו ֵלי ָעל ָמא ִמ ַּיהת ַּתר ֵתי ִאית להו – מנָ לַּ ן?
"הוא ָהעֹלָ ה ַעל מוֹ ְּק ָדה ַעלַ -ה ִמזְּ ֵב ַח ָכלַ -ה ַליְּ לָ ה".144
ָא ַּמר ק ָראִ :
["מוֹ ְּק ָדה"]  -זוֹ ַּמ ֲע ָרכָ ה גדוֹ לָ ה,
"וְּ ֵאש ַה ִמזְּ ֵב ַח תו ַקד בוֹ "  -זוֹ ַּמ ֲע ָרכָ ה שנִ ָיה ֶׁשל קטוֹ ֶׁרת.
ו ַּר ִבי יוֹ ֵסי ִקיום ָה ֵאש מנָ א לֵ יה?
נָפ ָקא לֵ יהִ :מ"וְּ ָה ֵאש ַעל ַה ִמזְּ ֵב ַח תו ַקד בוֹ " (ויקרא ו ,ה).
ו ַּר ִבי יהו ָדה?
ַּההוא ל ַּה ָצ ַּתת ֲאלִ ָיתא הוא ַּד ֲא ָתא.
ד ַּתניָ א:
" ָהיָ ה ַר ִּבי יְׁ הו ָדה אוֹ ֵמר:
יתא ֶשלא ְת ֵהא ֶא ָלא ְברֹאשוֹ ֶשל ִּמזְ ֵב ַח?
ִּמ ַניִּ ין ְל ַה ָצ ַתת ֲא ִּל ָ
ַת ְלמוד לוֹ ַמר" :וְּ ָה ֵאש ַעל ַה ִמזְּ ֵב ַח תו ַקד בוֹ " (ויקרא ו ,ה).
ָא ַמר ַר ִּבי יוֹּ ֵסי:
ִּמ ַניִּ ין ֶשעוֹ ֶשה ַמ ֲע ָר ָכה ְל ִּקיום ֵאש?
ַת ְלמוד לוֹ ַמר" :וְּ ָה ֵאש ַעל ַה ִמזְּ ֵב ַח תו ַקד בוֹ " (ויקרא ו ,ה)".
ו ַּר ִבי יוֹ ֵסי ַּה ָצ ַּתת ֲאלִ ָיתא מנָ א לֵ יה?
נָפ ָקא לֵ יה ֵמ ֵהיכָ א דנָ פ ָקא לֵ יה ל ַּר ִבי ִשמעוֹ ן.
ד ַּתניָ א:
""וְּ נָ ְּתנו ְּבנֵ י ַא ֲהרֹן ַהכ ֵֹהן ֵאש ַעל ַה ִמזְּ ֵב ַח" (ויקרא א ,ז) –
יתא ֶשלֹא ְת ֵהא ֶא ָלא:
ימד ַעל ַה ָצ ַתת ֲא ִּל ָ
ִּל ֵ
144

צַּ ו ֶׁאתַּ -א ֲהרֹן ו ֶׁאתָ -בנָיו לֵ אמֹר זֹאת תוֹ ַּרת ָהעֹלָ ה ִהוא ָהעֹלָ ה ַּעל מוֹ ק ָדה ַּעלַּ -ה ִמז ֵב ַּח ָכלַּ -ה ַּלילָ ה ַּעדַּ -הב ֶֹׁקר ו ֵאש ַּה ִמז ֵב ַּח תו ַּקד בוֹ .

רש"י
ובכלי שרת .בלבוש בגדי כהונה:
וכי תעלה על דעתך .מאחר
שאתה למד מן האש על המזבח
תוקד בו שיהא בראשו של מזבח
כלום הוצרכנו למקרא זה
להטעינה כהן וכי תעלה על לב
שזר קרב לגבי מזבח והלא

