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*דיני נקיות* .טבילה בעזרה.

 .àדיני נקיות  .1כל המיסך את רגליו במקדש טעון טבילה ,והמטיל מים טעון קידוש ידים ורגלים
משום דמצוה לשפשף הניצוצות ואסור לצאת בהם משום הוצאת לעז על בניו .2 .אם יש לאדם
צואה במקומה אסור לקרות ק''ש ,ואיירי שנראית רק כשיושב ואם היא במקומה שאז נפיש
זוהמיה .3 .הנמצא בסעודה ויצא להשתין נוטל ידו אחת בפנים ואם שהה נוטל שתי ידיו ,וה''מ
שיצא לשתות ובמי שאינו איסטניס.
 .áאין אדם נכנס לעזרה אפילו טהור עד שיטבול ,והדינים  .1הטעם לבן זומא בק''ו משנוי בגדים
בכה''ג דהוי מקודש לקדש טעון טבילה ק''ו מחול לקדש וממקום שאינו ענוש כרת ,ולרבי יהודה זו
סרך טבילה כדי שיזכור טומאה ישנה שבידו ויפרוש ,ואיכא בינייהו להו''א אם כה''ג שלא טבל
מחלל עבודה ודחי דלכו''ע אינו מחלל ,ולמסקנא פליגי אם עובר בעשה .2 .לרבי יהודה מצורע
א''צ טבילה וקשה דקאמר שבמקוה של לשכת המצורעים אף כל אדם טובל ,ומתרצינן שצריך
לטבול להו''א אם לא טבל ודחי שצריך הערב שמש ,הסיח דעתו ודחי שטעון הזאת שלישי
ושביעי ,ולמסקנא שלא טבל על דעת ביאת מקדש או דקאמר לדבריהם של חכמים ודחוהו
דדווקא מצורע טובל כיון דדייש בטומאה .3 .חציצה פוסלת אף לר''י דהטעם משום סרך טבילה
דרבנן תקנו כעין דאורייתא .4 .בעי האם יכול לפטור את עצמו מן הטבילה ע''י שישחט בסכין
ארוכה ,ובעי לבן זומא אי גזרינן שמא ימשך ולרבנן דפליגי על ר''י כיון דאכתי עושה עבודה,
ועלתה בתיקו .5 .הטבילה הראשונה של הכה''ג היתה בחול ע''ג שער המים ובצד לשכתו,
ושמעינן מינה שעין עיטם גבוה מקרקע העזרה עשרים אמות של השער ושלש אמות של המקוה
סה''כ כ''ג אמות דהתקרות היו משיש.
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*הטבילות והקידושים בכה"ג* .סדר המערכה.

 .àהטבילות והקידושים של הכה''ג ומנין  .1סדר העבודה של הכה''ג :בגדי זהב לתמיד של שחר ,לבן
לעבודת היום ,זהב לאילו ואיל העם ,לבן להוצאת הכף והמחתה ,זהב לתמיד של בין הערבים,
והוצאת הכף והמחתה נכתבה שלא במקומה דאל''כ איכא רק שלש החלפות בגדים וגמירי דאיכא

