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ָנה    ִמׁשְ

א דֹול ּכֵֹהן לוֹ  ּבָ   , ִלְקרֹות ּגָ
ִבְגֵדי ִלְקרֹות ָרָצה ִאם   , קֹוֵרא - ּבּוץ ּבְ

ִאְצְטִלית קֹוֵרא - ָלאו ְוִאם לוֹ  ָלָבן ּבְ ֶ   . ִמׁשּ
  

ן ֶנֶסת ַחּזַ ֶנֶסת אׁש ְלרֹ ְונֹוְתנוֹ , ּתֹוָרה ֵסֶפר נֹוֵטל ַהּכְ   , ַהּכְ
ֶנֶסת אׁש ְורֹ ַגן נֹוְתנוֹ  ַהּכְ   , ַלסְּ

ַג  דֹול ֵהןְלכֹ נֹוְתנוֹ  ןְוַהסְּ   , ּגָ
דֹול ֵהןְוכֹ ל עֹוֵמד ּגָ   ,)ויקרא טז( "מֹות ַאֲחֵרי" :ְוקֹוֵרא, ּוְמַקּבֵ

ָעׂשֹור ַאךְ "וְ    .)לב- ויקרא כג, כו( "ּבֶ
יחוֹ וּ  ,הּתֹוָרה ֵסֶפר ְוגֹוֵלל ֵחיקוֹ  ַמּנִ ה יֹוֵתר: ְואֹוֵמר ,ּבְ ָקָראִתי ִמּמַ תּוב ִלְפֵניֶכם ׁשֶ אן ּכָ   . ּכָ

חּוַמׁש  )יא-ז, כט במדבר( "ָעׂשֹורּובֶ " ּבְ קּוִדים ׁשֶ ה ַעל קֹוֵרא ַהּפְ   . ּפֶ
  

מֹוֶנה ָעֶליָה  ּוְמָבֵרךְ  ָרכֹות ׁשְ   : ּבְ
  , ַהּתֹוָרה

   ,ַהֲעבֹוָדה ְוַעל
   ,ַההֹוָדָאה ְוַעל
  , ֶהָעֹון ְמִחיַלת ְוַעל

ׁש  ַעלוְ  ְקּדָ ְפֵני ַהּמִ   , ַעְצמוֹ  ּבִ
ָרֵאל ַעלוְ  ְפֵני ִיׂשְ    ,ָמןַעְצ  ּבִ
ַלִים ַעלוְ  ְפֵני ְירּוׁשָ   , ַעְצָמּה  ּבִ
ְפֵני ֲהִניםַהּכֹ ַעלוְ     ,ַעְצָמן ּבִ
ָאר ַעלוְ  ה ׁשְ ִפּלָ   . ַהתְּ
  

דֹול ּכֵֹהן ָהרֹוֶאה הּוא ּגָ ׁשֶ ר רֹוֶאה ֵאינוֹ  קֹוֵרא ּכְ ִעיר ּפַ ָרִפין ְוׂשָ ׂשְ   , ַהּנִ
ר ְוָהרֹוֶאה ִעיר ּפַ ָרִפין ְוׂשָ ׂשְ דֹול ֵהןּכֹ רֹוֶאה ֵאינוֹ  ַהּנִ הּוא ּגָ ׁשֶ   . קֹוֵרא ּכְ

ֵני ְולֹא ֵאינוֹ  ִמּפְ אי ׁשֶ ַ א, ַרׁשּ ָהְיָתה ֶאּלָ ֶרךְ  ׁשֶ ֵניֶהן ּוְמֶלאֶכת, ְרחֹוָקה ּדֶ ָוה ׁשְ ַאַחת ׁשָ    .ּכְ
  

ָמָרא    ּגְ

ָקָתֵני ִאְצְטִלית" :ִמּדְ לוֹ  ָלָבן ּבְ ֶ ָלל, "ִמׁשּ   . ִהיא ֲעבֹוָדה ָלאו ְקִריָאהּדִ  ִמּכְ
ִבְגֵדי ִלְקרֹות ָרָצה ִאם": ְוָקָתֵני   , "קֹוֵרא – בּוץ ּבְ

ְמַעּתְ  ּה  ׁשָ ְגֵדי :ִמיּנָ נוּ  ְכהּוָנה ּבִ ֶהן ֵליָהנֹות ִניּתְ   .ּבָ
  

יְלָמא אֵני ּדִ    ,ְקִריָאה ׁשָ
  . ִהיא ֲעבֹוָדה צֹוֶרךְ ּדְ 
  
  

ֲעָיא ִאיּבַ    :ָלן ּדְ
ְגֵדי ה ּבִ נוּ  ְכהּוּנָ ֶהן ֵליָהנֹות ִניּתְ   , ּבָ

ֶהן ֵליָהנֹות נוּ ִניּתְ  לֹא אוֹ     ?ּבָ
  

א ַמע ּתָ    :ׁשְ
ִנים ָהיוּ  לֹא" ִבְגֵדי ְיׁשֵ   . "קֹוֶדׁש  ּבְ
יָנה' ָלא הּוא 'ׁשֵ   , ּדְ

  ! יָאְכלֵ  ֵמיַכל ָהא
  

יְלָמא אֵני ּדִ   , ִהיא ֲעבֹוָדה צֹוֶרךְ ּדְ  ֲאִכיָלה ׁשָ
ְדַתְנָיא:   ּכִ

ר ָתםאֹ  ְוָאְכלוּ "" ר ֲאׁשֶ ּפַ ֶהם ּכֻ דְמַל  -  )לג, כט שמות( "ּבָ ַהּכֹ ּמֵ ִרין ּוְבָעִלים אֹוְכִלים ֲהִניםׁשֶ ּפְ   . "ִמְתּכַ
יָנה ָלא הּוא ׁשֵ   , ּדְ

  רש"י
  מתני' 

. את הפרשה דילפינן בא לקרות
ממלואים דאמרינן בפ''ק (דף 
ה:) מניין שאף מקרא פרשה 

   מעכב וכו':
. אם רצה לקרות בבגדי בוץ

שהוא לבוש עכשיו שעבד בהן 
   עבודת היום:

   . לבוש כמין חלוק:אצטלית
. היה סמוך לעזרה בית הכנסת
   בהר הבית:
   ש:. שמחזן הכנסת

. על פיו נחתכין ראש הכנסת
צרכי הכנסת מי מפטיר מי פורס 

   על שמע מי עובר לפני התיבה:
. שבפרשת אמור אל ואך בעשור

   הכהנים:
. ואומר יותר ממה שקריתי וכו'

   בגמרא מפרש טעמא:
. ספר וידבר שבחומש הפקודים

שמתחיל במנינן של ישראל 
ופרשת פינחס באותו ספר ושם 

   המוספין אמורין:
. טעמא מפרש קורא על פה

   בגמרא:
. ברכה של אחריה על התורה

   אשר נתן לנו וכו':
. רצה בעמך ישראל ועל העבודה

ותרצה העבודה בדביר ביתך 
וכו' שאותך לבדך ביראה 

   נעבוד:
. מודים אנחנו לך ועל ההודאה

עד הטוב לך להודות על העבודה 
מברך בשביל העבודה שעבד 

תיב והודאה סמוכה לעבודה דכ
זובח תודה יכבדנני (תהלים נ) 
   אחר עבודה תודה והיא הודאה:

. מחול על מחילת העון
לעונותינו ביום הכפורים הזה 
וכו' עד מלך מוחל וסולח 

   לעונותינו וכו':
. מתפלל על המקדש על המקדש

   וחותם ברוך שבחר במקדש:
. מתפלל על ועל הכהנים

הכהנים וחותם ברוך שבחר 
   ן על ישראל:בזרעו של אהרן וכ

. מפרש ועל שאר התפלה
   בגמרא:

  
  גמ' 

. נתן רשות ליהנות נתנו ליהנות
   בהן בלא שעת עבודה:

 . שמא יפיח: שינה הוא דלא

  



  בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישימותר  0526071122לדניאל ברק ווינט  ל הזכויות שמורותכ                                                                                                         ְסדּוָרה ְּגָמָרא

     

304

כֵ  ִהּלּוֵכי ָהא   ! יְמַהּלְ
  

ִדין   ָלא ַנִמי ְדִהּלּוֵכי הּוא ּבְ
ִטין": ֵליּה  ִאיְצְטִריָכא ְוֵסיָפא   א,סט ִלין ּפֹוׁשְ יִחין ּוְמַקּפְ ַחת ּוַמּנִ יֶהם תַּ   . "ָראׁשֵ

  
ִטין ִלין "ּפֹוׁשְ יִחיןוּ  ּוְמַקּפְ ּנִ ַחת אֹוָתן ּמַ יֶהן תַּ   , "ָראׁשֵ

ְמַעּתְ  ּה  ׁשָ ְגֵדי :ִמיּנָ ה ּבִ הּוּנָ נוּ  ּכְ ֶהן ֵליָהנֹות ִניּתְ   ! ּבָ
  

א ַרב ָאַמר ּפָ   : ּפַ
יָמא ָלא ַחת" :ּתֵ יֶהן תַּ   , "ָראׁשֵ

א ֶנֶגד :ֵאיָמא ֶאּלָ יֶהן ּכְ   . ָראׁשֵ
  

א ַרב ָאַמר ּיָ ְרׁשִ   : ְמׁשַ
ְמַעּתְ  ּה  ׁשָ    :ִמיּנָ
ין ִפיּלִ ד ִמן ּתְ יר ַהּצַ ּפִ ֵמי ׁשַ    .ּדָ

  
ָרא ַנִמי ָהִכי ּבְ יֶהן ְכֶנֶגדּדִ  ,ִמְסּתַ    ,ָראׁשֵ
ִאי ֲעָתךְ  ָסְלָקא ּדְ ַחת :ּדַ יֶהן ּתַ ּום ִלי ְוֵתיּפֹוק, ָראׁשֵ ְלַאִים ִמׁשּ    ,ּכִ

ָהא א ּדְ נוּ  ַנִמי ּוְנִהי, ַאְבֵנט ִאיּכָ ֶהן ֵליָהנֹות ִניּתְ י אָה  ,ּבָ ְלַאִים ִמְתַהּנֵ   ! ִמּכִ
  

ָאַמר ְלַמאן ָהִניָחא ל ַאְבֵנטוֹ : ּדַ דֹול ּכֵֹהן ׁשֶ ל ַאְבֵנטוֹ  הּוא ֶזה ּגָ   , ֶהְדיֹוט ּכֵֹהן ׁשֶ
א ָאַמר ְלַמאן ֶאּלָ ל ַאְבֵנטוֹ  :ּדַ דֹול ּכֵֹהן ׁשֶ ל ַאְבֵנטוֹ  הּוא ֶזה לֹא ּגָ א ַמאי, ֶהְדיֹוט ּכֵֹהן ׁשֶ    ?ְלֵמיַמר ִאיּכָ

  
יָמא יְוכִ  ְלַאִים :ּתֵ ה ּכִ ְלִביׁשָ   , ָאסּורּדְ  הּוא ְוַהֲעָלָאה ּבִ

ָעה ַהּצָ ֵרי – ּבְ    .ׁשָ
   :ְוָהַתְנָיא
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ה ֲאָבל ר ַאתָּ יעוֹ  מּותָּ יךָ  ְלַהּצִ ְחתֶּ   . תַּ

ן ַלֲעׂשֹות ָאסּור: ֲחָכִמים ָאְמרוּ  ֲאָבל א, ּכֵ ּמָ ֵרךְ  ׁשֶ יּכָ רוֹ  ַעל ַאַחת יָמאנִ  תִּ ׂשָ    !"ּבְ
  

יָמא ְוִכי ַמְפִסיק :ּתֵ יֵני ִמיֵדי ֵליּה  ּדְ יֵני ּבֵ    ,ּבֵ
י ָהָאַמרוְ  ְמעֹון ַרּבִ ן ׁשִ י ּבֶ זִּ י ָאַמר ּפַ ַע  ַרּבִ ן ְיהֹוׁשֻ י ָאַמר ֵלִוי ּבֶ ּום ַרּבִ א ִמׁשּ א ְקִהּלָ יׁשָ ַלִים ַקּדִ ירּוׁשָ ּבִ   : ׁשֶ

ר ֲאִפיּלוּ  עֹות ֶעׂשֶ ב ַעל זוֹ  ַמּצָ יֶהן ְוִכְלַאִים ,זוֹ  ּגַ ְחּתֵ    !ֲעֵליֶהן ִליׁשֹון ָאסּור - ּתַ
  

א ַמע ָלאו ֶאּלָ ּה  ׁשְ ֶנֶגד :ִמיּנָ יֶהן ּכְ    .ָראׁשֵ
ַמע ּה  ׁשְ    .ִמיּנָ

  
י ַרב   : ָאַמר ַאׁשִ

ַחת ְלעֹוָלם יֶהן ּתַ   , ָראׁשֵ
י ָקא ְוָהא ְלַאִים ִמְתַהּנֵ ְגֵדי, ִמּכִ ה ּבִ ין ְכהּוּנָ   . ֵהן ָקׁשִ

  
י ַע  ַרבּדְ  יּה ֵר ּבְ  הּוָנא ַרב ָאַמרּדְ  ָהא ּכִ   : ְיהֹוׁשֻ

ְמָדא ַנְמָטא ַהאי ֶנֶרׁש  ּגַ ְרָיא -  ּדְ   . ׁשַ
  

א ַמע ּתָ    :ׁשְ
ְגֵדי" ֶהן ַהּיֹוֵצא, ְכהּוָנה ּבִ ִדיָנה ּבָ   , ָאסּור - ַלּמְ

ׁש  ְקּדָ ין - ּוַבּמִ ַעת ּבֵ ׁשְ ין ֲעבֹוָדה ּבִ ּלא ּבֵ ַעת ׁשֶ ׁשְ רמוּ  ֲעבֹוָדה ּבִ   , תָּ
ֵני ְגֵדי ִמּפְ ּבִ ה ׁשֶ נוּ  ְכהּוּנָ ֶהן ֵליָהנֹות ִניתְּ    ."ּבָ
ַמע ּה  ׁשְ   . ִמיּנָ
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 ָעֶליךָ  ַיֲעֶלה לֹא שעטנז כלאים ובגד 

  רש"י
. שינה וסיפא איצטריך ליה

דנקט משום דבעי לאשמועינן 
שמותר ליתנן תחת ראשיהן ותו 
לא איכפת לן אם יפיח מאחר 

   שפושטן:
   . אצל ראשיהן:כנגד ראשיהן
. מדמותר להניחן שמע מיניה

   אצלו לא חייש לשמא יפיח:
. להניחן אצלו תפילין מן הצד

   כשהוא ישן:
. האי דלא חייש לכלאים הניחא

למאן דאמר אבנטו של כהן גדול 
ביום הכפורים שהוא של בוץ 
זהו אבנטו של הדיוט כל ימות 
השנה ואין כלאים בבגדי כהן 

   הדיוט שפיר:
. דשל הדיוט כל וכו' לא זהו

   השנה של כלאים:
. ואינן מחממין קשים הם

   לפיכך אין בהן משום כלאים:
   . לבד פלטר''א בלע''ז:נמטא
   . קשה:גמדא

. אין בו משום כלאים שרי
דהעלאה דומיא דלבישה דאית 

   בה הנאת חימום הוא דאיתסר:
. שנוהג בה דרך למדינה אסור

  חול:



  להדפיס לצורך לימוד אישיבשמחה ר מות 0526071122לדניאל ברק ווינט  כל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורות                                                                                               ""ָּבא לֹו ּכֵֹהן ָּגדֹול –מסכת יומא פרק ז' 

         
305

        סט, אסט, אסט, אסט, א .225
ְגֵדי"[ ֶהן ַהּיֹוֵצא, ְכהּוָנה ּבִ ִדיָנה ּבָ   , ָאסּור - ַלּמְ

ׁש  ְקּדָ ין - ּוַבּמִ ַעת ּבֵ ׁשְ ין ֲעבֹוָדה ּבִ ּלא ּבֵ ַעת ׁשֶ ׁשְ ר ֲעבֹוָדה ּבִ   , מּותָּ
ֵני ְג  ִמּפְ ּבִ ה ֵדיׁשֶ נוּ  ְכהּוּנָ ֶהן" ֵליָהנֹות ִניתְּ   ].ּבָ

  
ִדיָנה    ?!לֹא ּוַבּמְ

   :ְוָהַתְנָיא
ִרים" ֶעׂשְ ה ּבְ ָ ֵטֵבת ַוֲחִמׁשּ ים ַהר יֹום ּבְ ִרּזִ ד ָלאּדְ , הּוא ּגְ   . ְלִמְסּפַ

ְקׁשוּ  יֹום ּבִ ים ׁשֶ ית ֶאת ּכּוִתּיִ רּוס ֱאלֵֹהינוּ  ּבֵ ַסְנּדְ   . ָלֶהם ּוְנָתנוֹ  ,ְלַהֲחִריבוֹ  מֹוְקדֹון ֵמֲאֶלּכְ
אוּ  ְמעֹון ֶאת ְוהֹוִדיעוּ  ּבָ ִדיק ׁשִ   . ַהּצַ
ה ֶמה ְגֵדי ָלַבׁש ? ָעׂשָ ה ּבִ ף, ְכהּוּנָ ִבְגֵדי ְוִנְתַעטֵּ ה ּבְ   , ְכהּוּנָ

יֵרי ּקִ ָרֵאל ּוִמּיַ ל ַוֲאבּוקֹות, ִעּמוֹ  ִיׂשְ יֵדיֶהן אּור ׁשֶ   . ּבִ
ְיָלה ְוָכל לוּ  ַהּלַ ד הֹוְלִכים ַהּלָ לוּ , ֶזה ִמּצַ ד הֹוְלִכים ְוַהּלָ ָעָלה ַעד, ֶזה ִמּצַ ַחר ַעּמּוד ׁשֶ ַ   . ַהׁשּ
יָון ָעָלה ּכֵ ַחר ַעּמּוד ׁשֶ ַ לוּ  ִמי: ָלֶהם ָאַמר ַהׁשּ   ? ַהּלָ

ְרדוּ  ְיהּוִדים: לוֹ  ָאְמרוּ  ּמָ ךָ  ׁשֶ   . ּבְ
יָון יַע  ּכֵ ִהּגִ ְטֵרס ׁשֶ ה ָזְרָחה ְלַאְנִטיּפַ ֶזה ֶזה ּוָפְגעוּ  ַחּמָ   . ּבָ
יָון ָרָאה ּכֵ ְמעֹוןְל  ׁשֶ יק ׁשִ ּדִ ְבּתוֹ  ָיַרד ַהּצַ ְרּכַ ֲחָוה ִמּמֶ תַּ   . ְלָפָניו ְוִהׁשְ

דֹול ֶמֶלךְ : לוֹ  ָאְמרוּ  מֹוְתךָ  ּגָ ֲחֶוה ּכְ תַּ   ?! ֶזה ִליהּוִדי ִיׁשְ
מּות: ָלֶהם ָאַמר יֹוְקנוֹ  ּדְ ל ּדְ ַחת ֶזה ׁשֶ ֵבית ְלָפַני ְמַנּצַ י ּבְ   . ִמְלַחְמתִּ
ה: ָלֶהם ָאַמר אֶתם ָלּמָ   ? ּבָ

ר: לו ָאְמרוּ  ִית ֶאְפׁשָ ִלים ּבַ ּלְ ְתּפַ ּמִ ּלא ַמְלכּוְתךָ  ְוַעל ָעֶליךָ  ּבוֹ  ׁשֶ ֱחַרב ׁשֶ   ? ְלַהֲחִריבוֹ  ּגֹוִיים ַיְתעּוךָ , תֶּ
לוּ  ִמי: ָלֶהם ָאַמר   ? ַהּלָ

ים: לוֹ  ָאְמרוּ  לוּ  ּכּוִתּיִ עֹוְמִדים, ַהּלָ   . ְלָפֶניךָ  ׁשֶ
יֵדיֶכם יןְמסּוִר  ֵהם ֲהֵרי: ָלֶהם ָאַמר   . ּבִ
ד ֵביֶהם ְנָקבּום ִמּיָ ִעּקְ ַזְנֵבי ּוְתָלאּום ,ּבְ   , סּוֵסיֶהם ּבְ
ְרָקִנים ְוַעל ַהּקֹוִצים ַעל אֹוָתן ְמָגְרִרין ְוָהיוּ    , ַהּבַ
יעוּ  ַעד ִהּגִ ִריִזים ְלַהר ׁשֶ   . ּגְ