ְבכֹ ֵהן ָכ ֵשר,
ו ִּב ְכ ִּלי ָש ֵרת,
ִּד ְב ֵרי ַר ִּבי יְׁ הו ָדה.
ָא ַמר לוֹ ַר ִּבי ִּש ְׁמעוֹּ ן:
וְ ִּכי ַת ֲע ֶלה ַעל ַד ְע ְת ָך ֶש ָזר ָק ֵרב ְלגַ ֵבי ִּמזְ ֵב ַח?
יתא ֶשלֹא ְת ֵהא ֶא ָלא ְב ֹראשוֹ ֶשל ִּמזְ ֵב ַח".
ימד ַעל ַה ָצ ַתת ֲא ִּל ָ
ֶא ָלאִּ :ל ֵ
ו ַּר ִבי יהו ָדה?
ִאי ֵמ ָה ָתם ֲהוָ ה ָא ִמינָ א ָק ֵאי ַּא ַּאר ָעא ו ָעבֵ יד ב ַּמפו ָחא,
ָקא ַּמש ַּמע לָ ן.
ו ַּר ִבי ֵמ ִאיר ֵאיבָ ִרים ופ ָד ִרים ֶׁשלא נִ ת ַּעכלו ִמ ָב ֶׁע ֶׁרב ,מנָ א לֵ יה?
נָפ ָקא לֵ יה ִמ"וְּ ֵאש".
ו ַּר ָבנַּ ן?
'וָ או' לֹא ָדר ִשי.
ו ַּר ָבנַּ ןֵ ,איבָ ִרים ופ ָד ִרים ֶׁשלא נִ ת ַּעכלו ִמ ָב ֶׁע ֶׁרב ַּמאי ָעבֵ יד להו?
מ ַּה ַּדר להו ל ַּמ ֲע ָרכָ ה גדוֹ לָ ה.
ד ַּתניָ א:
מה,ב " ִּמ ַניִּ ין ְל ֵא ָיב ִּרים ו ְפ ָד ִּרים ֶשלא נִּ ְת ַע ְכלו ִּמ ָב ֶע ֶרב ^ ֶשסוֹ ְד ָרן ַעל ַג ֵבי ִּמזְ ֵב ַח,
יקן ֶ -שסוֹ ְד ָרן ַעל ַה ֶכ ֶבש אוֹ ַעל ַג ֵבי סוֹ ֵבבַ ,עד ֶש ַי ֲע ֶשה ַמ ֲע ָר ָכה ְגדוֹ ָלה ,וְ סוֹ ְד ָרן?
וְ ִּאם ֵאין ַמ ְחזִּ ָ
ַת ְלמוד לוֹ ַמרֲ " :א ֶשר תֹאכַ ל ָה ֵאש ֶאת ָהעֹלָ ה ַעל ַה ִמזְּ ֵב ַח" (ויקרא ו ,ג)".
ו ַּר ִבי ֵמ ִאיר?
ִעיכולֵ י עוֹ לָ ה ַּ -א ָתה ַּמ ֲחזִ יר,
ו ִאי ַּא ָתה ַּמ ֲחזִ יר ִ -עיכולֵ י קטוֹ ֶׁרת.
יעזֶ ר ֶבן יַ ֲעקֹּב:
ד ָתנִ י ַר ִבי ֲחנַ נְ יָא ַבר ַמנְ יו ִמי ִבדבֵ י ַר ִּבי ֱא ִּל ֶ
"" ֲא ֶשר תֹאכַ ל ָה ֵאש ֶאת ָהעֹלָ ה ַעל ַה ִמזְּ ֵב ַח" (ויקרא ו ,ג) –
ִּעיכו ֵלי עוֹ ָלה ַ -א ָתה ַמ ֲחזִּ יר,
וְ ִּאי ַא ָתה ַמ ֲחזִּ יר ִּ -עיכו ֵלי ְקטוֹ ֶרת".
דכו ֵלי ָעל ָמא ִמ ַּיהת מוֹ ִס ִיפין בוֹ ַּביוֹ ם ִאית להו,
מנָ א להו?
נָפ ָקא להוִ :מ"וְּ ָה ֵאש" (ויקרא ו ,ג).
וַּ ֲא ִפילו ל ַּמאן דלָ א ָד ֵריש 'וָ א"ו',
'וָ א"ו' ֶׁ'ה"א' ָ -ד ֵריש.
" ֵאש ָת ִמיד" ל ַּמאי ֲא ָתא?
ִמ ָיב ֵעי לֵ יה לכִ ד ַּתניָ א:
ימד ַעל ַמ ֲע ָר ָכה ְשנִּ ָיה ֶשל ְקטוֹ ֶרת,
"" ֵאש ָת ִמיד תו ַקד ַעל ַה ִמזְּ ֵב ַח ל ֹא ִתכְּ ֶבה" (ויקרא ו ,ו) ִּ -ל ֵ
ֶשלא ְת ֵהא ֶא ָלא ַעל ִּמזְ ֵב ַח ַה ִּחיצוֹ ן.
ֵאש ַמ ְח ָתה,
ו ְמנוֹ ָרה ִּמ ַניִּ ין?

