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        לט, אלט, אלט, אלט, א .124

ָנה    ִמׁשְ

י ָטַרף ְלּפִ ּקַ ֵני ְוֶהֱעָלה, ּבַ   , גֹוָרלֹות ׁשְ
תּוב ֶאָחד ם" ָעָליו ּכָ ֵ תּוב ְוֶאָחד" ַלׁשּ   ". ַלֲעָזאֵזל" ָעָליו ּכָ

יִמינוֹ  ַגןַהסְּ  ית ְורֹאׁש , ּבִ מאלוֹ  ָאב ּבֵ ְ   . ִמׂשּ
ל ִאם ם" ׁשֶ יִמינוֹ  ָעָלה "ׁשֵ ָגן -  ּבִ י: לוֹ  אֹוֵמר ַהסְּ דֹול ּכֵֹהן ִאיׁשִ ּה , ּגָ   . ְיִמיְנךָ  ַהְגּבַ

ל ְוִאם ם" ׁשֶ מֹאלוֹ  ָעָלה "ׁשֵ ׂשְ ית רֹאׁש  - ּבִ י: לוֹ  אֹוֵמר ָאב ּבֵ דֹול ּכֵֹהן ִאיׁשִ ּה , ּגָ מֹ ַהְגּבַ   . אְלךָ ׂשְ
  

ֵני ַעל ְנָתָנן ִעיִרים ׁשְ ְ   , ַהׂשּ
את' ַלה: "ְואֹוֵמר   ". ַחטָּ

י ָמֵעאל ַרּבִ   : אֹוֵמר ִיׁשְ
את" לֹוַמר ָצִריךְ  ָהָיה לֹא א" ַחטָּ   ". 'ַלה" ֶאּלָ
רּוךְ : "ַאֲחָריו עֹוִנין, ְוֵהן ם ּבָ בֹוד ׁשֵ   . "ָוֶעד ְלעֹוָלם ַמְלכּותוֹ  ּכְ

  

ָמָרא    ּגְ

ה י "ָטַרף ִלי ָלּמָ ַקְלּפִ   ? "ּבַ
  

י ין לֹאּדְ  ֵהיִכי ּכִ ּוֵ קֹול ִניּכַ   . ְוִליׁשְ
  
  

  : ָרָבא ָאַמר
י ל ַקְלּפִ   , ָהְיָתה ֵעץ ׁשֶ
ל   , ָהְיָתה חֹול ְוׁשֶ

א ַמֲחֶזֶקת ְוֵאיָנּה  י ֶאּלָ ּתֵ   . ָיַדִים ׁשְ
  

  : ָרִביָנא ָלּה  ַמְתִקיף
ָלָמא ׁשְ א ַמֲחֶזֶקת ֵאיָנּה "ׁשֶ  ּבִ י ֶאּלָ ּתֵ   , "ָיַדִים ׁשְ

י ין לֹאּדְ  ֵהיִכי ּכִ ּוֵ קֹול ִליּכַ   . ְוִליׁשְ
א ל" ֶאּלָ ּה ? "חֹול ׁשֶ ׁשָ   ! ְנַקּדְ

  
ן ִאם ִלי ָלּה  ֲהָוה ּכֵ ֵרת ּכְ ל ׁשָ   , ֵעץ ׁשֶ

ֵרת ּוְכִלי   . ָעְבִדיַנן ָלא ץֵע ּדְ  ׁשָ
  

ָדּה  ָדּה ! ֶכֶסףּדְ  ְוַנַעּבְ   ! ָזָהבּדְ  ְוַנַעּבְ
  

ל ָממֹוָנן ַעל ָחָסה ַהּתֹוָרה ָרֵאליִ  ׁשֶ   . ׂשְ
  
  

  רש"י
  מתני' 

. שנינו בפרק טרף בקלפי
שלמעלה (דף לז.) וקלפי היתה 

   שם:
. פתאום בטריפה טרף

   ובחטיפה:
. אחד בימין והעלה שני גורלות

ואחד בשמאל והשעירים 
עומדים אחד לימין ואחד 
בשמאל ונותן גורל שעולה בימין 

   לשעיר של ימין:
. כשמזכיר את והן עונין אחריו

   השם:
  

  גמ' 
. שלא ימשמש להבין דלא ניכוין

במשמושו איזה של שם ויטלנו 
בימין לפי שהוא סימן יפה 

   כשהוא עולה בימין:
 . אינה מקודשת:חול היתהושל 

. שנאמר התורה חסה כו'
(ויקרא יד) וצוה הכהן ופנו את 
הבית וגו' על מה חסה תורה על 
פכין של כלי חרס שאין להם 
טהרה במקוה א''כ חסה על 
ממון קל כ''ש על ממון חשוב 
א''כ חסה על ממונן של 
(צירועין) קל וחומר על ממונן 
של צדיקים: ואם בימינו של 

ראש בית אב אומר לו  סגן עלה
לכהן גדול דבר מילך. דבר 

 דבריך לה' חטאת:
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ָלא ַמְתִניִתין י ּדְ א ַהאי ּכִ ּנָ    ,ּתַ

ַתְנָיא    :ּדְ
י" ּום אֹוֵמר ְיהּוָדה ַרּבִ י ִמׁשּ   : ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ

ָגן דֹול ְוכֵֹהן ַהסְּ י ָיָדן ַמְכִניִסין ּגָ ְלּפִ ּקַ   , ּבַ
יִמינוֹ  ִאם ל ּבִ דֹול ּכֵֹהן ׁשֶ ָגן - עֹוֶלה ּגָ דֹול ּכֵֹהן יִאיׁשִ : לוֹ  אֹוֵמר ַהסְּ ּה  ּגָ   . ְיִמיְנךָ  ַהְגּבַ

יִמינוֹ  ְוִאם ל ּבִ ית רֹאׁש  -  עֹוֶלה ְסָגן ׁשֶ דֹול ְלכֵֹהן לוֹ  אֹוֵמר ָאב ּבֵ ר: ּגָ ּבֵ ְך" ּדַ   . ִמיּלָ
  

  !ְסָגן ֵליּה  ְוֵניָמא
  

יָון יֵדיּה  ָסֵליק לֹאּדְ  ּכֵ א ,ּבִ ֲעֵתיּה  ָחְלׁשָ   . ּדַ
  

ַמאי   ? ָקא ִמיְפְלֵגי ּבְ
  

ָמאֵליּה  ֲעִדיף ְסָגןּדִ  ָיִמיָנא :ָסַבר ָמר ְ דֹול ֵהןכֹ ּדְ  ִמׂשּ   . ּגָ
י: ָסַבר ּוָמר   . ִניְנהוּ  ֲהָדֵדי ּכִ

  
א ַהאי ּוַמאן ּנָ ָפֵליג ּתַ יּדְ  ֲעֵליּה  ּדְ   ? ְיהּוָדה ַרּבִ

  
י   , הּוא ֲהִניםַהּכֹ ְסַגן ֲחִניָנא ַרּבִ

ַתְנָיא    :ּדְ
י"   : אֹוֵמר ַהּכֲֹהִנים ְסַגן ֲחִניָנא ַרּבִ

ה    ִמיִמינֹו? ְסָגן ָלּמָ
ִאם סּול ּבוֹ  ֵאיַרע ׁשֶ ּכֵֹהן ּפְ דֹול ּבְ ׁש  ְסָגן ִנְכָנס, ּגָ ּמֵ יו ּוְמׁשַ ְחתָּ   . "תַּ

  
  
  

  רש"י
. דכהן כיון דלא סליק בידיה

גדול ובידיה דסגן סליק חלש 
דעתיה דכהן גדול אי אומר לו 

   סגן:
. שהולך למה סגן מימינו כו'

תמיד לימינו כך אמרו בשם ר' 
יצחק הלוי ואני שמעתי מרבינו 

ונה יצחק בר יהודה למה סגן ממ
שאם יארע פסול אבל כל זמן 
שלא יארע בו פסול אין הסגן 

 עובד שום עבודה בעולם:
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נוּ  ָנן ּתָ   : ַרּבָ

ִעים" ָנה ַאְרּבָ ׁש  ׁשָ ּמֵ ִ ׁשּ ְמעֹון ׁשֶ יק ׁשִ ּדִ ָיִמין עֹוֶלה ַהּגֹוָרל ָהָיה ַהּצַ   , ּבְ
אן ָיִמין, עֹוֶלה יםְפָעִמ  ְוֵאיָלךְ  ִמּכָ ָעִמים ּבְ מֹאל עֹוֶלה ּפְ ׂשְ   . ּבִ
ל ָלׁשֹון ְוָהָיה ין ְזהֹוִרית ׁשֶ ַמְלּבִ
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אן,  ָעִמים ְוֵאיָלךְ  ִמּכָ ין ּפְ ָעִמים ַמְלּבִ ין ֵאינוֹ  ּפְ   . ַמְלּבִ

אן, ּדֹוֵלק ַמֲעָרִבי ֵנר ְוָהָיה ָעִמים ְוֵאיָלךְ  ִמּכָ ָעִמים ּדֹוֵלק ּפְ ֶבה ּפְ   . ּכָ
ר, ַמֲעָרָכה ׁש ֵא  ְוָהָיה ּבֵ ֲעָרָכה ֵעִצים ְלָהִביא ְצִריִכין ּכֲֹהִנים ָהיוּ  ְולֹא ִמְתּגַ ֵני חּוץ ַלּמַ ְ    ֵעִצים, ְגִזיֵרי ִמׁשּ

ֵדי ים ּכְ אן, ֵעִצים ִמְצַות ְלַקּיֵ ָעִמים ְוֵאיָלךְ  ִמּכָ ר ּפְ ּבֶ ר. ֵאין ְפָעִמים ִמְתּגַ ּבֶ    ִמְתּגַ
ָהִביאִמ  ִנְמָנִעין ּכֲֹהִנים ָהיוּ  ְולֹא ֲעָרָכה ֵעִצים ּלְ ל ַלּמַ   . ּכּוּלוֹ  ַהּיֹום ּכָ

ָחה ּלְ תַּ ָרָכה ְוִנׁשְ עֹוֶמר ּבְ י, ּבָ תֵּ ֶחם ּוִבׁשְ ִנים ּוְבֶלֶחם, ַהּלֶ   . ַהּפָ
יעוֹ  ּכֵֹהן ְוָכל ּגִ ּמַ ִית ׁשֶ ּזַ ֵבַע  אֹוְכלוֹ  ֵיׁש  ּכַ   . ּומֹוִתיר אֹוְכלוֹ  ְוֵיׁש , ְוׂשָ

אן ָח  ְוֵאיָלךְ  ִמּכָ ּלְ תַּ עֹוֶמר ְמֵאיָרה הִנׁשְ י ּבָ תֵּ ֶחם ּוִבׁשְ ִנים ּוְבֶלֶחם ַהּלֶ   , ַהּפָ
יעּור ַמִגיעוֹ  ּכֵֹהן ְוָכל ׁשִ   , ּפּול ּכְ

נּוִעין ִכין -  ַהּצְ   , ְיֵדיֶהן ֶאת מֹוׁשְ
ְרְגָרִנין   , ְואֹוְכִלין נֹוְטִלין -  ְוַהּגַ

ה   לט,ב ֶאָחד ּוַמֲעׂשֶ ַטל ּבְ ּנָ ן" אֹותוֹ  קֹוִרין ָהיוּ וְ , ֲחֵבירוֹ  ְוֵחֶלק ֶחְלקוֹ  ׁשֶ   . מֹותֹו" יֹום ַעד" ַחְמָצן^ ּבֶ
  

ה ָאַמר ר ַרּבָ יָלא ַרב ּבַ   : ׁשֵ
  ? ְקָרא ַמאי

ֵטִני ֱאלַֹהי" ּלְ ד ּפַ ע ִמּיַ ף ָרׁשָ ל ִמּכַ   . )ד, עא תהלים( "ְוחֹוֵמץ ְמַעּוֵ
  

  : ָאַמר ָרָבא
ְרׁשוּ  ֵהיֵטב ִלְמדוּ " :ֵמָהָכא ט ּדִ ּפָ רוּ  ִמׁשְ ְ    .)יז, א ישעיה( "ָחמֹוץ ַאׁשּ

  
  

רוּ  ְ רוּ  ְוַאל - "ָחמֹוץ "ַאׁשּ ְ ַאׁשּ   .חֹוֵמץ ּתְ
  
  

נוּ  ַנן ּתָ    :ַרּבָ
ָנה "אֹוָתּה  ת ׁשָ ּמֵ ּה  ׁשֶ ְמעֹון ּבָ ִדיק ׁשִ ָנה: ָלֶהם ָאַמר ַהּצַ ׁשָ   . ֵמת הּוא זוֹ  ּבְ

ִיין: לוֹ  ָאְמרוּ  ה ִמּנַ   ? יֹוֵדַע  ַאתָּ
ָכל: ָלֶהם ָאַמר ּפּוִרים יֹום ּבְ ן ָיהָה  ַהּכִ ּמֵ    ,ֶאָחד ָזֵקן ִלי ִמְזּדַ

י ִנְכָנס, ְלָבִנים ְוָעטּוף ְלָבִנים ָלבּוׁש                     י ְוָיָצא ִעּמִ   , ִעּמִ
ֵמן ְוַהּיֹום                    חֹוִרים ָלבּוׁש  ָזֵקן ִלי ִנְזּדַ חֹוִרים ְוָעטּוף ׁשְ י ִנְכַנס, ׁשְ י. ָיָצא ְולֹא ִעּמִ    ִעּמִ

ְבָעה ָחָלה ֶגלָהֶר  ַאַחר   . ָוֵמת ָיִמים ׁשִ
ָבֵרךְ  ַהּכֲֹהִנים ֶאָחיו ְוִנְמְנעוּ  ם ִמּלְ ֵ ׁשּ   . "ּבַ

  
  

נוּ  ַנן ּתָ    :ַרּבָ
ִעים ָנה "ַאְרּבָ ן קֹוֶדם ׁשָ ִית חּוְרּבַ ָיִמין עֹוֶלה ּגֹוַרל ָהָיה לֹא ַהּבַ   , ּבְ

ל ָלׁשֹון ָהָיה ְולֹא ין ְזהֹוִרית ׁשֶ   , ַמְלּבִ
   ּדֹוֵלק, ַמֲעָרִבי ֵנר ָהָיה ְולֹא
ְלתֹות ְוָהיוּ  חֹות ַהֵהיָכל ּדַ   , ֵמֲאֵליֶהן ִנְפתָּ
ַער ַעד ּגָ ֶהן ׁשֶ ן ּבָ ן יֹוָחָנן ַרּבָ אי ּבֶ   . ַזּכַ

ֵני! ֵהיָכל ֵהיָכל: לוֹ  ָאַמר ה ָמה ִמּפְ   ? ַעְצְמךָ  ַמְבִעית ַאתָּ
ךָ  ֲאִני יֹוֵדַע  ּסֹוְפךָ  ּבְ   , ֵליָחֵרב ָעִתיד ׁשֶ
ן ְזַכְרָיה ָעֶליךָ  אִנְתַנּבֵ  ּוְכָבר ַתח": ִעּדֹוא ּבֶ ָלֶתיךָ  ְלָבנֹון ּפְ ֲאָרֶזיךָ  ֵאׁש  ְותֹאַכל ּדְ    .")א, יא זכריה( "ּבַ

  
י ָאַמר ן ִיְצָחק ַרּבִ   : ַטְבַלאי ּבֶ
ה מוֹ  ִנְקָרא ָלּמָ    ?""ְלָבנֹון ׁשְ

ין ְלּבִ ּמַ ל ֲעֹונֹוֵתיֶהן ׁשֶ ָרֵאל ׁשֶ   . ִיׂשְ
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  )יח, א ישעיה( ילבינו כשלג כשנים חטאיכם יהיו אם 

  רש"י
. צמר סרוק לשון של זהורית

ומשוך כמין לשון וצבוע אדום 
וקושרין אותו בראש שעיר 
המשתלח והיה מלבין מאיליו 
והוא סימן שמחל הקב''ה 
לישראל שנאמר (ישעיה א) 
אם יהיו חטאיכם כשנים 

   בינו:כשלג יל
. לאחר והיה נר מערבי דולק

שכבו שאר כל הנרות ואע''פ 
שממנו מתחיל להדליק ערבית 
בו היה מסיי' הטבת נרות 
שחרית והוא עדות שהשכינה 
שורה בישראל כדכתיב מחוץ 
לפרוכת העדות ואמרינן 
במסכת שבת (דף כב:) עדות 
היא לכל באי עולם שהשכינה 
שורה בישראל ואמרינן (שם) 

זה נר מערבי שנותן  מאי עדות
בה שמן כמדת חברותיה 
וממנה היה מתחיל ובה היה 
מסיים ואיזהו נר מערבי 
למאן דאמר (מנחות דף צח:) 
שבעת הנרות סדורים מזרח 
ומערב קרי נר מערבי נר שני 
שסמוך לראשון שבמזרח 
כדתנן (תמיד פ''ו משנה א) 
נכנס אחד ומצא שתי נרות 
מזרחיות דולקות וכו' למאן 

כו' צפון ודרום נתונין  דאמר
היו אמצעיתן פניו מסובין 
כלפי מערב והוא קרוי מערבי 
ושאר הנרות מצדדין פניהם 
כלפי אמצעי כדכתיב (במדבר 
ח) אל מול פני המנורה היא 
אמצעית יאירו נרות של ששה 

   קנים:
. והיה אש המערכה מתגבר

ודולק מאיליו בלא תוספת 
עצים ולא היו צריכין להביא 

   שסדרוהו שחרית:עצים מ
. של בין חוץ משני גזירין

הערבים שהן חובה כדאמרי 
   בפרקין לעיל:

. שאינו נשתלחה מאירה
   משביעו:

. שאינו וכל כהן מגיעו כפול
כזית מאחר שראו שאינו 
משביע הצנועין מושכין את 
ידיהן (ואם יותיר לא היו 
מושכין ידיהם) ובימי שמעון 

שמגיע כפול לא היו את מי 
  ן ידיהם:מושכי
   . גזלן:חמצן

   . החזיקו הנגזל:אשרו חמוץ
. לא שייך הכא אלא ולא חומץ

[בסנהדרין] (דף לה.) שלמדנו 
מכאן שנזקקין לתובע 

   תחילה:
. מלברך ברכת מלברך בשם

כהנים את העם בשם המפורש 
   שלא היו כדאי:

. סימן נפתחות מאליהן
  לאויבים לבא וליכנס:

. שהפתיחה וכבר נתנבא עליך
 היא סימן לחורבן: זו



ר זּוְטָרא ַרב ָאַמר הטֹוִב  ּבַ   : ּיָ
ה מוֹ  ִנְקָרא ָלּמָ   , ""ַיַער ׁשְ

ְכִתיב:  ית"ּדִ ָבנֹון ַיַער ּבֵ    ?)יז, י, א מלכים( "ַהּלְ
ַער ַמה: ְלךָ  לֹוַמר ית ַאף -  ְמַלְבֵלב ּיַ ׁש  ּבֵ ְקּדָ   . ְמַלְבֵלב ַהּמִ

  
ֲעָיא ַרב ָאַמרּדְ    : הֹוׁשַ

ָעה ׁשָ ָנה ּבְ ּבָ לֹמה ׁשֶ ית ׁשְ ׁש  ּבֵ ְקּדָ ל ְמָגִדים ִמיֵני לכָּ  ּבוֹ  ָנַטע ַהּמִ   , ָזָהב ׁשֶ
ירֹות מֹוִציִאין ְוָהיוּ  יֶהן ּפֵ ְזַמּנֵ   . ּבִ
ָהרּוַח  ְוֵכיָון ֶבת ׁשֶ ֶ ֶהן ְמַנׁשּ ִרין ָהיוּ  ּבָ ירֹוֵתיֶהן נֹוׁשְ   , ּפֵ

ֱאַמר ּנֶ ָבנֹון ִיְרַעׁש ": ׁשֶ ּלְ ְריוֹ  ּכַ    ,)טז, עב תהלים( "ּפִ
ְרָנָסה ָהְיָתה ּוֵמֶהן ה ּפַ הּוּנָ   . ַלּכְ

ִנְכְנסוּ  יָוןְוכֵ    , ָיְבׁשוּ  ַלֵהיָכל ּגֹוִים ׁשֶ
ֱאַמר ּנֶ   . )ד, א נחום( "ֻאְמָלל ְלָבנֹון ּוֶפַרח": ׁשֶ

דֹוׁש  ְוָעִתיד רּוךְ  ַהּקָ   , ָלנוּ  ְלַהֲחִזיָרּה  הּוא ּבָ
ֱאַמר ּנֶ רֹ ": ׁשֶ ְפַרח ַח ּפָ יַלת ַאף ְוָתֵגל תִּ ן ּגִ בֹוד ְוַרּנֵ ָבנֹון ּכְ ן ַהּלְ   . )ב, לה ישעיה( "ָלּה  ִנתַּ

  



        לט, בלט, בלט, בלט, ב .127
ֵני ַעל "ְנָתָנן ִעיִרים ׁשְ ְ   , ַהׂשּ

את' ַלה: ְואֹוֵמר[   ]..ַחטָּ
  

נוּ  ַנן ּתָ    :ַרּבָ
ר" ָעִמים ֶעׂשֶ יר ּפְ דֹול ּכֵֹהן ַמְזּכִ ם ֶאת ּגָ ֵ ּיֹום ּבוֹ  ַהׁשּ   : ּבַ

ה לֹׁשָ ִויּדּוי ׁשְ   , ִראׁשֹון ּבְ
ה לֹׁשָ ִויּדּוי ּוׁשְ ִני ּבְ   , ׁשֵ
ה לֹׁשָ ׂשָ  ּוׁשְ ַח  ִעירּבְ ּלֵ תַּ ׁשְ   , ַהּמִ

גֹוָרלֹות ְוֶאָחד   . ּבְ
ם ָאַמר ּוְכָבר ֵ ַמע ָאָנא ַהׁשּ יִריחֹו" קֹולוֹ  ְוִנׁשְ   . ּבִ

  
ה ָאַמר ר ַרּבָ ר ּבַ   : ָחָנה ּבַ

ַלִים ָרה ִליִריחוֹ  ִמירּוׁשָ ְרָסאֹות ֲעׂשָ   ,. ּפַ
ָלתֹות ִצירוְ  ַמע ַהֵהיָכל ּדְ מֹוָנה ִנׁשְ ׁשְ ת ְתחּוֵמי ּבִ ּבָ   . ׁשַ

יםִע  יִריחוֹ ׁשֶ  ּזִ ׁשֹות ָהיוּ  ּבִ טֹוֶרת ֵמֵריַח  ִמְתַעּטְ   , ַהּקְ
ים יִריחוֹ  ָנׁשִ ּבִ ם ְצִריכֹות ֵאיָנן ׁשֶ ֵ ׂשּ   .  ְקטֹוֶרת ֵריַח ֵמ  ְלִהְתּבַ
ה ּלָ ַלִים ּכַ ירּוׁשָ ּבִ ט ְצִריָכה ֵאיָנּה  ׁשֶ ֵ טֹוֶרת ֵריַח ֵמ  ְלִהְתַקׁשּ   . הּקְ

  
י ָאַמר ןֶאְלָעָזר  ַרּבִ ְגַלאי ּבֶ ּדִ

122 :  
ים א ָהיוּ  ִעּזִ ָהֵרי ְלַאּבָ ׁשֹות ְוָהיוּ , ִמְכָמר ּבְ טֹוֶרת ֵמֵריַח  ִמְתַעּטְ   . ַהּקְ

  
י ָאַמר יא ַרּבִ ר ִחּיָ י ָאַמר ָאִבין ּבַ ַע  ַרּבִ ן ְיהֹוׁשֻ   : ָקְרָחה ּבֶ

  : ֶאָחד ָזֵקן ִלי ָסח
ַעם י ַאַחת ּפַ ילֹה ָהַלְכּתִ י, ְלׁשִ ין ְקטֹוֶרת ֵריַח  ְוֵהַרְחּתִ   . ֹוָתֶליָה כּ  ִמּבֵ
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  ע"פ מסורת הש"ס והמקבילה במסכת תמיד 

  רש"י
. של פר: שלשה בוידוי ראשון

אנא השם חטאתי אנא השם 
   כפר לפני ה' תטהרו:

   . לה' חטאת:ואחד בגורלות
. כלומר וכבר היה וכבר אמר

   מעשה שהלך קולו עד יריחו:
   . דרכה להתקשט בבשמים:כלה

   . שם המחוז:בהרי מכמר
. מקטורת והרחתי ריח קטרת

 שכן בשילה:שנעשה בו בעוד המ
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י ָאַמר אי ַרּבִ   : ַיּנַ

ית י ִמּתֹוךְ  ּגֹוָרל ֲעִלּיַ ֶבת ַקְלּפִ   , ְמַעּכֶ
ָחה ֶבת ֵאיָנּה  -  ַהּנָ    .ְמַעּכֶ

  
יוְ    : ָאַמר יֹוָחָנן ַרּבִ

יה ַאף ֶבת ֵאיָנּה  - ֲעִלּיָ   . ְמַעּכֶ
  

א יּבָ יּדְ  ַאּלִ ָבִרים: ָאַמרּדְ  123ְיהּוָדה ַרּבִ יםַהנַּ  ּדְ ִבְגֵדי ֲעׂשִ חּוץ ָלָבן ּבְ ָבא ָלא ִמּבַ   , ְמַעּכְ
י ִליֵגי ָלא - ָעְלָמא ּכּוּלֵ ָלא ּפְ ָבא ּדְ   . ְמַעּכְ

י ִליֵגי ּכִ א ּפְ יּבָ יּדְ  ַאּלִ   , ְנֶחְמָיה ַרּבִ
ָאַמר ַמאן ָבא' :ּדְ יכְּ  - 'ְמַעּכְ   . ְנֶחְמָיה ַרּבִ

ָאַמר ּוַמאן ָבא ָלא' :ּדְ י ָהֵני -  'ְמַעּכְ   . ִהיא ֲעבֹוָדה ָלאו ַהְגָרָלה, ֲעבֹוָדה ִמיּלֵ
  

א ָאְמֵר  ִאיּכָ    :יּדְ
א יּבָ יּדְ  ַאּלִ ָבא :ָאַמרּדְ  ְנֶחְמָיה ַרּבִ   , ְמַעּכְ

י ִליֵגי ָלא - ָעְלָמא ּכּוּלֵ ָבא ּפְ ְמַעּכְ    ,ּדִ
י ִליֵגי ּכִ א ּפְ יּבָ יּדְ  ַאּלִ   . ְיהּוָדה ַרּבִ

ָאַמר ַמאן ָבא ָלא' :ּדְ י - 'ְמַעּכְ ַרּבִ   , ְיהּוָדה ּכְ
ָאַמר ּוַמאן ָבא' :ּדְ אֵני -  'ְמַעּכְ    ,ָהָכא ׁשָ

ָתָנא יּה  ּדְ ר": ְקָרא ּבֵ ר...  ָעָלה ֲאׁשֶ ֵרי )י-ט, טז ויקרא( 124 "ָעָלה ֲאׁשֶ   . ִזיְמֵני ּתְ
  

  ֵמיִתיֵבי:
   ְלַהְגִריל, "ִמְצָוה

ר" – ִהְגִריל לֹא ְוִאם ׁשֵ   . ּכָ
ָלָמא ׁשְ ְ  ְלַהךְ  ּבִ ָאְמַר  ָנאִליׁשּ א ּתְ ּדְ יּבָ יּדְ  ַאּלִ י ,ְיהּוָדה ַרּבִ ִליֵגי ָלא ָעְלָמא ּכּוּלֵ ָלא ּפְ ָבא ּדְ    ,ְמַעּכְ

י ָהא י ַמּנִ   .  ִהיא ְיהּוָדה ַרּבִ
א   מ,א ְ  ְלַהךְ  ֶאּלָ ָאְמַרּתְ  ָנאִליׁשּ ִליֵגי ּדְ   , ּפְ

ָלָמא ׁשְ ָאַמר ְלַמאן ּבִ ָבא ָלא' :ּדְ י ָהא ',ְמַעּכְ י ַמּנִ   , ִהיא ְיהּוָדה ַרּבִ
א ָאַמר ְלַמאן ֶאּלָ ָבא' :ּדְ י ָהא 'ְמַעּכְ   ? ַמּנִ

  
ֵני יַח  ִמְצָוה: ּתְ   . ְלַהּנִ

  
א ַמע ּתָ    :ׁשְ

  , ּוְלִהְתַוּדֹות ְלַהְגִריל ִמְצָוה"
ה ְולֹא ִהְגִריל לֹא ר" – ִהְתַוּדָ ׁשֵ   . ּכָ
יָמא ְוִכי יַח " ַנִמי 125ָהָכא ּתֵ   , "ְלַהּנִ

   :ֵסיָפא ֵאיָמא
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נוּ   ָנן: ּתָ    ַרּבָ
ל ה "ּכָ ּפּוִרים יֹום ַמֲעׂשֵ ֶדר ַעל ָהָאמּור ַהּכִ   . ַהסֵּ
ים ִאם ה ִהְקּדִ ה לֹא ַלֲחֵבירוֹ  ַמֲעׂשֶ לּום ָעׂשָ   . ּכְ

י ָאַמר   : ְיהּוָדה ַרּבִ
ין ְדָבִריםּבִ  ֵאיָמַתי? ֲעׂשִ ִבְגֵדי ַהּנַ ְפִנים. ָלָבן ּבְ    ִמּבִ

ָבִרים ֲאָבל ין ּדְ ֲעׂשִ ִבְגֵדי ַהּנַ חּוץ, ָלָבן ּבְ ים ִאם ִמּבַ ה ִהְקּדִ ה ַמה -  ַלֲחֵבירוֹ  ַמֲעׂשֶ ָעׂשָ ֶ   . ָעׂשּוי ׁשּ
י   : אֹוֵמר ְנֶחְמָיה ַרּבִ

ה מֶּ ָבִרים ּבַ    ֲאמּוִרים: ּדְ

ְדָבִרים ים ּבִ ֲעׂשִ ִב  ַהּנַ ין, ָלָבן ְגֵדיּבְ ְפִנים ּבֵ ין ִמּבִ חּוץ ּבֵ   . ִמּבַ
ְדָבִרים ֲאָבל ים ּבִ ֲעׂשִ ִבְגֵדי ַהּנַ חּוץ ָזָהב ּבְ ה ַמה - ִמּבַ ָעׂשָ ֶ   . "ָעׂשּוי ׁשּ

  
י ָאַמר   : יֹוָחָנן ַרּבִ

ֵניֶהם ְרׁשוּ  ֶאָחד ִמְקָרא ּוׁשְ   : ּדָ
ת ָלֶכם ּזֹאת ְוָהְיָתה" נָ  ... ַאַחת עֹוָלם ְלֻחּקַ ָ ׁשּ   .  )לד, טז ויקרא( "הּבַ

 
124
ִעיר ֲאׁשֶ -ְוִהְקִריב ַאֲהרֹן ֶאת  ָ את. 'הר ָעָלה ָעָליו ַהּגֹוָרל לַ ַהׂשּ הּו ַחּטָ ר ָעָלה ָעָליו ַהּגֹוָרל ַלֲע   ְוָעׂשָ ִעיר ֲאׁשֶ ָ ח אֹתֹו ַלֲעָזאֵזל  'הַחי ִלְפֵני -ָזאֵזל ָיֳעַמדְוַהׂשּ ּלַ ר ָעָליו ְלׁשַ ְלַכּפֵ

ָרה ְדּבָ   .ַהּמִ
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 . כך הגירסה במקצת דפוסיםסברה 

  רש"י
. עליית גורל מתוך קלפי מעכבת

עבודה שאין השעירים מתפרשין זה 
לשם וזה לעזאזל אלא ע''פ הגורל 
לפיכך צריך לראות איזה עלה בימין 
ויהא שעיר של ימין נקבע בו ואי זה 
עלה בשמאל ויהא שעיר של שמאל 

   נקבע בו:
. של גורל על השעיר אינה אבל הנחה

ניחו עליו שהרי מעכבא אפילו לא ה
הוקבע של ימין בגורל שעלה בימין 

   וכן שעיר השמאל לגורל שמאל:
. ואם יקרא אף עלייה אינה מעכבת

הכהן שם חטאת על האחת ושם 
עזאזל על חבירו הוקבעו בלא הגרלה 
שאין הגרלה מעכבת אלא שחיסר 

   מצוה:
. בפרק אליבא דרבי יהודה כו'

הוציאו לו (לקמן דף ס.) פליגי ר' 
ודה ור' נחמיה אם שינה בסדר יה

עבודות להקדים את המאוחר ואמר 
ר' נחמיה כל סדר העבודות שנעשות 
בבגדי לבן בין בפנים כגון לפני לפנים 
בין מבחוץ כגון בהיכל או בעזרה 
מעכב דחוקה דכתיבא בענינא דאחרי 
מות עלייהו כתיבא ור' יהודה אומר 
לא כתיבא חוקה אלא בדברים 

ן מבפנים הלכך הנעשים בבגדי לב
הגרלה שהיא אינה נעשית מבפנים 
אלא מבחוץ לר' יהודה דאמר 
אדברים שנעשים מבחוץ לא כתיבא 

   חוקה:
. דאפילו ר' דכולי עלמא לא פליגי

ינאי מודה דלר' יהודה לא מעכבא 
   דהא לא כתיב בהו עיכובא:

. דאמר כי פליגי אליבא דרבי נחמיה
חוקה אכל דברים הנעשים בבגדי לבן 

יבא וזו בבגדי לבן היא כדכתיב כת
   בענינא:

. דכתיב חוקה לעיכובא הני מילי
בעבודה הוא דאתא לעיכובא (עד כאן 
לא אמר ר' נחמיה דכתיב חוקה 
בעבודה לעכובא כגון חתיות גחלים 
מן המזבח ושחיטת פר דעבודות 
נינהו ופסולות בכהן אחר אבל 
הגרלה דלאו עבודה היא שכשרה 

ל הסגן וכ''ג בסגן למאן דאמר לעי
מכניסין ידיהן של ימין בקלפי אימא 

   הכא מודה ר' נחמיה דלא מעכבא):
. כולי עלמא לא פליגי דמעכבא

   דקאמר חוקה עלייהו כתיב:
. אף על גב שאני הכא דתנא בה קרא

דחוקה לאו עלה קיימא לעכב 
מעכבא שהרי שנה עליו הכתוב לעכב 

  ומקרא יתירה נפקא לה עיכובא: 
. אליבא נא דאמרתאלא להך ליש

דרבי יהודה פליגי ואמר רבי ינאי 
מעכבא וכל שכן לרבי נחמיה הא מני 

   לא רבי יהודה ולא רבי נחמיה:
. ואם לא הניח כשר תני מצוה להניח

ובהא כולי עלמא מודו דבנתינה לא 
תנא בה קרא אלא חדא זימנא הוא 
דכתיב ונתן אהרן וגו' אבל בעלייה 

אהרן תנא בה קרא דכתיב והקריב 
את השעיר אשר עלה עליו וגו' וכתיב 

   והשעיר אשר עלה:
. על שעיר המשתלח ולהתודות

 כדכתיב והתודה עליו וגו':

  רש"י
. בההוא הוא דקאמר רבי שמעון כשר אילימא לא הניח

   אבל עלייתו מתוך קלפי אית ליה לרבי שמעון דמעכבא:
. לאחר הגרלה דאי אפשר עוד והתניא מת אחד מהן

אלא אם כן יביא שנים אחרים וילך אחד לאיבוד להגריל 
כדאמרי' בפ' שני שעירי (לקמן דף סב.): מביא אחד מן 
השוק תחת זה שמת ויהא חבירו של זה העומד ואין צריך 

   להגריל:
. לעולם לא הגריל דקאמר תנא רבי שמעון לא ידע כו'

קמא כשר לא הניח הוא ודקשיא לך היכי קאמר ר''ש עלה 
ר אי הגרלה זו היינו הנחה משמע דאי לא לא הגריל כש

העלה פסול לרבי שמעון לא תקשי דלא הגריל דקאמר ר' 
שמעון לא הגריל ממש קאמר ולא הוה ידע דלא הגריל 
דקאמר ת''ק אהנחה הוא דקאי והכי קאמר להו ר' שמעון 
לרבנן אי לא הגריל כשר דקאמריתו היינו בעלייה דהוא 

   א בלא התודה:הגרלה ממש פליגנא עלייכו בחד
. אבל עלייה לדידכו ואי הגרלה דקאמריתו היינו הנחה

מעכבא פליגנא בתרתי דלדידי הגרלה לא מעכבא כלל 
   והוידוי מעכב ולקמן מפרש טעמא דתרוייהו בוידוי:

. אם הקדים אחת מן העבודות של פר מעכב את השעיר
שעיר המאוחרות לשל פר ועשאה קודם לפר הפר שהוא 

ה מעכבא ופוסלה ואינה עולה לו וצריך ראוי ליקדם ל
לחזור ולעשותה לאחר הפר וסדר עבודותיהן כך היא 
בפרשה בתחילה מתודה על הפר וידוי ראשון ואח''כ מגריל 
על השעיר ואחר כך מתודה על הפר וידוי שני ושחטו 
ומכניס כף ומחתה ונותן את הקטורת על האש (וגו') ונותן 



י" ְמעֹון ַרּבִ   : ֵמראוֹ  ׁשִ
ר - ִהְגִריל לֹא ׁשֵ   , ּכָ
ה לֹא סּול" – ִהְתַוּדָ   . ּפָ

  ? "ִהְגִריל לֹא" ַמאי
יַח  לֹא :ִאיֵליָמא   , ִהּנִ

ָלל יּדְ  ִמּכְ ְמעֹון ַרּבִ ָבא ַהְגָרָלהָסַבר  ׁשִ    ,ְמַעּכְ
   :ְוָהַתְנָיא

ּלא ֲחֵבירוֹ  ֵמִביא -ֵמֶהן  ֶאָחד "ֵמת ַהְגָרָלה ׁשֶ   , ּבְ
ְבֵרי י ּדִ   !"ְמעֹוןׁשִ  ַרּבִ

  
י ְמעֹון ַרּבִ ַנן יָקָאְמֵר  ַמאי ָיַדע לֹא ׁשִ    ,ַרּבָ

   :ְלהוּ  ָקָאַמר ְוָהִכי
ׁש  ַהְגָרָלה ַהְגָרָלה ִאי ֵליְגָנא -  ָאְמִריתוּ  ָקא ַמּמָ ֲחָדא ֲעַלְייכוּ  ּפָ   . ּבַ
ָאְמִריתוּ  ַהְגָרָלה ִאי ָחה ַהְיינוּ  ּדְ ֵליְגָנא -  ַהּנָ י ֲעַלְייכוּ  ּפָ ַתְרּתֵ   . ּבְ
  

א ַמע ּתָ    :ׁשְ
ר ב "ּפַ ִעיר ֶאת ְמַעּכֵ ָ   , ַהׂשּ

ִעיר ב ֵאין ׂשָ ר ֶאת ְמַעּכֵ נֹות ַהּפָ תָּ ּמַ ְפִנים ּבַ ּבִ   . "ׁשֶ
ָלָמא ׁשְ ר ּבִ ב "ּפַ ִעיר ֶאת ְמַעּכֵ ָ    – "ַהׂשּ

ִאי ֵמיה ּדְ ִעיר ַאְקּדְ ָ י ׂשּ ּמֵ ר ִמּקַ לּום ְולֹא ֲעַבד ָלא ּפַ   . ּכְ
א ִעיר ֶאּלָ ב ֵאין ׂשָ ר ֶאת ְמַעּכֵ    ?ִניהוּ  ַמאי ַהּפָ

ִאי ִאיֵליָמא ים ּדְ נֹות ַאְקּדֵ ַפ  ַמּתָ ֵהיָכל רּדְ י ּבַ ּמֵ נֹות ִמּקַ ִעירּדְ  ַמּתָ ְפִנים ׂשָ    ,ּבִ
ה" ִתיב )לד, טז ויקרא( 126"חּוּקָ הוּ  ּכְ   . ּבְ

א ים ָלאו ֶאּלָ ַאְקּדֵ נֹות ּדְ ַפ  ַמּתָ ְפִנים רּדְ יּה  ּבִ ּמֵ   . ַהְגָרָלה ִמּקַ
ִסְדָרא ָבא ָלא ּוִמּדְ ָרא -  ְמַעּכְ ָבא ָלא ַנִמי ַהְגָרָלה ִעיּקָ   ! ְמַעּכְ

  
נֹות, ָלא ים ַמּתָ ַאְקּדֵ ַפ  ּדְ ַח  רּדְ ִמְזּבֵ י ּבַ ּמֵ נֹות ִמּקַ ִעירּדְ  ַמּתָ ֵהיָכל ׂשָ   . ּבַ

יוְ  ָבִרים: ָאַמרּדְ , אִהי ְיהּוָדה ַרּבִ ין ּדְ ֲעׂשִ ִבְגֵדי ַהּנַ חּוץ ָלָבן ּבְ ֵב  ָלא ּבַ    .יְמַעּכְ
  

נֹותּבְ  ְוָהא ְפִנים ַמּתָ ּבִ   ! ָקָתֵני ׁשֶ
  

א   : ֶאּלָ
י ָהא י ?ַמּנִ ְמעֹון ַרּבִ   , ִהיא ׁשִ

ָבא ָלא ַהְגָרָלה: ָאַמרּדְ     .ְמַעּכְ
  

ֵעית    :ֵאיָמא ְוִאיּבָ
י ְלעֹוָלם   , ִהיא ְיהּוָדה ַרּבִ

ְבִסְדָרא ְנִהי ָבא ָלא ּדְ ָבא ִמיָהא ַהְגָרָלה ,ְמַעּכְ    .ְמַעּכְ
  
  

  , ְעַמְייהוּ ְלַט  ְוָאְזדוּ  127
ַתְנָיא   :ּדְ

ר' ה ִלְפֵני ַחי ָיֳעַמד""   מ,ב 128"ָעָליו ְלַכּפֵ
   – )י, טז ויקרא( 

   ַחי? ַלֲעמֹוד ָזקּוק ִיְהֶיה ָמַתי ַעד
ַעת ַעד ן ׁשְ מוֹ  ַמתַּ ל ּדָ    ֲחֵבירֹו, ׁשֶ

ְבֵרי י ּדִ   . ְיהּוָדה ַרּבִ
י ְמעֹון ַרּבִ   : אֹוֵמר ׁשִ
ַעת ַעד ָבִרים" ִויּדּוי ׁשְ   . ּדְ

  
ַמאי    ָקא ִמיְפְלֵגי? ּבְ

                                                           
126
ת ָלֶכם ּזֹאת ְוָהְיָתה  ָנה ַאַחת חטאתם מכל ישראל בני על לכפר עֹוָלם ְלֻחּקַ ָ ׁשּ   ּבַ
127
  מחלוקת רשי ותוס. 
128
ר' ה ִלְפֵני ַחי ָיֳעַמד לעזאזל הגורל עליו עלה אשר והשעיר   המדברה לעזאזל אותו לשלח ָעָליו ְלַכּפֵ

  רש"י
וא אומר וכלה מכפר את וכן ה

. הוא מתן דמים והקריב הקודש
את השעיר החי עד כאן צריך 

   להיות חי:
. בכפרה המוטלת לכפר עליו

   עליו הכתוב מדבר והוא הוידוי:
   . גורל שם:עלה בשמאל

. אל תתנו מקום לצדוקים
תלמידים החולקים על התורה 
לרדות ולמשול בהן לקפח 
אתכם בדברים שיאמרו לפי 



  
ְדַתְנָיא    :ּכִ

ר"" ַרת -  )י, טז ויקרא( "ְלַכּפֵ ַכּפָ ִמים ּבְ תּוב ּדָ ר ַהּכָ ּבֵ   , ִמּדַ

ה" :אֹוֵמר הּוא ְוֵכן ר ְוִכּלָ ּפֵ 129"ֶדׁש ַהּקֹ  ֶאת ִמּכַ
  , )כ, טז ויקרא( 

ן ַמה ַהּלָ ַרת ּלְ ַכּפָ ִמים ּבְ אן ַאף ּדָ ַרת ּכָ ַכּפָ ִמים ּבְ   , ּדָ
ְב  י ֵריּדִ   . ְיהּוָדה ַרּבִ

י ְמעֹון ַרּבִ   : אֹוֵמר ׁשִ
ר" ַרת -  "ָעָליו ְלַכּפֵ ַכּפָ ָבִרים ּבְ תּוב ּדְ ר" ַהּכָ ּבֵ   . ִמּדַ
  

א ַמע ּתָ    :ׁשְ
ֲאלוּ  ְלִמיָדיו "ׁשָ י ֶאת תַּ   : ֲעִקיָבא ַרּבִ

מאל ׂשְ ֲחזֹור ְלָיִמין ַמהוּ , ָעָלה ּבִ ּיַ   ? ׁשֶ
נוּ  ַאל: ָלֶהן ָאַמר תְּ יִניןַל  ָמקֹום תִּ   . ִלְרּדֹות" ּמִ

נוּ  "ַאלּדְ  ַטְעָמא תְּ יִנים ָמקֹום תִּ    .ֵליּה  ְמַהְדִריָנן ָהִכי ָלאו ָהא, "ִלְרּדֹות ַלּמִ
ָבא ַהְגָרָלה :ָאְמַרּתְ  ְוָהא יּה  ְוֵכיָון ,ְמַעּכְ ְקַבְעּתֵ מֹ  ּדִ   ?!ֵליּה  ְמַהְדִריָנן ֵהיִכי - אלׂשְ

  
  : ָרָבא ָאַמר
מֹ  ּגֹוָרלַה  ָעָלה :יָקָאְמֵר  ָהִכי ׂשְ ְחִזירוּ  ַמהוּ , אלּבִ ּיַ ִעירוֹ  לוֹ  ׁשֶ   ?ְלָיִמין ְוִלׂשְ

נוּ  ַאל: ָלֶהם ָאַמר ּתְ יִנים ָמקֹום ּתִ   . ִלְרּדֹות ַלּמִ
  

א ַמע ּתָ   : ׁשְ
ִעיר ֶאת" :ֶנֱאַמר "ִאיּלוּ  ָ ר ַהׂשּ יֶחּנוּ  אֹוֵמר ָהִייִתי - )ט, טז ויקרא( "ָעָליו ֲאׁשֶ    ָעָליו, ַיּנִ

ְלמּוד יָון - )ט, טז ויקרא( "ָעָלה": ֹוַמרל תַּ ָעָלה ּכֵ   .ָצִריְך" ֵאינוֹ  ׁשּוב ׁשֶ
  ? ְלַמאי

ָלל - ְלִמְצָוה ִאיֵליָמא ָחהּדְ  ִמּכְ    !לֹא ַנִמי ִמְצָוה ַהּנָ
א ב ָלאו ֶאּלָ    .ְלַעּכֵ

ַמע ּה  ּוׁשְ ָבא – ַהְגָרָלה :ִמיּנָ ָחה ,ְמַעּכְ ָבא ָלא -  ַהּנָ   ! ְמַעּכְ
  

  : ָרָבא ָאַמר
ר": ֶנֱאַמר ִאיּלוּ  :ָקָאַמר יָהכִ  יֶחּנוּ  אֹוֵמר ָהִייִתי -  "ָעָליו ֲאׁשֶ ַעת ַעד ָעָליו ַיּנִ ִחיָטה ׁשְ   , ׁשְ

ְלמּוד ר": לֹוַמר ּתַ יָון - "ָעָלה ֲאׁשֶ ָעָלה ּכֵ    .ָצִריךְ  ֵאינוֹ  ׁשּוב ,ׁשֶ
  

א ַמע ּתָ    :ׁשְ
הוּ " את "ְוָעׂשָ הוּ  ַהּגֹוָרל -  )ט, טז ויקרא( 130"ַחּטָ אתַח  עֹוׂשֵ   , טָּ

ם ְוֵאין ֵ הוּ  ַהׁשּ את עֹוׂשֵ   . ַחטָּ
כֹול ּיָ ין ַוֲהלֹא: ׁשֶ ָמקֹום ּוַמה: הּוא ּדִ ּלא ּבְ ׁש  ׁשֶ ׁש  ַהּגֹוָרל ִקיּדֵ ם ִקיּדֵ ֵ   , ַהׁשּ
ׁש  ָמקֹום יּדֵ ּקִ ין ֵאינוֹ , ַהּגֹוָרל ׁשֶ ׁש  ּדִ ַקּדֵ ּיְ ם ׁשֶ ֵ   ? ַהׁשּ

ְלמּוד הוּ " :לֹוַמר תַּ את ְוָעׂשָ הע ַהּגֹוָרל -"ַחּטָ את ֹוׂשֶ ם ְוֵאין, ַחטָּ ֵ ה ַהׁשּ את עֹוׂשֶ   .  "ַחטָּ
י ִסיְפָרא ְסָתם   מא,א    ?ַמּנִ

י   , ְיהּוָדה ַרּבִ
ה "ַהּגֹוָרל: ָתֵני ְוָקא את עֹוׂשֶ ם ְוֵאין ַחטָּ ֵ ה ַהׁשּ את" עֹוׂשֶ   . ַחטָּ

ָבא ַהְגָרָלה ַאְלָמא    !ְמַעּכְ
  

יּוְבָתא ַמאן ּתְ ָאַמר ּדְ ָב  ָלא ַהְגָרָלה ּדְ   . אְמַעּכְ
יּוְבָתא   . ּתְ
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ה  ר ְוִכּלָ ּפֵ  החי השעיר את והקריב המזבח ואת מועד אהל ואת ֶדׁש ַהּק  ֶאת ִמּכַ
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הוּ ' לה הגורל עליו עלה אשר השעיר את אהרן והקריב  את ְוָעׂשָ  ַחּטָ



        בבבב- - - - מא, אמא, אמא, אמא, א .129
א ַרב ָאַמר   : ִחְסּדָ

ין ֵאין יּנִ ְרׁשֹות ַהּקִ א ִמְתּפָ ְלִקיַחת אוֹ  ֶאּלָ ָעִלים ּבִ ית אוֹ , ּבְ ּיַ ֲעׂשִ   . ּכֵֹהן ּבַ
  

יִמי ַרב ָאַמר ר ׁשִ י ּבַ   : ַאׁשִ
א ַרבּדְ  ַטְעֵמיּה  ַמאי    ?ִחְסּדָ

ְכִתיב 131"ְוָלְקָחה" :ּדִ
   )ח, יב ויקרא( 

132"הְוָעׂשָ "
יהּבַ  אוֹ , ְלִקיָחהּבִ  אוֹ  -  )טו, טו ויקרא(  ּיָ   . ֲעׂשִ

  
   ֵמיִתיֵבי:

הוּ "" את ְוָעׂשָ ה ַהּגֹוָרל - )ט, טז ויקרא( "ַחּטָ את עֹוׂשֶ ם ְוֵאין ַחטָּ ֵ ה ַהׁשּ את עֹוׂשֶ   . ַחטָּ

כֹול ּיָ ין ַוֲהלֹא ׁשֶ    הּוא: ּדִ
ָמקֹום ּוַמה ּלא ּבְ ׁש  ׁשֶ ׁש  ַהּגֹוָרל ִקיּדֵ ֵ  ִקיּדֵ   , םַהׁשּ

ׁש  ְמקֹום יּדֵ ּקִ ין ֵאינוֹ  ַהּגֹוָרל ׁשֶ ׁש  ּדִ ַקּדֵ ּיְ ם? ׁשֶ ֵ    ַהׁשּ

ְלמּוד הוּ ": לֹוַמר תַּ את ְוָעׂשָ ה ַהּגֹוָרל - "ַחּטָ את עֹוׂשֶ ם ְוֵאין, ַחטָּ ֵ ה ַהׁשּ את עֹוׂשֶ   . "ַחטָּ
ָלאו ָהָכא ְוָהא ַעת ּדְ ַעת ְוָלאו, ְלִקיָחה ׁשְ יה ׁשְ ּיָ    !ַבעּקָ ּדְ  ְוָקָתֵני, ִהיא ֲעׂשִ

  
  : ָרָבא ָאַמר
ָמקֹום ַמה :ָקָאַמר ָהִכי ּלא ּבְ ׁש  ׁשֶ ַעת ַוֲאִפיּלוּ  ַהּגֹוָרל ִקיּדֵ ׁשְ   , ְלִקיָחה ּבִ

ַעת ַוֲאִפיּלוּ  ׁשְ יה ּבִ ּיָ ׁש  ֲעׂשִ ם ִקיּדֵ ֵ ַעת ַהׁשּ ׁשְ ַעת ְלִקיָחה ּבִ יה ּוִבׁשְ ּיָ   , ֲעׂשִ
ׁש  ָמקֹום יּדֵ ּקִ ּלא ַהּגֹוָרל ׁשֶ ַעת ׁשֶ ׁשְ ּלא הְלִקיָח  ּבִ ַעת ְוׁשֶ ׁשְ יה ּבִ ּיָ   , ֲעׂשִ

ין ֵאינוֹ  ׁש  ּדִ ַקּדֵ ּיְ ם ׁשֶ ֵ ַעת ַהׁשּ ׁשְ ַעת ְלִקיָחה ּבִ יה ּוִבׁשְ ּיָ   ? ֲעׂשִ
ְלמּוד הוּ ": לֹוַמר ּתַ את ְוָעׂשָ ה ַהּגֹוָרל, "ַחּטָ את עֹוׂשֶ ם ְולֹא ַחּטָ ֵ ה ַהׁשּ את עֹוׂשֶ   . ַחּטָ

  
א ַמע ּתָ   : ׁשְ

א ׁש  "ְמַטּמֵ    ְלִקיּנֹו, ָמעֹות ִריׁש ִהְפ , ָעִני ִמְקּדָ
יר ךְ  ְוַאַחר, ֶהֱעׁשִ אתוֹ  ֵאּלוּ : ָאַמר ּכָ    ְלעֹוָלתֹו, ְוֵאּלוּ , ְלַחטָּ
ֵמי חֹוָבתוֹ  ּוֵמִביא מֹוִסיף אתוֹ  ִמּדְ ֵמי חֹוָבתוֹ  ּוֵמִביא מֹוִסיף ְוֵאין, ַחטָּ    !עֹוָלתֹו" ִמּדְ

ָלאו, ָהָכא ְוָהא ַעת ּדְ ַעת ְוָלאו, ְלִקיָחה ׁשְ יהֲעׂשִ  ׁשְ ַבעּדְ  ְוָקָתֵני, ִהיא ּיָ   ! ּקָ
  

ת ַרב ָאַמר ׁשֶ   : ׁשֵ
ָרא    !?ְוִתְסּבְ

י ְוָהָאַמר י ָאַמר ֶאְלָעָזר ַרּבִ ְעָיא ַרּבִ   : הֹוׁשַ
א ׁש  ְמַטּמֵ יר ִמְקּדָ ן ְוֵהִביא ,ָעׁשִ   , ָיָצא לֹא -  ָעִני ָקְרּבַ

  ? ָקַבע ֵהיִכי ָיָצא לֹאּדְ  ְוֵכיָון
א    ?ַמרְלֵמי ָלךְ  ִאית ַמאי ֶאּלָ

ָבר ּכְ   , ֲעִנּיּותוֹ ֵמ  ָאַמר ׁשֶ
ָבר ַנִמי ָהָכא ּכְ ַעת ָאַמר ׁשֶ ְ ה ִמׁשּ   . ַהְפָרׁשָ

  
יּולְ  א ַרּבִ י ָאַמר ַחּגָ ְעָיא ַרּבִ  , ָיָצא ָאַמרּדְ , 133הֹוׁשַ

א ַמאי   מא,ב   ? ְלֵמיַמר ִאיּכָ
  

יָמא ָלא ךְ  ְוַאַחר: "ּתֵ   ", ָאַמר ּכָ
א ךְ  ְוַאַחר': ֵאיָמא ֶאּלָ   . 'ְוָאַמר ָלַקח ּכָ

  
   "?!ָלַקח"

   ?ִניהוּ  ַמאי - "חֹוָבתוֹ  ּוֵמִביא "מֹוִסיף
  

ָפֵריק   . ֵליּה  ּדְ
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 לחטאת ואחד לעולה אחד יונה בני שני או תורים שתי ְוָלְקָחה שה די ידה תמצא לא ואם 
132
ה   עולה והאחד חטאת אחד הכהן אותם ְוָעׂשָ
133
  שהגמרא מצטטת גופא ... הגירסה בהמשך מא,ב גירסת הרש"ש, וכך גם 

  רש"י
. איזו לעולה ואיזו אין הקינין מתפרשות

לחטאת אלא או בלקיחת בעלים כו' אם 
כשקנאן אמר זה אני לוקח לעולה ואת זה 
לחטאת שוב אין הכהן יכול לשנותן בעשייתן 
ואם שינה פסול ואם כשקנאן לא פירש אף על 
פי שקרא להם שם [לאחר מיכן] אין שם חל 

ה עליהם ויכול הכהן לשנותן: ולקחה ועש
ביולדת כתיב ולקחה שתי תורים או שני בני 
יונה אחד לעולה ואחד לחטאת וכן במצורע 
וגבי זב ועשה הכהן אחד חטאת ואחד עולה 
אלמא או בשעת לקיחה נקבעין או בשעת 

   עשייתן אבל ביני ביני לא:
. מדקתני כאן שקידש הגורל אינו והא הכא כו'

דין שיקדש השם וקא סלקא דעתיה דקידוש 
בשעת קידוש גורל קאמר שאינו לא שעת השם 

לקיחה ולא שעת עשייה הכי גרסינן והא הכא 
דלאו שעת לקיחה ולאו שעת עשייה היא 

   וקתני דקבע:
. הנכנס למקדש טמא והוא מטמא מקדש

בקרבן עולה ויורד עשירות ודלות ודלי דלות 
האמורה אצל שבועת בטוי ושבועת קול אלה 

נפש כי תגע וגו' והתם נמי כתיב (ויקרא ה) או 
ואוקמינן לה בשבועות (דף ז.) בטומאת מקדש 
וקדשיו שאחר שנטמא נכנס למקדש או אכל 

   קדשים:
   . וצריך להביא בעשירות:והעשיר

. חולק המעות ופירש ואמר אלו ואחר כך
לחטאתו ואלו לעולתו אע''ג שאין קרבן עני 
עכשיו עליו חובה אלא קרבן עשיר ואין בקרבן 

אלא] חטאת בהמה כשבא לב''ד עשיר [עולה 
   יאמרו לו ב''ד קרבן עשיר תביא:

. מביתו עד דמי בהמה ומביא חובתו מוסיף
   בהמה מדמים שקרא להם שם חטאת:

. חטאת בהמה מדמי עולתו ואין מוסיף ומביא
שאין יכול לשנותן למעות שהפרישן שקרא 

   להן שם עולה ליקח מהן חטאת:
אין זו לא . דלאחר שהפרישן פירש ווהא הכא

   לקיחה ולא עשייה:
   . עליהם השם ואין רשאי לשנותן:וקתני דקבע

. הך מתרצתא היא והאמר ר''א וכו'. ותסברא
וכיון דאין קרבן עני ראוי לו אפילו בדיעבד 
היכי קבע ליה שם עולה עלייהו משהעשיר הרי 

   אינו מחויב עולה:
. על כרחך מיבעיא אלא מאי אית לך למימר

ר דהאי ואח''כ דקתני שיבוש לשבושא ולמימ
הוא אלא הכי מיבעיא ליה למיתני ואמר אלו 
לחטאת ואלו לעולה ואח''כ העשיר דבשעת 
שקבען הוה קרבן חזי ליה וכיון דעל כרחך 
משבשתא היא לרב חסדא נמי הכי תרצה 
שכבר אמר משעת הפרשה ותני הכא מטמא 
מקדש עני שהפריש מעות לקינו ואמר בשעת 

את ואלו לעולה ואח''כ הפרשה אלו לחט
העשיר מוסיף ומביא דהפרשה במעות כשעת 

   לקיחת העופות:
. דאמר מטמא מקדש עשיר והביא ולרבי חגא

קרבן עני יצא ומשום הא לא משתבש 
ומתרצתא היא וכיון דחזי ליה האי קרבן 

  בדיעבד מצי למיתני דקבע: 
. והא הכא לאו בשעת מאי איכא למימר

   וא וקבע ליה:לקיחה ולאו שעת עשייה ה
לא תימא ואחר כך אמר אלא ואח''כ לקח 

. זו לחטאת וזו לעולה דעבדי תנאי ואמר
דמחסרי תיבה אחת על ידי שכחה ומיחלף להו 

   בין ואחר כך לקח לואחר כך אמר:
. אם כן מוסיף ומביא חובתו ופרכינן לקח

בהמה מדמי חטאתו מאי ניהו הרי אינו מעות 
 שכבר לקח העוף:

  רש"י
. ומוציאו לחולין ק ליהדפרי

ומוסיף מביתו וקונה מן המעות 
   בהמה:

. דהכי תנן והא אין פדיון לעוף
במסכת מנחות (דף ק:) אבל 
העופות והלבונה והכלי שרת 
אין להם פדיון שלא נאמר אלא 

   בבהמה:
. גוזל כגון [שלקח] פרידה אחת



ְדיֹון ֵאין ְוָהא   ! ָלעֹוף ּפִ
  

א ַרב ָאַמר ּפָ   : ּפַ
גֹון ַקח ּכְ ּלָ ִריָדה ׁשֶ   , ַאַחת ּפְ

ֵמי חֹוָבתוֹ  ּוֵמִביא מֹוִסיף -  ְזַבן עֹוָלה ִאי אתוֹ  ִמּדְ   , ַחּטָ
  . ִלְנָדָבה ְזָלאָא  עֹוָלה ְוַהאי

את ִאי ֵמי חֹוָבתוֹ  ּוֵמִביא מֹוִסיף ֵאין - ְזַבן ַחּטָ   , עֹוָלתוֹ  ִמּדְ
את ְוַהאי   . ְלִמיָתה ָאְזָלא ַחּטָ
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   :ּגּוָפא
י ָאַמר י ָאַמר ֶאְלָעָזר ַרּבִ ֲעָיא ַרּבִ   : הֹוׁשַ

א יר ָדׁש ִמְק  ְמַטּמֵ ן ְוֵהִביא ,ָעׁשִ    .ָיָצא לֹא -  ָעִני ָקְרּבַ
יוְ  א ַרּבִ י ָאַמר ַחּגָ ֲעָיא ַרּבִ   . ָיָצא: הֹוׁשַ
  

   ֵמיִתיֵבי
ֵהִביא ָעִני "ְמצֹוָרע ן ׁשֶ יר ָקְרּבַ   , ָיָצא -  ָעׁשִ

יר ֵהִביא ָעׁשִ ן ׁשֶ   !(נגעים יד, יב) ָיָצא" לֹא -  ָעִני ָקְרּבַ
  

אֵני    :ָהָתם ׁשָ
ְכִתיב 134זֹאת"": ּדִ

   .)ב, יד ויקרא( 
  

  , ָהִכי ִאי
א   ! יַנִמ  ֵריׁשָ

  
י ָהא    .)ב,יד ויקרא( "ּתֹוַרת" ַרֲחָמָנא ַרּבֵ

  
   :ְוָהַתְנָיא

ֵהִביא ָעִני ְמצֹוָרע ְלַרּבֹות -  "ּתֹוַרת"" ן ׁשֶ יר ָקְרּבַ   . ָעׁשִ

יר ֲאִפיּלוּ  ָיכֹול ֵהִביא ָעׁשִ ן ׁשֶ    ָעִני? ָקְרּבַ

ְלמּוד    .""אתזֹ " :לֹוַמר תַּ
  

ּה  ְוֵניַלף   ! ִמיּנָ
  

ל םְוִא " ַרֲחָמָנא ִמיֵעט   . )כא, יד ויקרא( "הּוא ּדַ
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 טהרתו ביום המצורע תורת תהיה זאת 

  רש"י
תיב (ויקרא יד) . דכשאני מצורע

זאת תהיה תורת המצורע ולא 
   אחרת:

. עני שהביא קרבן רישא נמי
   עשיר:

. תורה התם הא רבי רחמנא
אחת לכל המצורעין כולן יוצאין 

   בקרבן עשיר:
   . בניחותא:והתניא

   . לטמא מקדש:ונילף מינה
. מיעוט הוא מצורע ואם דל הוא

הוא דעשיר שהביא קרבן עני לא 
יבי קרבן עולה יצא אבל שאר חי

 ויורד לא:
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ָנה    ִמׁשְ

ר ל ָלׁשֹון ָקׁשַ רֹאׁש  ְזהֹוִרית ׁשֶ ִעיר ּבְ ַח  ׂשָ ּלֵ תַּ ׁשְ   , ַהּמִ
ֶנֶגד ְוֶהֱעִמידוֹ  ית ּכְ יּלּוחוֹ  ּבֵ   , ׁשִ
ָחט ׁשְ ֶנֶגד ְוַלּנִ ית ּכְ ִחיָטתוֹ  ּבֵ   . ׁשְ

  

א רוֹ  ֵאֶצל לוֹ  ּבָ ה ּפָ ִנּיָ י ְוסֹוֵמךְ , ׁשְ תֵּ ה ָעָליו ָדיויָ  ׁשְ   , ּוִמְתַוּדֶ
  : אֹוֵמר ָהָיה ְוָכךְ 

א" ם ָאּנָ ֵ י ָעִויִתי! ַהׁשּ ְעתִּ ׁשַ    ,ְלָפֶניךָ  ָחָטאִתי ּפָ
ךָ  ַעם ַאֲהרֹן ּוְבֵני ּוֵביִתי ֲאִני   . ְקדֹוׁשֶ

א ם ָאּנָ ֵ ר! ַהׁשּ ּפֶ ִעים ָלֲעֹונֹות ָנא ּכַ ׁשָ ָעִויִתי ,ְוַלֲחָטִאים ְוַלּפְ י ׁשֶ ְעתִּ ׁשַ ּפָ ָחָטאִתיוְ  ְוׁשֶ    ְלָפֶניָך, ׁשֶ
ךָ  ַעם ַאֲהרֹן ּוְבֵני ּוֵביִתי ֲאִני   , ְקדֹוׁשֶ

תּוב ּכָ תֹוַרת ּכַ ה ּבְ ךָ  מׁשֶ   : ַעְבּדֶ
י ה ַבּיֹום "ּכִ ר ַהּזֶ ְטָהרוּ ' ה ִלְפֵני אֵתיֶכםַחּטֹ  ִמּכל ,ֶאְתֶכם ְלַטֵהר ֲעֵליֶכם ְיַכּפֵ    .)ל, טז ויקרא( '"תִּ
ר: "ַאֲחָריו עֹוִנין ְוֵהן ם ּוךְ ּבָ בֹוד ׁשֵ   . "ָוֶעד ְלעֹוָלם ַמְלכּותוֹ  ּכְ

  

ָמָרא    ּגְ

ֲעָיא   : ְלהוּ  ִאיּבָ
ָחט" ׁשְ יָרהַא  -  "ְוַלּנִ ׁשִ   ? ָקֵאי ַהֲעָמָדהַא  אוֹ  ָקֵאי ּקְ
  

א ַמע ּתָ    :ׁשְ
ָתֵני    :יֹוֵסף ַרב ּדְ

ר ל ָלׁשֹון "ָקׁשַ רֹאׁש  ְזהֹוִרית ׁשֶ ִעיר ּבְ ַח  ׂשָ ּלֵ תַּ ׁשְ   , ַהּמִ
ֶנֶגד ְוֶהֱעִמידוֹ  ית ּכְ יּלּוחוֹ  ּבֵ   , ׁשִ
ָחט ׁשְ ֶנֶגד ְוַלּנִ ית ּכְ ִחיָטתֹו, ּבֵ ּלא ׁשְ ֶזה ֶזה ִיְתָעֵרב ׁשֶ ֲאֵחִרים" ִיְתָעֵרב ְולֹא ּבָ   . ּבַ

ָלָמא ָאְמַרּתְ  ִאי ׁשְ יָרהַא  ּבִ ׁשִ יר -  ָקֵאי ּקְ ּפִ   . ׁשַ
א   , ָקֵאי ַהֲעָמָדה :ָאְמַרּתְ  ִאי ֶאּלָ

ְבַחְבֵריּה  ְנִהי ַהאי ֲעַרבִמי ָלא ּדִ יּה  ָקֵטיר ּדְ יּה  ָקֵטיר ָלא ְוַהאי ּבֵ   , ּבֵ
ַאֲחִריֵני   ! ִמיֲעַרב ִמיַהת ּבְ

  
א ַמע ָלאו ֶאּלָ ּה  ׁשְ יָרהַא  ִמיּנָ ׁשִ   , ָקֵאי ּקְ

ַמע ּה  ׁשְ    .ִמיּנָ
  
  
  

  רש"י
  מתני' 

. כנגד שער כנגד בית שילוחו
   שהוציאוהו בו:

   . מפרש בגמרא:ולנשחט
  

  גמ' 
. דקושר לו לשון אקשירה קאי

   כנגד צוארו:
. והכי קאמר או אהעמדה קאי

ואת שעיר החטאת העומד 
לשחיטה מעמיד כנגד מקום בית 

   שחיטתו:
. דתו לא מערבי אהדדי שפיר

שור בראשו וזה בצוארו שזה ק
ולא באחרים שאלו קשור עליהן 

   לשון ושל אחרים אינו קשור:
. ולנשחט אלא אי אמרת

אהעמדה הוא דקאי ומשום 
דקשירת שעיר המשתלח 
לחודיה קאמר שלא יתערבו זה 
בזה ולא באחרים בשלמא 
במשתלח לא מיערב שעיר 
הפנימי דהאי קשיר ביה והאי 
לא קשיר ביה אלא באחריני 

אי לא מיערב שעיר הפנימי אמ
הא שעיר פנימי ואחרים אין 

 לשון קשור עליהם:
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י ָאַמר   : ִיְצָחק ַרּבִ
י ּתֵ י ְלׁשֹונֹות ׁשְ ַמְעּתִ   , ׁשָ
ל ַאַחת ָרה ׁשֶ ל ַאַחתוְ  )ו, יט (במדבר ּפָ ִעיר ׁשֶ ַח  ׂשָ ּלֵ ּתַ ׁשְ   , ַהּמִ
יעּור ְצִריָכה ַאַחת יעּור ְצִריָכה ֵאיָנּה  ְוַאַחת, ׁשִ   . ׁשִ

    ?ִמיַנְיהוּ  ֵהי ָיַדְעָנא ְוָלא
  

  : יֹוֵסף ַרב ָאַמר
   ֲאַנן ֵניֲחֵזי

ִעיר ַח  ׂשָ ּלֵ ּתַ ׁשְ ָבֵעי ַהּמִ ה ּדְ ֵעי -  ֲחלּוּקָ יעּור ּבָ   , ׁשִ
ל ָרה ׁשֶ ָלא ּפָ ֵע  ּדְ ה יּבָ ֵעי ָלא -  ֲחלּוּקָ יעּור ּבָ   . ׁשִ

  
ר ָרִמי ָלּה  ַמְתִקיף   : ָחָמא ּבַ

ָפָרה ֵעי ַנִמי ּדְ   ! ּכֹוֶבד ּבָ
  

  : ָרָבא ֵליּה  ָאַמר
ֵאי - ּכֹוֶבד ּנָ    .ִהיא ּתַ

  
ָרהּוְד  ֵעי ָלא ּפָ ה ּבָ    ?ֲחלּוּקָ

ֵיי ֵאיִתיֵביה   :ַאּבַ
יַצד ה? הּוא "ּכֵ    עֹוׂשֶ
ָיֵרי ּכֹוְרָכן ׁשְ   !(פרה ג, יא) ֹון"ָלׁש  ּבִ

  
ְזַנב :ֵאיָמא   .ָלׁשֹון ּבִ

  
  
  

  רש"י
. על שתי שתי לשונות שמעתי

לשונות של זהורית שמעתי 
חילוק ביניהם אחת של פרה 
אדומה שכתוב בה (במדבר יט) 
ולקח הכהן עץ ארז ואזוב ושני 

   תולעת:
. ושיעורה אחת צריכה שיעור

   מפרש לקמן:
. ה שיעורואחת אין צריכ
   שכשירה בכל שהוא:

. כדתנן לקמן (דף דבעי חלוקה
סז.) מה היה עושה המשלח את 
השעיר חולק לשון זהורית חציו 
קשר בסלע וחציו קשר בין 

   קרניו:
. שתהא כבידה ותפול בעי כובד

לתוך עומק האור כדכתיב (שם) 
   אל תוך שרפת הפרה:

   . לקמן בשמעתין:תנאי היא
ת פרה . במסככיצד הוא עושה

   (פ''ג משנה יא) תנן לה:
   . לעץ ארז ואזוב:כורכן

. מדקתני שירי [בשירי הלשון
   מכלל דאיכא תו]:

. סרוקה במסרק בזנב הלשון
ונעשית קצרה לראש האחד 

 כמין זנב:
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י ָאַמר   : ַרב ָאַמר ָחִנין ַרּבִ

ִני ֶאֶרז ֵעץ ָלָטַתן ּתֹוַלַעת ּוׁשְ ּקְ ְלֶהֶבת ׁשֶ ָרה - ׁשַ ׁשֵ   . ּכְ
  

   ֵמיִתיֵבי:
ׁשֹון "ַנְתַהְבֵהב ׁש  ַאֵחר ָלׁשֹון ֵמִביא - ַהּלָ   ! "ּוְמַקּדֵ

  
ֵיי ָאַמר   : ַאּבַ

ָיאַק  ָלא    :ׁשְ
אן קֹוַלַחת - ּכָ   . ּבְ

ֶפתּבְ  -  ּוָכאן   . ִנְכּפֶ
  

  : אֹוֵמר ָרָבא
ֵאי ּכֹוֶבד ּנָ    .ִהיא ּתַ

  
ַתְנָיא    :ּדְ
ה    ּכֹוְרָכן? "ָלּמָ

ֵדי ְהיוּ  ּכְ ּיִ ן ׁשֶ ה ּכּוּלָ ֲאּגּוּדָ   , ַאַחת ּבַ
ְבֵרי י ּדִ   . ַרּבִ

י י ֶאְלָעָזר ַרּבִ ַרּבִ ְמעֹון ּבְ   : אֹוֵמר ׁשִ
ֵדי יְּ  ּכְ ֶהן ֵהאׁשֶ לוּ , ּכֹוֶבד ּבָ ֵריַפת ְלתֹוךְ  ְוִיּפְ ָרה ׂשְ   . "ַהּפָ

  
  

  רש"י
. ולא נפלו שקלטתן שלהבת

לתוך שריפת הפרה אלא 
   נתהבהבו באויר:

. כלומר ונותן שם. כל ומקדש
   לה קידוש:מעשה פרה קרי 

. אש שיש עליה עמוד בקולחת
שלהבת זקוף למעלה כקלח של 
עשב גבוה צריך להביא אחר 
והא דאמר רבי חנין כשירה 
בנכפפת אש ששלהבת נמוכה 
וכפופה וסמוכה לגחלתה וקרינן 

   ביה אל תוך:
. שיהיו כולן באגודה אחת

דבעינן שיהו נלקחין בבת אחת 
דכתיב ולקח עץ ארז ואזוב ושני 

 ת:תולע
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י יִמי ַרב ֲאָתא ּכִ י ָאַמר ּדִ   : יֹוָחָנן ַרּבִ

לֹׁש  י ְלׁשֹונֹות ׁשָ ַמְעּתִ    :ׁשָ
ל ַאַחת ָרה ׁשֶ    ,ּפָ

ל ְוַאַחת ִעיר ׁשֶ ַח  ׂשָ ּלֵ ּתַ ׁשְ   , ַהּמִ
ל ְוַאַחת   . ְמצֹוָרע ׁשֶ
ָרה ַקלִמׁשְ  -  ַאַחת   , זּוז ֲעׂשָ

ַקל -  ְוַאַחת ֵני ִמׁשְ    ,ְסָלִעים ׁשְ
ַקל -  ְוַאַחת ֶקל ִמׁשְ    ,ׁשֶ

  . ְלָפֵרׁש  ִלי ְוֵאין
  

י ּה  ָרִבין ֲאָתא ּכִ יְרׁשָ ֵמיּה  ּפֵ ְ יּדְ  ִמׁשּ   :יֹוָנָתן ַרּבִ
ל   מב,א ָרה ׁשֶ ַקל -  ּפָ ָרה ִמׁשְ   , זּוז ֲעׂשָ

ל ִעיר ְוׁשֶ ַח  ׂשָ ּלֵ ּתַ ׁשְ ֵני ַקלִמׁשְ  -  ַהּמִ    ,ְסָלִעים ׁשְ
ל ַקל - ְמצֹוָרע ְוׁשֶ ֶקל ִמׁשְ   . ׁשֶ

  
י ָאַמר   : יֹוָחָנן ַרּבִ

ִליֵגי ּה  ּפְ י ּבָ ְמעֹון ַרּבִ ן ׁשִ א ּבֶ ַנן ֲחַלְפּתָ ָפָרה ְוַרּבָ   , ּבְ
ַקל: ָאַמר ַחד ָרה ִמׁשְ   , ֲעׂשָ

ַקל: ָאַמר ְוַחד ֶקל ִמׁשְ   . ׁשֶ
ה ֶאָחד" :ְוִסיָמִניךְ  ְרּבֶ ְמִעיט ְוֶאָחד ַהּמַ    .(מנחות קי.) "ַהּמַ

  
י ֵליּה  ָאַמר י ִיְרְמָיה ַרּבִ   : ָרִביָנאלְ  ִמִדיְפּתִ

ָפָרה לֹא ִליֵגי ּבְ   , ּפְ
א ִעירּבְ  ֶאּלָ ַח  ׂשָ ּלֵ ּתַ ׁשְ ִליֵגי ַהּמִ   . ּפְ

יּה  ָנח יֹוָמא ְוַההּוא ר ַרְבָיאּדְ  ַנְפׁשֵ   , ִקיִסי ּבַ
ּה  ַוֲאַנחוּ  ר ַרְבָיא: ִסיָמָנא ּבָ ר ִקיִסי ּבַ ִעיר ְמַכּפֵ ׂשָ ַח  ּכְ ּלֵ ּתַ ׁשְ    .ַהּמִ

  
  

  רש"י
. דכתיב ביה ואחת של מצורע

   נמי ושני תולעת ואזוב:
. ואיני יודע לפרש ואין לי לפרש

איזו גדולה ואיזו קטנה ואיזו 
  בינונית: 

. דבעיא של פרה משקל עשר זוז
   כובד:

. דבעיא חלוקה משקל של שעיר
   שני סלעים ודייה בכך:

. דלא הא ולא הא סגי של מצורע
פליגי ליה בשקל: הכי גרסינן 

   בה ר''ש בן חלפתא ורבנן בפרה:
. שלא תטעה לומר שאחד וסימן

היה אומר משקל שני סלעים 
משנה זו תהא לך סימן ששנינו 
(מנחות דף קי.) אחד המרבה 
ואחד הממעיט ובלבד שיכוין 
לבו לשמים בסימן זה תזכור 
לומר שהאחד נתן בה שיעור 
המרבה מכולן והאחד נתן בה 

ן אבל שיעור וקא ממעט מכול
   שיעור בינוני לא הוזכר כאן:

. בלשון של לא בפרה פליגי
   פרה:

. דאיפליגי בה נח וההוא יומא
   רביא בר קיסי. שם חכם:

. מיתת צדיקים מכפרת מכפר
כדאמר בעלמא (מועד קטן דף 
כח.) למה נסמכה מיתת אהרן 
לבגדי כהונה לומר לך מה בגדי 
כהונה מכפרין אף מיתת 

 צדיקים מכפרת:
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י ָאַמר   : ִיְצָחק ַרּבִ
י ּתֵ ִחיטֹות ׁשְ י ׁשְ ַמְעּתִ    :ׁשָ
ל ַאַחת ָרה ׁשֶ ל ְוַאַחת, ּפָ רוֹ  ׁשֶ   , ּפָ
ָרה ַאַחת ׁשֵ ָזר ּכְ   , ּבְ

סּוָלה ְוַאַחת ָזר ּפְ   , ּבְ
ְייהוּ  ֵהי ָיַדְעָנא ְוָלא   . ִמיּנַ

  
   :ִאיְתַמר
ִחיַט  ָרה תׁשְ מּוֵאלוּ  ַרב ,ּוָפרוֹ  ּפָ   . ׁשְ

ָרה: ָאַמר ַחד סּוָלה - ּפָ רוֹ , ּפְ ָרה - ּפָ ׁשֵ   . ּכְ
רוֹ : ָאַמר ְוַחד סּוָלה -  ּפָ ָרה, ּפְ ָרה -  ּפָ ׁשֵ   . ּכְ

  
ים ּיֵ ְסּתַ ָרה ָאַמרּדְ  הּוא ַרבּדְ  ּתִ סּוָלה ּפָ   , ּפְ

י ָאַמרּדְ    : 135ַרב ָאַמר ֵזיָרא ַרּבִ
ִחיַטת ָרה ׁשְ ָזר ּפָ סּוָלה - ּבְ   . ּפְ

  : ֲעָלּה  ַרב ְוָאַמר
ה" 136"ֶאְלָעָזר" ִנינוּ  137"חּוּקָ ּה  ׁשָ   , ּבָ
  
ָנא ַמאי ַרבוְ  ָרה ׁשְ ְכִתיב ּפָ ה"וְ  "ֶאְלָעָזר" ּדִ   , "חּוּקָ

רוֹ  ה" וגם 138"ןַאֲהרֹ " ָהְכִתיב ַנִמי ּפָ   ! 139"חּוּקָ
  

ִחיָטה   . ִהיא ֲעבֹוָדה ָלאו ׁשְ
  

ָרה ,ָהִכי ִאי   ! ַנִמי ּפָ
  

אנֵ  ָרה יׁשָ יּדְ  ּפָ ֶדק ָקְדׁשֵ ִית ּבֶ   . ִהיא ַהּבַ
  

ל ְוָלאו ֵכן ּכָ   ? הּוא ּדְ
  

א ַרב ָאַמר יׁשָ ֵריּה  ׁשֵ ַרב ּבְ   : ִאיִדי ּדְ
י ֲהָוה ִמיּדֵ ַמְראֹות ּדַ ָלאו ,ְנָגִעים ּבְ ה ֲעָיאּוָב , ִהיא ֲעבֹוָדה ּדְ הּוּנָ   . ּכְ

  
מּוֵאל רוֹ  ָאַמרּדְ , ְוִלׁשְ סּוָלה ּפָ   , ּפְ

ָנא ַמאי רוֹ  ׁשְ ְכִתיב ּפָ ה"וְ  "ַאֲהרן" :ּדִ   , "חּוּקָ
ָרה ה"וְ  "ֶאְלָעָזר": ָהְכִתיב ַנִמי ּפָ   ! "חּוּקָ

  
אֵני ְכִתיב ,ָהָתם ׁשָ ַחט" :ּדִ ֵהא - )ג, יט במדבר( "ְלָפָניו אֹוָתּה  ְוׁשָ ּיְ   . רֹוֶאה ְוֶאְלָעָזר ׁשֹוֵחט ָזר ׁשֶ

  
  ? ְוַרב

  
ּלא יַח  ׁשֶ ְעּתוֹ  ַיּסִ   . ּדַ

  
מּוֵאל ּלא ,ּוׁשְ יַח  ׁשֶ ְעּתוֹ  ַיּסִ   ? ֵליּה  ְמָנא ּדַ

  
ַרף"ִמ : ֵליּה  ָנְפָקא ָרה ֶאת ְוׂשָ   .)ה, יט במדבר( "ְלֵעיָניו ַהּפָ

  
  ? ְוַרב
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  )לד, יט במדבר( עולם לחוקת לכם זאת והיתה 

  רש"י
   . פר כהן גדול של יוה''כ:של פרו

. אלעזר כתיב בה אלעזר וחוקה
ונתתם אותה אל אלעזר הכהן 
וגו' (במדבר יט) וכתיב (שם) 
זאת חקת התורה וכל היכא 

   דכתי' חוקה עיכובא הוא:
. דכתיב (ויקרא טז) אהרן וחוקה

והקריב אהרן את פר החטאת 
אשר לו וכפר וגו' ושחט את פר 

' וכתיב החטאת אשר לו וגו
באחרי מות בענינא (שם) והיתה 
זאת לכם לחקת עולם לכפר על 

   בני ישראל:
. ולא שחיטה לאו עבודה היא

   קיימא חוקה אשחיטה:
שאני פרה דקדשי בדק הבית 

. כלומר אין בה קדושת היא
המזבח אלא קדושת דמים 
בעלמא שהרי שחיטתה בהר 
המשחה הלכך אין צד עבודות 

שוות  נחלקות בה וכל העבודות
   בה:

. בתמיה ולא כן דכן הוא
אשחיטת פרו דקדושת הגוף 
היא לא כתיבא חוקה ואשחיטת 
פרה כתיבה חוקה ומיפסלא 

   בזר:
. דכתיב (ויקרא אמראות נגעים

יג) (כנגע נראה) והובא אל אהרן 
   הכהן:

. מדכתיב ושחט אותה לפניו
לפניו מכלל דהשחיטה לאו 
אאלעזר קאי אלא ושחט אותה 

   אלעזר:אחר לפני 
. לעולם אלעזר שחטה ומאי ורב

לפניו שלא יסיח דעתו 
 משמירתה:

  רש"י
. דהשתא הוא דמתכשרא פרה

שהרי כל עצמה אינה עשויה 
   אלא לאפרה:
. דלא פסיל בה למעוטי מאי

   היסח הדעת במעשה פרה:
. ואסף איש טהור אסיפת אפרה

   וגו' (במדבר יט):
. לתת לתוך אפר ומילוי מים

   להזות:
. היא נתינת מים על ושלקיד

  האפר ומערבן יחד: 



  
ִחיָטה ַחד ׁשְ    ,ּבִ

ֵריָפה ְוַחד ׂשְ    .ּבִ
  

  . ּוְצִריָכא
ִאי ַתב ּדְ ִחיָטה ַרֲחָמָנא ּכָ ׁשְ תּדִ  םשוּ ִמ  -  ּבִ ִחיּלַ    ,ִהיא ֲעבֹוָדה ּתְ
   ,ָלא ֵאיָמא ֵריָפהׂשְ  ֲאָבל

   .ְצִריָכא
  

ַתב ְוִאי ֵריָפה ַרֲחָמָנא ּכָ ׂשְ ּום -  ּבִ א ִמׁשּ ּתָ ָהׁשְ ָרא הּוא ּדְ ׁשְ ִמְתּכַ ָרה ּדְ    ,ּפָ
ִחיָטה ֲאָבל    ,ָלא ֵאיָמא ׁשְ

  . ְצִריָכא
  

  ? ַמאי ְלַמעֹוֵטי
 , ְלִקיּדּוׁש  ַמִים ּוִמיּלּוי ֶאְפָרּה  ֲאִסיַפת ְלַמעֹוֵטי ִאיֵליָמא

ֶמֶרת"   ,במב ה ְלֵמי ְלִמׁשְ ִתיב )ט, יט במדבר( "ִנּדָ     !ּכְ
  

א ָלַכת ְלַמעֹוֵטי ֶאּלָ ִני ְוֵאזֹוב ֶאֶרז ֵעץ ַהׁשְ   , ּתֹוַלַעת ּוׁשְ
ָלאו ָפ  ּגּוָפּה  ּדְ    .ִניְנהוּ  ָרהּדְ
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   :ִאיְתַמר["

ִחיַטת ָרה ׁשְ מּוֵאלוּ  ַרב ,ּוָפרוֹ  ּפָ   . ׁשְ
ָרה: ָאַמר ַחד סוּ  - ּפָ רוֹ , ָלהּפְ ָרה - ּפָ ׁשֵ   . ּכְ

רוֹ : ָאַמר ְוַחד סּוָלה -  ּפָ ָרה, ּפְ ָרה -  ּפָ ׁשֵ   . ּכְ
  

ים ּיֵ ְסּתַ ָרה ָאַמרּדְ  הּוא ַרבּדְ  ּתִ סּוָלה ּפָ   ..."]. ּפְ
  

   :ִאיְתַמר
ִחיַטת ָרה ׁשְ ָזר ּפָ   , ּבְ

י ָרה: ָאַמר ַאִמי ַרּבִ ׁשֵ   , ּכְ
יוְ  ָחא ִיְצָחק ַרּבִ סּוָלה: ָאַמר ַנּפָ   . ּפְ

א ָרה: ָאַמר עּוּלָ ׁשֵ   , ּכְ
סּוָלה: ָלּה  ְוָאְמִרי   . ּפְ

  
י ְמִתיב ַע  ַרּבִ ר ְיהֹוׁשֻ א ּבַ    :ַרבלְ  ְלַסּיּוֵעיּה  ַאּבָ
א ִלי "ֵאין ַאת ֶאּלָ    :ֵמיֶמיָה  ַהּזָ

ֵאין ִרין ׁשֶ ׁשֵ ה ּכְ ָ ִאׁשּ ְבִאיׁש  ּבְ   , ּכִ
ִרין ְוֵאין ׁשֵ א ּכְ ּיֹום ֶאּלָ   . ּבַ

ִיין    :ְלַרּבֹות ִמּנַ
   ,ִחיָטָתּה ׁשְ 

ַלת ָמּה  ְוַקּבָ    ,ּדָ
ַאת ָמּה  ְוַהּזָ    ,ּדָ

ֵריָפָתּה     ,ּוׂשְ
ָלַכת ִני ֶאֶרז ֵעץ ְוַהׁשְ    ּתֹוַלַעת? ּוׁשְ

ְלמּוד 140"ּתֹוָרה": לֹוַמר תַּ
  . )ב, יט (במדבר 

ֲאִני ָיכֹול ה ׁשֶ    ְוִקיּדּוׁש? ַמִים ּוִמיּלּוי, ֶאְפָרּה  ֲאֵסיַפת :ַאף ַמְרּבֶ
ְלמּוד   . )ב, יט במדבר( "אתזֹ ": לֹוַמר תַּ

  ? ֵאּלוּ  ֶאת ּוְלהֹוִציא, ֵאּלוּ  ֶאת ְלַרּבֹות ָרִאיָת  ּוָמה
ה ַאַחר ִריּבָ תּוב ׁשֶ :, ּוִמיֵעט ַהּכָ ן ְלֵמִדין ָאנוּ  ֲהֵרי ָאַמְרתָּ ַאת ּכּוּלָ   , ֵמיֶמיָה  ֵמַהּזָ

ַאת ָמה ִרין ֵאיָנן ֵמיֶמיָה  ַהּזָ ׁשֵ ה ּכְ ָ ִאׁשּ ְבִאיׁש, ּבְ ִרין ְוֵאין ּכִ ׁשֵ א ּכְ ּיֹום, ֶאּלָ    ּבַ
   :ָאִביא ֲאִני ַאף

ִחיָטָתּה  ַלת ׁשְ ָמּה  ְוַקּבָ   , ּדָ
ַאת ָמּה  ְוַהּזָ ֵריָפָתּה , ּדָ   , ּוׂשְ

ָלַכת ִני ְוֵאזֹוב ֶאֶרז ֵעץ ְוַהׁשְ    ּתֹוַלַעת, ּוׁשְ
ִרין ְוֵאין הֹוִאיל ׁשֵ ה ּכְ ָ ִאׁשּ ְבִאיׁש  ּבְ ִרין ֵאין -  ּכִ ׁשֵ א ּכְ ּיֹום ֶאּלָ   . ּבַ

   ,ְוִקיּדּוׁש  ַמִים ּוִמיּלּוי ֶאְפָרּה  ֲאֵסיַפת ֲאִני ּומֹוִציא
ִרין הֹוִאיל ה ּוְכׁשֵ ִאׁשָ ְבִאיׁש  ּבְ ִרין - ּכִ ׁשֵ ּיֹום ַנִמי ּכְ ְיָלה" ּבַ   . ּוַבּלַ

  
א ַמאי ְוַהאי יּוְבּתָ    ?ּתְ

ְפסּוִלין ִאיֵליָמא ה ִמּדִ ָ ִאׁשּ סּוִלין ּבְ ָזר ַנִמי ּפְ   , ּבְ
ַאת סּוִלין :ּתֹוִכיַח  ֵמיֶמיָה  ַהּזָ ה ּפְ ָ ִאׁשּ ִרין ּבְ ָזר ּוְכׁשֵ   ! ּבְ

  
ֵיי ָאַמר   : ַאּבַ
יּה  ַהְיינוּ  יּוְבּתֵ   : ּתְ

ה ָ    ?ַטְעָמא ַמאי ִאׁשּ
ה ְולֹא - "ֶאְלָעָזר" ָ   , ִאׁשּ

   !ָזר ְולֹא -  ""ֶאְלָעָזר, ַנִמי ָזר
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  התורה חוקת זאת 

  רש"י
. דאמר פרה לסיועיה לרב

   שחיטתה בזר פסולה:
הזאת מימיה אין כשירה 

   . לקמן מפרש לה:באשה
. דכתיב ואין כשירה אלא ביום

(במדבר יט) הוא יתחטא בו 
ביום השלישי: מניין לרבות 

ה וקבלת דמה והזאת שחיטת
דמה ושריפתה והשלכת עץ ארז 
ואזוב ושני תולעת. דלא יהיו 
כשרין אלא ביום דאילו לענין 
באשה כבאיש אינו אצטריך 
לרבויי דכולהו כתיב בהו או 

   אלעזר או כהן:
. אל נוכח פני אהל והזאת דמה

   מועד שבע פעמים:
. זאת חקת התורה ת''ל תורה

   (שם) תורה אחת לכל עבודתה:
. את הכתוב כאן קיים ת''ל זאת

   ואל תוסיף:
. ולא אחר שריבה הכתוב ומיעט

פירש מאי ריבה ומאי מיעט 
מעתה לא מסרן אלא להתבונן 

   בה את האמת ואת הישר:
אמרת הרי אנו למידין כולן 

. שפסול הלילה מהזאת מימיה
   מפורש בו:

. שאין כשרים באשה כבאיש
כדלקמן ולקח אזוב וטבל במים 

   הור וגו' (שם):איש ט
. לשמואל והאי מאי תיובתיה

אי נימא מדקתני שחיטה פסולה 
   באשה פסולה נמי בזר:

. מנא ליה אשה מאי טעמא
דשחיטה פסולה באשה בשלמא 
קבלת דמה והזאת דמה כתיב 
ולקח אלעזר הכהן מדמה היינו 
קבלה והזה אל נכח פני אהל 
מועד היינו הזאתה ושריפה נמי 

ן והדר ושרף לעיל מינה כתיב כה
את הפרה לעיניו דאלעזר 
והשלכת עץ ואזוב כהן כתיב 

   אלא שחיטה מהיכא:
. ועל כרחך אלעזר ולא אשה

ושחט אותה לפניו אאלעזר קא 
דריש ליה תנא כרב דאי שיהא 
אחר שוחט ואלעזר רואה 
כדדריש שמואל מהיכא ממעט 
אשה אלא מאלעזר דריש ליה 
תנא וכי היכי דממעט אשה 

 ן נמי זר:מהכא ממעטינ
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א ָאַמר   : עּוּלָ

ל ה ּכָ ָרׁשָ ּה  ַהּפָ    :141ּכּוּלָ
ד מֹוִציא ַמעַמׁשְ  ַמע ִמּיָ   .ַמׁשְ

ַמעוּ  יָלא ַמׁשְ   .ִמּמֵ
  
ם"    – )ג, יט במדבר( "ַהּכֵֹהן ֶאְלָעָזר ֶאל ָתּה אֹ  ּוְנַתתֶּ

  . ְלֶאְלָעָזר ְלדֹורֹות ְולֹא -  ""ֶאְלָעָזרלְ  ""אֹוָתּה 
א כֹ  ְלדֹורֹות :יְדָאְמֵר  ִאיּכָ דֹול ֵהןּבְ    .ּגָ

א ָאְמֵר  ְוִאיּכָ כֹ  ְלדֹורֹות :יּדְ   . ֶהְדיֹוט ןֵה ּבְ
  

ָלָמא ׁשְ ָאַמר ְלַמאן ּבִ כֹ  ְלדֹורֹות" :ּדְ יר - "ֶהְדיֹוט ֵהןּבְ ּפִ   . ׁשַ
א ָאַמר ְלַמאן ֶאּלָ כֹ  ְלדֹורֹות" :ּדְ דֹול ֵהןּבְ   ? ֵליּה  ְמָנא -  "ּגָ

  
ַמר ה" ּגָ ה" "ֻחּקָ ּפּוִרים ִמּיֹום "ֻחּקָ   . ַהּכִ

  
  
ּלא -  )ג, יט במדבר( "ָתּה אֹ  ְוהֹוִציא" ּה  ַאֶחֶרת איֹוִצי ׁשֶ   . ִעּמָ

ִדְתַנן    :ּכְ
ָרה ָהְיָתה "לֹא ּה  מֹוִציִאין ֵאין - ָלֵצאת רֹוָצה ּפָ חֹוָרה ִעּמָ ּלא ׁשְ חֹוָרה יֹאְמרוּ  ׁשֶ ֲחטוּ  ׁשְ   , ׁשָ
ּה  מֹוִציִאין ְוֵאין ה ִעּמָ ּלא -  ֲאדּוּמָ ִים יֹאְמרוּ  ׁשֶ תַּ ֲחטוּ  ׁשְ   . ׁשָ
י   : אֹוֵמר ַרּבִ
ם ִמן לֹא ֵ    ,ֶזה הּוא ַהׁשּ

א ּום ֶאּלָ ֱאַמר ִמׁשּ ּנֶ ּה" – "ָתּה אֹ " :ׁשֶ   . (פרה ג,ז) ְלַבּדָ
  

א א ְוַתּנָ ִתיב ָהא ,ַקּמָ    !"ָתּה אֹ " ּכְ
  

א ַמאן ּנָ א ּתַ    ?ַקּמָ
י ְמעֹון ַרּבִ   , ִהיא ׁשִ

ָדֵריׁש  ְקָרא ַטְעֵמיּה  ּדְ   . ּדִ
  

יַנְייהוּ  ַמאי    ?ּבֵ
  

א יַנְייהוּ  ִאיּכָ   :ּבֵ
יק   מג,א ַאּפֵ    .ֲהָדּה ּבַ  ֲחמֹור ּדְ

  
  
ַחט" ּלא -  )ג, יט במדבר( "אָתּה  ְוׁשָ חֹוט ׁשֶ ּה  ַאֶחֶרת ִיׁשְ   . ִעּמָ
   – "ְלָפָניו"
ּלא -  ַרבלְ  יַח  ׁשֶ ְעּתוֹ  ַיּסִ ה ּדַ ּנָ   , ִמּמֶ

מּוֵאל ֵהא - ִלׁשְ ּיְ   . רֹוֶאה ְוֶאְלָעָזר ׁשֹוֵחט ָזר ׁשֶ
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ר ְיהָוה ֶאל אאאא  ה ְוֶאל-ַוְיַדּבֵ ר בבבב  ַאֲהרֹן ֵלאמֹר.-מֹׁשֶ ת ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ ה ְיהָוה ֵלאמֹר-זֹאת ֻחּקַ ר  ִצּוָ ּבֵ ָרֵאל ֵניּבְ -ֶאל ּדַ ה ָפָרה ֵאֶליךָ  ְוִיְקחוּ  ִיׂשְ ִמיָמה ֲאֻדּמָ ר ּתְ ּה -ֵאין ֲאׁשֶ  מּום ּבָ

ר ם אָֹתּה ֶאל גגגג  .עֹל ָעֶליָה  ָעָלה-לֹא ֲאׁשֶ ַחט אָֹתּה ְלָפָניו.-ֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן ְוהֹוִציא ֹאָתּה ֶאל-ּוְנַתּתֶ ֲחֶנה ְוׁשָ ה ֶאלְוָלַקח ֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן ִמּדָ  דדדד  ִמחּוץ ַלּמַ עֹו ְוִהּזָ ֶאְצּבָ נַֹכח -ָמּה ּבְ
ֵני אֶֹהל ָעִמים.- ּפְ ַבע ּפְ ָמּה ׁשֶ ַרף ֶאת הההה  מֹוֵעד ִמּדָ ָרה ְלֵעיָניו-ְוׂשָ ָרּה -ְוֶאת עָֹרּה -ֶאת  ַהּפָ ׂשָ ָמּה -ְוֶאת ּבְ ּה -ַעל ּדָ ְרׁשָ רֹף ּפִ ִני תֹוָלַעת  וווו  .ִיׂשְ ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ֵעץ ֶאֶרז ְוֵאזֹוב ּוׁשְ

לִ  ָרה.-יְך ֶאלְוִהׁשְ ֵרַפת ַהּפָ ִים ְוַאַחר ָיבֹא ֶאל זזזז  ּתֹוְך ׂשְ ּמַ רֹו ּבַ ׂשָ ָגָדיו ַהּכֵֹהן ְוָרַחץ ּבְ ס ּבְ ֲחֶנה ְוָטֵמא ַהּכֵֹהן ַעד-ְוִכּבֶ ִים ְוָרַחץ  חחחח   ָהָעֶרב.-ַהּמַ ּמַ ָגָדיו ּבַ ס ּבְ ֵֹרף אָֹתּה ְיַכּבֵ ְוַהׂשּ
ִים ְוָטֵמא ַעד ּמָ רֹו ּבַ ׂשָ ֵניוְ  טטטט  ָהָעֶרב.- ּבְ ָמקֹום ָטהֹור ְוָהְיָתה ַלֲעַדת ּבְ ֲחֶנה ּבְ יַח ִמחּוץ ַלּמַ ָרה ְוִהּנִ את ִהוא.-ָאַסף ִאיׁש ָטהֹור ֵאת ֵאֶפר ַהּפָ ה ַחּטָ ֶמֶרת ְלֵמי ִנּדָ ָרֵאל ְלִמׁשְ  יייי  ִיׂשְ

ס ָהאֵֹסף ֶאת ָרה ֶאת-ְוִכּבֶ ָגָדיו ְוָטֵמא ַעד-ֵאֶפר ַהּפָ ת עֹוָלם.ָהָעֶרב ְוָהְיָתה ִלְבֵני ִיׂשְ -ּבְ תֹוָכם ְלֻחּקַ ר ּבְ ר ַהּגָ ֵמת ְלָכל יאיאיאיא  ָרֵאל ְוַלּגֵ ְבַעת ָיִמים.-ַהּנֵֹגַע ּבְ  יביביביב  ֶנֶפׁש ָאָדם ְוָטֵמא ׁשִ
א ִביִעי ִיְטָהר ְוִאם-הּוא ִיְתַחּטָ ְ י ּוַבּיֹום ַהׁשּ ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהׁשּ ִבי-בֹו ּבַ ְ י ּוַבּיֹום ַהׁשּ ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהׁשּ א ּבַ ל יגיגיגיג  ִעי לֹא ִיְטָהר.לֹא ִיְתַחּטָ ר-ּכָ ֶנֶפׁש ָהָאָדם ֲאׁשֶ ֵמת ּבְ ָימּות ְולֹא -ַהּנֵֹגַע ּבְ
א ֶאת ָרֵאל-ִיְתַחּטָ ׂשְ ֶפׁש ַהִהוא ִמּיִ א ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ ן ְיהָוה ִטּמֵ ּכַ י  ִמׁשְ ה ֵמי ּכִ יזֹאת ַהּתֹוָרה ָאָדם  ידידידיד  .בוֹ  ֻטְמָאתוֹ  עֹוד ִיְהֶיה ָטֵמא ָעָליו זַֹרק-לֹא ִנּדָ אֶֹהל-ּכִ ל  ָימּות ּבְ א-ּכָ  ַהּבָ

ר-ְוָכל ָהאֶֹהל-ֶאל אֶֹהל ֲאׁשֶ ְבַעת ִיְטָמא ּבָ ר ֵאין טוטוטוטו  .ָיִמים ׁשִ ִלי ָפתּוַח ֲאׁשֶ ִתיל ָעָליו ָטֵמא הּוא.- ְוכֹל ּכְ ר טזטזטזטז  ָצִמיד ּפָ ע ַעל-ְוכֹל ֲאׁשֶ ֲחַלל-ִיּגַ ֶדה ּבַ ָ ֵני ַהׂשּ -ֶחֶרב אֹו ְבֵמת אוֹ -ּפְ
ְבַעת ָיִמים.ְבֶעֶצם ָאָדם אֹו  ים ֶאל יזיזיזיז  ְבָקֶבר ִיְטָמא ׁשִ את ְוָנַתן ָעָליו ַמִים ַחּיִ ֵרַפת ַהַחּטָ ֵמא ֵמֲעַפר ׂשְ ִלי.-ְוָלְקחּו ַלּטָ ה ַעל יחיחיחיח  ּכֶ ִים ִאיׁש ָטהֹור ְוִהּזָ ּמַ -ְוָלַקח ֵאזֹוב ְוָטַבל ּבַ

ל-ָהאֶֹהל ְוַעל ִלים ְוַעל-ּכָ ר ָהיוּ -ַהּכֵ ָפׁשֹות ֲאׁשֶ ם ְוַע -ַהּנְ ֶבר.-לׁשָ ת אֹו ַבּקָ ֶעֶצם אֹו ֶבָחָלל אֹו ַבּמֵ הֹר ַעל יטיטיטיט  ַהּנֵֹגַע ּבַ ה ַהּטָ אֹו -ְוִהּזָ ִביִעי ְוִחּטְ ְ י ּוַבּיֹום ַהׁשּ ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהׁשּ ֵמא ּבַ ַהּטָ
ָעֶרב. ִים ְוָטֵהר ּבָ ּמַ ָגָדיו ְוָרַחץ ּבַ ס ּבְ ִביִעי ְוִכּבֶ ְ ּיֹום ַהׁשּ ר ככככ  ּבַ ָהלִיְטָמא וְ -ְוִאיׁש ֲאׁשֶ ֶפׁש ַהִהוא ִמּתֹוְך ַהּקָ א ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ י  לֹא ִיְתַחּטָ ׁש -ֶאת ּכִ א ְיהָוה ִמְקּדַ ה ֵמי ִטּמֵ  זַֹרק-לֹא ִנּדָ

ה ֵמי כאכאכאכא  ָעָליו ָטֵמא הּוא. ת עֹוָלם ּוַמּזֵ ה ִיְטָמא ַעד-ְוָהְיָתה ָלֶהם ְלֻחּקַ ּדָ ֵמי ַהּנִ ָגָדיו ְוַהּנֵֹגַע ּבְ ס ּבְ ה ְיַכּבֵ ּדָ ר כבכבכבכב  ָעֶרב.ָה -ַהּנִ ע-ְוכֹל ֲאׁשֶ ֶפׁש ַהּנַֹגַעת -ִיּגַ ֵמא ִיְטָמא ְוַהּנֶ ּבֹו ַהּטָ
ְטָמא ַעד  כב)- (במדבר פרק יט א }פ{  ָהָעֶרב.-ּתִ

  רש"י
. של פרה כמו כל הפרשה כולה

   שעבודותיה סדורות זו אחר זו:
משמע מוציא מיד משמע 

. כשתדקדק בה ומשמע ממילא
אינך יכול להשוות שיטת 
הפרשה בשוה שיהיו כל 
מקראותיה שוים זה עם זה 
אלא יש בהן שמשמע מקרא זה 
מוציא מכלל משמע מקרא 
שלפניו מה שפסל זה הכשיר זה 

מה שהכשיר זה פוסל זה ויש או 
בה מקראות משמעות 
שמתקיימין ממילא משמעותו 
שהמשמע עומד במקומו ואינו 
מוציא מכלל חבירו ולפי סידורן 
יש לך להבין מהו המוציא מכלל 
חבירו ומי משמע ממילא ועכשיו 

   דורש והולך את כולה:
   . שהוא סגן:לאלעזר

בשלמא למאן דאמר לדורות 
דכיון דלא . בכהן הדיוט שפיר

קבע לה קרא בהדיא סגן או כהן 
   גדול. כל כהנים כשרין בה:

. שלא יאמרו שתים שחטו
וקי''ל שכל מלאכות הנעשות 
עמה פוסלות אותה כדתנן (פרה 
פ''ד משנה ד'): כל העוסק בפרה 
מתחילה ועד סוף פוסלין אותה 
במלאכה ולקמן (דף מג.) נמי 
אמרינן ושחט אותה שלא 

   ישחוט אחרת עמה:
. והוציא משום שנאמר אותה

   אותה:
. בבבא דדריש טעמא דקרא

מציעא (דף קטו.) אלמנה עשירה 
ממשכנין אותה עניה אין 
ממשכנין אותה מפני שאתה 
צריך להחזיר לה ואתה משיאה 

  שם רע בשכינותיה: 
. דלתנא דאפיק חמור בהדה

קמא שרי דליכא שמא יאמרו 
 לרבי אסור דהא אותה כתיב:

  רש"י
. בקבלת עזר הכהןולקח אל

   דמה:
. דדייק לפניו לומר לשמואל

שהזר כשר לשחיטה איצטריך 
למיכתב בקבלת דמה אלעזר 
לאהדורה לאלעזר דאי כתב 
ולקח מדמה (והזה באצבעו) 

   הוה משמע דאשוחט קאי:
. נמי דאמר שחיטה באלעזר לרב

היא לא הוה ליה למיכתב 
בקבלה אלעזר וכי כתיב הוי 

עזר ולא מיעוט אחר מיעוט לאל
אחר ואין מיעוט אחר מיעוט 

   כו':
. ולקח הכהן עץ ארז לשמואל

דאמר קבלה והזאה באלעזר 
הואי כתיב בה כהן לאכשורי 
השלכת עץ ארז בכהן הדיוט הוי 
האי משמע מוציא מיד משמע 
וכן כל הני דאמרינן ולרב 
דמכשר קבלה בכהן הדיוט הוי 
האי משמע ממילא ואינו מוציא 



  
  
ָמּה  ַהּכֵֹהן ֶאְלָעָזר ְוָלַקח" עוֹ  ִמּדָ ֶאְצּבָ   , )ד, יט דברבמ( "ּבְ

מּוֵאל   . ְלֶאְלָעָזר ְלַאֲהדּוֵריּה  - ִלׁשְ
א ִמיעּוט ַאַחר ִמיעּוט ֵאיןוְ . ִמיעּוט ַאַחר ִמיעּוט ָהֵוי -  ְלַרב   . ֶהְדיֹוט ּכֵֹהן ֲאִפיּלוּ ּדַ , ְלַרּבֹות ֶאּלָ

  
  
ִני ְוֵאזֹוב ֶאֶרז ֵעץ ַהּכֵֹהן ְוָלַקח"   , )ו, יט במדבר( "תֹוָלַעת ּוׁשְ

מּוֵאל כֹ  ֲאִפיּלוּ ּדַ  - ִלׁשְ   . ֶהְדיֹוט ֵהןּבְ
ֲעָתךְ  ָסְלָקא ,ִאיְצְטִריךְ  – ְלַרב יָון: ָאִמיָנא ּדַ ָלאו ּכֵ ֵעי ָלא, ִניְנהוּ  ָפָרהּדְ  ּגּוָפּה  ּדְ    ּכֵֹהן, ִליּבָ
ַמע ָקא   . ָלן ַמׁשְ

  
  
ס" ָגָדיו ְוִכּבֶ ִכיהּונוֹ  - )ז, יט במדבר( "ַהּכֵֹהן ּבְ   . ּבְ
  
  
ִכיהּונוֹ  ּכֵֹהן - )ז, יט במדבר( "ָהָעֶרב דַע  ַהּכֵֹהן ְוָטֵמא"   . ְלדֹורֹות ּבְ
  

ָאַמר ְלַמאן ָהִניָחא כֹ ְלדֹורֹות :ּדְ יר ֶהְדיֹוט ֵהןּבְ ּפִ   , ׁשַ
א ָאַמר ְלַמאן ֶאּלָ כֹ  ְלדֹורֹות :ּדְ דֹול ֵהןּבְ   , ּגָ

א ּתָ דֹול ּכֵֹהן ָהׁשְ ֵעיַנן ּגָ ִכיהּונוֹ  ּבָ ֲעָיא ּבְ   ? ִמיּבָ
  

ָת , ִאין ָאְתָיא אִמיּלְ ַקל ּדְ   . ְקָרא ָלּה  ְוָכַתב ָטַרח ָוחֹוֶמר ּבְ
  
  
ָרה ֵאֶפר ֶאת ָטהֹור ִאיׁש  ְוָאַסף" יַח  ַהּפָ   , )ט, יט במדבר( "ְוִהּנִ
יר -  "ִאיׁש " ר ֶאת ְלַהְכׁשִ   . ַהּזָ
יר - "ָטהֹור" ה ֶאת ְלַהְכׁשִ ָ    .ָהִאׁשּ
יַח " ׁש  ִמי -  "ְוִהּנִ ּיֵ ַעת ּבוֹ  ׁשֶ יַח  ּדַ   , ְלַהּנִ

ֵאין ְוָקָטן ׁשֹוֶטה ֵחֵרׁש  ָיְצאוּ    ֶהן ׁשֶ ַעת ּבָ יַח  ּדַ   . ְלַהּנִ
  
  
ים ֶאל"[ את ְוָנַתן ָעָליו ַמִים ַחּיִ ֵרַפת ַהַחּטָ ֵמא ֵמֲעַפר ׂשְ ִלי-ְוָלְקחּו ַלּטָ   ].(במדבר יט, יז) "ּכֶ
  

ַנן    :ָהָתם ּתְ
ִרין ַהּכֹל" ׁשֵ ׁש  ּכְ    ְלַקּדֵ

  . ְוָקָטן ׁשֹוֶטה ֵמֵחֵרׁש  חּוץ
   :ְיהּוָדה יַרּבִ 

יר ָקָטן ַמְכׁשִ   , ּבְ
ה ּופֹוֵסל ָ ִאׁשּ רֹוִגינֹוס" ּבְ   . (פרה ה, ד) ּוְבַאְנּדְ

  
ַנן ַטְעָמא ַמאי ַרּבָ    ?ּדְ

  
ְכִתיב ֵמא ְוָלְקחוּ " :ּדִ ֵרַפת ֵמֲעַפר ַלּטָ את ׂשְ    – )יז, יט במדבר( "ַהַחּטָ

ָפְסִלי ָהָנךְ  ֲאִסיָפה ָלךְ  ּדְ ְסִלי - ּבַ ִקידּ  ָלךְ  ּפָ   , ּוׁש ּבְ
ִרי ְוָהָנךְ  ַאְכׁשָ ֲאִסיָפה ָלךְ  ּדְ ִרי - ּבַ ִקיּדּוׁש  ָלךְ  ַאְכׁשָ   . ּבְ

  
י    ?ְיהּוָדה ְוַרּבִ

  
ן ִאם    ?"ְוָלְקחוּ " ַמאי, 'ְוָלַקח' ְקָרא ֵליָמא ּכֵ

ָפְסִלי ָקָטן ֲאִפיּלוּ ּדַ    , ָהָתם ָלךְ  ּדְ
ר - ָהָכא ׁשֵ   . ּכָ

  
ה ָ   ? ֵליּה  ְמָנא ""ִאׁשּ

  רש"י
. וכן אנדרוגינוס אשה מנא ליה

   משום ספק אשה:
. אמרי לך לעולם אדלעיל ורבנן

כתיב ולקח לשון קאי והא דלא 
יחיד דאי כתיב ולקח ונתן הוי 
אמינא עד דשקיל חד האפר 
והוא עצמו יתנהו על המים 



  
  . 'ְוָנְתָנה' לֹאוְ  -  "ְוָנַתן"
  

ַנן   ? ְוַרּבָ
  

ַתב ִאי ֵקיל ַעד ָאִמיָנא ֲהָוה, 'ְוָנַתן ְוָלַקח' :ַרֲחָמָנא ּכָ ׁשָ    ,ַחד ְוָיֵהיב ַחד ּדְ
ַתב   . "ְוָלְקחוּ " ַרֲחָמָנא ּכָ

ַתב ְוִאי ְקֵלי ַעד: ָאִמיָנא ֲהָוה, 'ְוָנְתנוּ  ְוָלְקחוּ ' :ַרֲחָמָנא ּכָ ׁשָ ֵרי ּדְ ֵרי ְוָיֲהֵבי ּתְ   , ּתְ
ַתב ְקֵלי ֲאִפיּלוּ ּדַ  - )יז, יט במדבר( "ְוָנַתן" "ְוָלְקחוּ " ַרֲחָמָנא ּכָ ֵרי ׁשָ   . ַחד ְוָיֵהיב ּתְ

  
  
ִים ְוָטַבל ֵאזֹוב ְוָלַקח"   , )יח, יט במדבר( "ָטהֹור ִאיׁש  ַבּמַ

ַנן ה ְולֹא - ""ִאיׁש  ,ְלַרּבָ ָ   . ִאׁשּ
יר - "ָטהֹור" ָטן ֶאת ְלַהְכׁשִ   , ַהּקָ

י   , ָקָטן ְולֹא -  "ִאיׁש " ,ְיהּוָדה ּוְלַרּבִ
יר - "ָטהֹור" ה ֶאת ְלַהְכׁשִ ָ   . ָהִאׁשּ
  

  : ֵמיִתיֵבי
ִרין ַהּכֹל" ׁשֵ רֹוִגינֹוס ִמּטּוְמטֹום חּוץ ְלַהּזֹות ּכְ ה ְוַאְנּדְ ָ   , ְוִאׁשּ

ׁש  ְוָקָטן ּיֵ ַעת ּבוֹ  ׁשֶ ה ּדַ ָ יָעתוֹ  ִאׁשּ ה" ְמַסּיְ   .  (פרה יב, י) ּוַמּזֶ
י ֵליגּפָ  ְוָלא   מג,ב   ! ְיהּוָדה ַרּבִ

  
ֵיי ָאַמר   : ַאּבַ
יָון ָמע :ָמר ָאַמרּדְ  ּכֵ ד מֹוִציא ַמׁשְ ָמע ִמּיָ ָמע ,ַמׁשְ יָלא ּוַמׁשְ ֵליג, ִמּמֵ    .ּפָ

  
  
ה" הֹ  ְוִהּזָ ֵמא ַעל רַהּטָ   , )יט, יט במדבר( "ַהּטָ
ָלל -  "רָטהֹ " הּוא ִמּכְ   , ָטֵמא ׁשֶ

ד ר יֹום ְטבּול ַעל ִליּמֵ ׁשֵ ּכָ ָפ  ׁשֶ   . ָרהּבְ
  

י ָאַמר   : ַאִסי ַרּבִ
י ּה  ָהווּ  ּכִ י ּבָ ּה  יַמְסֵק  ָלא ָלִקיׁש  ֵריׁש וְ  יֹוָחָנן ַרּבִ א, ִמיּנָ ַמאי ֶאּלָ יק ּכְ ַמּסִ ֲעָלא ּדְ י ּתַ ָרָבא ִמּבֵ   . ּכְ

א ָמע: "יָאְמֵר  ֶאּלָ ד מֹוִציא ַמׁשְ ָמע ִמּיָ ָמע ,ַמׁשְ יָלא ּוַמׁשְ   ". ִמּמֵ
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ֵני א ּתָ ּנָ יּדְ  יּה ַקּמֵ  ּתַ   : יֹוָחָנן ַרּבִ

ל" ִחיטֹות ּכָ ְ ירֹות ַהׁשּ ׁשֵ ָזר ּכְ   , ּבְ
ל חּוץ ֶ ָרה" ִמׁשּ   . ּפָ

  
י ֵליּה  ָאַמר   : יֹוָחָנן ַרּבִ
ֵני ּפּוק    ,ְלָבָרא ּתְ
ִחיָטה ָמִצינוּ  לֹא ָזר ׁשְ סּוָלה ּבְ   . ּפְ

  
י ֲעָיא לֹא ,יֹוָחָנן ְוַרּבִ א ִמיּבָ ָלא ְלַתּנָ    ,ָצֵיית ּדְ
א יּה  יּלוּ ֲאִפ  ֶאּלָ   . ָצֵיית לֹא ְלַרּבֵ

י ָאַמרּדְ  ּום יֹוָחָנן ַרּבִ י ִמׁשּ ְמעֹון ַרּבִ ן ׁשִ   : ְיהֹוָצָדק ּבֶ
ִחיַטת ָרה ׁשְ ָזר ּפָ סּוָלה - ּבְ   . ּפְ

יָרה: אֹוֵמר ַוֲאִני ׁשֵ ִחיָטה ָמִצינוּ  לֹא .ּכְ סּוָלה ׁשְ ּפְ ָזר ׁשֶ   . ּבְ
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א רוֹ  ֵאֶצל לוֹ  "ּבָ ה ּפָ ִנּיָ י סֹוֵמךְ וְ [ ,ׁשְ תֵּ ה ָעָליו ָיָדיו ׁשְ   , ּוִמְתַוּדֶ
א: "אֹוֵמר ָהָיה ְוָכךְ  ם ָאּנָ ֵ י ָעִויִתי! ַהׁשּ ְעתִּ ׁשַ ךָ  ַעם ַאֲהרֹן ּוְבֵני ּוֵביִתי ֲאִני ְלָפֶניךָ  ָחָטאִתי ּפָ   ].ְקדֹוׁשֶ

  
ָנא ַמאי ִויּדּוי ׁשְ ךָ  ַעם ַאֲהרן ּוְבֵני: "ָאַמר ּלאּדְ  ִראׁשֹון ּבְ   " ְקדֹוׁשֶ

ָנא איּוַמ  ִויּדּוי ׁשְ ִני ּבְ ךְ  ַעם ןַאֲהרֹ ּוְבֵני" :ָאַמרּדְ  ׁשֵ   ? "ְקדֹוׁשֶ
  

ָנא ֵבי ּתָ י ּדְ ָמֵעאל ַרּבִ   : ִיׁשְ
ךְ  ת ִהיא "ּכָ ין ִמּדַ ב, נֹוֶתֶנת ַהּדִ אי ָיבֹא מּוטָּ ר ַזּכַ יב ַעל ִויַכּפֵ   . ַהַחּיָ
יב ָיבֹא ְוַאל ר ַחּיָ יב ַעל ִויַכּפֵ   . "ַהַחּיָ

  
  
  

  רש"י
. כלומר כך יפה מדת הדין נותנת

לומר שאחר שהתודה על עצמו 
ויהא זכאי ראוי לכפר על 

 אחרים:
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ָנהמִ     ׁשְ

ָחטוֹ  ל ׁשְ ִמְזָרק ְוִקּבֵ מוֹ  ֶאת ּבַ   , ּדָ
הּוא ְלִמי ְונֹוְתנוֹ    , ּבוֹ  ְמָמֵרס ׁשֶ

ֵהיָכל ָהְרִביִעי ָהרֹוֶבד ַעל ּבַ   , ׁשֶ
ֵדי ּלא ּכְ   . ִיְקרֹוׁש  ׁשֶ

  
ה ָנַטל ַח  אׁש ְלרֹ ְוָעָלה ַמְחתָּ ְזּבֵ    ,ַהּמִ

ה ָחִלים ּוִפּנָ לֹותַהְמ  ִמן ְוחֹוֶתה ְוֵאיָלךְ  ֵאיָלךְ  ּגֶ ִניִמּיֹות עּוּכָ   , ַהּפְ
יָחּה  ְוָיַרד ֲעָזָרה ָהְרִביִעי ָהרֹוֶבד ַעל ְוִהּנִ ּבָ   . ׁשֶ

  
לּבְ  חֹוֶתה ָהָיה יֹום ְבָכל ֶסף ׁשֶ תֹוךְ  ּוְמָעֶרה, ּכֶ ל ּבְ   , ָזָהב ׁשֶ

ל חֹוֶתה ְוַהּיֹום ׁשֶ   . ַמְכִניס ָהָיה ּוָבּה  ָזָהב ּבְ
  

ָכל לּבְ  יֹום ּבְ ַעת ׁשֶ ת ְלתֹוךְ  ּוְמָעֶרה, יןַקּבִ  ַאְרּבַ לֹׁשֶ ין, ׁשְ    ַקּבִ
ת חֹוֶתה ְוַהּיֹום לֹׁשֶ ׁשְ ין ּבִ   . ַמְכִניס ָהָיה ּוָבּה  ַקּבִ

י   : אֹוֵמר יֹוֵסי ַרּבִ
ָכל ל חֹוֶתה יֹום ּבְ ׁשֶ תֹוךְ  ּוְמָעֶרה ְסָאה ּבְ ת ּבְ לֹׁשֶ ין ׁשְ   , ַקּבִ

ת חֹוֶתה ְוַהּיֹום לֹׁשֶ ׁשְ ין ּבִ   . יסַמְכנִ  ָהָיה ּוָבּה  ַקּבִ
  

ָכל ֵבָדה ָהְיָתה יֹום ּבְ ה ְוַהּיֹום, ּכְ   . ַקּלָ
ָכל ה ְוַהּיֹום, ְקָצָרה ָיָדּה  ָהְיָתה יֹום ּבְ   . ֲארּוּכָ
ָכל   . ָאדֹום ְוַהּיֹום ָירֹוק ְזָהָבּה  ָהְיָתה יֹום ּבְ

י ִדְבֵרי   . ְמַנֵחם ַרּבִ
  

ָכל ָרס ַמְקִריב יֹום ּבְ ֲחִרית ּפְ ַ ׁשּ ין ּוְפָרס ּבַ ִיםָהַעְר  ּבֵ   , ּבַ
  . ָחְפָניו ְמלֹא מֹוִסיף ְוַהּיֹום

  

ָכל ה ָהְיָתה יֹום ּבְ ּקָ   , ּדַ
ה ְוַהּיֹום ּקָ ה ִמן ּדַ ּקָ   . ַהּדַ

  

ָכל ִמְזָרחוֹ  עֹוִלין ּכֲֹהִנים יֹום ּבְ ל ּבְ ֶבׁש  ׁשֶ ַמֲעָרבֹו, ְויֹוְרִדין ,ּכֶ    ּבְ
דֹול ּכֵֹהן ְוַהּיֹום ֶאְמַצע עֹוֶלה ּגָ ֶאְמַצע ְויֹוֵרד ּבָ   . ּבָ

י   : אֹוֵמר ְיהּוָדה ַרּבִ
דֹול ּכֵֹהן ְלעֹוָלם ֶאְמַצע עֹוֶלה ּגָ ֶאְמַצע ְויֹוֵרד ּבָ   . ּבָ

  

ָכל דֹול ּכֵֹהן יֹום ּבְ ׁש  ּגָ ּיֹור, ִמן ְוַרְגָליו ָיָדיו ְמַקּדֵ    ַהּכִ
יּתֹון ִמן ְוַהּיֹום ל ַהּקִ   . ָזָהב ׁשֶ

י   : אֹוֵמר ְיהּוָדה ַרּבִ
דֹול ּכֵֹהן ְלעֹוָלם ׁש ְמַק  ּגָ יּתֹון ִמן ְוַרְגָליו ָיָדיו ּדֵ ל ַהּקִ    ָזָהב. ׁשֶ

  

ָכל ם ָהיוּ  יֹום ּבְ ע ׁשָ    ַמֲעָרכֹות, ַאְרּבַ
  ,ָחֵמׁש  ְוַהּיֹום
ְבֵרי י ּדִ   . ֵמִאיר ַרּבִ

י   : אֹוֵמר יֹוֵסי ַרּבִ
ָכל לֹׁש ְוַהּיֹום יֹום ּבְ ע ׁשָ   . ַאְרּבַ
י   : אֹוֵמר ְיהּוָדה ַרּבִ

ָכל ִים יֹום ּבְ תַּ לֹׁש  ַהּיֹוםוְ , ׁשְ   . ׁשָ

ָמָרא    ּגְ

  
אֶֹהל ִיְהֶיה לֹא ָאָדם ְוָכל": ְוָהְכִתיב 142"מֹוֵעד ּבְ

  ! )יז, טז ויקרא( 
  

  : ְיהּוָדה ַרב ָאַמר
ֵני ל ּתְ   . ֵהיָכל ׁשֶ
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אֶהל ִיְהֶיה לֹא ָאָדם ְוָכל   צאתו עד בקודש לכפר בבואו מֹוֵעד ּבְ

  רש"י
  מתני' 

   . מיגס בו:למי שהיה ממרס בו
. כשישהה עד שלא יקרוש

שתעשה עבודת הקטורת כמו 
   שסדורות בפרשה:

. כל הרצפה על הרובד הרביעי
בלאות עשויה שורות שורות ט

אבני שיש וכל שורה ושורה 
קרויה רובד וקא סלקא דעתיה 
דעל שורה רביעית שמפתח 

   ההיכל ולפנים קאמר:
. גחלים והניחם עד מחתה

שיחפון קטורת ויתן לתוך הכף 
   ואח''כ יכניס כף ומחתה לפנים:

. כשחותה גחלים בכל יום
ממערכה שניה של קטורת 
להכניס על המזבח הפנימי 

   וערבית:לקטורת שחרית 
. מפרש טעמא חותה בשל כסף

   בגמ':
. טעמא דיוה''כ והיום חותה וכו'

בכולהו משום חולשא דכהן 
   גדול:

. כדי שיתן ידו והיום ארוכה
למטה מזרועו ותהא זרועו 

   מסייעתו:
   . חצי מנה:פרס

. שמכניס מוסיף מלא חפניו
לפני ולפנים לבד מפרס שחרית 
ושל ערבית הניתן על מזבח 

   הפנימי:
. זו שהיה והיום דקה מן הדקה

מכניס לפני ולפנים היה מחזיר 
ערב יוה''כ למכתשת ושוחקה 

   הדק:
. העולים למזבח בכל יום כהנים

עולים בשפת מזרחו של כבש 
שהמזרח הוא לימין העולה 
שהרי פניו לצפון כשעולה בכבש 
שהוא בדרום וכיון דכל תחילת 
פנותיו לימין אין נאה שיהא 

רך ורוחב הכבש מקיף שלא לצו
שש עשרה אמה עולה במזרח 
ומקיף את המזבח לעבודתו 

   וירד לצד שמאל בשפת מערב:
. כהן גדול מראה כבודו והיום

וחיבתן של ישראל שהוא שלוחן 
ועושה עצמו כבן בית ואם בא 
לעלות למזבח להקיף כגון למתן 
דמים תמידין ומוספין ואילו 
ואיל העם מקיף את כל הכבש 

   לצורך:לצורך ושלא 
. מפרש ארבע מערכות כו'

   בגמרא:
  

  גמ' 
. והא כתיב וכל אדם וגו'

ומוקמינן לה לקמן בשמעתין 
בשעת הקטורת ואת אמרת 
ממרס בו על הרובד רביעי 

   שבהיכל:
. כשיוצא מן תני של היכל

ההיכל לעזרה מונה את הרובדין 
  והוי האי רביעי להיכל: 
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נוּ  ַנן ּתָ    :ַרּבָ

אֹ  ִיְהֶיה לֹא ָאָדם ְוָכל""     .)יז, טז ויקרא( "מֹוֵעד ֶהלּבְ
ֲעָזָרה? יּלוּ ֲאִפ  ָיכֹול   מד,א    ּבָ

ְלמּוד אֹ " :לֹוַמר תַּ   . )יז, טז ויקרא( "מֹוֵעד ֶהלּבְ
א ִלי ֵאין אֶֹהל ֶאּלָ ר מֹוֵעד ּבְ ְדּבָ ּמִ ּבַ ילֹה, ׁשֶ ִין עֹוָלִמים ּוֵבית ׁשִ   ? ִמּנַ

ְלמּוד ּקֹ ": לֹוַמר תַּ   . )יז, טז ויקרא( "ֶדׁש ּבַ
א ִלי ֵאין ַעת ֶאּלָ ׁשְ ַעת, ַהְקָטָרה ּבִ ׁשְ ִמים ןַמתַּ  ּבִ ִין ּדָ   ? ִמּנַ

ְלמּוד בֹאוֹ ": לֹוַמר תַּ ר ּבְ   . )יז, טז ויקרא( "ְלַכּפֵ
א ִלי ֵאין ְכִניָסתוֹ  ֶאּלָ יִציָאתוֹ , ּבִ ִין ּבִ   ? ִמּנַ

ְלמּוד   . )יז, טז ויקרא( "ֵצאתוֹ  ַעד": לֹוַמר תַּ
  
ר" ֲעדוֹ  ְוִכּפֶ יתוֹ  ּוְבַעד ּבַ ל ּוְבַעד ּבֵ ָרֵאל ְקַהל ּכָ   , )יז, זט ויקרא( "ִיׂשְ

ָרתוֹ  ּפָ ַרת קֹוֶדֶמת ּכַ יתוֹ  ְלַכּפָ   , ּבֵ
ַרת ּפָ יתוֹ  ּכַ ַרת קֹוֶדֶמת ּבֵ   , ַהּכֲֹהִנים ֶאָחיו ְלַכּפָ
ַרת ּפָ ַרת קֹוֶדֶמת ַהּכֲֹהִנים ֶאָחיו ּכַ ל ְלַכּפָ ָרֵאל" ְקַהל ּכָ   . ִיׂשְ

  
  : ָמר ָאַמר

א ִלי ֵאין" ַעת ֶאּלָ ׁשְ   . "ַהְקָטָרה ּבִ
  

ַמע ַמאי   ?ַמׁשְ
  
י ָאַמר ְוֵכן, ָרָבא ַמרָא  ר ִיְצָחק ַרּבִ יִמי ּבַ י ָאַמר ְוֵכן, ַאְבּדִ   : ֶאְלָעָזר ַרּבִ

ר": ְקָרא ָאַמר ֲעדוֹ  ְוִכּפֶ יתוֹ  ּוְבַעד ּבַ ל ּוְבַעד ּבֵ ָרֵאל ְקַהל ּכָ    ,)יז, טז ויקרא( "ִיׂשְ
ָרה ֵאיֶזהוּ  ּפָ ָוה ּכַ ָ ׁשּ ָרֵאל ְקַהל לּוְלכָ  ֲהִניםַהּכֹ  ּוְלֶאָחיו ּוְלֵביתוֹ  לוֹ  ׁשֶ    ?ִיׂשְ

טֹוֶרת ַהְקָטַרת ֶזה אֹוֵמר ֱהֵוי   . ַהּקְ
  

ֶרת ְקטֹוֶרת   ? ְמַכּפֶ
  

  , ִאין
ָהא ֵני ּדְ י ּתָ   : ֲחַנְנָיא ַרּבִ

טֹוֶרת "ָלַמְדנוּ  ֶרת ַלּקְ ַכּפֶ ּמְ ֱאַמר ׁשֶ ּנֶ ן" :ׁשֶ תֵּ טֹ  ֶאת ַוּיִ ר ֶרתַהּקְ    .")יב, יז במדבר( "ָהָעם ַעל ַוְיַכּפֵ
  

י ֵביּדְ  ְוָתָנא ָמֵעאל ַרּבִ   : ִיׁשְ
ֶרת? ְקטֹוֶרת ַמה "ַעל    ְמַכּפֶ
  , ָהַרע ָלׁשֹון ַעל

ָבר ָיבֹא אי ּדָ ֲחׁשַ ּבַ ר, ׁשֶ ה ַעל ִויַכּפֵ אי" ַמֲעׂשֵ   . ֲחׁשַ
  
  
  

  רש"י
. לא יהא יכול אף בכל העזרה

עומד כשהכהן מקטיר אדם 
   קטרת לפני ולפנים:

אין לי אלא בשעת הקטרת 
. לקמיה מפרש מאי קטורת
   משמע:

. הוי אומר זו הקטרת קטרת
דאילו מתן דמים אין שוה 
בכולם שהפר מכפר עליו ועל 

   הכהנים והשעיר על ישראל:
. כי ההיא דקרח על לשון הרע

לשון הרע הוה דכתיב (במדבר 
ה'  יז) אתם המיתם את עם

 וסתם לשון הרע בחשאי הוא:
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ַנן    :ָהָתם ּתְ

ין ין "ּפֹוְרׁשִ ַח  ָהאּוָלם ִמּבֵ ְזּבֵ ַעת ְוַלּמִ ׁשְ   . (כלים א, ט) ַהְקָטָרה" ּבִ
  

  : ֶאְלָעָזר יַרּבִ  ָאַמר
נוּ  לֹא א ׁשָ ַעת ֶאּלָ ׁשְ   , ֵהיָכלּדְ  ַהְקָטָרה ּבִ

ַעת ֲאָבל ׁשְ   , ִלְפִנים ִלְפַניּדְ  ַהְקָטָרה ּבִ
י -  ֵמֵהיָכל ְרׁשִ   , ּפָ

ין ַח  ָהאּוָלם ִמּבֵ ְזּבֵ י ָלא -  ְוַלּמִ ְרׁשִ    .ּפָ
  

א ַרב ְמִתיב ר ַאּדָ ִדי ָלּה  ְוָאְמִרי, ַאֲהָבה ּבַ   : ּכְ
י"   : אֹוֵמר ייֹוֵס  ַרּבִ

ם ׁשֵ ין ּכְ ּפֹוְרׁשִ ין ׁשֶ ַח  ָהאּוָלם ִמּבֵ ְזּבֵ ַעת ְוַלּמִ ׁשְ    ַהְקָטָרה, ּבִ
ךְ  ין ּכָ ַעת ּפֹוְרׁשִ ׁשְ ן ּבִ ר ַמתַּ יַח, ּכֵֹהן ּפַ    ָמׁשִ

ָבר ֶהְעֵלם ּוַפר ל ּדָ    ִציּבּור, ׁשֶ
ִעיֵרי   . ָזָרה ֲעבֹוָדה ּוׂשְ

ֲעָלה ַמה ָהא, ין ֵיׁש  ּמַ ַח  ָהאּוָלם ןְלֵבי ַהֵהיָכל ּבֵ ְזּבֵ   ? ְוַלּמִ
א ֵהיָכל, ֶאּלָ ּבַ ין - ׁשֶ ין ּפֹוְרׁשִ ַעת ּבֵ ׁשְ ּלא ּוֵבין ַהְקָטָרה ּבִ ַעת ׁשֶ ׁשְ   , ַהְקָטָרה ּבִ

ין ַח  ָהאּוָלם ּוִמּבֵ ְזּבֵ ין ֵאין -  ְוַלּמִ א ּפֹוְרׁשִ ַעת ֶאּלָ ׁשְ   . ַהְקָטָרה" ּבִ
ַעת ׁשְ י ִמיָהא ַהְקָטָרה ּבִ ְרׁשִ ַעת ָלאו ַמאי, ּפָ ׁשְ    !ִלְפִנים ִלְפַניּדְ  ַהְקָטָרה ּבִ

  
ַעת, לֹא ׁשְ    .ֵהיָכלּדְ  ַהְקָטָרה ּבִ

  
   ,ָהִכי ִאי

ֲעָלה ָמה" ָהא    ?!לֹא ְותוּ  "ּמַ
א ָהא ֲעָלה ָהא ִאיּכָ י ֵהיָכלֵמ  ִאיּלוּ ּדְ : ּמַ ְרׁשִ ין ּפָ ַעת ּבֵ ׁשְ יֵדיּה  ַהְקָטָרה ּבִ ין ּדִ ַעת ּבֵ ׁשְ   , ְפִניםלִ  ִלְפַניּדְ  ַהְקָטָרה ּבִ

ין ְוִאיּלוּ  ַח  ָהאּוָלם ִמּבֵ ְזּבֵ י ָלא ְוַלּמִ ְרׁשִ א ּפָ ַעת ֶאּלָ ׁשְ   ! ֵהיָכלּדְ  ַהְקָטָרה ּבִ
  

א: ָקָתֵני ָהא ֵהיָכל "ֶאּלָ ּבַ ין ׁשֶ ין ּפֹוְרׁשִ ַעת ּבֵ ׁשְ ּלא ּוֵבין ַהְקָטָרה ּבִ ַעת ׁשֶ ׁשְ   , ַהְקָטָרה ּבִ
ין   מד,ב ַח  ָהאּוָלם ּוִמּבֵ ְזּבֵ ין ןֵאי ְוַלּמִ א^ ּפֹוְרׁשִ ַעת ֶאּלָ ׁשְ   . "ַהְקָטָרה ּבִ

  
א ְוָהא י ֵמֵהיָכל ִאיּלוּ ּדְ , ַמֲעָלה ָהא ִאיּכָ ְרׁשִ ין ּפָ ה ּבֵ ָ ְקדּוׁשּ יֵדיּה  ּבִ ין, ּדִ ה ּבֵ ָ ְקדּוׁשּ   , ְוִלְפִנים ִלְפַניּדְ  ּבִ

ין ְוִאיּלוּ  ַח  ָהאּוָלם ִמּבֵ ְזּבֵ י ָלא ְוַלּמִ ְרׁשִ א ּפָ ה ֶאּלָ ָ ְקדּוׁשּ   ! ֵהיָכלּדְ  ּבִ
  

  : ָרָבא ָאַמר
ם ה ׁשֵ ִריׁשָ   . ִהיא ַאַחת ּפְ

  
  

  רש"י
. מכל אויר כ''ב מבין האולם ולמזבח

   אמות שביניהם:
. ל''ש אלא בשעת הקטרה דהיכל

דמזבח הפנימי שחרית וערבית שהרי 
   סמוך לו:

. אבל בשעת הקטרה דלפני ולפנים
מהיכל שהוא סמוך לו פרשי אבל 
מבין האולם ולמזבח שהוא מרוחק 

   לא פרשי:
. הבא על פר כהן משיחבשעת מתן 

אחת מכל המצות שטעה בהוראת 
עצמו ועשה ומתן דמו על הפרוכת 

   ועל מזבח הזהב:
. ציבור שעבדו ושעירי עבודת כוכבים

ע''ז בהוראת בית דין מביאים פר 
לעולה ושעיר לחטאת כדכתיב 
בפרשת שלח לך אנשים (שם טו) 
ואותו שעיר מתן דמו על הפרוכת 

סיפרא וסיפרי ואינו נאכל כדילפינן ב
   ובמסכת זבחים (דף מז.):

. האי הא כמו הא מה מעלה יש כו'
הרי כלומר מעתה מעלה יש בפרישה 

   בין היכל לבין אולם ולמזבח:
. קא סלקא בין בשעת הקטרה כו'

דעתיה בין בשעת הקטרה דלפני 
ולפנים בין שלא בשעת הקטרה 
דלפני ולפנים אלא בשעת מתן דמים 

   דלפני ולפנים:
. ן אולם ולמזבח אין פורשיןומבי

משום לפני ולפנים אלא בשעת 
   הקטרה אבל לא בשעת מתן דמים:

   . כדפרישית:מאי לאו כו'
. קאמר לא בשעת הקטרה דהיכל

דפורשים מבין האולם ולמזבח והכי 
קתני כשם שפורשים מבין האולם 
בשעת הקטרה דהיכל כך פורשין 
בשעת מתן פר כהן משיח דהוי נמי 

   בהיכל:
. דכשם שפורשין בשעת י הכיא

הקטרה אהיכל קאי ולא אדלפני 
ולפנים הא מה מעלה יש בתמיה וכי 
אין עוד מעלה אלא הא דשלא בשעת 
הקטרה דלפני לפנים דקתני שבהיכל 
פורשין בין בשעת הקטרה בין דהיכל 
בין לפני לפנים בין שלא בשעת 
הקטרה אלא בשעת מתן דמים בין 

בין האולם דהיכל בין לפני ולפנים ומ
ולמזבח לא פרשינן שלא בשעת 
הקטרה דהיא שעת מתן דמים דלפני 
ולפנים אלא בשעת הקטרה דהיכל 
דהא אפילו בשעת הקטרה יש מעלה 

   דאילו מהיכל פרשי כו':
. בניחותא ה''נ קאמר האי הא קתני

שלא בשעת הקטרה דקאמר שלא 
בשעת הקטרה דהיכל קאמר אלא 

   בשעת הקטרה היא לפני לפנים:
. [דהיכל] והא בין בשעת הקטרה

שלא בשעת הקטרה דקתני תנא שלא 
בשעת הקטרה דידיה אלא בשעת 

  הקטרה דלפני ולפנים: 
   . מתן דמים:בקדושה

. כולה חדא מעלה שם פרישה אחת
היא דמהיכל פרשי [משום] לפני 
ולפנים בין בשביל הקטרה ובין 
בשביל מתן דמים ומבין האולם 

לפני  ולמזבח לא [פרשי] בשביל
לפנים כלל וכיון דאשמועינן דמשום 
הקטרה דלפני ולפנים לא פרשי לא 
איצטריך לאשמועינן משום מתן 

 דמים:
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   :ָמר ָאַמר
ךְ  ין "ּכָ ַעת ּפֹוְרׁשִ ׁשְ ן ּבִ ר ַמתַּ יַח  ּכֵֹהן ּפַ ָבר ֶהְעֵלם ּוַפר, ָמׁשִ ל ּדָ ִעיֵרי, ִצּבּור ׁשֶ   . ָזָרה" ֲעבֹוָדה ּוׂשְ

  
  ? ָלן ְמָנא

  
י ָאַמר ָדת ַרּבִ   : ּפְ

ָרה" ָאְתָיא ּפָ ָרה"" ּכַ ּפָ ּפּוִרים ִמּיֹום "ּכַ   . ַהּכִ
  

ר אַאּדָ  ַרב ָאַמר   : ַאֲהָבה ּבַ
ַמע ּה  ׁשְ אֹוַרְייָתא )ח א, (כלים ""ַמֲעלֹות :ִמיּנָ    ,ּדְ
ִמיִרי ְוָהִכי   . ְלהוּ  ּגְ
ִאי ֲעָתךְ  ָסְלָקא ּדְ ַנן ּדַ ַרּבָ ָנא ַמאי -  ּדְ ין ׁשְ ַח  ָהאּוָלם ּבֵ ְזּבֵ   ? ְוַלּמִ

יְלָמא ּה ִמ  ָעְייִליוְ  ִמיְקרוּ  ּדִ יְלָמא, ִנְפְרׁשוּ  ַנִמי ֲעָזָרה ּכּוּלָ   ! ְוָעְייִלי ִמיְקרוּ  ּדִ
  

ין ַח  ָהאּוָלם ּבֵ ְזּבֵ יָון - ְוַלּמִ ָלא ּכֵ י ַמְפִסיק ּדְ ָרא ָלא ,ִמיּדֵ ָתא ִמיְנּכְ    .ִמיּלְ
יָון - ֲעָזָרה א ּכֵ ִאּכָ ַח  ּדְ ָרא ,ַמְפִסיק ַהִחיצֹון ִמְזּבֵ ָתא ִמיְנּכְ   . ִמיּלְ

  
   :ָרָבא ָאַמר
ַמע ּה  ׁשְ ת: ִמיּנָ ַ ָתא ֲחָדא ֵהיָכלוְ  אּוָלם ְקדּוׁשּ   . ִהיא ִמיּלְ

ִאי ֲעָתךְ  ָסְלָקא ּדְ י ּדַ ּתֵ ֹות ׁשְ    ,ִניְנהוּ  ְקדּוׁשּ
ֵזיָרה ּגּוֵפיּה  אּוָלם ֵזיָרה ְוִנְגזֹור ְוֵניקּום ּגְ   ?! ִלְגֵזיָרה ּגְ

  
ַח  ָהאּוָלם ּוֵבין אּוָלם, לֹא ְזּבֵ ה אֲחָד  ְוַלּמִ ָ   , ִהיא ְקדּוׁשּ

י ְואּוָלם ֵהיָכל ּתֵ ֹות ׁשְ   . ְקדּוׁשּ
  
  

  רש"י
. מעלות שמנו מעלות דאורייתא

חכמים במשנה במסכת כלים 
בפ''ק (משנה ח) דקאמר התם 
הר הבית מקודש מירושלים 
והחיל מהר הבית ועזרת נשים 
מן החיל ועזרת ישראל משל 

שים ושל כהנים משל ישראל נ
ובין האולם ולמזבח מן העזרה 
וההיכל מבין האולם ולמזבח 
דאורייתא נינהו הלכה למשה 
מסיני והכי גמירי להו הלכך 
לענין פרישה נמי דקרא לא 
איצטריך פרישה אלא מהיכל 
כדכתיב וכל אדם לא יהיה 
באהל מועד ואתו רבנן וגזור בין 
האולם ולמזבח דילמא מיקרי 

יל להיכל ולא נמשכה שאר ועי
עזרה לאותה גזירה שהרי בין 
אולם ולמזבח קדושה אחת היא 
ושאר כל העזרה קדושה אחת 
ובין האולם למזבח גופה גזירה 
והויא לה שאר עזרה גזירה 
לגזירה ואי סלקא דעתך מעלות 
דקתני התם דרבנן נינהו אבל 
מדאורייתא בין האולם ולמזבח 
וכל העזרה חדא קדושה היא 

   ''ש כו':מ
. מכולה עזרה נמי [נפרשו]

משום הא גזירה גופה דהא 
  כולה חדא גזירה:

. מדגזר בין האולם ש''מ
   ולמזבח פרישה:

. קדושת היכל ואולם חדא היא
ואולם נמי אהל מועד מקרי 
ועביד הרחקה לפרוש מבין 
האולם ולמזבח פרישה לכל 
העזרה דילמא עייל לאולם וקא 

   עבר אלא יהיה באהל מועד:
אולם ובין האולם ולמזבח חדא 

. וכי גזור אולם אטו היכל היא
אימשיך האויר דבין האולם 

 בההיא גזירה:
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ָכל לּבְ  חֹוֶתה ָהָיה יֹום "ּבְ ֶסף ׁשֶ תֹוךְ  ּוְמָעֶרה[ ּכֶ ל ּבְ   , ָזָהב ׁשֶ

ל חֹוֶתה ְוַהּיֹום ׁשֶ   . ]ַמְכִניס ָהָיה ּוָבּה  ָזָהב ּבְ
  

  ? ַטְעָמא ַמאי
  

ל ָממֹוָנן ַעל ָחָסה ַהּתֹוָרה ָר  ׁשֶ    .ֵאלִיׂשְ
  
  
ל חֹוֶתה ְוַהּיֹום" ׁשֶ   . "ַמְכִניס ָהָיה ּוָבּה  ָזָהב ּבְ
  

   ?ַטְעָמא ַמאי
  

ּום א ִמׁשּ דֹול ֵהןכֹ ּדְ  חּוְלׁשָ   . ּגָ
  
  

ָכל לּבְ  יֹום "ּבְ ַעת ׁשֶ ין ַאְרּבַ ת ְלתֹוךְ  ּוְמָעֶרה[ ַקּבִ לֹׁשֶ ין, ׁשְ    ַקּבִ
ת חֹוֶתה ְוַהּיֹום לֹׁשֶ ׁשְ ין ּבִ   . ִניסַמְכ  ָהָיה ּוָבּה  ַקּבִ

י   : אֹוֵמר יֹוֵסי ַרּבִ
ָכל ל חֹוֶתה יֹום ּבְ ׁשֶ תֹוךְ  ּוְמָעֶרה ְסָאה ּבְ ת ּבְ לֹׁשֶ ין ׁשְ   ]."ַקּבִ

  
ָנא    :ּתָ

רוּ  ּזְ ָחִלים ַקב לוֹ  "ִנְתּפַ ָדן, ּגֶ ה ְמַכּבְ   . (תמיד לג.) "ָלַאּמָ
  

ֵני   , "ַקב": ֲחָדא ּתָ
ִיים :ִאיָדךְ  ְוָתֵני   . ""ַקּבַ

  
ָלָמא ׁשְ ַנן ַקב ָתֵניּדְ  ַהךְ  ּבִ ַרּבָ   . ּכְ

א ָתֵני ַהךְ  ֶאּלָ ִיים ּדְ י, ""ַקּבַ   ? ַמּנִ
ַנן לֹא    ,ַרּבָ

י ְוָלא   ! יֹוֵסי ַרּבִ
  

א ַרב ָאַמר   : ִחְסּדָ
י ָמֵעאל ַרּבִ נוֹ  ִיׁשְ ל ּבְ י ׁשֶ ן יֹוָחָנן ַרּבִ רֹוָקה ּבֶ   , ִהיא ּבְ

ַתְנָיא    :ּדְ
י" ָמֵעאל ַרּבִ נוֹ  ִיׁשְ ל ּבְ י ׁשֶ ן יֹוָחָנן ַרּבִ רֹוָקה ּבֶ   : אֹוֵמר ּבְ

ל ׁשֶ ִיים ּבְ   . ַמְכִניס" ָהָיה ַקּבַ
  

י ַרב   : ָאַמר ַאׁשִ
יָמא ֲאִפיּלוּ  י ּתֵ   , יֹוֵסי ַרּבִ

ָכל: ָקָאַמר ְוָהִכי ל חֹוֶתה ָהָיה יֹום ּבְ ׁשֶ ִרית ְסָאה ּבְ ת ְלתֹוךְ  ּוְמָעֶרה, ִמְדּבָ לֹׁשֶ ין ׁשְ ְלִמּיֹות ַקּבִ   . ְירּוׁשַ
  
  

  רש"י
. ואנן נמי חסינן חסה על ממונן

וחתיית גחלים שוחקת את הכלי 
   ומחסרתו:

. שטורח הוא משום חולשא
   לערות מכלי אל כלי:

. כשמערה של ארבעת קב גחלים
ר לו קבין לתוך של שלשה מתפז

קב גחלים הוא מכבדו לתוך 
אמה סילון של עזרה היוצאת 

   לנחל קדרון:
. דאי ר' יוסי ולא רבי יוסי

   שלשה מתפזרין:
. וחותה בשל קביין היה מכניס

בשל ד' קבין כרבנן שאמרו בשל 
   ד' קבין היה חותה:

. ששת קבין סאה מדברית
מדבריות וכשבאו לירושלים 
הוסיפו שתות על המדות 

שת קבין מדבריות ונעשות ש
חמש ירושלמיות וכשחותה בשל 
סאה מדברית מערה לתוך 
שלשת קבין ירושלמיות נתפזרו 

 לו קביין ירושלמיות:
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ָכ  ֵביָדה ָהְיָתה יֹום ל"ּבְ ה" ְוַהּיֹום ּכְ   . ַקּלָ

  
ָנא    :ּתָ

ָכל ּה  ָהְיָתה יֹום "ּבְ ְלּדָ   ."ַרךְ  ְוַהּיֹום, ָעֶבה ּגִ
  
  
ָכל" ה" ְוַהּיֹום ְקָצָרה ָהְיָתה יֹום ּבְ   . ֲארּוּכָ
  

   ?ַטְעָמא ַמאי
  

ֵדי ֵהא ּכְ ּתְ ל ְזרֹועוֹ  ׁשֶ דֹול ּכֵֹהן ׁשֶ יְעּתוֹ  ּגָ   . ְמַסּיַ
  

ָנא    :ּתָ
ָכל" יק ָלּה  ָהָיה לֹא יֹום ּבְ תִּ ִניַאׁשְ

143   
יק, ָלּה  ָהָיה ְוַהּיֹום תִּ    ִניַאׁשְ
ְבֵרי ן ּדִ ָגן" ּבֶ   . ַהסְּ
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  )לו, כח שמות(" הקודש אל בבואו קולו ונשמע 

  רש"י
. דופנה עבה לכך היה גלדה עבה

   היתה כבדה:
   . דק:רך

. טבעת בראשה ניאשתיק
שמקשקש ומשמיע קול משום 
ונשמע קולו בבואו וגו' (שמות 

 כח):
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ָכל   . "ָירֹוק ְזָהָבּה  ָהָיה יֹום "ּבְ

  
א ַרב ָאַמר   : ִחְסּדָ

ְבָעה    :ֵהן ְזָהִבים ׁשִ
  , ָזָהב

  , טֹוב ְוָזָהב
   ,)יא, י 'א מלכים( אֹוִפיר ּוְזַהב
   ,)יח, י' א מלכים( מּוָפז ְוָזָהב
חּוט ְוָזָהב    ,)יז, י' א מלכים( ׁשָ
   ,)כא, י' א מלכים( ָסגּור ְוָזָהב
ְרָוִים ּוְזַהב   ). ו, ג' ב הימים דברי( ּפַ

  
  . )יב, ב בראשית( "טֹוב ַהִהוא ָהָאֶרץ ּוְזַהב" - טֹוב ְוָזָהב ָזָהב
ָאֵתי - אֹוִפיר ְזַהב   . ירֵמאֹוִפ  ּדְ

ּדֹוֶמה ^ – מּוָפז ָזָהב   מה,א    .לפז ׁשֶ
חּוט ָזָהב    .טחוּ ה כְּ וֶ ְט נִ ׁשֶ  - ׁשָ
   .תרוֹ גָ ְס ת נִ יוֹ נוּ ֲח ל ַה ח כָּ ּתָ ְפ נִ ה ׁשֶ ָע ׁשָ ּבְ  - ָסגּור ָזָהב
ְרָוִים ָזָהב ּדֹוֶמה - ּפַ    .ָפִריםַה  ְלַדם ׁשֶ

  
י ַרב   : ָאַמר ַאׁשִ

ה ָ    :ןֵה  ֲחִמׁשּ
   .טֹוב ְוָזָהב ָזָהב יּה ּבֵ  ִאית ְוַחד ַחד ְוָכל

  
ְנָיא    :ָהִכי ַנִמי ּתַ

ָכל"    ,ָאדֹום ְוַהּיֹום ָירֹוק ְזָהָבּה  ָהָיה יֹום ּבְ
ְרָוִים, ְוַהְיינוּ  ּדֹוֶמה ָזָהב ּפַ    ."ְלַדם ַהָפִרים ׁשֶ

  

  רש"י
. מכלל ההוא טוב וזהב הארץ

  דאיכא זהב סתמא: 
   . מצהיב כמרגלית:שדומה לפז

   . מפני שהוא רך:שנטווה כחוט
. שאין מכר כל החנויות נסגרות
   לזהב אחר מפני זה:

. דעל שם שדומה תניא נמי הכי
לדם הפרים נקרא זהב פרוים 

 בדברי הימים (ב ג):
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ָכל" ָרס ַמְקִריב יֹום ּבְ ֲחִרית ּפְ ַ ין ּוְפָרס[ ׁשּ ִים ּבֵ   , ָהַעְרּבַ

  . ]ָחְפָניו ְמלֹא ףמֹוִסי ְוַהּיֹום
  

ָכל ה ָהְיָתה יֹום ּבְ ּקָ   , ּדַ
ה ְוַהּיֹום ּקָ ה ִמן ּדַ ּקָ   . "ַהּדַ

  
נוּ  ָנן ּתָ    :ַרּבָ

ה"" ּקָ   . (ויקרא טז, יב) "ּדַ

ְלמּוד ַמה ָבר ַוֲהלֹא לֹוַמר? תַּ ָנה ָהֵדק" ֶנֱאַמר: ּכְ ַחְקתָּ ִמּמֶ    !)לו-שמות ל( "ְוׁשָ
א ה ְלָהִביא ֶאּלָ ּקָ הַהּדַ  ִמן ּדַ   ."ּקָ

  
  
ָכל" ִמְזָרחוֹ  עֹוִלין ּכֲֹהִנים יֹום ּבְ ל ּבְ ֶבׁש  ׁשֶ    ."ּכֶ
  
   :ָמר ָאַמרּדְ 

ל יּנֹות "ּכָ ה ּפִ ַאתָּ א ְיהוּ  לֹא ּפֹוֶנה ׁשֶ ֶרךְ  ֶאּלָ   ."ַלִמְזָרח, ָיִמין ּדֶ
  
  
ֶאְמַצע עֹוֶלה ְוַהּיֹום" ֶאְמַצע ְויֹוֵרד ּבָ   . "ּבָ
  

   ?ַטְעָמא ַמאי
  

ּום בֹודוֹ  ִמׁשּ דֹול כֵֹהןּדְ  ּכְ   .ּגָ
  
  

ָכל דֹול ּכֵֹהן יֹום ּבְ ׁש  ּגָ ּיֹור, ִמן ְוַרְגָליו ָיָדיו ְמַקּדֵ    ַהּכִ
יּתֹון ִמן ְוַהּיֹום[ ל ַהּקִ    ]."ָזָהב ׁשֶ
  

   ?ַטְעָמא ַמאי
  

ּום בֹודוֹ  ִמׁשּ ל ּכְ דֹול ּכֵֹהן ׁשֶ   .ּגָ
  

  רש"י
. בשל כל ימות והלא כבר נאמר

   דק:השנה ושחקת ממנה ה
. שהוא למזרח אלא דרך ימין

שהרי הכבש בדרום לכך עולה 
במזרחו של כבש שסמוך ליפנות 

   לימין:
. להראות חשיבותו משום כבודו

שהוא כבן בית ומקיף לצורך 
 ושלא לצורך:
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ָכל ם ָהיוּ  יֹום "ּבְ ע ׁשָ   : "ַמֲעָרכֹות ַאְרּבַ

  
ָנן נוּ ּתָ     :ַרּבָ

ָכל ִים ָהיוּ  יֹום "ּבְ תַּ לֹׁש. ְוַהּיֹום ַמֲעָרכֹות ׁשְ    ׁשָ
   ,ַמֲעָרָכה ְגדֹוָלה - ַאַחת 

ל ְקטֹוֶרת -ְוַאַחת  ִנָיה ׁשֶ    ,ַמֲעָרָכה ׁשְ
יֹום - ְוַאַחת מֹוִסיִפין ּבֹו ּבַ    ,ׁשֶ
ְבֵרי י ּדִ    .ְיהּוָדה ַרּבִ

י   : אֹוֵמר יֹוֵסי ַרּבִ
ָכל לֹ  יֹום ּבְ ע ְוַהּיֹום ׁש ׁשָ    .ַאְרּבַ

ל ַמֲעָרָכה ְגדֹוָלה - ַאַחת    ,ׁשֶ
ל ְקטֹוֶרת -ְוַאַחת  ִנָיה ׁשֶ   ,ַמֲעָרָכה ׁשְ
ל  -ְוַאַחת    ָהֵאׁש. ִקּיּוםׁשֶ
יֹום -ְוַאַחת  מֹוִסיִפין ּבֹו ּבַ   ,ׁשֶ

י   : אֹוֵמר ֵמִאיר ַרּבִ
ָכל ע יֹום ּבְ    .ָחֵמׁש  ְוַהּיֹום ַאְרּבַ

ל ַמֲעָרָכה  - ַאַחת    ,ְגדֹוָלהׁשֶ
ל ְקטֹוֶרת -ְוַאַחת  ִנָיה ׁשֶ ל ַמֲעָרָכה ׁשְ   ,ׁשֶ
ל  -ְוַאַחת     ָהֵאׁש, ִקּיּוםׁשֶ
ּלא ּוְפָדִרים ְלֵאיָבִרים -ְוַאַחת  לוּ  ׁשֶ ֶעֶרב. ִנְתַעּכְ   ִמּבָ
יֹום -ְוַאַחת  מֹוִסיִפין ּבֹו ּבַ   ."ׁשֶ

  
י כּוּלֵ י ִמיַהת ָעְלָמא ּדְ ְרּתֵ    ?ְמָנַלן – ְלהוּ  ִאית ּתַ

  
ל-"ִהוא ָהעָֹלה ַעל מֹוְקָדה ַעל: ְקָרא ָאַמר ַח ּכָ ְזּבֵ ְיָלה-ַהּמִ    .144"ַהּלַ

  ,ְגדֹוָלה ַמֲעָרָכה זוֹ  -  ]"מֹוְקָדה"[
ַח ּתּוַקד ּבֹו" ְזּבֵ ה ַמֲעָרָכה זוֹ  -  "ְוֵאׁש ַהּמִ ִנּיָ ל ׁשְ   . ְקטֹוֶרת ׁשֶ

  
י   ? ֵליּה  ְמָנא ָהֵאׁש  ִקּיּום יֹוֵסי ְוַרּבִ

  
ַח  ַעל ְוָהֵאׁש "ִמ : ֵליּה  ָנְפָקא ְזּבֵ   .)ה, ו ויקרא( "ּבוֹ  ּתּוַקד ַהּמִ

  
י    ?ְיהּוָדה ְוַרּבִ

  
ַתתלְ  ַההּוא ֲאָתא הּוא ֲאִליָתא ַהּצָ   . ּדַ

  
ַתְנָיא    :ּדְ
י "ָהָיה   : אֹוֵמר ְיהּוָדה ַרּבִ
ִיין ַתת ִמּנַ ּלא ֲאִליָתא ְלַהּצָ ֵהא ׁשֶ א תְּ רֹאׁשוֹ  ֶאּלָ ל ּבְ ַח  ׁשֶ   ? ִמְזּבֵ

ְלמּוד ַח  ַעל ְוָהֵאׁש ": לֹוַמר תַּ ְזּבֵ   . )ה, ו ויקרא( "ּבוֹ  ּתּוַקד ַהּמִ
י ָאַמר   : יֹוֵסי ַרּבִ
ִיין ה ִמּנַ עֹוׂשֶ    ֵאׁש? ְלִקּיּום ַמֲעָרָכה ׁשֶ

ְלמּוד ַח  ַעל ְוָהֵאׁש ": לֹוַמר תַּ ְזּבֵ   . ")ה, ו ויקרא( "ּבוֹ  ּתּוַקד ַהּמִ
  

י ַתת יֹוֵסי ְוַרּבִ    ?ֵליּה  ְמָנא ֲאִליָתא ַהּצָ
  

ָנְפָקא ֵמֵהיָכא ֵליּה  ָנְפָקא ילְ  ֵליּה  ּדְ ְמעֹון ַרּבִ   . ׁשִ
ַתְנָיא    :ּדְ

ֵני ְוָנְתנוּ "" ַח  ַעל ֵאׁש  ַהּכֵֹהן ןַאֲהרֹ  ּבְ ְזּבֵ    – )ז, א ויקרא( "ַהּמִ

ד ַתת ַעל ִליּמֵ ּלֹא ֲאִליָתא ַהּצָ ֵהא ׁשֶ א: תְּ    ֶאּלָ
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ָניו ֵלאמֹר זֹאת ּתֹוַרת ָהעָֹלה-ַאֲהרֹן ְוֶאת-ַצו ֶאת  ל-ִהוא ָהעָֹלה ַעל מֹוְקָדה ַעל  ּבָ ַח ּכָ ְזּבֵ ְיָלה ַעד-ַהּמִ ַח ּתּוַקד ּבֹו.-ַהּלַ ְזּבֵ   ַהּבֶֹקר ְוֵאׁש ַהּמִ
  

  רש"י
. ליטול שמוסיפין לבו ביום

ממנה גחלים לקטורת של לפני 
ולפנים אבל קטורת של מזבח 

ת של כל הפנימי הרי הוא כקטור
   השנה:

. שאם אין אש של קיום האש
של מערכה גדולה מתגבר 

   מוסיפין עליו מזה:
. שלא ניתנו על שלא נתעכלו

מערכה או ניתנו ולא הספיקו 
   להתעכל:

. להצית בהן להצתת האליתא
   אור מערכה גדולה:

   . קיסמים דקים:אליתא
ורבי יוסי הצתת אליתא מנא 

. שתהא בראשו של מזבח ליה
צית על הרצפה ויעלם ולא י

 כשהן דולקין על המזבח:

  רש"י
   . בלבוש בגדי כהונה:ובכלי שרת

. מאחר וכי תעלה על דעתך
שאתה למד מן האש על המזבח 
תוקד בו שיהא בראשו של מזבח 
כלום הוצרכנו למקרא זה 
להטעינה כהן וכי תעלה על לב 
שזר קרב לגבי מזבח והלא 
נאמר (במדבר יח) אך אל כלי 



כֵֹהן ר ּבְ ׁשֵ   , ּכָ
ֵרת, ּוִבְכִלי    ׁשָ
ְבֵרי יַר  ּדִ   . ְיהּוָדה ּבִ
י לוֹ  ָאַמר ְמעֹון ַרּבִ   : ׁשִ

ֲעֶלה ְוִכי ךָ  ַעל תַּ ְעתְּ ר ּדַ ּזָ י ָקֵרב ׁשֶ ַח  ְלַגּבֵ   ? ִמְזּבֵ
א: ד ֶאּלָ ַתת ַעל ִליּמֵ ּלֹא ֲאִליָתא ַהּצָ ֵהא ׁשֶ א תְּ ֹראׁשוֹ  ֶאּלָ ל ּבְ ַח" ׁשֶ   . ִמְזּבֵ

  
י   ? ְיהּוָדה ְוַרּבִ

  
ַמּפּוָחא ְוָעֵביד ַאְרָעאַא  ָקֵאי ָאִמיָנא ֲהָוה ֵמָהָתם ִאי    ,ּבְ

ַמע ָקא    .ָלן ַמׁשְ
  

י ּלא ּוְפָדִרים ֵאיָבִרים ֵמִאיר ְוַרּבִ לוּ  ׁשֶ ֶעֶרב ִנְתַעּכְ   ? ֵליּה  ְמָנא, ִמּבָ
  

  . "ְוֵאׁש "ִמ  ֵליּה  ָנְפָקא
  

ַנן    ?ְוַרּבָ
  

י לֹא'ָואו'  ְרׁשִ   . ּדָ
  

ַנן ּלא ּוְפָדִרים ֵאיָבִרים ,ְוַרּבָ לוּ  ׁשֶ ֶעֶרבִמ  ִנְתַעּכְ   ? ְלהוּ  ָעֵביד ַמאי ּבָ
  

ר דֹוָלה ְלַמֲעָרָכה ְלהוּ  ְמַהּדַ   . ּגְ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ִיין   מה,ב ּלא ּוְפָדִרים ְלֵאיָבִרים "ִמּנַ לוּ  ׁשֶ ֶעֶרב ִנְתַעּכְ ּסֹוְדָרן^ ִמּבָ י ַעל ׁשֶ ּבֵ ַח  ּגַ   , ִמְזּבֵ

ּסֹוְדָרן - ַמְחִזיָקן ֵאין ְוִאם ֶבׁש  ַעל ׁשֶ ּבֵ  ַעל אוֹ  ַהּכֶ ה ַעד, סֹוֵבב יּגַ ֲעׂשֶ ּיַ דֹוָלה ַמֲעָרָכה ׁשֶ   ? ְוסֹוְדָרן, ּגְ
ְלמּוד ר" :לֹוַמר תַּ ַח  ַעל ָלהָהעֹ  ֶאת ָהֵאׁש  אַכלּתֹ  ֲאׁשֶ    .")ג, ו ויקרא( "ַהִמְזּבֵ

  
י   ? ֵמִאיר ְוַרּבִ

  
ה -  עֹוָלה ִעיּכּוֵלי   , ַמֲחִזיר ַאּתָ

ה ְוִאי   . ְקטֹוֶרת ִעיּכּוֵלי - ַמֲחִזיר ַאּתָ
  
ִניּדְ  י ּתָ ר ֲחַנְנָיא ַרּבִ ְדֵבי ַמְניּוִמי ּבַ י ּבִ ן ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ   : ַיֲעקֹב ּבֶ
ר"" ַח  ַעל ָהעָֹלה ֶאת ָהֵאׁש  ּתֹאַכל ֲאׁשֶ ְזּבֵ    – )ג, ו ויקרא( "ַהּמִ

ה -  עֹוָלה ִעיּכּוֵלי   , ַמֲחִזיר ַאתָּ
ה ְוִאי   . "ְקטֹוֶרת ִעיּכּוֵלי - ַמֲחִזיר ַאתָּ

  
  

י כּוּלֵ ּיֹום ּבוֹ  מֹוִסיִפין ִמיַהת אָעְלָמ  ּדְ    ,ְלהוּ  ִאית ּבַ
  ? ְלהוּ  ְמָנא

  
  . )ג, ו ויקרא( "ְוָהֵאׁש "ִמ : ְלהוּ  ָנְפָקא

ָלא ְלַמאן ַוֲאִפיּלוּ  ֵריׁש  ּדְ   'ָוא"ו',  ּדָ
ֵריׁש  - 'ָוא"ו' 'ֶה"א'    . ּדָ

  
ִמיד ֵאׁש "    ?ֲאָתא ְלַמאי "תָּ
  

ֵעי    :ְלִכְדַתְנָיא ֵליּה  ִמיּבָ
ִמ  ֵאׁש "" ַח  ַעל ּתּוַקד ידתָּ ְזּבֵ ה לֹא ַהּמִ ד -  )ו, ו ויקרא( "ִתְכּבֶ ה ַמֲעָרָכה ַעל ִליּמֵ ִנּיָ ל ׁשְ טֹוֶרת, ׁשֶ    ּקְ

ּלא ֵהא ׁשֶ א תְּ ַח  ַעל ֶאּלָ   . ַהִחיצֹון ִמְזּבֵ
ה, ֵאׁש     ַמְחתָּ

ִיין? ּוְמנֹוָרה    ִמּנַ

  רש"י
. אש תמיד תוקד למאי אתא

כיון דדרשת כל מוקדות 
   דענינא:

שלא תהא אלא על מזבח 
. דהאי קרא במזבח החיצון

   העולה כתיב:



ְקטֹוֶרת "ֵאׁש" ֶנֶאְמָרה: הּוא ְוִדין הּבְ  "ֵאׁש" ְוֶנֶאְמָרה ּבִ   , ּוְמנֹוָרה ַמְחתָּ
ן ַמה ַהּלָ ַח  ַעל ּלְ אן ַאף ַהִחיצֹון, ִמְזּבֵ ַח  ַעל ּכָ   . ַהִחיצֹון ִמְזּבֵ
ָלךְ  אוֹ  ֶרךְ  ּכְ ּדֶ   : זוֹ  ּלְ

ְקטֹוֶרת ""ֵאׁש  ֶנֶאְמָרה ה ""ֵאׁש  ְוֶנֶאְמָרה ּבִ ַמְחתָּ   , ּוִבְמנֹוָרה ּבְ
ן ַמה ַהּלָ מּוךְ  ּלְ סָּ ה ַאף לֹו, ּבְ ָסמּוךְ  ּוְמנֹוָרה ַמְחתָּ   . לוֹ  ּבְ

ְלמּוד ִמיד ֵאׁש ": לֹוַמר תַּ ַח  ַעל ּתּוַקד תָּ ְזּבֵ ה לֹא ַהּמִ    – )ו, ו ויקרא( "ִתְכּבֶ
ִמיד "ֵאׁש  י )כ, כז שמות( "תָּ ָאַמְרתִּ ֵהא לֹא - ְלךָ  ׁשֶ א תְּ רֹאׁשוֹ  ֶאּלָ ל ּבְ ַח  ׁשֶ   . ַהִחיצֹון ִמְזּבֵ

  

ה ֵאׁש  ִלְמנֹוָרה, ֵאׁש  ָלַמְדנוּ    ? ִייןִמנַּ  ְלַמְחתָּ
ה ֵאׁש  ֶנֶאְמָרה: הּוא ְוִדין ַמְחתָּ ְמנֹוָרה ֵאׁש  ְוֶנֶאְמָרה, ּבְ   , ּבִ
ן ַמה ַהּלָ י ַעל ּלְ ּבֵ ַח  ּגַ אן ַאף, ַהִחיצֹון ִמְזּבֵ ַח  ַעל ּכָ   . ַהִחיצֹון ִמְזּבֵ

ָלךְ  ְקטֹוֶרת ""ֵאׁש  ֶנֶאְמָרה: זוֹ  ְלֶדֶרךְ  אֹו ּכְ ה ""ֵאׁש  ְוֶנֶאְמָרה, ּבִ ַמְחתָּ   , ּבְ
ן ַמה ַהּלָ ָסמּוךְ  ּלְ אן ַאף לוֹ  ּבְ ָסמּוךְ  ּכָ   ! לוֹ  ּבְ

ְלמּוד ה ְמלֹא ְוָלַקח": לֹוַמר תַּ ְחתָּ ֲחֵלי ַהּמַ ַח  ֵמַעל ֵאׁש  ּגַ ְזּבֵ ְפֵני ַהּמִ   , )יב, טז ויקרא( '"ה ִמּלִ
ַח  ֵאיֶזהוּ     ?'ה ִלְפֵני ּכּוּלוֹ  ְוֵאין', ה ִלְפֵני ִמְקָצתוֹ  ִמְזּבֵ

  . "ִחיצֹון ַח ִמְזּבֵ  ֶזה אֹוֵמר ֱהֵוי
  

ב ְוִאיְצְטִריךְ  ַח  ֵמַעל": ְלִמיְכּתַ ְזּבֵ ב ְוִאיְצְטִריךְ  "ַהּמִ ְפֵני" ְלִמיְכּתַ   : '"ה ִמּלִ
ִאי ַתב ּדְ ַח  ֵמַעל" ַרֲחָמָנא ּכָ ְזּבֵ ַח " ַמאי ָאִמיָנא ֲהָוה, "ַהּמִ ַח  ?"ִמְזּבֵ ִניִמי ִמְזּבֵ   , ַהּפְ

ַתב ְפֵני": ַרֲחָמָנא ּכָ   . '"ה ִמּלִ
ְפֵני" :ַרֲחָמָנא ַתבכָּ  ְוִאי ְוָקא ָאִמיָנא ֲהָוה, '"ה ִמּלִ ְפֵני ּדַ   ,'ה ִמּלִ

א ֵמַהאי ֲאָבל   מו,א יּסָ א ּוֵמַהאי ּגִ יּסָ   , לֹא ֵאיָמא -  ּגִ
  .ְצִריָכא
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ּלא ּוְפָדִרים ְלֵאיָבִרים - ְוַאַחת [" לוּ  ׁשֶ ֶעֶרב ִנְתַעּכְ   ]."ִמּבָ
  

י ָאַמר ּום ֶאְלָעָזר ַרּבִ ר ִמׁשּ ָרא ּבַ    :ַקּפָ
י אֹוֵמר תֹוְתרוּ  עֹוָלה ֵאיְבֵרי, ֵמִאיר ַרּבִ ּנִ    ,ׁשֶ
ה ְפֵני ַמֲעָרָכה ָלֶהן עֹוׂשֶ   , ְוסֹוְדָרן ַעְצָמּה  ּבִ

ת ַוֲאִפיּלוּ  ּבָ ַ ׁשּ   . ּבַ
  

ַמע ָקא ַמאי    ?ָלן ַמׁשְ
ֵניָנא    ּתָ
ָכל ם ָהיוּ  יֹום "ּבְ ע ׁשָ    !ַמֲעָרכֹות" ַאְרּבַ

  
י ָאַמר    :ָאִבין ַרּבִ

א ִנְצְרָכה לֹא סּוִליןלִ  ֶאּלָ   . ּפְ
  

ָלהׁשֶ  ְוַדְוָקא ֶהן ָמׁשְ   , ָהאּור ּבָ
ָלה לֹא ֲאָבל ֶהן ָמׁשְ   . לֹא - ָהאּור ּבָ

  
א ָאְמֵר  ִאיּכָ   : יּדְ
יִרין ֶאָחד ׁשֵ סּוִלין ְוֶאָחד ּכְ   , ּפְ

ָלה ִאי ֶהן ָמׁשְ   , ִאין -  ָהאּור ּבָ
  . לֹא -  לֹא ְוִאי

  
ּבָ  ַוֲאִפיּלוּ " ַ ׁשּ    ."תּבַ
  

ֵניָנא    !ּתָ
  ! ָחֵמׁש" "ְוַהּיֹום

  
ר ַאָחא ַרב ָאַמר   : בַיֲעקֹ  ּבַ

   ,ִאיְצְטִריךְ 
ֲעָתךְ  ָסְלָקא י ָהֵני :ָאִמיָנא ּדַ ּפּוִרים יֹום ָחלּדְ  ֵהיָכא ִמיּלֵ ת ַאַחר ִלְהיֹות ַהּכִ ּבָ ַ    ,ַהׁשּ

ת ֶחְלֵביּדְ  ּבָ ַ יֹום ְקֵרִבין ׁשּ ּפּוִרים ּבְ   , ַהּכִ
ֶאְמ  ֲאָבל ת ַצעּבְ ּבָ   , לֹא - , ׁשַ

ַמע ָקא   . ָלן ַמׁשְ
  

  : ָרָבא ָאַמר
  ? ְלִקְמֵחיּה  ָחֵייׁש  לֹאּדְ  ַהאי ַמאן
ָכל" ָהא ַנן "יֹום ּבְ   ! ּתְ

  
ָיא   . ַקׁשְ

  
  , הּוָנא ַרבּדְ  ּוְפִליָגא

תוֹ : ָאַמרּדְ  ִחיּלָ    ,ּדֹוָחה - ּתְ
  . ּדֹוֶחה ֵאינוֹ  -  סֹופוֹ 

  

  רש"י
הכי גרסינן אומר היה ר''מ 

. ולא איברי עולה שניתותרו כו'
גרסינן עולת חול דאי גרסי' ליה 
מאי תנינא דקא פריך ליה הא 
אתא לאשמועינן שבת ואם 
תאמר הכי פריך ליה בכל יום 
תנן ואפילו בשבת דהא הדר 
פריך ליה תו אפילו בשבת 

   פירכא אחריתי:
. דקאמר עושה להן מאי קמ''ל

מערכה בחול תנינא בכל יום היו 
שם ד' מערכות וחדא מינייהו 

   לאיברים שניתותרו:
. הנך דאם עלו לא לפסולין

   ירדו:
. דמההיא שמשלה בהן האור

   של מזבח: שעתא נעשו לחמו
. והרי יוה''כ תנינא היום חמש

כשבת וקתני דאיברי תמיד של 
ערב יוה''כ עושה להן מערכה 

   ביוה''כ:
. היו ארבע מערכות תנן בכל יום

   ואפילו שבת במשמע:
. אדבר קפרא ופליגא דרב הונא

ואדרבא דאמר בכל יום 
דמתניתין דווקא הוא ואפי' 
בשבת דרב הונא סבר בכל יום 

   לבר משבת:
. תמיד של שבת תחילתו דוחה

   נשחט בשבת וקרב בשבת:
. תמיד של ערב סופו אינו דוחה

שבת אין אבריו נקטרין 
משתחשך אלא מעלן מבעוד 

 יום:



        בבבב- - - - מו, אמו, אמו, אמו, א .150
   ּגּוָפא

  : ָנאהוּ  ַרב ָאַמר"
ִמיד תוֹ  ,ּתָ ִחיּלָ   . ּדֹוֶחה ֵאינוֹ  - סֹופוֹ , ּדֹוָחה -  ּתְ

  
  ? "ּדֹוֶחה ֵאינוֹ " ַמאי

  
א ַרב   : ָאַמר ִחְסּדָ

ת ֶאת ּדֹוֶחה ּבָ ַ   , ַהׁשּ
  . ַהּטּוְמָאה ֶאת ּדֹוֶחה ֵאינוֹ וְ 
  
הוְ    : ָאַמר ַרּבָ

  , ַהּטּוְמָאה ֶאת ּדֹוֶחה
ת ֶאת ּדֹוֶחה ְוֵאינוֹ  ּבָ ַ   . ַהׁשּ

  
ֵיי ֵליּה  ָאַמר ה ַאּבַ   : ְלַרּבָ

ָיא ְלִדיָדךְ     ,ַקׁשְ
א ּוְלַרב ָיא ִחְסּדָ    .ַקׁשְ

  
ָיא ְלִדיָדךְ "     ".ַקׁשְ

ָנא ַמאי ְכִתיב טּוְמָאה ׁשְ מֹ ": ּדִ טּוְמָאה ַוֲאִפיּלוּ  -, "ֲעדוֹ ּבְ   , ּבְ
ת ּבָ מֹ " ַנִמי ׁשַ ת ַוֲאִפיּלוּ  "ֲעדוֹ ּבְ ּבָ ַ ׁשּ   . ּבַ

  
א ּוְלַרב" ָיא ִחְסּדָ    ."ַקׁשְ

ָנא ַמאי ת ׁשְ ּבָ ְכִתיב ׁשַ מֹ " ּדִ ת ֲאִפילוּ  -  "ֲעדוֹ ּבְ ּבָ ַ ׁשּ   , ּבַ
מֹ " ַנִמי טּוְמָאה טּוְמָאה ַוֲאִפיּלוּ  - "ֲעדוֹ ּבְ    !ּבְ

  
  : ֵליּה  ָאַמר

ָיא ְלִדיִדי לֹא   , ַקׁשְ
א ְלַרב ְולֹא ָיא ִחְסּדָ   . ַקׁשְ

  

ָיא ָלא ְלִדיִדי תוֹ  סֹופוֹ  -  ַקׁשְ ְתִחיּלָ   ,  ּכִ
תוֹ ּדְ  - ְמָאהטוּ    מו,ב ִחיּלָ ר ּתְ ֵחי ַנִמי סֹופוֹ  ,הּוא טּוְמָאה ִמיְדָחא ּבַ   . ּדָ

ת ּבָ תוֹ  - ׁשַ ִחיּלָ ר ָלאו ּתְ ֵחי לֹא ַנִמי סֹופוֹ , ִמיְדָחא ּבַ   . ּדָ
  

א ְלַרב ָיא לֹא ִחְסּדָ   , ַקׁשְ
תוֹ  סֹופוֹ  ְתִחיּלָ   . ֵליּה  ֵלית ּכִ
ת ּבָ יּבּור ִהיא הּוְתָרהּדְ  - ׁשַ ּצִ ֵחי ַנִמי וֹ סֹופ ,ּבַ    .ּדָ

יּבּור ִהיא ְדחּוָיהּדִ  - טּוְמָאה ּצִ תוֹ , ּבַ ִחּלָ רּדְ  ּתְ ָרה ִעיּקַ ּפָ ָלאו סֹופוֹ , ָדֵחי ּכַ ר ּדְ ָרה ִעיּקַ ּפָ ֵחי לֹא ּכַ    .ּדָ
  
  

  רש"י
  :הכי גרסינן גופא אמר רב הונא 

. אינו דוחה את מאי אינו דוחה
הטומאה הקטר חלבים 
ואימורין אלא זריקת דמו בלבד 

קטר לישנא אחרינא תחילתו ה
חלבים סופו איברים שניתותרו 
מבערב וזה שמעתי והראשון 

  נראה בעיני: 
. מה תחילתו טומאה דתחילתו

בר מדחי טומאה הוא אם אין 
   כהן טהור לזרוק דמו:

. דתמיד דערב שבת דתחילתו
שבת לאו בר מידחא שבת שהרי 
בין הערבים נשחט ודם נפסל 

   בשקיעת החמה:
. בקושי דחויה היא בציבור

ה וכל כמה דאפשר הותר
 מהדרינן אטהורין:
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ַמר    :ִאיּתְ
ה ה ֵאׁש  ַהְמַכּבֶ   , ּוְמנֹוָרה ַמְחּתָ

ֵיי יב: ָאַמר ַאּבַ   . ַחּיָ
טּור: ָאַמר ָרָבא   . ּפָ

  
ֵייּה  ַכּבְ רֹ  ּדְ ל אׁשוֹ ּבְ ַח  ׁשֶ י, ִמְזּבֵ כּוּלֵ ִליֵגי ָלא ָעְלָמא ּדְ יבּדְ  - ּפְ ַחּיָ
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י ִליֵגי ּכִ יּה  ּפְ ַאְחּתֵ ֵייּה  ַאַאְרָעא ּדְ    :ְוַכּבְ
ֵיי" יב: ָאַמר ַאּבַ ַח" ֵאׁש " – "ַחּיָ ְזּבֵ    .הּוא ַהּמִ
טּור: ָאַמר ָרָבא" יָון -" ּפָ ָקהּדְ  ּכֵ ָקה ִנּתְ  .  ִנּתְ
  

א ה ָאַמר ַנְחָמן ַרב ָאַמרּדְ  ָהא ֶאּלָ ר ַרּבָ   : ֲאבּוּה  ּבַ
ֶחֶלת ַהּמֹוִריד י ֵמַעל ּגַ ּבֵ ַח  ּגַ ְזּבֵ ה ַהּמִ יב -  ְוִכיּבָ   , ַחּיָ

ַמאן ֵייכְּ  ?ּכְ    ?!ַאּבַ
  

יָמא ֲאִפיּלוּ  ָרָבא ּתֵ   , ּכְ
יק לֹא -  ָהָתם   , ְלִמְצָוָתּה  ִאיְנּתִ
יָקה – ָהָכא    .ִמְצָוָתּה לְ  ִאיְנּתִ

  
א ָאְמֵר  ִאיּכָ    :יּדְ

יּה  ַאְחּתֵ ֵייּה  ַאַאְרָעא ּדְ י, ְוַכּבְ כּוּלֵ ִליֵגי ָלא ָעְלָמא ּדְ    .ָפטּורּדְ  – ּפְ
י ִליֵגי ּכִ ֵייּה  ּפְ ַכּבְ רֹ  ּדְ ל אׁשוֹ ּבְ ַח  ׁשֶ   , ִמְזּבֵ
ֵיי" יב: ָאַמר ַאּבַ ַח  "ֵאׁש  –" ַחּיָ ְזּבֵ   . הּוא "ַהּמִ
טּור: ָאַמר ָרָבא" יָון - "ּפָ ָקהׁשֶ  ּכֵ ָקה ִנּתְ   . ִנּתְ
  

א ה ָאַמר ַנְחָמן ַרב ָאַמרּדְ  ָהא ֶאּלָ ר ַרּבָ   : ֲאבּוהַּ  ּבַ
ֶחֶלת ַהּמֹוִריד י ֵמַעל ּגַ ּבֵ ַח  ּגַ ְזּבֵ ה ַהּמִ יב -  ְוִכּבָ   , ַחּיָ

ַמאן    ?ּכְ
ֵייכְּ  לֹא   ! ָרָבאכְּ  ְולֹא ַאּבַ

  
יק ָלא -  ָהָתם   , ְלִמְצָוָתּה  ִאיְנּתִ
יק - ָהָכא   . ְצָוָתּה ְלִמ  ִאיְנּתִ
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 )ו, ו ויקרא( תכבה לא המזבח על תוקד תמיד אש 

  רש"י
. המכבה אש מחתה ומנורה

לאחר שחתה גחלים למחתה או 
   למנורה כיבן:

   . משום לא תכבה:חייב
. לשום למחתה אינתיק למצותה

   ותו לא קרינן ביה אש המזבח:
. דכבייה בראשו של מזבח

 לאחר שניתקה ממערכתה:

 



 


