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מסכת יומא פרק ב' – " ָבּ ִראשׁוֹנָ ה"
 .1כב ,א
ִמ ְׁשנָ ה
אשוֹ נָ ה:
כב,א ָ ּב ִר ׁ
ָ ּכל ִמי ׁ ֶשרוֹ ֶצה ִל ְתרוֹ ם ֶאת ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח ּ -תוֹ ֵרם.
ו ִ ּּבזְ ַמן ׁ ֶש ֵהן ְמרו ִ ּּבין ָ -ר ִצין וְ עוֹ ִלין ַ ּב ֶ ּכ ֶב ׁש,
ָ ּכל ַהקוֹ ֵדם ֶאת ֲח ֵבירוֹ ְ ּב ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת  -זָ ָכה.
יהן ׁ ָשוִ ין ַ -ה ְממ ּו ֶ ּנה אוֹ ֵמר ָל ֶהןַ :ה ְצ ִ ּביע ּו.
וְ ִאם ָהי ּו ׁ ְשנֵ ֶ
יאין?
ו ַּמה ֵהן מוֹ ִצ ִ
ַא ַחת אוֹ ׁ ְש ַּתיִ ם,
יאין ֲאגו ָּדל ַ ּב ִּמ ְקדָּ ׁש.
וְ ֵאין מ ֹו ִצ ִ
יהם ׁ ָשוִ ין ,וְ ָר ִצין וְ עוֹ ִלין ַ ּב ֶ ּכ ֶב ׁש,
ַמ ֲע ֶ ׂ
שה ׁ ֶש ָהי ּו ׁ ְשנֵ ֶ
וְ ָד ַחף ֶא ָחד ֵמ ֶהן ֶאת ֲח ֵבירוֹ  ,וְ נָ ַפל וְ נִ ׁ ְש ְ ּב ָרה ַרגְ לוֹ .
וְ ֵכיוָ ן ׁ ֶש ָרא ּו ֵ ּבית דִּ ין ׁ ֶש ָ ּב ִאין ִל ֵידי ַס ָ ּכנָ ה,
ִה ְת ִקינ ּוֶ ׁ :שלּ ֹא יְ ה ּו ּתוֹ ְר ִמין ֶאת ַה ִּמזְ ֵ ּב ַחֶ ,א ָ ּלא ְ ּב ַפיִ יס.
ַא ְר ַ ּבע ּ ְפיָ יסוֹ ת ָהי ּו ׁ ָשם,
אשוֹ ן.
וְ זֶ ה ַה ּ ַפיִ יס ָה ִר ׁ

ְ ּג ָמ ָרא
ָיסא?
וְ ָהא ֵמ ִע ָ ּיק ָרא ַמאי ַט ְע ָמא לָ א ַּת ִּקינ ּו לָ ּה ַר ָ ּבנַן ּ ְפי ָ
ֵמ ִע ָ ּיק ָרא ָסבוּרֵּ :כיוָ ן ַד ֲעבוֹ ַדת לַ יְלָ ה ִהיא  -לָ א ֲח ׁ ִש ָיבא לְ ה ּו ,וְ לָ א ָאת ּו.
ֵּכיוָ ן דְּ ָחז ּו דְּ ָק ָאת ּו ,וְ ָאת ּו לִ ֵידי ַס ָּכנָה ַּ -ת ִּקינ ּו לָ ּה ּ ְפ ָי ָיסא.
וַ ֲה ֵרי ֵאיבָ ִרים ו ְּפ ָד ִרים ,דַּ ֲעבוֹ ַדת לַ יְ לָ ה ִהיא ,וְ ַת ִּקינ ּו לָ ּה ַר ָ ּבנַן ּ ְפ ָי ָיסא!
סוֹ ף ֲעבוֹ ָדה דִּ ָימ ָמא ִהיא.
ַהאי נ ִַמי ְּ -ת ִח ַּלת ֲעבוֹ ָדה דִּ ָימ ָמא ִהיא,
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ְ
ִקידֵּ ׁש י ָָדיו לִ ְתרו ַּמת ַהדֶּ ׁ ֶשן  -לְ ָמ ָחר ֵאין צָ ִריך לְ ַקדֵּ ׁש,
ׁ ֶש ְּכ ָבר ִקידֵּ ׁש ִמ ְּת ִח ַּילת ֲעבוֹ ָדה!
ֵא ָימאֶ ׁ :ש ְּכבָ ר ִקידֵּ ׁש ִמ ְּת ִח ָּילה לַ ֲעבוֹ ָדה.
ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ֵרי:
ֵמ ִע ָ ּיק ָרא ָסבוּרֵּ :כיוָ ן דְּ ִא ָּיכא אוֹ נֶ ס ׁ ֵשינָה  -לָ א ָאת ּו,
ֵּכיוָ ן דְּ ָחז ּו דַּ ֲאת ּו ,וְ ָק ָאת ּו נ ִַמי לִ ֵידי ַס ָּכנָה ַּ -ת ִּקינ ּו לָ ּה ַר ָ ּבנַן ּ ְפ ָי ָיסא.
וַ ֲה ֵרי ֵאיבָ ִרים ו ְּפ ָד ִרים,
דְּ ִא ָּיכא אוֹ נֶ ס ׁ ֵשינָה,
ָיסא!
וְ ַת ִּקינ ּו לָ ּה ַר ָ ּבנַ ן ּ ְפי ָ
ׁ ָשא ֵני ִמיגְ נָא ִמ ֵּמ ַיקם.
וְ ַת ַ ּקנְ ָּתא לְ ַה ְך ִ ּג ָּיסא ֲהוַ אי?!
ַּת ַק ּנ ְָתא לְ ַהאי ִ ּג ָּיסא ֲהוַ אי:

רש"י
מתי'
בראשוה כל מי שרוצה לתרום .כל כהן שהיה
מאותו בית אב רוצה לתרום הדשן שחרית
תורם ולא היה פייס לדבר:
ובזמן שהן מרובין .הבאים לתרום זה אומר אי
תורם וזה אומר אי תורם זה היה משפטו:
רצין ועולין בכבש .שהוא שלשים ושתים אורך:
וכל הקודם בהן .ליכס לתוך ארבע אמות
עליוות של כבש הסמוכות לראש המזבח זכה
לתרום וזהו גורלם:
ואם היו שיהם שוים .בכיסתן אין אחד מהן
זוכה לתרום אבל מעתה כולם באין להטיל גורל
ומהו הגורל הממוה על הפייסות אומר לכולם:
הצביעו .הוציאו אצבעותיכם כל אחד יראה
אצבעו כדמפרש לקמן בפירקין מקיפין ועומדין
בעגולה בא הממוה ווטל מצפת מעל ראש של
אחד מהן וממו פייס מתחיל לימות ומוציא
כל אחד ואחד אצבעו למין והממוה אומר כל
שהמין כלה בו הוא זוכה ומוציא מפיו מין או
מאה או ששים הרבה יותר משהיו שם הכהים
ומתחיל למות מזה שטל מראשו המצפת
וסובב והולך ומוה וחוזר חלילה עד סוף המין
ומי שהמין כלה בו הוא הזוכה וכן לכל
הפייסות:
אחת או שתים .בגמרא פריך לה עלה:
ואין מוציאין אגודל במקדש .בגמרא מפרש
מפי הרמאין כשיקרב המין לכלות ויביט למי
יכלה יוציא זה העומד לפיו שתי אצבעות כדי
שימה בשי בי אדם וימהר המין לכלות בו
והממוה לא יבין לפי שאדם יכול להרחיק
אגודל מן האצבע הרבה וראין כאצבעות ב' בי
אדם:
אלא בפייס .זה שפירשו:
ארבע פייסות היו שם .ד' פעמים ביום אספים
לפיס:
גמ'
והא .עבודה זו של תרומת הדשן:
מעיקרא .קודם שאירע תקלה במרוצתם:
מ''ט לא תקיו לה פייסא .ככל שאר עבודות
דמתי' דתין שכל תחילתן בפייס היתה:
מעיקרא סבור .בית דין:
כיון דעבודת לילה היא .הואיל והוכשר בלילה
לא חשיבא ליה לכהים ולא אתו לאיצויי
עלה:
והא הקטרת איברים .שהוא כשר כל הלילה
ותן גבי פייסות דמתי' )לקמן דף כה (.מי
מעלה איברים לכבש ומן הכבש למזבח:
סוף עבודה דיממא היא .שהוא גמרו של קרבן
ששחט ביום וזרק דמו ביום לכך חשובה בעיי
הכהים לבא לריב עליה:
למחר אין צריך לקדש .אם לא יצא מן המקדש
ואפי' לרבי דאמר בשחיטת קדשים )זבחים דף
יט (:ליה מועלת בקידוש ידים ורגלים מודה
הוא דמקרות גבר עד צפרא לא פסלה ליה:
מתחילת עבודה .אלמא תחילת עבודה קרי לה:
אימא שכבר קידש מתחילה .לשם עבודה:
שאי מיגא ממיקם .וח לו לאדם לדד שיה
מעייו מלילך לישן עד סוף הלילה מלהיות
עומד ממטתו בהשכמה שהיא תרומת הדשן:
ותקתא להאי גיסא הואי .קושיא היא וכי
מפי תקלה שאירעה תקן לה פייס:
והא להאי גיסא הואי .בשביל סידור המערכה
ושי גזירי עצים שהתורם הוא המסדר וכיון
דכולן בכהן אחד יש כאן עבודות חשובות
ומעיקרא בעו פייס:
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דְּ ָת ְניָ א:
"מי ׁ ֶש ָּזכָ ה ִ ּב ְתרו ַּמת ַהדֶּ ׁ ֶשן  -יִ זְ ֶ ּכה ְ ּב ִסידּ וּר ַה ַּמ ֲע ָר ָכה,
ִ
ו ִּב ׁ ְשנֵ י ְ ּגזִ ֵירי ֵע ִצים"!
ָא ַמר ַרב ַא ׁ ִשי:
ׁ ְש ֵּתי ַּת ָ ּקנוֹ ת ָהו ּו:
ֵמ ִע ָ ּיק ָרא ָסבוּר :לָ א ָאת ּו.
ֵּכיוָ ן דְּ ָחז ּו דְּ ָק ָאת ּו ,וְ ָאת ּו נ ִַמי לִ ֵידי ַס ָּכנָה ַּ -ת ִּקינ ּו לָ ּה ּ ְפ ָי ָיסא.
ָיסא  -לֹא ָאת ּו,
ֵּכיוָ ן דְּ ַת ִּקינ ּו לָ ּה ּ ְפי ָ
ָא ְמ ֵריִ :מי ֵי ַימר דְּ ִמ ְת ַר ֵּמי לָ ן?
ֲה ַדר ַּת ִּקינ ּו לְ ה ּוִ :מי ׁ ֶש ָ ּזכָ ה ִ ּב ְתרו ַּמת ַהדֶּ ׁ ֶשן  -יִזְ ֶּכה ְ ּב ִסידּ וּר ַמ ֲע ָרכָ ה,
ו ִּב ׁ ְשנֵי ְ ּג ִז ֵירי ֵעצִ ים,
ִיפיְיס ּו.
ִּכי ֵהיכִ י דְּ ֵנית ּו וְ נ ּ ַ

כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט  0526071122מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי

רש"י
שי גזירי עצים .שי בקעיות
עצים ארוכים כמדת רוחב
המערכה וותן אותן ממעל עצי
המערכה ומקרא יליף לה לקמן
)דף כו (:ובער עליה הכהן עצים
ובער על המערכת העצים שי
גזירי עצים דהא קרא במערכה
משתעי רישיה דקרא והאש על
המזבח תוקד בו וגו' וכל מוקדה
שבעין לשון מערכת מדורה
היא:
אמרי מי יימר דמתרמי .לא
חשיבא עלייהו למיטרח עלה
מספיקא:
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 .2כב ,א-ב
"ו ִּבזְ ַמן ׁ ְש ֵהן ְמרו ִ ּּבין ָ -ר ִצין וְ ע ֹו ִלים ַ ּב ֶ ּכ ֶב ׁשּ ָ ,כל ַהקוֹ ֵדם ֶאת ֲח ֵבירוֹ ְ ּב ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת  -זָ ָכה".
ָא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
ּ ְפ ׁ ִש ָיטא לִ יַ :א ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת דְּ ַא ְר ָעא  -לֹא"ָ ,ר ִצין וְ עוֹ ִלין ַ ּב ֶ ּכ ֶב ׁש" ְּת ַנן,
"כל ַה ּקוֹ ֵדם ֶאת ֲח ֵבירוֹ ",
ְיתא  -נַ ִמי לֹא"ָ ,ר ִצין וְ עוֹ ִלין ַ ּב ֶ ּכ ֶב ׁש" ְּתנַן ,וַ ֲה ַדרּ ָ :
ַק ַּמי ָ
דְּ בֵ י ֵני ֵ ּבינֵי ִ -נַמי לֹא ,דְּ לָ א ְמ ַס ְי ָימא ִמ ְּיל ָתא,
ּ ְפ ׁ ִש ָיטא לִ י דְּ גַ ֵ ּבי ִמזְ ֵ ּב ַח ְּתנַן.
ָ ּב ֵעי ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
"א ְר ַ ּבע ַא ּמוֹת" ׁ ֶש ָא ְמר ּו ּ ַ -ב ֲה ֵד ּיה ַא ָּמה יְ סוֹ ד וְ ַא ָּמה סוֹ ֵבב,
ַ
כב,ב אוֹ דִּ ילְ ָמא:
ַ ּבר ֵמ ַא ָּמה יְסוֹ ד וְ ַא ָּמה סוֹ ֵבב?
ֵּתיק ּו.

רש"י
דארעא .ארבע אמות קרקע
הסמוכות קודם עלות לכבש:
קמייתא מי לא .ארבע
ראשוות שברגל הכבש:
דביי ביי .לברור ארבע אמות
בתוך שלשים ושתים )לכך(:
לא מסיימין .לא יהא בהן
סימן:
פשיטא לי .דארבע דכבש גבי
מזבח תן מיהו הא מיבעי לי
דקי''ל בזבחים )דף סב(:
שהכבש פורח אמה על כיסת
היסוד ואמה הסובב מצאו
ארבע הסמוכות לכבש לתחילת
יסוד מזבח מלמטה הן שש
לסמיכת גג המזבח שהוא משוך
מגד היסוד )מזבח( הראשון
שתי אמות ומבעיא ליה ד'
אמות דמתי' לגג המזבח קט
להו דהייו בהדי אמה יסוד
ואמה סובב:
או דילמא .לסמיכת רצפת
תחתוה דמזבח קיט להו לבד
מיסוד וסובב שהוא שש קודם
לסמיכת גגו:
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 .3כב ,ב
יהן ׁ ָשוִ ין ַ -ה ְממ ּו ֶ ּנה אוֹ ֵמר ָל ֶהםַ :ה ְצ ִ ּביע ּו.
"וְ ִאם ָהי ּו ׁ ְשנֵ ֶ
יאין?
ו ַּמה ֵהן מ ֹו ִצ ִ
יאין ֲאגו ָּדל ַ ּב ִּמ ְקדָּ ׁש".
ַא ַחת אוֹ ׁ ְש ַּתיִ ם ,וְ ֵאין מוֹ ִצ ִ
ָּתנָא:
"הוֹ ִציא ּו ֶא ְצ ְ ּבעוֹ ֵת ֶיכם ְל ִמנְ יָ ן".
ִימ ִנינְה ּו לְ ִד ְידה ּו!
וְ נ ְ
ְמ ַס ַ ּייע לֵ ּיה לְ ַר ִ ּבי יִצְ ָחק.
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי יִ צְ ָחק:
ָאסוּר לִ ְמנוֹ ת ֶאת יִ שְׂ ָר ֵאל ,וַ ֲא ִפילּ ּו לִ ְדבַ ר ִמצְ וָ ה,
דִּ כְ ִתיב" :וַ ִ ּי ְפ ְק ֵדם ְ ּבבָ זֶ ק") 117שמואל א' יא ,ח(.
ַמ ְת ִקיף לָ ּה ַרב ַא ׁ ִשי:
ישנָא דְּ ִמיבְ זַ ק הוּא?
ִמ ַּמאי דְּ ַהאי " ֶ ּבזֶ ק" לִ ׁ ּ ָ
וְ ִדילְ ָמא ׁ ְש ָמא דְּ ָמ ָתא הוּא,
ְּכ ִדכְ ִתיב" :וַ ִ ּי ְמ ְצא ּו ֶאת ֲאדֹנִ י ֶבזֶ ק") 118שופטים א ,ה(!
ֶא ָּלא ֵמ ָהכָ א" :וַ יְ ׁ ַש ּ ַמע ׁ ָשאוּל ֶאת ָה ָעם וַ ִ ּי ְפ ְק ֵדם ַ ּב ּ ְטלָ ִאים") 119שמואל א' טו ,ד(.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר:
ָּכל ַה ּמוֹ נֶה ֶאת יִ שְׂ ָר ֵאל  -עוֹ ֵבר ְ ּבלָ או,
ש ָר ֵאל ְּכחוֹל ַה ָ ּים ֲא ׁ ֶשר ל ֹא יִ ּ ַמד") 120הושע ב ,א(.
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר" :וְ ָהיָ ה ִמ ְס ּ ַפר ְ ּבנֵי יִ ְ ׂ
ַרב ַנ ְח ָמן ַ ּבר יִצְ ָחק ָא ַמר:
עוֹ בֵ ר ִ ּב ׁ ְש ֵני לָ אוִ יןֶ ׁ ,ש ֶנ ֱא ַמר" :ל ֹא יִ ּ ַמד וְ ל ֹא יִ ָּס ֵפר" )הושע ב ,א(.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ְשמו ֵּאל ַ ּבר נַ ְח ָמנִ י:
ַר ִ ּבי יוֹ נָ ָתן ָר ֵמי:
ְּכ ִתיב " :וְ ָהיָ ה ִמ ְס ּ ַפר ְ ּבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְּכחוֹל ַה ָ ּים" )הושע ב ,א(,
וּכְ ִתיבֲ " :א ׁ ֶשר ל ֹא יִ ּ ַמד וְ ל ֹא יִ ָּס ֵפר" )הושע ב ,א(!
לֹא ַק ׁ ְשיָא:
ּ
ָּכאן ּ ִ -בזְ ַמן ׁ ֶש ִישְׂ ָר ֵאל עוֹ ִׂשין ְרצוֹ נוֹ ׁ ֶשל ָמקוֹ ם,
ָּכאן ּ ִ -בזְ ַמן ׁ ֶש ֵאין עוֹ ִׂשין ְרצוֹ נוֹ ׁ ֶשל ָמקוֹ ם.
ַר ִ ּבי ָא ַמר ִמ ׁ ּשוּם ַא ָ ּבא יוֹ ֵסי ֶ ּבן ּדוֹ ְס ַּתאי:
לֹא ַק ׁ ְשיָא:
ָּכאן ּ ִ -ב ֵידי ָא ָדם,
ָּכאן ּ ִ -ב ֵידי ׁ ָש ַמיִ ם.

 117וַ ִ ּי ְפ ְק ֵדם ְ ּבבָ זֶ ק וַ ִ ּי ְהי ּו בְ ֵנ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ׁ ְש ל ֹׁש ֵמאוֹ ת ֶאלֶ ף וְ ִא ׁיש יְ הו ָּדה ׁ ְשל ׁ ִֹשים ָאלֶ ף
 118וַ ִ ּי ְמצְ א ּו ֶאת ֲאדֹנִי בֶ זֶ ק ְ ּבבֶ זֶ ק וַ ִ ּי ָּל ֲחמ ּו בּ וֹ וַ ַ ּיכּ ּו ֶאת ַה ְּכנַ ֲענִ י וְ ֶאת ַה ּ ְפ ִר ִּזי
ש ֶרת ֲאלָ ִפים ֶאת ִא ׁיש יְ הו ָּדה
אתיִ ם ֶאלֶ ף ַרגְ לִ י וַ ֲע ֶ ׂ
 119וַ יְ ׁ ַש ַּמע ׁ ָש אוּל ֶאת ָה ָעם וַ ִ ּי ְפ ְק ֵדם ַ ּב ּ ְטלָ ִאים ָמ ַ
ש ָר ֵאל ְּכחוֹ ל הַ ָ ּי ם ֲא ׁ ֶשר ל ֹא יִ ַּמד וְ ל ֹא יִ ָּס ֵפר וְ הָ יָ ה ִ ּב ְמק ֹום ֲא ׁ ֶשר יֵ ָא ֵמר לָ ֶהם ל ֹא ַע ִּמי ַא ֶּתם יֵ ָא ֵמר לָ הֶ ם ְ ּבנֵ י ֵאל ָחי
 120וְ ָהיָ ה ִמ ְס ּ ַפר ְ ּבנֵ י יִ ְ ׂ
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רש"י
וימיהו לדידהו .לגלגלותם:
בבזק .לשון שברי חרסים טל
כל אחד ואחד חרס והשליך
לפיו ומו החרסים:
ויפקדם בטלאים .צום לקחת
כל אחד טלה מצאן המלך ובאו
למרחב ומו הטלאים:
כתיב והיה מספר בי ישראל
כחול הים .אלמא אית להו
מין:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט  0526071122מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי

 .4כב ,ב
ָא ַמר ַרב נְ הִ ילַ אי ַ ּבר ִא ִידי ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ִּנ ְת ַמ ּנָה ָא ָדם ּ ַפ ְרנָ ס ַעל ַה ִ ּציבּ וּר ִ -מ ְת ַע ׁ ּ ֵשר.
ֵמ ִע ָ ּיק ָרא ְּכ ִתיב" :וַ ִ ּי ְפ ְק ֵדם ְ ּב ָבזֶ ק") 121שמואל א' יא ,ח(,
וּלְ ַב ּסוֹ ף ְּכ ִתיב" :וַ ִ ּי ְפ ְק ֵדם ַ ּב ּ ְטלָ ִאים") 122שמואל א' טו ,ד(.
וְ ִדילְ ָמא ִמדִּ ְידה ּו!
ִאם ֵּכןַ ,מאי ְרבו ָּתא דְּ ִמ ְּיל ָתא?

 121וַ ִ ּי ְפ ְק ֵדם ְ ּבבָ זֶ ק וַ ִ ּי ְהי ּו בְ ֵנ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ׁ ְש ל ֹׁש ֵמאוֹ ת ֶאלֶ ף וְ ִא ׁיש יְ הו ָּדה ׁ ְשל ׁ ִֹשים ָאלֶ ף
ש ֶרת ֲאלָ ִפים ֶאת ִא ׁיש יְ הו ָּדה
אתיִ ם ֶאלֶ ף ַרגְ לִ י וַ ֲע ֶ ׂ
 122וַ יְ ׁ ַש ַּמע ׁ ָש אוּל ֶאת ָה ָעם וַ ִ ּי ְפ ְק ֵדם ַ ּב ּ ְטלָ ִאים ָמ ַ
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 .5כב ,ב

"וַ ָ ּי ֶרב ַ ּב ָּנ ַחל") 123שמואל א' טו ,ה(.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ָמנִ י:
ַעל ִע ְס ֵקי נ ַַחל.
ְ ּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ָא ַמר לוֹ ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא לְ ׁ ָשאוּל" :לֵ ְך וְ ִה ִּכ ָיתה ֶאת ֲע ָמלֵ ק") 124שמואל א' טו ,ג(,
ָא ַמרּ :ו ַמה ֶּנ ֶפ ׁש ַא ַחת ָ -א ְמ ָרה ּתוֹ ָרה ָהבֵ א ֶעגְ לָ ה ֲערו ָּפה,
ָּכל ַה ְּנ ָפ ׁשוֹ ת ַה ָּלל ּו ַ -על ַא ַחת ַּכ ָּמה וְ כַ ָּמה!
וְ ִאם ָא ָדם ָח ָטא ּ ְ -ב ֵה ָמה ֶמה ָח ְט ָאה?
וְ ִאם ְ ּגדוֹ לִ ים ָח ְטא ּו ְ -ק ַט ִּנים ֶמה ָח ְטא ּו?
יָצְ ָאה ַ ּבת קוֹ ל וְ ָא ְמ ָרה לוֹ ַ " :אל ְּת ִהי ַצדִּ יק ַה ְר ֵ ּבה") 125קהלת ז ,טז(.
וּבְ ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ָא ַמר לוֹ ׁ ָשאוּל לְ דוֹ ֵאג:
"סֹב ַא ָּתה ו ְּפגַ ע ַ ּבכּ ֲֹהנִ ים") 126שמואל א' כב ,יח -יט(,
יָצְ ָאה ַ ּבת קוֹ ל וְ ָא ְמ ָרה לוֹ ַ " :אל ִּת ְר ׁ ַשע ַה ְר ֵ ּבה") 127קהלת ז ,יז(.