רש"י
אש תמיד תוקד למאי אתא.
כיון דדרשת כל מוקדות
דענינא:
שלא תהא אלא על מזבח
החיצון .דהאי קרא במזבח
העולה כתיב:

וְ ִּדין הוא :נֶ ֶא ְמ ָרה " ֵאש" ִּב ְקטוֹ ֶרת וְ נֶ ֶא ְמ ָרה " ֵאש" ְב ַמ ְח ָתה ו ְמנוֹ ָרה,
ַמה ְל ַה ָלן ַעל ִּמזְ ֵב ַח ַה ִּחיצוֹ ןַ ,אף ָכאן ַעל ִּמזְ ֵב ַח ַה ִּחיצוֹ ן.
אוֹ ְכ ָל ְך ְל ֶד ֶר ְך זוֹ :
נֶ ֶא ְמ ָרה " ֵאש" ִּב ְקטוֹ ֶרת וְ נֶ ֶא ְמ ָרה " ֵאש" ְב ַמ ְח ָתה ו ִּב ְמנוֹ ָרה,
ַמה ְל ַה ָלן ְב ָסמו ְך לוֹ ַ ,אף ַמ ְח ָתה ו ְמנוֹ ָרה ְב ָסמו ְך לוֹ .
ַת ְלמוד לוֹ ַמרֵ " :אש ָת ִמיד תו ַקד ַעל ַה ִמזְּ ֵב ַח ל ֹא ִתכְּ ֶבה" (ויקרא ו ,ו) –
" ֵאש ָת ִמיד" (שמות כז ,כ) ֶש ָא ַמ ְר ִּתי ְל ָך  -לֹא ְת ֵהא ֶא ָלא ְברֹאשוֹ ֶשל ִּמזְ ֵב ַח ַה ִּחיצוֹ ן.
ָל ַמ ְדנו ֵאש ִּל ְמנוֹ ָרהֵ ,אש ְל ַמ ְח ָתה ִּמ ַניִּ ין?
וְ ִּדין הוא :נֶ ֶא ְמ ָרה ֵאש ְב ַמ ְח ָתה ,וְ נֶ ֶא ְמ ָרה ֵאש ִּב ְמנוֹ ָרה,
ַמה ְל ַה ָלן ַעל ַג ֵבי ִּמזְ ֵב ַח ַה ִּחיצוֹ ןַ ,אף ָכאן ַעל ִּמזְ ֵב ַח ַה ִּחיצוֹ ן.
אוֹ ְכ ָל ְך ְל ֶד ֶר ְך זוֹ  :נֶ ֶא ְמ ָרה " ֵאש" ִּב ְקטוֹ ֶרת ,וְ נֶ ֶא ְמ ָרה " ֵאש" ְב ַמ ְח ָתה,
ַמה ְל ַה ָלן ְב ָסמו ְך לוֹ ַאף ָכאן ְב ָסמו ְך לוֹ !
ַת ְלמוד לוֹ ַמר" :וְּ לָ ַקח ְּמל ֹא ַה ַמ ְּח ָתה ַג ֲחלֵ י ֵאש ֵמ ַעל ַה ִמזְּ ֵב ַח ִמ ִל ְּפנֵ י ה'" (ויקרא טז ,יב),
ֵאיזֶ הו ִּמזְ ֵב ַח ִּמ ְק ָצתוֹ ִּל ְפנֵ י ה' ,וְ ֵאין כולוֹ ִּל ְפנֵ י ה'?
ֱהוֵ י אוֹ ֵמר זֶ ה ִּמזְ ֵב ַח ִּחיצוֹ ן".
ו ִאיצט ִריך ל ִמיכ ַּתבֵ " :מ ַעל ַה ִמזְּ ֵב ַח" ו ִאיצט ִריך ל ִמיכ ַּתב " ִמ ִל ְּפנֵ י ה'":
ד ִאי ָכ ַּתב ַּר ֲח ָמנָ א " ֵמ ַעל ַה ִמזְּ ֵב ַח"ֲ ,הוָ ה ָא ִמינָ א ַּמאי " ִמזְּ ֵב ַח"? ִמז ֵב ַּח ַּהפנִ ִימי,
ָכ ַּתב ַּר ֲח ָמנָ אִ " :מ ִל ְּפנֵ י ה'".
ו ִאי ָכ ַּתב ַּר ֲח ָמנָ אִ " :מ ִל ְּפנֵ י ה'"ֲ ,הוָ ה ָא ִמינָ א ַּדו ָקא ִמ ִלפנֵ י ה',
מו,א ֲאבָ ל ֵמ ַּהאי ִג ָיסא ו ֵמ ַּהאי ִג ָיסא ֵ -א ָימא לֹא,
צ ִריכָ א.