יָון יעוּ  ּכֵ ִהּגִ ִריִזים ְלַהר ׁשֶ י ּוְזָרעּוהוּ , ֲחָרׁשּוהוּ  ,ּגְ ְרׁשִ   , ִניןּכַ
ֶדֶרךְ  ׁשוּ  ּכְ ּקְ ּבִ   . ֱאלֵֹהינוּ  ְלֵבית ַלֲעׂשֹות ׁשֶ
אּוהוּ  ַהּיֹום ְואֹותוֹ    !"טֹוב יֹום ֲעׂשָ

  
ֵעית ִאי    :ֵאיָמא ּבָ

ה ְלִבְגֵדי ְראּוִיין   . ְכהּוּנָ
  

ֵעית ְוִאי    :ֵאיָמא ּבָ
   .)קכו, קיט תהלים( "ּתֹוָרֶתךָ  ֵהֵפרוּ ' ַלה ַלֲעׂשֹות ֵעת"
  
  
  
  

  רש"י
ן של . מקום מושבהר גריזים

   כותים:
. כשבא עת עת לעשות לה'

לעשות דבר לשמו של מקום 
  מותר להפר בו תורה:
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ֶנֶסת ןַחזַּ " ֶנֶסת ְלרֹאׁש  ְונֹוְתנוֹ [ ,ּתֹוָרה ֵסֶפר נֹוֵטל ַהּכְ   , ַהּכְ

ֶנֶסת ְורֹאׁש  ַגן נֹוְתנוֹ  ַהּכְ   , ַלסְּ
ַגן דֹול ְלכֵֹהן נֹוְתנוֹ  ְוַהסְּ   ].ּגָ

  
ַמע ּה  ׁשְ בֹוד חֹוְלִקין :ִמיּנָ ְלִמיד ּכָ ְמקֹום ַלּתַ    .ָהַרב ּבִ

  
ֵיי ָאַמר   : ַאּבַ
ּה  ּום,  ּכּוּלָ בוֹ  ִמׁשּ ל דוֹ ּכְ דֹול ּכֵֹהן ׁשֶ   . ִהיא ּגָ

  
  

  רש"י
. לראש לתלמיד במקום הרב

הכנסת ולסגן בפני כהן גדול 
   ואינו כממעט כבוד הרב:

. כולה משום כבודו דכהן גדול
מראין אותו שיש שררות הרבה 
למטה ממנו אבל בעלמא אין 

  חולקין: 
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דֹול ֵהן"ְוכֹ ל[ עֹוֵמד ּגָ   . ]"מֹות "ַאֲחֵרי :ְוקֹוֵרא, ּוְמַקּבֵ

  
ָלל הּוא ִמּכְ ב ׁשֶ    ,יֹוׁשֵ

ַנן ֲאַנן ְוָהא   :251ּתְ
יָבה ֵאין"   ב,סט ֲעָזָרה ְיׁשִ א ּבָ ִוד ֵבית ְלַמְלֵכי ֶאּלָ ְלַבד ּדָ    ,ּבִ

ֱאַמר ּנֶ בֹ " :ׁשֶ ֶלךְ ַה  אַוּיָ ִויד ּמֶ ב ּדָ ׁשֶ    !")טז, יז' א הימים דברי( '"ה ִלְפֵני ַוּיֵ
  

ַדָאַמר א ַרב ּכְ    :ִחְסּדָ
ֶעְזַרת ים ּבְ   , ָנׁשִ

ֶעְזַרת ַנִמי ָהָכא ים ּבְ   . ָנׁשִ
  

א ַרבּדְ  ִאיְתַמר ְוֵהיָכא   ?ִחְסּדָ
  

   :ַאָהא
   :ֵמיִתיֵבי
ַתְנָיא    :ּדְ

  בֹו? קֹוִרין ֵהיָכן"
ֲעָזָרה    .ּבָ

י ן ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ   : אֹוֵמר בַיֲעקֹ ּבֶ
ַהר ִית ּבְ ֱאַמר, ַהּבַ ּנֶ ְקָרא" :ׁשֶ ר ָהְרחֹוב ִלְפֵני בוֹ  ַוּיִ ַער ִלְפֵני ֲאׁשֶ ִים ׁשַ   !")ג, ח נחמיה( "ַהּמַ

   

א ַרב ְוָאַמר   : ִחְסּדָ
ֶעְזַרת ים ּבְ   . ָנׁשִ
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 במקבילות גרסו "והאמר מר", ויש ליישב את גירסתנו שלעיתים הגמרא קוראת לציטוט מהתוספתא גם בשם 'תנן'. 

  רש"י
. דכתיב ה בעזרהאין ישיב

לעמוד לשרת (דברים יח) 
העומדים שם לפני ה' (שם) ולא 

   מצינו בה ישיבה:
אלא למלכי בית דוד שנאמר 

. ויבא המלך דוד וישב וגו'
כשאמר לו נתן הנביא אתה לא 
  תבנה הבית כי ימלאו ימיך וגו':
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דֹול ָהֱאלִֹהים' ה ֶאת ֶעְזָרא ַוְיָבֵרךְ "    .)ו, ח נחמיה( "ַהּגָ
  

דֹול" ַמאי   ? "ּגָ
  

  : ַרב ָאַמר יֹוֵסף ַרב ָאַמר
לוֹ  ּדְ ּגִ ם ׁשֶ ֵ ׁשּ   . ַהְמפֹוָרׁש  ּבַ

  
ל ַרב יּדֵ   : ָאַמר ּגִ
רּוךְ " ָרֵאל ֱאלֵֹהי' ה ּבָ   . )לו, טז' א הימים דברי( "ָהעָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ִמן ִיׂשְ
  

ֵיי ֵליּה  ָאַמר יִמי ַרבלְ  ַאּבַ   : ּדִ
יּדְ  ְוִדיְלָמא ּגִ ם לוֹ ׁשֶ ֵ ׁשּ   ? ַהְמפֹוָרׁש  ּבַ

  
  : ֵליּה  ָאַמר

ם אֹוְמִרים ֵאין בּוִלים ַהְמפֹוָרׁש  ׁשֵ ּגְ   . ּבַ
  

   !?ְולֹא
ֲעמֹ " :ְוָהְכִתיב ל ַעל ֵפרַהּסֹ ֶעְזָרא דַוּיַ ר ֵעץ ִמְגּדַ ָבר ָעׂשוּ  ֲאׁשֶ 252"ַלּדָ

   .ו)-ד, ח נחמיה( 
ל ַרב ְוָאַמר יּדֵ לוֹ : ּגִ ּדְ ּגִ ם ׁשֶ ֵ ׁשּ   !ַהְמפֹוָרׁש  ּבַ

  
ָעה הֹוָרַאת   . ָהְיָתה ׁשָ

  
  

                                                           
252
ֲעמֹ  ל ַעל ֵפרַהּסֹ  ֶעְזָרא דַוּיַ ר ֵעץ ִמְגּדַ ָבר ָעׂשוּ  ֲאׁשֶ  'ה את עזרא ויברך... ַלּדָ

  רש"י
. בההוא ענינא ויברך עזרא וגו'

דויקרא לפני הרחוב כתיב ברוך 
ים וגו' כך תיקנו באותו ה' אלה

היום לומר במקדש בסוף כל 
ברכה וברכה כדאמרינן במסכת 

   תענית (יג.):
. כל חוץ לעזרה קרי בגבולין
  גבולין:
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ְזֲעקוּ " קֹול ַוּיִ דֹול ּבְ   . )ד, ט נחמיה( "ֱאלֵֹהיֶהם' ה ֶאל ּגָ
  

   ?ַאמּור ַמאי
  

י ְוִאיֵתיָמא, ַרב ָאַמר   : יֹוָחָנן ַרּבִ
ָייא ָייא ּבִ    ,ּבִ
ַאְחְרֵביּה  ַהאי ַהְיינוּ  א ּדְ ׁשָ    ,ְלִמְקּדָ

ֵיּה     ,ְלֵהיָכֵליּה  ְוַקּלְ
הוּ  ִליְנהוּ ְוַקְט  יֵקי ְלכּוּלְ    ,ַצּדִ

ָרֵאל ְוַאְגִליְנהוּ     ,ֵמַאְרַעהֹון ְלִיׂשְ
ד ַוֲעַדִיין יַנן ְמַרּקֵ   . ּבֵ
לּום יּה  לא ּכְ א ָלן ְיַהְבּתֵ יּה  ְלַקּבּוֵלי ֶאּלָ   . ַאְגָרא ּבֵ

ֵעיַנן ִאיהוּ  ָלא    ,ּבָ
ֵעיַנן ַאְגֵריּה  ְוָלא    .ּבָ
יְתָקא ְלהוּ  ָנַפל ַתב ֲהָוהּדַ , ֵמְרִקיָעא ּפִ ּה  ּכְ   ."ֱאֶמת" :ּבָ

  
  : ֲחִניָנא ַרב ָאַמר
ַמע ּה  ׁשְ    :ִמיּנָ

ל חֹוָתמוֹ  דֹוׁש  ׁשֶ רּוךְ  ַהּקָ    ."ֱאֶמת" הּוא ּבָ
  

ַתֲעִניָתא אֹוִתיבוּ  ָלָתא ּבְ    ,ֵליָלָואָתא ּוְתָלָתא יֹוִמין ּתְ
  . ִניֲהַלְיהוּ  ְמָסרּוהוּ 

י ֲאָתא ְנַפק נּוָרא ּגּוְרָיא ּכִ ית ּדְ י ִמּבֵ ים ָקְדׁשֵ ָדׁשִ   , ַהּקֳ
ָרֵאל ָנִביא ְלהוּ  ָאַמר   , ָזָרה ֲעבֹוָדהּדַ  ִיְצָרא ַהְיינוּ : ְלִיׂשְ

ֱאַמר ּנֶ ָעה אתזֹ  ַוּיאֶמר": ׁשֶ    .)ח, ה זכריה( "ָהִרׁשְ
ֲהֵדי ְתָפסּוּה  ּבַ ִמיט ֵליּה  ּדִ ּתְ יִניָתא ִאׁשְ ע ָקֵליּה  ַוֲאַזל ָקָלא ּוְרָמא ,ִמַמְזָייא ּבִ ְרֵסי הְמָא  ַאְרּבַ   . ּפַ
  ? ַנֲעִביד ֵהיִכי: ָאַמרוּ 

יְלָמא לֹום ַחס ּדִ א ִמן ֲעֵליּה  ְמַרֲחֵמי ְוׁשָ ַמּיָ   . ׁשְ
ְדיּוהוּ : ָנִביא ְלהוּ  ָאַמר דּוָדא ׁשַ ַאְבָרא ּבְ יּה  ְוַחְפיּוהוּ , ּדְ ַאְבָרא ְלפּוּמֵ ַאְבָרא, ּבְ ַאב ּדְ ֵאיב ִמׁשְ    .ָקָלא ׁשָ

ֱאַמר ּנֶ ָעהָה  אתזֹ  אֶמרַוּיֹ ": ׁשֶ ֵלךְ  ִרׁשְ ׁשְ ֵלךְ  ָהֵאיָפה ּתֹוךְ  ֶאל אָתּה  ַוּיַ ׁשְ יָה  ֶאל ָהעֹוֶפֶרת ֶאֶבן ֶאת ַוּיַ   . )ח, ה זכריה( "ּפִ
  

  , הּוא ָרצֹון ְוֵעת הֹוִאיל: ָאְמרוּ 
ֵעי ְצָרא ַרֲחֵמי ִנּבָ    .ֲעֵביָרהּדַ  ַאּיִ
עוּ  ר ַרֲחֵמי ּבָ ּסַ יַדְייהוּ  ְוִאּמַ   . ּבִ

ִא , ֲחזוּ : ְלהוּ  ָאַמר   . ָעְלָמא ַכְלָיא, ְלַההּוא ֵליּה  ְקַטִליתוּ  יּדְ
ָלָתא ֲחָבׁשּוהוּ  יֲעָתא ּוָבעוּ  ,יֹוֵמי ּתְ ת ּבֵ ָכל יֹוָמא ּבַ ָרֵאל ֶאֶרץ ּבְ ח ְוָלא ,ִיׂשְ ּכַ ּתַ    .ִאׁשְ

   ?ַנֲעִביד ֵהיִכי: יָאְמֵר 
ְלָיא -  ִנְקְטֵליּה     !ָעְלָמא ּכַ

ֵעי א ַרֲחֵמי ִניּבַ ְלּגָ א -  ַאּפַ ְלּגָ    !יָיֲהֵב  ָלא ְרִקיָעאּבִ  ּפַ
ֲחִליְנהוּ  ָבקּוהוּ  ְלֵעיֵניּה  ּכַ ָלא ,ְוַאֲהֵני ,ּוׁשְ יּה  ִמיְגִרי ּדְ ְקִריָבָתה ְלִאיִניׁש  ּבֵ   . ּבִ

  
  

ַמַעְרָבא    :ָהִכי ַמְתנוּ  ּבְ
ל ַרב יּדֵ דֹול": ָאַמר ּגִ לוֹ  - "ּגָ ּדְ ּגִ ם ׁשֶ ֵ ׁשּ    .ַהְמפֹוָרׁש  ּבַ

  
ָנא ַרבוְ    : ָאַמר ַמּתָ
דֹול ָהֵאל" ּבֹור ַהּגָ   . )לב, ט נחמיה( "ְוַהּנֹוָרא ַהּגִ
  

ָנא ַרבּדְ  ְוָהא יִלְד  ַמְטָייא ַמּתָ ַע  ַרּבִ ן ְיהֹוׁשֻ   . ֵלִוי ּבֶ
י ָאַמרּדְ  ַע  ַרּבִ ן ְיהֹוׁשֻ   : ֵלִוי ּבֶ

ה ָמן ִנְקָרא ָלּמָ י ׁשְ דֹוָלה ְכֶנֶסת ַאְנׁשֵ   ?ַהּגְ

  רש"י
. לשון זעקה בייא בייא

   וקובלנא:
. האי דאחרביה לבית המקדש

מבקשין רחמים שימסר בידם 
   יצר הרע של עבודת כוכבים:

. שנכוף אותו לקבולי אגרא
   ונקבל שכר:

   . כתב:פיתקא
. כלומר מסכים אני אמת

   עמכם:
   . זכריה בן עדו:אמר להו נביא

   . שיער:ביניתא
. בסיר של בדודא דאברא

   עופרת:
. וישלך אותה אל זאת הרשעה

תוך האיפה (ויתן) את אבן 
   העופרת אל פיה:

. נכנס הקול לתוך שאיב קלא
   העופרת ואינו יוצא ממנו:

העולם שלא  . יכלהכליא עלמא
   תהא פריה ורביה:

. ביצה הנולדה ביעתא בת יומא
בו ביום לפי שפסק החימום מן 
המעים ואפילו אותן שעיברה 
התרנגולת כבר אינן מתבשלין 

   במעיה:
. שיהא שולט באדם לפלגא

   ליזקק לאשתו ולא לאחרת:
. סימו את עיניו ע''י כחלינהו

  כחול:
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ֶהֱחִזירוּ  ָנּה  ֲעָטָרה ׁשֶ   . ְליֹוׁשְ
דֹ  ָהֵאל": ָאַמר המׁשֶ  ֲאָתא ּבֹ  לַהּגָ   . )יז, י דברים( "ְוַהּנֹוָרא רַהּגִ
ֵהיָכלוֹ  ְמַקְרְקִרין ּגֹוִים": ְוָאַמר ִיְרְמָיה ֲאָתא ה, ּבְ   ? נֹוְראֹוָתיו ַאּיֵ

   253'נֹוָרא' ָאַמר לֹא
אל ֲאָתא ִנּיֵ ִדים ּגֹוִים: ְוָאַמר ּדָ ְעּבְ ּתַ ְנָין ִמׁשְ ּבִ ה, ּבַ בּורֹוָתיו ַאּיֵ   ? ּגְ

ּבֹור' ָאַמר לֹא    254'ַהּגִ
ה: ַוָאַמרוּ  ִאיְנהוּ  ָאתוּ  ַרּבָ בּוַרת ִהיא זוֹ , ַאּדְ בּוָרתוֹ  ּגְ ּכֹוֵבׁש : ּגְ    ,ִיְצרוֹ  ֶאת ׁשֶ

ּנֹוֵתן ִים ֶאֶרךְ  ׁשֶ ִעים ַאּפַ   . ָלְרׁשָ
ִאְלָמֵלא נֹוְראֹוָתיו ֵהן ְוֵאּלוּ  ל מֹוָראוֹ  ׁשֶ דֹוׁש  ׁשֶ רּוךְ  ַהּקָ ה ֵהיַאךְ  הּוא ּבָ ים ְיכֹוָלה ַאַחת אּוּמָ ין ְלִהְתַקּיֵ    !?ָהאּוּמֹות ּבֵ

  
ַנן א ְוָעְקִרי ָהִכי ָעְבִדי ֵהיִכי ְוַרּבָ ַקְנּתָ ין ּתַ ַתּקִ ה ּדְ    ?מׁשֶ

  
י ָאַמר    :ֶאְלָעָזר ַרּבִ

ּיֹוְדִעין ִמּתֹוךְ  דֹוׁש  ׁשֶ ַהּקָ רּוךְ  ּבְ י הּוא ּבָ ֲאִמּתִ בוּ  לֹא ְלִפיָכךְ , הּוא ׁשֶ יּזְ   . ּבוֹ  ּכִ
  

                                                           
253
  .)יח, לב (ירמיה "שמו צבאות' ה הגיבור הגדול האל 
254
  .)ד, ט (דניאל והנורא הגדול האל 

  רש"י
. אשר האל הגדול הגבור והנורא

   א ישא פנים:ל
עובדי כוכבים מקרקרים 

. שראה שרי נבוכדנצר בהיכלו
נכנסין להיכל ומריעים בו ככל 

   רצונם:
. בפרשת הנה לא אמר נורא

חנמאל כתיב עושה חסד 
לאלפים ומשלם עון אבות אל 
חיק בניהם אחריהם האל הגדול 
והגבור ה' צבאות שמו (ירמיהו 

   לב):
. בתפלתו דניאל לא אמר גבור

   (דניאל ט): בספרו
עובדי כוכבים משתעבדים 

   . זה שבעים שנה:בבניו
. שכובש יצרו כל זו היא גבורתו

השנים הללו שנשתעבדו בהן 
ומאריך אפו על כל הגזירות 

   שגוזרים על בניו:
ואלו הן נוראותיו שאלמלא 

. מן יום החורבן אתה מוראו וכו'
למד נוראותיו שכל האומות 
נאספו להשמידם ונתקיימו 

   ן:מה
   . ירמיה ודניאל:ורבנן

. מסכים על האמת שהוא אמתי
  ושונא את השקר:
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        ע, אע, אע, אע, א    ––––    , ב, ב, ב, בסטסטסטסט .230
ָעׂשֹור ַאךְ "וְ  "מֹות ַאֲחֵרי" קֹוֵרא"וְ    . ""ּבֶ
  

  : ּוְרִמיְנִהי
ִגין" ִביא ְמַדּלְ ּנָ ִגין ֵאיןו ,ּבַ ּתֹוָרה ְמַדּלְ   ! (מגילה כד.) "ּבַ
  

ָיא ָלא    :ַקׁשְ
אן ְכֵדי - ּכָ ְפִסיק ּבִ ּיַ ָמן ׁשֶ   . ַהּתּוְרּגְ
אן ְכֵדי - ּכָ ּלא ּבִ ָמן ַיְפִסיק ׁשֶ   . ַהּתּוְרּגְ

  
   :ָקָתֵני ֲעָלּה  ְוָהא

ִגין" ִביא ְמַדּלְ ּנָ ִגין ְוֵאין, ּבַ ּתֹוָרה ְמַדּלְ   . ּבַ
ָמה ְוַעד ג ּכַ    ?ְמַדּלֵ

ְכֵדי ּלא ּבִ ָמן ַיְפִסיק ׁשֶ   . "ַהּתּוְרּגְ
ּתֹוָרה ָהא ָלל ּבַ ָלל ּכְ   ! לֹא ּכְ

  
ֵיי ָאַמר   : ַאּבַ

ָיא ָלא    :ַקׁשְ
אן ִעְנָין - ּכָ    .ֶאָחד ּבְ
אן ׁשְ  - ּכָ   . ִעְנָיִנין ֵניּבִ

  
   :ְוָהַתְנָיא

ִגין" ּתֹוָרה ְמַדּלְ ִעְנָין ּבַ ִביא, ֶאָחד ּבְ ֵני ּוַבּנָ ׁשְ   . ִעְנָיִנין ּבִ
אן ְכֵדי ְוָכאן ּכָ ּלא ּבִ ָמן ַיְפִסיק ׁשֶ   . ַהּתּוְרּגְ
ִגין ְוֵאין ִביא ְמַדּלְ   . ְלָנִביא ִמּנָ

ל ּוְבָנִביא   א,ע ֵנים ׁשֶ ר ׁשְ ִגין ָעׂשָ ּלא ִבְלַבדוּ ^ ְמַדּלְ ג ׁשֶ ֶפר ִמּסֹוף ְיַדּלֵ תוֹ  ַהסֵּ    ."ִלְתִחיּלָ
  
  
  

  רש"י
. כאן בכדי שיפסיק התורגמן

הא דקתני אין מדלגין בפרשה 
הרחוקה מזה שקודם שגולל 
ספר תורה עד מקום הדילוג 
יפסיק התורגמן המתרגם פסוק 
שקרא הקורא ונמצאו צבור 
יושבין ומצפין אין זה כבוד 

בעשור סמוכה  צבור אבל אך
היא לאחרי מות ויכול לגלול 

   שם קודם שיפסיק התורגמן:
. כגון הכא ששתי בענין אחד

הפרשיות מדברות בענין יוה''כ 
מדלגינן ובכדי שלא יפסיק 
התורגמן והא דקתני דאפילו 
בכדי שלא יפסיק נמי לא ידלג 
בשני ענינים לפי שדברי תורה 
היא אזהרות ועונשין ומצות 

ו בלב השומעין וצריך שיכנס
וכשאדם יוצא משיטה לשיטה 

   אחרת אינו נוח להתבונן:
  . בניחותא: והתניא

  . למפרע:מסוף הספר לתחילתו
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        ע, אע, אע, אע, א .231
יחוֹ וּ [ ּתֹוָרה ֵסֶפר ּגֹוֵללוְ " ֵחיקוֹ  ַמּנִ ה יֹוֵתר: ְואֹוֵמר ,ּבְ ָקָראִתי ִמּמַ תּוב ִלְפֵניֶכם ׁשֶ אן ּכָ   . ּכָ
חּוַמׁש  )יא-ז, כט במדבר( "ּוֶבָעׂשֹור" ּבְ קּוִדים ׁשֶ ה ַעל קֹוֵרא ַהּפְ   .]ּפֶ
  

ךְ  ְוָכל ה ּכָ    ?ָלּמָ
  

ֵדי ּלא ּכְ   . ּתֹוָרה ֵסֶפר ַעל ַלַעז ְלהֹוִציא ׁשֶ
  
  
ל "ָעׂשֹור"ּובֶ " קּוִדים חּוַמׁש  ׁשֶ ה ַעל קֹוֵרא ַהּפְ   . "ּפֶ
  

אי   ! ְוִניְקִרי ִנְגלֹול? ַאּמַ
  

ֵריּה  הּוָנא ַרב ָאַמר ַע  ַרבּדְ  ּבְ ת ַרב ָאַמר ְיהֹוׁשֻ ׁשֶ   : ׁשֵ
ֵאין ְלִפי יּבּור ּתֹוָרה ֵסֶפר ןּגֹוְלִלי ׁשֶ ּצִ ֵני ּבַ   . ִציּבּור ְכבֹוד ִמּפְ

  
   !יְוִנְקֵר  ַאֲחִריָנא ְוַנְייִתי

  
ר הּוָנא ַרב   : ָאַמר ְיהּוָדה ּבַ

ּום ָגמוֹ  ִמׁשּ ל ּפְ   . ִראׁשֹון ׁשֶ
  
  : ָאַמר ָלִקיׁש  ֵריׁש וְ 

ּום ָרָכה ִמׁשּ ֵאיָנּה  ּבְ   . ְצִריָכה ׁשֶ
  

יַנן ּוִמי    !?ִלְפָגָמא ָחְייׁשִ
י ְוָהָאַמר ָחא ִיְצָחק ַרּבִ    :ִנּפְ

ָחל ֵטֵבת חֹוֶדׁש  אׁש רֹ  ת ִלְהיֹות ׁשֶ ּבָ ַ ׁשּ    ,ּבַ
לֹׁש  ְמִביִאין    .ְוקֹוִרין ּתֹורֹות ׁשָ

ִעְנָינוֹ  ַאַחת ל ּבְ   , יֹום ׁשֶ
ל  ַאַחתוְ    , חֹוֶדׁש  אׁש רֹ ׁשֶ
ל  ַאַחתוְ  הׁשֶ   ! ֲחנּוּכָ
  

ָלָתא ְבֵרי ּתְ א ּגַ ְתָלּתָ ָגָמא אֵליכָּ  -  ִסְפֵרי ּבִ    ,ּפְ
ְבָרא ַחד ְתֵרי ּגַ א -  ִסְפֵרי ּבִ ָגָמא ִאיּכָ    .ּפְ

  
  
  

  רש"י
. למה צריך לומר וכל כך למה

יותר ממה שקריתי לפניכם 
   כתוב כאן:

שלא להוציא לעז על ספר 
. כשרואין אותו קורא תורה

פרשה שלישית על פה יהו 
חסר אותה  סבורים שספר תורה

   פרשה:
. שיהו מצפין מפני כבוד ציבור

   ודוממין לכך:
. שיהא נגלל ונייתי אחרינא
   לפרשה שלישית:
. שלא יאמרו משום פגמו וכו'

   חסר הוא:
. שיהא ברכה שאינה צריכה

  צריך לחזור ולברך:



  להדפיס לצורך לימוד אישיבשמחה ר מות 0526071122לדניאל ברק ווינט  כל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורות                                                                                               ""ָּבא לֹו ּכֵֹהן ָּגדֹול –מסכת יומא פרק ז' 

         
313

        ע, אע, אע, אע, א .232
מֹוֶנה ָעֶליָה  ְמָבֵרךְ "וּ  ָרכֹות ׁשְ   . "ּבְ
  

נוּ  ָנן ּתָ    :ַרּבָ
ֶדֶרךְ  - ַהּתֹוָרה ַעל" ָבְרִכים ּכְ ּמְ ֵבית ׁשֶ ֶנֶסת ּבְ   , ַהּכְ

ִתיְקָנּה  - ןֶהָעוֹ  ְמִחיַלת ְוַעל, ַההֹוָדָאה ְוַעל, ָהֲעבֹוָדה ַעל   . ּכְ
ׁש  ְוַעל ְקּדָ ְפֵני ַהּמִ   , ַעְצמוֹ  ּבִ
ְפֵני ַהּכֲהִנים ְוַעל   , ַעְצָמן ּבִ
ָרֵאל ְוַעל ְפֵני ִיׂשְ    ,ַעְצָמן ּבִ
ָאר ְוַעל ה ׁשְ ִפּלָ   . "תְּ

  
נוּ  ָנן ּתָ    :ַרּבָ

ָאר" ה ּוׁשְ ִפּלָ ה: ַהתְּ ה ִרּנָ ִחיּנָ ה תְּ ׁשָ ּקָ ָפֶניךָ  ּבַ ךָ  ַעל ִמּלְ ִריִכין ָרֵאלִיׂשְ  ַעּמְ ּצְ ע ׁשֶ ׁשַ    ,ְלִהּוָ
ׁשֹוֵמַע  ְוחֹוֵתם ה ּבְ ִפּלָ   . תְּ

ךְ  ְוַאַחר ל, ּכָ יתוֹ  ּתֹוָרה ֵסֶפר ֵמִביא ְוֶאָחד ֶאָחד ּכָ ֵדי ּבוֹ  ְוקֹוֵרא, ִמּבֵ ים ָחזּותוֹ  ְלַהְראֹות ּכְ   . "ָלַרּבִ
  
  

  רש"י
. כמו שאנו אומרין כתיקנה

   אותן בתפלה:
. השנויה תנו רבנן שאר התפלה

יא רנה תחינה במשנה כך ה
בקשה מלפניך על עמך ישראל 

   שצריכים להושע:
. להראות להראות חזותו לרבים

נויו של ספר תורה ותפארת 
בעליה שטרח להתנאות במצוה 
שנאמר (שמות טו) זה אלי 
ואנוהו התנאה לפניו במצות 
לולב נאה ספר תורה נאה בקלף 
נאה בדיו נאה בלבלר אומן 
ומערב יום הכפורים הביאום 

  :שם



  בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישימותר  0526071122לדניאל ברק ווינט  ל הזכויות שמורותכ                                                                                                         ְסדּוָרה ְּגָמָרא

     

314

        ע, אע, אע, אע, א .233
דֹול ּכֵֹהן ָהרֹוֶאה" הּוא[ ּגָ ׁשֶ ִעיר רּפַ  רֹוֶאה ֵאינוֹ  קֹוֵרא ּכְ ָרִפין ְוׂשָ ׂשְ   , ַהּנִ

ר ְוָהרֹוֶאה ִעיר ּפַ ָרִפין ְוׂשָ ׂשְ דֹול ּכֵֹהן רֹוֶאה ֵאינוֹ  ַהּנִ הּוא ּגָ ׁשֶ   . קֹוֵרא ּכְ
ֵני לֹא]וְ  ֵאינוֹ  ִמּפְ אי ׁשֶ ַ א[,ַרׁשּ ָהְיָתה ֶאּלָ ֶרךְ  ׁשֶ ֵניֶהן ּוְמֶלאֶכת, ְרחֹוָקה ּדֶ ָוה ׁשְ ַאַחת ׁשָ   .]"ּכְ
  

יָטא ׁשִ    !ּפְ
  

ְד  :ֵתיָמאּדְ  ַמהוּ     ,ָלִקיׁש  ֵריׁש ּכִ
  : ָלִקיׁש  ֵריׁש  ָאַמרּדְ 

ְצֹות ַעל ַמֲעִביִרין ֵאין   . ַהּמִ
   ?ִמְצָוה ּוַמאי

ָרב"   . )כח, יד משלי( "ֶמֶלךְ  ַהְדַרת ָעם ּבְ
ַמע ָקא   . ָלן ַמׁשְ

  
  
  

  רש"י
. ומהו אין מעבירין על המצות

דתימא האי נמי אעבורי הוא 
   שמניח זו והולך לראות זו:

. יש בראייתן יש כאן ומאי מצוה
מצוה משום ברוב עם הדרת 

   מלך:
. דלאו מעבר הוא מאחר קמ''ל

  שאינו עסוק בה:
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        בבבב- - - - ע, אע, אע, אע, א .234
ָנה    ִמׁשְ

ִבְגֵדי ִאם   , קֹוֵרא בּוץ ּבְ
ׁש  ט, ְוַרְגָליו ָיָדיו ִקּדֵ ׁשַ ג ָעָלה, ְוָטַבל ַרדיָ , ּפָ ּפֵ    .ְוִנְסתַּ

ְגֵדי לוֹ  ְוֵהִביאוּ    , ָזָהב ּבִ
ׁש ָיָדיו ְוַרְגָליו,    ְוָלַבׁש, ְוִקּדֵ

ָנה,  ֵני ׁשָ ִמיִמים ּבְ ים תְּ ָבׂשִ ְבַעת ּכְ ה ֶאת ֵאילֹו ְוֶאת ֵאיל ָהָעם, ְוֶאת ׁשִ   ְוָיָצא ְוָעׂשָ
ְבֵרי  י ֱאִליֶעֶזרּדִ   . ַרּבִ

י ֲעִקיָבא    :ראֹוֵמ  ַרּבִ
ַחר ָהיּו ְקֵרִבין,  ל ׁשַ ִמיד ׁשֶ   ִעם תָּ

   ,ּוַפִר ָהעֹוָלה
ִים ין ָהַעְרּבָ ל ּבֵ ִמיד ׁשֶ ה ַבחּוץ ָהיּו ְקֵרִבין ִעם תָּ ֲעׂשֶ ִעיר ַהּנַ   . ְוׂשָ

ט ׁש ָיָדיו ְוַרְגָליו ּוָפׁשַ ג.  ,ִקּדֵ ּפָ   ְוָיַרד ְוָטַבל ְוָעָלה ְוִנְסתַּ
  ֵהִביאּו לֹו ִבְגֵדי ָלָבן, 

ׁש ָיָדיו ְוַרְגָליו. ְוָלַב    ׁש, ְוִקּדֵ
ה.  ְחתָּ ף ְוֶאת ַהּמַ   ִנְכַנס ְלהֹוִציא ֶאת ַהּכַ

ג.  ּפָ ט ְוָיַרד ְוָטַבל, ָעָלה ְוִנְסתַּ ׁש ָיָדיו ְוַרְגָליו, ּוָפׁשַ   ִקּדֵ
   ,ֵהִביאּו לֹו ִבְגֵדי ָזָהב

ׁש ָיָדיו ְוַרְגָליו,    ְוָלַבׁש, ְוִקּדֵ
רֹות,  ְוִנְכַנס ְלַהְקִטיר ְקטֶֹרת ִים ּוְלֵהִטיב ֶאת ַהּנֵ ין ָהַעְרּבַ ל ּבֵ   ׁשֶ

ט.  ׁש ָיָדיו ְוַרְגָליו, ּוָפׁשַ   ְוִקּדֵ
  ֵהִביאּו לֹו ִבְגֵדי ַעְצמֹו, ְוָלַבׁש. 

יתֹו.  ין אֹותֹו ַעד ּבֵ   ּוְמַלּוִ
ה ְלאֹוֲהָביו לֹום ִמן ַהּקֶֹדׁש  ,ְויֹום טֹוב ָהָיה עֹוׂשֶ ָצא ְבׁשָ ּיָ ָעה ׁשֶ ׁשָ    .ּבְ

  

מָ     ָראּגְ

ֲעָיא    :ְלהוּ  ִאיּבַ
ַחר ָהיּו ְקֵרִבין, " :ָקָאַמר ֵהיִכי ל ׁשַ ִמיד ׁשֶ   ִעם תָּ

   ,ּוַפִר ָהעֹוָלה
ִים ין ָהַעְרּבָ ל ּבֵ ִמיד ׁשֶ ה ַבחּוץ ִעם תָּ ֲעׂשֶ ִעיר ַהּנַ    ,"ְוׂשָ

יְלָמא אוֹ     :ָקָאַמר ָהִכי ּדִ
ַחר ָהיּו ְקֵרִבין, " ל ׁשַ ִמיד ׁשֶ   ִעם תָּ

ִים יהוּ יְ ַד ֲה ּבַ  ּוַפר ָהעֹוָלה ין ָהַעְרּבָ ל ּבֵ ִמיד ׁשֶ ה ַבחּוץ ִעם תָּ ֲעׂשֶ ִעיר ַהּנַ    ?"ְוׂשָ
  

ילְ  "ָהעֹוָלה ַפר" ,ותו    ?דשייריה אימת עביד ליה ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
  

ילְ בין  ,ותו    ?אימת עביד להו -אימורי חטאת  :בין לרבי עקיבא ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
  

   :רבאאמר 
   ,לא משכחת לה מתקנתא

ילְ אלא או     ,דתנא בדבי שמואל ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
   .או לרבי עקיבא כדתוספתא

  
   :דתנא דבי שמואל

י"    :אומר ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
   ,יצא ועשה אילו ואיל העם ואימורי חטאת

   ."עם תמיד של בין הערבים - אבל פר העולה ושבעת כבשים ושעיר הנעשה בחוץ 
  

   ?רבי עקיבא דתוספתא מאי היא
  

   :אדתני

  רש"י
  מתני' 

. של מוסף הן שבעת כבשים
   בחומש הפקודים (במדבר כט):

. נמי דמוסף עם הופר העול
תמיד של בין הערבים בטבילה 

   חמישית:
  

  גמ' 
   . רבי עקיבא:היכי קאמר

ותו פר העולה לרבי אליעזר 
. ולא איירי ביה אימת דשייריה

עביד ליה והוא הדין נמי דאיכא 
לאקשויי אשעיר אלא ריש 

   מילתא נקט:
. דתנא באידך אימורי חטאת

פירקין נתנם במגס עד 
   שיקטירם:

. לסדר עבודת חת להלא משכ
היום מתקנתא במשנתינו אלא 
משכחת לה מתקנתא לרבי 
אליעזר דתנא דבי שמואל 
דאיירי בכולהו או לרבי עקיבא 
דתוספתא שפירש שם את דבריו 
יפה בדרבי עקיבא לא גרסינן 

  יצא ועשה:
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   :רבי עקיבא אומר"
   ,עם תמיד של שחר היו קרבין -  פר העולה ושבעת כבשים

ִמיד" :שנאמר ר ְלעַֹלת ַהתָּ ַבד עַֹלת ַהּבֶֹקר ֲאׁשֶ   . (במדבר כח, כג) "ִמּלְ
ְך עבודת היום. ְוַאַחר  ּכָ

ךְ  ְוַאַחר   ב,ע ִעיר ּכָ ה ׂשָ ֲעׂשֶ חּוץ ַהּנַ   , ּבַ
ֱאַמר ּנֶ ִעיר" :ׁשֶ ים ׂשְ את דֶאָח  ִעּזִ ַבד ַחּטָ את ִמּלְ ִרים ַחּטַ ּפֻ 255"ַהּכִ

  . )יא, כט במדבר( 
ךְ  ְוַאַחר ךְ  ְוַאַחר, ָהָעם ְוֵאיל ֵאילוֹ  ּכָ את ֵאימּוֵרי ּכָ ךְ  ְוַאַחר, ַחטָּ ִמיד ּכָ ל תָּ ין ׁשֶ ִים ּבֵ   . "ָהַעְרּבַ

  
יּדְ  ַטְעָמא ַמאי   ? ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ

  
ִדְכִתיב ָעֵביד   , ּכְ
א ָעֵביד ֵריׁשָ    ,ֲהִניםּכֹ  ּתֹוַרתּדְ  ּבְ
קּוִדים חּוַמׁש ּדְ  ָעֵביד ַוֲהַדר   . ַהּפְ

  
י   ? ֲעִקיָבא ְוַרּבִ

  
ְדָקָתֵני    :ַטְעָמא ּכִ

ַבד" ר ֶקרַהּבֹ  ַלתעֹ  ִמּלְ ִמיד ַלתְלעֹ  ֲאׁשֶ    ,)כג, כח במדבר( "ַהתָּ
ִמיד ִעם ּמּוָסִפין ַאְלָמא ל ּתָ ַחר ׁשֶ    .ְלהוּ  ָעֵביד ׁשַ

  
י ַבד" איַה  ,ֱאִליֶעֶזר ְוַרּבִ את ִמּלְ ִרים ַחּטַ ּפֻ    ?ֵליּה  ָעֵביד ַמאי -  (במדבר כט, יא) "ַהּכִ

  
ֵעי ַההּוא   : ֵליּה  ִמיּבָ

ה ַמה ַעל ּזֶ ֶ ר ׁשּ ּפֵ ר ֶזה - ְמּכַ    .ְמַכּפֵ
  
  
י" מוֹ  אֹוֵמר ְיהּוָדה ַרּבִ ְ   : ִמׁשּ

ִמיד ִעם ָקֵרב ֶאָחד ל תָּ ַחר ׁשֶ   , ׁשַ
ה ָ ׁשּ ִמיד ִעם ְוׁשִ ל תָּ ין ׁשֶ ִיםָהַע  ּבֵ   . ְרּבַ

י י ֶאְלָעָזר ַרּבִ ַרּבִ ְמעֹון ּבְ מוֹ  אֹוֵמר ׁשִ ְ    :ִמׁשּ
ה ָ ׁשּ ִמיד ִעם ְקֵרִבין ׁשִ ל תָּ ַחר ׁשֶ   , ׁשַ
ִמיד ִעם ְוֶאָחד ל תָּ ין ׁשֶ ִים ּבֵ   . "ָהַעְרּבַ

  
ַנן ַטְעַמְייהוּ  ַמאי ַרּבָ    ?ּדְ

  
ֵרי ִתיֵב  ְקָרֵאי ּתְ    :יּכְ

ִתיב 256"ֶקרַהּבֹ  ַלתעֹ  ִמְלַבד": ּכְ
  , )כג, כח מדברב( 

ה ְוָיָצא" :ּוְכִתיב   ! )כד, טז ויקרא( "ָהָעם ַלתעֹ  ְוֶאת ָלתוֹ עֹ  ֶאת ְוָעׂשָ
ךְ  ְיהוּ  ָעֵביד, ִהְלּכָ    ,ָהָכא ִמּנַ

ְייהוּ     .ָהָכא ּוִמּנַ
  

ַמאי    ?ָקא ִמיְפְלֵגי ּבְ
  

י ִדְכִתיב ַחד ָעֵביד: ָסַבר ְיהּוָדה ַרּבִ ַבד": ּכְ   , ַהּיֹום ֲעבֹוַדת ָעֵביד רַוֲהַד  "ֶקרַהּבֹ  ַלתעֹ  ִמּלְ
יְלָמא א ּדִ דֹול ּכֵֹהן ֲחֵליׁש  חּוְלׁשָ    .ּגָ

י י ֶאְלָעָזר ְוַרּבִ ַרּבִ ְמעֹון ּבְ יָון: ָסַבר ׁשִ ה ָעֵביד ְדַאְתִחיל ּכֵ ָ ׁשּ יְלָמא, ׁשִ ע ּדִ ׁשַ יּדִ . ּפָ    .הּוא ָזִריז ַהּיֹום ֲעבֹוַדת ְלַגּבֵ
  

י כּוּלֵ   , ִמיַהת ָעְלָמא ּדְ
  . הּוא ַאִיל ַחד
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ִעיר  ים ׂשְ את ֶאָחד ִעּזִ ַבד ַחּטָ את ִמּלְ ִרים ַחּטַ ּפֻ  ונסכיהם ומנחתה התמיד ועולת ַהּכִ
256
 אלה את תעשו התמיד לעולת אשר ַהּבֶקר עַלת ִמְלַבד 

  רש"י
. בלבישה עם תמיד של שחר

ראשונה שנאמר במוספי כל 
הרגלים מלבד עולת הבקר 

וספין עם עולת הבקר אלמא מ
נעשית בסמוך להן וילמוד יום 

   הכפורים מהם:
ואח''כ עבודת היום ואחר כך 

. ואף על פי שעיר הנעשה בחוץ
שהוא מן המוסף לא יכול 
להקדימו לעבודת היום לפי 
שנאמר בו ושעיר חטאת אחד 
מלבד חטאת הכפורים למדנו 

  ששעיר חטאת הפנימי קדמו: 
ח''כ ואחר כך אילו ואיל העם וא

. כל אלו בטבילה אימורי חטאת
   שלישית:

. ואחר כך תמיד של בין הערבים
בטבילה חמישית ולא איירי 
הכא בהוצאת כף ומחתה 
דפשיטא לן דבתר אילו ואיל 
העם היא כדתניא לקמן שכל 

   הפרשה נאמרה על הסדר וכו':
. תורת כהנים עביד כדכתיב

כתיבא וברישא הלכך אילו ואיל 
ת בתר העם ואימורי חטא

עבודת היום והדר הוצאת כף 
ומחתה ואחר כך מוספין ותמיד 
של בין הערבים דכתיבי לבסוף 

   בחומש הפקודים:
. האי מלבד חטאת הכפורים

דמשמע דשעיר החיצון קודם 
לאילו ואיל העם מאי עביד ליה 
בשלמא מלבד עולת הבקר לאו 
ביום הכיפורים כתיב ומרגלים 
לא יליף דסמיך אסידרא 

הני דתורת כהנים למיעבד 
ברישא אלא האי דכתב ביום 

   הכפורים גופיה מאי עביד ליה:
. על מה שזה מכפר וכו'

במתניתין דפ''ק דשבועות (דף 
ב.) דריש ליה הכי ועל שיש בה 
ידיעה בסוף ואין בה ידיעה 
בתחילה שעיר הנעשה בחוץ 
מכפר שנאמר ושעיר חטאת 
אחד מלבד חטאת הכפורים על 

כפר מה מה שזה מכפר זה מ
פנימי אינו מכפר אלא על דבר 
שיש בו ידיעה כדמפרש התם אף 

   חיצון אינו מכפר וכו':
   . של ר' עקיבא:משמו

   . מן שבעת כבשים:אחד
. כדכתיב מלבד עולת עביד חד

הבקר לסמוך מקצת המוספין 
   לעולת התמיד:

. דאי והדר עביד עבודת היום
אמרת כל המוספין יקריב עם 

א חליש תמיד של שחר דילמ
ולא מצי למיעבד עבודת היום 

   והוא עיקר הכפרה:
. ולא עביד להו אחר דילמא פשע

עבודת היום ולמאי דחיישת 
דילמא חליש ליכא למיחש 
דלגבי עבודת היום זריז הוא 
ומחליף כח וכולהו מוספין לא 
עביד דתורת כהנים קדים וצריך 
לקיים זו וזו סדר הכתוב 

   ומדרשי המקראות:
. בין לר' עלמא מיהא דכולי

אליעזר בין לר' עקיבא חד איל 
הוא דציבור דכולהו אמרי איל 
העם ולא איירי באיל הכתוב 

  בחומש הפקודים כלל:
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ַמאן    ?ּכְ
יכְּ    . ַרּבִ

ַתְנָיא    :ּדְ
י"   : אֹוֵמר ַרּבִ

   ,ֶאָחד ַאִיל
אן ָהָאמּור ּכָ

257
חּוַמׁש  ָהָאמּור הּוא  קּוִדים ּבְ ַהּפְ

258
 .  

י י ֶאְלָעָזר ַרּבִ ַרּבִ ְמעֹון ּבְ   : אֹוֵמר ׁשִ
ֵני אן ָהָאמּור ֶאָחד :ֵהן ֵאיִלים ׁשְ חּוַמׁש  ָהָאמּור ְוֶאָחד, ּכָ קּוִד  ּבְ    ."יםַהּפְ

  
יּדְ  ַטְעָמא ַמאי   ? ַרּבִ

  
ְכִתיב    ."ֶאָחד" :ּדִ

  
י י ֶאְלָעָזר ְוַרּבִ ַרּבִ ְמעֹון ּבְ   ? "ֶאָחד" ַמאי ׁשִ

  
ֶעְדרוֹ  ְמיּוָחד ּבְ   .ׁשֶ

  
י   ? ְוַרּבִ

  
  . )יא, יב דברים( "ִנְדֵריֶכם ִמְבַחר": ֵליּה  ָנְפָקא

  
י י ֶאְלָעָזר ְוַרּבִ ַרּבִ ְמעֹון ּבְ   ? ׁשִ

  
   .ָבהחוֹ ּבְ  – ַחד

  . ְנָדָבהּבִ  - ְוַחד
  

   .יּוְצִריכֵ 
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זֹאת ָיבֹא ַאֲהרֹן ֶאל  ן  ַהּקֶֹדׁש -ּבְ ַפר ּבֶ את ְוַאִיל ְלעָֹלה.ּבָ - ּבְ תֶֹנת ד  ָקר ְלַחּטָ ׁש ּוִמְכְנֵסי-ּכְ ד קֶֹדׁש ִיְלּבָ ְגֵדי-ַבד ִיְהיּו ַעל-ּבַ ד ִיְצֹנף ּבִ ד ַיְחּגֹר ּוְבִמְצֶנֶפת ּבַ רֹו ּוְבַאְבֵנט ּבַ ׂשָ -ּבְ

ִים ֶאת ּמַ ם.- קֶֹדׁש ֵהם ְוָרַחץ ּבַ רֹו ּוְלֵבׁשָ ׂשָ ָרֵאל  ה  ּבְ ֵני ִיׂשְ ֵניּוֵמֵאת ֲעַדת ּבְ ח ׁשְ את ְוַאִיל ֶאָחד ְלעָֹלה.-ִיּקַ ים ְלַחּטָ ִעיֵרי ִעּזִ   )ה- ג, (ויקרא טז ׂשְ
258
  )ח, כט (במדבר ".לכם יהיו תמימים שבעה שנה בני כבשים אחד איל אחד בקר בן פר ניחוח ריח' לה עולה והקרבתם 

  רש"י
  

. בתורת כהנים ואיל האמור כאן
   אחד לעולה:

. שיש דעת נוטה לומר וצריכי
נדבה מובחרת כדי שתהא 
מקובלת ברצון ויש דעת נוטה 

י לומר חובה תהא מובחרת כד
  שיצא ידי חובתו יפה: 
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        עא, אעא, אעא, אעא, א    ––––    ע, בע, בע, בע, ב .235
ׁש "   . "ְוַרְגָליו ָיָדיו ִקיּדֵ
  

נוּ  ַנן ּתָ    :ַרּבָ
259"מֹוֵעד ֶהלאֹ  ֶאל ןַאֲהרֹ  ּוָבא""

ה - )כג, טז ויקרא(  א הּוא ָלּמָ    ?ּבָ

ף ֶאת ְלהֹוִציא ה ְוֶאת ַהּכַ ְחתָּ   ,  ַהּמַ
ל   א,עא ּכָ ה ׁשֶ ָרׁשָ ּה  ַהּפָ ֶדר ַעל ֶנֶאְמָרה ּכּוּלָ סּוק חּוץ, ַהסֵּ   . "ֶזה ִמּפָ

  
   ?ַטְעָמא ַמאי

  
א ַרב ָאַמר   : ִחְסּדָ
ִמיֵר  ׁש  יּגְ ָרה ְטִבילֹות ָחּמֵ ין ַוֲעׂשָ דֹול ּכֵֹהן טֹוֵבל ִקיּדּוׁשִ ׁש  ּגָ ּיֹום ּבוֹ  ּוְמַקּדֵ   , ּבַ

ִסְדָרן ָאְמַרּתְ  ְוִאי ִתיֵב  ּכְ ַחּתְ  ָלא -  יּכְ ּכַ לֹׁש  ֶאָלא ָלּה  ַמׁשְ ה ְטִבילֹות ׁשָ ָ ׁשּ ין ְוׁשִ   !ִקיּדּוׁשִ
  

י ָלּה  ַמְתִקיף   : ֵזיָרא ַרּבִ
ִעיר ֵליה ַמְפִסיק :ְוִדיְלָמא ָ ׂשּ ה ּבַ ֲעׂשֶ חּוץ ַהּנַ   !ּבַ

  
ֵיי ָאַמר   : ַאּבַ
ה ְוָיָצא" :ְקָרא ָאַמר 260"ָלתוֹ עֹ  ֶאת ְוָעׂשָ

  , )כד, טז ויקרא( 
  . ָעםָה  ְוֵאיל ֵאילוֹ  ָעֵביד ִראׁשֹוָנה ִמיִציָאה

  
   :ָאַמר ָרָבא
ט" :ְקָרא ָאַמר ְגֵדי ֶאת ּוָפׁשַ ד ּבִ 261"ַהּבָ

  ,)כג, טז ויקרא( 
ֵאין ְלמּוד ׁשֶ ר" לֹוַמר ּתַ לּום "ָלַבׁש  ֲאׁשֶ ט ָאָדם ּכְ א ּפֹוׁשֵ ּלֹוֵבׁש  ַמה ֶאּלָ ֶ   ?! ׁשּ
א ְלמּוד ַמה, ֶאּלָ ר" :לֹוַמר ּתַ    ?"ָלַבׁש  ֲאׁשֶ

ַבׁש  ּלָ ָבר ׁשֶ   . ּכְ
  

ה ָלּה  ַמְתִקיף ר ַרּבָ יָלא ַרב ּבַ   : ׁשֵ
ִעירֵליּה  ַמְפִסיקּדְ  :ְוֵאיָמא ָ ׂשּ ה ּבַ ֲעׂשֶ חּוץ ַהּנַ   ! ּבַ

  
ה ְוָיָצא" :ָהְכִתיב   . )כד, טז ויקרא( "ְוָעׂשָ

  
ה לְוכָ  ָרׁשָ ּה  ַהּפָ ֶדר ַעל ֶנֶאְמָרה ּכּוּלָ    !?ַהּסֵ

ִתיֵב  ְקָרֵאי ְוָהא את ֵחֶלב ְוֵאת": יּכְ ְזבֵּ  ַיְקִטיר ַהַחּטָ   , )כה, טז ויקרא( "ָחהַהּמִ
ר ְוֵאת": ַוֲהַדר את ּפַ ִעיר ְוֵאת ַהַחּטָ את ׂשְ 262"ַהַחּטָ

   ,)כז, טז ויקרא( 
ַנן ֲאַנן ְוִאיּלוּ     :ּתְ

דֹול ּכֵֹהן ֶאת ָהרֹוֶאה" הּוא ּגָ ׁשֶ ר רֹוֶאה ֵאינוֹ  ,קֹוֵרא ּכְ ִעיר ּפַ ָרִפין ְוׂשָ ׂשְ   . "ַהּנִ
את ֵאמּוֵרי ְוִאיּלוּ  ַתר ַחּטָ   ! ְלהוּ  ַמְקִטיר יָהכִ  ּבָ

  
סּוק חּוץ :ֵאיָמא   . ְוֵאיָלךְ  ֶזה ִמּפָ

  
ּתְ  ֲחֵזית ּוַמאי ׁשְ ּבַ ְמׁשַ יׁש , ְקָרֵאי ּדִ ּבֵ   ! ַמְתִניָתא ׁשַ

  
ֵיי ָאַמר   : ַאּבַ
ַח " :ְקָרא ָאַמר ּלֵ ֵרף"...  )כו, טז ויקרא( "ְוַהְמׁשַ   ,  )כח, טז ויקרא( "ְוַהׂשּ

ַח  ַמה ּלֵ ׁשַ ָרא ּמְ ֵמִעיּקָ ֵמִעיָקָרא ׂשֹוֵרף ףַא  ,ּדְ    .ּדְ
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  הבד בגדי את ופשט מֹוֵעד אֶֹהל ֶאל ַאֲהרֹן ּוָבא 
260
ה ְוָיָצא   העם עולת ואת עָלתוֹ  ֶאת ְוָעׂשָ
261
ט  ְגֵדי ֶאת ּוָפׁשַ ד ּבִ  הקודש אל בבואו לבש אשר ַהּבָ
262
ר ְוֵאת  את ּפַ ִעיר ְוֵאת ַהַחּטָ את ׂשְ  ושרפו למחנה מחוץ אל יוציא בקודש לכפר דמם את הובא אשר ַהַחּטָ

  רש"י
שכל הפרשה נאמרה על הסדר 

. ואי כסדרן כתיבי וכן וכו'
הסדר שמוציאן בלבישה 
ראשונה ואין עבודה חיצונה של 
בגדי זהב מפסקת בין עבודת 
היום להוצאת כף ומחתה לא 
משכחת לה וכו' כבר פרשתיה 
בפרק אמר להם הממונה (לעיל 

   דף לב:):
כדכתיב . בשעיר הנעשה בחוץ

(במדבר כט) מלבד חטאת 
הכפורים והוא אינו כתוב כאן 
אבל אילו ואיל העם דווקא 
כתבינהו קרא אחר הוצאת כף 
ומחתה ולא איצטריך לן לשבש 

   סדרא דקראי:
. וזו אמר קרא ויצא ועשה וגו'

יציאה ראשונה האמורה בפרשה 
הילכך על כרחך מקמי הוצאת 
כף ומחתה עביד להו בהפסקה 

   עבודת היום:שביניהם ל
. אלמא זו היא אשר לבש כבר

פשיטה שניה שמע מינה יש 
הפסקת חילוף בגדים בין עבודת 
היום להוצאת כף ומחתה ורבא 
לא אאתקפתיה דרבי זירא קאי 
אלא לפרושי טעמא דמתניתא 

   דמשבשא קראי:
. ולא גרס ה''ג קראי כתיבי וכו'

   תרי:
. אינו רואה פר ושעיר הנשרפים

עוד שכהן גדול אלמא שריפתן ב
   לבוש בגדי בוץ היא:

. לדברי ואילו אימורי חטאת
הכל בתר הכי עביד להו 
(כשטובל) בטבילה שלישית עם 

   אילו ואיל העם:
. לא אימא חוץ מפסוק זה ואילך

   נכתבה על הסדר:
. ואימא שריפת שביש מתניתא

הפר והשעיר אחר טבילה 
   שלישית:

אמר קרא והמשלח את השעיר 
ו לשון עצמו נאמר . ובאותוגו'

והשורף אותם דמשתעי 
בשריפת הפר ושעיר ושניהן 
כתובין אחר ואת חלב החטאת 
ועל כרחך שילוח השעיר מקמי 
הקטרת אימורים הוה כדכתיב 
ושלח את השעיר במדבר והדר 
ואת חלב החטאת על כרחך 
והמשלח דכתיב בתריה כאדם 
שהפסיק הענין שהיה מדבר בו 

תו וחוזר ומסיימו ואומר ואו
שילוח שאמרתי לך למעלה 
המשלחו מטמא בגדים ובאותו 

   לשון עצמו נאמר והשורף:
. אף על פי שנכתב מה והמשלח

אחר אימורי חטאת דמעיקרא 
הוא אף והשורף אף על פי 

  שנכתב אחריהן מעיקרא הוא:
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ה ַרּבָ ֹוֵרף ַמה: ַאּדְ א ׂשּ ּתָ ָהׁשְ ַח  ַאף, ּדְ ּלֵ ׁשַ א ּמְ ּתָ ָהׁשְ   ! ּדְ
  
ַח " ּלֵ ָראּדְ  - "ְוַהְמׁשַ ַמע ֵמִעיּקָ    .ַמׁשְ
  

  : ָאַמר ָרָבא
263"ַחי ָיֳעַמד" :ְקָרא ָאַמר

  , )י, טז ויקרא( 
   ?ַחי ַלֲעמֹוד ָזקּוק ְיֵהא ָמַתי ַעד
ַעת ַעד ָרהכַּ  ׁשְ   . ּפָ

ַעת ְוֵאיָמַתי ָרה ׁשְ ּפָ    ?ּכַ
ַעת ׁשְ ן ּבִ ִמים ַמּתַ    .לֹא ְותוּ , ּדָ
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 עליו לכפר' ה לפני ַחי ָיֳעַמד לעזאזל הגורל עליו עלה אשר והשעיר 

  רש"י
. אדרבה מה שורף דהשתא

שהרי צווי עיקר שריפתן אחר 
אימורי חטאת נאמר כדכתיב 

החטאת וגו' והדר ואת  ואת חלב
   פר החטאת יוציא ושרפו:

. דווקא אף המשלח דהשתא
כתב אחר אימורין ושילוח שעיר 
האמור למעלה מהם הכי קאמר 
ונשא השעיר עליו את עונותם 
ושלחו המדברה כשיגיע זמן 

   שילוחו:
. והמשלח מעיקרא משמע

כאדם שחוזר לענין שהפסיק בו 
וכמו שפירשתי ושילוח שעיר 

נכתב מדלא הדר וכתב  במקומו
אחר אימורין ושלח השעיר 

   והמשלחו יכבס בגדיו:
. לא מצית אמרת רבא אמר

דשילוח שעיר לא במקומו נאמר 
דהא לא הזקיקו לעמוד שם 
אלא עד שעת כפרה והיא עבודת 

  היום דמתן דמים:



  בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישימותר  0526071122לדניאל ברק ווינט  ל הזכויות שמורותכ                                                                                                         ְסדּוָרה ְּגָמָרא

     

320

        עא, אעא, אעא, אעא, א .236
ַח  ָאֵתי ּלֵ ׁשַ ּוק ְמָצאוֹ , ּמְ ׁשּ דֹול ֵהןְלכֹ , ּבַ י :לוֹ  אֹוֵמר, ּגָ דֹול ּכֵֹהן ִאיׁשִ ינוּ ! ּגָ ִליחּוְתךָ  ָעׂשִ   , ׁשְ

ֵביתוֹ  ְמָצאוֹ  ה :לוֹ  אֹוֵמר, ּבְ ים ְמַחּיֵ ִליחּותוֹ  ינוּ ָעׂשִ , ַחּיִ   . ׁשְ
  
  

ה ָאַמר   : ַרּבָ
י ְטִרי ּכִ ַנן ִמיּפַ ִדיָתא ֵמֲהָדֵדי ַרּבָ פּוְמּבְ    ,ּבְ

ה" :ָהִכי יָאְמֵר  ים ְמַחּיֵ ן ַחּיִ ים ְלךָ  ִיּתֵ ים ַחּיִ ִנין ְוטֹוִבים ֲארּוּכִ   ". ּוְמתּוּקָ
  
  
ךְ " ַאְרצֹות' ה ִלְפֵני ֶאְתַהּלֵ ים ּבְ   . )ט, קטז תהלים( "ַהַחּיִ

  : ְיהּוָדה ַרב רָאַמ 
ָווִקים ְמקֹום ֶזה   . ׁשְ
  
  
י" נֹות ָיִמים ֶרךְ אֹ  ּכִ ים ּוׁשְ לֹום ַחּיִ    .)ב, ג משלי( "ָלךְ  יֹוִסיפוּ  ְוׁשָ
  

ִנים ֵיׁש  ְוִכי ל ׁשָ ים ׁשֶ ִנים ְוֵיׁש  ַחּיִ ֵאיָנן ׁשָ ל ׁשֶ ים ׁשֶ    ?ַחּיִ
  

י ָאַמר   : ֶאְלָעָזר ַרּבִ
נֹוָתיו ֵאּלוּ  ל ׁשְ ְת  ָאָדם ׁשֶ כֹותַהּמִ   . ְלטֹוָבה ֵמָרָעה ָעָליו ַהּפְ

  
  
ים ֲאֵליֶכם" 264"ֶאְקָרא ִאיׁשִ

   .)ד, ח משלי( 
  

י ָאַמר ֶרְכָיה ַרּבִ   : ּבֶ
ְלִמיֵדי ֵאּלוּ  ּדֹוִמין ֲחָכִמים ּתַ ים ׁשֶ   , ְלָנׁשִ

ין בּוָרה ְועֹוׂשִ ים ּגְ ֲאָנׁשִ    .ּכַ
  

י ְוָאַמר ֶרְכָיה ַרּבִ   : ּבֶ
ךְ  ָהרֹוֶצה יגַּ  ַעל ַיִין ְלַנּסֵ ַח  ּבֵ ְזּבֵ    ,ַהּמִ

א רֹוָנם ְיַמּלֵ ל ּגְ ְלִמיֵדי ׁשֶ   , ַיִין ֲחָכִמים ּתַ
ֱאַמר ּנֶ ים ֲאֵליֶכם": ׁשֶ   ."ֶאְקָרא ִאיׁשִ

  
  
י ָאַמרוְ  ֶרְכָיה ַרּבִ   : ּבֶ

ּתֹוָרה ָאָדם רֹוֶאה ִאם ְרעוֹ  ּפֹוֶסֶקת ׁשֶ א - ִמּזַ ָ ת ִיׂשּ ְלִמיד ּבַ   , ָחָכם ּתַ
ֱאַמר   ב,עא ּנֶ ָאֶרץ ִקיןַיזְ  ִאם": ׁשֶ ְרׁשוֹ  ּבָ ְזעוֹ  ָימּות ּוֶבָעָפר ׁשָ ה ַיְפִריַח  ַמִים ֵמֵריַח ^  ּגִ מוֹ  ָקִציר ְוָעׂשָ   . )ט-ח, יד איוב( "ָנַטע ּכְ
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 אדם בני אל וקולי ֶאְקָרא יםִאיׁשִ  ֲאֵליֶכם 

  רש"י
   . ליום המחרת:אתי משלח

. מכבדו לפני מצאו בשוק
הבריות ואומר לו אישי כהן 

   דול וכו':ג
. הוא הקדוש ברוך מחייה חיים

   הוא עשינו שליחותו:
. שהיה אחד נוטל מפטרי מהדדי

   רשות מחבירו לשוב לביתו:
. איידי דאיירי אתהלך וכו'

   בחיים מתוקנים נקט לה:
. שאדם מוצא זה מקום שווקים

לקנות מזונותיו ולפי שהיה דוד 
מטלטל נע ונד היה מתפלל על 

   הדבר:
. מי שהיה עני ליושמתהפכות ע

בילדותו ונעשה עשיר לעת 
זקנותו דומה לו כאילו עכשיו 

   נעשה חי מתוך מיתה:
. בראש אליכם אישים אקרא

פרשת ושנות חיים הוא להכי 
   נקט ליה:

. ענותנין ותשושי שדומין לנשים
   כח:

. לשון אשה מדלא כתיב אישים
   אנשים:

. אישים לשון (שנסך) יין וכו'
  קרבן אשה: 

  . בני תורה:מים מריח
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        עא, בעא, בעא, בעא, ב .237
ה ָהָיה טֹוב ְויֹום"   . "ְלאֹוֲהָביו עֹוׂשֶ
  

נוּ  ָנן ּתָ    :ַרּבָ
ה" כֹ ַמֲעׂשֶ דֹול ֵהןּבְ ָצא ֶאָחד ּגָ ּיָ ית ׁשֶ ׁש  ִמּבֵ ְקּדָ    ,ַהּמִ

י ָאְזִלי ְוָהווּ  ְתֵריּה  ָעְלָמא ּכּוּלֵ    ,ּבַ
יָון ָחְזיּוְנהוּ  ּכֵ ַמְעָיהִל  ּדְ ַבקּוהוּ  ,ְוַאְבַטְליֹון ׁשְ ַתר יְוָאְזֵל  ,ְלִדיֵדיּה  ׁשְ ַמְעָיה ּבָ    .ְוַאְבַטְליֹון ׁשְ

ַמְעָיה ָאתוּ  ַלּסֹוף דֹול ֵהןכֹּדְ  ִמיֵניּה  ְלִאיְפטּוִרי ְוַאְבַטְליֹון ׁשְ   . ּגָ
ֵני ֵייתּון: ָלֶהן ַמרָא  ָלם ֲעָמִמין ּבְ   . ִלׁשְ

ֵני ֵייתּון: ֵליּה  ָאַמרוּ  ָלם ֲעָמִמין ּבְ ָעְבִדין ִלׁשְ א ּדְ   , ןַאֲהרֹּדְ  עּוְבּדָ
ר ֵייֵתי ְוָלא ָלם ןַאֲהרֹ ּבַ ָלא ִלׁשְ א ָעֵביד ּדְ   . "ןַאֲהרֹּדְ  עּוְבּדָ

  
  
  

  רש"י
לסוף אתו שמעיה ואבטליון 

. ליטול רשות לאיפטורי מיניה
   ממנו ולפרוש לצד ביתן:

. לשון ייתון בני עממין לשלם
גנאי הוא לפי שבאו מבני בניו 
של סנחריב כדאמרינן במסכת 

   גיטין (דף נז:):
. רודפי דעבדי עובדא דאהרן

   שלום:
. דלא עבד עובדא דאהרן

ונאת דברים ואמר שהוניתנו א
מר (ב''מ נח:) לא תונו איש את 
עמיתו (ויקרא כה) באונאת 
דברים הכתוב מדבר אם היה בן 
גרים לא יאמר לו זכור מעשה 

  אבותיך:



  בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישימותר  0526071122לדניאל ברק ווינט  ל הזכויות שמורותכ                                                                                                         ְסדּוָרה ְּגָמָרא

     

322

            עא, בעא, בעא, בעא, ב .238
ָנה    ִמׁשְ

דֹול ּכֵֹהן ׁש  ּגָ ּמֵ ׁשְ  ְמׁשַ ִלים מֹוָנהּבִ   , ּכֵ
ָעה ְוַהֶהְדיֹוט ַאְרּבָ   . ּבְ
ְכתֹוֶנת   . ְוַאְבֵנט ּוִמְצֶנֶפת ּוִמְכָנַסִים ּבִ

דֹול ּכֵֹהן ָעָליו מֹוִסיף ן :ּגָ   . ָוִציץ ּוְמִעיל ְוֵאפֹוד חֹׁשֶ
ֵאּלוּ  ָאִלין ּבְ אּוִרים ִנׁשְ ים ּבְ   . ְותּוּמִ
ָאִלין ְוֵאין א ִנׁשְ    :ֶאּלָ

ֶלךְ     ,ַלּמֶ
ין יתּבֵ  ְלַאבוּ     ,ּדִ

יּבּור ּוְלִמי ַהּצִ   .ּבוֹ  ָצִריךְ  ׁשֶ
  

ָמָרא    ּגְ

נוּ  ָנן ּתָ    :ַרּבָ
ָבִרים" ֱאַמר ּדְ ּנֶ ֶהן ׁשֶ    :ּבָ
ׁש " פּול חּוָטן - "ׁשֵ ה ּכָ ָ ׁשּ   . ׁשִ
ָזר" מֹוָנה - "ָמׁשְ   . ׁשְ

ֵנים -  ְמִעיל ר ׁשְ   . ָעׂשָ
רֶכת ִרים -  ּפָ ָעה ֶעׂשְ   . ְוַאְרּבָ
ן ִריםֵמֶע  -  ְוֵאפֹוד חֹוׁשֶ מֹוָנה ׂשְ   . "ּוׁשְ

  
פּול חּוָטן" ה ּכָ ָ ׁשּ    ."ׁשִ

   ?ָלן ְמָנא
  
  : ְקָרא ָאַמרּדְ 
ֲעׂשוּ " ְתנֹ ֶאת ַוּיַ ׁש  תַהּכָ    ... ׁשֵ

ְצֶנֶפת ְוֵאת ׁש  ַהּמִ    ,ׁשֵ
ֲאֵרי ְוֶאת עֹות ּפַ ְגּבָ ׁש  ַהּמִ    ,ׁשֵ
ד ִמְכְנֵסי ְוֶאת ׁש  ַהּבָ ָזר ׁשֵ 265"ָמׁשְ

   .)כח-כז, לט שמות( 
ה ָ ִתיִבי ָרֵאיְק  ֲחִמׁשּ   . ּכְ

ִכיָתָנא ,ְלגּוֵפיּה  – ַחד    .ִניֲהווּ  ּדְ
ֵהא - ְוַחד ּיְ פּול חּוָטן ׁשֶ ה ּכָ ָ ׁשּ   . ׁשִ
ְהיוּ  - ְוַחד ּיִ זּוִרין ׁשֶ   . ׁשְ
ָאר - ְוַחד ָגִדים ִלׁשְ ּלא ּבְ ֶהן ֶנֱאַמר ׁשֶ ׁש  ּבָ   . ׁשֵ
ב - ְוַחד   . ְלַעּכֵ

  
ַמע ַמאי ַהאי ַמׁשְ ׁש " ּדְ יָתָנא "ׁשֵ   ? אהוּ  ּכִ

  
י ָאַמר י יֹוֵסי ַרּבִ ַרּבִ   : ֲחִניָנא ּבְ

ד" :ְקָרא ָאַמרּדְ  ָבר - "ּבָ ְרַקע ִמן ָהעֹוֶלה ּדָ ד ַהּקַ ד ּבַ   . ּבַ
  

  ! ַעְמָרא ְוֵאיָמא
  

ְצָלא ִאיְפצּוֵלי ַעְמָרא   . ִמיּפַ
  

יָתָנא ֵציל ִאיְפצּוֵלי ַנִמי ּכִ   ! ִמּפַ
  

יָתָנא ב ּכִ ֵציל ְלקּוֵתיּה  ַאּגַ   . ִמּפַ
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ֲעׂשוּ   ְתנת ֶאת ַוּיַ ׁש  ַהּכָ ְצֶנֶפת ְוֵאת. ולבניו לאהרן אורג מעשה ׁשֵ ׁש  ַהּמִ ֲאֵרי ְוֶאת ׁשֵ עֹות ּפַ ְגּבָ ׁש  ַהּמִ ד ִמְכְנֵסי ְוֶאת ׁשֵ ׁש  ַהּבָ ָזר ׁשֵ  ָמׁשְ

  רש"י
  מתני' 

. אהדיוט בכתונת ומכנסים וכו'
   קאי:

. כהן הנשאל באלו נשאלים
באורים ותומים צריך ללבוש 

   שמונה בגדים:
  

  גמ' 
. כולה בהן שש דברים שנאמר

   מפרש לקמן:
. ששה כל מין חוטן כפול ששה

   ומין שבו:
. בלא שש ואין זאת אלא משזר

   רמונים:
. כל חוט של כל מין שבו שמונה

כפול שמונה ועל פי חשבון זה 
מעיל שכולו מין אחד חוטו כפול 
י''ב פרוכת חוטו כפול כ''ד שכל 
מינין שבה כפולין יחד וכולה 

   מפרש לה לקמן:
. גבי הדדי שה קראי כתיביחמ

והוה סגי ליה בחד ונכתביה 
לבסוף: ה''ג ויעשו את הכתנות 
שש ואת המצנפת שש ואת פארי 
המגבעות שש ואת מכנסי הבד 
שש משזר. ובד הוא שש הרי 
חמשה וההיא דאבנט צריך 
למיכתב על כרחך דאיכא מיני 

   אחריני בהדיה:
   . יחד כולן ששה:שיהו שזורין

א נאמר בהן לשאר בגדים של
. שיהא אף הן חוטן כפול שש

   ששה ולקמן מפרש מאי נינהו:
. דבר העולה מן הקרקע בד בד

הפשתן והקנבוס אין להן בדים 
וענפים כעצים אלא עלין ואין 
הפשתן בא אלא מן הקנה 

   האמצעי:
. יש בו נימא מתחלקת מפצל

לשתים ואל תתמה שאף בשער 
   זקן התחתון מצוי כן:

. כשכותשין לכיתנא נמי מפצי
   אותו נחלק לכמה פיצולין:

  . שמקישין עליו:אגב לקותיה
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   :ֵמָהָכא ָאַמר ִביָנאָר 
ֲאֵרי" ים ּפַ תִּ ם ַעל ִיְהיוּ  ִפׁשְ ים ּוִמְכְנֵסי ראׁשָ תִּ   . )יח, מד יחזקאל( "ָמְתֵניֵהם ַעל ִיְהיוּ  ִפׁשְ
  

י ַרב ֵליּה  ָאַמר   : ַאׁשִ
י ָהא ּמֵ ָאֵתי ִמּקַ   ? ֲאָמָרה ַמאן ְיֶחְזֵקאל ּדְ

  
ָאַמר ָהא, ּוְלַטְעִמיךְ  א ַרב ּדַ   : ִחְסּדָ

ָבר ה ִמּתֹוַרת הזֶ  ּדָ ינוּ  מׁשֶ   , ָלַמְדנוּ  לֹא ַרּבֵ
ְבֵרי ן ְיֶחְזֵקאל ִמּדִ ל": ָלַמְדנוּ  ּבּוִזי ּבֶ ן ּכָ ר ְוֶעֶרל ֵלב ֶעֶרל ֵנָכר ּבֶ ׂשָ י ֶאל אָיבֹ  לֹא ּבָ ׁשִ   , )ט, מד יחזקאל( "ִמְקּדָ

י ָהא ּמֵ ָאֵתי ִמּקַ   ? ָאַמָרּה  ַמאן ְיֶחְזֵקאל ּדְ
א  ָמָראֶאּלָ ִמיֵר  ּגְ ָרא ְוַאְסָמָכּה  ְיֶחְזֵקאל ַוֲאָתא ָלּה  יּגְ    ,ַאּקְ
ָמָרא ַנִמי ָהָכא ִמיֵר  ּגְ ָרא ְוַאְסָמָכּה  ְיֶחְזֵקאל ַוֲאָתא ָלּה  יּגְ   . ַאּקְ

  
  

  רש"י
. ובתורה כתיב פארי פשתים

   ואת פארי המגבעות שש:
. שנתנכרו מעשיו לאביו בן נכר

שבשמים שהוא ערל לב וכן ערל 
בשר שמתו אחיו מחמת מילה 

   לא יבא אל המקדש:
. מאין למדו דבר זה מאן אמר'

זבחים (דף ששנינו בפרק שני ד
טו:) שהכהן ערל עבודתו 

  פסולה:
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                עא, בעא, בעא, בעא, ב .239
ָזר"" מֹוָנה – "ָמׁשְ   . "ׁשְ
  

   ?ָלן ְמָנא
  

ְכִתיב ֲעׂשוּ " :ּדִ ִעיל ׁשּוֵלי ַעל ַוּיַ ֵכֶלת ִרּמֹוֵני ַהּמְ ָמן תְּ ִני תֹוַלַעתוְ  ְוַאְרּגָ ָזר ׁשָ    ,)כד, לט שמות( "ָמׁשְ
ָזר" ְוָיֵליף ָזר" "ָמׁשְ ָפרֹ "ָמׁשְ   , ֶכתּבְ

ן ַמה ִרים ְלַהּלָ ָעה ֶעׂשְ אן ַאף ,ְוַאְרּבָ ִרים ּכָ ָעה ֶעׂשְ ֲהָוה, ְוַאְרּבָ ל ּדַ ָמֵני ְוַחד ַחד ּכָ    .ּתְ
  

ןֵמחֹ ֹ ְוֵניַלף    :ְוֵאפֹוד ׁשֶ
ן ַמה ַהּלָ ִרים ּלְ מוֹ  ֶעׂשְ אן ַאף, ָנהּוׁשְ ִרים ּכָ מֹוָנה ֶעׂשְ   ! ּוׁשְ

  
ִנין ָבר ּדָ ּלא ּדָ ָבר, ָזָהב ּבוֹ  ֶנֱאַמר ׁשֶ ּלא ִמּדָ   , ָזָהב ּבוֹ  ֶנֱאַמר ׁשֶ

ן ְלַאּפֹוֵקי ֱאַמר ְוֵאפֹוד חֹׁשֶ ּנֶ ֶהן ׁשֶ   . ָזָהב ּבָ
  

ה ַרּבָ   , ַאּדְ
ִנין ֶגד ּדָ ֶגד ּבֶ   , ִמּבֶ

רֹוֶכת ְלַאּפֹוֵקי   ! הּוא ֶהלאֹּדְ  ּפָ
  
אֶא  ִנין, ּלָ   , ֵמַאְבֵנט ּדָ

ֶגד ְוָדִנין ּלא ְוָדָבר ּבֶ ֶגדִמ , ָזָהב ּבוֹ  ֶנֱאַמר ׁשֶ ּלֹ  ְוָדָבר ּבֶ   , ָזָהב ּבוֹ  ֶנֱאַמר אׁשֶ
ִנין ְוֵאין ָבר ּדָ ֵאין ּדָ ָבר ָזָהב ּבוֹ  ׁשֶ ׁש  ִמּדָ ּיֵ   . ָזָהב ּבוֹ  ׁשֶ

  
  : ָאַמר ָמִרי ַרב
ּנוּ " ֲעׂשֶ ִתיב )טו, כח שמות( "תַּ   , ּכְ
ּנוּ ּתַ    . ְלַאֵחר ְולֹא ָלֶזה ֲעׂשֶ
  

י ַרב   : ָאַמר ַאׁשִ
יָת " ִתיב )לג, כח שמות( "ְוָעׂשִ    ,ּכְ

ְהיוּ  ּיִ ל ׁשֶ ּיֹות ּכָ וֹות ֲעׂשִ   , ׁשָ
  ? ַנֲעִביד ֵהיִכי

ָלָתא ַנֲעִביד ָרהּדַ  ּתְ ָרה ֲעׂשָ ָלִתין ֵליּה  ָהווּ  - ֲעׂשָ   ! ּתְ
ֵרי ַנֲעִביד ִת  ּתְ ָעהּדְ ָעה ׁשְ ׁשְ ָרהּדַ  ְוַחד, ּתִ יָת ": ְקָרא ָאַמר -  ֲעׂשָ ְהיוּ  "ְוָעׂשִ ּיִ ל ׁשֶ ּיֹוָתיו ּכָ וֹות ֲעׂשִ   . ׁשָ

  
  
  
  
  

  רש"י
. מה להלן עשרים וארבעה

שהרי ד' מינין יש בה וכל מין 
ומין כפול שש אף כאן כ''ד וכאן 
ג' מינין יש דהוו להו כל חד וחד 

   תמני:
. דיש בו נמי ארבע אלא מאבנט

מינין וכל אחד כפול ששה 
   וכששוזרן יחד הוו להו כ''ד:

ן לפיכך אין . בחשתעשנו כתיב
   למידין ממנו:

. כתיב ברמונים שיהו ועשית
עשויות כל המינין שבו שוות 
הלכך לא אפשר בכ''ח דהיכי 

  ליעביד וכו': 
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        עב, א עב, א עב, א עב, א     ––––    עא, בעא, בעא, בעא, ב .240
ֵנים -  "ְמִעיל"" ר ׁשְ   . "ָעׂשָ
  

   ?ָלן ְמָנא
  

ְכִתיב   א,עב יָת " :ּדִ ִליל^ ָהֵאפֹוד ְמִעיל ֶאת ְוָעׂשִ ֵכֶלת ּכְ    ,)לא, כח שמות( "תְּ
ֵכֶלת" ְוָיֵליף כֵ " "תְּ רֹוֶכת "ֶלתתְּ    ,ִמּפָ

ן ַמה ַהּלָ ה ּלְ ָ ׁשּ אן ַאף, ׁשִ ה ּכָ ָ ׁשּ   . ׁשִ
  

   ,ְוִרּמֹוָניו ִמׁשּוָליו ְוֵניַלף
ן ּוַמה ַהּלָ מֹוָנה ּלְ אן ַאף, ׁשְ מֹוָנה ּכָ   ! ׁשְ

  
ִנין ִלי ּדָ ִלי ּכְ   , ִמּכְ
ִנין ְוֵאין ִלי ּדָ יטִמ  ּכְ ְכׁשִ ִלי ּתַ   . ּכְ

  
ה ַרּבָ ִנין ,ַאּדְ    ,פוֹ ִמּגוּ  ּגּופוֹ  ּדָ

ִנין ְוֵאין   !ֵמָעְלָמא ּגּופוֹ  ּדָ
  

ָאְמִריַנן ַהְיינוּ  ָאר" :ּדְ ָגִדים ִלׁשְ ּלא ּבְ ֶהן ֶנֱאַמר ׁשֶ ׁש  ּבָ    ."ׁשֵ
  
  
  
רֹ "" ִרים -  "ֶכתּפָ ָעה ֶעׂשְ    "ְוַאְרּבָ
  

ָעה אּדְ  ַאְרּבָ יּתָ א ׁשִ יּתָ    .ׁשִ
יָנא ָלא יָנא ְוָלא ּדִ ּיָ    .ּדַ

  
  
  
ן"" ִרים -  "דְוֵאפֹ  חֹׁשֶ מֹוָנה ֶעׂשְ    "ּוׁשְ
  

   ?ָלן ְמָנא
  

ְכִתיב יָת " :ּדִ ן ְוָעׂשִ ט חֹׁשֶ ּפָ ה ִמׁשְ ב ַמֲעׂשֵ ה חֹׁשֵ ַמֲעׂשֵ ּנוּ  דֵאפֹ  ּכְ ֲעׂשֶ    ,תַּ
ֵכֶלת ָזָהב ָמן תְּ ִני ְותֹוַלַעת ְוַאְרּגָ ׁש  ׁשָ ָזר ְוׁשֵ    .)טו, כח שמות( "ָמׁשְ

ָעה א ַאְרּבָ יּתָ ׁשִ א ּדְ יּתָ ִרין - ׁשִ ָעה ֶעׂשְ ָעה ָזָהב , ְוַאְרּבָ ִרין ָהא - ַאְרּבָ   .ּוְתַמְנָיא ֶעׂשְ
  

ה ַנִמי ָזָהב ְוֵאיָמא ָ ׁשּ    !ׁשִ
  

ר ַאָחא ַרב ָאַמר   : בַיֲעקֹ  ּבַ
ץ" :ְקָרא ָאַמר ִתיִלם ְוִקּצֵ   . )ג, לט שמות( 266"ּפְ

ִתיל' ִתיִלים" 'ּפְ אן ֲהֵרי - "ּפְ ָעה ּכָ   . ַאְרּבָ
  

י ַרב   : ָאַמר ַאׁשִ
תֹוךְ  ַלֲעׂשֹות" :ְקָרא ָאַמר ֵכֶלת ּבְ ָמן ּוְבתֹוךְ  ַהתְּ   . )ג, לט שמות( "ָהַאְרּגָ

  
  ?ַנֲעִביד ֵהיִכי

ָעה ַנֲעִביד ְת  ַאְרּבָ ֵרי ֵריּדִ ַמְנָיא ְלהוּ  ָהווּ  -  ּתְ    !ּתְ
ֵרי ַנֲעִביד ְתֵרי ּתְ ֵרי ּדִ ַחד ּוְתֵרי ,ּתְ יָת " -  ַחד ּדְ ִתיב (שמות כח, טו) 267"ְוָעׂשִ ְהיוּ  - ּכְ ּיִ ל ׁשֶ יּ  ּכָ וֹות ֹוָתיוֲעׂשִ    .ׁשָ

                                                           
266
ץ הזהב פחי את וירקעו  ִתיִלם ְוִקּצֵ   חושב מעשה השש ובתוך השני תולעת בתוךו הארגמן ובתוך התכלת בתוך לעשות ּפְ
267
ִני ְוׁשֵ   ָמן ְותֹוַלַעת ׁשָ ֵכֶלת ְוַאְרּגָ ּנּו ָזָהב ּתְ ֲעׂשֶ ה ֵאפֹד ּתַ ַמֲעׂשֵ ב ּכְ ה חֹׁשֵ ט ַמֲעׂשֵ ּפָ ן ִמׁשְ יָת חֹׁשֶ ה אֹתוֹ ְוָעׂשִ ֲעׂשֶ ָזר ּתַ   ׁש ָמׁשְ

  רש"י
. גדיל ואין גדיל פחות כליל

   משנים:
. ואין דנין כלי מתכשיט כלי

   רמונים קשוטו של מעיל הן:
. ארבעת ארבעה דשיתא שיתא

בו  מינין של שש שש דהא נאמר
שש ואמר מר דברים שנאמר 

   בהן שש חוטן כפול ששה:
. אין ספק לא דינא ולא דיינא

   וערעור בדבר:
. פתילים משמע וקצץ פתילים

תרין וכשקוצץ כל אחד לשנים 
   הוה להו ד':

. היינו טעמא דזהב רב אשי אמר
ו' לא אפשר דכתב ביה לעשות 
אותו בתוך התכלת ובתוך 
 הארגמן משמע שיערב ממנו עם

   כל מין ומין:
. המינין דתרי ניעביד ארבעה

תרי חוטין של זהב הוו להו 
  תמניא של זהב:
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        בבבב----עב, אעב, אעב, אעב, א .241
  : ְיהּוָדה ַרב ָאַמר ַרֲחָבא ָאַמר

ְגֵדי ַהְמָקֵרַע  ה ּבִ   . לֹוֶקה ְכהּוּנָ
ֱאַמר ּנֶ ֵרַע  לֹא": ׁשֶ 268"ִיּקָ

  . )לב, כח שמות( 
  

ר ַאָחא ַרב ָלּה  ַמְתִקיף   : ַיֲעקב ּבַ
ָפה ֵליּה  ַנֲעִביד :ַרֲחָמָנא ָקָאַמר ָהִכי ְוִדיְלָמא י ׂשָ ָלא ֵהיִכי ּכִ ַרע ּדְ   ! ִניּקַ

  
ִתיב ִמי ּלא' ּכְ ַרע ׁשֶ    !?'ִיּקָ
  
  
י ָאַמרוְ    : ֶאְלָעָזר ַרּבִ

ִזיַח  ן ַהּמֵ ִסירוְ  ,ָהֵאפֹוד ֵמַעל חֹוׁשֶ י ַהּמֵ ּדֵ    ,לֹוֶקה – ָארֹון ּבַ
ֱאַמר ּנֶ ח ולֹא": ׁשֶ 269"ִיּזַ

  , )כח, כח שמות( 
270"ָיֻסרוּ  לֹא"וְ 

  . )טו, כה שמות( 
  

ר ַאָחא ַרב ָלּה  ַמְתִקיף   : בַיֲעקֹ  ּבַ
י ְוִדיְלָמא יר ְוָעְבִדיְנהוּ  ָחְדִקיְנהוּ  ַרֲחָמָנא ָקָאַמר ּכִ ּפִ ֵדי ׁשַ ח ּלא"ׁשֶ  ּכְ   ! "ָיסּורוּ  לֹא"ו "ִיּזַ

  
ִתיב ִמי ּלא' :ּכְ ח ׁשֶ ּלא'וְ  'ִיּזַ    '?!ָיֻסרוּ  ׁשֶ
  
  

י י יֹוֵסי ַרּבִ ַרּבִ   : ָרֵמי ֲחִניָנא ּבְ
ִתיב עֹ " :ּכְ ַטּבְ ים יוּ ִיְה  ןָהָארֹ  תּבְ ּדִ ּנוּ  ָיֻסרוּ  לֹא ַהּבַ    ,)טו, כה שמות( "ִמּמֶ

יו ֶאת ְוהּוָבא" :ּוְכִתיב ּדָ עֹ  ּבַ ּבָ ּטַ   ! )ז, כז שמות( "תּבַ
יַצד ָהא   ? ּכֵ

  
ְרִקין ָמִטין ְוֵאין ִמְתּפָ   . ִנׁשְ

  
ְנָיא    :ָהִכי ַנִמי ּתַ

עֹ "" ַטּבְ ים ִיְהיוּ  ָהָארן תּבְ ּדִ   , )טו, כה שמות( "ַהּבַ

קֹוָמן ָזִזין ִיְהיוּ  אלֹ  ָיכֹול   ? ִמּמְ
ְלמּוד ָדיו ֶאת ְוהּוָבא": לֹוַמר תַּ עֹ  ּבַ ּבָ ּטַ    .)ז, כז שמות( "תּבַ

יו ֶאת ְוהּוָבא" ִאי ּדָ    ?ְויֹוְצִאין ִנְכָנִסין ִיְהיוּ  ָיכֹול - "ּבַ
ְלמּוד עֹ ": לֹוַמר תַּ ַטּבְ ים ִיְהיוּ  ןָהָארֹ  תּבְ ּדִ   . )טו, כה שמות( "ַהּבַ

יַצ  ָהא   ? דּכֵ

ְרִקין ָמִטין ְוֵאין, ִמְתּפָ   . "ִנׁשְ
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ֵרַע  לֹא לו יהיה תחרא כפי אורג מעשה סביב לפיו יהיה שפה   ִיּקָ
269
ח ולֹא   האפוד מעל החושן ִיּזַ
270
 ממנו ָיֻסרוּ  לֹא הבדים יהיו הארון בטבעות 

  רש"י
. קשרם יפה ועל חדקינהו

הטבעות והבדים אומר שיתנם 
   בטבעות בדוחק:

. אלמא אין זזין כתב לא יסורו
מהן וכתיב (שמות כה) והבאת 

   אלמא הולכים ובאים בתוכן:
. מתפרקין ואינן נשמטים

ם היו עבים והכניס בראשיה
ראשן אחד בדוחק בטבעת 
ובאמצען היו דקין הלכך לא היו 
נדחקין בטבעות אלא מתפרקין 
והולכין לכאן ולכאן אבל אינן 
נשמטין לצאת מהן לפי שהן 

  עבים בראשיהן:
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י ָאַמר י ָחָמא ַרּבִ ַרּבִ    :ֲחִניָנא ּבְ
ְכִתיב ַמאי ים ֲעֵצי" :ּדִ ּטִ 271"ְמִדיםעֹ  ׁשִ

   ?)טו, כו שמות( 
עֹוְמִדים ֶרךְ  ׁשֶ ִדיָלָתן ּדֶ   . ּגְ

  

ָבר   : ַאֵחר ּדָ
ֲעִמיִדין - "עֹוְמִדים" ּמַ   . ִצּפּוָיין ֶאת ׁשֶ

  

ָב    : ַאֵחר רּדָ
א - "עֹוְמִדים" ּמָ    ?ִסּכּוָיין ּוָבֵטל ִסְבָרן ָאַבד ּתאַמר ׁשֶ

ְלמּוד עֹוְמִדין -  "ְמִדיםעֹ ": לֹוַמר ּתַ   . ּוְלעֹוָלִמים ְלעֹוָלם ׁשֶ
  
  
י ָאַמרוְ  ר ָחָמא ַרּבִ   : ֲחִניָנא ּבַ

ְכִתיב ַמאי ְגֵדי ֶאת": ּדִ ָרד ּבִ ְ ֵרת ַהׂשּ ּקֹ  ְלׁשָ    ?)יט, לה שמות( "ֶדׁש ּבַ
ְגֵדי ִאְלָמֵלא   ב,עב ה ּבִ הּוּנָ יר לֹא ,ּכְ ּיֵ ּתַ ֹוְנֵאיֶהן ִנׁשְ ל ִמׂשּ ָרֵאל ׁשֶ ִריד ִיׂשְ   . ּוָפִליט ׂשָ

  
י מּוֵאל ַרּבִ ר ׁשְ   : ָאַמר ַנֲחָמִני ּבַ
ֵבי י ּדְ ְמעֹון ַרּבִ ָנא ׁשִ   : ּתָ

יָתן אֹוָתן גֹוְרִדין" ְבִרּיָ ֵליֶהן ּכִ ְרִדין, ִמּכְ לוּ  ֵמֶהן ּוְמׂשָ   . "םּכְ
  

  ? ִהיא ַמאי
  

  : ָאַמר ָלִקיׁש  ֵריׁש 
ה ֵאלוּ    .ַמַחט ַמֲעׂשֵ

  
   :ֵמיִתיֵבי

ְגֵדי" ה ּבִ הּוּנָ ין ֵאין ּכְ ה אֹוָתן עֹוׂשִ א, ַמַחט ַמֲעׂשֵ ה ֶאּלָ   , אֹוֵרג ַמֲעׂשֵ
ה" :ֶנֱאַמרׁשֶ    ! ")לב, כח שמות( "ֵרגאֹ  ַמֲעׂשֵ
  

ֵיי ָאַמר   : ַאּבַ
א ִנְצְרָכה לֹא ֶהםׁשֶ  ָיד ְלֵבית ֶאּלָ   . ּלָ

  
ַתְנָיא ּדְ    :ּכִ

ית" ל ָיד ּבֵ ְגֵדי ׁשֶ ה ּבִ ְפֵני ֶנֱאֶרֶגת ְכהּוּנָ   , ַעְצָמּה  ּבִ
ֶקת ֶגד ִעם ְוִנְדּבֶ   , ַהּבֶ
ַעת ת ַעד ּוַמּגַ יסַּ ד ּפִ   . "ַהּיָ

  
  
  
  

                                                           
271
ים ֲעֵצי למשכן הקרשים את ועשית  ּטִ  עְמִדים ׁשִ

  רש"י
. העליון למעלה דרך גדילתן

   והתחתון למטה:
. ציפוי שמעמידין את ציפויין

ת הזהב מעמידין ע''י מסמרו
לשון אחר שלא התליעו ולא נפל 

   ציפויין:
. משנגנזו אבד שמא תאמר

   סיברן שלא ישובו עוד:
. מה שאנו סוכין ובטל סכויין

   וצופין להן:
  . לשון שריד: שרד

. שעל ידיהן אלמלא בגדי כהונה
מקריבין הקרבנות המכפרין על 

   ישראל:
. שגורדין אותן כברייתן מכליהן
ן כשהיו חותכין אותן בגרדי

שלהן מתוך כלי אריגתן היו 
עושים כברייתן חלולין כדרך 
לבישתן ולא כשאר יריעה 
שצריך שוב לחתכה למדת 

   הלבוש ולתפור במחט:
. ומשיירין ומשרדין מהם כלום

מהן מקצת שאינו ארוג עמהן 
   וזהו לשון שרד:

   . אותו שיור:מאי היא
. מקצתו היה אלו מעשה מחט

  נארג בפני עצמו ומחברו במחט:
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  : ְיהּוָדה ַרב ָאַמר ַרֲחָבה ָאַמר

לֹׁש  ה ֲארֹונֹות ׁשָ ַצְלֵאל ָעׂשָ   , ּבְ
ָעה - ֵעץ לׁשֶ  -  ֶאְמָצִעי ׁשְ   , ּתִ

ִניִמי ל -  ּפְ מֹוָנה -  ָזָהב ׁשֶ   , ׁשְ
ָרה -  ִחיצֹון הוּ  ֲעׂשָ ֶ   . ּוַמׁשּ

  
   :ְוָהַתְנָיא

ר ַאַחד" הוּ  ָעׂשָ ֶ   ! "ּוַמׁשּ
  

ָיא ָלא    :ַקׁשְ
ַמאן -  ָהא ָאַמר ּכְ ָעְביוֹ  ֵיׁש  :ּדַ   . ֶטַפח ּבְ
ַמאן -  ָהא ָאַמר ּכְ ָעְביוֹ  ֵאין :ּדַ   . ֶטַפח ּבְ

  
הוּ ַמ " ּוַמאי ֶ    ?"ׁשּ

  
  . ֵזיר

  
י ָאַמר   : יֹוָחָנן ַרּבִ

ה לֹׁשָ   : ֵהן ֵזיִרים ׁשְ
ל ַח  ׁשֶ   , ִמְזּבֵ

ל   , ָארֹון ְוׁשֶ
ל ְלָחן ְוׁשֶ   . ׁשֻ

  
ל" ַח  ׁשֶ   . ּוְנָטלוֹ  ןַאֲהרֹ  ָזָכה - "ִמְזּבֵ
ל" ְלָחן ׁשֶ ִוד ָזָכה -  "ׁשֻ   . ּוְנָטלוֹ  ּדָ
ל" ח ֲעַדִיין -  "ָארֹון ׁשֶ ח ֹוֶצהָהר לכָּ , הּוא מּוּנָ ח אָיבֹ  ִליּקַ   . ְוִיּקַ

א ּמָ חו אַמרּתֹ ׁשֶ    ?הּוא תּפָ
ְלמּוד י": לֹוַמר ּתַ   . )טו, ח משלי( "ִיְמלֹכוּ  ְמָלִכים ּבִ

  
  

י   : ָרֵמי יֹוָחָנן ַרּבִ
ִתיב    :"ֵזיר" :ְוָקֵריַנן "ָזר": ּכְ

ית - ָזָכה   , ֵזיר לוֹ  ַנֲעׂשֵ
  . ֵהיֶמּנוּ  ָזָרה - ָזָכה לֹא

  
י   : ָרֵמי ןיֹוָחנָ  ַרּבִ

יָת " ךָ  ְוָעׂשִ    ,)א, י דברים( "ֵעץ ֲארֹון ּלְ
ים ֲעֵצי ֲארֹון ְוָעׂשוּ " :ּוְכִתיב ּטִ    ,)י, כה שמות( "ׁשִ
אן ֵני ָחָכם ְלַתְלִמיד ִמּכָ ּבְ ין ִעירוֹ  ׁשֶ   . ְמַלאְכּתוֹ  לוֹ  ַלֲעׂשֹות ְמצּוּוִ

  
  

  רש"י
. שנאמר מבית שלש ארונות

ומחוץ תצפנו ושל עץ באמצע 
והושיבו בתוך של זהב וחזר 
ונתן של זהב שני בתוך של עץ 
וחיפה שפתו העליונה בזהב 

   נמצא מצופה מבית ומחוץ:
. גבהו תשעה טפחים תשעה

מבחוץ שנאמר אמה וחצי 
קומתו (שמות כה) ורגלים לא 

   היו לו אלא עץ חלול היה:
. טפחים גבהו ל זהב ח'פנימי ש

מבחוץ עם עובי שוליו ועובי 
שולי העץ של אמצעי טפח נמצא 

   פנימי ממלא חללו של אמצעי:
   . של זהב:וחיצון

. תשעה כנגד גובה י' ומשהו
האמצעי ומשהו עובי שולי זהב 
של חיצון וטפח עשירי עולה 
למול עובי הכפורת שהוא טפח 

   ומכסה חיבור הכפורת והארון:
. אחד עשר ומשהווהתניא 

ומשני הא כמאן דאמר יש בעובי 
שולי הזהב טפח כאשר יש בעובי 

   שולי העץ:
הא כמאן דאמר אין בעוביו 

. אלא משהו ולא ידענא טפח
   היכא איפליגו בה:

. דקתני בברייתא ומאי משהו
   בתרייתא:

. העולה היה עודף למעלה על זיר
עובי הכפורת משהו בגובה 

ת סביב החיצון להיות זר לכפור
ומשהו דקאמר רב יהודה בעובי 
שולי החיצון קאמר ובזר לא 

   איירי כלל:
. נעשו בכלי הקודש שלשה זירין

של מזבח סימן לכתר כהונה 
ושל ארון סימן לכתר תורה ושל 
שולחן סימן לכתר מלכות 
שהשולחן הוא סימן לעושר 

   מלכים:
הכי גרסינן של מזבח זכה אהרן 

. נטלוונטלו של שולחן זכה דוד ו
שהכהונה נתנה לאהרן ברית 
מלח (במדבר יח) וכן המלכות 

   לדוד ולזרעו (תהלים יח):
. וגדול בי מלכים ימלוכו

הממליך מן המלך והתורה 
   אמרה מקרא זה:

   . ללמוד לשמה ולקיימה:זכה
   . משתכחת ממנו:זרה

. מצווין לעשות מלאכתו
שהארון בתחילה הטיל הכתוב 

לו המלאכה על משה ואח''כ הטי
על הציבור ואע''ג דקראי לאו 
בהאי סידרא כתיבי אסמכתא 

  בעלמא הוא דקאמר:
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ִית" ּנוּ  ּוִמחּוץ ִמּבַ ַצּפֶ   . )יא, כה שמות( "תְּ

  : ָרָבא רָאַמ 
ל ְלִמיד ּכָ ֵאין ָחָכם ּתַ ָברוֹ  ּתֹוכוֹ  ׁשֶ ְלִמיד ֵאינוֹ  -  ּכְ   .ָחָכם ּתַ

  
ֵיי ה ְוִאיֵתיָמא ַאּבַ ר ַרּבָ א ּבַ   : ָאַמר עּוּלָ

  , ִנְתָעב ִנְקָרא
ֱאַמר ּנֶ י ַאף": ׁשֶ ִים ֶתהׁשֹ  ִאיׁש  ְוֶנֱאָלח ִנְתָעב ּכִ   . )טז, טו איוב( "ַעְוָלה ַכּמַ

  
י ָאַמר ר מּוֵאלׁשְ  ַרּבִ י ָאַמר ַנֲחָמִני ּבַ   : יֹוָנָתן ַרּבִ
ְכִתיב ַמאי ה" :ּדִ ה ָלּמָ ַיד ְמִחיר ּזֶ ִסיל ּבְ   ?)טז, יז משלי( "ָאִין ְוֶלב ָחְכָמה ִלְקנֹות ּכְ
ל ְנֵאיֶהןְלׂשֹ ָלֶהם אֹוי ְלִמיֵדי ׁשֶ עֹוְסִקין ֲחָכִמים ּתַ ּתֹוָרה ׁשֶ ֶהן ְוֵאין ּבַ ַמִים ִיְרַאת ּבָ   .ׁשָ

  
י יזַמְכִר  אי ַרּבִ   : ַיּנַ
ֵלית ַעל ֲחָבל א ֵליּה  ּדְ ְרּתָ יּה  ְוַתְרָעא ,ּדַ    .ָעֵביד ְלַדְרּתֵ

  
ַנןלְ  ָרָבא ְלהוּ  ָאַמר    :ַרּבָ

ָמטּוָתא ְיכוּ  ּבְ יְרתּון ָלא, ִמיּנַ י ּתֵ ְרּתֵ ם ּתַ יִהּנָ   . ּגֵ
  

י ָאַמר ַע  ַרּבִ ן ְיהֹוׁשֻ   : ֵלִוי ּבֶ
ְכִתיב ַמאי רֲא  ַהּתֹוָרה אתְוזֹ " :ּדִ ם ׁשֶ ה ׂשָ    ?)מד, ד דברים( "מׁשֶ
ָכה ית - ּזָ ים ַסם לוֹ  ַנֲעׂשֵ   , ַחּיִ
ית - ָזָכה לֹא   . ִמיָתה ַסם לוֹ  ַנֲעׂשֵ

  
  : ָרָבא ָאַמרּדְ  ְוַהְיינוּ 

ן אּוּמָ א - ָלּה  ּדְ יא ַסּמָ ַחּיָ    .ּדְ
ָלא ן ּדְ א - ּה לָּ  אּוּמָ מֹוָתא ַסּמָ   . ּדְ

  
י ָאַמר מּוֵאל ַרּבִ ר ׁשְ   : ַנֲחָמִני ּבַ

י   : ָרֵמי יֹוָנָתן ַרּבִ
ִתיב ּקּוֵדי": ּכְ ִרים' ה ּפִ ֵחי ְיׁשָ ּמְ    )ט, יט תהלים( "ֵלב ְמׂשַ

  !)לא, יח תהלים( "ְצרּוָפה' ה ִאְמַרת"ּוְכִתיב: 
  

ָכה ְחּתוֹ  - ּזָ ּמַ   , ְמׂשַ
  . צֹוַרְפּתוֹ  - ָזָכה אּלֹ 
  

  : ָאַמר ָלִקיׁש  ֵריׁש 
ְקָרא ִמּגּוֵפיּה    : ָנְפָקא ּדִ

ָכה ים צֹוַרְפּתוֹ  - ּזָ   , ְלַחּיִ
  . ְלִמיָתה צֹוַרְפּתוֹ  - ָזָכה לֹא

  
  . )י, יט תהלים( "ָלַעד עֹוֶמֶדת ְטהֹוָרה' ה ִיְרַאת"

י ָאַמר   : ֲחִניָנא ַרּבִ
ָטֳהָרה ּתֹוָרה ַהּלֹוֵמד ֶזה   . ּבְ
  

  ? ִהיא ַמאי
  

ה אּנֹוׂשֵ  ָ ךְ  ְוַאַחר ִאׁשּ   . ּתֹוָרה לֹוֵמד ּכָ
  
   .)ח, יט תהלים( "הֶנֱאָמנָ ' ה ֵעדּות"

י ָאַמר יא ַרּבִ ר ִחּיָ א ּבַ   : ַאּבָ
לֹוְמֶדיָה  ְלָהִעיד ִהיא ֶנֱאָמָנה   . ּבְ

  רש"י
. תורה כמים ויש בו איש שותה

   עולה:
   . חצר:דרתא

. שהתורה ותרעא לדרתיה עביד
אינה אלא שער ליכנס בה 
ליראת שמים לכך צריך 

   שתקדים לו יראת שמים:
. להיות יגעים תרתי גיהנם

הזה ולא ועמלים בתורה בעולם 
תקיימוה ותירשו גיהנם 
במותכם ובחייכם לא נהניתם 

   בעולמכם:
   . ביסורין ובגיהנם:צורפתו

. ניצול מהרהור נושא אשה
   עבירה:

. מי קיים ומי להעיד בלומדיה
  לא קיים:
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        עב, בעב, בעב, בעב, ב .245
ה"    ,)לו, כו שמות( "ֵקםרֹ  ַמֲעׂשֵ
ה" ב ַמֲעׂשֵ    ?)לא, כו שמות( "חֹׁשֵ
  

י ָאַמר   : ֶאְלָעָזר ַרּבִ
רֹוְקִמין ְמקֹום ׁשֶ ִבין ּבִ חֹוׁשְ   . ׁשֶ

  
ָנא ֵמיּה  ּתָ ְ יּדְ ִמׁשּ   : ְנֶחְמָיה ַרּבִ

ה - "רֹוֵקם""   . ַמַחט ַמֲעׂשֵ

ְרצּוף ְלִפיָכךְ    . ֶאָחד ּפַ
ב" ה -  "חֹוׁשֵ   , אֹוֵרג ַמֲעׂשֵ

ֵני ְלִפיָכךְ    . "ַפְרצּופֹות ׁשְ
  
  

  רש"י
. שרוקמין במקום שחושבים

בתחילה מתקן הצורה על הבגד 
על ידי צבע ואחר כך רוקמה 

   במחט:
. שיש לה רגחושב מעשה או

ליריעה שתי קירות ושתי צורות 
על שתי קירותיה אין דומות זו 
לזו פעמים שמצד זה ארי ומצד 
זה נשר כמו לחגורות של משי 
והיינו ב' פרצופים אבל רוקם 

  כצורתו מכאן כך צורתו מכאן:
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        עג, אעג, אעג, אעג, א    ––––    עב, בעב, בעב, בעב, ב .246
ָאִלין ֵאּלוּ "ּבְ  אּוִרים ִנׁשְ ים ּבְ   . "ְותּוּמִ

  
י יִמי ַרב ֲאָתא ּכִ   : ָאַמר, ּדִ

ָגִדים דֹול ןּכֵֹה ׁשֶ  ּבְ ׁש  ּגָ ּמֵ ֶהן ְמׁשַ   , ּבָ
ׁש  ִמְלָחָמה ְמׁשּוַח  ּמֵ ֶהן ְמׁשַ   , ּבָ

ֱאַמר ּנֶ ר ֶדׁש ַהּקֹ  ּוִבְגֵדי": ׁשֶ   , )כט, כט שמות( "ַאֲחָריו ְלָבָניו ִיְהיוּ  ןְלַאֲהרֹ  ֲאׁשֶ
א ְלִמי ּבָ ה ׁשֶ ְגדּוּלָ   . ַאֲחָריו ּבִ

  
א ַרב ְמִתיב ר ַאּדָ ִדי ָלּה  ְוָאְמִרי ַאֲהָבה ּבַ   : ּכְ

נוֹ  ְיֵהא ָיכֹול" ל ּבְ ׁש  ִמְלָחָמה ְמׁשּוַח  ׁשֶ ּמֵ יו ְמׁשַ ְחתָּ    ,תַּ
ֶדֶרךְ  נֹו  ּכְ ּבְ לׁשֶ דֹול ּכֵֹהן ׁשֶ ׁש  ּגָ ּמֵ יו ְמׁשַ ְחתָּ   ?תַּ

ְלמּוד   א,עג ְבַעת" :לֹוַמר תַּ ם ָיִמים ׁשִ ׁשָ יו ּכֵֹהןַה  ִיְלּבָ ְחתָּ    ,תַּ
ָניו         ר ִמּבָ    – )ל, כט שמות( "מֹוֵעד אֶהל ֶאל אָיבֹ  ֲאׁשֶ

ָראּוי ִמי   . "מֹוֵעד ֶהלאֹ ֶאל אָלבֹ ׁשֶ
  ! ֲחִזי ֶמיֱחָזא ִאיָתא ְוִאם

  
ר ַנְחָמן ַרב ָאַמר   : ִיְצָחק ּבַ
ל :ָקָאַמר ָהִכי ר ּכָ ִעיּקַ יָחתוֹ  ׁשֶ   , מֹוֵעד ֶהלְלאֹ ְמׁשִ
ר ֶזה ָיָצא ִעיּקַ יָחתוֹ  ׁשֶ   . ִמְלָחָמהלְ  ְמׁשִ

  
   :ֵמיִתיֵבי

   :ִמְלָחָמה ְמׁשּוַח "
ׁש  ֵאינוֹ  ּמֵ ָעה לֹא ְמׁשַ ַאְרּבָ כֹ  ּבְ   , ֶהְדיֹוט ֵהןּכְ
מֹוָנה ְולֹא ׁשְ כֹ ּבִ דֹול ֵהןּכְ   . "ּגָ

  
ֵיי ֵליּה  ָאַמר   : ַאּבַ
א ית ָזר ֶאּלָ ּוֵ    ?!ֵליּה  ְמׁשַ
א כֹ : ֶאּלָ דֹול ֵהןּכְ ּום ּגָ   , ֵאיָבה ִמׁשּ

כֹ  ּום ֶהְדיֹוט ֵהןּכְ ּקֹ  ַמֲעִלין: ִמׁשּ   . מֹוִריִדין ְולֹא ֶדׁש ּבַ
  

א ַרב ֵליּה  ָאַמר ר ַאּדָ א ּבַ   : ָרָבאלְ  ַאּבָ
א ְוַהאי ּנָ ֵלית ּתַ   , ֵאיָבה ֵליּה  ּדְ

ׁש  ָקא לֹאוְ  ּמֵ   . ְמׁשַ
ַתְנָיא    :ּדְ

ָבִרים" ין ּדְ ּבֵ דֹול ּכֵֹהן ׁשֶ   ? ֶהְדיֹוט ֵהןְלכֹ ּגָ
ר יַח  ּכֵֹהן ּפַ א ּוַפר - ָמׁשִ ל ַעל ַהּבָ ְצֹות ּכָ ַהּמִ
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 ,  

ּפּוִרים יֹום ּוַפר   , ַהּכִ
יִרית   . ָהֵאיָפה ַוֲעׂשִ

  , ּפֹוֵרַע  לֹא
  , ּפֹוֵרם ְולֹא
ה הּוא ּפֹוֵרם ֲאָבל ַמטָּ   , ִמּלְ

  . ִמְלַמְעָלה ְוַהֶהְדיֹוט
א ְוֵאין ּמֵ   . ִלְקרֹוָביו ִמטַּ

תּוָלהַעל  ּוְמצּוֶוה    ,ַהּבְ
  , ָהַאְלָמָנהַעל  ּומּוְזָהר
   ,ָהרֹוֵצַח  ֶאת ּוַמֲחִזיר
   ,אֹוֵנן ּוַמְקִריב

   .חֹוֵלק ְוֵאינוֹ  ,אֹוֵכל ינוֹ ֵא וְ 
רֹ ֵחֶלק ְונֹוֵטל    ,אׁש ּבְ
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 רשי והגר"א מוחקים כי זה אותו פר. 

  רש"י
. כהן שמשחוהו למלחמה משוח מלחמה

לדבר דברי מערכי המלחמה שנאמר 
   ל העם (דברים כ):ונגש הכהן ודבר א

. אם בא לעבוד בבית משמש בהן
   המקדש לובש ח' בגדים:

. האי אחריו קרא יהיו לבניו אחריו
יתירא הוא למדרש בה כל גדולות 
נוהגות בזרעו אחריו ומשוח מלחמה 

   גדולה היא:
יכול יהא בנו של משוח מלחמה משמש 

. יכול תהא גדולת משוח תחתיו וכו'
קודם לכל  מלחמה ירושה להיות בנו

אדם כדרך שבנו של כהן גדול משמש 
תחתיו רישא דברייתא הכי תניא לה 
בת''כ גבי עשירית האיפה והכהן המשיח 
אין לי אלא משיח מרובה בגדים מניין 
תלמוד לומר והכהן יכול שאני מרבה אף 
משוח מלחמה תלמוד לומר תחתיו 
מבניו מי שבנו עומד תחתיו יצא משוח 

ד תחתיו ומניין מלחמה שאין בנו עומ
למשוח מלחמה שאין בנו עומד תחתיו 
תלמוד לומר שבעת ימים ילבשם הכהן 
וגו' יצא זה שאין ראוי לבוא אל אהל 
מועד לכפר בקודש וגבי כהן גדול תניא 
בדוכתא אחריתי בתורת כהנים לכהן 
תחת אביו מלמד שהבן קודם לכל אדם 
יכול אף על פי שאין וממלא את מקומו 

  מלא: ת''ל ואשר י
תלמוד לומר אשר יבא אל אהל מועד מי 

. לכפר בקודש שראוי לבא אל אהל מועד
ביום הכפורים עליו אני אומר לך תחתיו 
מבניו שבנו יהיה תחתיו יצא זה שאינו 

   ראוי וכו' דלאו כהן גדול הוא:
. דבח' בגדים הוא משמש כל ואם איתא

השנה האי נמי מיחזא חזי דכתיב 
שר ימשח אותו ביוה''כ וכפר הכהן א

ואשר ימלא את ידו וכל מילוי ידים על 
ידי הבגדים הוא כדכתיב ובגדי הקדש 

   אשר לאהרן (שמות כט):
   . אבל מדאורייתא חזי:משום איבה

   . דלא חייש לאיבה:דלית ליה איבה
. כלומר וקאמר דלא ולא קמשמש

   משמש משוח מלחמה בשמונה:
. דהיינו פר פר כהן משיח לא גרסינן

ל כל המצות כהן משיח שחטא הבא ע
בהעלם דבר ועשה דבר שחייבין על זדונו 
כרת מביא פר וההדיוט מביא כשבה או 

   שעירה כשאר יחיד שבישראל:
. שבכל יום כדכתיב ועשירית האיפה

הכהן המשיח תחתיו מבניו יעשה אותה 
   (ויקרא ו):
. ראשו לגדל שיער מחמת לא פורע
   אבילות:
   . שיפולי בגדיו:מלמטה

. אבל הדיוט ואינו מטמא לקרוביו
   מטמא לאותן האמורין בפרשה:

   . בעשה:ומצווה על הבתולה
   . בלאו:ומוזהר על האלמנה

   . במיתתו:ומחזיר את הרוצח
. דכתיב ומן המקדש לא ומקריב אונן

יצא (ויקרא כא) כדפרישית בפרק קמא 
   (דף יג:):

. כלומר אף על פי שהוא ואינו אוכל
לענין הקרבה שוה חלוק מן ההדיוט 

   הוא לו לענין אכילה:
. כשהוא אונן לאכול לערב ואינו חולק

כשתעבור האנינות דאמרינן בזבחים 
פרק טבול יום (דף צט.) הראוי לאכילה 

   חולק שאינו ראוי לאכילה אינו חולק:
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רֹ ֵחֶלק ַמְקִריבוּ    . אׁש ּבְ
ׁש  ּמֵ מָנה ּוְמׁשַ ׁשְ ִלים ּבִ    ,ּכֵ

ׁש  טּוְמַאת ַעל ּוָפטּור יו ִמְקּדָ   , ְוָקָדׁשָ
ּפּוִרים יֹום ֲעבֹודֹות ְוָכל ירֹות ֵאיָנן ַהּכִ ׁשֵ א ּכְ   . ּבוֹ  ֶאּלָ

ן הּבִ  נֹוֲהגֹות, ְוכּוּלָ ר חּוץ, ְבָגִדים ְמרּוּבֵ א ִמּפַ ל ַעל ַהּבָ ְצֹות ּכָ   , ַהּמִ
ן ָמׁשּוַח  נֹוֲהגֹות ְוכּוּלָ ָעַבר ּבְ רִמ  חּוץ, ׁשֶ ּפּוִרים יֹום ּפַ יִרית ַהּכִ    .ָהֵאיָפה ַוֲעׂשִ
ן ְמׁשּוַח  נֹוֲהגֹות ֵאין ְוכּוּלָ ה חּוץ ,ִמְלָחָמה ּבִ ָ ָבִרים ֵמֲחִמׁשּ ָר  ָהֲאמּוִרין ּדְ ּפָ הּבַ ׁשָ
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 :  

  , ּפֹוֵרעלֹא 
  , ּפֹוֵרם ְולֹא
א ְולֹא ּמֵ   , ִלְקרֹוָביו ִמטַּ

תּוָלה ַעל ּוְמצּוֶוה   , ַהּבְ
  , ָהַאְלָמָנה ַעל ּומּוְזָהר
ִדְבֵרי, ָהרֹוֵצַח  ֶאת ּוַמֲחִזיר י ּכְ   , ְיהּוָדה ַרּבִ

  : אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 
  ! "ַמֲחִזיר ֵאינוֹ 

  
י ִדְכוָ  ֵאיָבה ֵליּה  ֵלית ּכִ    ,וֵתיּה ּבְ

ְדזּוַטר יּה  ּבִ    .ֵליּה  ִאית ִמיּנֵ
  
  

י ְיֵתיב הוּ  ַרּבִ ַמֲעָתא ְלָהא ָלּה  ְוָקָאַמר ַאּבָ ֵמיּה  ׁשְ ְ יּדְ  ִמׁשּ   . יֹוָחָנן ַרּבִ
י ַאַהְדִריְנהוּ  יוְ  ַאִמי ַרּבִ ְייהוּ  ַאִסי ַרּבִ   . ְלַאּפַ

  
א ָאְמֵר  ִאיּכָ י :יּדְ יא ַרּבִ ר ִחּיָ א ּבַ   , ָאַמָרּה  ַאּבָ

י ַהְדִריְנהוּ ְוַא  יוְ  ַאִמי ַרּבִ ְייהוּ  ַאִסי ַרּבִ   . ְלַאּפַ
  

א ַרב ָלּה  ַמְתִקיף ּפָ   : ּפַ
ָלָמא ׁשְ י ּבִ הוּ  ַרּבִ ּום ַאּבָ ֵבי ְיָקָרא ִמׁשּ   , ֵקיָסר ּדְ

א י ֶאּלָ יא ְלַרּבִ ר ִחּיָ א ּבַ י ָאַמר לֹא :ֵמיַמר ֵליּה  ֵניְמרוּ  ַאּבָ    !ָהִכי יֹוָחָנן ַרּבִ
  

י   : ָאַמר, יןָרִב  ֲאָתא ּכִ
ָאל'    .ִאיְתַמר 'ִנׁשְ

  
ְנָיא    :ָהִכי ַנִמי ּתַ

ָגִדים" דֹול ּכֵֹהןׁשֶ  ּבְ ׁש  ּגָ ּמֵ ֶהן ְמׁשַ ָאל ִמְלָחָמה ְמׁשּוַח  ּכֵֹהן ּבָ ֶהן ִנׁשְ   . "ּבָ
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ר יייי  דֹול ֵמֶאָחיו ֲאׁשֶ א ֶאת- יּוַצק ַעל-ְוַהּכֵֹהן ַהּגָ ָחה ּוִמּלֵ ׁשְ ֶמן ַהּמִ ָגִדים ֶאת-ׁש ֶאתָידֹו ִלְלּבֹ -רֹאׁשֹו ׁשֶ ל יאיאיאיא   רֹאׁשֹו לֹא ִיְפָרע ּוְבָגָדיו לֹא ִיְפרֹם.-ַהּבְ ַנְפׁשֹת ֵמת לֹא -ְוַעל ּכָ
א לֹא ּוְלִאּמוֹ  ְלָאִביו   ָיבֹא ּמָ ׁש ֱאלָֹהיו-ּוִמן יביביביב  .ִיּטַ ל ֵאת ִמְקּדַ ׁש לֹא ֵיֵצא ְולֹא ְיַחּלֵ ְקּדָ י  ַהּמִ ֶמן ֵנֶזר ּכִ ַחת ׁשֶ ח. יגיגיגיג  .ְיהָוה ֲאִני וָעָלי ֱאלָֹהיו ִמׁשְ ה ִבְבתּוֶליָה ִיּקָ ָ  ידידידיד  ְוהּוא ִאׁשּ

ה ַוֲחָלָלה זָֹנה ֶאת ח- ַאְלָמָנה ּוְגרּוׁשָ ה לֹא ִיּקָ י  ֵאּלֶ תּוָלה-ִאם ּכִ יו ּבְ ח ֵמַעּמָ ה ִיּקַ ָ יו-ְולֹא טוטוטוטו  .ִאׁשּ ַעּמָ ל ַזְרעֹו ּבְ י  ְיַחּלֵ ׁשוֹ  ְיהָוה ֲאִני ּכִ   .טו)- (ויקרא כא י ְמַקּדְ

  רש"י
. מפורש בפ''ק ומקריב חלק בראש

  (דף יד.):
. ופטור על טומאת מקדש

רא בפרק בהוריות נפקא לן מק
בתרא וכולה הך מתניתא מפרש 

   לה התם:
. כהנים גדולים מרובה בגדים

ששימשו מיום שנגנז שמן המשחה 
שלא היה להם לכהונה גדולה 

   אלא בריבוי בגדים:
. חוץ מפר הבא על כל המצות

דמשיח כתיב ביה ואע''ג דגבי 
עשירית האיפה נמי משיח כתיב 
איתרבי נמי מרובה בגדים 

אבל הכהן דכתיב מוהכהן בת''כ 
גבי פר הבא על כל המצות 
איצטריך לגופיה כדתניא בת''כ 

   משיח יכול זה מלך ת''ל הכהן:
. כגון וכולן נוהגות במשוח שעבר

אם אירע פסול בכהן גדול ומינו 
אחר תחתיו ולאחר זמן חזר 
ראשון לעבודתו ועבר זה 

   ממשיחותו כולן נוהגות בו:
חוץ מפר יום הכפורים ועשירית 

. שהם חובה קבועה וחדא יפההא
   אמר רחמנא דתיקרב ולא שתים:

. גבי והכהן האמורין בפרשה
הגדול מאחיו (ויקרא כא) דהתם 
איתרבי נמי משוח מלחמה 
כדמפרש בהוריות (דף יב:) מאשר 
יוצק (ויקרא כא) ואלו הן חמשה 
דברים לא פורע ולא פורם ואינו 
מטמא לקרובים ומצווה על 

אלמנה אבל הבתולה ומוזהר על ה
לא מקריב אונן ואף על גב דכתיב 
בההיא פרשתא דהכי תניא 
בהוריות יכול יקריב אונן תלמוד 
לומר עליו ולא על חבירו. ומחזיר 
את הרוצח כדברי רבי יהודה. 
דמרבי ליה במסכת מכות (דף יא.) 
מקראי ופליגי רבנן עליה אלמא 
האי תנא לית ליה איבה מדקתני 

ר כולן נוהגות במשוח שעב
דמשמש [בח'] בגדים ואפילו הכי 
משוח מלחמה לא דקתני כולן אין 

   נוהגות במשוח מלחמה:
. כי לית ליה איבה בדכוותיה

משוח שעבר גדול היה כמותו אבל 
משוח מלחמה דזוטר מיניה חושש 

   לאיבתו:
   . דכי אתא רב דימי:להא שמעתא

. כלומר לא אהדרינהו לאפייהו
   אמרה ר' יוחנן:

שוב היה בבית המלך . חרבי אבהו
כדאמרינן במסכת חגיגה (דף יד.) 
נשוא פנים כגון ר' אבהו בי קיסר 
ובסנהדרין (דף יד.) נמי אמרינן 
דנפקי אמהתא דבי קיסר לאפיה 

   ומשרו ליה:
. בהדיא לא נימרו ליה מימר

   אמרה רבי יוחנן:
. לאו משמש כי אתא רבין אמר

בהן איתמר אלא נשאל בהן 
גדול משמש איתמר בגדים שכהן 

בהן משוח מלחמה נשאל כשיוצא 
למלחמה ונשאל באורים ותומים 

  שהמלך נשאל לו בהן:
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        עג, אעג, אעג, אעג, א .247
נוּ  ָנן ּתָ    :ַרּבָ

יַצד"   ? ׁשֹוֲאִלין ּכֵ
ֹוֵאל י ָפָניו ַהׁשּ ַלּפֵ ָאל ּכְ ׁשְ   , ּנִ

ָאל ׁשְ י ָניוָפ  ְוַהּנִ ַלּפֵ ִכיָנה ּכְ   . ׁשְ
ֹוֵאל דּוד ַאֲחֵרי ֶאְרּדף" :אֹוֵמר ַהׁשּ ה ַהּגְ    ?)ח, ל' א שמואל( "ַהּזֶ

ָאל ׁשְ   . (מלכים א כב,טו) "ְוַהְצַלח ֲעֵלה :'ה ָאַמר הּכֹ " :אֹוֵמר ְוַהּנִ
י    :אֹוֵמר ְיהּוָדה ַרּבִ
א ''ה ָאַמר הּכֹ' לֹוַמר ָצִריךְ  ֵאין   . "חְוַהְצלַ  ֲעֵלה" :ֶאּלָ
קֹול ׁשֹוֲאִלין ֵאין   , ּבְ

ֱאַמר ּנֶ ַאל" :ׁשֶ 274"לוֹ  ְוׁשָ
  . )כא, כז במדבר( 

ִלּבוֹ  ְמַהְרֵהר ְולֹא   , ּבְ
ֱאַמר ּנֶ ַאל" :ׁשֶ   . )כא, כז במדבר( "... 'ה ִלְפֵני...  לוֹ  ְוׁשָ

א ֶדֶרךְ  ֶאּלָ ָאְמָרה ּכְ ה ׁשֶ ָתּה  ַחּנָ ְתִפּלָ   , ּבִ
ֱאַמר ּנֶ ה": ׁשֶ ּה  ַעל ֶרתְמַדבֶּ  ִהיא ְוַחּנָ   . )יג, א' א שמואל( "ִלּבָ

ֵני ׁשֹוֲאִלין ֵאין ֶאָחד ְדָבִרים ׁשְ   . ּכְ
ַאל ְוִאם א ַמֲחִזיִרין ֵאין ׁשָ   , ֶאָחד ֶאּלָ
א לוֹ  ַמֲחִזיִרין ְוֵאין    ,ִראׁשֹון ֶאּלָ

ֱאַמר ּנֶ ֻרִני": ׁשֶ אּול ֲהֵיֵרד ?ְבָידוֹ  ְקִעיָלה ַבֲעֵלי ֲהַיְסּגִ   . )יא, כג' א שמואל( "ֵיֵרד :'ה ַוּיאֶמר ?ׁשָ
א ַמֲחִזיִרין ֵאין" :ָאְמַרּתְ  ְוָהא   ! "ִראׁשֹון ֶאּלָ

ִוד     ב,עג ַאל ּדָ ּלא^ ׁשָ ֵסֶדר ׁשֶ ֵסֶדר לוֹ  ְוֶהֱחִזירוּ  ּכְ   . ּכְ
ַדע ְוֵכיָון ּיָ ַאל ׁשֶ ָ ׁשּ ּלא ׁשֶ ֵסֶדר ׁשֶ ַאל ָחַזר, ּכְ ֵסֶדר ְוׁשָ   , ּכְ

ֱאַמר ּנֶ רוּ ": ׁשֶ ֲעֵלי ֲהַיְסּגִ י ְוֶאת ִתיאֹ  הְקִעילָ  ּבַ ָיד ֲאָנׁשַ אּול ּבְ    ?ׁשָ
ירוּ  :'ה ַוּיאֶמר   . )יב, כג' א שמואל( "ַיְסּגִ

ָבר הּוְצַרךְ  ְוִאם ַנִיםִל  ַהּדָ ַנִים לוֹ  ַמֲחִזיִרין ׁשְ   , ׁשְ
ֱאַמר ּנֶ ַאל" :ׁשֶ ׁשְ ִוד ַוּיִ ה ּדָ דּוד ַאֲחֵרי ףֶאְרּדֹ  :רֵלאמֹ ' ּבַ ה ַהּגְ יֶגּנוּ  ַהּזֶ ִ    ?ַהַאׂשּ

י ףְרדֹ  :לוֹ  ראֶמ ַוּיֹ  ג ּכִ ֵ יג ַהׂשּ ִ ׂשּ ל תַּ יל ְוַהּצֵ ּצִ   . )ח, ל' א שמואל( "תַּ
י ַעל ְוַאף ֵזיַרת ּפִ ּגְ   ,חֹוֶזֶרת – ָנִביא ׁשֶ

ים אּוִרים ְגֵזיַרת   . חֹוֶזֶרת ֵאיָנה - ְותּוּמִ
ֱאַמר ּנֶ ט" :ׁשֶ ּפַ ִמׁשְ    .)כא, כז במדבר( "ָהאּוִרים ּבְ

ה ָמן ִנְקָרא ָלּמָ ים"וְ  "אּוִרים" ׁשְ    ?"תּוּמִ
ִאיִרין - "אּוִרים" ּמְ ְבֵריֶהן ֶאת ׁשֶ   , ּדִ
ים" ּמִ ִליִמין -  "תֻּ ׁשְ ּמַ ְבֵריֶהן ֶאת ׁשֶ   . ּדִ

ִגְבַעת: אַמרּתֹ ְוִאם ְנָיִמין ּבְ ֵני ּבִ ִלימוּ  לֹא ַמה ִמּפְ   ? ִהׁשְ
ּלא ֵהם יֲחנוּ  ׁשֶ ַח  ִאם ּבִ ֵצַח  ִאם ְלַנּצֵ    .ְלִהּנָ

יֲחנוּ  ּוָבַאֲחרֹוָנה ּבִ ימוּ  - ׁשֶ   , ִהְסּכִ
ֱאַמר ּנֶ ן ּוִפיְנָחס": ׁשֶ ן ֶאְלָעָזר ּבֶ ִמים ְלָפָניו ֵמדעֹ  ןַאֲהרֹ  ּבֶ ּיָ    :רֵלאמֹ  ָהֵהם ּבַ
ְלָחָמה ָלֵצאת עֹוד ַהאֹוִסף ֵני ִעם ַלּמִ ל ִאם ָאִחי ִבְנָיִמן ּבְ    ?ֶאְחּדָ

י ֲעלוּ  :'ה אֶמרַוּיֹ  ֶנּנוּ  ָמָחר ּכִ    .")כח, כ שופטים( "ְבָיֶדךָ  ֶאתְּ
  

יַצד ית ּכֵ    ?ַנֲעׂשֵ
  

י   ? אֹוֵמר יֹוָחָנן ַרּבִ
  .  ּבֹוְלטֹות

  
  : אֹוֵמר ָלִקיׁש  ֵריׁש 

   .ִמְצָטְרפֹות
  

ִתיב ָלא ְוָהא הוּ  ּכְ   !"י"צד" ּבְ
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ַאל ַיֲעמֹד ַהּכֵֹהן ֶאְלָעָזר ִלְפֵניוְ   ט לוֹ  ְוׁשָ ּפַ ִמׁשְ יו-ַעל  ְיהָוה ִלְפֵני ָהאּוִרים ּבְ יו-ְוַעל ֵיְצאוּ  ּפִ ֵני-ְוָכל הּוא ָיבֹאוּ  ּפִ ָרֵאל-ּבְ  ָהֵעָדה-ְוָכל ִאּתוֹ  ִיׂשְ

  רש"י
   . מלך או אב בית דין:השואל

   . כלפי כהן:פניו כלפי נשאל
. כלפי אורים כלפי שכינה

ותומים ושם המפורש שבתוך 
   החושן:

. משמע לו לבדו שאין ושאל לו
   שומע אלא הוא:

אלא יוציא  .אינו מהרהר בלבו
בשפתיו מה הוא שואל שנאמר 
ושאל לו במשפט האורים 
וסמיך ליה על פיו יצאו קרי ביה 
הכי ושאל לו השואל על פיו 

   שמוציא דברים בפיו:
. אלא לאחר שני דברים כאחד

שהשיבו לו על הראשון שואל לו 
  על השני: 

. היה לו לשאול שלא כסדר
הירד שאול היסגירוני לפיכך 

ראוי לשאול השיבוהו על ה
   ראשון:

. כגון שהיה ואם הוצרך לשניהן
הדבר נחוץ ואין שהות להמתין 

   כגון הארדוף האשיגנו דצקלג:
. כגון של יונה גזירת נביא חוזרת

   בן אמיתי:
. כדין שאינו שנאמר במשפט

   חוזר:
. מפרשי' שמאירין את דבריהם

   את דבריהן:
. כדאמרן משלימין את דבריהן

   אין גזירתן חוזרת:
. שאמרו עליהן לא השלימו

בשני ימים הראשונים עלו אליו 
   ונפלו:

. אורים ותומים הם שלא ביחנו
לא פירשו להם בשני ימים 
הראשונים עלו והצליחו אלא 

   עלו אליו אם לנצח אם להנצח:
. פירשו להם כי מחר באחרונה

   אתננו בידך:
. האותיות בולטות כגון בולטות

''י עי''ן משמעון למ''ד מלוי ה
מיהודה לומר עלה וכל אחת 
אינה זזה ממקומה אלא בולטת 

   במקומה והוא מצרפן:
. בכל והא לא כתב צד''י

השבטים ואם צריך לה כגון 
   והצל תציל מהיכן באה:
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מּוֵאל ַרב ָאַמר ר ׁשְ   : ִיְצָחק ּבַ
ִתיב" ְוַיֲעקב ִיְצָחק ַאְבָרָהם" ם ּכְ   . ׁשָ
  

ִתיב ָלא ְוָהא    !"ת"טי" ּכְ
  

ר ַאָחא ַרב ָאַמר   : ַיֲעקב ּבַ
ְבֵטי" ִתיב" ְיׁשּורּון ׁשִ ם ּכְ   . ׁשָ
  

   :ֵמיִתיֵבי
ל" ֵאינוֹ  ּכֵֹהן ּכָ ר ׁשֶ רּוַח  ְמַדּבֵ ִכיָנה ַהּקֹוֶדׁש  ּבְ   . ּבוֹ  ׁשֹוֲאִלין ֵאין ָעָליו ׁשֹוָרה ּוׁשְ

ֲהֵרי ַאל ׁשֶ   , לוֹ  ְוָעְלָתה ָצדֹוק ׁשָ
  , לוֹ  ָעְלָתה ְולֹא -  ֶאְבָיָתר

ֱאַמר ּנֶ ַעל": ׁשֶ ל םּתֹ  ַעד ֶאְבָיָתר ַוּיַ   ! ")כד, טו' ב שמואל( "ָהָעם ּכָ
  

יַע  ֲהָוה ַסּיֹוֵעי ֲהַדְייהוּ  ְמַסּיֵ   . ּבַ
  
  
  

  רש"י
. כשהיה דוד שהרי שאל צדוק

   בורח מפני אבשלום:
שנאמר ויעל אביתר עד תום כל 

. ותניא בסדר עולם העם לעבור
ותומים ולא  ושאל באורים

עלתה לו ונסתלק מן הכהונה 
שנאמר ויעל אביתר מדקתני 
דבעי כהן המדבר ברוח הקודש 
אלמא לא בולטות ולא 
מצטרפות היו דאם כן למה לי 

   רוח הקודש:
. כהן בהדי סיועי הוה מסייע

אורים ותומים הלכך אם כהן 
כשר היה וראוי לשרות שכינה 
עליו האותיות בולטות או 

דו כשנשאלין בו מצטרפות על י
ואם לאו לא בולטות ולא 

  מצטרפות:
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            , ב, ב, ב, בעגעגעגעג .248
א ׁשֹוֲאִלין ֵאין"וְ     ."ְלֶמֶלךְ  ֶאּלָ
  

י ָהֵני ְמָנא   ? ִמיּלֵ
  

י ָאַמר הוּ  ַרּבִ   : ַאּבָ
   :ְקָרא ָאַמרּדְ 
ַאל דַיֲעמֹ  ּכֵֹהןַה  ֶאְלָעָזר ְוִלְפֵני" ט לוֹ  ְוׁשָ ּפַ ִמׁשְ 275"ָהאּוִרים ּבְ

  . )כא, כז במדבר( 
  . ֶמֶלךְ  ֶזה -  "הּוא"
ֵני ְוָכל" ָרֵאל ּבְ    .ִמְלָחָמה ְמׁשּוַח  ֶזה -  )כא, כז במדבר( "ִאּתוֹ  ִיׂשְ
  . ַסְנֶהְדִרין זוֹ  - )כא, כז במדבר( "ָהֵעָדה ְוָכל"
   

  
        הדרן עלך בא לו כהן גדולהדרן עלך בא לו כהן גדולהדרן עלך בא לו כהן גדולהדרן עלך בא לו כהן גדול
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ַאל ַיֲעמֹד ַהּכֵֹהן ֶאְלָעָזר ְוִלְפֵני  ט לוֹ  ְוׁשָ ּפַ ִמׁשְ  העדה וכל אתו ישראל בני וכל הוא יבואו פיו ועל יצאו פיו על' ה לפני ָהאּוִרים ּבְ

  רש"י
. דהא ביהושע הוא זה מלך

   משתעי קרא:
. מי שכל בני וכל בני ישראל אתו

ישראל אתו לצאת למלחמה 
 אחריו:

  