רש"י
כמה לא חלי ולא מרגיש גברא
דמרא סייעיה .כמה סמוך
ומובטח ואין צריך לחלות
ולדאג מכל רעה מי שהקב''ה
בעזרו שהרי מציו שאול כשל
באחת ועלתה לו לרעה לקוסו
מיתה לבטל מלכותו ודוד כשל
בשתים ולא עלתה לו לרעה:
דאוריה ודהסתה .שהוסת
למות את ישראל בסוף ימיו
וגרם לבא עליהם דבר:
דבת שבע .שבא עליה:
ילד .בה הראשון:

ָא ַמר ַרב הוּנָ א:
ַּכ ָּמה לֹא ַח ֵּלי וְ לֹא ַמ ְר ִ ּג ׁיש ַ ּג ְב ָרא דְּ ָמ ֵר ּיה ַס ְי ֵיע ּיה,
ׁ ָשאוּל ּ ְ -ב ַא ַחת ,וְ ָעלְ ָתה לוֹ ,
דָּ וִ ד ּ ִ -ב ׁ ְש ַּתיִם ,וְ לֹא ָעלְ ָתה לוֹ .
" ׁ ָשאוּל ְ ּב ַא ַחת" ַ -מאי ִהיא?
ַמ ֲעשֶׂ ה ֲאגָ ג.
וְ ָהא ִא ָּיכאַ :מ ֲעשֶׂ ה דְּ נוֹ ב ִעיר ַהכּ ֹ ֲה ִנים!
ַא ַּמ ֲע ֶׂש ה ַד ֲאגַ ג ְּכ ִתיב" :נִ ַח ְמ ִּתי ִּכי ִה ְמלַ כְ ִּתי ֶאת ׁ ָשאוּל לְ ֶמלֶ ְך") 128שמואל א' טו ,יא(.
"דָּ וִ ד ִ ּב ׁ ְש ַּת ִים" ַ -מאי ִנינְ ה ּו?
דְּ או ִּר ּיָה ,וְ ַד ֲה ָס ָתה.
וְ ָהא ִא ָּיכא נ ִַמיַ :מ ֲע ֶׂשה ׁ ֶשל ַ ּבת ׁ ֶש ַבע!
ֵיה,
ָה ָתם ִ -א ּ ָפ ְרע ּו ִמי ּנ ּ
שה יְ ׁ ַש ֵּלם ַא ְר ַ ּב ְע ָּתיִ ם") 129שמואל ב' יב ,ו(  -יֶלֶ ד,
דִּ כְ ִתיב" :וְ ֶאת ַה ִּכ ְב ָ ׂ
ַא ְמנוֹ ן,
ָּת ָמר,
וְ ַא ְב ׁ ָשלוֹ ם.
ָה ָתם ִ -נַמי ִא ּ ָפ ְרע ּו ִמי ֵּנ ּיה,
ּ
ש ָר ֵאל וְ ַעד ֵעת
דִּ כְ ִתיב" :וַ ִ ּי ֵּתן ה' דֶּ ֶבר ָ ּב ָעם ְביִ ְ ׂ
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מוֹ עד") 130שמואל ב' כד ,טו(!
ֵ

 123וַ ָ ּיבֹא ׁ ָש אוּל ַעד ִעיר ֲע ָמלֵ ק וַ ָ ּי ֶרב ַ ּב ָּנ ַחל
שה ִמ ָ ּג ָמל וְ ַעד ֲחמוֹ ר
ַ 124ע ָּתה לֵ ְך וְ ִה ִּכ ָיתה ֶאת ֲע ָמלֵ ק וְ ַה ֲח ַר ְמ ֶּתם ֶאת ָּכל ֲא ׁ ֶשר לוֹ וְ ל ֹא ַת ְחמֹל ָעלָ יו וְ ֵה ַמ ָּתה ֵמ ִא ׁיש ַעד ִא ּׁ ָשה ֵמעֹלֵ ל וְ ַעד יוֹ נֵ ק ִמ ּׁשוֹר וְ ַעד ֶ ׂ
ַ 125אל ְּת ִהי צַ דִּ יק הַ ְר ֵ ּבה וְ ַאל ִּת ְת ַח ַּכ ם יוֹ ֵתר לָ ָּמה ִּת ּׁשוֹ ֵמם
ש א ֵאפוֹ ד ָ ּבד.
ֹאמר ַה ֶּמלֶ ְך לְ דוֹ ֵאג סֹב ַא ָּתה ו ְּפגַ ע ַ ּבכּ ֲֹהנִ ים וַ ִ ּי ּסֹב דּ וֹ ֵאג ָה ֲאד ִֹמי וַ ִ ּי ְפ ַ ּגע הוּא ַ ּבכּ ֲֹהנִים וַ ָ ּי ֶמת ַ ּב ּי ֹום ַההוּא ׁ ְשמֹנִ ים וַ ֲח ִמ ּׁ ָשה ִא ׁיש ֹנ ֵ ׂ
 126יח וַ ּי ֶ
שה לְ ִפי ָח ֶרב
יט וְ ֵאת נֹב ִעיר ַהכּ ֲֹהנִ ים הִ ָּכה לְ פִ י ֶח ֶרב ֵמ ִא ׁיש וְ ַעד ִא ּׁ ָשה ֵמעוֹ לֵ ל וְ ַעד יוֹ נֵ ק וְ ׁשוֹ ר וַ ֲחמוֹ ר וָ ֶ ׂ
ַ 127אל ִּת ְר ׁ ַשע ַה ְר ֵ ּבה וְ ַאל ְּתהִ י ָסכָ ל לָ ָּמה ָתמוּת ְ ּבל ֹא ִע ֶּת ָך
 128נִ ַח ְמ ִּתי ִּכי ִה ְמלַ כְ ִּתי ֶאת ׁ ָש אוּל לְ ֶמלֶ ְך ִּכי ׁ ָשב ֵמ ַא ֲח ַרי וְ ֶאת דְּ בָ ַרי ל ֹא הֵ ִקים וַ ִ ּי ַחר לִ ׁ ְשמו ֵּאל וַ ִ ּיזְ ַעק ֶא ל יְ הוָ ה ָּכל ַה ָּליְ לָ ה
שה ֶאת ַהדָּ בָ ר ַה ֶּזה וְ ַעל ֲא ׁ ֶשר ל ֹא ָח ָמל
שה יְ ׁ ַש ֵּלם ַא ְר ַ ּב ְע ָּתיִ ם ֵע ֶקב ֲא ׁ ֶשר ָע ָ ׂ
 129וְ ֶאת ַה ִּכ ְב ָ ׂ
ש ָר ֵאל ֵמ ַהבּ ֶֹקר וְ ַעד ֵעת מוֹ ֵעד וַ ָ ּי ָמת ִמן הָ ָעם ִמדָּ ן וְ ַעד ְ ּב ֵאר ׁ ֶש ַבע ׁ ִשבְ ִעים ֶאלֶ ף ִא ׁיש
 130וַ ִ ּי ֵּתן יְ הוָ ה דֶּ בֶ ר ְּביִ ְ ׂ
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ָה ָתם  -לָ א ִא ּ ָפ ְרע ּו ִמגּ וּפֵ ּיה.
ָה ָתם ִ -נַמי לָ א ִא ּ ָפ ְרע ּו ִמ גּ ו ֵּפ ּיה!
לָ ֵאייִ ,א ּ ָפ ְרע ּו ִמ ּגו ֵּפ ּיה.
דְּ ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ַרב:
ׁ ִש ׁ ּ ָשה ֳח ָד ׁ ִשים נִצְ ָט ַרע דָּ וִ ד  -ו ָּפ ְר ׁש ּו ֵה ֶימ ּנ ּו ַסנ ְֶה ְד ִרין,
וְ ִנ ְס ַּת ְּל ָקה ֵה ֶימ ּנ ּו ׁ ְשכִ ינָ ה,
דִּ כְ ִתיב" :יָ ׁשוּב ּו לִ י יְ ֵר ֶא ָיך וְ יֹ ְד ֵעי ֵעדֹ ֶת ָיך" )תהלים קיט ,עט(,
ש ׂ
וּכְ ִתיבָ " :ה ׁ ִש ָיבה ִּלי ְ ׂ
שוֹ ן יִ ׁ ְש ֶע ָך") 131תהלים נא ,יד(.
וְ ָהא ָא ַמר ַרב:
ִק ֵ ּבל דָּ וִ ד לְ ׁשוֹ ן ָה ַרע!
ִּכ ׁ ְשמו ֵּאל,
דְּ ָא ַמר :לֹא ִק ֵ ּבל דָּ וִ ד לְ ׁשוֹ ן ָה ַרע.
וּלְ ַרב נ ִַמי,
דְּ ָא ַמרִ :ק ֵ ּבל דָּ וִ ד לְ ׁשוֹ ן ָה ַרע,
ֵיה.
ָהא ִא ּ ָיפ ְרע ּו ִמי ּנ ּ
דְּ ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ַרב:
ש ֶדה") 132שמואל ב' יט ,ל(,
ְ ּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ָא ַמר לוֹ דָּ וִ ד לִ ְמ ִפיבוֹ ׁ ֶשתָ " :א ַמ ְר ִּתי ַא ָּתה וְ ִצ ָיבא ַּת ְח ְּלק ּו ֶאת ַה ּ ָ ׂ
יָצְ ָאה ַ ּבת קוֹ ל וְ ָא ְמ ָרה לוֹ ְ " :ר ַח ְב ָעם וִ ָיר ְב ָעם ְי ַח ְּלק ּו ֶאת ַה ַּמלְ כוּת".

ששׂוֹ ן יִ ׁ ְש ֶע ָך וְ רו ַּח נְ ִדיבָ ה ִת ְס ְמכֵ נִ י
ָ 131ה ׁ ִשיבָ ה ִּלי ְ ׂ
ש ֶדה
ֹאמר לוֹ ַה ֶּמלֶ ְך לָ ָּמה ְּת ַד ֵ ּבר עוֹ ד דְּ בָ ֶר ָיך ָא ַמ ְר ִּתי ַא ָּתה וְ ִציבָ א ַּת ְחלְ ק ּו ֶאת ַה ּ ָ ׂ
 132וַ ּי ֶ

רש"י
לשון הרע .על מפיבושת מפי
ציבא:
האי אפרעו מייה .מדה במדה
הוא הפסידו לחלק חלתו והוא
פסד חלת מלכות:

מסכת יומא פרק ב' – " ָבּ ִראשׁוֹנָ ה"
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כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט  0526071122מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי

 .6כב ,ב

ָא ַמר ַרב הוּנָ א:
ְּכ" ֶבן ׁ ָשנָ ה" )שמואל א' יג ,א( ֶ ׁ -שלּ ֹא ָט ַעם ַט ַעם ֵח ְטא.
ַמ ְת ִקיף לָ ּה ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר יִצְ ָחק:
ְ
וְ ֵא ָימאְּ :כ" ֶבן ׁ ָשנָ ה" ֶ ׁ -ש ְּמלוּכְ לָ ך ְ ּב ִטיט וּבְ צוֹ ָאה!
ַא ֲחוִ יא ּו לֵ ּיה לְ ַרב נַ ְח ָמן ִס ּיו ָּטא ְ ּב ֶחלְ ֵמ ּיה.
ָא ַמר :נַ ֲע ֵנ ִיתי לָ כֶ ם ַעצְ מוֹ ת ׁ ָשאוּל ֶ ּבן ִק ׁיש.
ֲה ַדר ֲחזָ א ִס ּיו ָּטא ְ ּב ֶחלְ ֵמ ּיה.
ְ
ָא ַמר :נַ ֲע ֵנ ִיתי לָ כֶ ם ַעצְ מוֹ ת ׁ ָשאוּל ֶ ּבן ִק ׁיש ֶמלֶ ך יִ שְׂ ָר ֵאל.
ָא ַמר ַרב יְ הו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ִמ ּ ְפנֵי ָמה לֹא ִנ ְמ ׁ ְשכָ ה ַמלְ כוּת ֵ ּבית ׁ ָשאוּל?
ִמ ּ ְפנֵי ׁ ֶשלּ ֹא ָהיָה בּ וֹ ׁשוּם דּ וֹ ִפי,
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן יְ הוֹ ָצ ָדק:
ֵאין ַמ ֲע ִמ ִידין ּ ַפ ְרנָ ס ַעל ַה ִ ּציבּ וּרֶ ,א ָּלא ִאם ֵּכן קו ּ ָּפה ׁ ֶשל ׁ ְש ָרצִ ים ְּתל ּויָה לוֹ ֵמ ֲאחוֹ ָריו,
ׁ ֶש ִאם ָּתזו ַּח דַּ ְע ּתוֹ ָעלָ יו  -אוֹ ְמ ִרין לוֹ ֲ :חזוֹ ר לַ ֲאחוֹ ֶר ָיך.

רש"י
סיוטא .מלאכי פחד מבהילים
אותו:
לא משכה .לאורך ימים:
שלא היה בו שום דופי .משפחה
ויתגאו המלכים היוצאים
מזרעו על ישראל אבל דוד מרות
המואביה אתא:
קופה של שרצים .דופי
משפחה:
עש שאול .לבוא לידי דבר
שעליו יטל ממו מלכות:
מפי .שמתחילת מלכותו מחל
על כבודו וגילה על עצמו שאיו
כדאי למלוך:
וכתיב ויעל חש העמוי.
ומסקא דמילתא שאמרו
ישראל מי האומר שאול ימלוך
עליו בתמיהה תו )את(
האשים ומיתם והוא אמר לא
יומת איש היום הזה:

ָא ַמר ַרב יְ הו ָּדה ָא ַמר ַרב:
ִמ ּ ְפנֵי ָמה נ ֱֶענ ַׁש ׁ ָשאוּל?
ִמ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ָמ ַחל ַעל ְּכבוֹ דוֹ ,
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר" :ו ְּבנֵי ְבלִ ַ ּי ַעל ָא ְמר ּו ַמה ּי ׁ ִש ֵענ ּו זֶ ה ,וַ ִ ּיבְ זֻ ה ּו וְ ל ֹא ֵה ִביא ּו לוֹ ִמ ְנ ָחה ,וַ יְ ִהי ְּכ ַמ ֲח ִר ׁיש" )שמואל א' י ,כז(,
וּכְ ִתיב" :וַ ַ ּי ַעל נָ ָח ׁש ָה ַע ּמוֹ נִ י וַ ִ ּי ַחן ַעל יָ ֵב ׁיש ִ ּגלְ ָעד") 134שמואל א' יא ,א ,יב-יג(.

ש ָר ֵאל
ֶּ 133בן ׁ ָשנָה ׁ ָשאוּל ְּב ָמלְ כוֹ ו ׁ ְּש ֵּתי ׁ ָשנִ ים ָמלַ ְך ַעל יִ ְ ׂ
נְשי יָ בֵ ׁיש ֶאל נָ ָח ׁש ְּכ ָרת לָ נ ּו בְ ִרית וְ נַ ַעבְ ֶדךָּ
ֹאמר ּו ָּכל ַא ׁ ֵ
 134א וַ ַ ּי ַעל נָ ָח ׁש ָה ַע ּמוֹ נִ י וַ ִ ּי ַחן ַעל יָ בֵ ׁש ִ ּגלְ ָעד וַ ּי ְ
נָשים וּנְ ִמ ֵיתם.
אמר ָה ָעם ֶאל ׁ ְשמ ּו ֵאל ִמי הָ א ֵֹמר ׁ ָשאוּל יִ ְמל ְֹך ָעלֵ ינ ּו ְּתנ ּו הָ ֲא ׁ ִ
יב וַ ּיֹ ֶ
ש ָר ֵאל
שה יְ הוָ ה ְּת ׁש ּו ָעה ְ ּביִ ְ ׂ
ֹאמר ׁ ָשאוּל ל ֹא יו ַּמת ִא ׁיש ַ ּביּוֹ ם הַ ֶּזה ִּכי ַהיּוֹ ם ָע ָ ׂ
יג וַ ּי ֶ
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 .7כב ,ב – כג ,א
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן יְ הוֹ ָצ ָדק:
כג,א ָּכל ַּתלְ ִמיד ָחכָ ם ^ ׁ ֶש ֵאינוֹ נוֹ ֵקם וְ נוֹ ֵטר ַּכ ָּנ ָח ׁש ֵ -אינוֹ ַּתלְ ִמיד ָחכָ ם.
וְ ָהכְ ִתיב" :ל ֹא ִת ּקֹם וְ ל ֹא ִת ּטֹר") 135ויקרא יט ,יח(!
ַההוּא ּ ְ -ב ָממוֹ ן הוּא דִּ כְ ִתיב.
דְּ ַת ְניָ א:
ימה ,וְ ֵאיזוֹ ִהיא נְ ִט ָירה?
"איזוֹ ִהיא נְ ִק ָ
ֵ
ָ
ּ
ימ ה" ָ -א ַמר לוֹ ַ :ה ׁ ְש ִא ֵילנִ י ַמ ָג ְלךָ ,א ַמר לוֹ ָ :לאו.
"נְ ִק ָ
ְל ָמ ָחר ָא ַמר לוֹ הוּאַ :ה ׁ ְש ִא ֵילנִ י ַק ְרדּ ו ְּמ ָך.
ימה.
ָא ַמר לוֹ ֵ :אינִ י ַמ ׁ ְש ִא ְיל ָךּ ְ ,כ ֶד ֶר ְך ׁ ֶשלּ ֹא ִה ׁ ְש ַא ְל ַּתנִ י  -זוֹ ִהיא נְ ִק ָ
וְ ֵאיזוֹ ִהיא "נְ ִט ָירה" ָ -א ַמר לוֹ ַ :ה ׁ ְש ִא ֵילנִ י ַק ְרדּ ו ְּמ ָךָ ,א ַמר ֵל ּיה :לֹא.
ילנִ י ֲחלו ְּק ָך.
ְל ָמ ָחר ָא ַמר ֵל ּ
יהַ :ה ׁ ְש ִא ֵ
ָ
ָא ַמר לוֹ ֵ :ה ָיל ְךֵ ,אינִ י ְ ּכמוֹ ְתך ׁ ֶשלּ ֹא ִה ׁ ְש ַא ְל ַּתנִ י  -זוֹ ִהיא נְ ִט ָירה".
וְ ַצ ֲע ָרא דְּ גו ָּפא לָ א?!
וְ ָה ַת ְניָא:
"ה ֶ ּנ ֱע ָל ִבין וְ ֵאינָ ן עוֹ ְל ִבין,
ַ
ּ
ׁשוֹ ְמ ִעין ֶח ְר ָפ ָתן וְ ֵאינָ ן ְמ ׁ ִש ִיבין,
ש ֵמ ִחין ְ ּביִ ּסו ִּרין -
שין ֵמ ַא ֲה ָבה ּו ְ ׂ
עוֹ ִ ׂ
136
ּ
ּ
ּ
יהן ַה ָ ּכתוּב אוֹ ֵמר" :וְ א ֲֹה ָביו ְכ ֵצאת ַה ׁ ֶש ֶמ ׁש ִב ְגבֻ ָרתוֹ " )שופטים ה ,לא("!
ֲע ֵל ֶ
יב ּיה.
לְ עוֹ לָ ם דְּ נָ ֵקיט לֵ ּיה ְ ּבלִ ֵ ּ
וְ ָה ָא ַמר ָרבָ א:
ָּכל ַה ַּמ ֲעבִ יר ַעל ִמדּ וֹ ָתיו ַ -מ ֲעבִ ִירין לוֹ ַעל ָּכל ּ ְפ ׁ ָש ָעיו!
דִּ ְמ ַפ ְ ּייס ּו לֵ ּיה ו ִּמ ּ ַפ ֵ ּייס.