 .411מו ,א
["וְ ַא ַחת ְ -ל ֵא ָיב ִּרים ו ְפ ָד ִּרים ֶשלא נִּ ְת ַע ְכלו ִּמ ָב ֶע ֶרב"].
ָא ַּמר ַר ִבי ֶּאלְ ָעזָ ר ִמשום ַבר ַק ָפ ָרא:
אוֹ ֵמר ַּר ִבי ֵמ ִאירֵ ,איב ֵרי עוֹ לָ ה ֶׁש ִנתוֹ תרו,
עוֹ ֶׁשה לָ ֶׁהן ַּמ ֲע ָרכָ ה ִבפנֵ י ַּעצ ָמה וסוֹ ד ָרן,
וַּ ֲא ִפילו ַּב ַּש ָבת.
ַּמאי ָקא ַּמש ַּמע לָ ן?
ָתנֵ ינָ א
" ְב ָכל יוֹ ם ָהיו ָשם ַא ְר ַבע ַמ ֲע ָרכוֹ ת"!
ָא ַּמר ַר ִבי ָאבִ ין:
לֹא נִצרכָ ה ֶׁא ָלא לִ פסולִ ין.
ו ַּדו ָקא ֶׁש ָמשלָ ה ָב ֶׁהן ָהאור,
ֲאבָ ל לֹא ָמשלָ ה ָב ֶׁהן ָהאור  -לֹא.
ִא ָיכא ד ָאמ ֵרי:
ֶׁא ָחד כ ֵש ִירין ו ֶׁא ָחד פסולִ ין,
ִאי ָמשלָ ה ָב ֶׁהן ָהאור ִ -אין,
ו ִאי לֹא  -לֹא.
"וַּ ֲא ִפילו ַּב ַּש ָבת".
ָתנֵ ינָ א!
"וְ ַהיוֹ ם ָח ֵמש"!
ָא ַּמר ַרב ַא ָחא ַבר יַ ֲעקֹב:
ִאיצט ִריך,
ָסל ָקא ַּד ֲע ָתך ָא ִמינָ אָ :הנֵ י ִמ ֵילי ֵהיכָ א ד ָחל יוֹ ם ַּה ִכפו ִרים לִ היוֹ ת ַּא ַּחר ַּה ַּש ָבת,
ד ֶׁחלבֵ י ַּש ָבת ק ֵרבִ ין ביוֹ ם ַּה ִכפו ִרים,
ֲאבָ ל ב ֶׁאמצַּ ע ַּש ָבת - ,לֹא,
ָקא ַּמש ַּמע לָ ן.
ָא ַּמר ָרבָ א:
ַּמאן ַּהאי דלֹא ָחיֵ יש ל ִקמ ֵחיה?
ָהא " ְב ָכל יוֹ ם" תנַּן!
ַּקשיָ א.
ופלִ יגָ א ד ַּרב הונָ א,
ד ָא ַּמר :ת ִח ָילתוֹ  -דוֹ ָחה,
סוֹ פוֹ ֵ -אינוֹ דוֹ ֶׁחה.