חמש טבילות ועשרה קידושים .2 .על כל החלפת בגדים איכא טבילה ושתי רחיצות ידים ורגלים,
והסדר לרבנן קידוש פשיטה טבילה לבישה קידוש דקסברי שהוקשה פשיטה ללבישה לכן יש
לקדש לבוש ,ולר''מ הקידוש הראשון לאחר הפשיטה להו''א כמו שהקידוש השני לאחר הלבישה
ולמסקנא משום הבגדים שלובש אבל הקידוש השני לכו''ע כשהוא לבוש שנאמר או בגשתם ש''מ
שאינו מחוסר לבישה ,ולרבי אף הקידוש השני נעשה לפני הלבישה .3 .מנין לטבילות בשנוי
בגדים ,לרבי יהודה שנאמר בבגדי לבן ופשט ורחץ ולבש ש''מ שהמשנֶה מעבודה לעבודה טעון
טבילה ,ומבגדי זהב ללבן להו''א בק''ו שנכנס בהם לפנים ודחי שכפרתן מרובה ,ולרבי שנאמר
בבגדי זהב ורחץ במים ולבשם ובגדי זהב שנאמר בגדי קדש הם שהוקשו כל הבגדים זה לזה.4 .
מנין שעל כל טבילה יש שני קידושין ,לת''ק דרשינן שנאמר בטבילה ופשט ורחץ ורחץ ולבש ואתי
באם אינו ענין וילפינן שהטבילה במקום קדוש ,ולר''א בר''ש ק''ו מהבא לעבוד דא''צ טבילה
אלא קידוש כ''ש הכא דטעון אף קידוש ,והקידוש השני מהיקש פשיטה ללבישה.
 .áסדר המערכה ומנין לאביי אליבא דאבא שאול דקסבר שמפסיק בין הטבת חמש נרות לשתי נרות
בדם התמיד ולאחמ''כ הקטורת משא''כ לחכמים דסברי שההפסקה בקטורת  .1מערכה גדולה,
שנאמר היא העולה על מוקדה ,ועדיפא שכפרתה מרובה .2 .מערכה שניה של קטרת ,שנאמר
ואש המזבח תוקד בו אף שמכניסים ממנה להיכל ,וכן שאם לא מוצא עצים לוקח מהמערכה
הגדולה .3 .סידור שני גזירי עצים ,שנאמר ובער עליה הכהן ולא על חברתה משמע שהמערכה
השניה כבר קיימת .4 .דישון מזבח הפנימי ,אף דכתיב ביה בבקר בבוקר מכשיר עדיף ,ואמרינן
שום עצים ,או שלוקח משם אם לא ימצא עצים ,או הואיל והתחיל במערכה גומר .5 .הטבת חמש
נרות ,לאביי גמרא ולרבא דאין מעבירין על המצוות וכשנכנס להיכל פוגע במזבח לפני המנורה
שהמזבח באמצע ומשוך כלפי חוץ ונאמר את המנורה נוכח השלחן ש''מ שאין הפסקה ביניהם,
ומטיב חמש נרות דמכיון שהתחיל עושה רוב ועליו להשאיר שנים שנאמר בהיטיבו את הנרות.6 .
דם התמיד ,דגבי שני גזירי עצים כתיב בבקר בבקר ולא צריך למימר שדינהו משום שהטבת חמש
נרות קודמת לדם התמיד דהוי תלת בבוקר .7 .הטבת שתי נרות ,דחד בבקר שדינן לדם התמיד
דמכפר עדיף ,ואין ליתנו על דישון מזבח הפנימי שיהא בו תלתא בבקר ויקדם לדם התמיד דא''כ
במאי מפסקת בין הטבת חמש לשתי נרות אליבא דרבי יוחנן שצריך לחלקו לשני בקרים ולא סגי
בהרגשת העזרה .8 .קטרת ,שנאמר בהיטיבו את הנרות ואח''כ יקטירנה ,וכן בין הערבים הקטרת
קודמת לנסכים אבל לא קודמות לאיברים .9 .איברים ,שנאמר בהם רק בבקר אחד .10 .מנחה,
שאין להקדים דבר לפני תמיד של שחר שנאמר העולה ודרשינן עולה ראשונה .11 .חביתין ,עולה
ומנחה .12 .נסכים ,שום מנחה ,שלא נאמר כאיברי הבקר אלא כמנחת הבקר ,ולחכמים נסכים
נאמרו בתמיד של בין הערבים וילפינן מינייהו לשחרית ולרבי נאמר בשחר דכתיב לכבש האחד.
 .13מוספין ,זבח ונסכים ,ומשמע שרק אח''כ יכול להביא זבחים אחרים .14 .בזיכין ,שנאמר ביום
ומשמע לאחֵ ר ,ולמ''ד בזיכין קודמין למוספין אתי בגז''ש חוקה מחביתין ואהני ביום לאחר.
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*הטבילה ובגדי לבן* .עני עשיר ורשע.

 .àהטבילה ובגדי לבן  .1לכה''ג זקן מחממין עששיות ברזל מערב יו''כ ומטילין למקוה כדי שתפוג
צינתן ,ואיירי שלא הגיע לצירוף או אפילו בהגיע לצירוף הוי דבר שאינו מתכון ושרי משום דצירוף
דרבנן .2 .טבל בלשכת הפרוה שהיתה בקודש ,ופרסו סדין של בוץ כדי שיכיר שעבודת היום

בבגדי פשתן .3 .בשחר לבש בגדים משובחים משל בין הערבים שנאמר בשחר ארבע פעמים בד
למימר שיהא מובחר שבבד ,ותני מנינא למימר שיכול לשנות אך לא להפחית .4 .אחר שכלתה
עבודת צבור יכול ללבוש לעבודת יחיד כתונת שעשתה לו אמו ובלבד שימסרנה לצבור וקמ''ל
דאין לחוש שלא ימסרנה יפה יפה ,והיתה לר''א בר חרסום כתנת ששוה שתי ריבוא מנה ואחיו
הכהנים לא הניחוהו ללבשה כיון שנראה בשרו מתוכה.
 .áעני עשיר ורשע באים ונתבעים מדוע לא עסקו בתורה  .1הלל הזקן היה עני והשתכר בטרפעיק
להשתכר ועלה ונתלה לשמוע דרך
ׂ
ונתן חציו לשומר ביהמ''ד וחציו לפרנסתו ופעם לא מצא
הארובה וירד עליו שלג ברום שלש אמות .2 .רבי אלעזר בן חרסום הניח לו אביו אלף עיירות
ביבשה ואלף ספינות בים ובכל יום נטל נאד של קמח והלך לעסוק בתורה ,ועבדיו בלי ידיעה עשו
בו אנגריא ומימיו לא הלך לראותם .3 .לרשע אומרים וכי היית נאה יותר מיוסף שבכל יום אשת
פוטיפר שדלתו והחליפה עבורו בגדים ,ואיימה בבית האסורין כפיפת קומתו וסימוי עיניו ונתנה לו
אלף ככרי כסף.
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