הוה
 135ל ֹא ִת ּקֹם וְ ל ֹא ִת ּטֹר ֶאת ְ ּבנֵ י ַע ֶּמ ָך וְ ָא ַהבְ ָּת לְ ֵר ֲע ָך ָּכמוֹ ָך ֲאנִ י יְ ָ ֹ
ֵּ 136כן יֹאבְ ד ּו כָ ל אוֹ יְ בֶ ָיך יְ הוָ ה וְ א ֲֹהבָ יו ְּכצֵ את ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ִ ּב ְגבֻ ָרתוֹ וַ ִּת ׁ ְשקֹט הָ ָא ֶרץ ַא ְר ָ ּב ִעים ׁ ָשנָה

רש"י
שאיו וקם .קמתו:
ווטר .איבה כחש בלבו:
איי כמותך שלא השאלתי זו
היא טירה .שהדבר שמור בלבו
ולא הסיחו מדעתו:
דקיט בליביה .ואם בא אחר
לקום קמתו בקיום המשפט
ישתוק .דמפייסו ליה .לבקש
מחילה:

מסכת יומא פרק ב' – " ָבּ ִראשׁוֹנָ ה"
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 .8כג ,א
יאין ֲאגו ָּדל ַ ּב ִּמ ְקדָּ ׁש".
יאין? ַא ַחת אוֹ ׁ ְש ַּתיִ ם ,וְ ֵאין מוֹ ִצ ִ
" ּו ַמה ֵהן מוֹ ִצ ִ
"א ַחת" ִ -מ ָ ּב ֲעיָא?!
"ש ַּתיִ ם"  -מוֹ צִ ִיאיןַ ,
ָה ׁ ְש ָּתאְ ׁ ,
ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
לֹא ַק ׁ ְשיָא:
ָּכאן ּ ְ -בבָ ִריא,
ָּכאן – ְ ּבחוֹ לֶ ה.
וְ ָה ַת ְניָא:
יאין,
"א ַחת  -מוֹ ִצ ִ
ַ
יאין.
ׁ ְש ַּתיִ ם ֵ -אין מוֹ ִצ ִ
ַ ּב ֶּמה דְּ ָב ִרים ֲאמו ִּריםּ ְ :ב ָב ִריא,
יאין.
ֲא ָבל ְ ּבחוֹ ֶלה ֲ -א ִפילּ ּו ׁ ְש ַּתיִ ם מוֹ ִצ ִ
יאין ׁ ְש ַּתיִ ם ,וְ ֵאין מוֹ נִ ין ָל ֶהן ֶא ָ ּלא ַא ַחת".
וְ ַהיְ ִח ִידין  -מוֹ ִצ ִ
וְ ֵאין מוֹ ִנין לוֹ ֶא ָּלא ַא ַחת?!
וְ ָה ַת ְניָא:
יאין לֹא ׁ ָש ִל ׁיש וְ לֹא ּגו ָּדל,
"אין מוֹ ִצ ִ
ֵ
ִמ ּ ְפנֵ י ָה ַר ָּמ ִאים.
וְ ִאם הוֹ ִציא ׁ ָש ִל ׁיש  -מוֹנִ ין לוֹ ,
ּגו ָּדל ֵ -אין מוֹ נִ ין ל ֹו,
ּ
וְ לֹא עוֹ ד ֶא ָ ּלא ׁ ֶשלּ וֹ ֶקה ִמן ַה ְממו ֶ ּּנה ַ ּב ָפ ִקיע"!
ַמאי "מוֹנִ ין לוֹ "?
ַנ ִמי ַא ַחת.
יע"?
"פ ִק ַ
ַמאי ּ ָ
ָא ַמר ַרב:
ַמ ְד ָרא.
"מ ְד ָרא"?
ַמאי ַ
ָא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
יש ּיה.
ַמ ְט ָר ָקא דְּ ַט ַ ּי ֵיעי דִּ ְפ ִסיק ֵר ׁ ֵ
ָא ַמר ַא ַ ּב ֵיי:
יע" )שקלים ה ,א(,
ֵמ ֵר ׁיש ֲהוָ ה ָא ִמי ָנאָ :הא דִּ ְתנַןּ ֶ " :בן ֵ ּב ָיבאי ְממו ֶ ּּנה ַעל ַה ּ ָפ ִק ַ
ָא ִמינָ אְ ּ :פ ִתילָ ָתא.
ְּכ ִד ְתנַ ן:
"מ ְ ּב ָל ֵאי ִמ ְכנְ ֵסי ַהכּ ֲֹהנִ ים ו ֵּמ ֶה ְמיָ ינֵ ֶיהן,
ִ
יעין ,ו ָּב ֶהן ָהי ּו ַמ ְד ִל ִיקין" )סוכה נא.(.
ֵמ ֶהן ָהי ּו ַמ ְפ ִק ִ
ֵּכיוָ ן דִּ ׁ ְש ַמ ֲענָא לְ ָהא דְּ ַת ְניָ א:
יע",
"וְ לֹא עוֹ ד ֶא ָ ּלא ׁ ֶשלּ וֹ ֶקה ִמן ַה ְממו ֶ ּּנה ַ ּב ּ ָפ ִק ַ
יע"?
"פ ִק ַ
ָא ִמינָאַ :מאי ּ ָ
נַגְ דָּ א.
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רש"י
חולה .איו יכול לכבש
אצבעותיו וכשמוציא אחת
יוצאה חבירתה עמה:
ויחידים .בחולין שאין יושבין
עם שאר בי אדם אלא שוכבין
או יושבין לבדם:
אלא אחד .אין מה אלא איש
אחד:
אין מוציאין .עם האצבע לא
שליש ולא גודל דאין מוציאין
שתים:
ואם הוציא שליש מוין לו.
שאיו רמאי לפי שהוא יכר
שאיו משי בי אדם שאין יכול
להרחיק זה מזה:
גודל .אם הוציא גודל אין מוין
לו כלל אלא מוציאין אותו
מבייהן:
הממוה בפקיע .הממוה על
רצועות המלקות:
שליש .אצבע שלישי אם הוציא
שלישי מוין לו קא סלקא
דעתיה מוין לו שים:
רצועות
דטייעי.
מטרקא
שוט
העשויה
ישמעאלים
לסוסים:
דפסיק רישיה .לכך קרויה
פקיעה שאיה רחבה בראשה
כשאר רצועות מלקות אלא
מפסקת בראשה לרצועות דקות
כדי שירגיש בה הסוס יותר
ופקיע לשון פיסוק וסדקים כמו
מבלאי מכסי הכהים מפקיעין
לשון קריעה:
דתן .במסכת שקלים )פ''ה
משה א(:
ביבאי .שם האיש:
היו מפקיעין .לעשות פתילות
לשמחת בית השואבה בחג:
גדא .רצועות מלקות:
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 .9כג ,א
שה ׁ ֶש ָהי ּו ׁ ְשנֵ ֶיהן ׁ ָשוִ ין ,וְ ָר ִצין וְ עוֹ ִלין ַ ּב ֶ ּכ ֶב ׁש,
"מ ֲע ֶ ׂ
ַ
]וְ ָד ַחף ֶא ָחד ֵמ ֶהן ֶאת ֲח ֵבירוֹ  ,וְ נָ ַפל וְ נִ ׁ ְש ְ ּב ָרה ַרגְ ל ֹו"[.
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
שה ִ ּב ׁ ְשנֵ י כּ ֲֹהנִ ים ׁ ֶש ָהי ּו ׁ ְשנֵ ֶיהן ׁ ָשוִ ין,
"מ ֲע ֶ ׂ
ַ
וְ ָר ִצין וְ עוֹ ִלין ַ ּב ֶ ּכ ֶב ׁש,
ָק ַדם ֶא ָחד ֵמ ֶהן ְלתוֹ ְך ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת ׁ ֶשל ֲח ֵבירוֹ  ,137נָ ַטל ַס ִ ּכין וְ ָת ַקע לוֹ ְ ּב ִלבּ וֹ .
ש ָר ֵאל ׁ ִש ְמע ּו!
ָע ַמד ַר ִ ּבי ָצדוֹ ק ַעל ַמ ֲעלוֹ ת ָהאו ָּלם ,וְ ָא ַמרַ :א ֵחינ ּו ֵ ּבית יִ ְ ׂ
138
ָ
ֲה ֵרי הוּא אוֹ ֵמרִּ " :כי יִ ּ ָמ ֵצא ָחלָ ל ָ ּב ֲא ָד ָמה  ...וְ יָ ְצא ּו זְ ֵקנֶ ָיך וְ ׁשֹ ְפ ֶטיך" )דברים כא ,א-ב(.
ָאנ ּוַ ,על ִמי ְל ָה ִביא ֶעגְ ָלה ֲערו ָּפה ַ -על ָה ִעיר?
אוֹ ַעל ָה ֲעזָ רוֹ ת?
ָ ּגע ּו ָ ּכל ָה ָעם ִ ּב ְב ִכ ָ ּיה.
ָ ּבא ָא ִביו ׁ ֶשל ִּתינוֹ ק ו ְּמ ָצאוֹ ְ ּכ ׁ ֶשהוּא ְמ ַפ ְר ּ ֵפר,
ָא ַמרֲ :ה ֵרי הוּא ַ ּכ ּ ָפ ַר ְת ֶכם,
וַ ֲע ַדיִ ין ְ ּבנִ י ְמ ַפ ְר ּ ֵפר וְ לֹא נִ ְט ְמ ָאה ַס ִ ּכין.
יהם ָט ֳה ַרת ָ ּכ ִלים יוֹ ֵתר ִמ ׁ ּ ְש ִפיכוּת דָּ ִמים,
ְל ַל ֶּמ ְד ָך ׁ ֶש ָ ּק ׁ ָשה ֲע ֵל ֶ
ְ
וְ ֵכן הוּא אוֹ ֵמר" :וְ גַ ם דָּ ם ִנָקי ׁ ָש ַפך ְמנַ ּׁ ֶשה ַה ְר ֵ ּבה ְמאֹד,
ַעד ֲא ׁ ֶשר ִמ ֵּלא ֶאת יְ רו ׁ ָּשלַ יִ ם ּ ֶפה לָ ֶפה") 139מלכים ב' כא ,טז(".

רש"י
על מעלות האולם .בהר הבית
אולמות הרבה בה שם הורדוס
כמו שכתוב בספר יוסף בן גוריון
על מעלות האולם בהר הבית
אולמות גרסין בתוספתא:
על מי להביא .משל מי תלקח
מן היושבים בעיר או מן
הכהים שומרי עזרה:
געו .צעקו:
הרי הוא כפרתכם .מיתתו
תכפר עליכם:
ארבע אמות מאי עבידתייהו.
גבי מרוצת שפיכות דמים:

ֵהי ַמ ֲעשֶׂ ה ָק ֵדים?
"נ ׁ ְש ְ ּב ָרה ַר ְגלוֹ " ַּ -ת ִּקינ ּו?!
ִאילֵ ָימא :דִּ ׁ ְש ִפיכוּת דָּ ִמיםָ ,ה ׁ ְש ָּתא ַא ׁ ּ ְש ִפיכוּת דָּ ִמים  -לָ א ַּת ִּקינ ּו ּ ְפיָ ָיסאַ ,א ִ ּ
נִש ְ ּב ָרה ַרגְ לוֹ ָק ִדים,
ֶא ָּלא :דְּ ׁ ְ
ּ
ּ
"א ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת" ַמאי ֲעבִ ְיד ַּתיְיה ּו?
וְ כֵ יוָ ן דְּ ַת ִקינ ּו ְפ ָי ָיסא ַ -
ֶא ָּלא ,לְ עוֹ לָ ם דִּ ׁ ְשפִ יכוּת דָּ ִמים ָק ֵדים,
ּו ֵמ ִע ָ ּיק ָרא ָסבוּרַ :א ְק ַראי ְ ּב ָעלְ ָמא הוּא,
ֵּכיוָ ן דְּ ָחזֵ י ֲא ִפילּ ּו ִמ ֵּמילָ א ֲאת ּו לִ ֵידי ַס ָּכנָה,
ָיסא.
ַּת ִּקינ ּו ַר ָ ּבנַ ן ּ ְפי ָ

 137בירושלמי הגירסהָ :ק ַדם ֶא ָחד ֵמ ֶהן ְל ְ
תוֹך ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת ׁ ֶשל ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח
ש ֶדה ל ֹא נוֹ ַדע ִמי הִ ָּכה ּו .ב וְ יָ צְ א ּו זְ ֵקנֶ ָיך וְ ׁש ְֹפ ֶט ָיך ו ָּמ ְדד ּו ֶאל ֶה ָע ִרים ֲא ׁ ֶשר ְסבִ יבֹת ֶה ָחלָ ל
 138א ִּכי ָּיִמצֵ א ָחלָ ל ַ ּב ֲא ָד ָמה ֲא ׁ ֶשר ה' ֱאל ֶֹה ָיך נ ֵֹתן לְ ָך לְ ִר ׁ ְש ָּת ּה נ ֵֹפל ַ ּב ּ ָ ׂ
 139וְ גַ ם דָּ ם נָ ִקי ׁ ָש ַפ ְך ְמנַ ּׁ ֶשה ַה ְר ֵ ּבה ְמאֹד ַעד ֲא ׁ ֶשר ִמ ֵּלא ֶאת יְ רו ׁ ָּש ִַלם ּ ֶפה לָ ֶפה לְ בַ ד ֵמ ַח ּ ָטאתוֹ ֲא ׁ ֶשר ֶה ֱח ִטיא ֶאת יְ הו ָּדה לַ ֲעשׂוֹ ת ָה ַרע ְּב ֵעינֵ י ה '

אשׁוֹנה"
ָ
"בּ ִר
מסכת יומא פרק ב' – ָ
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 .10כג ,א-ב
"ע ַמד ַר ִ ּבי ָצדוֹ ק ַעל ַמ ֲעלוֹ ת ָהאו ָּלם ,וְ ָא ַמר:
ָ
ש ָר ֵאל ׁ ִש ְמע ּו!
" ַא ֵחינ ּו ֵ ּבית יִ ְ ׂ
ֲה ֵרי הוּא אוֹ ֵמרִּ " :כי יִ ּ ָמ ֵצא ָחלָ ל ָ ּב ֲא ָד ָמה") 140דברים כא ,א-ב(.
ֲאנַ ןַ ,על ִמי ְל ָה ִביא ַ -על ָה ִעיר אוֹ ַעל ָה ֲעזָ רוֹ ת?".
וִ יְרו ׁ ָּשלַ יִ ם ַ ּב ת ַא ּתוֹ ֵיי ֶעגְ לָ ה ֲערו ָּפה ִהיא?!
וְ ָה ַת ְניָא:
ש ָרה דְּ ָב ִרים נֶ ֶא ְמר ּו ִ ּבירו ׁ ָּש ַליִ ם" ,וְ זוֹ ַא ַחת ֵמ ֶהן:
"ע ָ ׂ
ֲ
יאה ֶעגְ ָלה ֲערו ָּפה"!
כג,ב " ֵאינָ ּה ְמ ִב ָ

רש"י
עשרה דברים .בבבא קמא
חשיב לה בפרק מרובה )דף
פב:(:
איה מביאה עגלה ערופה.
דכתיב )דברים כא( כי ימצא
חלל באדמה וגו' לרשתה ואין
ירושלים ירושה דקסבר לא
תחלקה לשבטים:
תלמודא .ראייה:

וְ עוֹ ד" ,ל ֹא נוֹ ַדע ִמי ִה ָּכה ּו" )דברים כא ,א( ְּכ ִתיב,
וְ ָהא  -נוֹ ַדע ִמי ִה ָּכה ּו!
ֶא ָּלאְּ ,כ ֵדי לְ ַה ְרבּ וֹ ת ִ ּבבְ כִ ּיָה.

"בא ָא ִביו ׁ ֶשל ִּתינוֹ ק ו ְּמ ָצאוֹ ְ ּכ ׁ ֶשהוּא ְמ ַפ ְר ּ ֵפר,
ָּ
ָא ַמרֲ :ה ֵרי הוּא ַ ּכ ּ ָפ ַר ְת ֶכם ,וַ ֲע ַדיִ ין ְ ּבנִ י ַק ָ ּיים.
יהם ָט ֳה ַרת ֵ ּכ ִלים יוֹ ֵתר ִמ ׁ ּ ְש ִפיכוּת דָּ ִמים".
ְל ַל ֶּמ ְד ָך ׁ ֶש ָ ּק ׁ ָשה ֲע ֵל ֶ
יב ֲעיָא לְ ה ּו:
ִא ַ ּ
ׁ ְש ִפיכוּת דָּ ִמים  -הוּא דְּ זַ לֲ ,א ָבל ָט ֳה ַרת ֵּכלִ ים ִּ -כ ְד ָק ְי ָימא ָק ְי ָימא,
אוֹ דִּ ילְ ָמא:
ׁ ְש ִפיכוּת דָּ ִמים ִּ -כ ְד ָק ְי ָימא ָק ְי ָימאֲ ,אבָ ל ָט ֳה ַרת ֵּכלִ ים ִ -היא דַּ ֲח ִמ ָירא?
ָּתא ׁ ְש ַמע:
ְ
ִמדְּ ָקא נָ ֵסיב לָ ּה ַּתלְ מו ָּדא" :וְ גַ ם דָּ ם נָ ִקי ׁ ָש ַפך ְמנַ ֶ
ְימא ָק ְי ָימא.
ׁ ְש ַמע ִמי ָּנ ּהְ ׁ :ש ִפיכוּת דָּ ִמים  -הוּא דְּ זַ ל ,וְ ָט ֳה ַרת ֵּכלִ ים ִּ -כ ְד ָקי ָ

ּׁשה") 141מלכים ב' כא ,טז(,

ש ֶדה ל ֹא נוֹ ַדע ִמי הִ ָּכה ּו .ב וְ יָ צְ א ּו זְ ֵקנֶ ָיך וְ ׁשֹפְ ֶט ָיך ו ָּמ ְדד ּו ֶאל ֶה ָע ִרים ֲא ׁ ֶשר ְסבִ יבֹת ֶה ָחלָ ל
 140א ִּכי ָּיִמצֵ א ָחלָ ל ַ ּב ֲא ָד ָמה ֲא ׁ ֶשר ה' ֱאל ֶֹה ָיך נ ֵֹתן לְ ָך לְ ִר ׁ ְש ָּת ּה נ ֵֹפל ַ ּב ּ ָ ׂ
 141וְ גַ ם דָּ ם נָ ִקי ׁ ָש ַפ ְך ְמנַ ּׁ ֶשה ַה ְר ֵ ּבה ְמאֹד ַעד ֲא ׁ ֶשר ִמ ֵּלא ֶאת יְ רו ׁ ָּש ִַלם ּ ֶפה לָ ֶפה לְ בַ ד ֵמ ַח ּ ָטאתוֹ ֲא ׁ ֶשר ֶה ֱח ִטיא ֶאת יְ הו ָּדה לַ ֲעשׂוֹ ת ָה ַרע ְּב ֵעינֵ י ה '
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 .11כג ,ב – כד ,א
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
"" ּו ָפ ׁ ַשט  ...וְ לָ ַב ׁש ְ ּבגָ ִדים ֲא ֵח ִרים וְ הוֹ ִציא ֶאת ַהדֶּ ֶ
ׁשוֹ ְמ ַענִ י ְ ּכ ֶד ֶר ְך יוֹ ם ַה ִ ּכ ּפו ִּריםֶ ׁ ,ש ּפוֹ ׁ ֵשט ִ ּב ְג ֵדי קוֹ ֶד ׁש וְ לוֹ ֵב ׁש ִ ּבגְ ֵדי ח ֹול,
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרּ " :ו ָפ ׁ ַשט ֶאת ְ ּב ָג ָדיו וְ לָ ַב ׁש ְ ּב ָג ִדים ֲא ֵח ִרים" ַ -מ ִ ּק ׁיש ְ ּב ָג ִדים ׁ ֶשלּ וֹ ֵב ׁש ִל ְב ָג ִדים ׁ ֶש ּפוֹ ׁ ֵשט,
ַמ ה ְ ּל ַה ָ ּלן ּ ִ -ב ְג ֵדי קוֹ ֶד ׁש,
ַאף ָ ּכאן ּ ִ -בגְ ֵדי קוֹ ֶד ׁש.
"א ֵח ִרים"?
ִאם ֵ ּכןַ ,מה ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרֲ :
ּ ְפחו ִּתין ֵמ ֶהן.
יעזֶ ר אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ימד ַעל ַהכּ ֲֹהנִ ים ַ ּב ֲע ֵלי מו ִּמין ֶ ׁ -ש ְ ּכ ׁ ֵש ִרין ְלהוֹ ִציא ַה דֶּ ׁ ֶשן".
" ֲא ֵח ִרים וְ הוֹ צִ יא" ִ -ל ֵּ
ׁשן") 142ויקרא ו ,ד(,

ָא ַמר ָמר:
"א ֵח ִרים" ְ ּ -פחו ִּתין ֵמ ֶהן",
" ֲ
ִּכ ְד ָתנָא דְּ בֵ י ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵע אל,
דְּ ָתנָא דְּ בֵ י ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל:
"בגָ ִדים ׁ ֶש ִ ּב ׁ ּ ֵשל ָ ּב ֶהן ְק ֵד ָרה ְל ַרבּ וֹ  -לֹא יִ ְמזוֹ ג ָ ּב ֶהן כּ וֹ ס ְל ַרבּ וֹ ".
ְּ
ָא ַמר ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש:
ְּכ ַמ ֲחלוֹ ֶקת ְ ּבהוֹ צָ ָאה,
ָּכ ְך ַמ ֲחלוֹ ֶקת ַ ּב ֲה ָר ָמה.
וְ ַר ִ ּבי יוֹ ָח ָנן ָא ַמר:
ַמ ֲחלוֹ ֶקת ּ ְ -בהוֹ צָ ָאה,
ֲא ָבל ַ ּב ֲה ָר ָמה  -דִּ בְ ֵרי ַהכּ ֹל ֲעבוֹ ָדה ִהיא.
ַמאי ַט ְע ָמא דְּ ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש?
ָא ַמר לָ ְך:
ִאי ָסלְ ָקא דַּ ֲע ָת ְךֲ ' :עבוֹ ָדה' ִהיא,
143
י ֵׁש לְ ָך ֲעבוֹ ָדה ׁ ֶש ְּכ ׁ ֵש ָירה ִ ּב ׁ ְש ֵני ֵּכלִ ים ?!
וְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן?

רש"י
תלמוד לומר בגדיו בגדים ומה
תלמוד לומר אחרים פחותין
מהן .כגון שחקים או מפשתן
שאיו מוצהב ואין דמיהם
מלכלכם
שהאפר
יקרים
כשושאו חוץ למחה גאי למלך
שיהא משמש בהן על המזבח
בעבודת אכילה:
אחרים והוציא לימד על
הכהים בעלי מומין .האי
אחרים אכהן קאי כלומר כהים
שהן אחרים מרוחקים משאר
עבודות כשירין לעבודה זו:
אל ימזוג בהן לרבו .לפי
שתעשו ותלכלכו בבישול
קדירה אף כאן לעין הוצאת
הדשן אין כבוד המלך לשרת
בהן שירות אחר:
כמחלוקת בהוצאה .כשם שרבי
אליעזר מכשיר בעלי מומין
להוצאה כך מכשירן להרמה:
שכשירה בשי כלים .והכא מדו
בד ומכסי בד הוא דכתיב:
גלי רחמא בכתות ובמכסים.
ולימדך שאיה כשירה בבגדי
חול שלו ומאליך אתה למד
שהיא עבודה וצריכה אף מצפת
ואבט:
מאי שא הי .דקט מאחר
שצריכין כלן לשתוק מייהו
ואא ידעא מדכתיב בהו כהן
עבודה היא:
מדו כמדתו .כאן לימדך שיהא
כתות כהים למדת קומתו לא
גררות ולא מסולקות והכי
אמרין בזבחים )דף יח:(.
ילבש על בשרו .משמע שלובש
בעודו ערום שאין עליו אלא
בשרו דאי לא תימא הכי על
בשרו למאי כתביה:
דווקא
דאמר
ולרשב''ל.
כתביהו ולמימרא דאיה
צריכה ארבעה פקא ליה הך
תרתי דרשות מלשון המקרא
ששיה בלשוו שלא כתיב
כתות למימרא מדו כמדתו
ושלא יקדים דבר למכסים מעל
בשרו יתירא פקא ליה:

ַ ּג ֵּלי ַר ֲח ָמנָא ִ ּבכְ תוֹ נֶת ו ִּמכְ נָ ַסיִם ,וְ הוּא ַהדִּ ין לְ ִמצְ ֶנ ֶפת וְ ַא ְב ֵנט.
ו ַּמאי ׁ ְשנָא ָה ֵני?
" ִמדּ וֹ ַבד" ִ -מדּ וֹ ְּכ ִמדָּ תוֹ .
" ִמכְ נְ ֵסי ַבד" – לְ כִ ְד ַת ְניָ א:
" ִמ ַ ּניִ ן ׁ ֶשלּ ֹא יְ ֵהא דָּ ָבר קוֹ ֵדם ַל ִּמ ְכנָ ַסיִ ם?
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :ו ִּמכְ נְ ֵסי ַבד יִ לְ ַ ּב ׁש ַעל ְ ּב ָשׂ רוֹ " )ויקרא ו ,ג(".
וְ ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש?
"מדּ ֹו" – ְּכ ִמדָּ תוֹ " ִ -מדְּ ַא ּ ְפ ֵק ּיה ַר ֲח ָמנָא ִ ּבלְ ׁשוֹ ן " ִמדּ וֹ ".
" ִ
 142ו ָּפ ׁ ַשט ֶאת ְ ּבגָ ָדיו וְ לָ ַב ׁש ְ ּב ָג ִדים ֲא ֵח ִרים וְ הוֹצִ יא ֶאת ַהדֶּ ׁ ֶשן ֶאל ִמחוּץ לַ ַּמ ֲחנֶה ֶאל ָמקוֹ ם ָטהוֹ ר
שר ֹו וְ הֵ ִרים ֶאת ַה דֶּ ׁ ֶשן ֲא ׁ ֶשר ּת ֹאכַ ל ָה ֵא ׁש ֶאת הָ עֹלָ ה ַעל ַה ּ ִמזְ ֵ ּב ַח וְ ָשׂ מוֹ ֵאצֶ ל ַה ּ ִמזְ ֵ ּב ַח" )ויקרא ו  ,ג (
" 143וְ לָ ַב ׁש ַהכּ ֵֹהן ִמדּ וֹ בַ ד ו ִּמכְ נְ ֵסי בַ ד ִילְ ַ ּב ׁש ַעל ְ ּב ָ ׂ

אשׁוֹנה"
ָ
"בּ ִר
מסכת יומא פרק ב' – ָ
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שרוֹ " ָנ ְפ ָקא.
"שלּ ֹא יְ ֵהא דָּ ָבר קוֹ ֵדם ַל ִּמ ְכנָ ַסיִ ם" ֵ -מ" ַעל ְ ּב ָ ׂ
ֶׁ
נֵי ָמא ְּכ ַת ּנ ֵָאי:
"" ַעל ְ ּב ָשׂ רוֹ " ַ -מה ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :יִ לְ ַ ּב ׁש"?
ְל ָה ִביא ִמ ְצנֶ ֶפת וְ ַא ְבנֵ ט ַל ֲה ָר ָמה,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה.
ַר ִ ּבי דּ וֹ ָס א אוֹ ֵמר:
ְל ַרבּ וֹ ת ִ ּבגְ ֵדי כּ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל ְ ּביוֹ ם ַה ִ ּכ ּפו ִּרים ׁ ֶש ְ ּכ ׁ ֵש ִירין ְלכ ֵֹהן ֶה ְדיוֹ ט.
ָא ַמר ַר ִ ּבי:
ׁ ְש ֵּתי ְּת ׁשוּבוֹ ת ַ ּבדָּ ָבר,
ֲח ָדא :דְּ ַא ְבנֵ טוֹ ׁ ֶשל כּ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל  -לֹא זֶ ה ה ּוא ַא ְבנֵ טוֹ ׁ ֶשל כּ ֵֹהן ֶה ְדיוֹ ט!
וְ עוֹדּ ְ :ב ָג ִדים ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ַּת ַּמ ׁ ְש ָּת ָ ּב ֶהן ְקדו ׁ ָּשה ֲחמו ָּרה ִּ -ת ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש ָ ּב ֶהן ְקדו ׁ ָּשה ַק ָ ּלה?!
ֶא ָ ּלא ַמה ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :יִ לְ ַ ּב ׁש"?
כד,א ְל ַרבּ וֹ ת ֶאת ַה ׁ ּ ְש ָח ִקים".
""וְ ִה ִּנ ָיחם ׁ ָש ם") 144ויקרא טז ,כג( ְ -מ ַל ֵּמד ׁ ֶש ְטעוּנִ ין ְ ּגנִ יזָ ה.
ַר ִ ּבי דּ וֹ ָס א אוֹ ֵמר:
ְראוּיִ ן ֵהן ְלכ ֵֹהן ֶה ְדיוֹ ט,
ו ַּמה ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :וְ ִה ִּנ ָיחם ׁ ָש ם"?
ׁ ֶשלּ ֹא יִ ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש ָ ּב ֶהן יוֹ ם ַה ִ ּכ ּפו ִּרים ַא ֵחר".
ַמאי לָ אוּ ְ ,ב ָהא ָק ִמ ְיפלְ גֵ י:
דְּ ָמר ָס ַברֲ :עבוֹ ָדה ִהיא,
ו ָּמר ָס ַבר :לָ או ֲעבוֹ ָדה ִהיא!
לֹא,
דְּ כו ֵּּלי ָעלְ ָמאֲ :עבוֹ ָדה ִהיא,
וְ ָהכָ א ּ ְ -ב ָהא ָק ִמיפְ לְ גֵ י:
ָמר ָסבַ ר :צְ ִריכָ א ְק ָרא לְ ַרבּ וֹ יֵי,
ו ָּמר ָס ַבר :לָ א ְצ ִריכָ א ְק ָרא לְ ַרבּ וֹ יֵי.

 144וּבָ א ַא ֲהרֹן ֶאל א ֶֹהל מוֹ ֵעד וּפָ ׁ ַשט ֶאת ִ ּבגְ ֵדי ַה ָ ּבד ֲא ׁ ֶשר לָ בַ ׁש ְ ּבבֹאוֹ ֶאל ַה ּק ֶֹד ׁש וְ ִה ִּנ ָיחם ׁ ָש ם

רש"י
על בשרו מה ת''ל .גבי הרמת
הדשן כתיב ולבש הכהן וגו'
והוה ליה למכתב ומכסי בד על
בשרו ומהדר מי אולבש
דרישיה דקרא מה ת''ל שוב
ילבש במכסים לרבות עוד
לבישה כיוצא בה ומרבה שי
בגדים החסרים כאן מכהות
הדיוט:
רבי דוסא אומר .להביא ארבעה
בגדי לבן ששמש בהן כהן גדול
ביום הכפורים שכשרין להדיוט
כל השה ואתיא ילבש ילבש
מהתם דלא תימא והיחם שם
כתיב בהו לומר שטעוין גיזה
דס''ל לר' דוסא והיחם שם
שלא ישתמש בהן ליום
הכפורים אחר כדאמרין בפ''ק
)דף יב:(:
אבטו של כהן גדול .ביום
הכפורים שהוא של בוץ לא זהו
אבטו של כהן הדיוט לעולם
לפי שאיו משמש אלא בשל
כלאים:
לרבות שחקים .שכשירין לכל
עבודה ובלבד שלא יהו מקורעין
והכי קאמר בזבחים )דף יח(.
ואזדא רבי דוסא לטעמיה לא
שייך הכא למימר דהא כולה
מלתא א גב גררא סבה:
מאי לאו .רבי יהודה ורבי דוסא
בהא פליגי דר''י דדריש ילבש
להביא מצפת ואבט סבר
עבודה היא ובעי מצפת ואבט
ור' דוסא סבר לאו עבודה היא
ולא בעי מצפת ואבט:
צריכא קרא לרבויי .דלא תימא
הי דווקא ולמימרא דלאו
עבודה:
ומר סבר לא צריכא לרבויי לה
מקראי .דכיון דגלי בה כתות
בד קדש ומכסי קדש אשמעין
דעבודה היא ובעיא כולהו וכי
אתא קרא לרבויי לבגדי יוה''כ
אתא:
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 .12כד ,א
ָ ּב ֵעי ַר ִ ּבי ָאבִ ין:
ְּתרו ַּמת ַהדֶּ ׁ ֶשן ּ ְ -בכַ ָּמה?
ִמ ְּתרו ַּמת ַמ ֲע ֵׂשר 145יָלְ פִ ינַן לָ ּה,
אוֹ ִמ ְּתרו ַּמת ִמ ְד ָין 146יָלְ ִפי ַנן לָ ּה?
ָּתא ׁ ְש ַמע:
דְּ ָתנֵי ַר ִ ּבי ִח ּיָיא:
"נֶ ֱא ַמר ָ ּכאן " :וְ ֵה ִרים") 147ויקרא ו ,ג(,
וְ נֶ ֱא ַמר ְל ַה ָ ּלן " :וְ ֵה ִרים") 148ויקרא ו ,ח(,
ַמ ה ְ ּל ַה ָ ּלן ּ ְ -בקו ְּמצוֹ ַ ,אף ָ ּכ אן ּ ְ -בקו ְּמצוֹ ".

רש"י
מתרומת מעשר ילפין לה .דהא
והרים כתיב לשון והרמותם
ממו )במדבר יח( והויא באומד
אחד מעשרה בדשן המערכה:
או מתרומת מדין .דכתיב )שם
לא( והרמות מכס לה' וגו' אחד
פש מחמש המאות:
תא שמע .דמהרמת קומץ ילפין
לה לא יפחות מאומד מלא
הקומץ ואם רצה להוסיף יוסיף
דהא ליכא למימר דווקא קאמר
דהא לא אפשר לפשוט ברמץ
גחלים רותחות ידיו לקמוץ:

שר ִמן-
שר ֲא ׁ ֶשר נָ ַת ִּתי לָ כֶ ם ֵמ ִא ָּתם ְ ּבנַ ֲחלַ ְתכֶ ם וַ ֲה ֵרמ ֶֹתם ִמ ֶּמנּ ּו ְּתרו ַּמת ה' ַמ ֲע ֵ ׂ
 145וְ ֶאלַ -הלְ וִ ִ ּים ְּת ַד ֵּבר וְ ָא ַמ ְר ָּת ֲאלֵ ֶהם ִּכיִ -ת ְקח ּו ֵמ ֵאת ְ ּבנֵ י-יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאתַ -ה ַּמ ֲע ֵ ׂ
ַה ַּמ ֲע ֵ ׂ
שר )במדבר יח ,כו(
 146וַ ֲה ֵרמ ָֹת ֶמכֶ ס לַ ה' ֵמ ֵאת ַאנְ ׁ ֵשי ַה ּ ִמלְ ָח ָמה ַה ּי ֹצְ ִאים לַ ָ ּצבָ א ֶא ָחד נֶ ֶפ ׁש ֵמ ֲח ֵמ ׁש ַה ּ ֵמאוֹ ת ִמןָ -ה ָא ָדם ו ִּמןַ -ה ָ ּב ָקר ו ִּמןַ -ה ֲחמ ִֹרים ו ִּמןַ -ה ּצ ֹאן) .במדבר לא ,כח (
שמ ֹו ֵא ֶצל ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח
שרוֹ וְ ֵה ִרים ֶאת הַ דֶּ ׁ ֶשן ֲא ׁ ֶשר ּתֹאכַ ל ָה ֵא ׁש ֶאת ָהעֹלָ ה ַעל הַ ִּמזְ ֵ ּב ַח וְ ָ ׂ
 147וְ לָ ַב ׁש ַהכּ ֵֹהן ִמדּ וֹ בַ ד ו ִּמכְ נְ ֵסי בַ ד יִלְ ַ ּב ׁש ַעל ְ ּב ָ ׂ
יהוה
 148וְ ֵה ִרים ִמ ֶּמ ּנ ּו ְ ּב ֻק ְמצוֹ ִמ ּסֹלֶ ת ַה ִּמנְ ָחה ו ִּמ ּׁ ַש ְמנָ ּה וְ ֵאת ָּכל הַ ְּלבֹנָ ה ֲא ׁ ֶשר ַעל ַה ִּמנְ ָחה וְ ִה ְק ִטיר הַ ִּמ זְ ֵ ּב ַח ֵר ַיח נִ יח ַֹח ַאזְ ָּכ ָר ָתהּ לַ ָ ֹ

אשׁוֹנה"
ָ
"בּ ִר
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 .13כד ,א-ב
ָא ַמר ַרב:
ַא ְר ַ ּבע ֲעבוֹ דוֹ ת ,זָ ר ַח ּיָיב ֲעלֵ ֶיהן ִמ ָיתה :זְ ִר ָיקה,
וְ ַה ְק ָט ָרה,
וְ נ ּ
ִיסו ְּך ַה ַּמיִם,
וְ נ ּ
ִיסו ְּך ַה ַ ּייִן.
וְ לֵ וִ י ָא ַמר:
ַאף ְּתרו ַּמת ַהדֶּ ׁ ֶשן.
וְ כֵ ן ָּת ֵני לֵ וִ י ְ ּב ַמ ְת ִנ ֵית ּיה:
"אף ְּתרו ַּמת ַהדֶּ ׁ ֶשן".
ַ
ַמאי ַט ְע ָמא דְּ ַרב?
דִּ כְ ִתיב" :וְ ַא ָּתה ו ָּבנֶ ָיך ִא ְּת ָך ִּת ׁ ְש ְמר ּו ֶאת ְּכ ֻה ַּנ ְתכֶ ם לְ כָ ל דְּ ַבר ַה ּ ִמזְ ֵ ּב ַח וּלְ ִמ ֵ ּבית לַ ּ ָפרֹכֶ ת וַ ֲע ַב ְד ֶּתם,
ֲעבֹ ַדת ַמ ָּתנָ ה ֶא ֵּתן ֶאת ְּכ ֻה ַּנ ְתכֶ ם וְ ַה ָּזר ַה ָ ּק ֵרב י ו ָּמת" )במדבר יח ,ז(.
" ֲעבוֹ ַדת ַמ ָּתנָ ה"  -וְ לֹא ֲעבוֹ ַדת ִסילּ וּק.
ּ
"וַ ֲע ַב ְד ֶּתם" ֲ -עבוֹ ָדה ַּת ָּמה ,וְ לֹא ֲעבוֹ ָדה ׁ ֶשי ֵׁש ַא ֲח ֶר ָיה ֲעבוֹ ָדה.
וְ לֵ וִ י?
ַר ֵ ּבי ַר ֲח ָמנָא" :לְ כָ ל דְּ ַבר ַה ּ ִמזְ ֵ ּב ַח".
וְ ַרב?
ַההוּא  -לְ ַא ּתוֹ ֵיי ׁ ֶש ַבע ַה ָ ּזאוֹ ת ׁ ֶש ִ ּב ְפ ִנים וְ ׁ ֶש ַ ּב ְמצוֹ ָרע.
וְ לֵ וִ י?
נ ְָפ ָקא לֵ ּיה ִמ"דְּ בַ ר" וְ "כָ ל דְּ בַ ר".
וְ ַרב?
"דְּ בַ ר" וְ "כָ ל דְּ ַבר" לָ א דָּ ֵר ׁיש.
וְ ֵא ָימא" :לְ כָ ל דְּ ַבר ַה ּ ִמזְ ֵ ּב ַח" ְּ -כלָ ל,
" ֲעבוֹ ַדת ַמ ָּתנָ ה" – ּ ְפ ָרט,
ְּכלָ ל ו ְּפ ָרט ֵ -אין ַ ּב ְּכ לָ ל ֶא ָּלא ַמה ׁ ּ ֶש ַ ּב ּ ְפ ָרט,
ֲעבוֹ ַדת ַמ ָּת ָנה ִ -אין,
ֲעבוֹ ַדת ִסילּ וּק  -לָ א!
ָא ַמר ְק ָרא:
כד,ב "וּלְ ִמ ֵ ּבית לַ ּ ָפרֹכֶ ת וַ ֲע ַב ְד ֶּתם" )במדבר יח ,ז(,
ֶאל ִמ ֵ ּבית לַ ּ ָפרוֹ כֶ ת  -הוּא דַּ ֲעבוֹ ַדת ַמ ָּתנָה וְ לֹא ֲעבוֹ ַדת ִסילּ וּק,
ָהא ַ ּבחוּץ ֲ -א ִפילּ ּו ֲעבוֹ ַדת ִסילּ וּק.
ִאי ָהכִ י" ,וַ ֲע ַב ְד ֶּתם" ִנַמי,
ֶאל ִמ ֵ ּבית לַ ּ ָפרוֹ כֶ ת  -הוּא דַּ ֲעבוֹ ָדה ַּת ָּמה וְ לֹא ֲעבוֹ ָדה ׁ ֶש ּי ֵׁש ַא ֲח ֶר ָיה ֲעבוֹ ָדה,
ָהא ָ ּבח ּוץ ֲ -א ִפילּ ּו ֲעבוֹ ָדה ׁ ֶש ּי ֵׁש ַא ֲח ֶר ָיה ֲעבוֹ ָדה!

רש"י
ארבע עבודות כו' .אע''פ שכולן
מוזהר עליהן זר אין חיוב מיתה
אלא בארבע האלו כדמפרש
ואזיל:
ואתה וביך אתך וגו' .סיפיה
דקרא והזר הקרב יומת:
עבודת מתה .שאתה ותן על
המזבח ולא עבודת סילוק
שאתה מסלק וסר מעל המזבח
כגון תרומת הדשן:
עבודה תמה .עבודה שהיא
גומרת ומתממת את הדבר ולא
שיש אחריה עבודה כגון שחיטה
וקבלה והולכה שיש אחריה
זריקה אבל זריקה עבודה
אחרוה שבדם וכן הקטרה
בקומץ מחה ובאברים ופדרים
וכן יסוך היין בכל השה וכן
המים בחג:
לכל דבר המזבח .לרבות עבודת
סילוק אם עבודה תמה היא כגון
תרומת הדשן:
שבע הזאות שבפים .שמזה על
הפרוכת מפר העלם דבר ופר
משיח ושל יוה''כ ושבמצורע
שמזה מלוג שמן בהיכל כדכתיב
)ויקרא יד( והזה מן השמן
באצבעו וגו' דסלקא דעתך
אמיא לאו דבר המזבח הוא
להכי רבי לכל:
ולוי פקא להו .כולהו מייה
מדבר לכל דבר דהא דבר
המזבח גופיה יתירה הוא וגמר
מייה תרומת הדשן ומריבויא
דלכל דריש ביה הזאה
הפימית:
ולמבית לפרוכת .אפסיק בין
כללא לפרטא מבית לפרוכת
הוא דעבודת מתה כגון הזאות
שבין הבדים דיום הכפורים
ותית קטורת על האש:
ולא עבודת סילוק .כגון הוצאת
כף ומחתה שהכהן גדול מכיס
שם לקטורת יוה''כ ומיח בין
הבדים ואח''כ חוזר ומוציאן:
אי הכי ועבדתם מי מבית
לפרוכת דעבודה תמה .כגון
תית קטורת על האש:
ולא שיש אחריה עבודה .הולכת
כף ומחתה שיש אחריה חפיה
והקטרה:
ועבדתם הדר ערביה .לעין
עבודה תמה שהוי''ו מוסיף
לעין ראשון אבל עבודת מתה
לא מיהדר אלא אמבית לפרוכת
דלקמיה דלא כתיב ביה וי''ו:
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 .14כד ,ב
ָ ּב ֵעי ָר ָבא:
ֲעבוֹ ַדת ִסילּ וּק ַ ּב ֵהיכָ ל – ַמה ּו?
לִ ְפנִים ְמ ַד ִּמינַן לֵ ּיה,
אוֹ :
לְ חוּץ ְמ ַד ִּמינַן לֵ ּיה?
ֲה ַדר ּ ָפ ׁ ְש ָטאִ " :מ ֵ ּבית"" ,וּלְ ִמ ֵ ּבית") 149במדבר יח ,ז(.
ֶא ָּלא ֵמ ַע ָּתהָ ,זר ׁ ֶש ִּסידֵּ ר ֶאת ַה ׁ ּ ֻשלְ ָחן  -לִ ַיח ּיֵיב!
ִא ָּיכא ִסידּ וּר ָ ּבזִ יכִ ין.
ִסידֵּ ר ָ ּבזִ יכִ ין  -לִ ַיח ֵ ּייב!
ִא ָּיכא ִסילּ וּק וְ ַה ְק ָט ָרה.
זָר ׁ ֶש ִּסידֵּ ר ֶאת ַה ְּמנוֹ ָרה  -לִ ַיח ּיֵיב!
ִא ָּיכא נְ ִתינַת ּ ְפ ִתילָ ה.
נ ַָתן ּ ְפ ִתילָ ה  -לִ ַיח ּיֵיב!
ִא ָּיכא נְ ִתינַת ׁ ֶש ֶמן.
נ ַָתן ׁ ֶש ֶמן  -לִ ַיח ֵ ּייב!
ִא ָּיכא ַה ְדלָ ָקה.
ִה ְדלִ יק  -לִ ַיח ּיֵיב!
ַה ְדלָ ָקה  -לָ או ֲעבוֹ ָדה.
וְ לֹא?!
וְ ָה ַת ְניָא:
""וְ נָ ְתנ ּו ְ ּבנֵי ַא ֲהרֹן ַהכּ ֵֹהן ֵא ׁש ַעל ַה ּ ִמזְ ֵ ּב ַח וְ ָע ְרכ ּו ֵע ִצים ַעל ָה ֵא ׁש" )ויקרא א ,ז(,
ימד ַעל ַהצָּ ַתת ֲא ִל ָיתא ֶ ׁ -שלּ ֹא ְּת ֵהא ֶא ָ ּלא ְ ּבכ ֵֹהן ָ ּכ ׁ ֵשר ,ו ִּב ְכ ֵלי ׁ ָש ֵרת"!
ִל ֵּ
ַה ָ ּצ ַתת ֲאלִ ָיתא ֲ -עבוֹ ָדה ִהיא,
ַה ְדלָ ָקה  -לָ או ֲעבוֹ ָדה ִהיא.
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רש"י
עבודת סילוק בהיכל .והיא
עבודה תמה כגון דישון מזבח
הפימי והמורה ללוי מהו:
מבית לפרוכת הוה ליה
למיכתב .וכתיב ולמבית לפרוכת
לעשות היכל כבית קדשי
הקדשים ופטור על עבודת
סילוק:
אלא מעתה .דעבודת מתה
מיחייב בהיכל זר דמרביה
ולמבית:
זר שסידר .לחם ליחייב מיתה
ואמאי אמרין לעיל ד' עבודות
ותו לא:
איכא סידור בזיכין .בתריה
כדכתיב )ויקרא כד( ותת על
המערכת לבוה זכה ולאו עבודה
תמה היא:
איכא סילוק והקטרה .עדיין לא
גמרה עבודתה עד שבת הבאה
שיסלקה ויקטיר הבזיכין:
שסידר את המורה .בבוקר היו
מסלקין את הרות של זהב מן
המורה לקח אפרן יפה וחוזרין
וקובעין אותם בה והרי עבודה
תמה:
הצתת אליתא .הצתת קיסמים
דקים אם הוצרך להצית על
המזבח באחת מן המערכות כגון
שקרבה מערכה לכלות ששרפה
כל המדורה:
ובכלי שרת .שיהא לובש בגדי
כהוה ארבעה אם כהן הדיוט
הוא ואם כהן גדול הוא שמוה
שהרי אמר כאן הכהים וכל
מקום שאמר בי אהרן הכהים
בכהום משמע בבגדי כהותם:
שסידר המערכה .עצים:
איכא בתרה סידור שי גזירין.
דילפין להו לקמן )דף כו(:
מקראי:
איכא סידור אברים .דתמיד
בתריה וכל זה מעבודת הסידור
הוא:
בהא פליגי .רב ורבי יוחן רבי
יוחן סבר סידור שי גזירין
עבודה תמה היא שסידור
מערכת עצים תמה וגומרת היא
בה וסידור האברים תחילת
סידור אחר הוא ורב סבר לאו
עבודה תמה דשם סידור אחד
הוא:

ֶא ָּלא ֵמ ַע ָּתהָ ,זר ׁ ֶש ִּסידֵּ ר ֶאת ַה ַּמ ֲע ָרכָ ה  -לִ ַיח ּיֵיב!
ִא ָּיכא ִסידּ וּר ׁ ְשנֵי ְ ּגזִ ֵירי ֵעצִ ים.
ִסידֵּ ר ׁ ְשנֵי ְ ּגזִ ִירין  -לִ ַיח ּיֵיב!
ִא ָּיכא ִסידּ וּר ֵאבָ ִרים.
וְ ָהא ָא ַמר ַרב ַא ִסי ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
זָר ׁ ֶש ִּסידֵּ ר ׁ ְשנֵי ְ ּגזִ ֵירי ֵעצִ ים ַ -ח ּיָיב!
ְ ּב ָהא ּ ְפלִ יגֵ י:
ָמר ָסבַ רֲ :עבוֹ ָדה ַּת ָּמה ִהיא,
 149וְ ַא ָּתה ו ָּב ָ
נֶיך ִא ְּת ָך ִּת ׁ ְש ְמר ּו ֶאת ְּכ ֻה ַּנ ְתכֶ ם לְ כָ ל דְּ בַ ר ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח וּלְ ִמ ֵ ּבית לַ ּ ָפרֹכֶ ת וַ ֲעבַ ְד ֶּתםֲ ,עב ַֹדת ַמ ָּתנָ ה ֶא ֵּתן ֶאת ְּכ ֻה ַּנ ְתכֶ ם וְ ַה ָ ּזר הַ ָ ּק ֵרב יו ָּמת
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 .15כד ,ב
] ָא ַמר ַרב:
ַא ְר ַ ּבע ֲעבוֹ דוֹ ת ,זָ ר ַח ּיָיב ֲעלֵ ֶיהן ִמ ָיתה:
ִזְר ָיקה ,וְ ַה ְק ָט ָרה ,וְ ִנ ּיסו ְּך ַה ַּמיִם ,וְ ִנ ּיסו ְּך ַה ַ ּייִ ן.
וְ לֵ וִ י ָא ַמר:
ַאף ְּתרו ַּמת ַהדֶּ ׁ ֶשן[.
ַּת ְניָא ְּכוָ ֵות ּיה דְּ ַרב,
ַּת ְניָא ְּכוָ ֵות ּיה דְּ לֵ וִ י.
ַּת ְניָא ְּכוָ ֵות ּיה דְּ ַרב:
יתה :זְ ִר ַיקת דָּ םּ ֵ ,בין ִל ְפנִ ים,
יהם ִמ ָ
" ֲעבוֹ דוֹ ת ׁ ֶש ָּזר ַח ָ ּייב ֲע ֵל ֶ
ֵ ּבין ִל ְפנֵ י וְ ִל ְפנִ ים.
וְ ַה ַּמ ֶּזה ְ ּב ַח ָּטאת ָהעוֹ ף.
וְ ַה ְמ ַמ ֶּצה,
וְ ַה ַּמ ְק ִטיר ְ ּב עוֹ ַלת ָהעוֹ ף.
וְ ַה ְמנַ ֵּס ְך ׁ ְשל ׁ ָֹשה לו ִ ּּגין ַמיִ ם,
ּו ׁ ְשל ׁ ָֹשה לו ִ ּּגין יַ יִ ן".
ַּת ְניָא ְּכוָ ֵות ּיה דְּ לֵ וִ י:
יהן ִמ ָיתהַ :ה ֵּמ ִרים ֶאת ַהדֶּ ׁ ֶשן,
"עבוֹ דוֹ ת ׁ ֶש ָּזר ַח ָ ּייב ֲע ֵל ֶ
ֲ
וְ ׁ ֶש ַבע ַה ָ ּזאוֹ ת ׁ ֶש ִ ּב ְפנִ ים
וְ ׁ ֶש ַ ּב ְמצוֹ ָרע,
וְ ַה ַּמ ֲע ֶלה ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַה ִּמזְ ֵ ּב ַחּ ֵ ,בין דָּ ָבר ָ ּכ ׁ ֵשר,
ֵ ּבין דָּ ָבר ּ ָפסוּל".

רש"י
זריקת דם .המזבח בחוץ:
בין לפים .הזאה שעל הפרוכת:
בין לפי ולפים .שעל בין
הבדים דיום הכפורים:
בחטאת העוף .כתיב הזאה
והזה מדם החטאת על קיר
המזבח )ויקרא ה(:
בעולת העוף .כתיב מיצוי ומלק
את ראשו והקטיר המזבחה
ומצה דמו על קיר המזבח
)ויקרא א(:
והמקטיר .שהעולה כליל היא:
והמסך שלשת לוגין .שהיא
פחות שבסכים רביעית ההין
לכבש ואילו תרומת הדשן לא
קתי והייו כרב:
בין דבר פסול .בהך פסולין
שפסולן בקודש דאם עלו לא
ירדו משום הכי חשיבא
הקטרה:
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 .16כד ,ב – כה ,א
אשוֹן "[.
]" ַא ְר ַ ּבע ּ ְפיָ יסוֹת ָהי ּו ׁ ָשם ,וְ זֶ ה ַה ּ ַפיִ יס ָה ִר ׁ
לָ ָּמה ְמ ִפ ִיסין?
"לָ ָּמה ְמ ִפ ִיסין"?! ְּכ ַד ֲא ַמ ַרן!
ֶא ָּלא :לָ ָּמה ְמ ִפ ִיסין וְ חוֹ זְ ִרין ו ְּמפִ ִיסין?
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ְּכ ֵדי לְ ַה ְר ִ ּג ׁיש ָּכל ָה ֲעזָ ָרה,
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמרֲ " :א ׁ ֶשר יַ ְחדָּ ו נַ ְמ ִּתיק סוֹ ד ְ ּבבֵ ית ֱאל ִֹהים נְ ַה ֵּל ְך ְ ּב ָר ֶג ׁש" )תהלים נה ,טו(.
ַ ּב ֶּמה ְמ ַפ ְי ִסין?
ַרב ַנ ְח ָמן ָא ַמר:
ְ ּבבִ גְ ֵדי חוֹ ל.
וְ ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת ָא ַמר:
ְ ּבבִ גְ ֵדי קֹ ֶד ׁש.
" ַרב נַ ְח ָמן ָא ַמרּ ְ :בבִ גְ ֵדי חוֹ ל"  -דְּ ִאי ָא ְמ ַר ְּתּ ְ :בבִ גְ ֵדי קֹ ֶד ׁשִ ,א ָּיכא ַ ּב ֲעלֵ י זְ רוֹ עוֹ ת ,דְּ ָח ְמ ֵסי וְ ָע ְב ֵדי.
" ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת ָא ַמרּ ְ :בבִ גְ ֵדי קֹ ֶד ׁש"  -דְּ ִאי ָא ְמ ַר ְּתּ ְ :בבִ גְ ֵדי חוֹ לַ ,א ַ ּגב ֲחבִ יבו ֵּת ּיה ִמ ְיקר ּו וְ ָעבְ ֵדי.

רש"י
כדאמרן .שהיו באים לידי
מחלוקת:
למה מפיסין וחוזרין ומפיסין.
למה אספין לפייס ארבעה
פעמים ביום כדתן במתיתין
יפיסו על כולן באסיפה ראשוה
מי יזכה לזה ומי לזו:
להרגיש .להשמיע קול המון עם
רב כמה פעמים שהוא כבוד
למלך שאמר בבית אלהים וגו':
במה מפיסין .מה היו לובשין
אותם האספין לפייס בגדי חול
או בגדי קדש:
בבגדי חול .והזוכה לעבודה
פושט ולובש בגדי קדש:
דחמסי ועבדי .אף על פי שלא
זכו בגורל:
מקרו ועבדי .עבודה בבגדי חול
אותן שזכו לפייס:
לחזים .שמשין:
באותם שלא זכו לפייס .היו
מפשיטין בגדי קדש שהפיסו
בהן:
דאי סלקא דעתך באותן שזכו.
והפשטה זו בגדי חול ולהלבישן
בגדי קדש וקתי לא היו מיחין
עליהן אלא מכסי חול אלמא
מלבישין אותן בגדי קדש על
מכסי חול ואח''כ פושטין
מכסי חול ולובשין למכסי
קדש והתיא כו':
מלבישין אותן מכסי קדש .כדי
ערומים
יעמדו
שלא
כשהפשיטום:

ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן:
ְמנָא ָא ִמינָא לָ ּה?
דִּ ְתנַן:
יהן,
ד
ב
ּ
ת
א
ן
ת
אוֹ
ין
יט
ש
ׁ
פ
מ
ו
י
ה
,
ין
ז
ח
ל
ּן
ו
ר
ּ
ָ ֶ ִ גְ ֵ ֶ
"מ ָס ַ ַ ָּ נִ וְ ָ ַ ְ ִ ִ
ְ
יהן ֶא ָ ּלא ִמ ְכנָ ַסיִ ם ִ ּב ְל ַבד" )תמיד ה ,ג(.
יחין ֲע ֵל ֶ
וְ לֹא ָהי ּו ַמ ִ ּנ ִ
כה,א ַמאי לָ אוּ ְ ,באוֹ ָתן ׁ ֶש ָ ּזכ ּו לְ ַפ ִייס!
ָא ַמר ַרב ה ּונָ א ַ ּבר יְהו ָּדה ָא ַמר ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת:
לֹאּ ְ ,באוֹ ָתן ׁ ֶשלּ ֹא זָ כ ּו לְ פַ ִייס.
ָהכִ י ִנַמי ִמ ְס ַּת ְ ּב ָרא:
יהן ֶא ָ ּלא ִמ ְכנָ ַסיִ ם ִ ּב ְל ַבד"?!
יחין ֲע ֵל ֶ
דְּ ִאי ָסלְ ָקא דַּ ֲע ָת ְךּ ְ :באוֹ ָתן ׁ ֶש ָ ּזכ ּו לְ ַפיִיס " -לֹא ָהי ּו ַמ ִ ּנ ִ
וְ ָה ַת ְניָא:
"מ ַ ּניִ ין ׁ ֶשלּ ֹא יְ ֵהא דָּ ָבר קוֹ ֵדם ַל ִּמ ְכנָ ַסיִ ם?
ִ
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר " :ו ִּמכְ נְ ֵסי ַבד יִ ְהי ּו ַעל ְ ּב ָשׂ רוֹ ") 150ויקרא טז ,ד("!
וְ ִא ָיד ְך?
ָהא לָ א ַק ׁ ְש ָיא:
ָהכִ י ָק ָת ֵני:
ישין אוֹ ָתן ִמכְ נְ ֵסי קֹ ֶד ׁש,
ַעד ׁ ֶשעוֹ ָדן ֲעלֵ ֶיהן ִ ּבגְ ֵדי חוֹ ל ַ -מלְ ִ ּב ׁ ִ
וְ ָהי ּו ַמ ְפ ׁ ִש ִיטין אוֹ ָתן ִ ּבגְ ֵדי חוֹ ל ,וְ לֹא ָהי ּו ַמ ִּנ ִיחין ֶא ָּלא ִמכְ נָ ַסיִם ִ ּבלְ בַ ד.
שרוֹ וּבְ ַאבְ נֵ ט ַ ּבד יַ ְחגּ ֹר וּבְ ִמ ְצ ֶנֶפת ַ ּבד יִצְ נֹף ִ ּבגְ ֵדי ק ֶֹד ׁש ֵהם וְ ָר ַחץ ַ ּב ַּמיִ ם ֶאת ְ ּב ָשׂ רוֹ וּלְ בֵ ׁ ָשם
ְּ 150כתֹ ֶנת ַ ּבד ק ֶֹד ׁש יִ לְ ָּב ׁש ו ִּמכְ נְ ֵסי בַ ד יִ ְהי ּו ַעל ְ ּב ָ ׂ

אשׁוֹנה"
ָ
"בּ ִר
מסכת יומא פרק ב' – ָ

111

כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט  0526071122מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי

רש"י

ָא ַמר ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת:
ְמנָא ָא ִמינָא לָ ּה?
דְּ ַת ְניָ א:
ּ
יל ִקי ְ ּגדוֹ ָלה ָהיְ ָתה,
ס
ב
ּ
ין
מ
כ
ּ
ית
ג
ה
ת
ְ ִ ַ ִ ֵ
"ל ׁ ְש ַ ּכ ַ ָ זִ
ִ
ּ ַפיִ יס ְ ּב ִמזְ ָר ָח ּה ,וְ זָ ֵקן יוֹ ׁ ֵשב ְ ּב ַמ ֲע ָר ָב ּה,
וְ ַהכּ ֹ ֲהנִ ים מו ָּק ִפין וְ ע ֹו ְמ ִדין ְ ּכ ִמין ְ ּבכוֹ ְליָ אר,
ֹאשוֹ ׁ ֶשל ֶא ָחד ֵמ ֶהן,
וְ ַה ְממ ּו ֶ ּנה ָ ּבא וְ נוֹ ֵטל ִמ ְצ נֶ ֶפת ֵמר ׁ
וְ יוֹ ְד ִעין ׁ ֶש ִּמ ֶּמ ּנ ּו ּ ַפיִ יס ַמ ְת ִחיל".
וְ ִאי ָסלְ ָקא דַּ ֲע ָת ְךּ ְ :בבִ גְ ֵדי חוֹ ל ִ -מצְ נֶ ֶפת ְ ּבבִ גְ ֵדי חוֹ ל ִמי ִא ָּיכא?!
ִאיןִּ ,כ ְד ָת ֵני ַרב יְהו ָּדה וְ ִא ֵית ָימא ַרב ׁ ְשמו ֵּאל ַ ּבר יְהו ָּדה:
ש ָתה לוֹ ִא ּמוֹ ּ ְ -כתוֹ נֶ ת עוֹ ֵבד ָ ּב ּה ֲעבוֹ ַדת יָ ִחיד".
"כּ ֵֹהן ׁ ֶש ָע ְ ׂ
ָא ַמר ַא ַ ּב ֵיי:
ׁ ְש ַמע ִמי ָּנ ּה :לִ ׁ ְש ַּכת ַה ָ ּגזִ ית ֶ -חצְ ּיָה ַ ּב ּקֹ ֶד ׁש וְ ֶחצְ י ָּה ַ ּבחוֹ ל,
ו ׁ ְּש ַמע ִמי ּנ ָּהְ ׁ :ש ֵני ּ ְפ ָת ִחים ָהי ּו לָ ּה,
ֶא ָחד ָ ּ -פתו ַּח ַ ּב ּקֹ ֶד ׁש,
וְ ֶא ָחד ָ ּ -פתו ַּח ַ ּבחוֹ ל.
דְּ ִאי ָסלְ ָקא דַּ ֲע ָת ְך :כּ ו ָּּל ּה ַ ּב ּקֹ ֶד ׁש " -זָ ֵקן יוֹ ׁ ֵשב ְ ּב ַמ ֲע ָר ָב ּה"?!
וְ ָה ָא ַמר ָמרֵ :אין י ׁ ְִשיבָ ה ָ ּב ֲעזָ ָרה ֶא ָּלא לְ ַמלְ כֵ י ֵ ּבית דָּ וִ ד ִ ּבלְ ַבד!
"פיִ יס ְ ּב ִמזְ ָר ָח ּה"?!
וְ ִאי ָסלְ ָקא דַּ ֲע ָת ְך :כּ ו ָּּל ּה ַ ּבחוֹ ל – ּ ַ
151
וְ ָהא ָ ּב ֵעי ַנןּ ְ " :ב ֵבית ֱאל ִֹהים נְ ַה ֵּל ְך ְ ּב ָר ֶג ׁש" )תהלים נה ,טו( ,וְ לֵ ָּיכא!
ֶא ָּלא ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּהֶ :חצְ י ָּה ַ ּב ּקֹ ֶד ׁש וְ ֶחצְ י ָּה ַ ּבחוֹ ל.
יוֹשב ְ ּב ַמ ֲע ָר ָב ּה"?!
וְ ִאי ָסלְ ָקא דַּ ֲע ָת ְךֶ ּ :פ ַתח ֶא ָחד ׁיֵש לָ ּה ו ָּפתו ַּח לַ ּקֹ ֶד ׁש – "זָ ֵקן ׁ ֵ
וְ ָה ְת ַנן:
"ה ְ ּל ׁ ָשכ ֹות ַה ְ ּבנוּיוֹ ת ַ ּבח ֹול ו ְּפתוּחוֹ ת ַל ּק ֶֹד ׁש ּ -תוֹ ָכן קוֹ ֶד ׁש" )מעשר שני ג ,ח(!
ַ
ְ
ּ
ּ
"פיִ יס ְ ּב ִמזְ ָר ָח ּה"?!
וְ ִאי ָסלְ ָקא דַּ ֲע ָתךָ :פתו ַּח לַ חוֹ ל – ַ
וְ ָה ְת ַנן:
"בנוּיוֹ ת ַ ּב ּק ֶֹד ׁש ו ְּפתוּחוֹ ת ַלחוֹ ל ּ -תוֹ ָכן חוֹ ל" )מעשר שני ג ,ח(!
ְּ
ֶא ָּלא לָ אוְ ׁ ,ש ַמע ִמי ּנ ָּה:
ׁ ְש ֵני ּ ְפ ָת ִחים ָהי ּו לָ ּהֶ :א ָחד ָ ּ -פתו ַּח ַ ּב ּקֹ ֶד ׁש,
וְ ֶא ָחד ָ ּ -פתו ַּח לַ חוֹ ל.

ֲ 151א ׁ ֶשר יַ ְחדָּ ו נַ ְמ ִּתיק סוֹ ד ְ ּבבֵ ית ֱאל ֹהִ ים נְ ַה ֵּל ְך ְ ּב ָרגֶ ׁש

הגזית.

לשכת
מפיסין:
בסילקי .בית גבוה שעל עלייה:
פייס במזרחה .קבוצת היקף
המפייסין במזרחה היתה:
וזקן .של ב''ד המורה להן סדר
הפייסין יושב במערבה:
בכוליאר .עגול שקורין ושק''א:
שממו מתחיל .מין חשבון
הפייס כמו שפירשתי בראש
הפרק:
כדקתי רב שמואל בר יהודה.
לקמן בפרק ג' )דף לה (:שהיו
אמותיהן של כהים עושות
לביהם משלהם כמין בגדי
כהוה להראות תפארת עושרן
ווי מלאכתן וכמה הן מהדרות
מצות דקתי כהן שעשתה לו
אמו כתות לובשה ועובד בה
עבודת יחיד:
אין ישיבה בעזרה .שאמר
)דברים יח( לעמוד לשרת
העומדים שם לפי ה':
אלא למלכי בית דוד .שמציו
בהן ישיבה שאמר )שמואל ב ז(
ויבא המלך דוד וישב לפי ה'
ויאמר מי אכי ומי ביתי וגו':
והא בעין בית אלהים הלך
ברגש .אלמא פייס צריך להיות
בבית אלהים:
ששם

היו
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 .17כה ,א-ב
ִמ ְׁשנָ ה
ַה ּ ַפיִ יס ַה ׁ ּ ֵשנִ יִ :מי ׁשוֹ ֵחט,
ִמי זוֹ ֵרק,
ּ
ימי,
ִמי ְמ ַד ׁ ּ ֵשן ִמזְ ֵ ּב ַח ַה ְפנִ ִ
ו ִּמי ְמ ַד ׁ ּ ֵשן ֶאת ַה ְּמנוֹ ָרה,
אש וְ ָה ֶר ֶגל,
ו ִּמי ַמ ֲע ֶלה ֵא ָב ִרים ַל ֶ ּכ ֶב ׁשָ :ה ֹר ׁ
ו ׁ ְּש ֵּתי ַה ָ ּי ַדיִ ם,
ָהעוֹ ֶקץ וְ ָה ֶרגֶ ל,
וְ ֶה ָחזֶ ה וְ ַה ֵ ּג ָרה,
ו ׁ ְּש ֵּתי ַהדְּ ָפנוֹ ת,
וְ ַה ְ ּק ָר ַביִ ם.
וְ ַה ּסוֹ ֶלת,
יתין,
וְ ַה ֲח ִב ִּ
וְ ַה ַ ּייִ ן.
שר כּ ֹ ֲהנִ ים זָ כ ּו בּ וֹ .
ׁ ְשל ׁ ָֹשה ָע ָ ׂ
ָא ַמר ֶ ּבן ַע ַּזאי ִל ְפנֵ י ַר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע:
דֶּ ֶר ְך ִהלּ וּכוֹ ָהיָ ה ָק ֵרב.

ְ ּג ָמ ָרא
יב ֲעיָא לְ ה ּו:
ִא ַ ּ
ְּכ ׁ ֶש ֵהן ְמ ַפ ּי ְִסין  -לַ ֲעבוֹ ָדה ַא ַחת ְמ ַפ ְ ּי ִיסין,
אוֹ דִּ ילְ ָמא:
לְ כָ ל ֲעבוֹ ָדה וַ ֲעבוֹ ָדה ֵהן ְמ ַפ ְ ּי ִיסין?
ָּתא ׁ ְש ַמע:
"א ְר ַ ּבע ּ ְפיָ יסוֹ ת ָהי ּו ׁ ָשם".
ַ
ְ
ּ
וְ ִאי ָסלְ ָקא דַּ ֲע ָתך" :לְ כָ ל ֲעבוֹ ָדה ֵהן ְמ ַפ ְי ִיסין"  -טוּבָ א ָהו ּו!
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר יִצְ ָחק:
ָהכִ י ָק ָא ַמר:
ַא ְר ַ ּבע ּ ְפ ָע ִמים נִכְ נ ִָסין לְ ָהפִ יס,
וּלְ כָ ל ֲח ָדא וַ ֲח ָדא ָהי ּו ָ ּב ּה טוּבָ א ּ ְפ ָייסוֹ ת.
כה,ב ָּתא ׁ ְש ַמע:
" ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
לֹא ָהיָ ה ּ ַפיִ יס ַל ַּמ ְח ָּתה,
ֶא ָ ּלא כּ ֵֹהן ׁ ֶש ָ ּז ָכה ַ ּב ְ ּקט ֶֹרת אוֹ ֵמר ָלזֶ ה ׁ ֶש ִע ּמוֹ  :זְ ֵכה ִע ִּמי ַ ּב ַּמ ְח ָּתה"!
ׁ ָשא ֵני ַמ ְח ָּתה ו ְּקטֹ ֶרת דַּ ֲח ָדא ֲעבוֹ ָדה ִהיא.
ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ֵרי:
דַּ וְ ָקא ַמ ְח ָּתה ו ְּקטֹ ֶרת דַּ ֲח ָדא ֲעבוֹ ָדה ִהיא,
ֲא ָבל ׁ ְש ָאר ֲעבוֹ דוֹ ת ּ ָ -ב ֵעי ּ ַפיִיס!
ַמ ְח ָּתה ִא ְצ ְט ִריכָ א לֵ ּיה,
ָסלְ ָקא דַּ ֲע ָת ְך ָא ִמינָא:
הוֹ ִאיל וְ לֹא ׁ ְשכִ ָיחא ו ְּמ ַע ְּת ָרא,
נ ְַת ִקין לָ ּה ּ ַפ ִייס ִ ּב ְפ ֵני ַעצְ ָמ ּה.
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.

