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*הפרישה ביו"כ ופרה* .מנין לפרישת שבעה.

 .àההפרשה שבעת ימים לפני יוה''כ ללשכת פרהדרין וכן מתקינים כהן אחר תחתיו ולר''י אף אשה
אחרת ,והכהן ששורף פרה אדומה מפרישין ללשכת בית האבן שבבירה ,וילפינן לפרישה שנאמר
במילואים כאשר עשה ביום הזה צוה ה' לעשות וילפינן לפרה ולכפר עליכם ילפינן ליו''כ.
והקושיות  .1כוליה קרא לפרה ,כתיב לכפר ופרה אינה בת כפרה .2 .כוליה קרא ביו''כ ,ילפינן
לפרה בגז''ש צוה .3 .אין לומר צוה דיו''כ ,כיון שכתוב לאחר עשיה .4 .בקרבנות נאמר צוותו ,ואף
דילפינן גז''ש שיבה וביאה מיהו אי איכא דדמי טפי מינה ילפינן .5 .לא אמרינן כפרה דקרבנות
וכל הבית אב יצטרף לפרוש ,משום דיו''כ שוה למלואים שקבוע להם זמן משא''כ קרבנות.6 .
רגלים ,נוהגים שלש פעמים בשנה .7 .רגל אחד ,לא ידעינן אם זהו פסח שפתח בו הכתוב תחילה
או סוכות שמרובה מצוותו ,וכן אינו פרישת שבעה ליום אחד אלא לשבעה .8 .שמיני עצרת ,יש
קדושה לפניו ואף דאיכא ק''ו מיהו כתיב הזה ,וליכא מידי דעיקר רגל לא בעי פרישה וטפל דידיה
בעי ,והא דהוי רגל בפ''ע זהו רק לענין פייס זמן רגל קרבן שיר וברכה .9 .עצרת ,הוו שני אילים
לחובת היום משא''כ יו''כ ,דאף למ''ד שמקריבים שני אילים אחד מהם לחובת היום או דתרוייהו
הוו עולות .10 .ר''ה פר ואיל של ציבור משא''כ יו''כ שנאמר קח לך ,ואף למ''ד דבעלמא נאמר
גם על צבור מיהו ביו''כ כתיב אשר לו דמשמע משלו ,וכן תרצינן דמילואים ויו''כ שווין דהפר
לחטאת והאיל לעולה ,והעבודה בכה''ג ותחילה במקום.
 .áמנין לפרישת שבעה ביו''כ ובפרה  .1לר''י בן לוי ילפינן ממלואים שהיתה פרישת שבעה ליום
אחד ונאמר לעשות זהו מעשה פרה ולכפר זה מעשה יוה''כ .2 .לרבי יוחנן נאמר ביו''כ בזאת יבא
אהרן והיינו במה שאמור במילואים ,וידעינן ליו''כ דעלמא וכה''ג דעלמא שנאמר לעשות לכפר
אלו מעשי יוה''כ ,ובעינן הזאה כמו ביוה''כ ונכנסו מים תחת דם אבל פרישה לפרה מעלה בעלמא,
ומקשינן שבמילואים כל הכתוב בהן מעכב וא''כ הכהן שמתקינין לו צריך גם להפרישו .3 .לריש
לקיש ילפינן בבנין אב מסיני שמשה רבינו פרש ששה ימים קודם כניסתו למחנה שכינה וכדעת
ריה''ג לקמן וקסבר הזאה מעלה בעלמא ,ובעינן שבעה דחייש לטומאת אשתו נדה.
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*משה רבינו בהר* .מילואים ולדורות* .הלבשת הכהנים.

 .àמשה רבינו בהר סיני  .1וישכון כבוד ה' על הר סיני ששת ימים ,לריה''ג התורה ניתנה בששה בסיון
ואח''כ היתה פרישה בששת הימים הראשונים של הארבעים יום ,ולר''ע הענן היה מר''ח סיון
והתורה ניתנה בשבעה בו ולכו''ע שבירת הלוחות בי''ז בתמוז היתה ביום הארבעים לעליית משה
רבינו להר .2 .צורך הפרישה ,לריה''ג זהו לכל מי שנכנס למחנה שכינה וי''א שהיה דווקא במתן
תורה ,לרבי נתן כדי למרק אכילה שבמעיו ,לרבי מתיא בן חרש כדי שהתורה תינתן באימה
ויראה רתת וזיע ,ולר''ע לא היתה פרישה כלל .3 .ויקרא אל משה כאשר כל עמ''י שמעו כדי
לחלוק לו כבוד ,והא דאשכחן שרק משה רבינו שמע את הקול היה באהל מועד משא''כ בסיני ,או
כולם שמעו בקריאה משא''כ דיבור .4 .איכא סתירה האם משה רבינו יכל לבא בתוך הענן,
ומתרצינן שה' תפסו והביאו ,ולרי''ש ילפינן בגז''ש תוך שנעשה שביל כמו בים סוף.
 .áלרבי חנינא כל הכתוב במילואים אינו מעכב ולרבי יוחנן מעכב שנאמר בפרשת תצוה ככה ,ומה
שלא הוזכר בענין יליף בגז''ש פתח או ושמרתם או כי כן צֻ ויתי .ומייתי מאי בינייהו ומנלן לדורות
דלא מעכבא  .1לרב יוסף סמיכה ,ולדורות שנאמר וסמך ונרצה למימר שלמרות שאם לא סמך
נתכפר מעלה עליו הכתוב כאילו לא כיפר .2 .לרנב''י תנופה ,ולדורות שנאמר לתנופה לכפר.3 .
לרב פפא פרישת שבעה ,ולדורות מזה שרק מתקינין כהן אחר תחתיו וא''צ להפריש גם אותו.4 .
לרבינא ריבוי שבעה ומשיחה שבעה ולדורות שנאמר אשר ימשח אותו ואשר ימלא את ידו מכל
מקום ,ומשיחה מדאיצטריך קרא למעוטה או דהוקש משיחה לריבוי.
 .âהלבשת הכהנים במלואים  .1נאמר וזה הדבר לרבות מכנסיים דלא כתיבי בפרשה ,עשירית
האיפה בגז''ש זה ממנחת חינוך ,ומקרא פרשה מלשון דיבור .2 .סדר הלבשת הכהנים למיסבר
קראי ,כתונת ומצנפת לכו''ע אהרן ואח''כ בניו דקדים בין בצוואה ובין בעשיה ,ובאבנט פליגי
האם ג''כ אהרן ואח''כ בניו שנאמר ויחגור אותו אבנט ואח''כ ויחגור אותם ומשמע שאינם שוים,
או שהלבישו בבת אחת דכתיב וחגרת אותם באבנט אהרן ובניו ומשמע ששוים .3 .אבנטו של כהן
הדיוט הוא מבוץ שנאמר ויחגור אותו אבנט ואח''כ ויחגור אותם ומשמע שאינם שוים ,וי''א
שאבנטו של כהן הדיוט הוא כלאים כמו של כה''ג דכתיב וחגרת אותם באבנט אהרן ובניו ומשמע
ששוים.
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*טבילה בבועל נדה* .טומאה דחויה והותרה.

