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דף ס"ט . שב"ק פרשת חוקת – ט' תמוז תשפ"אדף ס"ט . שב"ק פרשת חוקת – ט' תמוז תשפ"א

דף ס"ט – ע"א
מקום  ומכל  עבודה,  בשעת  שלא  כהונה  בבגדי  להשתמש  רשות  ניתנה  אם  בגמרא  ספק 
מותר לאכול קדשים עם בגדי כהונה שצורך עבודה היא - שהרי הכפרה תלויה באכילת כהנים, 
ולכן מותר גם לכהן גדול לקרוא עם זה ביום הכיפורים, אבל שינה אסורה גם אם מותר ליהנות 

בהם - שמא יפיח, ופשטו מברייתא שניתנו ליהנות מהם.
ואם אסור  תחת ראשיהם,  ומניחים אותם  כהונה,  בגדי  מקפלים  היו הכהנים  בשעת שינה 

ליהנות מבגדי כהונה – צריך לומר שהניחום אצל ראשיהם, ולא חששו שיתהפכו עליהם.
מותר להניח תפילין אצל ראשו כשהוא ישן, ואין חוששים שיתהפך עליו.

בגד כלאים - מדאורייתא אסור רק להעלות עליו, ומדרבנן אסור גם להציע תחתיו אפילו על 
ידי הפסקה, שמא תיכרך נימא אחת על בשרו ויהנה.

היה של כלאים - לסתימת הש"ס אסור להניח תחת  למאן דאמר אבנטו של כהן הדיוט 
שבגדי  מותר,   – אשי  לרב  מדרבנן.  אסורה  תחתיו  כלאים  הצעת  שאף   – שינה  בשעת  הראש 

כהונה קשים הם ואינם מחממים ואין בהם איסור כלאים.
גם שלא בשעת עבודה, שניתנו ליהנות בהם, אבל  בגדי כהונה מותרים בלבישה במקדש 
אסור לצאת בהם למדינה – שאז נוהג בהם דרך חול, ויש אומרים ששמעון הצדיק יצא בהם 
לה'  לעשות  'עת  משום  המקדש,  בית  להחריב  לכותים  יתנו  שלא  מוקדון  מאלכסנדר  לבקש 

הפרו תורתך', ויש אומרים שלבש רק בגדים הראויים לבגדי כהונה.
שמש בית הכנסת שהיה סמוך לעזרה נטל הספר תורה, ונתנו לראש הכנסת, וראש הכנסת 
לסגן, והסגן לכהן גדול. ונהגו כן גם אם אין חולקים כבוד לתלמיד במקום רב - שהכל משום 

כבודו של כהן גדול, שמראים שיש שררות הרבה למטה ממנו. 
דף ס"ט - ע"ב

אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד, אבל בעזרת נשים והר הבית מותר.
מקום הקריאה בספר תורה בבית המקדש – לתנא קמא – בעזרה, והיינו בעזרת נשים, שהרי 

ישב. לרבי אליעזר בן יעקב - בהר הבית.
'ויברך עזרא את ה' האלוקים הגדול' - לרב )ולמערבא – רב גידל( - שגדלו בשם המפורש, שסובר 
שמותר לאמרו מחוץ לעזרה. לרב גידל - שאמר 'ברוך ה' אלוקי ישראל מן העולם ועד העולם', 
בפסוק  שמוזכר  כפי   – שעה  בהוראת  רק  לעזרה,  חוץ  המפורש  שם  להזכיר  שאסור  שסובר 
'ויעמוד עזרא הסופר' וגו'. לרב מתנא - שחזר ואמר 'הקל הגבור והנורא' )אחר שירמיה ודניאל לא רצו 

לאומרם כדלהלן(.

'ויזעקו בקול גדול אל ה' אלוקיהם' - שבקשו רחמים שימסור בידם יצר הרע של עבודה זרה, 
שהרי ניתן לנו רק כדי לקבל שכר, אין אנו רוצים לא אותו ולא שכרו, ונפל כתב מן השמים 
שהיה כתוב בו 'אמת' שהוא חותמו של הקדוש ברוך הוא, וישבו בתענית שלושה ימים ולילות 
זכריה שזהו  ואמר להם הנביא  וראו אש כארי קטן שיוצא מקודש הקדשים,  ומסרוהו להם, 
קולו  והיה  קולו  והרים  משערותיו  אחת  נפלה  שתפסוהו  בשעה  זרה,  עבודה  של  הרע  היצר 
נשמע בארבע מאות פרסאות, ואמר הנביא שיתנו אותו  בדוד של עופרת ויכסו פיו בעופרת - 

ששואבת הקול, שלא ירחמו עליו מן השמים.
בשעת שתפסו יצר הרע של עבודה זרה אמרו הואיל ועת רצון היא, נבקש רחמים שיהא 
בידינו גם יצר הרע של עבירה, ואחר שנמסר אסרוהו שלש ימים - ולא מצאו ביצה שנולדה בו 
ביום בכל ארץ ישראל, וכיון שראו שלהורגו אי אפשר - שיכלה העולם, ועל מחצה – אי אפשר 

לבקש, נתנו כחול בעיניו ופעלו לבטל התאווה מקרובים. 
אנשי כנסת הגדולה נקראים כן משום שהחזירו עטרה ליושנה, שמשה אמר 'הקל הגדול 
הגבור והנורא', וירמיה ביטל אמירת 'נורא' משום 'איה נוראותיו', ודניאל ביטל אמירת 'גבור', 
משום 'איה גבורותיו', ואמרו אנשי כנסת הגדולה – אדרבה, זו היא גבורתו שכובש רצונו שנותן 
ישראל  אין  הוא  ברוך  הקדוש  של  מוראו  שאלמלא  נוראותיו  הן  ואלו  לרשעים,  אפים  ארך 

מתקיימים מהאומות שרוצים להשמידם.
ירמיה ודניאל עקרו מה שאמר משה רבינו 'הגבור והנורא' – מתוך שידעו שהקדוש ברוך 

הוא מסכים על האמת ושונא את השקר.
מדלגים בתורה ובנביא כל זמן שלא פסק המתורגמן, ובתורה – דווקא בעניין אחד אבל אין 
מדלגים בשני עניינים, משום שצריך שיכנסו בלב השומרים, ומעניין לענין אינו נוח להתבונן. 

למפרע – לא ידלג. מנביא לנביא – לא ידלג, חוץ מתרי עשר שמדלגים מאחד לחבירו. 

דף ע' . יום א' פרשת בלק – י' תמוז תשפ"אדף ע' . יום א' פרשת בלק – י' תמוז תשפ"א

דף ע' – ע"א
כהן גדול קורא בספר תורה בפרשת אחרי מות ואמור, ובפרשת פינחס קורא בעל פה, שאין 
גוללים ספר תורה בציבור מפני כבוד ציבור שמצפים בשקט, ואין להביא אחר ולקרות בו – לרב 
הונא בריה דרבי יהודה - מפני פגמו של ראשון שלא יאמרו חסר הוא, לריש לקיש - משום 
ברכה שאינה צריכה. ואומר: יותר ממה שקראתי לפניכם כתוב כאן, כדי שלא להוציא לעז על 

הספר תורה – שיחשבו שחסר אותה פרשה.
ראש חודש טבת שחל בשבת קורין בשלש ספרי תורה - א' בעניינו של יום, ב' בראש חודש, 

ג' בחנוכה, ואין בזה משום פגם ספרי תורה, משום שנקרא על ידי שלושה אנשים.
כהן גדול מברך שמונה ברכות אחר קריאת התורה: על התורה – ברכת 'אשר בחר' שלאחר 
וכו' שאותך לבדך  – להודות על העבודה שעבד - רצה בעמך ישראל  הקריאה, על העבודה 
ביראה נעבוד, על ההודאה – מודים אנחנו לך עד הטוב לך להודות, ועל מחילת העוון – מחול 

לעוונותינו ביום הכיפורים הזה וכו' עד מלך מוחל וסולח לעונותינו וכו', על המקדש – מתפלל 
על המקדש, וחותם ברוך שבחר במקדש, ועל הכהנים – מתפלל על הכהנים וחותם ברוך שבחר 
בזרעו של אהרן, על ישראל – מתפלל על ישראל )ועל ירושלים – עיין במשנה דף ס"ח:(, על שאר התפילה 

– רנה תחינה בקשה מלפניך על עמך ישראל שצריכים להושיע וחותם – 'שומע תפילה'.
אחר קריאת כהן גדול – כל אחד קורא בספר תורה שהביא מביתו בערב יום הכיפורים - כדי 
להראות נוי הספר ותפארת בעליו לרבים - שטרח להתנאות במצווה בקלף ודיו נאה ולבלר אומן.

הרואה כהן גדול כשהוא קורא אינו רואה שריפת פר ושעיר, וכן להיפך, לא מפני שיש בזה 
משום אין מעבירים על מצות ברוב עם הדרת מלך, שאין זה בכלל מעביר כיון שאינו עסוק בה, 

אלא מפני שהייתה דרך רחוקה ומלאכת שניהם נעשית בזמן אחד.
משנה . אם קרא בתורה בבגדי לבן, קידש ידיו ורגליו, פשט בגדיו, טבל ועלה ונסתפג, והביאו 

לו בגדי זהב, ולבש, וקידש ידיו ורגליו.
לרבי אליעזר דברייתא סדר הקרבנות של יום הכיפורים הוא כסדר שהם כתובים בתורה, 
קודם  לפיכך  פנחס,  שבפרשת  המוספים  כך  ואחר  אחרי,  שבפרשת  הקרבנות  הקריב  קודם 
הקריב אילו ואיל העם ואמורי חטאת הפנימיים, אבל פר העולה ושבעת כבשים ושעיר הנעשה 
בחוץ הכתובים בפרשת המוספים הקריב עם תמיד בין הערביים )הגם שכתוב 'שעיר עזים אחד לחטאת' וגו' 

כדלקמן בדעת רבי עקיבא, היינו ששניהם מכפרים על חטא עם ידיעה מתחילה(.

דף ע' -  ע"ב
לרבי עקיבא דתוספתא פר העולה ושבעת הכבשים שבפרשת מוספים הקריב עם תמיד 
של שחר, שנאמר במוספי הרגלים 'מלבד עולת הבוקר אשר לעולת התמיד', ואחר כך עבודת 
היום, ואחר כך שעיר הנעשה בחוץ - הגם שנכתב בפרשת המוספים - כיון שנאמר בו 'ושעיר 
חטאת אחד מלבד חטאת הכיפורים' - למדנו ששעיר חטאת הפנימי קדמו, ואחר כך אילו ואיל 

העם, ואחר כך אימורי חטאת הפנימית, ואחר כך תמיד של בין הערביים.
חכמים סוברים בדעת רבי עקיבא שחלק מהכבשים קרבים עם תמיד של שחר וחלק עם 
תמיד של בין הערביים, אלא שנחלקו כיצד מחלקים אותם, כדלהלן, והמקור: שנאמר שני 
פסוקים א. 'מלבד עולת הבוקר אשר לעולת התמיד' - שקרבים המוספים עם תמיד של שחר, 

ב. 'ויצא ועשה את עולתו ואת עולת העם' - אחר עבודת היום.
הקריב עם תמיד של שחר, ולא הקריב  לרבי יהודה כבש אחד משבעת כבשי המוספים 
העבודה,  עיקר  שהיא  היום  עבודת  את  לעבוד  כח  לו  יהא  ולא  ייחלש  שמא   - כבשים  ששה 
ולרבי אלעזר ברבי שמעון - כיון שהתחיל באחד - עשה ששה מהם - שאם יעשה רק אחד 
שמא יפשע אחר כך ולא יעשה, ואין חושש לחולשת כהן גדול - שזריז הוא לגבי עבודת היום.

שנאמר  המוספים,  בפרשת  המוזכר  איל  אותו  הוא  לרבי  אחרי,  בפרשת  האמור  אחד'  'איל 
'אחד'. לר' אלעזר בן רבי שמעון - שני אילים הם, ו'אחד' בא לדרשה כדלהלן.

יש להביא קרבן ממיוחד שבעדרו, לרבי לומדים זאת מ'מבחר נדריכם', ולרבי אלעזר בן רבי 
שמעון פסוק זה מלמד לקרבן נדבה, ואין ללמוד ממנו לחובה - שיש צד שדווקא נדבה צריך 
לייפות כדי שתתרצה לדורון, ו'אחד' הנאמר ב'איל' מלמד זאת לקרבן חובה, ואין ללמוד ממנו 
לנדבה - שיש צד שדווקא אותו צריך לייפות, משום שצריך לשלם חובו בשלימות )ולעיל  דף ל"ד: 

הובאה עוד דרשה לכך(.

דף ע"א . יום ב' פרשת בלק – י"א תמוז תשפ"אדף ע"א . יום ב' פרשת בלק – י"א תמוז תשפ"א

דף ע"א – ע"א 
'ובא אהרן אל אהל מועד' - להוצאת כף ומחתה, והגם שנכתב יחד עם סדר העבודה הפנימית 
- מפסוק זה ואילך לא נאמר העבודות על הסדר, אלא הקרבת אילו ואיל העם קודמת להוצאת 

כף ומחתה. 
ההוכחה שהוצאת כף ומחתה לא נעשה יחד עם כל עבודות פנים: לרב חסדא – שמקובל 
עבודה  אין  ואם  ביום,  בו  גדול  כהן  ומקדש  טובל  קידושים  ועשרה  טבילות  שחמש  בידינו 
קידושים.  וששה  טבילות  שלש  אלא  נמצאו  לא   - פנים  עבודות  באמצע  שמפסקת  חיצונית 
לרבא – שנאמר בהוצאת כף ומחתה 'ופשט את בגדי הבד אשר לבש' - יתור 'אשר לבש' מלמד 
שכבר לבש קודם לכן בגדי לבן, וזו היא פשיטה שניה שלהם, הרי שיש הפסקת חילוף בגדים 

בין עבודות פנים להוצאת כף ומחתה. 
כל עבודת היום )חוץ מעבודות של בין הערביים( נעשו לפני הוצאת כף ומחתה )הגם שכתוב 
בפרשה אחר כך(, ולא רק שעיר הנעשה בחוץ )שלא כתוב בסדר שבפרשת אחרי מות אלא במוספים בפרשת פינחס( - 

שנאמר 'ויצא ועשה את עולתו ואת עולת העם' – ביציאתו הראשונה מהקודש אחר עבודות 
פנים - יעשה עולתו ועולת העם - קודם הוצאת כף ומחתה. 

גם הפסוק 'ואת חלב החטאת יקטיר המזבחה' לא נאמר במקומו על פי הסדר – שההקטרה 
)שדינם שוה( ושניהם  'והשורף' באותו לשון  'והשולח'  היתה אחר שריפת הפר והשעיר, שנאמר 
כתובים אחר הקטרת החלב, וכשם שהשילוח היה קודם הקטרת החלב )כדלהלן(, כך גם שריפת 

הפר והשעיר. 
המקור שהשילוח לעזאזל היה קודם הקטרת החלב: לאביי - שהרי לפני הקטרת החלב 
 - לרבא  דמעיקרא',  'והמשלח  משמעו  לאחריו  שנאמר  ש'והמשלח'  ובהכרח  'ושילח',  נאמר 
שנאמר 'והשעיר אשר עלה עליו הגורל לעזאזל יעמד חי לפני ה' לכפר' – אינו עומד חי אלא עד 

שעת כפרת דמים של פר והשעיר, ולא עד שעת הקטרת החלב שהיה אחר כך. 
מצא המשלח את הכהן גדול למחרת יום הכיפורים בשוק – מכבדו בפני הבריות ואומר לו: 
אישי כהן גדול עשינו שליחותך. מצאו בביתו - אומר לו: מחיה חיים )–הקב"ה( עשינו שליחותו. 
כשנפרדו החכמים בפומבדיתא זה מזה לשוב לביתו אמרו: מחיה חיים יתן לך חיים ארוכים 

וטובים ומתוקנים. 



ב

במקום  לילך  שיוכל  ביקש  ונד,  נע  שהיה  המלך  - דוד  החיים'  בארצות  ה'  לפני  'אתהלך 
שווקים. 

'כי אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך' - אלו שנותיו של אדם המתהפכות עליו מרעה 
לטובה – כגון מעניות לעשירות - שדומה לו כאילו עכשיו נעשה חי מתוך מיתה. 

לשון  )'אישים'  כנשים  כח  ותשושי  ענוותנים  שהן  חכמים  תלמידי  - אלו  אקרא'  אישים  'אליכם 
נשים(, ועושים גבורה כאנשים. והרוצה לנסך יין על גבי המזבח )'אישים' לשון קרבן( ימלא גרונם של 

תלמידי חכמים יין. 
אם רואה אדם שתורה פוסקת מזרעו - ישא בת תלמיד חכם. 

דף ע"א - ע"ב 
מלוים הכהן גדול עד ביתו, ויום טוב היה עושה לאוהביו בשעה שיצא בשלום מן הקודש. 

מעשה בכהן גדול אחד שכולם ליווהו, וכשראו את שמעיה ואבטליון הניחוהו והלכו אחריהם, 
כשבאו שמעיה ואבטליון ליטול רשות מכהן גדול לפרוש לצד ביתם אמר להם ילכו בני אומות 
לשלום )שהיו בני גרים(, וענו לו שהם ילכו לשלום, שהם רודפי שלום ועושים מעשה אהרן, ולא יבא 

נכד אהרן בשלום - שאינו עושה מעשה אהרן אלא מאנה בדברים. 
גדול  ואבנט, כהן  מצנפת  מכנסים  - כתונת  בגדים  בארבעה  משמש  הדיוט  כהן   . משנה 

בשמונה - שמוסיף חושן אפוד מעיל וציץ. 
למלך  אלא  נשאלים  ואין  בגדים,  שמונת  כל  לבוש  גדול  ותומים כשהכהן  באורים  נשאלים 

ולאב בית דין ולמי שהציבור צריך לו. 
'ויעשו את הכתנות שש וגו' ואת המצנפת שש ואת פארי המגבעות שש ואת מכנסי הבד 
שש משזר' – נאמר חמש פעמים שנעשים מפשתן ]ד' 'שש', וא' 'בד'[, והיה די לכתוב פעם אחת 
לבסוף, אלא – א. לגופו, שיהיו נעשים מפשתן, ב. שיהא חוטן כפול ששה, ג. שיהיו שזורים יחד 
כל ששת החוטים, ד. שגם הבגדים שלא נאמר בהם 'שש' יהיו כפולים שש )היינו מעיל. להלן דף ע"ב.(, 

ה. שחוטן כפול ששה - מעכב. 
ואף  הקרקע,  מן  גרעין  מכל  יחיד   - בד  בד  שעולה   - חנינא  בר  יוסי  פשתן, לרבי  היינו  'בד' 
שמתפצל היינו רק כשכותשים אותו, לרבינא - גמרא גמיר, והסמיכו יחזקאל הנביא בפסוק 

'פארי פשתים יהיו על ראשם', ונאמר בתורה 'ואת פארי המגבעות שש'. 
כהן ערל עבודתו פסולה - גמרא גמירי, והסמיכו יחזקאל הנביא בפסוק 'כל בן נכר ערל לב 

וערל בשר לא יבא אל מקדשי'. 
דבר שנאמר בו 'משזר' בלא 'שש' - והיינו הרימונים שבשולי המעיל - חוטן כפול שמונה. 
לסתימת הש"ס לומדים זאת מאבנט, שדומה להם - שהוא בגד ולא היה בו זהב - וכששזר 
כל חוטיו יחדיו היו עשרים וארבע חוטים )ארבע מינים וכל חוט כפול שש(, אף רימונים שזורים עשרים 
וארבע חוטים יחד, והיינו כל חוט כפול שמונה )אך אינו דומה לאבנט שהיה כל חוט כפול ששה, משום שאבנט היה 
בו ששה מינים(. לרב מרי – אפשר ללמוד מפרוכת )אף שאינה בגד( – שדומה להם שלא היה בה זהב - 

וכששזר כל חוטיה יחד היו עשרים וארבע חוטים )ארבע מינים וכל חוט כפול שש(. 
)להלן  דףע"ב.( - שאין  אין ללמוד שהרימונים היו מעשרים ושמונה חוטים, כמו חושן ואפוד 
משום   - מרי  לרב  ואפוד(.  )חושן  'זהב'  בו  שנאמר  מדבר  )רימונים(  'זהב'  בו  נאמר  שלא  דבר  דנים 
שבחושן נאמר 'תעשנו' - שמשמע לזה ולא לאחר, לרב אשי - שנאמר ברימונים 'ועשית' - 
וכיון שאין בהם אלא שלש מינים אי אפשר לעשות  שיהיו עשיית כל המינים שבהם שוות, 

עשרים ושמונה – שהרי יהא מין אחד יותר מחבירו.

דף ע"ב . יום ג' פרשת בלק – י"ב תמוז תשפ"אדף ע"ב . יום ג' פרשת בלק – י"ב תמוז תשפ"א

דף ע"ב – ע"א
)דף ע"א:(  'שש' שנאמר בפסוק שהובא לעיל  כפול שנים עשר - שיתור  כל חוט  במעיל היה 
בא לרבות גם הבגדים שלא נאמר בהם 'שש' שיהיו כפולים ששה, ובמעיל נאמר 'כליל' והיינו 

'גדיל' ואינו פחות משנים, וכופלים ששה  חוטים לשנים עשר חוטים.
פרוכת היתה מעשרים וארבע חוטים, שהיו בה ארבע מינים שכל אחד כפול שש.

חושן ואפוד היו מעשרים ושמונה חוטים - תכלת וארגמן ותולעת שני ופשתן – כל אחד כפול 
ששה - הרי עשרים וארבע, ועוד ארבע חוטים של זהב.

הזהב שהיה בחושן היה של ארבע חוטים, ולא של ששה כשאר מינים: לרב אחא בר יעקב 
- שנאמר 'וקצץ פתילים', 'פתילים' משמע שנים, וכשקוצץ כל אחד לשנים הרי כאן ארבעה. 
לרב אשי - משום שנאמר 'לעשות בתוך התכלת ובתוך הארגמן' – שיערב הזהב בכל מין, ואם 
יעשה לכל מין שני חוטי זהב הרי יהיו שמונה, ואין יכול לעשות לשני מינים שני חוטי זהב 
ולשני מינים רק חוט אחד – שנאמר 'ועשית' – שיהיו כל עשיותיו שוות, ובהכרח שרק חוט אחד 

עם כל מין. 
'והיה פי ראשו בתוכו שפה יהיה לפיו וכו' לא יקרע' הנאמר במעיל – מלמד שיש איסור 
צריך  היה  יקרע  שלא  כדי  שפה  שיעשה  הפירוש  שאם  לוקה.  והקורע  כהונה,  בגדי  לקרוע 

לכתוב 'שלא יקרע'.
'לא יזח החושן מעל האפוד', 'בטבעות הארון יהיו הבדים לא יסורו ממנו' – מלמד שיש 
איסור להזיח החושן ולהסיר הבדים, והמזיח והמסיר לוקה. שאם הפירוש שיהדקם יפה כדי 

שלא יזח ולא יסור, היה צריך לכתוב 'שלא יזח' ו'שלא יסורו'.
הבדים  את  'והבאת  זזים,  שאינם  משמע   - ממנו'  יסורו  לא  הבדים  יהיו  הארון  'בטבעות 
בטבעות' - משמע שהולכים ובאים בתוך הטבעות, אלא - היו עבים בראשיהם, ובאמצע היו 

דקים - באופן שהיו זזים, אך לא היו נשמטים לצאת מהטבעות.
'עצי שיטים עומדים' – א. שהעמידו דרך גדילתם,  ב. מעמידים את ציפויים על ידי מסמרים 

הקבועים בהם, שלא התליעו ונפל הציפוי.  ג. שהן גנוזים ועומדים לעולם.
דף ע"ב - ע"ב

'בגדי שרד' – לשון 'שריד' ]-שיור[, לרבי חמא בר חנינא - שאלמלא בגדי כהונה - שעל 
ידיהם מקריבים הקרבנות המכפרים על ישראל - לא נשתייר משונאיהם שריד ופליט. לרבי 
אלא  הבגד,  מידת  ממנה  שחותכים  כיריעה  נעשו  שלא   – ר"ש  דבי  בשם  נחמני  בר  שמואל 
נעשו מעשה אורג לכתחילה כשיעור וכדרך לבישת הבגד, ושיירו מעשה מחט לחבר בית 
היד שהיתה נארגת בפני עצמה ]והיינו 'שריד'[, ומתחברת לבגד בתפירה, ומגעת עד פיסת 

היד.
שלש ארונות עשה בצלאל - אמצעי של עץ, גבהו תשעה טפחים, ועובי שוליו טפח, פנימי 
של זהב גבהו שמונה, חיצון של זהב גבהו עשרה, ועוד משהו לשוליו ]ועוד משהו לזר[, וטפח 
עשירי עולה כנגד עובי הכפורת, ויש אומרים שהיה גבוה אחד עשרה ומשהו ]לזר[, שסובר 

שעובי שולי החיצון היה טפח.
שלשה זירים הן: של מזבח - סימן לכתר כהונה - זכה אהרן ונטלו, של שולחן - סימן לכתר 
מלכות - זכה דוד ונטלו, של ארון - סימן לכתר תורה - עדיין מונח הוא, וכל הרוצה ליטלו יבוא 

ויטלנו, ועל התורה נאמר 'בי מלכים ימלוכו' - גדול הממליך מן המלך.
כתיב 'זר' ]שאפשר לקרוא בניקוד פתח, לשון 'זרות'[ וקרינן 'זיר' ]'זר' בצירי, לשון 'כתר'[ - 

זכה ללמוד לשמה ולקיימה - נעשית לו זיר, לא זכה – נעשית זרה - שמשתכחת ממנו.
'ועשו ארון עצי שיטים' - מכאן לתלמידי חכמים  ונאמר  עץ',  'ועשית ארון  נאמר למשה 

שבני עירו מצווים לעשות לו מלאכתו.
כל תלמיד חכם שאין תוכו כברו אינו תלמיד חכם, ונקרא נתעב.

רבי  הכריז  ועליהם  שמים,  יראת  בהם  ואין  בתורה  שעוסקים  חכמים  לתלמידי  להם  אוי 
ינאי חבל על העושה שער ואין לו חצר, שקודם שעושה שער - תורה - צריך שתהיה לו יראת 

שמים. ורבא אמר שיורשים גיהינום בעולם הזה שיגעים ועמלים בתורה בעולם הזה, ויורשים 
גיהינום בעולם הבא.

'וזאת התורה אשר שם משה' - זכה - שעוסק בה בכל כוחו - נעשית לו סם חיים, לא זכה - 
נעשית לו סם מיתה.

נאמר 'פקודי ה' ישרים משמחי לב', ונאמר 'אמרת ה' צרופה' - זכה - משמחתו, לא זכה - 
צורפתו ביסורים ובגיהנום.

'יראת ה' טהורה עומדת לעד' - זה הלומד תורה בטהרה - שנושא אשה ואחר כך לומד תורה.
'עדות ה' נאמנה' - נאמנת להעיד בלומדיה מי קיימה ומי לא קיימה.

'מעשה רוקם' 'מעשה חושב': לרבי אלעזר – בכולם בתחילה חושבים - שרושמים בבגד על ידי 
צבע, ואחר כך רוקמים אותו ציור. לרבי נחמיה – אלו שנאמר בהם 'מעשה רוקם' היינו שהציור 
נעשה במעשה מחט על גבי אריג, לפיכך היה פרצוף אחד שצורתו שווה משני הצדדים, ואלו 
פרצוף  פרצופים,  שני  היו  ולפיכך  האריגה,  בשעת  נארג  הציור   – אורג'  'מעשה  בהם  שנאמר 

שונה מכל צד. 

דף ע"ג . יום ד' פרשת בלק – י"ג תמוז תשפ"אדף ע"ג . יום ד' פרשת בלק – י"ג תמוז תשפ"א

דף ע"ג – ע"א
'ובגדי  גדול - מדאורייתא משוח מלחמה משמש בהם, שנאמר  כהן  בגדים שמשמש בהם 
הקודש אשר לאהרן יהיו לבניו אחריו', מיתור 'אחריו' דורשים - למי שבא בגדולה אחריו )אבל 
משום איבה לא ילבשם כדלהלן(. לרבין נאמר זאת לענין שאלה באורים ותומים, שכשיוצא למלחמה 

והמלך שואל על ידו באורים ותומים – לובש את שמונת הבגדים.
בנו של משוח מלחמה אינו משמש תחתיו כדרך בנו של כהן גדול שמשמש תחתיו, שנאמר 
'שבעת ימים ילבשם הכהן תחתיו מבניו אשר יבא אל אהל מועד' - יצא משוח מלחמה שעיקר 

משיחתו למלחמה ולא לבוא לכפר בקודש ביום הכיפורים.
משוח מלחמה אינו משמש לא בארבעה בגדי כהן הדיוט - שמעלים בקודש ולא מורידים, 
ולא בשמונה בגדי כהן גדול - כיון שהוא בדרגה פחותה מכהן גדול, יש בזה משום איבה, אבל 

כהן גדול שעבר משמש בשמונה בגדי כהונה, שאין בו משום איבה, משום שהוא גדול כמוהו.
כל הדינים שיש לכהן גדול שהתמנה על ידי משיחה יש לכהן גדול שהתמנה על ידי ריבוי 
בגדים, חוץ מפר הבא כשעבר על דבר שזדונו כרת, שנאמר בו 'משיח'. וכהן משוח שנתמנה 
גדול  דיני כהן  כל   - וחזר לעבודתו  גדול שנפסל, אחר שעבר פסולו של ראשון  במקום כהן 
האיפה,  ועשירית  הכיפורים  יום  מפר  חוץ  כנ"ל[,  גדולה,  כהונה  בבגדי  ]ומשמש  בו  נוהגים 

שהתורה אמרה להביא אחד ולא שניים. 
הכתובים  דברים  מחמש  חוץ  מלחמה,  במשוח  נוהגים  אינם  גדול  הכהן  ומצוות  דיני  כל 
בפסוק 'והכהן הגדול מאחיו' שהתרבה בפסוק זה, ואלו הם – אינו פורע, אינו פורם, אינו מטמא 
לקרוביו, מצווה להינשא דווקא לבתולה, ומוזהר על האלמנה, ולרבי יהודה - אף מחזיר הרוצח 

מערי מקלט במיתתו, אבל לחכמים אינו מחזיר.
מלך או אב בית דין השואל באורים ותומים - פניו כלפי הכהן, ופני הכהן כלפי שם המפורש 
שבאורים ותומים, הכהן מוציא השאלה בשפתיו ואין משמיע קולו, אלא כתפילתה של חנה. 

כשעונה התשובה פותח ואומר: כה אמר ה', ולרבי יהודה אין צריך לומר כן.
ואם  השני,  על  שואל  הראשון  על  לו  שהשיבו  לאחר  אלא  כאחד,  דברים  שני  שואלים  אין 
שאל שנים אין משיבים לו אלא על הראשון, ואם הדבר נחוץ ואין שהות להמתין – שואל שנים 

ומשיבים לו על שניהם.
דוד שאל בשנים ושלא כסדר, והשיבו לו רק על הדבר שהיה צריך לשאול ראשון, ושוב חזר 

ושאל על הסדר.
דף ע"ג - ע"ב

 – האורים'  'במשפט  נאמר  ולכן  חוזרת,  אינה  ותומים  אורים  גזירת  חוזרת,  נביא  גזירת 
שדבריהם כמשפט שאינו חוזר, ולכן נקראו 'אורים ותומים' - שמאירים ומשלימים את דבריהם 

)שדבריהם מתקיימים(.

דרך התשובה באורים ותומים: לרבי יוחנן - האותיות שעל החושן היו בולטות, אך אינם זזות 
ממקומם, והוא מצרפם לתיבות, לריש לקיש - האותיות זזות ומצטרפות לתיבות.

מלבד שמות השבטים היה כתוב על החושן - 'אברהם יצחק יעקב', וכן 'שבטי ישורון', ונמצא 
על ידי זה שכל האותיות היו כתובים.

שהשראת  בו,  שואלים  אין  עליו  שורה  שכינה  ואין  הקודש  ברוח  מדבר  שאינו  כהן  כל 
השכינה השורה על הכהן הכשר - היתה מסייעת שהאותיות יתנו התשובה.

אין שואלים באורים ותומים אלא – למלך, למשוח מלחמה, לסנהדרין.
הדרן עלך פרק בא לו כהן גדול

פרק יום הכיפורים
משנה . חמשת העינויים של יום הכיפורים הם: אכילה ושתיה, רחיצה, סיכה, נעילת הסנדל, 
תשמיש המטה. ונקט התנא לשון 'אסור' ולא 'חייב כרת' - שאפילו פחות משיעור אסור )ולהלן 

דף ע"ד. יתבאר עוד תירוץ(.

לרבי אליעזר המלך והכלה רוחצים פניהם, והחיה נועלת הסנדל, וחכמים אוסרים.
שיעור לחיוב כרת באכילה - ככותבת הגסה כמוה וכגרעינתה, בשתיה - מלא לוגמיו.

כל מיני אוכלים מצטרפים לככותבת, וכל מיני משקים מצטרפים למלא לוגמיו, אבל אכילה 
ושתיה אין מצטרפים.

חצי שיעור - לרבי יוחנן אסור מן התורה, אך אין עליו כרת, לריש לקיש אסור רק מדרבנן.
דף ע"ד . יום ה' פרשת בלק – י"ד תמוז תשפ"אדף ע"ד . יום ה' פרשת בלק – י"ד תמוז תשפ"א

דף ע"ד – ע"א
הנשבע 'שלא אוכל' ואכל נבילות וטריפות שקצים ורמשים, לתנא קמא - חייב )משום שבועה(, 

ולרבי שמעון – פטור, שמושבע ועומד מהר סיני. 
וטעמו של תנא קמא: לרב ושמואל ורבי יוחנן - מדובר שכלל דברים המותרים עם דברים 

האסורים, ומיגו שחלה שבועה על ההיתר חלה גם על האיסור )ורבי חולק שלא מהני מיגו(. 
לשיטתו.  התורה  מן  אסור  שאינו   - שיעור  חצי  גם  עצמו  על  שאסר  מדובר   - לקיש  לריש 
על  שאוסר  שפירש  מדובר   - כשיעור  אלא  כוללת  אינה  שבועה  שסתם  הסוברים  ולחכמים 

עצמו  גם חצי שיעור, ולרבי עקיבא - אף סתם שבועה כוללת גם חצי שיעור.
הנשבע לעבור על איסור דרבנן - הגם שמושבע ועומד שלא לעבור על איסור 'לא תסור' - 
השבועה חלה, אבל מי שפסול לעדות מדרבנן אין שבועתו שאינו יודע עדות מחייבו - כיון 

שנאמר 'אם לא יגיד' - מי שהגדה שלו מועילה, ושל זו אינה מועילה.
האוכל או שותה ביום הכיפורים כשיעור - ענשו כרת, שנאמר 'כי כל הנפש אשר לא תעונה 
התנא  נקט  ולכן  כרת.  בהם  ואין  'שבתון'  מהכתוב  רק  אסורים  עינויים  שאר  אבל  ונכרתה', 

במשנה לשון 'אסור' ולא 'חייב כרת' – משום שאר העינויים )ולעיל  דף ע"ג: התבאר תירוץ נוסף(.
חצי שיעור - לרבי יוחנן אסור מן התורה, שנאמר 'כל חלב' ומרבה חצי שיעור שראוי להצטרף 
ורק מדרבנן אסור, והדרשה  לשיעור. לריש לקיש מותר מן התורה, ש'אכילה' אסרה תורה, 

מ'כל חלב' היא אסמכתא.
חלב כוי אסור מן התורה למאן דאמר שהוא בריה בפני עצמו - מריבוי 'כל חלב', אבל למאן 

דאמר שהוא ספק לא דיברה התורה מספיקות, שכלפי שמים אין ספק.

קו הסיכומים לשמיעת סיכום יומי על הדף היומי בגמרא והלכה 079-9379634



ג ניתן לקבל סיכום יומי דרך האימייל SIKUMHADAF12@GMAIL.COM או דרך קו המערכת 073-2490403

דף ע"ד -  ע"ב
'תענו את נפשותיכם' - אין הכוונה שיענה את עצמו בקום ועשה - שישב בחמה או בצינה כדי 
שיצטער, שהרי נאמר בסמוך 'וכל מלאכה לא תעשו' - כשם שמניעה ממלאכה היא בשב ואל 
תעשה, כך מצות עינוי היא בשב ואל תעשה - שלא תעשה דבר המבטל ממך את העינוי. ואין 
אומרים שיקיים 'שב ואל תעשה' אם ישב בצל או בקור שלא יקום ויצא – שדורשים 'שב ואל 
תעשה' בדומה ל'מלאכה' האסורה מכל צדדיה - אף עינוי נאמר גם למי שאינו יושב בצל או 

בקור.
המקור ש'תענו את נפשותיכם' היינו עינוי מאכילה:

במקום  כרת  עליו  שחייבים  דבר  מלאכה  מה   - תעשו'  לא  מלאכה  'וכל  בסמוך  שנאמר  א. 
אחר )כגון שבת(, אף עינוי היינו בדבר שמצינו שחייב עליו כרת במקום אחר - כגון אכילת פיגול, 
ומריבוי 'תענו ועיניתם' לומדים שצריך לענות עצמו גם מאכילת טבל הגם שאינה בכרת אלא 
בהם,  אין  לאו  שגם  מחולין  ואפילו  בלאו,  אלא  שאינה  מנבילה  ואפילו  שמים,  בידי  במיתה 
ואפילו מתרומה שיש מצוה לאכלה בשאר ימות השנה, ואפילו מקדשים שיש איסור נותר אם 

אינו אוכלם. )יעויין בתוספת ישנים כיצד מרבים הכל מאותו לימוד(.
והיינו  הגוף  חלל  בתוך  שהיא  הנפש  אבידת  שהיא  עינוי   - ההיא'  הנפש  את  'והאבדתי  ב. 

מניעה מאכילה ושתיה.
ג. נאמר כאן עינוי ונאמר לענין ה'מן' 'ויענך וירעיבך'. ואין לומדים מ'אם תענה את בנותי', 
או מ'וירא את עניינו' שהיא פרישה מדרך ארץ - שדנים עינוי בידי שמים – יום הכיפורים שהוא 

מצות מלך – מה'מן' שהוא גם כן עינוי בידי שמים.
'המאכילך מן במדבר למען ענותך' - נחלקו רבי אמי ורבי אסי אם העינוי היה בכך שלא היה 
פת בסלם והיו דואגים על המחר, או משום שלא ראו המינים שטעמו - שאוכלים ואין שבעים.

סומים אוכלים ואינם שבעים - מפני שאינם רואים מה שאוכלים, ולכן לא יאכל אדם אלא 
ביום או במקום שיש אור כעין יום.

'טוב מראה עינים מהלך נפש': לרבי זירא - היינו לראות מה שאוכל, לריש לקיש – היצר הרע 
רוצה יותר מראה עיניך באשה יותר מגופו של מעשה.

'כי יתן בכוס עינו יתהלך במישרים' - נחלקו רבי אמי ורבי אסי אם כל הנותן עיניו בכוסו כל 
עריות דומות לו כמישור, או ממון של אחרים דומה לו כהיתר. 

דף ע"ה . יום ו' פרשת בלק – ט"ו תמוז תשפ"אדף ע"ה . יום ו' פרשת בלק – ט"ו תמוז תשפ"א

דף ע"ה – ע"א
'דאגה בלב איש ישיחנה' - נחלקו רבי אמי ורבי אסי אם ישיחנה מדעתו ]לשון 'היסח הדעת'[, 

או ישיחנה לאחרים ]לשון 'שיחה'[.
'ונחש עפר לחמו' - נחלקו רבי אמי ורבי אסי אם פירושו שכל מה שאוכל טועם בו טעם עפר, 

או - אפילו טועם כל מעדני עולם אין דעתו מיושבת עליו עד שיאכל עפר.
מידת בשר ודם אם הקניטו חבירו - יורד עמו לחייו, אבל מידת הקדוש ברוך הוא: קילל את 
הנחש - עולה לגג מזונותיו עמו, יורד למטה מזונותיו עמו, קילל כנען - אוכל ושותה מה שרבו 

אוכל ושותה, קילל האשה - הכל רצים אחריה, קילל האדמה - הכל ניזונים ממנה.
'דגה', אם היינו  נאכל במצרים חינם' - נחלקו רב ושמואל בפירוש  'זכרנו את הדגה אשר 
דגים שהיו זוכים מן ההפקר כשהיו שואבים מים, או היינו עריות שנאסרו במתן תורה, אבל 
במה שנאסר לבני נח היו זהירים, שנאמר 'גן נעול אחותי כלה'. ולכולי עלמא התלוננו גם על 

העריות – שנאמר 'בוכה למשפחותיו'.
'זכרנו וגו' את הקישואים ואת האבטיחים ואת החציר ואת הבצלים ואת השומים' - נחלקו 
רבי אמי ורבי אסי אם חמש מינים אלו לא טעמו במן, משום שקשים לעוברות ומניקות, או 

שטעמו רק טעמם ולא ממשם )שבשאר מינים טעמו גם ממשם(.
'והמן כזרע גד לבן' –  א. עגול כזרע גד וכפשתן, ולבן כמרגלית.  ב. שדומה לאגדה שמושכת 
לבו של אדם.  ג. גד - שמגיד אם בן תשעה לראשון או בן שבעה לאחרון, ואם מכר עבדו או 
נגנב, ואיש ואשה מי סרח על מי – על ידי שירד בביתו האמיתי של כל אחד. לבן – שמלבין 

עוונותיהם של ישראל - מתוך הדאגה שמא לא ירד מן למחר.
'וברדת הטל על המחנה' - משמע שהמן ירד בתוך המחנה, 'ויצא העם ולקטו' - משמע חוץ 
למחנה, ונאמר 'שטו העם ולקטו' - משמע במקום רחוק. צדיקים על פתח ביתם, בינונים יצאו 

ולקטו, רשעים שטו ולקטו.
'טחנו...' - לצדיקים ירד לחם אפוי, לבינונים עוגות קודם אפיה,  'עוגות',  'לחם',  נאמר במן 

רשעים הוצרכו לטחון בריחיים.
ירדו עמו תבלינים   – 'בשלו בפרור'  ירדו עם המן בשמים לתכשיטי נשים,  'דכו במדוכה' - 

לתבשיל ערב ומבושם.
'והם הביאו אליו עוד נדבה בבוקר בבוקר' - הביאו נדבה ממה שמוצאים בבוקר - שירדו 
עם המן אבנים טובות ומרגליות. 'והנשיאים הביאו את אבני השהם' - 'נשיאים' היינו עננים.

'והיה טעמו כטעם לשד השמן' - או כ'ַשד' שתינוק טועם בו כמה טעמים לפי מה שאוכלת 
האם, או כ'ֵשד' ממש שמתהפך לכמה גוונים, אף המן מתהפך לכמה טעמים.

דף ע"ה - ע"ב
ענין השליו:

'ויאמר משה בתת ה' לכם בערב בשר לאכול ולחם בבוקר לשבוע' - בשר ששאלו שלא 
כהוגן - שהרי היה להם מקנה רב - ניתן להם שלא כהוגן - שירד להם עם חשיכה – שלא היה 
להם פנאי להכין הסעודה, לחם ששאלו כהוגן - שאי אפשר לחיות בלעדיו - ניתן להם כהוגן 

- בבוקר שיש שהות להכינו.
לימדה התורה דרך ארץ מכך שירד השליו בערב - שלא יאכל אדם בשר אלא בלילה )אך מכל 

מקום יאכלו לאור האבוקה כדלעיל  דף ע"ד:(.

עד  מעט,  מעט  תמיד  ואוכלים  באשפה  שמנקרים  לתרנגולים  דומים  ישראל  היו  בתחילה 
שבא משה וקבע להם זמן סעודה בבוקר ובערב.

נאמר 'הבשר עודנו בין שיניהם' וגו' ונאמר 'עד חודש ימים' - בינונים מתו לאלתר, ורשעים 
מצטערים עד חודש ימים.

'וזבחת כאשר צויתיך' - מלמד שנצטוה משה על הלכות שחיטה – שצריך לשחוט רוב סימן 
אחד בעוף ורוב שניים בבהמה.

)אותיות 'שטוח'(,  'וישטחו להם שטוח': לריש לקיש - שהתחייבו שונאיהם של ישראל שחיטה, 
לרבי יהושע בן קרחה - שהתחייבו לשחוט את השליו, לרב - שירד להם השליו כשטיח על 

הארץ.
מן נקרא 'לחם', וטעמו כ'שמן' ו'דבש', כל אחד לפי מה שיפה לו, לתינוקות - דבש, לנערים 

- לחם, לזקנים - שמן.
כתיב 'שליו' וקרי 'סליו' - צדיקים אוכלים אותו בשלווה, רשעים כסילוים - קוצים )בלשון ארמי(.

ארבעה מיני שליו הם –קיבלי, פסיוני, שליו. שיכלי טוב שבכולם, שליו גרוע מכולם, והוא קטן 
כציפור קטנה, ונותנים אותו על שיפוד בתנור ותופח מרוב שומנו וממלא כל התנור, ונותנים 
אותו על גבי שלושה עשרה ככרות, ואפילו הכיכר התחתונה אינה נאכלת בלא תערובת דבר 

אחר מרוב השומן שנבלע בה.
היו ממציאים לרב יהודה ורב חסדא שליו מן השמים. לרבא היו מביאים עד יום מותו של 

חמיו ורבו - רב חסדא - והבין רבא שלא קיבל זאת אלא בזכות רבו.
'ותעל שכבת הטל והנה )המן( על פני המדבר', ונאמר 'וברדת הטל על המחנה ירד המן עליו' 

– שהיה טל מלמעלה וטל מלמטה, וכאילו מונח המן בקופסא.
'דק מחוספס' – לריש לקיש, נוטריקון - שנימוח על פיסת יד, לרבי יוחנן - שנבלע ברמ"ח 

)גימטריא 'מחספס'( אברים ולא יצא מגופם.

'לחם אבירים אכל איש' – לרבי עקיבא 'מן' הוא לחם שמלאכי השרת אוכלים, לרבי ישמעאל 
יהושע  זה   - 'איש'  בהם.  נבלע  שהמן  'אברים'  מלשון  'אבירים'  אלא  אוכלים,  אינם  מלאכים 

שירד לו מן כנגד כל ישראל כשהמתין למשה כל ארבעים יום בתחומי הר סיני.
'ויתד תהיה לך על אזניך' נאמר כשהיו בני ישראל במדבר, הגם שהיה המן נבלע באבריהם - 
לרבי ישמעאל למה שאומות העולם מוכרים להם, לר"א בן פרטא גם זה היה המן מפיג, אלא 
אחר שהתלוננו על המן אמר הקדוש ברוך הוא: אני אמרתי יהיו כמלאכי השרת, עכשיו אני 
מטריח אותם לצאת אחורי המחנה מהצד שבאו שלושה פרסאות, ולא לפני המחנה או לצדדיו 

- שאפשר שהענן ילך לצד זה. 
דף ע"ו . שב"ק פרשת בלק – ט"ז תמוז תשפ"אדף ע"ו . שב"ק פרשת בלק – ט"ז תמוז תשפ"א

דף ע"ו -  ע"א
המן ירד לישראל בכל יום ולא פעם אחת בשנה – א. שידאגו בכל יום שמא לא ירד למחר 
כדי  ב.  בנו,   את  שפירנס  במלך  וכמשל   – שבשמים  לאביהם  לבם  את  מכוונים  כולם  ונמצאו 

שיאכלוהו חם,  ג. מפני משאוי הדרך.
גובה מי המבול - בתחילה עלו המים מהתהום והשוו הבקעות לראשי ההרים, ואחר כך גברו 

הגשמים חמש עשרה אמה מעל ראשי ההרים.
גובה המן שישים אמה - שמידה טובה מרובה ממידת פורענות, ולומדים פתיחה שנאמרה 
בגובה  וירד הגשם  נאמר שנפתחו ארובות השמים,  במן מפתיחה שנאמרה במבול, שבמבול 
חמש עשרה אמה, ובמן נאמר 'דלתי שמים פתח', ובכל דלת יש ארבעה ארובות, ואם משתי 

ארובות ירד גובה חמש עשרה אמה, משמונה ארובות - שישים אמה.
מן שירד לישראל היה מתגבר ועולה עד שרואים אותו כל מלכי מזרח ומערב, שנאמר 'תערוך 

לפני שולחן נגד צוררי'.
'כוסי רויה' - כוס שיברך עליו דוד המלך בעולם הבא מחזיק 221 לוג – גימטריא של 'רויה'.

דף ע"ו - ע"ב
ביום  עינוי  מצות  בתורה  שנאמרה  פעמים  חמישה  כנגד  הם  הכיפורים  יום  עינויי  חמשת 

הכיפורים.
'ונתתה הכסף בכל אשר תאוה נפשך  לומדים מהאמור בכסף מעשר   – שתיה בכלל אכילה 
בבקר ובצאן ביין ובשכר וגו' - ולומדים 'שכר' מ'שכר' האמור בנזיר דהיינו יין - ונאמר 'ואכלת 
שם'. ואין לפרש שהכוונה למאכל שיש בו יין, ששכר היינו שמשכר ואין יין משכר אלא על ידי 

שתיה.
'תירוש' בלשון תורה היינו יין, שנאמר 'ויין תירוש יקח לב' )-משכר(, ונקרא 'יין' - שמביא יללה 
ופורענות, ו'תירוש' - שכל המתגרה בו נעשה רש. ובלשון בני אדם ]ונפקא מיניה לענין נדרים[ 

– היינו כל מיני פירות מתוקים.
זכה  לא  לבו בחכמה,  - שמפקח  'ראש'  נעשה  'תירוש' - שתה במידה  וקרינן  'תירש'  כתיב 
נעשה רש. כתיב 'ויין ישמח' - לשון שממה, וקרינן 'ישמח' - לשון שמחה - זכה משמחו, לא 

זכה משממו.
וכשמן  בקרבו  כמים  'ותבא  שנאמר  משתיה,  מניעה  כמו  עינוי  נחשבת  מסיכה  מניעה 

בעצמותיו', ששמן שעל עצמותיו מבחוץ - כמים הבאים בקרבו.
מניעה מרחיצה נחשבת עינוי, שנאמר בדניאל 'לחם חמודות לא אכלתי, ובשר ויין לא בא אל 

פי, וסוך לא סכתי' - כפילות לשון סיכה באה לרבות רחיצה, וקראו הקדוש ברוך הוא עינוי.

דף ע"ז . יום א' פרשת פינחס – צום שבעה עשר בתמוז תשפ"אדף ע"ז . יום א' פרשת פינחס – צום שבעה עשר בתמוז תשפ"א

דף ע"ז – ע"א
המלאך גבריאל אמר לדניאל 'ואני באתי בדבריך' - שלא הכניסוהו לפרגוד אחר שהוציאוהו 

משם - אלא בשביל שלימד זכות על דניאל.
הקדוש ברוך הוא אמר למיכאל אומתך סרחה, שהיו מראים אחוריהם בדרך גנאי לעבר היכל 

השם, ואמר 'אני שורף אותם עם הטובים שבהם' )שלא מיחו(.
הקדוש ברוך הוא אמר לגבריאל למלאות חפניו גחלי אש ולזרוק על ירושלים, ונטל הגחלים 

על ידי כרוב, וכיון שגרם שיצטננו הגחלים - הוציאוהו מן הפרגוד והכוהו במקלות של אור.
היה  לא   - גבריאל  של  לידו  כרוב  של  מידו  שעברו  מחמת  הגחלים  נצטננו  לא  אלמלא 

משתייר משונאיהם של ישראל שריד ופליט.
לו  ונתנו  יום,  ואחד  ושימש עשרים  גבריאל,  דוביאל שר של פרסיים במקום  העמידו את 
עשרים ואחד מלכים ונמל, וציוה לכתוב להטיל מיסים על ישראל, וכתבו, ועוד ציוה להטיל 
מיסים על חכמים, וכתבו, וגבריאל לימד זכות והכניסוהו ורצה ליטול ממנו האיגרת, ומיהר 
לבולעה, יש אומרים שלא הספיקו לחתום הגזירה, ויש אומרים שחתמו אלא שנמחקה בשעה 
שבלעה, וכיון שלא נתקיימה החתימה - לכן בפרס יש חכמים שמטילים עליהם מס ויש שאין 

מטילים עליהם.
ואמר: שווא  בשעה שרצה דוביאל לגזור מס על החכמים עמד גבריאל מאחורי הפרגוד 
לכם משכימי קום... כן יתן לידידו שנה' - אלו נשותיהם של תלמידי חכמים שמנדדות שינה 
בעולם הזה וזוכות לעולם הבא, ואינו הגון שהחכמים יהיו מסורים בידי האומות, ולא השגיחו 

עליו.
המשיך גבריאל ואמר: ריבונו של עולם! אם יהיו כל חכמי אומות העולם בכף מאזניים ודניאל 
איש חמודות בכף שניה לא נמצא מכריע את כולם, וכיון שלימד זכות על ישראל הכניסוהו 

לפרגוד.
מניעה מרחיצה נקראת עינוי - שנאמר בדברי שלמה המלך לאביתר הכהן: 'וכי התענית בכל 
אשר התענה אבי', ובדוד נאמר 'כי אמרו העם רעב ועייף וצמא', עייף - היינו מניעת רחיצה - 

שנאמר 'מים קרים על נפש עייפה', ואין הכוונה לשתיה משלא נאמר 'בנפש עייפה'.
מניעת מנעילת הסנדל נקראת עינוי, שנאמר 'מנעי רגלך מיחף וגרונך מצמאה', 'מנעי רגלך 
]והיוצאים  לגולה  - בצאתך  יחוף  לידי  רגלך  יבא  כדי שלא  מיחף' - מנעי עצמך מן החטא, 
מדברים  לשונך  מנעי   – מצמאה'  'וגרונך  ישנים[,  תוספת  כלל.  מנעלים  בלא  הולכים  לגולה 

בטלים כדי שלא יבא גרונך לידי צמאה. 
מניעה מתשמיש המטה נקראת עינוי, שנאמר 'אם תענה את בנותי ואם תקח נשים' וגו', אם 

תענה – להשבית עונתן, 'ואם תקח' - שלא תוסיף לישא עליהם צרות.
דף ע"ז - ע"ב

אסור לרחוץ או לסוך מקצת גופו ככל גופו, ואם היה מלוכלך בטיט ובצואה רוחץ כדרכו, 
היה חולה או שהיו לו חטטים בראשו - סך כדרכו.

מדיחה אשה ידה אחת במים ונותנת פת לתינוק, לפי שרוח רעה שורה על הלחם הנלקח 
בידים שלא נטלם שחרית.

ההולך ביום הכיפורים להקביל פני אביו או רבו או מי שגדול ממנו - עובר עד צווארו במים. 
רב ההולך אל תלמידו – ספק בגמרא, ור' יצחק בר בר חנה רצה לפשוט שמותר, ודחאו רב אשי.

בדרך  במים  צווארו  עד  עובר   - בהלכה  שאלה  לשאול  לעבור  וכן  פירות,  לשמור  ההולך 
הליכתו, וההולך לשמוע דרשת החכם - מותר גם בחזרתו, כדי שלא להכשילו מלבוא לשנה 
הבאה. וכשעובר במים לא יוציא ידו משפת חלוקו להגביה שולי חלוקו על זרועו, משום שאין 
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זה דרך מלבוש והרי הוא מטלטל ברשות הרבים.
רודפים  שמימיו  מפני  ממתניו  גבוהים  כשהמים  הקדשים  קדשי  מבית  שיצא  בנחל  לעבור  אסור 

והולכים מהר, ואפילו בספינה גדולה, ואפילו מלאך המוות אין לו רשות לעבור בתוכו.
מעיין היוצא מקודש הקדשים: בתחילה - דק כקרני חגבים, מפתח היכל – מתרחב כחוט של שתי, 
מאולם - כחוט של ערב, מפתח העזרה - כפי הפך, מכאן והילך מתגבר והולך, עד מרחק אלף אמה 
מגיעים המים עד הקרסוליים, ובמרחק עוד אלף אמה מגיעים המים עד הברכיים, ובמרחק עוד אלף 

אמה מגיעים המים עד המתניים, ונעשה כנחל שוטף שבו טובלים זבים וזבות נדות ויולדות.
דף ע"ח . יום ב' פרשת פינחס – י"ח תמוז תשפ"אדף ע"ח . יום ב' פרשת פינחס – י"ח תמוז תשפ"א

דף ע"ח – ע"א
זאת  ולומד  צווארה,  עד  יגיעו  בהם  שכשעומדת  עמוקים  במים  לטבול  צריכה  נידה  יוסף  לרב 
מהאמור בנחל שיצא מקודש הקדשים שאין ראוי לטבול בו עד שהגיע לפתח בית דוד ששם התגברו 

המים. ואין הלכה כמותו.
יכול  - לכתחילה לא, שאינו  מותר לעבור בשבת בשלולית מים עם מנעליו ברגליו, אבל בסנדל 
להדקו ולקשרו היטב על רגלו, וחוששים שמא יפול מרגלו, ויטלטלו ויכשל באיסור הוצאה מרשות 

לרשות.
אסור לשבת על טיט ביום הכיפורים - אם הוא לח שטופח על מנת להטפיח - שלחלוח הטיט הוא 

עונג שקרוב לרחיצה.
מותר לאדם לצנן גופו ביום הכיפורים – על ידי פירות או תינוק, בכוס כסף שמלא כולו במים - אסור 
לכולי עלמא, שמא ישפכו המים על בשרו. אינו מלא כולו - נחלקו רב פפא ורב אשי, אם מותר, או 
שהמים  משום  חסר,  אפילו  אסור   - חרס  בכוס  המים.  עליו  וישפכו  מידו  הכוס  שיחליק  שחוששים 

שבתוכו נבלעים בו ונפלטים החוצה.
רבי יהושע בן לוי היה שורה מטפחת במים בערב תשעה באב ויום הכיפורים - לקנח בה פניו ידיו 

ורגליו למחרת, ונחלקו האם סחטה בערב תשעה באב ולא בערב יום הכיפורים, או להיפך.
כדי   - ביחיד  בכורות  להתיר  מהנשיא  רשות  ליטול  צריך  אם  בגמרא  ספק  בסנהדרין  היושב  זקן 
ליתן גדולה לנשיא. ורבי צדוק בן חלוקה העיד שרבי יוסי בן זימרא נטל רשות אף שהיה זקן היושב 

בסנהדרין.
כהנים חשודים בהטלת מום בבכורות שלהם, וחשודים להתיר את האסור, ולכן אין נאמנים להעיד 
על בכור שלהם שנפל בו מום מעצמו, ורבי מאיר סובר שכהן אינו נאמן להעיד על בכור של חבירו - 

שהחשוד בדבר לא דנו ולא מעידו, ולר' שמעון בן גמליאל נאמן על של חבירו, והלכה כדבריו.
דף ע"ח - ע"ב

שקשה  אף  הגשמים,  על  שגזרו  ציבור  ובתענית  הכיפורים  ביום  שעם  של  בסנדל  לצאת  מותר 
ושומר על הרגליים.

מותר לכרוך סודר על רגליו ולצאת בו, שכל תענוג שאינו מנעל מותר.
אלא  הכיפורים,  ביום  בו  לצאת  אסור  ולכן  למנעל,  שנחשב  מודים  שהכל  רבא  פירש   – הקיטע  קב 
שנחלקו האם מותר לצאת בו בשבת - לר' מאיר מותר, ולרבי יוסי אסור, שחושש שמא  ישמט מרגלו 

ויטלטלו ארבע אמות ברשות הרבים.
תינוקות מותרים באכילה ושתיה רחיצה וסיכה – שהם צורך גידולם, אבל אסורים מדרבנן בנעילת 

הסנדל - שאינו צורך גידולם.
מי שנועל נעליו בשעת השינה טועם טעם מיתה.

ידי  גידולו על   – וסיכה בשמן, כשגדל קצת  ידי רחיצה במים חמים  נעשה על  גידולו של תינוק 
אכילת ביצים בכותח, כשגדל יותר - יקנה לו בזול כלים סדוקים של חרס ויפקירם לו שישברם וימלא 

תאותו.
המלך והכלה בתוך שלושים יום מנשואיה – לתנא קמא לא ירחצו פניהם, לרבי חנניא בן תרדיון 
משום ר' אליעזר - מותרים, מלך - שנאמר 'מלך ביפיו תחזינה עיניך', כלה - כדי שלא תתגנה על 

בעלה.
נעילת הסנדל ליולדת: לתנא קמא – אסור, לרבי חנניא בן תרדיון – מותר, משום צינה.

במקום שיש חשש עקרב - מותר לכל אדם לנעול מנעל.
דף ע"ט . יום ג' פרשת פינחס – י"ט תמוז תשפ"אדף ע"ט . יום ג' פרשת פינחס – י"ט תמוז תשפ"א

דף ע"ט – ע"א
שיעור כרת על אכילה ביום הכיפורים ששנינו 'ככותבת הגסה כמוה וכגרעינתה' - רב פפא הסתפק 
האם הפירוש הוא 'ככותבת עם גרעינתה', או פירושו שהשיעור הוא 'ככותבת' לבדה בלא הגרעין, או 
'כגרעינתה' לבדה. לרב אשי - כיון ששנינו 'ככותבת הגסה' – פירושה ככל גסותה, והיינו עם גרעינתה.

עצם של מת בשיעור כשעורה מטמאה טומאת מת, והסתפק רב אשי אם היינו שעורה עם קליפתה 
או בלי קליפתה, וכן הסתפק אם שעורה לחה או יבשה. לרב פפא - פשוט ששעורה היינו יבשה עם 

קליפתה, שלחה אינה נקראת 'שעורה' אלא 'שיבולת', ובלא קליפתה נקראת 'אושלא'.
ולא כזית - כשיעור כל אכילות שבתורה - כיון שלא  הוא ככותבת  שיעור אכילה ביום הכיפורים 
נאמר בזה לשון 'אכילה' אלא לשון עינוי, ומקובל ביד החכמים שרק באכילת ככותבת מתיישבת דעתו, 

ובפחות מכך עדיין מעונה.
שיעור כותבת הגסה - לרב יהודה יתירה מביצה, לרב זביד חסרה מביצה.

דף ע"ט - ע"ב
לטעום  שלא  עצמו  על  החמיר  זכאי  בן  יוחנן  ורבן  'כביצה',  היינו  בסוכה  החייבת  אכילה  שיעור 
ורבן גמליאל החמיר על עצמו באכילת שתי כותבות ושתיית דלי של מים,  מהתבשיל חוץ לסוכה. 
אבל מעיקר הדין פטור, והטעם: לרב ירמיה )כשיטת ר' יהודה שכותבת עם גרעינתה יתירה מכביצה( – כיון שאכלם בלא 
גרעיניהם, ושתי כותבות בלא הגרעין פחותות מכביצה, לרבא )אף כרב זביד שכותבת פחותה מכביצה( – אכילת 

פירות פטורה מסוכה, ואף אכילת קבע.
מכך  זאת  ולמדו  ככותבת.  וחמץ  כזית,  שאור   - שמאי  לבית  ימצא:  ובל  יראה  בל  איסור  שיעור 
שהתפרש איסור בל יראה גם בשאור אף שאפשר ללמדו בקל וחומר מחמץ - שהרי שאור חימוצו 
קשה שמחמיץ אחרים, ובהכרח בא ללמד שאין שיעורם שוה - שאור איסורו בכזית, כשיעור איסור 

אכילתו, וחמץ שאין חימוצו קשה קל ושיעורו ככותבת.
בית שמאי שדרשו להקל בשיעור 'חמץ' לעומת 'שאור', נקטו שיעור 'ככותבת' ולא 'כביצה' - לרב 
זביד, שככותבת עם גרעינה פחותה משיעור כביצה, ומהיכי תיתי להקל עד כביצה, ולרב ירמיה ורב 
פחותה  שהיא  גרעינה,  בלא  לכותבת  שמאי  בית  כוונת  מכביצה,  יתרה  גרעינתה  עם  שכותבת  פפא 

מביצה, או שהיא שווה לה, ויכלו לנקוט ביצה אלא נקטו אחת מהן. 
ושיעור אכילה הוא  'ואכלת',  כזית, שנאמר  לר' מאיר   – שיעור אכילה לברך אחריה ברכת המזון 
בכזית, 'ושבעת' - זו שתיה. לרבי יהודה השיעור כביצה, שדורש 'ואכלת ושבעת' - אכילה שיש בה 
שביעה. ולרב זביד הסובר שכותבת היא פחותה מביצה, אף שאכילה ככותבת מיישבת דעתו של אדם, 

מכל מקום אינה משביעה.
דף פ' . יום ד' פרשת פינחס – כ' תמוז תשפ"אדף פ' . יום ד' פרשת פינחס – כ' תמוז תשפ"א

דף פ' – ע"א
כל השיעורים האמורים באוכלים הם 'כזית' חוץ מטומאת אוכלים, כיון ששינה הכתוב במשמעם 
וכתב 'מכל האוכל אשר יאכל', שינו חכמים שיעורו שאינו בכזית, כמו שמצינו ביום הכיפורים ששינה 

הכתוב במשמעם וכתב 'לא תעונה' במקום 'לא תאכל' ושינו חכמים בשיעורה שהוא בכותבת.
שיעור טומאת אוכלים בכביצה, שנאמר בה 'מכל האוכל אשר יאכל' - לר' אלעזר היינו אוכל הבא 
שמחוסר   - אוכל  מחמת  אוכל  כן  גם  שהוא  כגדי  שיעורה  )ואין  הנאכלת,  מתרנגולת  היוצאת  ביצה  וזוהי  אוכל,  מחמת 
שחיטה, ולא כבן פקועה - שטעון קריעה, ועדיין אינם אוכלים לענין טומאה, וגם לא כביצת בר יוכני - שתפסת מרובה לא תפסת(, ופרכוהו 

– שמא כביצת ציפור קטנה. לרבי אבהו משמעות הפסוק - אוכל שאוכל בבת אחת, ושיעורו חכמים 
שאין בית הבליעה מחזיק יותר מביצת תרנגולת.

האוכל חלב כשיעור כזית בינוני בזמן הזה - צריך לכתוב השיעור שאכל, שמא יבנה בית המקדש 
בימיו ויאמרו שחייב רק על כזית גדול, ויפטר מקרבן, ואם יכתוב סתם יביא חולין לעזרה, אבל אין 
חוששים שיחייבו על כזית קטן, שבאופן זה אינו חייב חטאת כלל, שדווקא השב מידיעתו חייב חטאת, 

אבל האוכל כזית קטן בזמן הזה אינו שב, שהרי לפי הידוע כעת פטור מחטאת.
שיעור של איסורים שעל ידם הוא עונש התקבל הלכה למשה מסיני, לאחרים – שכחום, ובית דין 

של עתניאל בן קנז חזרו ויסדום.
שיסלק  כדי   - הלל  לבית  רביעית,   - שמאי  לבית  עליה:  להתחייב  הכיפורים  ביום  שתיה  שיעור 
השתיה לצד אחד מלחייו, ויראה כמלא לוגמיו בריווח, לר' אליעזר - כמלא לוגמיו בדוחק, לרבי יהודה 

בן בתירא - כדי גמיעה.
דף פ' - ע"ב

חכמים  ביד  שמקובל   – מין  ומכל  אדם  לכל  ככותבת  הוא  הכיפורים  ביום  לחיוב  אכילה  שיעור 
שבפחות משיעור זה אין שום אדם מיישב דעתו, ואפילו בבשר שמן, ובשיעור זה - כל אחד מתיישבת 
דעתו, ואפילו בלולבי גפנים, ואפילו עוג מלך הבשן מתיישבת דעתו במקצת, אבל שתיה – ישוב הדעת 

תלוי במלא לוגמיו של כל אחד ואחד.
כל איסורי אכילה שיעור שהייה בזמן אכילתם - תוך כדי אכילת פרס, בין בשאר איסורים ששיעורם 
כזית, ובין ביום הכיפורים שהשיעור ככותבת, כיון שהחיוב תלוי באכילה המיישבת דעתו, ומקובל ביד 

החכמים שבכדי אכילת פרס מתיישבת דעתו, אך ביותר מכך אין דעתו מתיישבת.
חצי פרס, תוך כדי אכילת פרס, כמאכלות אסורות   - שיעור אוכלים טמאין לטמאו טומאת הגוף 
ששיעורם בכזית, ודווקא ששיעורה גדול יותר - אינו נטמא אלא בשיעור שהיה של אכילת פרס - 
משום שטומאת הגוף באוכל מאכלים טמאים אינה אלא מדרבנן )'ולא תטמאו בהם ונטמתם בם' - אסמכתא( והקילו 

בה.
כל האוכלים מצטרפים לשיעור כותבת, גם אם אכל בשר ומלח שעל גביו - אף שמלח אינו אוכל, 

כיון שכן דרך בני אדם לאוכלו מצטרף.
ציר שעל גבי הירק מצטרף לשיעור כותבת, ואין אומרים שמשקה הוא ואין משקה מצטרף לאוכל 

- שכל משקה הבא למתק את האוכל - אוכל הוא.
האוכל אכילה גסה ביום הכיפורים – פטור, שנאמר 'אשר לא תעונה' - פרט למזיק האוכלים ועצמו, 

שאינו מבטל ממנו העינוי.
'כי  ואינו משלם חומש, שנאמר בחיוב החומש  זר שאכל תרומה באכילה גסה - משלם רק הקרן 

יאכל' - פרט למזיק את התרומה.
דף פ"א . יום ה' פרשת פינחס – כ"א תמוז תשפ"אדף פ"א . יום ה' פרשת פינחס – כ"א תמוז תשפ"א

דף פ"א – ע"א
זר האוכל שעורים של תרומה, כיון שהיא אכילה שלא כדרכה - משלם את הקרן ולא חומש, שנאמר 

בחיוב החומש 'כי יאכל' - פרט למזיק את עצמו.
זר שבלע שזיפים של תרומה בלא לעיסה, והקיאם ואכלם אחר - הראשון משלם קרן וחומש, שאף 
בכך דרך אכילתם, והשני אינו משלם אלא דמי עצים לראשון, שהרי הראשון קנאו באכילתו, וכיון 

שנמאסו אינם ראויים אלא להסקה.
אכילה ושתיה ביום הכיפורים אינם מצטרפים: לרב חסדא וריש לקיש - דווקא לרבי יהושע הסובר 
לענין צירוף שיעור טומאה שאין מצטרפים אלא אם זמן ושיעור טומאתם שווה. ולרב נחמן ורבי יוחנן 
- אפילו לרבנן הסוברים שטומאה מצטרפת אפילו אם אין זמנם ושיעורם שוה - היינו דווקא לענין 
טומאה ששם טומאה אחד הוא, אבל איסור אכילה ביום הכיפורים תלוי בישוב הדעת, וצירוף אכילה 

ושתיה שכל אחד פחות מכשיעור אין דעתו מתיישבת.
אכל ושתה בהעלם אחד חייב חטאת אחת, ששניהם שם איסור אחד הוא.

אזהרה בעינוי: לריש לקיש - לא נאמר בתורה משום שלא אפשר )שאם היה כתוב 'לא יאכל' - משמע כזית, 'לא 
תעונה' - משמע קום אכול, 'השמר פן לא תעונה' - מרבה לאוין, 'השמר' דעשה - עשה, ורב אשי הקשה שהיה לו לומר 'אל תסור מן העינוי'( 

לתנא דברייתא  - נלמד מגזירה שוה מ'עצם' שנאמר במלאכה, לדבי רבי ישמעאל - מעינוי עינוי  של 
עריות, לרב אחא בר יעקב – מ'שבת שבתון' שנאמר בשבת, לרב פפא - בלא גזירה שוה לשבת, אלא 

יום הכיפורים נקרא 'שבת' והרי הוא כשבת לעונש ואזהרה.
יום הכיפורים - אין עליה איסור כרת לא בעינוי ולא במלאכה, שנאמר בהם 'בעצם היום  תוספות 
ולומדים  'וכל מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה',  )אלא בעשה(, שבמלאכה נאמר  וגם אינו בלאו  הזה', 
ואינו מוזהר בתוספת, קל וחומר לעינוי שאינו  ויום טוב  לעינוי בקל וחומר ממלאכה שנוהג בשבת 

נוהג בשבת ויום טוב.
דף פ"א - ע"ב

חיוב תוספת יום הכיפורים )לתנא דלעיל שיש לימוד שאין עונש ואזהרה בתוספת כבר למדנו משם שרק איסור ועונש אין בהם אבל 
יש מצות תוספת, אבל לשאר תנאים-( לומדים מ'ועינתם את נפשותיכם בתשעה' ונאמר 'בערב' - מתחיל מבעוד 

יום. וביציאתו - שנאמר 'מערב עד ערב'.
תוספת יו"ט - מהאמור ביום הכיפורים  לומדים מהאמור ביום הכיפורים 'תשבתו',  תוספת שבת - 

'שבתכם' - כל מקום שנאמר שבות מוסיפים מחול על קודש.
מצות אכילה בערב יום הכיפורים – נלמדת מהאמור 'ועניתם את נפשותיכם בתשעה' - כל האוכל 

ושותה בתשיעי מעלה עליו הכתוב כאילו התענה תשיעי ועשירי.
אכל אוכלים שאינם ראויים לאכילה, כגון פלפלים וזנגביל יבשים, וכן לולבי גפנים שלבלבו מראש 

השנה עד יום הכיפורים – פטור, שאין דרך אכילה בכך, ואינה מיישבת דעתו.
שתה משקים שאינם ראויים לשתיה, כגון ציר או מורייס - פטור. חומץ - לרבי חייב, שמשיב נפש, 
לרב גידל בר מנשה - אין הלכה כרבי, והיינו במעט וב'חי', אך הרבה או מזוג לא, ואף מעט וחי אסור 

לכתחילה.
דף פ"ב . יום ו' פרשת פינחס – כ"ב תמוז תשפ"אדף פ"ב . יום ו' פרשת פינחס – כ"ב תמוז תשפ"א

דף פ"ב – ע"א
משנה . קטנים אין מענים אותם ביום הכיפורים, אבל מחנכים אותם להתענות שעות – שמאכילים 

אותם שעה אחר שרגילים - כדי שיהיו רגילים במצוות.
זמן התחלת חינוך לתענית שעות: לרב הונא ורב נחמן - ארבע שנים קודם שמתחייבים במצוות, 
והיינו בבת כשנשלמה שנתה השמינית, ובבן כשנשלמה שנתו התשיעית. ולרבי יוחנן - שלש שנים 

קודם שמתחייבים במצוות, והיינו שתי שנים קודם שהגיעו לפרקם.
קטן כחוש ותשוש כח - ממתינים מלחנכו עוד שנה.

במצוות  שמתחייבים  קודם  שנה   - נחמן  ורב  הונא  לרב  התענית:  להשלמת  קטנים  חינוך  זמן 
]ולשיטתם יש שני זמני חינוך: לשעות ולהשלמה[. לרבי יוחנן - אין כלל חינוך להשלמה.

- לוחשים  ועוברה בסכנה  ואם אינה אוכלת היא  ביום הכיפורים,  ריח תבשיל  מעוברת שהריחה 
באזנה שיום הכיפורים היום )להלן ע"ב(, לא קיבלה את הלחישה – מאכילים אותה עד שתשוב נפשה.

ומניחים  תוחבים לה כוש ברוטב   - וכן אם הריחה תבשיל של קדשים או של מאכלות אסורות 
- מאכילים אותה  נתיישבה  רוטב, לא  - מאכילים אותה  נתיישבה דעתה  ומוצצתו לא  פיה   לה על 

התבשיל, שאין לך דבר שעומד בפני פיקוח נפש חוץ מעבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים.
עבודה זרה אין נדחה איסורה בפני פיקוח נפש - שנאמר 'ואהבת את אלוקיך... בכל נפשך'.

למה נאמר גם 'בכל נפשך' וגם 'בכל מאודך' – בכל ממונך, מפני שיש לך אדם שגופו חביב לו יותר, 
ויש אדם שממונו חביב עליו יותר.

'ואין  שנאמר  הרודף,  הריגת  ידי  על  להצילה  רשות  ניתן  לאנסה  המאורסה  נערה  אחר  הרודף 
מושיע לה' – ומשמע שאם יש לה מושיע - יושיענה בכל צידי תשועה.

'כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש כן הדבר הזה' )-אונס נערה המאורסה( - מה נערה המאורסה 
ניתן להצילה בנפשו של בועל, אף רוצח ניתן להציל הנרדף בנפשו של הרודף, ומה רוצח יהרג ואל 

יעבור אף בועל נערה המאורסה יהרג ואל יעבור.
דף פ"ב - ע"ב

רוצח יהרג ואל יעבור - נלמד מסברא - מה ראית שדמך סמוק יותר לקיים מצות 'וחי בהם', והלא 
אפשר שדמו של זה חביב לפני המקום יותר משלך.

היום  הכיפורים  שיום  לה  לחשו  לה,  וחשקה  הכיפורים  ביום  תבשיל  שהריחה  במעוברת  מעשה 
וקיבלה הלחישה, ופסק העובר מתאוותו - ויצא רבי יוחנן, ואחרת היתה שלא קיבלה הלחישה - ויצא 

שבתאי אוצר פירות - שהפקיע שערים.
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