רש"י
הכי גרסינן אומר היה ר''מ
איברי עולה שניתותרו כו' .ולא
גרסינן עולת חול דאי גרסי' ליה
מאי תנינא דקא פריך ליה הא
אתא לאשמועינן שבת ואם
תאמר הכי פריך ליה בכל יום
תנן ואפילו בשבת דהא הדר
פריך ליה תו אפילו בשבת
פירכא אחריתי:
מאי קמ''ל .דקאמר עושה להן
מערכה בחול תנינא בכל יום היו
שם ד' מערכות וחדא מינייהו
לאיברים שניתותרו:
לפסולין .הנך דאם עלו לא
ירדו:
שמשלה בהן האור .דמההיא
שעתא נעשו לחמו של מזבח:
תנינא היום חמש .והרי יוה''כ
כשבת וקתני דאיברי תמיד של
ערב יוה''כ עושה להן מערכה
ביוה''כ:
בכל יום .היו ארבע מערכות תנן
ואפילו שבת במשמע:
ופליגא דרב הונא .אדבר קפרא
ואדרבא דאמר בכל יום
דמתניתין דווקא הוא ואפי'
בשבת דרב הונא סבר בכל יום
לבר משבת:
תחילתו דוחה .תמיד של שבת
נשחט בשבת וקרב בשבת:
סופו אינו דוחה .תמיד של ערב
שבת אין אבריו נקטרין
משתחשך אלא מעלן מבעוד
יום:

 .411מו ,א-ב
גו ָפא
" ָא ַּמר ַרב הונָ א:
ָת ִמיד ,ת ִח ָילתוֹ  -דוֹ ָחה ,סוֹ פוֹ ֵ -אינוֹ דוֹ ֶׁחה.
ַּמאי " ֵאינוֹ דוֹ ֶׁחה"?
ַרב ִח ְס ָדא ָא ַּמר:
דוֹ ֶׁחה ֶׁאת ַּה ַּש ָבת,
ו ֵאינוֹ דוֹ ֶׁחה ֶׁאת ַּהטומ ָאה.
ו ַר ָבה ָא ַּמר:
דוֹ ֶׁחה ֶׁאת ַּהטומ ָאה,
ו ֵאינוֹ דוֹ ֶׁחה ֶׁאת ַּה ַּש ָבת.
ָא ַּמר לֵ יה ַא ַב ֵׁיי ל ַּר ָבה:
ל ִד ָידך ַּקשיָ א,
ול ַּרב ִחס ָדא ַּקשיָ א.
"ל ִד ָידך ַּקשיָ א".
ַּמאי שנָ א טומ ָאה ִדכ ִתיבְּ " :במֹ ֲעדוֹ " - ,וַּ ֲא ִפילו בטומ ָאה,
ַּש ָבת נַּ ִמי " ְּבמֹ ֲעדוֹ " וַּ ֲא ִפילו ַּב ַּש ָבת.
"ול ַּרב ִחס ָדא ַּקשיָ א".
ַּמאי שנָ א ַּש ָבת ִדכ ִתיב " ְּבמֹ ֲעדוֹ " ֲ -א ִפילו ַּב ַּש ָבת,
טומ ָאה ִנַּמי " ְּבמֹ ֲעדוֹ "  -וַּ ֲא ִפילו בטומ ָאה!
ָא ַּמר לֵ יה:
לֹא ל ִד ִידי ַּקשיָ א,
ולֹא ל ַּרב ִחס ָדא ַּקשיָ א.
ל ִד ִידי לָ א ַּקשיָ א  -סוֹ פוֹ ִכת ִח ָילתוֹ ,
מו,ב טומ ָאה  -דת ִח ָילתוֹ ַּבר ִמיד ָחא טומ ָאה הוא ,סוֹ פוֹ נַּ ִמי ָד ֵחי.
ַּש ָבת  -ת ִח ָילתוֹ לָ או ַּבר ִמיד ָחא ,סוֹ פוֹ נַּ ִמי לֹא ָד ֵחי.
ל ַּרב ִחס ָדא לֹא ַּקשיָ א,
סוֹ פוֹ ִכת ִח ָילתוֹ לֵ ית לֵ יה.
ַּש ָבת  -דהות ָרה ִהיא ַּב ִציבור ,סוֹ פוֹ נַּ ִמי ָד ֵחי.
טומ ָאה ִ -דדחויָ ה ִהיא ַּב ִציבור ,ת ִח ָלתוֹ ד ִע ַּיקר ַּכ ָפ ָרה ָד ֵחי ,סוֹ פוֹ דלָ או ִע ַּיקר ַּכ ָפ ָרה לֹא ָד ֵחי.

רש"י
הכי גרסינן גופא אמר רב הונא :
מאי אינו דוחה .אינו דוחה את
חלבים
הקטר
הטומאה
ואימורין אלא זריקת דמו בלבד
לישנא אחרינא תחילתו הקטר
חלבים סופו איברים שניתותרו
מבערב וזה שמעתי והראשון
נראה בעיני:
טומאה דתחילתו .מה תחילתו
בר מדחי טומאה הוא אם אין
כהן טהור לזרוק דמו:
שבת דתחילתו .דתמיד דערב
שבת לאו בר מידחא שבת שהרי
בין הערבים נשחט ודם נפסל
בשקיעת החמה:
דחויה היא בציבור .בקושי
הותרה וכל כמה דאפשר
מהדרינן אטהורין:

 .414מו ,ב
ִאית ַּמר:
ַּהמכַּ ֶׁבה ֵאש ַּמח ָתה ומנוֹ ָרה,
ַא ַביֵׁי ָא ַּמרַּ :ח ָייב.
ָרבָ א ָא ַּמרָ :פטור.
דכַּ ביֵ יה ברֹאשוֹ ֶׁשל ִמז ֵב ַּח ,דכו ֵלי ָעל ָמא לָ א פלִ יגֵ י  -ד ַּח ָייב.145
ִכי פלִ יגֵ י ד ַּאח ֵתיה ַּא ַּאר ָעא וכַּ ביֵ יה:
" ַא ַביֵׁי ָא ַּמרַּ :ח ָייב" – " ֵאש ַה ִמזְּ ֵב ַח" הוא.
" ָרבָ א ָא ַּמרָ :פטור" ֵ -כיוָ ן דנִ ת ָקה נִ ת ָקה.
ֶׁא ָלא ָהא ד ָא ַּמר ַרב נַ ְח ָמן ָא ַּמר ַר ָבה ַבר ֲאבוה:
ַּהמוֹ ִריד ַּג ֶׁחלֶׁ ת ֵמ ַּעל ַּג ֵבי ַּה ִמז ֵב ַּח וכִ ָיבה ַּ -ח ָייב,
כ ַּמאן? כ ַּא ַּביֵ י?!
ֲא ִפילו ֵת ָימא כ ָרבָ א,
ָה ָתם  -לֹא ִאינ ִתיק ל ִמצוָ ָתה,
ָהכָ א – ִאינ ִת ָיקה ל ִמצוָ ָתה.
ִא ָיכא ד ָאמ ֵרי:
ד ַּאח ֵתיה ַּא ַּאר ָעא וכַּ ביֵ יה ,דכו ֵלי ָעל ָמא לָ א פלִ יגֵ י – ד ָפטור.
ִכי פלִ יגֵ י דכַּ ביֵ יה ברֹאשוֹ ֶׁשל ִמז ֵב ַּח,
" ַא ַביֵׁי ָא ַּמרַּ :ח ָייב" – " ֵאש ַה ִמזְּ ֵב ַח" הוא.
" ָרבָ א ָא ַּמרָ :פטור" ֵ -כיוָ ן ֶׁשנִ ת ָקה נִ ת ָקה.
ֶׁא ָלא ָהא ד ָא ַּמר ַרב נַ ְח ָמן ָא ַּמר ַר ָבה ַבר ֲאבו ַה:
ַּהמוֹ ִריד ַּג ֶׁחלֶׁ ת ֵמ ַּעל ַּג ֵבי ַּה ִמז ֵב ַּח וכִ ָבה ַּ -ח ָייב,
כ ַּמאן?
לֹא כ ַּא ַּביֵ י ולֹא כ ָרבָ א!
ָה ָתם  -לָ א ִאינ ִתיק ל ִמצוָ ָתה,
ָהכָ א ִ -אינ ִתיק ל ִמצוָ ָתה.
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אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה (ויקרא ו ,ו)

רש"י
המכבה אש מחתה ומנורה.
לאחר שחתה גחלים למחתה או
למנורה כיבן:
חייב .משום לא תכבה:
אינתיק למצותה .לשום למחתה
ותו לא קרינן ביה אש המזבח:
דכבייה בראשו של מזבח.
לאחר שניתקה ממערכתה:

