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 מא-יומא דף לה פרשת נשא  

  להף ד      
פשט וקידש  ולר"מקדש ידיו ורגליו ופשט,  ולת"קבלשכת הפרוה שהיתה בקודש, טבל טבילה שניה 

לבש בגדים  בשחרכדי שיכיר שעבודת היום בבגדי בוץ. *  ופרסו סדין של בוץ בינו לבין העםידיו ורגליו, 
]לר"מ בשחר יב' מנה ובערב ח' מנה משובחים משל בין הערבים שנאמר ד' פעמים בד למימר שיהא מובחר 

והא  )שמונה מאות זוז(, ולחכמים בשחר יח' מנה ובערב יב' מנה הכל ל' מנה, ותני מניינא למימר שיכול לשנות אך לא להפחית[,
יכול הכהן ללבוש  אחר שכלתה עבודת ציבורקתני ולבשו בגדים אחרים היינו פחותין משל שחר. * ד

ר ובלבד שימסרנה לציבוכתונת שעשתה לו אמו  ]הוצאת כף ומחתה, א"נ מקרא פרשה. רש"י[לעבודת יחיד 
ה, ואמו של ר"א בן ]וכן אמו של ר"י בן פאבי עשתה לו כתונת ממאה מנה ולבשולא חיישינן שמא לא ימסרנה יפה 

חרסום עשתה לו כתונת ששוה שתי ריבוא ולא הניחוהו אחיו ללובשה דהיה נראה כערום, ואף שחוטן כפול ששה נראה כחמרא 
כלום עני היית יותר מהלל  עני עשיר ורשע נתבעין מדוע לא עסקו בתורה: א. לעני אומרים*  במזגא[.

וחציו לפרנסתו, ופעם אחת לא מצא להשתכר  שהשתכר בטרפעיק והיה נותן חציו לשומר ביהמ"ד
ועלה ונתלה לשמוע ד"ת דרך הארובה וירד עליו שלג ברום שלש אמות, ולשחר מצאוהו וחללו עליו 

כלום עשיר היית יותר מר"א בן חרסום שהניח לו אביו אלף עיירות  ב. לעשיר אומריםאת השבת. 
הלך לעסוק בתורה, ועבדיו בלי ידיעה עשו בו ביבשה ואלף ספינות בים, ובכל יום נטל נוד של קמח ו

כלום נאה היית מיוסף שבכל יום אשת פוטיפר ג. לרשע אומרים אנגריא דמימיו לא הלך לראותם. 
שדלתו והיתה מחליפה בשבילו את הבגדים, ואיימה שתחבשנו בבית האסורין ותכפוף קומתו ותסמה 

 יות עמה לעוה"ב. להו רצה לשמוע אליה לשכב אצלה בעוה"זולא  לו אלף ככרי כסףה את עיניו ונתנ

 דף לו      
ואמרינן מאן שמעת ליה דבין האולם ולמזבח צפון, בא לו אצל פרו שהיה עומד בין האולם ולמזבח, 

ב. מקיר המזבח הצפוני עד כותל העזרה וכנגד כל המזבח. ומייתינן ג' דעות מהו צפון: א. לר"י בן יהודה 
כו"ע מן החליפות ]ולאף מקום דריסת רגלי הכהנים וישראל ג. לרבי אף בין אולם ולמזבח.  לר"א בר"ש

ודחי' דאתי אף ]שמוסיף טפי דא"כ נוקמיה בכולא עזרה[, ובעינן למימר דמתני' כראב"ש ולא כרבי  ולפנים פסול[,
ל המזבח כוכראב"י ש 'כבין האולם והמזבחהיה עומד ']ולקמן מסקינן דכרבי ומשום חולשא דכה"ג מקרבים אותו 

 אחוריו למזבח ופניו להיכלדו להדיא ולא מעמי ראשו של הזבח לדרום ועוקם ראשו למערב*  בדרום[.
הוידוי *  .ומתוודה על חטאת עון חטאת וכו'והסומך עומד במזרח ופניו למערב שמא ירביץ גללים, 

ובמאי קמיפלגי: א. לר' על עשה ול"ת שניתק לעשה, ולר"ע עון לקט שכחה ופאה  בעולה: לריה"ג
]דלר"ע לוקין עליו דעשה אליו כגון לאו דנבילה אם לוקין על לאו שכתוב עשה אחריו אך לא ניתק  ירמיה

שעולה לא באה אלא על דבר שאין לוקין עליו, אך לריה"ג אין -מעיקרא משמע וה"ה ללקט שכחה ופאה וא"כ אין עולה באה עליו 
דעשיה דבתריה מעיקרא ב. לאביי לאו דנבילה לכ"ע לאו מעליא ולוקין עליו  לוקין עליו דאינו כלאו דחסימה[.

לריה"ג אתי לנתקו לעשה, ולר"ע מעיקרא משמע  ונח' בתעזוב דכתיב אחר לקט שכחה ופאהע, משמ
עויתי פשעתי חטאתי וכמו שנאמר אצל שעיר  סדר הווידוי: לר"מ*  ]ולקי עליה ואין עולה באה עליו[.

וכן במשה הוא אומר נושא עון ופשע  ,[והתודה עליו את כל עונותיהם לכל פשעיהם ולכל חטאתם]המשתלח 
]דאיך אחר שהתדוה על זדונות חטאתי עויתי פשעתי  ולחכמים הש"ץ דנחית קמיה דרבה[.עובדא ]וכן עביד וחטאה 

]ומשה אמר נושא עון וכו' שבשעה שעושין תשובה הזדונות וכן אמרו דוד שלמה ודניאל וכן הלכה  יתודה על השגגות[

ואין ללמוד וילפינן לה בגז"ש משעיר המשתלח,  ו ובעד ביתו היינו כפרת דבריםוכפר בעד*  יעשו כשגגות[.
ואומר בוידוי זה שהרי הוא אומר וכפר ועדיין לא נשחט הפר.  משעיר הנעשה בפנים שכפרתו בדמים

אמאי ונשאר בקשיא  ]אשר פדית ה'[,דילפינן מעגלה ערופה ובשם ]אנא חטא העם הזה[, דילפינן מחורב  אנא
   דמאי דהוה הוה[.השם ]אך חורב לא ילפינן מעגלה ערופה להזכיר מא בעגלה ערופה אנא כבחורב לא ני

 דף לז      
ואתי כראב"י  ומשמע דמזבח לאו בצפון הוילהגריל על השעירים, בא לו למזרח העזרה לצפון המזבח 

ומיירי  בית אב בשמאלוהסגן בימינו וראש האולם והמזבח. *  'כבין'דצפונה כולו פנוי ותני ברישא 
 צורת הגורל.דמצדד אצדודי דהמהלך לימין רבו הר"ז בור, והמהלך אחר רבו הר"ז מגסי הרוח. * 

וקמ"ל שאי"צ  ]ויהיו שוין ולא יעשה אחד זהב ואחד כסף, אחד גדול ואחד קטן[משמע שעשויות מכל דבר גורלות 
ונותנים על כל שעיר גורל ואשכרוע,  מאגוז זיתכציץ שהשם כתוב עליו ואפשר לעשותן  דווקא זהב

 ובן גמלא עשאן מזהבשנא' גורל אחד לה',  שם ועזאזל על כל אחדשל ולא ולא שנים אותו הדבר,  אחד
שיהיו יב' הכהנים העסוקין בתמיד מקדשין ידיהן  יב' דדין לכיורה בן קטין עש *והזכירוהו לשבח. 
 ואף עשה מוכני לכיור לשקעו א במילואו ובערבית מן התחתון[,]ושחרית מקדשין מן העליון שהוורגליהן בבת אחת 

עשה את כל הידות הכנים והאוגנים של כלי יוה"כ מזהב,  מונבז המלךכדי שמימיו לא יפסלו בלינה. * 
הילני ולא עשה את הכלים עצמם מזהב דאיירי בסכינים וקרדומות שא"א לעשות את גופן מזהב. * 

והיינו ה זורחת ניצוצות יוצאין ממנה ויודעין שהגיע זמן ק"ש, עשתה נברשת מזהב שכשהחמאמו 
 רשהרי אנשי משמר הקדימו לקרותה קודם הנה"ח, ואנשי מעמד איחרו אח לשאר העם שבירושלים,

ואין להוכיח דכותבין מגילה  עבודת התמיד. * וכן עשתה טבלה מזהב שפרשת סוטה כתובה עליה 
 ין.ובסירוג אשי תיבותלתינוק להתלמד דאיירי בר

 חדף ל      
עמד נחשול שבים להטביעו וזרקו אחת מאלכסנדריא שבחזירתו  ניקנור נעשו ניסים לדלתותיו

ומיד נח הים מזעפו והיה מצטער על חבירתה וכאשר  וחיבקה מהדלתות ולא הניח שיזרקו את השניה
אמר שלמה ]ועליה בריה שבים בלעתה והקיאתה ליבשה וי"א הגיעו לעכו בצבצה מתחת דופני הספינה, 

כל השערים לזהב חוץ משער ניקנור שנעשה בו הנס, או שנחושתן החליפו וכשהעשירו  [,םרהיטנו ברותי
]שמא לא רצו ללמד מעשה הקטורת  בית גרמו ואלו הוזכרו לגנאי: א.היתה מאירה או מזוקקת כזהב. * 

ם ידעו לאפות כמותן ולא לרדות והאומנין מאלכסנדריה של מצרי ילמד אדם שאינו מהוגן ויעשה כן לפני ע"ז[,
כמותן שהיו אופין ורודין מבחוץ, וכן היתה פיתן מתעפשת, ולא רצו בית גרמו לחזור עד שכפלו שכרן 

שמעולם לא נמצא פת נקיה ביד בניהם משום והייתם  והזכירום לשבח ]מיב' מנה לכד', וי"א מכד' למח'[
היה מיתמר ע"י מעלה העשן, והאומנין לא לימדו את מעשה הקטורת ש ב. בית אבטינסנקיים. 

שהביאו ידעו לפטם כמותן ולא להעלות העשן שהיה מפציע, ולבסוף החזירום וכפלו שכרם, והזכירום 
מצא אחד מבני בניהם וא"ל שאבותיך בקשו להרבות כבודן ולמעט  ור' ישמעאל]לשבח שלא יצאה מבתיהם כלה מבושמת. 

ראה אחד מבניהם שבכה על כבוד אבותיו ושחק שעתיד לחזור  ור' ישמעאל בן לוגאכבודם נתמעט. כבוד שמים ועתה כבוד המקום במקומו ו
קיבל מגילת סממנים מזקן אחד וא"ל ר"ע שא"כ אסור לספר  ור' יוחנן בן נוריזכר בזה מפני עשב מעלה עשן שראה ולא רצה לגלותו. נלהן ו

]שהיה מניח אצבעו בין הנימין ידע פרק בשיר  ג. הוגרס בן לוי .וכו'[ בגנותן, ומכאן אמר בן עזאי בשמך יקראוך ובשמך יושיבוך

]שהיה נוטל לא רצה ללמד מעשה הכתב  ד. בן קמצרולא רצה ללמד. היו אחיו הכהנים נרתעין לאחוריהן[ ש עד

ולא נתן טעם למה לא רצה ללמד ועליו נאמר שם רשעים ירקב ד' קולמוסין וכותב שם בן ד' אותיות כאחד[ 
]רקבובית תעלה בשמו שלא קוראין על שמו, ודואג בן יוסף שהיתה אמו מודדתו בטפחים ונותנת משקלו לביהמ"ק לבסוף טבחתו 

]ומן התורה יליף מדכתיב המכסה אני שנא' זכר צדיק לברכה  צדיק מעשיו מזכירין אותו לטובה*  ואכלתו[.

דכתיב ושם רשעים ירקב  לרעה אף מחביריו נזכרורשע  ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום[, בתריהמאברהם וכתיב 
גר בין שני רשעים אחאב ואיזבל עובדיה *  . ]ומן התורה יליף מדכתיב ויאהל עד סדום ומיד ואנשי סדום רעים וכו'[

כשהקב"ה מברך דר בין שני צדיקים יצחק ורבקה ולא למד ממעשיהם. * ו יועשולא למד ממעשיהם, 
העולם נברא מברך אז את הצדיקים. *  וכשמקלל את הרשעיםאת הרשעים, מקלל הוא  את  הצדיקים

ועליו שנא' וירא אלהים את האור כי טוב וטוב היינו צדיק דכתיב אמרו צדיק כי טוב,  בשביל צדיק אחד
שכיון  ועוד ילפינן מהאי קרא]ישמור ]כתיב חסר[ שנא' וצדיק יסוד עולם, וכתיב רגלי חסידו  העולם מתקיים

שהנשמר מחטא ב' פעמים שוב אינו חוטא )רגלי  וכן יליףרוב שנותיו של אדם ולא חטא שוב אינו חוטא )רגלי לשון סופי(,  שיצאו
ועד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה אין צדיק נפטר מהעולם עד שנברא צדיק כמותו *  לשון פעמים([.

המשכח דבר [. * עליהם תבל ]וישתשמשו של שמואל. וראה הקב"ה שצדיקים מועטין ושתלן בכל דור 
 ומורידין אותו מגדולתואלוקיך אשכח בניך  תשנא' ותשכח תור גורם גלות לבניו]במזיד. ריטב"א[  מתלמודו

וכמודד נפט שמודד לעצמו, הבא להיטמא פותחין לו ואמאסך מכהן לי. * כי אתה הדעת מאסת שנא' 
ואם מקדש את עצמו  ,ועבירה מטמטמת לבו של אדםכמו הקונה אפרסמון. והבא ליטהר מסייעין אותו 

 מעט מלמטה ובעוה"ז מקדשין אותו הרבה מלמעלה ובעוה"ב וכן איפכא. 

 דף לט      
ולכן הקלפי החזיקה  ]דסימן יפה מי שעולה לו בימין[,כדי שלא יכוון שיצא של שם בימין  הכה"ג טרף בקלפי

 ולא עבדינן מכסף או מזהבכיון שלא עושים כלי שרת מעץ,  והיתה של חולרק מקום שתי ידים, 
שתפקיד הסגן לשמש רק כשהכה"ג  משנתנו כר"ח סגן הכהניםדהתורה חסה על ממונם של ישראל. * 

ומר אישי כה"ג נפסל, אבל הגורל נעשה ע"י שתי ידיו של הכה"ג, ואם של שם עלה בימינו הסגן א
הסגן וכה"ג  ולר"י משום ר"אראש בית אב אומר לו הגבה שמאלך,  והגבה ימינך ואם עלה בשמאל

מכניסין ידן לקלפי דקסבר דימינו של הסגן עדיף משמאלו של הכה"ג, ואם של שם עלה בימינו של 
טאת אלא לה', והן עונין ]ולר' ישמעאל אי"צ לומר חהסגן, ראש בית אב אומר לכה"ג דבר מילך לומר לה' חטאת 

הגורל תמיד עלה בימין.  הדברים שנעשו בארבעים השנים ששימש שמעון הצדיק: א.* אחריו בשכמל"ו[. 
אש המערכה התגבר בלא תוספת  ד.נר מערבי דולק אחר שכבו הנרות. ג. לשון של זהורית הלבין.  ב.

לחה ברכה בעומר ובשתי הלחם ולחה"פ ואכלו נשת ה. ]והביאו רק שני גזירי עצים למצוה בבין הערבים[.עצים 
]ומכאן ואילך נשתלחה מאירה ומגיע כפול והצנועין מושכין את ידיהם והגרגרנין נוטלין, והנוטל חלקו כזית ושבעו והותירו 

]והוא השכינה. היה נכנס עמו לקה"ק זקן לבוש לבנים ויצא עמו  ו. וחלק חבירו קורין אותו בן חמצן דהיינו גזלן[.