רש"י
מתי'
מי שוחט .את התמיד:
הראש והרגל .של ימין בכהן
אחד ושי הידים בכהן שי:
העוקץ .הוא הזב והרגל של
שמאל בכהן שלישי:
החזה .הוא השומן הרואה את
הקרקע וחותכין אותו מכאן
ומכאן בלא ראשי צלעות:
והגרה .הוא הצואר ובו מחובר
הקה והכבד והלב והחזה
והגרה בכהן רביעי:
ושי הדפות .בחמישי:
והקרבים .בששי:
והסולת .עשרון למחת סכו של
תמיד:
והחביתים .חצי עשרוו של כ''ג
שקרב עם התמידין בכל יום
שאמר )ויקרא ו( מחציתה
בבקר ומחציתה בערב וסמיך
ליה על מחבת בשמן תעשה לכך
קרוי חביתין:
והיין .שלש לוגין של יסוך
לכבש התמיד:
י''ג כהים זוכין בו .בפייס זה
]האחד[ שלש עשרה עבודות
כהים מויות כאן:
כדרך הילוכו .בחייו היה קרב
התמיד ובגמרא מפרש לה:
גמ'
לעבודה אחת מפייסין .כגון מי
שוחט ולכשיזכה מי שזכה
לשחיטה שוב אין פייס לשאר
י''ב עבודות אלא כהים
שמוקפין לימיו משכין אחריו
כפי סדר משתו שי לזריקה
שלישי לדישון מזבח הפימי
רביעי למורה וכן כולן:
או דילמא לכל עבודה ועבודה.
ומוציאין
חוזרין
היו
אצבעותיהן למין והזוכה זוכה:
לא היה פייס למחתה .כשהיו
מפיסין לקטורת כדתן מתיתין
חדשים לקטורת באו והפיסו
והקטורת צריכה שי כהים א'
להיכל
הקטורת
שמוליך
ומקטירו ואחד שחותה גחלים
מעל המזבח החיצון ומכיס
להיכל וותן על המזבח הפימי
להקטיר את הקטורת עליהן
כדילפין לקמן )דף מה (.מקראי
שגחלי מזבח הפימי יטלין
ממזבח החיצון בכל יום וקאמר
ר' יהודה לא היו מפיסין מי
שזוכה במחתה אלא מי יזכה
בקטורת ומי שזכה בה אומר
לזה שבימיו זכה עמי במחתה
אלמא לאו לכל עבודה ועבודה
מפיסין:
הואיל ולא שכיחא .הקטורת
אלא פעמיים ליום שאין
הקטרת באה דבה:
ומעתרא .ומעשרת את העוסקין
בה כדאמרין לקמן בפרקין )דף
כו:(.
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ָּתא ׁ ְש ַמע:
דְּ ָתנֵי ַר ִ ּבי ִח ּיָיא:
יסין,
"לֹא ְל ָכל ֲעבוֹ ָדה וַ ֲעבוֹ ָדה ְמ ַפ ְ ּי ִ
ֶא ָ ּלא כּ ֵֹהן ׁ ֶש ָ ּז ָכה ַ ּב ָּת ִמידְ ׁ ,שנֵ ים ָע ָ ׂ
שר ֶא ָחיו ַהכּ ֲֹהנִ ים נִ ְמ ׁ ָש ִכין ִע ּמוֹ ".
ׁ ְש ַמע ִמי ָּנ ּה.
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 .18כה ,ב
"פיִ יס ַה ׁ ּ ֵשנִ יִ :מי ׁשוֹ ֵחט,
ַּ
ִמי זוֹ ֵרק,
ימי,
ִמי ְמ ַד ׁ ּ ֵשן ִמזְ ֵ ּב ַח ַה ּ ְפנִ ִ
ו ִּמי ְמ ַד ׁ ּ ֵשן ֶאת ַה ְּמנוֹ ָרה,
ו ִּמי ַמ ֲע ֶלה ֵא ָב ִרים ַל ֶ ּכ ֶב ׁש".
יב ֲעיָא לְ ה ּו:
ִא ַ ּ
ִמי ְמ ַק ֵ ּבל?
ׁשוֹ ֵחט ְמ ַק ֵ ּבל  -דְּ ִאי ָא ְמ ַר ְּת :זוֹ ֵרק ְמ ַק ֵ ּבלַ ,א ַ ּגב ֲחבִ יבו ֵּת ּיה לֹא ְמ ַק ֵ ּבל לֵ ּיה לְ כו ֵּּל ּיה דָּ ם,
אוֹ דִּ ילְ ָמא:
זוֹ ֵרק ְמ ַק ֵ ּבל  -דְּ ִאי ָא ְמ ַר ְּתׁ :שוֹ ֵחט ְמ ַק ֵ ּבל ,זִ ְימנִין דְּ ׁ ָש ֵחיט זָ ר?
ָּתא ׁ ְש ַמע:
ּ
שר דַּ ד ַל ִ ּכיוֹ ר,
שה ׁ ְשנֵ ים ָע ָ ׂ
"בן ַק ִּטין ָע ָ ׂ
ֶּ
יהן ְ ּב ַבת ַא ַחת".
ְ ּכ ֵדי ׁ ֶש ִ ּי ְהי ּו ׁ ְשנֵ ים ָע ָ ׂ
יהן וְ ַרגְ ֵל ֶ
שר ֶא ָחיו ַהכּ ֲֹהנִ ים ָה ֲעסו ִּקין ַ ּב ָּת ִמיד ְמ ַקדְּ ׁ ִשין יְ ֵד ֶ
וְ ִאי ָסלְ ָקא דַּ ֲע ָת ְךׁ :שוֹ ֵחט ְמ ַק ֵ ּבל ְּ -תלֵ ַיסר ָהוֵ י!
ֶא ָּלא לָ אוְ ׁ ,ש ַמע ִמי ּנ ָּה :זוֹ ֵרק ְמ ַק ֵ ּבל.
ׁ ְש ַמע ִמי ָּנ ּה.
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב ַא ָחא ְ ּב ֵריהּ דְּ ָרבָ א לְ ַרב ַא ׁ ִשי:
ַאף ֲאנַן ִנַמי ָּת ֵנינָא:
"ש ַחט ַה ׁ ּשוֹ ֵחט ,וְ ִק ֵ ּבל ַה ְמ ַק ֵ ּבל ו ָּבא לוֹ ִלזְ רוֹ ק" )תמיד ל.(:
ָׁ
ׁ ְש ַמע ִמי ָּנ ּה.

רש"י
מי מקבל .דם התמיד כיון דלא
מה לה במתי' כהן שמע מיה
חד מהי עביד לה:
אגב חביבותיה .דזריקה שהיא
עבודת מזבח לא מקבל ליה
לכוליה דם ואמרין לקמן )דף
מח (.צריך שיקבל את כל הדם
שאמר )ויקרא ד( ואת כל
)הדם( ישפך:
זימין דשחיט זר .שהשחיטה
כשרה בזר והקבלה פסולה בו
שאמר )ויקרא א( ושחט את בן
הבקר והקריבו הכהים את
הדם מקבלה ואילך מצות
כהוה לימד על השחיטה
שכשירה בזר:
בן קטין .כ''ג היה:
י''ב דדים .שהוא יוצק בהן
מים:
תליסר הוי .שהרי שלש עשרה
עבודות מו במשתו בעבודות
פייס התמיד אלא שהשחיטה
איה טעוה קידוש ידים ורגלים
אפילו כשהיא בכהן לפי שהיא
עבודה שהיא כשירה בזר ואי
אמרת שוחט מקבל מצא שהוא
צריך לקדש ידיו ורגליו בשביל
הקבלה:
אף אן מי תיא .במסכת
תמיד ובא לו לזרוק גרסין:
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 .19כה ,ב – כו ,א
"א ַמר ֶ ּבן ַע ַּזאי ִל ְפנֵ י ַר ִ ּבי ֲע ִקיבָ א ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע:
ָ
דֶּ ֶר ְך ִהלּ וּכוֹ ָהיָ ה ָק ֵרב".
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
יצד "דֶּ ֶר ְך ִהלּ וּכוֹ "?
ֵּ
"כ ַ
ֹאש וְ ָה ֶרגֶ לֶ ,ה ָחזֶ ה וְ ַה ֵ ּג ָרה ,ו ׁ ְּש ֵּתי יָ ַדיִ ם ,ו ׁ ְּש ֵּתי דְּ ָפנוֹ תָ ,העוֹ ֶקץ וְ ָה ֶרגֶ ל.
ָהר ׁ
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
דֶּ ֶר ְך ֶה ְפ ׁ ֵשט ֹו ָהיָ ה ָק ֵרב.
יצד "דֶּ ֶר ְך ֶה ְפ ׁ ֵשט ֹו"?
ֵ ּכ ַ
ֹאש וְ ָה ֶרגֶ לָ ,העוֹ ֶקץ וְ ָה ֶרגֶ לּ ,ו ׁ ְש ֵּתי דְּ ָפנוֹ ת ,ו ׁ ְּש ֵּתי ַה ָ ּי ַדיִ םֶ ,ה ָחזֶ ה וְ ַה ֵ ּג ָרה.
ָהר ׁ
ַר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא אוֹ ֵמר:
יתוּחוֹ ָהיָ ה ָק ֵרב.
דֶּ ֶר ְך נִ ּ
יתוּחוֹ "?
יצד "דֶּ ֶר ְך נִ ּ
ֵ ּכ ַ
ֹאש וְ ָה ֶרגֶ ל ,ו ׁ ְּש ֵּתי יָ ַדיִ םֶ ,ה ָחזֶ ה וְ ַה ֵ ּג ָרה ,ו ׁ ְּש ֵּתי דְּ ָפנוֹ ת ,וְ ָהעוֹ ֶקץ וְ ָה ֶרגֶ ל.
ָהר ׁ
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַה ְ ּג ִל ִילי אוֹ ֵמר:
דֶּ ֶר ְך ִעילּ וּיוֹ ָהיָ ה ָק ֵרב.
יצד "דֶּ ֶר ְך ִעילּ וּיוֹ "?
ֵ ּכ ַ
ֹאש וְ ָה ֶרגֶ לֶ ,ה ָחזֶ ה וְ ַה ֵ ּג ָרה ,ו ׁ ְּש ֵּתי ַהדְּ ָפנוֹ ת ,וְ ָהעוֹ ֶקץ וְ ָה ֶרגֶ ל ,ו ׁ ְּש ֵּתי ַה ָ ּי ַדיִ ם".
ָהר ׁ
וְ ָהכְ ִתיבָּ " :כל נֵ ַתח טוֹ ב יָ ֵר ְך וְ כָ ֵתף") 152יחזקאל כד ,ד(!
ַה ִהיא ּ ִ -בכְ חו ׁ ָּשה.
ָא ַמר ָרבָ א:
ֵ ּבין ַּת ּנָא דִּ ַידן וּבֵ ין ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ָ ּב ַתר ִעילּ ּויָא דְּ בִ י ְׂש ָרא ָאזְלִ ינַן,
ָמר ָ -אזֵ יל ָ ּב ַתר ֵא ְיב ָרא דְּ בִ י ְׂש ָרא,
ו ָּמר ָ -א ֵזיל ָ ּב ַתר ׁ ַש ְמ ָנא דְּ בִ ישְׂ ָרא.
ישא?
ַמאי ַט ְע ָמא ָסלְ ָקא ֶרגֶ ל ַ ּב ֲה ֵדי ֵר ׁ ָ
ישי ֵ ּב ּיה ֲע ָצמוֹ ת ָק ְר ָבא ֶרגֶ ל ַ ּב ֲה ֵד ּיה.
ישא נ ְִפ ׁ ִ
ִמ ׁ ּשוּם דְּ ֵר ׁ ָ
ישא,
דְּ כו ֵּּלי ָעלְ ָמא ִמ ַיהת :רֹ ׁ
אש ָ -ק ֵרב ְ ּב ֵר ׁ ָ
ְמנָא לָ ן?
דְּ ַת ְניָ א:
אש ו ֶּפ ֶדר ׁ ֶש ּקוֹ ְד ִמין ְלכָ ל ָה ֵא ָב ִרים?
"מ ַ ּניִ ין ְלרֹ ׁ
ִ
ֹאש ֹו וְ ֶאת ּ ִפ ְדרוֹ וְ ָע ַר ְך") 153ויקרא א ,יב(".
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :וְ ֶאת ר ׁ
כו,א וְ ִא ָיד ְך ּ ֶפ ֶדר ַא ֲח ִרינָא ^לְ ַמאי ֲא ָתא?
לְ כִ ְד ַת ְניָא:
שה?
יצד ָהיָ ה עוֹ ֶ ׂ
ֵּ
"כ ַ
ֱ 152אסֹף נְ ָת ֶח ָיה ֵאלֶ ָיה ָּכל נֵ ַתח טוֹ ב יָ ֵר ְך וְ כָ ֵתף ִמ ְב ַחר ֲע ָצ ִמים ַמ ֵּלא
ֹאשוֹ וְ ֶאת ּ ִפ ְד ר ֹו וְ ָע ַר ְך ַהכּ ֵֹהן א ָֹתם ַעל ָה ֵע ִצים ֲא ׁ ֶשר ַעל ָה ֵא ׁש ֲא ׁ ֶשר ַעל ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח
 153וְ נִ ַּתח אֹתוֹ לִ נְ ָת ָחיו וְ ֶאת ר ׁ

רש"י
דרך הלוכו .של צד הראש
קודמין הקודם קודם :הראש
והרגל של ימין לדברי הכל
קודמת ומקרא יליף לה לקמן:
דרך הפשטו .מצד הרגלים לצד
הראש:
דרך יתוחו .כסדר שמתחין
אותו לאחר הפשטו אבר אחר
אבר וסדר יתוחו מפורש במס'
תמיד )ד' לא (.כמו שהוא סדור
כאן כיצד דרך יתוחו כו'
וכשהוא מתח ותן כל אבר
ואבר למי שזכה בו וכולן
עומדים שם עד שיקבלו שם
כולן והולכין ומוליכין אותן
לכבש זה אחר זה ובסדר
הולכתן פליגי הי תאי מר אמר
הכי ומר אמר הכי :הכי גרסין
כיצד דרך יתוחו הראש והרגל
ושתי ידיו והחזה והגרה ושתי
הדפות עוקץ והרגל:
דרך עילויו .דרך מיטב שלו
ומבחר תחיו המובחר קודם:
ה''ג כיצד דרך עילויו הראש
והרגל החזה והגרה ושתי דפות
והעוקץ והרגל ושתי ידים:
והכתיב כל תח טוב ירך וכתף.
אלמא ירך מעלי מכתף:
בכחושה .ירך מעלי דאלים:
תא דידן .תא דמתיתין לא
אמר כחד מייהו:
מר אזיל בתר איברא .תא דידן
הולך אחר עילוי גודל האיברים
ור' יוסי הולך אחר עילוי השמן:
ואידך פדר .קרא אחריא כתיב
את התחים את הראש ואת
הפדר:
למאי אתא .הא אף הם בכלל
הראש
דבשלמא
התחים
דרשין ליה בשחיטת חולין )דף
כז (.דאיצטריך לפי שאמר
והפשיט וערכו אין לי בכלל
עריכה אלא תחים שהן בכלל
הפשט מיין לרבות הראש
שכבר הותז בשחיטה ולא היה
בשעת הפשט ת''ל את הראש
אלא פדר בכלל המופשטים הוא
ולמאי כתבי':
דרך כבוד .לפי שבית השחיטה
מלוכלך בדם הראש:
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 .20כו ,א
ִמ ְׁשנָ ה
ישיֲ :ח ָד ׁ ִשים ַל ְּקט ֶֹרת ,בּ ֹא ּו וְ ָה ִפיס ּו.
ַה ּ ַפ ִ ּייס ַה ׁ ּ ְש ִל ׁ ִ
יעיֲ :ח ָד ׁ ִשים ִעם יְ ׁ ָשנִ ים,
וְ ָה ְר ִב ִ
ִמי ַמ ֲע ֶלה ֵא ָב ִרים ִמן ַה ֶ ּכ ֶב ׁש ַל ִּמזְ ֵ ּב ַח.

ְ ּג ָמ ָרא
ָּתנָא:
"מעוֹ ָלם לֹא ׁ ָשנָ ה ָא ָדם ָ ּב ּה".
ֵ
ַמאי ַט ְע ָמא?
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א:
ִמ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ַּמ ֲע ׁ ֶש ֶרת.
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב ּ ַפ ּ ָפא לְ ַא ַ ּביֵי:
ַמאי ַט ְע ָמא?
154
ָ
ּ
ּ
ִאילֵ ָימאִ :מ ׁ ּשוּם דִּ כְ ִתיב" :יָ ִשׂ ימ ּו ְקטֹ ָרה ְב ַא ֶפך" )דברים לג ,י(,
וּכְ ִתיב ַ ּב ְת ֵר ּיהּ ָ " :ב ֵר ְך ה' ֵחילוֹ ") 155דברים לג ,יא(,
ִאי ָהכִ י עוֹ לָ ה נַ ִמיָ ,הכְ ִתיב" :וְ כָ לִ יל ַעל ִמזְ ְ ּב ֶח ָך" )דברים לג ,י(!
ָא ַמר לֵ ּיה:
ָהא – ׁ ְשכִ ָיחא,
וְ ָהא  -לָ א ׁ ְשכִ ָיחא.

ָא ַמר ָרבָ א:
לָ א ַמ ׁ ְש ַּכ ַח ְּת צו ְּר ָבא ֵמ ַר ָ ּבנַן דְּ מוֹ ֵרי ֶא ָּלא דְּ ָא ֵתי ִמ ׁ ּ ֵשבֶ ט לֵ וִ י אוֹ ִמ ׁ ּ ֵש ֶבט י ּ ִָשׂ שכָ ר,
לֵ וִ י  -דִּ כְ ִתיב" :יוֹ ר ּו ִמ ׁ ְש ּ ָפ ֶט ָיך לְ יַ ֲעקֹב" )דברים לג ,י(,
156
ש ָר ֵא ל" )דברי הימים א' יב ,לג(.
ששכָ ר יוֹ ְד ֵעי בִ ינָ ה לָ ִע ִּתים לָ ַד ַעת ַמה ַ ּי ֲע ֶשׂ ה יִ ְ ׂ
י ּ ִָשׂ שכָ ר  -דִּ כְ ִתיב " :ו ִּמ ְ ּבנֵ י יִ ּ ָ ׂ
וְ ֵא ָימא :יְהו ָּדה נַ ִמי,
דִּ כְ ִתיב" :יְ הו ָּדה ְמח ְֹק ִקי") 157תהלים ס ,ט(!
ַא ּסוֹ ֵקי ׁ ְש ַמ ֲע ָתא ַאלִ ָ ּיבא דְּ ִהילְ כְ ָתא ָק ָא ִמינָא.

שימ ּו ְקטוֹ ָרה ְ ּב ַא ּ ֶפ ָך וְ כָ לִ יל ַעל ִמזְ ְ ּב ֶח ָך
ש ָר ֵאל יָ ִ ׂ
 154יוֹ ר ּו ִמ ׁ ְש ּ ָפ ֶט ָיך לְ יַ ֲעקֹב וְ תוֹ ָר ְת ָך לְ יִ ְ ׂ
שנְ ָאיו ִמן יְ קוּמוּן
ָּ 155ב ֵר ְך יְ הֹוָ ה ֵחילוֹ ּופ ַֹעל יָ ָדיו ִּת ְר ֶצה ְמ ַחץ ָמ ְתנַ יִ ם ָק ָמיו ו ְּמ ַ ׂ
אתיִ ם וְ כָ ל ֲא ֵח ֶיהם ַעל ּ ִפ ֶיהם
ששכָ ר יוֹ ְד ֵעי בִ ינָ ה לַ ִע ִּתים לָ ַד ַעת ַמה ַ ּי ֲע ֶשׂ ה יִ ְ ׂ
 156ו ִּמ ְ ּבנֵ י יִ ּ ָ ׂ
אש ֶיהם ָמ ַ
ש ָר ֵאל ָר ׁ ֵ
ֹאשי יְ ה ּו ָדה ְמח ְֹק ִקי
 157לִ י גִ לְ ָעד וְ לִ י ְמנַ ּׁ ֶשה וְ ֶא ְפ ַריִ ם ָמעוֹ ז ר ׁ ִ

רש"י
מתי'
חדשים לקטורת .מי שלא זכה
לקטורת מימיו ובגמ' מפרש
מאי שא חדשים וכך היו
מכריזין קול בעזרה:
גמ'
מפי שמעשרת .לפיכך לא היו
מיחין אותו לשות:
והא כתיב וכליל על מזבחך.
בההוא קרא גופיה:
הא לא שכיחא .ומסתברא דכי
כתיב עושר אדלא שכיחא דאם
לא כן מצאו הכל עשירים:
הוראות
שמורה
דמורי.
בישראל:
אליבא דהילכתא .להורות כדת
וכהלכה:
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 .21כו ,א
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ֵאין ְמפַ ְ ּי ִיסין ַעל ָּת ִמיד ׁ ֶשל ֵ ּבין ָה ַע ְר ַ ּביִם,
ֶא ָּלא כּ ֵֹהן ׁ ֶש ָ ּזכָ ה בּ וֹ ְ ּב ׁ ַש ֲח ִרית  -זוֹ כֶ ה בּ וֹ ַע ְרבִ ית.
ֵמ ִיתיבֵ י:
יסין ֵ ּבין ָה ַע ְר ַ ּביִ ם"!
ְּ
יסין ׁ ַש ֲח ִרית ּ ָ -כ ְך ְמ ַפ ְ ּי ִ
"כ ׁ ֵשם ׁ ֶש ְּמ ַפ ְ ּי ִ
ִּכי ַּתנְ יָא ַה ִהיא ּ ַ -ב ְּקטֹ ֶרת.
וְ ָה ַת ְניָא:
ְ
ּ
ּ
יסין לוֹ ַע ְר ִבית"!
י
פ
מ
ך
כ
ּ
ית
ר
ח
ש
ׁ
לוֹ
ין
יס
י
פ
מ
ּ
ש
ְּ
ָ ְ ְַ ִ
ַ ֲִ
"כ ׁ ֵשם ׁ ֶ ְ ַ ְ ִ
ֵא ָימא" :לָ ּה".
וְ ָה ַת ְניָא:
ְ
ּ
ּ
יסין לוֹ ַע ְר ִבית,
י
פ
מ
ך
כ
ּ
ית
ר
ח
ש
ׁ
לוֹ
ין
יס
י
פ
מ
ּ
ש
ְּ
ָ ְ ְַ ִ
ַ ֲִ
"כ ׁ ֵשם ׁ ֶ ְ ַ ְ ִ
ְ
יסין ָל ּה ַע ְר ִבית"!
יסין ָל ּה ׁ ַש ֲח ִרית ּ ָ -כך ְמ ַפ ְ ּי ִ
ו ְּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ְּמ ַפ ְ ּי ִ
ָא ַמר ַרב ׁ ְשמו ֵּאל ַ ּבר ַרב יִצְ ָחק:
ָהכָ א ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ָע ְס ִקינַן,
הוֹ ִאיל ו ִּמ ׁ ְש ָמרוֹ ת ִמ ְת ַחדְּ ׁשוֹ ת.
ישי לְ ה ּו ּ ְפ ָייסוֹ ת!
וּלְ ַמאי דְּ ָסלֵ יק ַאדַּ ֲע ִתין ֵמ ִע ָ ּיק ָרא ,נְ פִ ׁ ִ
ייתי כּ וּלְ ה ּו ִמ ַ ּצ ְפ ָרא ָאת ּו,
ֵמ ֵ
דְּ זָ כֵ י ֵ ּב ּיה ׁ ַש ֲח ִרית  -זָ כֵ י,
דְּ זָ כֵ י ְ ּב ַע ְרבִ ית – זָ כֵ י.

