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*מי קרב במת* .פר שאבד ימות לר"י.

 .àמת אחד מהשעירים לאחר ההגרלה יביא אחר ויגריל והשני ירעה ,ומקריבים לרב את הראשון
ולרבי יוחנן את השני ופליגי האם בע''ח נדחין .והשמועות  .1רב יליף דאין בע''ח נדחין להו''א
ממחוסר זמן ודחי שהוא לא נראה כלל משא''כ מי שנראה ונדחה .2 .בעל מום עובר דכתיב מום
בם ומשמע שלאחר מכן ירצו ש''מ דבע''ח אינם נדחין ,ולרבי יוחנן ליכא למילף מהתם שנאמר
בהם למעוטי אחריני ,ולרב אתי שע''י תערובת מרצים ולר''י אתי מבם בהם .3 .רב יליף מרבי יוסי
דקאמר מצוה בראשון ,להו''א בקופות של תרומת הלשכה ודחי שבתחילה רק הראשון נראה,
ולמסקנא המפריש פסחו ואבד לחכמים יקריב איזה שירצה ולרבי יוסי מצוה בראשון אא''כ השני
מובחר הימנו .4 .משנתינו דייקא כרב שאם של שם מת זה שעלה עליו הגורל לשם יתקיים תחתיו
ומשמע דאידך כדקאי קאי .5 .נאמר בברייתא שמקריבים את השני שנאמר יעמד חי למעט מי
שכבר עמד וחבירו מת .6 .נשפך הדם ימות המשתלח ,ש''מ כרבי יוחנן ורב קאמר אליבא דרבנן,
ואליבא דרב פלוגתייהו דר''י ורבנן אי בע''ח נדחין .7 .אמרינן שאין חטאת צבור מתה ש''מ דשל
יחיד בכהאי גוונא מתה ,לרבי יוחנן כדין נתכפר בשאינה אבודה שהאבודה מתה ,ולרב קשיא
דתהא כמפריש לאחריות שרועה ודחי כיון דמצוה בראשון הוי מעיקרא כמפריש לאיבוד .8 .לרבי
יהודה נשפך הדם ימות המשתלח ותרוייהו קאי על שני שבזוג ראשון ומתכפר בשני שבזוג שני.9 .
ועוד אר''י לרב פליגי ברישא בחטאת צבור ובסיפא בבע''ח אבל לרבי יוחנן קשיא מאי ועוד.
 .áלרבי יהודה חובות של שנה זו קרבים לשנה הבאה ולכן בני העיר שאבדו שקליהן ונמצאו עולים
להם לשנה הבאה ,ומפרשינן א''כ מ''ט קאמר דפר ושעיר של יוה''כ שאבדו והפריש אחרים
תחתיהם ימותו  .1בקרבנות צבור כתיב עולת חדש בחדשו דיש להביא מתרומה חדשה ופר גזירה
אטו שעיר ,ודחי וכי משום גזירה ימותו וכן דהבאה מן החדש הויא רק למצוה ולא לעיכובא .2 .אין
הגורל קובע משנה לחברתה ואין להגריל שוב בשנה הבאה משום גזירה ,וה''נ דחי וכי משום גזירה
ימותו .3 .גזירה משום חטאת שמתו בעליה ,ודחי כנ''ל .4 .גזירה משום חטאת שעברה שנתה,
והיא עצמה לא עברה שנתה כרבי דקסבר שנה תמימה כמנין שס''ה ימות החמה ,ודחי דעברה
שנתה אזלא לרעיה ולא למיתה .5 .למסקנא גזירה משום תקלה להו''א דגיזה ועבודה ולמסקנא

דהקרבה כיון דבת הקרבה היא טריד בה ,ומייתי דתקלה גופה פלוגתא גבי קרבן פסח ומעות שלא
קרבו בפסח שני.
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*שילוח השעיר לעזאזל* .ההוצאה והשריפה .הדרן!

 .àשילוח השעיר מביהמ''ק לעזאזל  .1הכה''ג התוודה על עוונות עם ישראל ,ואתי אף לרבי יהודה
דהכהנים ג''כ מתכפרים בשעיר שהרי הם בכלל עמך ישראל .2 .איש להכשיר את הזר דלא נימא
כפרה כתיב ביה ,והכהנים נהגו שלא יוליכו ישראל .3 .עתי שיהא מזומן לכך ,ואפילו בשבת משום
דאין עירוב והוצאה ביו''כ ,וקמ''ל שאם חלה מרכיבו על כתיפו ואף דחי נושא את עצמו חלה
שאני ,וכן אם נטמא משלחו נכנס לעזרה .4 .חלה משלחו ישלחנו ביד אחר ואם דחפו ולא מת ירד
אחריו וימיתנו ,ור''א נשאל על כך ולא השיב דבר שלא שמע מפי רבו .וכן נשאל :פלוני מהו
לעוה''ב ,הצלת הרועה והכבשה מהארי ,ירושת ממזר ולסוד ביתו ומיתת מעשה העגל בסייף מיתה
והדרוקן .5 .עשו למשלח כבש מפני האלכסנדרים שהיו מתלשים בשערו ואומרים לו טול וצא כדי
שנתכפר במהרה .6 .בין ירושלים לצוק לר''מ היו י''ב מילין ועשר סוכות ,לרבי יהודה עשרה מילין
ותשע סוכות ולרבי יוסי חמש סוכות ע''י עירוב ואמרינן דא''כ אפשר גם ע''י שתי סוכות ,ומייתי
מיקירי ירושלים ליווהו עד לסוכה הראשונה .7 .בכל סוכה אמרו לו הרי מזון והרי מים ,ואף
שמעולם לא הוצרך אדם לכך מיהו אינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו .8 .לשון של
זהורית ניתנה בתחילה בפתח האולם מבחוץ ואח''כ מבפנים ולבסוף תקנו שיקשרו חציו בסלע
וחציו בין קרניו ,והלבין כאשר נתכפרו עוונותיהם או כאשר נעשתה מצוותו .9 .פליגי האם איברי
שעיר המשתלח מותרים בהנאה שנאמר במדבר ולאידך אתי לדורות ,וה''נ מסתברא דלא אמרה
תורה שלח לתקלה ,ומ''ד אסורים בהנאה יליף שנאמר גזירה ולאידך אתיא לחתוכה או שאין לך
רשות להרהר בהם .10 .טומאת בגדים לרבי יהודה כאשר יוצא מחומת ירושלים שנאמר והמשלח,
לרבי יוסי כשהגיע לצוק שנאמר עזאזל וכבס ,ור''ש יליף והמשלח יכבס לכן זורקו בבת ראש
ומטמא בגדים .11 .הכה''ג ידע שהשעיר הגיע למדבר ע''י שהניפו בסודרין ,או שעבר מהלך שלש
מילין או שלשון זהורית הלבין ,ואח''כ יכל להמשיך בסדר העבודה .12 .דף עא ,כאשר המשלח
בא לכה''ג ואמר שעשה את השליחות ,אם מצאו בשוק אומר אישי כה''ג עשינו שליחותך ואם
מצאו בביתו אומר מחיה חיים עשינו שליחותך.
 .áהוצאת הפר והשעיר ושריפתן  .1האימורין קרבים ע''ג המזבח ואת האיברים אינו מנתח כבשר
עולה אלא עור ע''ג בשר בגז''ש עור בשר ופרש מפר כהן משיח שהבשר בעורו כמו שפרשו
בקרבו .2 .מוציאים בשתי מוטות ע''י ארבעה בנ''א ,ומטמאין בגדים משיצאו מחומת ירושלים
שנאמר חוץ למחנה ,ולר''ש משיצת האור ברובן .3 .מקום השריפה חוץ לשלש מחנות ,והכיוון
לר''ש במזרחה של ירושלים דיליף מפרים הנשרפין ולחכמים בצפון ככל מעשה חטאת .4 .אל שפן
הדשן ישרף ,לרבי יוסי צריך שמקודם יהיה שם דשן ולראב''י שיהא מקומו משופך כמדרון .5 .רק
השורף מטמא בגדים וזהו המסייע בשעת שריפה ולא המצית או המסדר ,ומטמא לת''ק עד שיֵעשו
אפר ולר''א בר''ש רק עד שיותך הבשר ואיכא בינייהו דשויא חרוכא.
הדרן עלך פרק ששי!
פרק שביעי -בא לו כה''ג
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*קריאת הכה"ג* .הנאה מבגדי כהונה.

 .àהקריאה ע''י הכהן הגדול  .1יכול לקרוא בבגדי בוץ או באיצטלית לבן משלו .2 .חזן הכנסת נוטל
ס''ת ומעביר לכה''ג ע''י ראש הכנסת והסגן ,וליכא למילף מהכא שחולקין כבוד לתמיד במקום
הרב דכולה משום כבודו של הכה''ג .3 .הכה''ג עומד וקמ''ל שיכול לשבת וזהו בעזרת נשים ,וכן
קריאת משנה תורה בהקהֵ ל לת''ק ,ולראב''י היה בהר הבית וכדאשכחן גבי עזרא .ומייתי שעזרא
בירך את שם ה' הגדול וזהו שגידלו בשם המפורש או שהחזיר עטרה ליושנה לומר הגדול הגבור
והנורא כמו שאמר משה ,ובקשו את יצה''ר של ע''ז וניתן להם וכן נמסר בידם יצרא דעריות וסמאו
את עיניו ואהני שאדם לא יתגרה בקרובותיו ושחררוהו משום דאל''כ כליא עלמא .4 .קורא אחרי
מות ואך בעשור ,דמותר לדלג כל זמן שלא פסק התורגמן בתורה בענין אחד ובנביא בשני ענינים,
אבל אין מדלגין מנביא לנביא או בתרי עשר מהסוף להתחלה .5 .גולל ס''ת ומניחו בחיקו ואומר
יותר ממה שקראתי לפניכם כתוב כאן וקורא בע''פ את פרשת המוספין ,ולא גוללים את הס''ת
מפני כבוד צבור ,ולא קוראים בס''ת אחר כיון דחד גברא בתרי ס''ת איכא פגמא .6 .מברך אח''כ
שמונה ברכות :על התורה ,עבודה ,מחילת העוון ,מקדש ,כהנים ,ישראל ,ובסוף רנה תחינה
ובקשה וחותם בשומע תפילה .7 .א''א לראות גם את הקריאה וגם את שריפת הפר והשעיר,
והטעם להו''א שאינו רשאי דאין מעבירין על מצות ברוב עם הדרת מלך ולמסקנא משום שהדרך
ביניהם רחוקה ומלאכתן שוה.
 .áבעי האם מותר להנות מבגדי כהונה ,והשמועות  .1מזה שהכה''ג יכול לקרוא בבגדי בוץ ,ודחי
שהקריאה צורך עבודה .2 .הכהנים לא ישנו בבגדי כהונה ומשמע שיכלו לאכול ,ודחי דה''נ הויא
צורך עבודה וכדאמרן שהכהנים אוכלים ובעלים מתכפרים ,וכן אין מהלכים בהם סתם ונקט שינה
אגב סיפא דמקפלין .3 .כאשר באו לישון פושטין ומקפלין ומניחין תחת ראשיהן ש''מ דנהנו ,ודחי
אימא כנגד ראשיהן וכן בתפילין ,וה''נ מסתברא שהרי היה באבנט כלאים ואסור אף בהצעה
שמא תכרך נימא על בשרו ולא מהניא ודחי דהיו קשים .4 .למסקנא מוכחינן דבגדי כהונה ניתנו
להנות בהם במקדש אבל לא במדינה ,והא דשמעון הצדיק לבש בגדי כהונה כאשר הלך לבקש
מאלכסנדרוס מוקדון שלא יחריב את ביהמ''ק כעצת הכותים ,הוו בגדים הראוים לכהונה או הויא
עת לעשות לה' שאז הפרו תורתך.
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*שאר עבודות היום וסדרם* .מספר החוטים.

 .àשאר עבודת היום :בגדי זהב לאילו ואיל העם ואימורי חטאת ,בגדי לבן להוצאת כף ומחתה ,בגדי
זהב לתמיד של בין הערבים ואח''כ לבש בגדי עצמו וליווהו עד ביתו ועשה יו''ט שיצא בשלום מן
הקודש .והסדר  .1פר העולה לר''א בין הערבים ולר''ע בשחר ,ושעיר הנעשה בחוץ לר''א בין
הערבים ולר''ע לפני אילו ואיל העם ,דלר''א יש לעשות כסדר המקראות והנכתב בתורת כהנים
קודם לחומש הפקודים ,ולר''ע מהפסוק מלבד עולת הבקר שמעינן שהמוספין קרבים בשחר.2 .
הקרבת שבעת הכבשים לרבי אליעזר דמתני' עם אילו ואיל העם ואליבא דשמואל עם תמיד של
בין הערבים ,לר''ע עם תמיד של שחר ,וי''א דיש לחלקם שנאמר ויצא ועשה את עולתו ולכן לרבי
יהודה אחד עם תמיד של שחר ושש בין הערבים שמא יחלש ולר''א בר''ש ששה בשחר ואחד בין
הערבים שמא יתעצל .3 .כתיב איל בויקרא וכן במוספין בפנחס ,לר''א בר''ש היו שנים ולרבי היה
אחד דכתיב אחד ,ולר''א בר''ש אתי למיוחד שבעדרו ורבי יליף לה ממבחר נדריך שנאמר

בנדבה .4 .הפסוק של הוצאת הכף והמחתה אינו כתוב במקומו ומפסיק בין אילו ואיל העם לבין
התמיד של בין הערבים ,דגמירי שהיו חמש החלפות בגדים או שנאמר אשר לבש ,ואין לומר
דקראי כתיבי כסדר ומפסיק בשעיר המוסף שנעשה בחוץ משום שנאמר ויצא ועשה את עולתו
והיינו ביציאה ראשונה .ומיהו הקרבת החטאת כתובה לפני שריפת הפר ונעשית לאחריו והטעם
שנאמר והמשלח והשורף דכמו שהשילוח מעיקרא שנאמר יעמד חי וזה רק עד מתן דמים ה''נ
שריפת הפר והשעיר נעשית מעיקרא.
 .áכהן הדיוט משמש בכתנת מכנסים מצנפת ואבנט ומוסיף עליו כה''ג חשן אפוד מעיל וציץ ,ומייתי
מכמה חוטים כפלו את בגדי הכהונה והפרוכת ומנין  .1דברים שנאמר בהם שש חוטן כפול שש,
שחמש פעמים נאמר שש ואתו :לחוטן כפול שש ,שזורין ,לשאר בגדים והיינו מעיל ,לעכב ,וחד
לגופיה שיהיה מפשתן דילפינן מבד שעולה מהקרקע בנפרד ומתפצל רק בכתישה או מפארי
פשתים דיחזקאל .2 .משזר שמונה וזהו רימוני תכלת ארגמן ותולעת שני שבשולי המעיל וילפינן
שיהיו עשרים וארבעה חוטים מאבנט או בגז''ש משזר מפרוכת ש''מ דכל חד כפול שמונה ,וליכא
למילף מהחושן שהיה כ''ח חוטים משום שלא נאמר בו זהב ואף דזהו בגד ולא אהל מיהו צריך
שעשיותיו יהיו שוות .3 .מעיל שנים עשר שנאמר כליל תכלת וזהו גדיל מחוט כפול שש דיש
לכפלו ,וילפינן דהוי ששה להו''א מפרוכת דהוי כלי ולא תכשיט ודחי נילף משוליו דהוי בגופו,
ולמסקנא מיתורא דשש כדלעיל .4 .פרוכת חוטן כפול כ''ד ,פשיטא .5 .חושן ואפוד עשרים
ושמונה ,שהיה תכלת ארגמן תולעת שני ושש שהיו כפולים שש ועם כל אחד חוט זהב ,וידעינן
שהזהב ארבעה ולא ששה שנאמר וקצץ פתילים או לעשות בתוך התכלת ונאמר תעשנו שיהיו
עשיותיו שוות.
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והשמועות )(4
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שאר עבודות היום וסדרם )(4
מכמה חוטים כפלו את הבגדים ומנין )(5
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קידושין -עם תורתך שעשוועי,
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עם מחודדין בפיך.

סימני הדדף ,ותוספתא

עם מדרש,

תוספתא ,ותמצצית מחיר יין לרמ"א
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לגמרא" ותמצית כל המסככתא.
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ד -שיחות
שגה תמיד
אהבתה תש
בא
באאהבת תורה ודרכי זכירתה מהגאון
רבבי בונים שרייבבר שליט"א.
איזוהי דרך ישרה -כיצצד ללמוד
א
עם הכנה למסכתת מכות.
שנן ולזכור ,ם
לש
קדמות ומוושגים -סדרר קדשים,
הק
ובקרוב בס"ד על סדרי זרעים וטטהרות.

אל -סוגיות מסכת ב"ק.
שירת ישרא
קיצור חרדים מנוקד ומססודר.

שיך רות
קיצור אלש
שיך אסתר
קיצור אלש
שיך איכה
קיצור אלש

בקרוב בס"ד עעל שה"ש וקהללת.

להצטרף לקהל הקוראאים,
ף
 ניתן
ולקבל את ההעלון במייל
לפרטים תגובבות והערות:
y
@yesodot100
@gmail.com
~67
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המעערכת

בחוקיך  1270מצוות לפי ל
כל
נשיח ח
של מוני תרי"ג ההמצוות.
השיטות ל
מצוות,
ת
אשתעשע -על תרי"ג
ע
ך
בחקותיך
לשיטת בה"ג ואאזהרות ר"ש אבן גבבירול.

תורה -לוחות לללימוד יומי ל
לכל
עתים לת
יהודי ,עם הררב מרדכי גנוט שליט"א.