היה לבוש שחורים ולא יצא עמו, ואחר הרגל חלה שבעה ימים ומת ונמנעו הכהנים  ובשנה שנפטר "י[.תו
לא עלה גורל של שם בימין, לא הלבין לשון ארבעים שנה קודם החורבן: מלברך בשם המפורש. * 

שגער בהן  עד ]סימן לאויבים שיכולים ליכנס[הזהורית, לא דלק נר המערבי, ודלתות ההיכל נפתחו מאיליהן 
על  ונקרא יערשמלבין עוונותיהם של ישראל,  ביהמ"ק נקרא לבנוןריב"ז ואמר להיכל שסופו ליחרב. * 

]והיו מוציאין פירות בזמנן וכשהרוח מנשבת בהן היו נושרין ומהן פרנסה לכהנים, וכשנכנסו שלבלבו בו מגדים של זהב 

ג' פעמים בכל אחד מג'  ר את שם המפורש י' פעמיםהכה"ג הזכי*  אויבים יבשו ועתיד הקב"ה להחזירן לנו[.
והיה מעשה שאמר  ]לה' חטאת[,ואחד בשעיר המשתלח  ]אנא ה' חטאתי, אנא ה' כפר, לפני ה' תטהרו[הווידויים 

]ב' השם ונשמע קולו ביריחו מרחק י' פרסאות, וציר דלתות ההיכל נשמע בשמונה תחומי שבת 

יחו מתעטשות, נשים שביריחו אי"צ להתבשם, כלה שבירושלים עזים שביר מריח הקטורת:*  פרסאות[.
 אי"צ להתקשט, והריח נשאר לזמן רב בכתלי משכן שילה.

  מדף  
 ואמרינן דדעת ר' נחמיהאף העלייה לא מעכבת,  ולר' יוחנןליית הגורל מעכבת ולא ההנחה, ע לרבי ינאי

קאי ]דחוקה כשר ולר' יהודה  כל בגדי לבן[,על ]דחוקה קאי פסול ן בחוץ בשאם שינה בדברים הנעשים בבגדי ל

 ולל"ב א,הגרלה הוי עבודה אך לר"י לכו"ע מעכב נ איאליבא דר" לל"ק וופלוגתייהרק אבגדי לבן בפנים[, 
 מצוה .אוהקושיות: , לעכבתרי זימני  'אשר עלה'כיון דכתיב  ילר"נ לכו"ע מעכבת ופליגי אליבא דר"

ב. תני מצוה להניח. ומשני' להגריל ואם לא הגריל כשר וקשיא לר' ינאי לל"ב דקאמר דמעכב לכו"ע, 
ואם לא התוודה ם לא הגריל כשר א ולר"שה כשר, דם לא הגריל והתווואמצוה להגריל ולהתוודות 

 אואיהו קאמר דמת אחד מהם מביא חבירו של צא דהגרלה לר"ש מעכבא"כ נמנחה דאואינו ה ,פסול
ור"ש לא  ,הנחהדלעולם לא הגריל דקאמר ת"ק היינו ומשני' אלא ש"מ דהגרלה לא מעכבא, בהגרלה 

פר מעכב את השעיר והשעיר לא מעכב  ג.י רבנן ואמר שחולק בין בהגרלה ובין בהנחה. אמרידע מאי ק
, אלא שהקדים מתנות דפר בפנים להגרלה את הפר ולא מיירי שהקדים במתנות דכתיב בהו חוקה

, פר במזבח מקמי מתנות דשעיר בהיכל דהא מתנות שבפנים קתני[ מתנותהקדים ]ואין לומר דמיירי ב וש"מ דלא מעכבא

ת כבת אך ההגרלה מעכבסדר אינה מעלר"י דדוקא הא"נ , דאתי כר"ש שהגרלה אינה מעכבתודחי 
, אך דם שנאמר וכלה מכפר את הקודש והיינו כפרת דמיםלח קודם מתן דמים דלר"י ישפך הבהגריל ומת המשת יהומידו לטעאזו]

היינו המוטלת עליו דרה רים דלכפר עליו היינו כפעד שעת וידוי דבלר"ש , אך אי"צ אחר דוידוי לא מעכבאם מת אחר מתן דמים 
 עלה הגורל בשמאל מהו שיחזירו לימין ואמר דאל תתנו מקום לצדוקים לרדות עד. בעו מר"[. וידוי

שרצו שיעביר את ומשני קשיא דהא קבעא שמאל, לל"ב דר' ינאי דגורל מעכבא ון נריהלא"ה מהד
דכיון שעלה שוב אינו מאשר עלה ילפינן  : א.סייעתא לל"ב דר' ינאי מייתינן*  ימין.הגורל ואת השעיר ל

ו עד לשעת איר את הגורל עלישיש ודחי' שההו"א היתהמצוה, רלה מעכבא אך הנחה וש"מ דהגצריך 
א כיאף דאו]הגורל עושה חטאת ולא השם  ב.נו צריך. מאשר עלה דכיון שעלה שוב אי, וקמ"ל השחיטה

וסתם סיפרא מני ר' יהודה ומוכח דס"ל  הו חטאת[ק"ו מחטאת העוף דאף שלא קידש הגורל קידש השם ת"ל ועש
 זה כשיטת רבי ינאי בלשון השניה.ו, רלה מעכבאדהגלר"י 

 ף מאד      
אין הקינין מתפרשות אלא בלקיחת הבעלים או בעשיית הכהן שנאמר זמן קביעת הקינין. לר' חסדא 

ק"ו דלא נימא  ,ושה חטאת'ועשהו חטאת' הגורל עושה חטאת ואין השם עוהקושיות: א. ולקח ועשה. 
]והלא קידוש השם דומיא דהגרלה דאינו שעת לקיחה שלקחן מאתמול ולא שמקום שקידש הגורל יקדש אף השם 

שאז קובע רק השם ולא הגורל,  בקינים דהילפותא משעת לקיחה ועשייהומשני'  שעת עשייה וקתני דקבע[.
מקדש עני שהפריש מעות לקינו והעשיר מטמא  ב.אבל בשאר הזמנים אף קריאת השם לא קובעת. 

אלו לחטאתו ואלו לעולתו יכול להוסיף ולהביא את חובתו מדמי חטאתו ולא מדמי עולתו אמר ואח"כ 
ע"כ מיירי שאמר דבשעת הפרשה שכבר אמר מ ודחי' דמייריאף דלא הוי שעת לקיחה ועשייה,  ,דקבע

מוקמינן שעשיר יוצא בקרבן עני  ב חגאולדעת ר ,בעניותו דאל"כ לא יוצא בקרבן עני לאחר שמתעשר
דאמאי מוסיף על חובתו הא אין פדיון בעופות. ומקשינן  ]וקביעת השם היתה בלקיחה[,ואמר שלקח בהו"א 

דאי עולה מוסיף על  דמיירי שלקח פרידה אחת ואח"כ לוקח עוד פרידה לקרבנו השני ומסיק ר"פ
עני שהביא קרבן עולה, וחטאת אזלא למיתה. * חטאתו ועולתו הויא נדבה, ואי חטאת שאר הכסף הוי 

 עשיר שהביא קרבן עני לא יצאאך  ]תורה אחת לכל המצורעין שיוצאין בקרבן עשיר[,מריבוי דתורת  עשיר יצא
לא יצא משום דאיכא מיעוט טמא מקדש בשעשיר שיביא קרבן עני דאיכא מיעוט זאת, ולא יליף מינה 

]שער שיוצא בראש שעיר המשתלח והעמידו כנגד בית שילוחו  קשר לשון של זהוריתדאם דל הוא. * 

דאל"כ נהי דבחבריה לא מיערב  והיינו צוארו ולא מקום שחיטתו, ולנשחט כנגד בית שחיטתו בו[
 ,, ור' יצחק לא ידע הי מינייהולאאחת צריכה שיעורה ואחת שתי לשונות יש באחריני מיהא מערב. * 

 אמנם לרמי בר חמא ,[והא דאיתא דכורכן בשירי לשון היינו זנב לשון]צ לחלקה פרה אי"צ שיעור דאי" ולר' יוסף
שעיר . ואמרינן דתנאי היא [כו'ו וי"א שקל, וסימנך אחד המרבה ,]ולקמן אמרינן דהוא משקל י' זוזושיעור  בעי כובד
צריך שיעור, ואמרינן דשיעור משקלו שני סלעים, ולר'  ]חציו לסלע וחציו בין קרניו[דבעי לחלקו  המשתלח

בנכפפת אך בקולחת  ולאביי מיירי, עץ ארז שקלטתן שלהבת כשרה *עשרה זוז או שקל.  ירמיה נח' אי משקלו
 דס"ל דצריך לכורכן שיהיו כולן באגודה אחת א"כ אין דין כובד ואפי' קולחת כשירה.ולרבא יביא אחר, 
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