 .àנדה טובלת בלילה ופליגי האם טבילת בועל נדה ג''כ בלילה או ביום ,והשמועות  .1במשנתינו
מפרישין את הכה''ג מביתו שבעה ימים שמא יבא על אשתו ותמצא מיד ספק נדה ויטמא שבעה
ימים ,לרבי זירא ש''מ שטובל ביום דאל''כ הוי טבו''י ואינו יכול לעבוד למחרת ולרב שימי לעולם
טובל בלילה ומפרישים אותו שעה לפני השקיעה .2 .טבילת כל חייבי טבילות ביום ונדה בלילה,
ודחי דה''נ בועל נדה בלילה דאתי מחמת נדה .3 .בועל נדה כטמא מת טבילתו ביום ,ודחי
לטומאתן ואף דכתיב בהדיא איצטריך אגב סיפא שמטמא משכב ומושב .4 .קתני להדיא
בברייתא בועל נדה טבילתו ביום ,תיובתא.
 .áמפרישין כה''ג מטומאת ביתו ולא מטומאת מת ,כמ''ד טומאה הותרה בציבור או משום דטומאת
מת לא שכיחא כטומאת ביתו ,ומייתי דלרב ששת טומאה דחויה בציבור וצריך לחפש אחרי

כהנים מבית אב אחר שיעבדו ולרב נחמן הותרה וא''צ להביא מבית אב אחר ולל''ב א''צ אפילו
מאותו בית אב .והשמועות  .1המקריב מנחת העומר ונטמאת בידו אומר ומביאים אחרת תחתיה,
ודחי דאף ר''נ מודה דמהדרינן היכא דאיכא שיריים לאכילה .2 .כנ''ל במקריב מנחת פרים אילים
וכבשים ,ולר''נ איירי בפר ע''ז שלא קבוע לו זמן ,באילו של אהרן דיחיד ,וכבש הבא עם העומר
דאיכא שיריים לאכילה .3 .דם שנטמא וזרקו הורצה רק בשוגג ,לר''ע איירי ביחיד .4 .הציץ מרצה
על דם בשר וחֵ לב שנטמא בשוגג מזיד אונס רצון יחיד וצבור ,ולר''נ קאי על יחיד או בצבור שאין
קבוע להם זמן .5 .ונשא אהרן את עוון הקדשים אינו עוון פגול או נותר אלא טומאה שהותרה
בצבור ש''מ כר''נ ,ולרב ששת תנאי היא כדלקמן .6 .ציץ לר''ש מרצה אף כשאינו על מצחו
ומוכיח מכה''ג ביו''כ ויליף שנאמר תמיד לרצון וזהו אף בתלוי בסיכתא ,ולר''י קאי על היסח
הדעת בציץ וה''נ בתפילין .ולרבי יהודה מרצה דווקא בעודו במצחו וביו''כ טומאה הותרה ויליף
מהפס' על מצח ונשא ,ולר''ש אתי להו''א לקבוע לו מקום ולמסקנא למעט נשבר הציץ ור''י יליף
ממצח מצחו .7 .מזין על כה''ג וכהן השורף את הפרה לר''מ כל שבעה מלבד רביעי לרבי יוסי רק
שלישי ושביעי ולר''ח סגן הכהנים ביו''כ רק שלישי ושביעי ובכהן השורף שבעה משום מעלה,
ופלוגתייהו להו''א אם טומאה בצבור דחויה או הותרה ודחי דאי הותרה א''צ הזאה כלל ,אלא
פליגי בטבילה בזמנה מצוה ודחי דלרבי יוסי הויא מצוה ,ולמסקנא לכו''ע טבילה בזמנה מצוה
ופליגי האם מקישים הזאה לטבילה.
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