רש"י
שזכה בו שחרית .איש איש
שזכה בעבודה:
כי תיא ההיא בקטרת .לפי
שלא שה אדם בה:
הואיל ומשמרות מתחדשות.
ומשמר שעבד שחרית איו עובד
בין הערבים:
ולמאי דסליק אדעתין .שהיו
מפייסין בין הערבים פישי להו
פייסות:
כולהו מצפרא .ושם מפייסין מי
יזכה לשל שחרית ומי לשל בין
הערבים:

אשׁוֹנה"
ָ
"בּ ִר
מסכת יומא פרק ב' – ָ

כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט  0526071122מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי

 .22כו ,א-ב
יעי:
" ָה ְר ִב ִ
ֲח ָד ׁ ִשים ִעם יְ ׁ ָשנִ יםִ ,מי ַמ ֲע ֶלה ֵא ָב ִרים ִמן ַה ֶ ּכ ֶב ׁש ַל ִּמזְ ֵ ּב ַח".
ַמ ְת ִנ ִיתין דְּ לּ ֹא ְּכ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ֶ ּבן י ֲַעקֹב.
דִּ ְתנַן:
יעזֶ ר ֶ ּבן יַ ֲעקֹב אוֹ ֵמר:
" ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ַה ַּמ ֲע ֶלה ֵא ָיב ִרים ַל ֶ ּכ ֶב ׁש  -הוּא ַמ ֲע ֶלה אוֹ ָתן ַל ִּמזְ ֵ ּב ַח".
ְ ּב ַמאי ָק ִמיפְ לְ גֵ י?
ָמר ָסבַ רּ ְ " :ב ָרב ָעם ַה ְד ַרת ֶמלֶ ְך") 158משלי יד ,כח(,
ו ָּמר ָס ַברְ :מקוֹ ם ׁ ְשכִ ינָה ,לָ או אוֹ ַרח ַא ְר ָעא.
ָא ַמר ָרבָ א:
לֹא ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ֶ ּבן יַ ֲעקֹב ִאית לֵ ּיה דְּ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה,
וְ לֹא ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ִאית לֵ ּיה דְּ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ֶ ּבן יַ ֲעקֹב,
דְּ ִאם ֵּכן ּ ְ -ב ַצר ּו לְ ה ּו ּ ְפ ָייסוֹ ת.
וְ ִאי ַמ ׁ ְש ַּכ ַח ְּת ַּת ּנָא דְּ ָת ֵני ָח ֵמ ׁש,
כו,ב ַההוּא דְּ לֹא ְּכ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ֶ ּבן יַ ֲעקֹב ,ו ְּדלֹא ְּכ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה.

ְּ 158ב ָרב ָעם ַה ְד ַרת ֶמלֶ ְך וּבְ ֶא ֶפס לְ אֹם ְמ ִח ַּתת ָרזוֹ ן
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רש"י
הוא מעלה לגבי המזבח .אותו
איש שזכה בו להוליכו לכבש
חוזר ומעלהו לאחר זמן למזבח
וכשהיו מוליכין אותו מיחין
אותו מחציו של כבש למטה כדי
שלא יצטרך להוליכו כל הכבש
והולך ועולה בכבש וכשמגיע
למקום שהאיברים שם וטלן
והכי תן במסכת שקלים )דף
יג (.איברי תמיד יתין מחצי
כבש ולמטה במזרח:
לאו אורח ארעא .למיתחזי
כמאן דטריח ליה מילתא:
לא ר''א בן יעקב אית ליה דר'
יהודה .דאמר לא היה פייס
למחתה וותן ראב''י פייס
למחתה תחת פייס מן הכבש
ולמזבח:
דלא כר''א בן יעקב ודלא כרבי
יהודה .דחשיב פייס למחתה
דלא כרבי יהודה ופייס דמן
הכבש למזבח דלא כר''א בן
יעקב:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט  0526071122מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי

 .23כו ,ב
ִמ ְׁשנָ ה
ָּת ִמיד ָק ֵרבּ ְ :ב ִת ׁ ְש ָעה,
ש ָרה,
ַ ּב ֲע ָ ׂ
שר,
ְ ּב ַא ַחד ָע ָ ׂ
שר.
ִ ּב ׁ ְשנֵ ים ָע ָ ׂ
לֹא ּ ָפחוֹ ת וְ לֹא יוֹ ֵתר.
יצד?
ֵ ּכ ַ
ַע ְצמ ֹו – ְ ּב ִת ׁ ְש ָעה.
ש ָרה.
ֶ ּב ָחג ּ ְ -ביַ ד ֶא ָחד ְצלוֹ ִחית ׁ ֶשל ַמיִ םֲ ,ה ֵרי ָ ּכאן ֲע ָ ׂ
שר  -הוּא ַע ְצמוֹ ְ ּב ִת ׁ ְש ָעה ,ו ׁ ְּשנַ יִ ם ְ ּביָ ָדם ׁ ְשנֵ י ְ ּגזִ ֵירי ֵע ִצים.
ֵ ּבין ָה ַע ְר ַ ּביִ םּ ְ ,ב ַא ַחד ָע ָ ׂ
ּ
יכי ְלב ֹונָ ה ׁ ֶשל ֶל ֶחם ַה ָפנִ ים.
ְ ּב ׁ ַש ָ ּבתּ ְ ,ב ַא ַחד ָע ָ ׂ
שר  -הוּא ַע ְצמ ֹו ְ ּב ִת ׁ ְש ָעה ,ו ׁ ְּשנַ יִ ם ְ ּביָ ָדם ׁ ְשנֵ י ְ ּבזִ ֵ
ּו ְב ׁ ַש ָ ּבת ׁ ֶש ְ ּב ְ
תוֹך ֶה ָחג ּ ְ -ביַ ד ֶא ָחד ְצלוֹ ִחית ׁ ֶשל ַמיִ ם.

ְ ּג ָמ ָרא
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָ ּבא ,וְ ִא ֵית ָימא ָר ִמי ַ ּבר ָח ָמא ,וְ ִא ֵית ָימא ַר ִ ּבי יוֹ ָח ָנן:
ֵאין ְמ ַנ ְּסכִ ין ַמ ִים ֶ ּב ָחג ֶא ָּלא ְ ּב ָת ִמיד ׁ ֶשל ׁ ַש ַחר.
ִמ ַּמאי?
ִמדְּ ָק ָת ֵני:
"ו ְּב ׁ ַש ָ ּבת ׁ ֶש ְ ּבתוֹ ְך ֶה ָחג ּ ְ -ביַ ד ֶא ָחד ְצלוֹ ִחית ׁ ֶשל ַמיִ ם".
וְ ִאי ָסלְ ָקא דַּ ֲע ָת ְךּ ְ :ב ָת ִמיד ׁ ֶשל ֵ ּבין ָה ַע ְר ַ ּביִם ְמ ַנ ְּסכִ ין ּ ְ -בחוֹ ל נ ִַמי ַמ ׁ ְש ַּכ ַח ְּת לָ ּה!
ָא ַמר ַרב ַא ׁ ִשי:
ַאף ֲאנַן ִנַמי ָּת ֵנינָא:
"וְ ַל ְמנַ ֵּס ְך אוֹ ֵמר לוֹ ַ :הגְ ַ ּב ּה יָ ֶד ָ
יך!
יהן" )סוכה מח.(:
ׁ ֶש ּ ַפ ַעם ֶא ָחד נִ ֵּס ְך ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַרגְ ָליו ,ו ְּר ָגמוּה ּו ָ ּכל ָה ָעם ְ ּב ֶא ְתרוֹ גֵ ֶ
ׁ ְש ַמע ִמי ָּנ ּה.

רש"י
מתי'
תמיד קרב .משעת הולכת
איברים ואילך קא חשיב:
עצמו .בכל יום בתשעה חמשה
לאיברים ואחד לקרבים ואחד
לסולת ואחד לחביתין ואחד
ליין והא כר''א בן יעקב היא
דלית ליה חד להעלות מכבש
למזבח:
בחג .שצריך שי סכין אחד של
יין ואחד של מים:
ביד .כהן אחד צלוחית אחת של
מים:
בין הערבים .שבכל יום שים
בידם שי גזירי עצים להוסיף
על עצי המערכה להרבות'
ובגמרא יליף לה מקרא שבין
הערבים צריך התמיד שי גזירין
בשי כהים אבל בשחרית לא
בעי סידור שי גזירין אלא בכהן
אחד דכתיב ובער עליה הכהן:
ובשבת שבתוך החג וכו' .הרי
שים עשר:
גמ'
ממאי מדקתי ובשבת וכו'.
מכלל דשאר ימות החג לא מצא
שיטעון שים עשר ואי אמרת
אף בין הערבים מסכין מים
בחול של כל ימות החג משכחת
לה י''ב בין הערבים עצמו
בתשעה ושים בידן שי גזירין
ואחד בידו צלוחית של מים:
ולמסך את המים אומר לו
הגבה ידך .וראה שתערה
הצלוחית לתוך ספל של כסף
שעל המזבח שהוא קוב כמין
חוטם דק שהיין מקלח ויוצא בו
והוא היסוך .שפעם אחת סך
על רגליו .לא עירה הצלוחית
לתוך הספל ושפך המים על
רגליו לפי שהיה צדוקי ואיו
מודה ביסוך המים:
באתרוגיהן .למה לי למיתי
באתרוגיהן אם לא בא ללמדו
שיסוך המים איו אלא בשעת
טילת לולב:

אשׁוֹנה"
ָ
"בּ ִר
מסכת יומא פרק ב' – ָ
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כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט  0526071122מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי

 .24כו ,ב
ַּת ְניָא:
" ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן יוֹ ַחאי אוֹ ֵמר:
ִמ ַ ּניִ ין ְל ָת ִמיד ׁ ֶשל ֵ ּבין ָה ַע ְר ַ ּביִ ם ׁ ֶש ָּט עוּן ׁ ְשנֵ י ְ ּגזִ ֵירי ֵע ִצים ִב ׁ ְשנֵ י כּ ֹ ֲהנִ ים?
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וְ ָע ְרכ ּו ֵעצִ ים") 159ויקרא א ,ז(,
ִאם ֵאינוֹ ִענְ יָ ן ְל ָת ִמיד ׁ ֶשל ׁ ַש ַחר,
דִּ ְכ ִתיב" :ו ִּב ֵער ָעלֶ ָיה ַהכּ ֵֹהן ֵע ִצים ַ ּבבּ ֹ ֶקר ַ ּבבּ ֹ ֶקר וְ ָע ַר ְך ָעלֶ ָיה" )ויקרא ו ,ה(,
ְּתנֵ יה ּו ִענְ יָ ן ְל ָת ִמיד ׁ ֶשל ֵ ּבין ָה ַע ְר ַ ּביִ ם".
וְ ֵא ָימאִ :א ִידי וְ ִא ִידי ּ ְ -ב ָת ִמיד ׁ ֶשל ׁ ַש ַחר ,וְ ָא ַמר ַר ֲח ָמנָאָ :עבֵ יד וַ ֲה ַדר ָעבֵ יד!
ִאם ֵּכןֵ ,נ ָימא ְק ָרא" :ו ִּב ֵער" 'וּבִ ֵער'!
ִאי ָּכ ַתב ַר ֲח ָמ ָנא' :וּבִ ֵער' ֲ -הוָ ה ָא ִמי ָנאַ :חד ִ -איןְּ ,ת ֵרי  -לָ א,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן דְּ נַ ֲעבִ יד ַחד וְ ֲנַעבִ יד ְּת ֵרי.
ִאם ֵּכןֵ ,נ ָימא ְק ָרא" :ו ִּב ֵער" 'וּבִ ֲער ּו',
ִאי ִנַמי' :וְ ָע ַר ְך' "וְ ָע ְרכ ּו",
ַמאי " ּו ִב ֵער" "וְ ָע ְרכ ּו"?
ׁ ְש ַמע ִמי ָּנ ּהִּ :כ ְד ָקא ָא ְמ ִרינַן.

 159וְ נָ ְתנ ּו ְּבנֵ י ַא ֲהרֹן ַהכּ ֵֹהן ֵא ׁש ַעל ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח וְ ָע ְרכ ּו ֵע ִצים ַעל הָ ֵא ׁש

רש"י
]ואימא[ דעביד .כהן אחד
יסדר שי גזירין בבקר דכתיב
ובער עליה הכהן ועביד תרי
שוב יביאו שי כהים לעשות
שי גזיריהן עוד בבקר כדכתיב
וערכו שים:
ובער ובערו .יכתוב שיהן בלשון
אחד:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
ָּת ֵני ַר ִ ּבי ִח ּיָיא:
"פיִ יס:
ַּ
שר,
ּ ְפ ָע ִמים ׁ ְשל ׁ ָֹשה ָע ָ ׂ
שר,
ּ ְפ ָע ִמים ַא ְר ָ ּב ָעה ָע ָ ׂ
שר,
ּ ְפ ָע ִמים ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ָע ָ ׂ
ּ ְפ ָע ִמים ׁ ִש ׁ ּ ָשה ָע ָ ׂ
שר".
וְ ָה ַת ְניָא:
שר"!
"ש ְב ָעה ָע ָ ׂ
ִׁ
ַה ִהיא דְּ לָ א ְּכ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ֶ ּבן ַי ֲעקֹב,
ֶא ָּלא ְּכ ַר ִ ּבי ְיהו ָּדה.

כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט  0526071122מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי

 .25כו ,ב

רש"י
פעמים י''ג .כהים עסוקין
בעבודת התמיד כדתן במתי'
בפייס שי י''ג כהים זוכין בו:
פעמים י''ד .בחג ביד אחד
צלוחית של מים:
פעמים ט''ו .בשבת:
פעמים ששה עשר .בשבת
שבתוך החג :הכי גרסין והא
תיא שבעה עשר ההוא דלא
כר''א בן יעקב אלא כר' יהודה.
ההוא תא אית ליה עוד כהן
אחד המעלה איברים מן הכבש
למזבח והרי כאן י''ז דלא כר''א
בן יעקב אלא כרבי יהודה דאמר
לא היה פייס למחתה ועל כרחך
לית ליה דר''א בן יעקב דאם כן
בצרי להו פייסות כדאמרין
לעיל והוצרך לו כהן מן הכבש
למזבח ואי שמעתיה בלשוות
אחרות ואי אפשר להעמידה ואי
שמעין ליה דרבי יהודה לא היה
פייס למחתה לא שמעין ליה
דאמר לא היה כהן למחתה אלא
הרי הוא אומר כהן שזכה
בקטורת אומר לזה שעומד
אצלו זכה עמי במחתה אבל
ר''א בן יעקב שמעין ליה דאמר
לא היה כהן להעלות איברים
מכבש למזבח אבל הן עצמם
שהעלום לכבש היו מעלין
למזבח:

אשׁוֹנה"
ָ
"בּ ִר
מסכת יומא פרק ב' – ָ
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כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט  0526071122מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי

 .26כו ,ב – כז ,ב
ִמ ְׁשנָ ה
שר ּ ַ -ב ֲח ִמ ׁ ּ ָשה.
שרַ :ה ָ ּב ָ ׂ
ַאיִ ל ָק ֵרב ְ ּב ַא ַחד ָע ָ ׂ
ַה ְ ּק ָר ַביִ ים,
וְ ַה ּסוֹ ֶלת,
וְ ַה ַ ּייִ ן ּ ִ -ב ׁ ְשנַ יִ ם ׁ ְשנַ יִ ם.
ֹאש ְ ּב ֶא ָחד,
ֹאש וְ ָה ֶרגֶ ל ָ -הר ׁ
ש ִרים וְ ַא ְר ָ ּב ָעהָ :הר ׁ
ּ ַפר ָק ֵרב ְ ּב ֶע ְ ׂ
וְ ָה ֶרגֶ ל ִ ּב ׁ ְשנַ יִ ם.
ָהעוֹ ֶקץ וְ ָה ֶרגֶ ל ָ -העוֹ ֶקץ ִ ּב ׁ ְשנַ יִ ם,
וְ ָה ֶרגֶ ל ִ ּב ׁ ְשנַ יִ ם.
ֶה ָחזֶ ה וְ ַה ֵ ּג ָרה ֶ -ה ָחזֶ ה ְ ּב ֶא ָחד,
וְ ַה ֵ ּג ָרה ִ ּב ׁ ְשל ׁ ָֹשה.
ׁ ְש ֵּתי יָ ַדיִ ם ּ ִ -ב ׁ ְשנַ יִ ם.
ו ׁ ְּש ֵּתי דְּ ָפנוֹ ת ּ ִ -ב ׁ ְשנַ יִ ם.
ַה ְ ּק ָר ַביִ ים,
וְ ַה ּסוֹ ֶלת,
וְ ַה ַ ּייִ ן ּ ִ -ב ׁ ְשל ׁ ָֹשה ׁ ְשל ׁ ָֹשה.
ַ ּב ֶּמה דְּ ָב ִרים ֲאמו ִּריםּ ְ :ב ָק ְר ְ ּבנוֹ ת ִציבּ וּר,
ֲא ָבל ְ ּב ָק ְר ַ ּבן יָ ִחידִ :אם ָר ָצה ְל ַה ְק ִריב – ַמ ְק ִריב.
יטן,
ֶה ְפ ׁ ֵש ָ
יתו ָּחן ׁ ֶשל ֵאלּ ּו וָ ֵאלּ ּו ָ ׁ -שוִ ין.
וְ נִ ּ

ְ ּג ָמ ָרא
ָּתנָא:
יתו ָּחן ָ ׁ -שוִ ין ְ ּבזָ ר".
יטן וְ נִ ּ
"ה ְפ ׁ ֵש ָ
ֶ
ָא ַמר ִחז ְִק ָ ּיה:
ִיתו ַּח ׁ ֶש ׁ ּ ָשוֶ ה ְ ּבזָ ר?
ִמ ַּניִין לְ ֶה ְפ ׁ ֵשט וְ נ ּ
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר ..." :וְ נָ ְתנ ּו ְ ּבנֵ י ַא ֲהרֹן ַה כּ ֵֹהן ֵא ׁש ַעל ַה ּ ִמזְ ֵ ּב ַח") 160ויקרא א ,ו-ז(.
נ ְִתינַת ֵא ׁש ּ ָ -ב ֲעיָ א ְּכה ּו ּנָה,
ֶה ְפ ׁ ֵשט וְ ִנ ּיתו ַּח  -לֹא ָ ּב ֲעיָ א ְּכה ּו ּנָה.

רש"י
מתי'
הבשר בחמשה .ככבש התמיד:
הסולת .שי עשרוים היה ושי
כהים:
במה דברים אמורים .דבעין כל
הי כהים לכל בהמה ובעין
פיס:
אם רצה להקריב כהן .יחיד את
הכל ובלא פייס:
הפשיטן ויתוחן .של ציבור ושל
יחיד שוין להיות כשירין בזר
והכי מפרש בגמרא:
גמ'
האי מבעיא ליה לגופיה .דיבעי
כהן מיעוטא מא לן להפשט
ויתוח:
דהוה מסבר ליה לבריה .הא
דחזקיה והכי מסבר ליה יהליה
דתיא בתורת כהים ושחט
שחיטה בזר כשירה:
וכי מאין באת .לישא דמתי'
הוא וכי מאין באת לומר פסולה
מקרא
להביא
שזקקת
להכשירה:
מכלל שאמר כו' .ומתוך אותו
כלל הייתי בא לפסול:
תלמוד לומר ושחט והקריבו
הכהים .ומדכתיב כהן בקבלה
ובשחיטה לא כתיב מכלל
דושחט אבעלים קאי וסמך ידו
ושחט לימד על השחיטה
שכשירה בזר עכ''ל משה ומיה
הוה מסבר אביי לבריה הא
דחזקיה הכי:
מכדי .למדו כאן דמקבלה
ואילך מצות כהוה והך תית
אש בתר קבלה כתיבה למה לי
למכתב בה כהוה:

יב ֵעי לֵ ּיה לְ גו ֵּפ ּיה!
כז,א ַהאי ִמ ָ ּ
ָא ַמר ַרב ׁ ִש ִימי ַ ּבר ַא ׁ ִשי:
ַא ׁ ְש ַּכ ְח ֵּת ּיה לְ ַא ַ ּביֵי דַּ ֲהוָ ה ַמ ְס ַ ּבר לֵ ּיה לִ בְ ֵר ּיה:
יטה ְ ּבזָ ר ְ ּכ ׁ ֵש ָירה.
""וְ ׁ ָש ַחט") 161ויקרא א ,ה( ְ ׁ -ש ִח ָ
את?
וְ ִכי ֵמ ַאיִ ן ָ ּב ָ
ִמ ְ ּכ ָלל ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וְ ַא ָּתה ו ָּבנ ָ
ֶיך ִא ְּת ָך ִּת ׁ ְש ְמר ּו ֶאת ְּכ ֻה ַּנ ְתכֶ ם") 162במדבר יח ,ז(,
יטה.
ׁשוֹ ֵמ ַע ֲאנִ י ֲא ִפילּ ּו ׁ ְש ִח ָ
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר " :וְ ׁ ָש ַחט ֶאת ֶ ּבן ַה ָ ּב ָקר לִ ְפנֵי ה' וְ ִה ְק ִריב ּו ְ ּבנֵ י ַא ֲהרֹן ַהכּ ֹ ֲהנִ ים ֶאת ַהדָּ ם" )ויקרא א ,ה(,
ִמ ַ ּק ָ ּב ָלה וְ ֵא ָיל ְך ִ -מ ְצוַ ת ְ ּכה ּו ָ ּנה.
יטה ׁ ֶש ְ ּכ ׁ ֵש ָירה ְ ּבזָ ר".
ימד ַעל ַה ׁ ּ ְש ִח ָ
"וְ ָס ַמ ְך יָ דוֹ  ...וְ ׁ ָש ַחט") 163ויקרא א ,ד-ה( ִ -ל ֵּ
"מ ַ ּק ָ ּב ָלה וְ ֵא ָיל ְך ִ -מ ְצוַ ת ְ ּכהו ָ ּּנה",
ִמ ְּכ ִדיִ ,
 160ו וְ הִ ְפ ׁ ִשיט ֶאת הָ עֹלָ ה וְ נִ ַּתח א ָֹת ּה לִ נְ ָת ֶח ָיה .ז וְ נָ ְתנ ּו ְ ּבנֵי ַא ֲהרֹן ַהכּ ֵֹהן ֵא ׁש ַעל ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח וְ ָע ְרכ ּו ֵעצִ ים ַעל ָה ֵא ׁש
ּ
הוה וְ ִה ְק ִריב ּו ְ ּבנֵי ַא ֲהרֹן ַהכּ ֲֹהנִים ֶאת ַהדָּ ם וְ זָ ְרק ּו ֶאת הַ דָּ ם ַעל ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח ָסבִ יב ֲא ׁ ֶשר ֶפ ַתח א ֶֹהל מוֹ ֵעד
 161וְ ׁ ָש ַחט ֶאת ֶ ּבן ַה ָ ּב ָקר לִ ְפנֵי יְ ָ ֹ
 162וְ ַא ָּתה ו ָּב ָ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
נֶיך ִא ְּת ָך ִּת ׁ ְש ְמר ּו ֶאת ְכ ֻה ַנ ְתכֶ ם לְ כָ ל דְּ בַ ר ַה ִמזְ ֵב ַח וּלְ ִמ ֵבית לַ ָפרֹכֶ ת וַ ֲעבַ ְד ֶּתם ֲעב ַֹדת ַמ ָּתנָה ֶא ֵּתן ֶאת ְכ ֻה ַנ ְתכֶ ם וְ ַה ָּזר ַה ָק ֵרב יו ָּמת
ֹאש ָהעֹלָ ה וְ נִ ְר ָצה ל ֹו לְ כַ ּ ֵפר ָעלָ יו .ה וְ ׁ ָש ַחט ֶאת ֶ ּבן הַ ָ ּב ָקר לִ ְפנֵ י ה' וְ ִה ְק ִריב ּו ְ ּבנֵ י ַא ֲהרֹן ַהכּ ֲֹהנִ ים ֶאת ַהדָּ ם וְ זָ ְרק ּו ֶאת ַהדָּ ם ַעל ַה ִּמ זְ ֵ ּב ַח ָסבִ יב
 163ד וְ ָס ַמ ְך יָ דוֹ ַעל ר ׁ
ֲא ׁ ֶשר ּ ֶפ ַת ח א ֶֹהל מוֹ ֵעד
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"וְ נָ ְתנ ּו ְ ּבנֵ י ַא ֲהרֹן") 164ויקרא א ,ז(  -לָ ָּמה לִ י?
ִיתו ַּח.
לְ ַמעוֹ ֵטי ֶה ְפ ׁ ֵשט וְ נ ּ
וְ ַא ַּכ ִּתי ִא ְיצ ְט ִר ְיך,
יב ֵעי ְּכה ּו ּנָה.
ָסלְ ָקא דַּ ֲע ָת ְך ָא ִמינָאֵּ :כיוָ ן דְּ לָ או ֲעבוֹ ָדה דִּ ְמ ַע ְּכ ָבא ַּכ ּ ָפ ָרה ִהיא ,לֹא ִּת ָ ּ
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן :דְּ בָ ֵעי ְּכה ּו ּנָה!
אש וְ ֶאת ַה ּ ָפ ֶדר") 165ויקרא א ,ח(,
ֶא ָּלא ֵמ ָהכָ א" :וְ ָע ְרכ ּו ְ ּבנֵי ַא ֲהרֹן ַהכּ ֹ ֲהנִ ים ֶאת ַה ְּנ ָת ִחים ֶאת ָהרֹ ׁ
"מ ַ ּק ָ ּב ָלה וְ ֵא ָיל ְך ִ -מ ְצוַ ת ְ ּכהו ָ ּּנה",
ִמ ְּכ ִדיִ ,
"וְ ָע ְרכ ּו"  -לָ ָּמה לִ י?
ִיתו ַּח.
לְ ַמעוֹ ֵטי ֶה ְפ ׁ ֵשט וְ נ ּ
וְ ֵא ָימא :לְ ַמעוֹ ֵטי ִסידּ וּר ׁ ְש ֵני ְ ּגזִ ֵירי ֵעצִ ים!
ִמ ְס ַּת ְ ּב ָרא דִּ יבְ ָחא דִּ כְ וָ ֵת ּיה ְמ ַמ ֵעט.
ַאדְּ ַר ָ ּבהִ ,סדּ וּר דִּ כְ וָ ֵת ּיה ְמ ַמ ֵעט!
לָ א ָסלְ ָקא דַּ ֲע ָת ְך ,דְּ ָא ַמר ָמר:
"" וְ ִה ְק ִריב ַהכּ ֵֹהן ֶאת ַהכּ ֹל ַ ...ה ּ ִמזְ ֵ ּב ָחה" )ויקרא א ,יג(  -זוֹ הוֹ ָל ַכת ֵא ָב ִרים ַל ֶ ּכ ֶב ׁש ".
"הוֹ ָל ַכת ֵא ָב ִרים ַל ֶ ּכ ֶב ׁש"  -הוּא דְּ בָ ֲעיָא ְּכה ּו ּנָה,
הוֹ לָ כַ ת ֵעצִ ים  -לָ א ָ ּב ֲעיָא ְּכה ּו ּנָה.
ָהא ִסידּ וּר ׁ ְשנֵי ְ ּגזִ ֵירי ֵעצִ ים ּ ָ -ב ֲעיָא ְּכה ּו ּנָה!
"וְ ָע ְרכ ּו"  -לָ ָּמה לִ י?
ִיתו ַּח.
לְ ַמעוֹ ֵטי ֶה ְפ ׁ ֵשט וְ נ ּ
וְ ֵא ָימאָ :הכִ י ִנַמי לְ גוּפֵ ּיה!
ֶא ָּלא" :וְ ִה ְק ִטיר ַהכּ ֵֹהן ֶאת ַהכּ ֹל" )ויקרא א ,ט(,
לְ ַמאי ֲא ָתא?
ִיתו ַּח.
לְ ַמעוֹ ֵטי ֶה ְפ ׁ ֵשט וְ נ ּ
"וְ ִה ְק ִריב ַהכּ ֵֹהן ֶאת ַהכּ ֹל ַה ּ ִמזְ ֵ ּב ָחה" )ויקרא א ,יג( -
זוֹ הוֹ לָ כַ ת ֵא ָב ִרים לַ ֶּכבֶ ׁש.
הוֹ לָ כַ ת ֵאבָ ִרים לַ ֶּכ ֶב ׁש  -הוּא דְּ בָ ֲעיָ א ְּכה ּו ּנָה,
הוֹ לָ כַ ת ֵעצִ ים  -לָ א ָ ּב ֲעיָא ְּכה ּו ּנָה,
ָהא ִסדּ וּר ׁ ְש ֵני ְ ּגזִ ֵירי ֵעצִ ים ּ ָ -ב ֲעיָ א ְּכה ּו ּנָה.
"וְ נָ ְתנ ּו" )ויקרא א ,ז(  -לְ גוּפֵ ּיה.
"וְ ָע ְרכ ּו" )ויקרא א ,ח( ְ ׁ -ש ַניִ ם,
" ְ ּבנֵי ַא ֲהרֹן" )ויקרא א ,ח( ְ ׁ -ש ַניִם,
" ַהכּ ֹ ֲהנִ ים" )ויקרא א ,ח( ְ ׁ -ש ַניִם,
לָ ַמ ְדנ ּו לַ ּ ָטלֶ ה ׁ ֶש ּ ָטעוּן ׁ ִש ׁ ּ ָשה.
ָא ַמר ַרב ַה ְמנוּנָ א:
ַק ׁ ְשיָ א לֵ ּיה לְ ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר:
ַהאי ּ ְ -בבֶ ן ַה ָ ּב ָקר ְּכ ִתיבּ ,ובֶ ן ַה ָ ּב ָקר ֶ -עשְׂ ִרים וְ ַא ְר ָ ּב ָעה ָ ּב ֵעי!
ִיחא לֵ ּיה ַ " -על ָה ֵע ִצים ֲא ׁ ֶשר ַעל ָה ֵא ׁש ֲא ׁ ֶשר ַעל ַה ּ ִמזְ ֵ ּב ַח") 166ויקרא א ,יב(,
וְ נ ָ
 164וְ נָ ְתנ ּו ְ ּבנֵ י ַא ֲהרֹן ַהכּ ֵֹהן ֵא ׁש ַעל ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח וְ ָע ְרכ ּו ֵע ִצים ַעל הָ ֵא ׁש
ֹאש וְ ֶאת ַה ּ ָפ ֶדר ַעל ָה ֵעצִ ים ֲא ׁ ֶשר ַעל הָ ֵא ׁש ֲא ׁ ֶשר ַעל ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח
 165וְ ָע ְרכ ּו ְ ּבנֵ י ַא ֲהרֹן ַהכּ ֲֹהנִ ים ֵאת ַה ְּנ ָת ִחים ֶאת ָהר ׁ
ֹאשוֹ וְ ֶאת ּ ִפ ְד רוֹ וְ ָע ַר ְך ַהכּ ֵֹהן א ָֹתם ַעל ָה ֵע ִצים ֲא ׁ ֶשר ַעל ָה ֵא ׁש ֲא ׁ ֶשר ַעל ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח
 166וְ נִ ַּתח אֹתוֹ לִ ְנ ָת ָחיו וְ ֶאת ר ׁ

רש"י
למעוטי הפשט ויתוח .דלא
כתיב בה כהן ותילף מהכא
דדוקא כתיב קרא ואי לא ותו
הוה אמיא האי דלא כתיב כהן
בהפשט ויתוח משום דלא
אצטריך הוא דגלי ליה דבעי
כהוה מקבלה ואילך:
דלא מעכבא כפרה .דאין כפרה
אלא בדם:
אלא מהכא וערכו בי אהרן
הכהים .הרי למדו מקבלה
שאין צריך כהוה אלא למעוטי
הפשט ויתוח:
אימא למעוטי סידור שי גזירי
עצים .דבין הערבים דלא כ תיב
בהו הכהים אבל בצפרא בהדיא
כתיב ובער עליה הכהן:
לא סלקא דעתך .דלא יבעי
סידור גזירין כהוה מדאיצטריך
למעוטי הולכת עצים מכלל
דסידורן בעי כהן:
הולכת עצים לא בעי כהוה.
דהאי כהן דכתיב בהולכת אברים
על כרחך למעוטי הולכה אחרת
בעי דאי לגופיה לא איצטריך
דהא אשמעין מקבלה ואילך
מצות כהוה:
וערכו למה לי .דכתיב בהן
כהוה:
למעוטי הפשט ויתוח .וכהוה
דותו לגופיה כדאמרין דלא
תימא כיון דלא מיעכבא כפרה לא
תיבעי כהוה ומדגלי בה דבעיא
כהוה לא איצטריך למיהדר
למיכתב כהוה בהערכת תחין
ואע''ג דלא מיעכבא ועל כרחך
למעוטי כתבי':
שטעון ששה .הבשר בחמשה
והקרבים באחד:
ויחא ליה .הדר משי ליה הכי על
העצים אשר על האש קרא יתירא
הוא דהכתיב ותו אש וערכו
עצים וערכו תחים למה לי תו על
העצים אשר על האש וגו' למידרש
ביה דהי ו' כהים הוצרכו לדבר
שאמר בו אש ועצים ומזבח
ואיזהו דבר שהזקקתי לכם
למערכה לסדר עצים ואש למזבח
בשבילו:
הוי אומר זה טלה .תמיד של שחר
הזקיקך הכתוב בו למערכת עצים
חדשה בכל בקר ואש על המזבח
תוקד בו והך מוקדה סידור
המערכה היא כדתיא לקמן בפ''ג
ובער עליה הכהן עצים בבקר
וערך עליה העולה ואמר מר
העולה עולה ראשוה אבל שאר
קרבות לא הוזקקו לחידוש
מערכה והך עצים ואש דכתיבי
בבן בקר לאו לאצרוכי סידרי
עצמו אלא משום דעדיין לא
אמרה פרשת סידור המערכה
הכתובה בצו את אהרן וכאן
התחיל לדבר בצרכי עולה והוצרך
לומר האיך תיתן כתב לן כאן
ותו אש וערכו עצים דאסידור
מערכה דשחרית קאי:

אשׁוֹנה"
ָ
"בּ ִר
מסכת יומא פרק ב' – ָ

ֵאיזֶ ה ּו דָּ בָ ר ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר בּ וֹ ֵ ' :עצִ ים'ֵ ' ,א ׁש' ּו' ִמזְ ֵ ּב ַח'?
כז,ב ֱהוֵ י אוֹ ֵמר :זֶ ה ָטלֶ ה.
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 .27כז ,ב
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ִסי ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
זָר ׁ ֶש ִּסידֵּ ר ֶאת ַה ַּמ ֲע ָרכָ ה ַ -ח ָ ּייב.
ֵּכיצַ ד הוּא עוֹ ֶׂשה?
ּפוֹ ְר ָק ּה ,וְ חוֹ זֵ ר וְ סוֹ ְד ָר ּה.
ַמאי ַא ֲהנֵי לֵ ּיה?
ֶא ָּלאּ :פוֹ ְר ָק ּה  -זָר,
וְ סוֹ ְד ָר ּה  -כּ ֵֹהן.
ַמ ְת ִקיף לָ ּה ַר ִ ּבי ז ֵָירא:
וְ כִ י ׁיֵש לְ ָך ֲעבוֹ ָדה ׁ ֶש ְּכ ׁ ֵש ָירה ַ ּב ַּל ְילָ ה ו ְּפסוּלָ ה ְ ּבזָ ר?!
וְ לֹא?! וַ ֲה ֵרי ֵאבָ ִרים ו ְּפ ָד ִרים!
סוֹ ף ֲעבוֹ ָדה דִּ ָימ ָמא ִהיא.
וַ ֲה ֵרי ְּתרו ַּמת ַהדֶּ ׁ ֶשן!
ְּת ִח ַּלת ֲעבוֹ ָדה דִּ ָימ ָמא ִהיא.
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ִסי ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ִקידֵּ ׁש י ָָדיו לִ ְתרו ַּמת ַהדֶּ ׁ ֶשן  -לְ ָמ ָחר ֵאינוֹ ָצ ִר ְיך לְ ַקדֵּ ׁשֶ ׁ ,ש ְּכבָ ר ִקידֵּ ׁש ִמ ְּת ִח ַּלת ֲעבוֹ ָדה.
וְ ֶא ָּלא ַק ׁ ְשיָא!
ֶא ָּלאִּ ,כי ִא ְית ַמר ָ -הכִ י ִא ְית ַמר:
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ִסי ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ּ
זָר ׁ ֶש ִּסידֵּ ר ׁ ְשנֵי ְ ּגזִ ֵירי ֵעצִ ים ַ -חיָיב ,הוֹ ִאיל וַ ֲעבוֹ ַדת יוֹ ם ִהיא.
ַמ ְת ִקיף לָ ּה ָרבָ א:
ֶא ָּלא ֵמ ַע ָּתהִּ ,ת ָ ּיב ֵעי ַּפ ִייס!
ִא ׁ ְש ַּת ִמ ְיט ֵת ּיה ָהא דְּ ַת ְניָ א:
"מי ׁ ֶש ָּזכָ ה ִ ּב ְתרו ַּמת ַהדֶּ ׁ ֶשן  -זָ ָכה ְ ּב ִסדּ וּר ַמ ֲע ָר ָכה ו ְּב ִסדּ וּר ׁ ְשנֵ י ְ ּגזִ ֵירי ֵע ִצים"!
ִ
לְ ֵמ ְימ ָרא :דַּ ֲעבוֹ ַדת יוֹ ם ּ ָ -ב ֲעיָא ּ ַפ ִייס,
ֲעבוֹ ַדת לַ יְלָ ה  -לָ א ָ ּב ֲעיָא ּ ַפ ִייס.
וַ ֲה ֵרי ֵא ָב ִרים ּו ְפ ָד ִרים!
סוֹ ף ֲעבוֹ ָדה דִּ ָימ ָמא ִהיא.
וַ ֲה ֵרי ְּתרו ַּמת ַהדֶּ ׁ ֶשן!
ִמ ׁ ּשוּם ַמ ֲעשֶׂ ה ׁ ֶש ָהיָ ה.
לְ ֵמ ְימ ָרא :דַּ ֲעבוֹ ַדת יוֹ ם וְ ׁ ֶש ָ ּזר ַח ָ ּייב ָעלֶ ָיה ִמ ָיתה ּ ָ -ב ֲעיָא ּ ַפיִיס,
ֵאין זָ ר ַח ָ ּייב ָעלֶ ָיה ִמ ָיתה  -לָ א ָ ּב ֲעיָא ּ ַפ ִייס.
וַ ֲה ֵרי ׁ ְש ִח ָיטה!
ׁ ָשא ֵני ׁ ְש ִח ָיטה ,דִּ ְת ִח ַּלת ֲעבוֹ ָדה ִהיא.

רש"י
חייב .מיתה:
פורקה .הזר אין צריך כהן
לסתור סידורה אלא הזר
בעצמו:
והרי אברים ופדרים .הקטר
חלבים שהוא כל הלילה
ושוויהו לעיל ]כד [.מארבע
עבודות שהזר חייב עליהן
מיתה:
והרי תרומת הדשן .דכתיב
כהוה:
אלא קשיא .וכי יש לך עבודה
שכשירה בלילה שפסולה בזר:
ועבודת יום היא .דכתיב ובער
עליה הכהן עצים בבקר בבקר:
אלא מעתה .דחשיבא כולי האי
שהיא עבודת יום וזר חייב
עליה:
למימרא דעבודת יום בעי פייס.
מדאתקיף רבא אלא מעתה
תבעי פייס מכלל הך עבודה היא
בעיא:

אשׁוֹנה"
ָ
"בּ ִר
מסכת יומא פרק ב' – ָ
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ָ 167א ַמר ָמר זו ְּט ָרא ,וְ ִא ֵית ָימא ַרב ַא ׁ ִשי:
וְ ָהא ֲאנַן ,לָ א ְּתנַן ָהכִ י:
ּ
ּ
יטה" )יומא כח.(.
יע זְ ַמן ַה ׁ ְש ִח ָ
"א ַמר ָל ֶהם ַה ְממ ּו ֶ ּנהְ :צא ּו ו ְּרא ּו ִאם ִה ִג ַ
ָ
וְ ִאילּ ּו 'זְ ַמן ׁ ְשנֵי ְ ּגזִ ֵירי ֵעצִ ים' לָ א ָק ָתנֵי!
ַה ְך דְּ לֵ ית לָ ּה ַּת ַק ְּנ ָתא ָ -ק ָת ֵני,
ַה ְך דְּ ִאית לָ ּה ַּת ַק ּנ ְָתא  -לָ א ָק ָת ֵני.
וְ ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ֵרי:
ַמ ְת ִקיף לָ ּה ַר ִ ּבי ז ֵָירא:
וְ כִ י ׁיֵש לְ ָך ֲעבוֹ ָדה ׁ ֶש ּי ֵׁש ַא ֲח ֶר ָיה ֲעבוֹ ָדה ו ְּפסוּלָ ה ְ ּבזָ ר?!
כח,א וַ ֲה ֵרי ֵא ָב ִרים ו ְּפ ָד ִרים!
סוֹ ף ֲעבוֹ ָדה דִּ ָימ ָמא ִהיא.
וַ ֲה ֵרי ְּתרו ַּמת ַהדֶּ ׁ ֶשן!
ְּת ִח ַּילת ֲעבוֹ ָדה דִּ ָימ ָמא ִהיא.
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ִקדֵּ ׁש י ָָדיו לִ ְתרו ַּמת ַהדֶּ ׁ ֶשן  -לְ ָמ ָחר ֵאינוֹ ָצ ִר ְיך לְ ַקדֵּ ׁשֶ ׁ ,שכְ בָ ר ִקדֵּ ׁש ִמ ְּת ִח ַּלת ֲעבוֹ ָדה.
ֶא ָּלא ַק ׁ ְשיָא!
ֶא ָּלאִ ,אי ִא ְת ַמר ָ -הכִ י ִא ְת ַמר:
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ִסי ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ּ
זָר ׁ ֶש ִּסידֵּ ר ׁ ְשנֵי ְ ּגזִ ֵירי ֵעצִ ים ַ -חיָיב,
הוֹ ִאיל וַ ֲעבוֹ ָדה ַּת ָּמה ִהיא.
ַמ ְת ִקיף לָ ּה ָרבָ א:
ֶא ָּלא ֵמ ַע ָּתהִּ ,ת ָ ּב ֵעי ּ ַפ ִייס!
וְ לָ א ָ ּב ֲעיָא ַּפ ִי יס?!
וְ ָה ַת ְניָא:
"מי ׁ ֶש ָּזכָ ה ִ ּב ְתרו ַּמת ַהדֶּ ׁ ֶשן  -יִ זְ ֶ ּכה ְ ּב ִסידּ וּר ׁ ְשנֵ י ְ ּגזִ ֵירי ֵע ִצים"!
ִ
ָהכִ י ָק ָא ַמר:
י ְַפ ְ ּייס ּו לָ ּה ִ ּב ְפ ֵני ַעצְ ָמ ּה!
ִּכ ְד ָא ְמ ִרינַן.
לְ ֵמ ְימ ָרא :דַּ ֲעבוֹ ָדה ַּת ָּמה וְ זָ ר ַח ָ ּייב ָעלֶ ָיה ִמ ָיתה ּ ָ -ב ֲעיָא ּ ַפ ִייס,
ֵאין זָ ר ַח ָ ּייב ָעלֶ ָיה ִמ ָיתה  -לָ א ָ ּב ֲעיָ א ּ ַפיִיס.
וַ ֲה ֵרי ׁ ְש ִח ָיטה!
ׁ ָשא ֵני ׁ ְש ִח ָיטה ,דִּ ְת ִח ַּילת ֲעבוֹ ָדה דִּ ָימ ָמא ִהיא.
לְ ֵמ ְימ ָרא :דַּ ֲעבוֹ ָדה ַּת ָּמה – ָ ּב ִעי ּ ַפ ִייס,
 167קושיא על רבי יוחנן שסידור שני גזירי עצים היא חלק מעבודת היום
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רש"י
והא אן לא תן .שיהא סידור
שי גזירין עבודת יום:
אם הגיע זמן השחיטה .אם
האיר המזרח ועת לשחוט את
התמידין שהשחיטה פסולה
בלילה דכתיב )ויקרא יט( ביום
זבחכם:
דלית ליה תקתא .אם שחט
בלילה:
דאית ליה תקתא .אם סידרן
בלילה פורקן וחוזר וסודרן ביום
לכך לא הטריחו לעלות לגג
ולראות אם הגיע שאותו הטורח
לא הטריחו אלא שבפעם אחת
עלה מאור הלבה ודימו שהאיר
המזרח ושחטו את התמיד
כדקתי לה בפ''ג ]דף כח [.אבל
סידר גזירין סידורו בקרקע
עזרה משהאיר המזרח ואם
טעה במאור הלבה לא איכפת
להו שהרי יש תקה בדבר:
שיש אחריה .סידור עבודה
סידור שי גזירין ופסולה בזר
להתחייב מיתה:
והרי איברים ופדרים .לא
גרסין לכוליה הך גירסא
דאיברים ודתרומת הדשן הכא
דהא מין להו לגבי פלוגתייהו
דרב ולוי בעבודה שאין אחריה
עבודה ואגב שיטפא דריהטא
דגירסא דלעיל דלישא קמא
דרבי זירא הדר וגרסיהו
בלישא בתרא וה''ג יש לך
עבודה שיש אחריה עבודה
ופסולה בזר אלא אי איתמר
כו':
הואיל ועבודה תמה .דשלים
ליה סידור :למימרא דעבודה
תמה בעי פייס כו' עד משום
מעשה שהיה לא גרסין:
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ֲעבוֹ ָדה ׁ ֶש ּי ֵׁש ַא ֲח ֶר ָיה ֲעבוֹ ָדה  -לָ א ָ ּב ֲעיָא ּ ַפ ִייס.
וַ ֲה ֵרי ֵא ָב ִרים ו ְּפ ָד ִרים!

רש"י

סוֹ ף ֲעבוֹ ָדה דִּ ָימ ָמא ִהיא.
ֲה ֵרי ְּתרו ַּמת ַהדֶּ ׁ ֶשן!
ִמ ׁ ּשוּם ַמ ֲעשֶׂ ה ׁ ֶש ָהיָ ה.
ָא ַמר ָמר זו ְּט ָרא וְ ִא ֵית ָימא ַרב ַא ׁ ִשי:
ַאף ֲאנַן ִנַמי ָּת ֵנינָא:
יטה" )יומא כח.(.
יע זְ ַמן ַה ׁ ּ ְש ִח ָ
"א ַמר ָל ֶהם ַה ְממ ּו ֶ ּנהְ :צא ּו ו ְּרא ּו ִאם ִה ִ ּג ַ
ָ
ּ
וְ ִאילּ ּו 'זְ ַמן ִסידּ וּר ְגזִ ֵירי ֵעצִ ים' לָ א ָק ָתנֵי.
ַה ְך דְּ לֵ ית לָ ּה ַּת ַק ְּנ ָתא ָ -ק ָת ֵני,
ַה ְך דְּ ִאית לָ ּה ַּת ַק ּנ ְָתא  -לָ א ָק ָת ֵני.

הדרן עלך בראשונה

אף אן מי תיא .דסידור
גזירין עבודה תמה היא כרבי
יוחן ודלא כרב ולוי דלא מו
לה בעבודה שזר חייב עליה
משום דיש אחריה סידור
איברים:
ואילו זמן שי גז ירין לא קתי.
אלמא עבודת לילה היא והוא
גמר סידור מערכה וסידור
האיברים שהוא עבודת יום
תחילת עבודה אחרת היא ולא
גמר סידור המערכה היא:

