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 .פח דף

עי' רש"י דהכוונה בעזרה, ובתוס'  כלי שרת אין מקדשין אלא מבפנים וכו', .1

, )ועי' פנים מאירות( הקשו דא"כ למה שינה מלשון המשנה, עי' מה שפירשו

 ויל"ע מה יתרץ רש"י?

 ע"ב

וקשה הא דינו לכנוס לכיפה כמבואר בסנהדרין פא:,  זיד ולא אתרו ביה,במ .1

 והרי כל זמן שלא נענש הרוצח אין הציבור מתכפרים?
 

 התשובות

מה שתירץ דברי רש"י, שהם ב' דינים של המשנה ושל מנחת אברהם עי'  .1

שמואל, דבמשנה איירי בדבר המתקדש דצריך להיות בעזרה, ושמואל דיבר 

 ש, ונ"מ כשרוב הכלי בחוץ, והדבר המתקדש במיעוט שבפנים.על הכלי המקד
 ע"ב

ומתרץ דהכא הכניסה לכיפה אינה בתור עונש אלא  העולת שלמה,הקשה  כן .1

סייג שלא ירבו רוצחים בישראל, ועוד תי' דהכא איירי שאין עדים כלל ורק 

 ע"י אומד יודעים שהרג, ובכה"ג אין כונסין לכיפה כלל.
 

 אי מקומותהערות, הארות, ומר

מה אינו סותר לדברי שמואל , ועי' רש"ש לשכל בזה מזרקות עי' רש"י כלי הלח

 בגמרא.

עי' רש"י תוס' ורש"ש, ע"ע תוי"ט ותפא"י  למה שינה הלשון? כלים ומדות

 .במשנה
 

לא  ולהיפך בשם הגרי"ד האם כלי הלח ליבש במנחת אברהם הביא לחקור

לקדש את היבש, ונ"מ  וח כדיחסר להם בכרק חשיבי כלי שרת כלל, או ש

מקדש דוד ד' מה ינו, ועי"ש מה שהביאורק צריך להקריבו מה ד כשנתקדש כבר

 .' דנראה שס"ל דהוי רק חסרון בקידושב
 

פסולי המוקדשין ג' כ', עי' רמב"ם  אבל דעתו להוסיף ראשון ראשון קודש,

חזו"א מנחות לא' , וע"ע מרכבת המשנהעי' ו שנה מה שקשה בדבריו,מעי"ש לחם 

 .זבח תודהב, וע"ע ובחי' הגרי"ז כאן א'

 

רי איסוהל' עי' קרן אורה וטהרת הקודש, ודעת הרמב"ם עי'  ה מן המדומע,תוד"

 ה' ט'. זבחמ

 

עי' תוס' שבועות יא. מה שהקשו מערכין י:, עי' תי' וע"ע  אין מתקנין אותם,

 מל"מ כלי המקדש א' יד.

 

סכין  ' ב', ומנחת חינוך צה' טז' מה שדנו מכאן איעי' מקדש דוד ב סכין שנפגם,

 הוי כלי שרת.

 

עי' רש"י ותוס' מנחות ק: למה אין נפדים, ועי' מל"מ מעילה  בכלי שרת שנפגמו,

 .ה' יד' האם יש בהם מעילה, וע"ע מקדש דוד ב' ה'
 

 ע"ב

עי' רש"י שמות כח' ד' היאך היה המעיל עשוי, עי"ש  מעיל כולו של תכלת,

לא'( רמב"ן ורבינו בחיי, ע"ע רמב"ם וראב"ד כלי המקדש ט' ג', וטעם )פסוק 

 לצבע התכלת, עי' כלי יקר ורשב"ם שמות כח' לא'.

 

היאך היו עשויים, עי' רש"י רשב"ם ואב"ע שמות כח' לא',  פעמונים ורימונים,

 ועי"ש רמב"ן ואוה"ח.

 

והרמב"ם  , במנין המראות נגעים ואלו הם, עי"ש במשנה בר"שמראות נגעים

 ומשנ"א.אליהו רבה 

 

ע"ע תוס' רכין טז., ע, עי' רש"י ותוס' כאן ובכתונת מכפרת על שפיכות דם

 שבועות ז: ד"ה במזיד.

 

 , עי' רש"י ותוס' בסוגיין ובערכין טז., ע"ע מראה כהן ומהרש"א.מעיל מכפר

 

 עי' מהרש"א ומראה כהן. ל עזות מצחוציץ מכפר ע
 

 .ישנים יומא מד., ועי' מהרש"א כאן בחי' אגדות עי' תוס' יבוא דבר שבחשאי
 

 ציון בה"ג רבי משה זצ"ל נלב"ע טו' כסלו תשעח'-לע"נ הג"ר חיים בן
לקבלת הדף במייל  gmail.com@7652935 , או0527652935 צחות והארותלהנ

 .מידי יום ך בל"נישלח אלישלח בקשה לכתובת זו, והדף י


