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    """"ְטבּול יֹוםְטבּול יֹוםְטבּול יֹוםְטבּול יֹום""""    ––––    י"בי"בי"בי"בפרק פרק פרק פרק     זבחיםזבחיםזבחיםזבחיםמסכת מסכת מסכת מסכת 

        צט, אצט, אצט, אצט, א    ––––צח, ב צח, ב צח, ב צח, ב  . 1
ָנהמִ      ׁשְ

  ְטבּול יֹום, 
יּפּוִרים  ר ּכִ ים ֶלֱאכֹול ָלֶעֶרב.  -ּוְמחּוסַּ ֳקָדׁשִ   ֵאיָנן חֹוְלִקין ּבָ

   ,ַע נֹוֵג   –אֹוֵנן 
  ְוֵאינֹו ַמְקִריב, 

  ְוֵאינֹו חֹוֵלק ֶלֱאכֹול ָלֶעֶרב. 
ֲעֵלי מּוִמין ֲעֵלי מּוִמין עֹוְבִרין  :ּבַ ין ּבַ    ,ּבֵ

ֲעֵלי מּוִמין ְקבּוִעין  ין ּבַ    ,חֹוְלִקין   –ּבֵ
   ,ְואֹוְכִלין

  ֲאָבל לֹא ַמְקִריִבין. 
  

ֵאינֹו ָראּוי ַלֲעבֹוָדה  ל ׁשֶ ּבָ  -ּכָ ר, ֵאינֹו חֹוֵלק ּבַ   ׂשָ
ר  ׂשָ ּבָ ֵאין לֹו ּבַ עֹורֹות.  -ְוָכל ׁשֶ   ֵאין לֹו ּבָ

ִמים,  ַעת ְזִריַקת ּדָ ׁשְ   ָטֵמא ּבִ
ַעת ֶהְקֵטר ֲחָלִבים  ׁשְ ר,  -ְוָטהֹור ּבִ ׂשָ ּבָ   ֵאינֹו חֹוֵלק ּבַ

ֶנֱאַמר:  ֵני ַאֲהרֹןׁשֶ ָלִמים ְוֶאת ַהֵחֶלב ִמּבְ ְ ם ַהׁשּ ְקִריב ֶאת ּדַ    – "ַהּמַ
ִמין ְלָמָנה"לֹו ִתְהֶיה ׁשוֹ    .  (ויקרא ז, לג)    ק ַהּיָ

  

ָמָרא      צט,א             ּגְ

י    ?ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ
  

  : ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 
א אֹ "ַהּכֹ : ָאַמר ְקָרא ה"ָתּה יֹ ֵהן ַהְמַחּטֵ     - (ויקרא ו, יט) 760אֲכֶלּנָ

א ּכֹ    , אַכליֹ -ֵהן ַהְמַחּטֵ
א  ֵאינֹו ְמַחּטֵ   ֵאינֹו אֹוֵכל.  -ׁשֶ

  
   !?ָלָלא הּואּוכְ 

ָמָרה ּכּוָלּה  ִאין, ּדְ   -ַוֲהֵרי ִמׁשְ   ֵאין ְמַחּטְ
  ! אֹוְכִליןוְ 

  
   .ָראּוי ְלִחיּטּוי ָקָאְמִריַנן

  
  ! אֹוֵכלֵאינֹו ָראּוי ְלִחיּטּוי, וְ ּדְ ֲהֵרי ָקָטן, 

  
ה""יֹ ַמאי  ה? אֲכֶלּנָ ֶקּנָ   .ְיַחּלְ

  חֹוֵלק,  -ָראּוי ְלִחיּטּוי 
ֵאינֹו ָראּוי ְלִחי   . ֵאינֹו חֹוֵלק - ּטּויׁשֶ

  
ַעל מּום,    ! חֹוֵלקֵאינֹו ָראּוי ְלִחיּטּוי וְ ּדְ ֲהֵרי ּבַ

  
ֵייּה  ַעל מּום ַרֲחָמָנא ַרּבְ ּכֹ : ּבַ ל ָזָכר ּבַ ַעל מּום.  - (ויקרא ו, כב) 761"ֲהִנים"ּכָ   ְלַרּבֹות ּבַ

  
ל ָזָכר": ְוֵאיָמא    !ְלַרּבֹות ְטבּול יֹום "ּכָ

  
ַעל מ ָרא ּבַ ּבְ ן אֹוֵכלִמְסּתַ ּכֵ   . ּום ֲהָוה ֵליּה ְלַרּבּוֵיי, ׁשֶ

  
ְלאֹוְרָתא ִמיֲחָזא ֲחִזי ה, ְטבּול יֹום ֲהָוה ֵליּה ְלַרּבּוֵיי, ּדִ ַרּבָ   ! ַאּדְ

  
א ִמיָהא ָהא ָלא ֲחִזי ּתָ   . ָהׁשְ

                                                           
ֲחַצר אֶֹהל מֹוֵעד 760 ָאֵכל ּבַ ָמקֹום ָקדֹׁש תֵּ ה ּבְ א אָֹתּה יֹאֲכֶלּנָ   ַהּכֵֹהן ַהְמַחּטֵ
ּכֲֹה  761 ל ָזָכר ּבַ ים ִהואּכָ   ִנים יֹאַכל אָֹתּה קֶֹדׁש ָקָדׁשִ

  רש"י
  מתני' 

. יםטבול יום ומחוסר כיפור
   הואיל ואין ראוין לאכילה:

. אין חולקין לאכול לערב
לכשיטהרו ובגמרא מפרש 

   טעמא:
. כדאמר בפרק אונן אינו מקריב

   שני (לעיל דף טז.):
. טעמא בעלי מומין חולקין

   מפרש בגמרא:
. כל שאינו ראוי לעבודה כו'

   בגמרא פריך והרי בעל מום:
. וטהור בשעת הקטר חלבים

גון שטבל שהוא כל הלילה כ
   וטהר בהערב שמש:

  
  גמ' 

   . זורק את הדם:מחטא
. ריש לקיש גופיה וכללא הוא

יליף ואזיל למילתיה ופריך 
לקרא עד דממילא מיתוקמא 

  בחלוקה:
. לא זרקו את הדם משמרה כולה

אלא אחד זרק ע''י כולן וכולן 
   חולקין ואוכלין:

. פסול לעבודה דנפקא לן קטן
מאיש מזרעך לדורותם בהכל 
שוחטין (חולין דף כד:) בסיפא 
ובקדשים אוכל דאמרינן 
במנחות (דף עג.) איש כאחיו איש 
חולק ואין קטן חולק ומדמעיט 
ליה מחלוקה מכלל דאכיל ועוד 

   כל זכר כתיב:
. ומהכא נפקא לן מתני' יחלקנה

   דקתני טבול יום אינו חולק:
כל זכר בכהנים יאכל לרבות בעל 

קין . ולקמן מוקמינן לה בפרמום
(ד' קב) דלחלוקה רבייה דאי 
לאכילה לא אצטריך דהא 
בהדיא כתיב ביה (ויקרא כא) 

   ומן הקדשים יאכל:
. כדכתיב ומן הקדשים שכן אוכל

   יאכל:
. לעבודה כגון דלאורתא חזי
  הקטר חלבים:



461  ""ְטבּול יֹום –מסכת זבחים פרק י"ב 

  
   :ָאַמר ַרב יֹוֵסף

ֵדי ַמאי  ה""יֹ ִמּכְ ה? יְ אֲכֶלּנָ ֶקּנָ    .ַחּלְ
ֶק  ה", ַמאי ִלְכתֹוב ַרֲחָמָנא "ְיַחּלְ ה""יֹ ּנָ   ? אֲכֶלּנָ

ּה  ַמע ִמיּנָ   , ָראּוי ַלֲאִכיָלה חֹוֵלק  :ׁשְ
ֵאינֹו ָראּוי ַלֲאִכיָלה    .ֵאינֹו חֹוֵלק -ׁשֶ

  
  

  רש"י
. לרבות טבול יום רב יוסף אמר

לחלוקה לא מצית אמרת הא 
אוקימנא מאי יאכלנה יחלקנה 

   כו':
  . בעל מום:ראוי לאכילה



462                                       ְּגָמָרא ְסדּוָרה        

        צט, אצט, אצט, אצט, א . 2
  : ֵריׁש ָלִקיׁש ֵעי ּבָ 

קּו לֹו?  ַחּלְ ּיְ ַעל מּום ְוהּוא ָטֵמא, ַמהּו ׁשֶ   ּבַ
  

ָלא ֲחִזי יָון ּדְ ֵייּה וְ , ּכֵ ַעל מּום: ָנאָלא ׁשְ , ַרֲחָמָנא ַרּבְ י ּבַ י ָטֵמא, ַמה ּלִ   . ַמה ּלִ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

  חֹוֵלק,  -ָראּוי ַלֲאִכיָלה 
ֵאינֹו ָראּוי ַלֲאִכיָלה    ? ֵאינֹו חֹוֵלק -ׁשֶ

  
הָאַמר    : ַרּבָ

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
דֹול"    :ּכֵֹהן ּגָ

  ,ַמְקִריב אֹוֵנן
  ֵאינֹו אֹוֵכל, וְ 

  . "ְוֵאינֹו חֹוֵלק ֶלֱאכֹול ָלֶעֶרב
ּה  ַמע ִמיּנָ ֵעיַנן :ׁשְ    .ָראּוי ַלֲאִכיָלה ּבָ

  
ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ

        
        

  רש"י
. לעבודה לחיטוי כיון דלא חזי

ואפילו מקמי טומאה ורחמנא 
רבייה לחלוקה הלכך מה לי 
כשהוא בעל מום לחודיה מה לי 
כשהוא טמא ובעל מום דהא לא 
קרינא ביה המחטא מעיקרא 

   ופליג השתא נמי ניפלוג:
. דכתיב ביה (שם מקריב אונן

מן כא) לאביו ולאמו לא יטמא ו
המקדש לא יצא אינו צריך 
לצאת מן המקדש ביום מיתת 
אביו ואמו שעבודתו אינה 
מחוללת הא אחר הדיוט שלא 

   יצא חילל:
. ואינו חולק לאכול בערב

לכשיפטר מאנינותו אלמא אע''ג 
דקרינן המחטא אותה לא פליג 
דעיקר חלוקה באכילה תלי 
מדאפקה רחמנא בלשון אכילה 

על הלכך מאן דמייתי ראיה מב
מום קודם טומאה דפליג אע''ג 
דאין ראוי לחיטוי ומההיא 
טעמא בעית לרבויי אף לאחר 
טומאה לאו ראיה היא דבראוי 
לאכילה תלוי ולא בראוי לחיטוי 
ובעל מום בלא טומאה ראוי 

  לאכילה הוא:
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        צט, אצט, אצט, אצט, א . 3
ֲעָיאֵעי ּבָ    : ַרב אֹוׁשַ

נֹות ִציּבּור ָקְרּבְ קּו לוֹ  - ָטֵמא, ּבְ ַחּלְ ּיְ   ? ַמהּו ׁשֶ
  

א" :ִמי ָאְמִריַנן א הּוא, ָאַמר ַרֲחָמָנא (ויקרא ו, יט) 762"ַהְמַחּטֵ   . ְוַהאי ַנִמי ְמַחּטֵ
ְלָמאאֹו     :ּדִ

  חֹוֵלק,  -ָראּוי ַלֲאִכיָלה 
ֵאין ָראּוי ַלֲאִכיָלה    ? ֵאינֹו חֹוֵלק -ׁשֶ

  
   :ָרִביָנאָאַמר 

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
דֹול"    :ּכֵֹהן ּגָ

  ,ַמְקִריב אֹוֵנן
  ֵאינֹו אֹוֵכל, וְ 

  . "ְוֵאינֹו חֹוֵלק ֶלֱאכֹול ָלֶעֶרב
ּה  ַמע ִמיּנָ ֵעיַנן :ׁשְ    .ָראּוי ַלֲאִכיָלה ּבָ

  
ּה ׁשְ     .ַמע ִמיּנָ

   
  
  

                                                           
ֲחַצר אֶֹהל מֹוֵעד 762 ָאֵכל ּבַ ָמקֹום ָקדֹׁש תֵּ ה ּבְ א אָֹתּה יֹאֲכֶלּנָ   ַהּכֵֹהן ַהְמַחּטֵ

  רש"י
. מקרבן ציבור מהו שיחלקו לו

לאכול לערב ובקרבן ציבור 
שהקריבוהו טהורים קא מיבעיא 

ה אי פלגי מיניה להאי טמא לי
הואיל וראוי לחיטוי דקרבן 

   צבור דוחה טומאה:
. או דלמא ראוי לאכילה בעינן

אבל בהקריבוהו טמאין לא 
מיבעי לן שהרי אינו נאכל דקי''ל 
בכיצד צולין (פסחים דף עו:) 
קרבנות ציבור באין בטומאה 

  אבל אין נאכלין:
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        בבבב----צט, אצט, אצט, אצט, א . 4
   ,נֹוֵגַע   –אֹוֵנן "

  ְוֵאינֹו ַמְקִריב, 
   ."ְוֵאינֹו חֹוֵלק ֶלֱאכֹול ָלֶעֶרב

  
   !?"אֹוֵנן נֹוֵגַע "

   :ּוְרִמיְנִהי
  אֹוֵנן, "

יּפּוִרים  ר ּכִ   ! "ְצִריִכין ְטִביָלה ַלּקֹוֶדׁש  -ּוְמחּוסַּ
  

י ַאִמי ָאַמר י יֹוָחָנן ָאַמר ַרּבִ    :ַרּבִ
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

אן  ַבל -ּכָ ּטָ ׁשֶ   . ּבְ
אן  ּלֹ  -ּכָ ׁשֶ   . א ָטַבלּבְ

  
  ?ְוִכי ָטַבל ַמאי ָהֵוי
   !ֲאִנינּותָהא ָהְדָרא ֲעֵליּה 

  
ר ַרב הּוָנאָאַמר ּדְ  ה ּבַ   : ַרּבָ

ַבל  ּטָ   ֲאִנינּותֹו חֹוֶזֶרת ָעָליו!  -אֹוֵנן ׁשֶ
  

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
יּה  -ָהא  ְעּתֵ ח ּדַ ַאּסַ   . ּדְ
יּה ּדְ  -ָהא  ְעּתֵ ח ּדַ    .לֹא ַאּסַ

  
ַעת ח ַהּדַ ֵעי - ֶהיּסַ ִביִעי ּבָ י ּוׁשְ ִליׁשִ    !ׁשְ

  
י ָמתּון ָאַמרּדְ  ַרּבִ י יּוְסַטאי ּבְ י יֹוָחָנן ָאַמר ַרּבִ   : ַרּבִ

ִביִעי!  י ּוׁשְ ִליׁשִ ָאה ׁשְ ַעת ָצִריְך ַהזָּ ח ַהּדַ   ֶהיּסַ
  

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
יּה ִמּטְ  -ָהא  ְעּתֵ ח ּדַ ַאּסַ   , ֵמא ֵמתּדְ

ֶרץ.  -ָהא [ ֵמא ׁשֶ יּה ִמּטְ ְעּתֵ ח ּדַ ַאּסַ   ּדְ
  

ֶרץ ֵעי!  - ְטֵמא ׁשֶ ֶמׁש ּבָ ָייא הּוא, ַהֲעֵרב ׁשֶ   ָטֵמא ַמַעלְּ
  

  ְועֹוד, 
רּוָמה ַנִמי    !ֲאִפיּלּו ּתְ

  
י ִיְרְמָיה ָאַמר   : ַרּבִ

אִני ָבר ַהְמַטּמֵ י ִמּדָ ַמְרּתִ אֹוֵמר: ִנׁשְ י, ּבְ ַמְרּתִ ָבר ַהּפֹוְסֵלִני ְולֹא ִנׁשְ   . ִמּדָ
  

א א ְנִטירּוָתא ְלַפְלּגָ    !ּוִמי ִאיּכָ
  

  ִאין, 
   :ְוָהַתְנָיא

ל ַעל רֹאׁשוֹ "  צט,ב תֹוכֹו, ^ ,עֹוֵדהּו ַהסַּ   ּוַמְגֵריָפה ּבְ
ְגֵריָפה  י ַעל ַהּמַ ל, ְוֵאין ִלּבִ י ַעל ַהסַּ ל ָטהֹור,   -ְוָאַמר: ִלּבִ   ַהסַּ

ְגֵריָפה ְטֵמָאה   . "ְוַהּמַ
  
ל! וּ  א ַמְגֵריָפה ַלּסַ   ְתַטּמֵ
  

ִלי.  א ּכְ ִלי ְמַטּמֵ   ֵאין ּכְ
  

תֹוכוֹ  ּבְ ֶ א ַמה ׁשּ   ! ּוְתַטּמֵ
  

  רש"י
מתני' דקתני אונן נוגע בשטבל 

. והך טבילה ותו בו ביוםלאנינ
לא בעיא הערב שמש דמעלה 

   דרבנן בעלמא היא:
. בו ביום דאנינות אונן שטבל

בציר מחד יומא ליתיה כדכתיב 
ואחריתה כיום מר במ''ק (דף 

   כא.):
ה''ג אלא לא קשיא הא דאסח 

. ההיא דחומר בקדש דעתיה כו'
  דמצריך ליה טבילה:

. משמירת גופו בדאסח דעתיה
אסור בקדשים לבו מפני שהוא 

   ביום:
   . מטומאת מת:מטמא מת

   . מטומאת שרץ:מטמא שרץ
. ליבעי טבילה ועוד לתרומה נמי

אלמה תנן התם צריכין טבילה 
לקדש אבל לא לתרומה: ה''ג 
באומר נשמרתי מדבר המטמאני 
ולא מדבר הפוסלני ומדבר 
המטמאני טומאה דאורייתא 

   דבעיא הערב שמש:
ם . לאכילת קדשיהפוסלני

מדרבנן דלא בעי הערב שמש וכן 
לגבי תרומה באומר נשמרתי 
מדבר הפוסלני בתרומה ושינויא 
דחיקא הוא ולא מיתוקם 

  במסקנא הכי:
. כלי ברזל הוא וראשו מגריפה

רחב ומבדילים בו גרוגרות 
   הנדבקות זו בזו:

. לשומרו מדבר לבי על הסל
המטמא אב הטומאה שמטמא 
כלי וכן מטומאות דרבנן 

ות אותה לטמא חולין המטמא
ותרומה מדרבנן ולא מדבר 
הפוסלה לחולין ולתרומה ומיהו 
טמאה היא להשתמש בה 

  קדשים:
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   :ָרָבאָאַמר 
ָבר ַהּפֹוְסָלּה  יָה ִמּדָ ַמְרּתִ ָאה, ְולֹא ׁשְ ַטּמְ ָבר ַהּמְ יָה ִמּדָ ַמְרּתִ אֹוֵמר: ׁשְ    .ּבְ

  
יּה  ָתא ּוְמַטאי ְלַקּמֵ ל ִמיּלְ ְלּגַ י ּדְ ִאיּגַ ר ֶמֶמלַרּבִ א ּבַ   . ַאּבָ

ִמיַע ְלהּו ָהא : ָאַמר ְלהוּ  י יֹוָחָנן ָאַמרּדְ לֹא ׁשְ יָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ
רּוָמהָהא ל ּתְ י ׁשֶ ִליׁשִ   , ָאסּור ֶלֱאכֹול  - ֹוֵכל ׁשְ

ע ר ִליּגַ   . ּומּוּתָ
ֲאִכיָלה  :ַאְלָמא ַנן ַמֲעָלה -ּבַ   , ֲעבּוד ַרּבָ

ְנִגיָעה  ַנן ַמ  -ּבִ   ֲעָלה. לֹא ֲעבּוד ַרּבָ
  
  

  רש"י
. הא דרמינהו איגלגל מילתא

לעיל מתני' דאונן דאיבעי לך 
   לשנויי עלה הנך שינויי דחיקי:

. עצמה וכ''ש שלישי של תרומה
של חולין שנעשו על טהרת 

   תרומה:
ומה דאינו נעשה . בתרמותר ליגע

גופו אלא שלישי כמו המאכל 
שאכל ואסור לאכול תרומה אבל 
מותר ליגע אלמא מעלות עבוד 
רבנן באכילה דליתנהו בנגיעה 
וגבי אונן נמי הא דתנן אונן צריך 
טבילה באכילה תנן אבל נוגע אין 

  צריך לטבול:
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        ק, בק, בק, בק, ב    ––––צט, ב צט, ב צט, ב צט, ב  . 5
   ,נֹוֵגַע   –אֹוֵנן "

  ְוֵאינֹו ַמְקִריב, 
   ."ְוֵאינֹו חֹוֵלק ֶלֱאכֹול ָלֶעֶרב

  
ֵליג,  ָלא ּפָ   ִמיְפַלג הּוא ּדְ

ִני ֵליּה  י ְמַזּמְ   . ָאֵכיל -ְוּכִ
   :ּוְרִמיְנִהי

  טֹוֵבל,   - 763אֹוֵנן"
ְסחֹו ָלֶעֶרב,    ְואֹוֵכל ֶאת ּפִ

י ֳקָדׁשִ   ! (פסחים צא:) "םֲאָבל לֹא ּבָ
  

יָאַמר  יְפּתִ    :ַרב ִיְרְמָיה ִמּדִ
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

אן  ַסח. ּבְ  -ּכָ   ּפֶ
אן  ָנה.  -ּכָ ָ ָאר ְימֹות ַהׁשּ ׁשְ   ּבִ

  
ָאֵכיל  ַסח ַאְייֵדי ּדְ ַסחּפֶ ים - ּפֶ   . ָאֵכיל ַנִמי ֳקָדׁשִ

ָלא ֲחִזי  ָנה ּדְ ָ ָאר ְימֹות ַהׁשּ ׁשְ   ָלא ֲחִזי.  -ּבִ
  

ים"ֲאָבל לֹ "ּוַמאי  ֳקָדׁשִ   ? א ּבָ
  

ָנה.  ָ ל ַהׁשּ ל ּכָ ים ׁשֶ ֳקָדׁשִ   ֲאָבל לֹא ּבָ
  

   :ָאַמר ַרב ַאִסי
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

אן  ר -ּכָ ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ ת לֹו ֵמת ּבְ ּמֵ ר, ׁשֶ ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ   . ּוְקָברֹו ּבְ
אן ת לֹו ֵמת ּבְ  - ּכָ ּמֵ רׁשֶ ה ָעׂשָ לֹׁשָ ר , ׁשְ ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ ַנן.   -ּוְקָברֹו ּבְ ַרּבָ ֵפיס ֵלילֹו ִמּדְ   יֹום ְקבּוָרה ָלא ּתָ

  
א  ּנָ ַנן?  -ַמאן ּתַ ַרּבָ   ֲאִנינּות ַלְיָלה ִמּדְ

  
י  ְמעֹון ִהיא, ַרּבִ   ׁשִ

ַתְנָיא    :ּדְ
ְבֵרי תֹוָרה,  -ֲאִנינּות ַלְיָלה "   ִמּדִ

ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ   . ַרּבִ
ְמעֹון י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ְבֵרי ְבֵרי סֹוְפִרים.  אֹוֵנן ֵאינֹו ִמּדִ א ִמּדִ   תֹוָרה ֶאּלָ
ֲהֵרי ָאְמרוּ  ַדע, ׁשֶ ְסחֹו ָלֶעֶרב,   :אֹוֵנן  :תֵּ   טֹוֵבל ְואֹוֵכל ֶאת ּפִ

ים ֳקָדׁשִ   . "ֲאָבל לֹא ּבְ
  

י  ְוָסַבר ַנןַרּבִ ַרּבָ ְמעֹון, ֲאִנינּות ַלְיָלה ִמּדְ    !?ׁשִ
   :ְוָהַתְנָיא

ְמעֹון" י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
נֹוָתיואֹוֵנן ֵאינֹו ְמ  ַח ָקְרּבְ ּלֵ   . "ׁשַ

ַסח ּפֶ   !ַמאי ָלאו ַוֲאִפיּלּו ּבְ
  

ַסח.    לֹא, ְלַבר ִמּפֶ
  

   :ְוָהַתְנָיא
ְמעֹון" י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ָלִמים" ֵלם  - (ויקרא ג, א) 764"ׁשְ הּוא ׁשָ ׁשֶ   ֵמִביא,    -ּכְ

הּוא אֹוֵנן.  -ְוֵאינֹו ֵמִביא  ׁשֶ   ּכְ
ִין ְלַרּבֹות ֶאת ַהּתֹוָדה?    ִמּנַ

                                                           
יּפּוִרים) בוילנא: 763 ר ּכִ יּפּוִרים)(ּוְמחּוּסַ ר ּכִ יּפּוִרים)(ּוְמחּוּסַ ר ּכִ יּפּוִרים)(ּוְמחּוּסַ ר ּכִ   רש"י ותוספות לא גורסים וגם לא גורסים במשנה בפסחים    (ּוְמחּוּסַ
נֹו ִאם 764 ָלִמים ָקְרּבָ ִמים ַיְקִריֶבּנּו ִלְפֵני  ְוִאם ֶזַבח ׁשְ ָקר הּוא ַמְקִריב ִאם ָזָכר ִאם ְנֵקָבה תָּ  ה'ִמן ַהּבָ

  רש"י
. אם זימנו חבירו כי מזמני ליה

כהן לאכול עמו לערב בחלקו 
   דשים אוכל:בק

. ורמינהו אונן טובל ואוכל פסחו
משנה היא בפסחים (דף צא:) 
ולא גרסינן בה מחוסר כיפורים 
דאינו צריך להמתין לערב אלא 
מביא כפרתו וטובל ואוכל 

   בקדשים:
. כדתנן אונן צריך טבילה טובל

   לקדש:
. אבל לא ואוכל פסחו לערב

בקדשים מפרש לה בפסחים (דף 
לילה דרבנן צב.) קסבר אנינות 

ואנינות דאורייתא חד יומא הוא 
כדכתיב ואחריתה כיום מר 
(עמוס ח) וגבי פסח לא העמידו 
דבריהם במקום כרת גבי קדשים 
העמידו דבריהם במקום עשה 

   דאכילת קדשים כדאמרינן:
. מתני' דקתני אינו כאן בפסח

חולק ואי מזמנו ליה לאכילת 
קדשים אוכל בלילי פסחים קאי 

רבנן אכילת פסחים דמגו דשרו 
   שרו ליה נמי שאר קדשים:

והא דקתני אבל לא בקדשים 
. והאי אשאר ימות השנה קאי

אבל לא בקדשים לאו אלילי 
פסחים קמהדר ואע''ג דעליה 
קאי אלא אבל לא בקדשים של 
כל השנה וה''ק טובל ואוכל 
פסחו בערב וה''ה לכל הקדשים 
באותו לילה אבל לא בקדשים 

   ה:של שאר ימות השנ
. אידי ואידי בלילי רב אסי אמר

פסחים ולא קשיא ההיא 
דפסחים שמת בי''ד וקברו בי''ד 
הלכך בפסח אוכל אבל לא 
בקדשים דאנינות לילה דיום 

   מיתה דרבנן:
. ומתני' כשמת בי''ג וקברו בי''ד

דיום קבורה גופיה דרבנן ולילו 
   לא תפיס אפילו מדרבנן:

. דתנא להך דפסחים מאן תנא
יה אנינות ליל יום מיתה דאית ל
   דרבנן:

. לקמן יליף לה רבי מדברי תורה
יהודה בשמעתין מאנינות דאהרן 

   ובניו:
. ואי תדע שהרי אונן כו'

  דאורייתא פסח נמי לא ליכול:
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ָלִמים,  ׁשְ ְמָחה ּכִ ׂשִ ן ֶנֱאֶכֶלת ּבְ ּכֵ ה ֲאִני ֶאת ַהּתֹוָדה, ׁשֶ   ְמַרּבֶ
ִין ְלַרּבֹות ֶאת ָהעֹוָלה?    ִמּנַ

ָלִמים,  ׁשְ ֵנֶדר ּוִבְנָדָבה ּכִ ָאה ּבְ ן ּבָ ּכֵ ה ֲאִני ֶאת ָהעֹוָלה, ׁשֶ   ְמַרּבֶ
ר ּוֶפַסח?  כֹור ּוַמֲעׂשֵ ִין ְלַרּבֹות ּבְ   ִמּנַ

ה ֲאִני ּבְ  ִאין ַעל ֵחְטא, ְמַרּבֶ ן, ֵאיָנן ּבָ ּכֵ ר ּוֶפַסח, ׁשֶ   כֹור ּוַמֲעׂשֵ
ם?  את ְוָאׁשָ ִין ְלַרּבֹות ַחטָּ   ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר:   , (ויקרא ג, א) "ֶזַבח" תַּ
ִין ְלַרּבֹות    ,ָהעֹופֹות  :ִמּנַ

ָנחֹות    ,ְוַהּמְ
ִין    ,ְוַהּיַ

   ,ְוָהֵעִצים
בֹוָנה?    ְוַהּלְ

ְלמּוד לֹוַמר: ָלִמ  תַּ נֹו""ׁשְ   , ים ָקְרּבָ
הּוא אֹוֵנן ׁשֶ הּוא ֵמִביא, ְוֵאינֹו ֵמִביא ּכְ נֹות ׁשֶ ל ָקְרּבָ   . "ּכָ

ַסח   ! ָקָתֵני ִמיָהא ּפֶ
  

אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ
ִדי ַנְסֵביּה  ַסח ּכְ   . ּפֶ

  
ת ׁשֶ   ָאַמר:  ַרב ׁשֵ

ַסח"ַמאי  ְלֵמי ֶפַסח? "ּפֶ   . ׁשַ
  

   ,ִאי ָהִכי
ָלִמים   ! ַהְיינּו ׁשְ

  
ָנא ׁשְ  ַסח, ּתְ ִאין ֵמֲחַמת ּפֶ   ָלִמים ַהּבָ

ִאין ֵמֲחַמת ַעְצָמן.  ָלִמים ַהּבָ   ּוְתָנא ׁשְ
  

ַסח,  ִאין ֵמֲחַמת ּפֶ ָלִמים ַהּבָ ָנא ׁשְ ִאי לֹא ּתְ   ּדְ
ְך ָאִמיָנא ְעּתָ ֵמי :ָסְלָקא ּדַ ֶפַסח ּדָ גּוֵפיּה ּדְ ַסח ָאֵתי, ּכְ    ,הֹוִאיל ּוֵמֲחַמת ּפֶ

ַמע ָלן   . ָקא ַמׁשְ
  

  ָאַמר:   יַרב ָמִר 
ָיא   ק,א    :לֹא ַקׁשְ

אן  ר -ּכָ ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ ר ּוְקָברֹו ּבְ ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ ת לֹו ֵמת ּבְ ּמֵ   . ׁשֶ
אן  ת לֹו ֵמת ּבְ  -ּכָ ּמֵ רׁשֶ ה ָעׂשָ לֹׁשָ ר, ׁשְ ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ   . ּוְקָברֹו ּבְ

  
ר" ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ ר ּוְקָברֹו ּבְ ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ אֹוַרְייָתא, יֹום ִמיָתה - "ֵמת לֹו ֵמת ּבְ   . ּתֹוֵפס ֵלילֹו ִמּדְ
ר" ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ ר ּוְקָברֹו ּבְ ה ָעׂשָ לׁשָ ׁשְ ַנן,     - "ֵמת לֹו ֵמת ּבִ ַרּבָ   יֹום ְקבּוָרה ִמּדְ

ַנן ַרּבָ א ִמּדְ    .ֵאינֹו ּתֹוֵפס ֵלילֹו ֶאּלָ
  

יָאַמר ֵליּה    : ַרב ָמִרילְ  ַרב ַאׁשִ
ָקָתֵני א ָהא ּדְ ְמעֹוןר לֹו ָאַמ " :ְוֶאּלָ י ׁשִ   : ַרּבִ

ֲהֵרי ָאְמרּו: אֹוֵנן  ַדע, ׁשֶ ְסחוֹ    -תֵּ    ,טֹוֵבל ְואֹוֵכל ֶאת ּפִ
ים ָקָדׁשִ   . "ֲאָבל לֹא ּבְ

אֹוַרְייָתא, : ֵניָמא ֵליּה    ָקָאִמיָנא ָלְך ֲאָנא יֹום ִמיָתה, ּדְ
ַנן :ְוָאְמַרּתְ ִלי ַאּתְ  ַרּבָ    !יֹום ְקבּוָרה ּדְ

  
ָיא    .ַקׁשְ

  
יֵ    :ָאַמר יַאּבַ

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
אן  ת קֹוֶדם ֲחצֹות -ּכָ ּמֵ   , ׁשֶ
אן  ת ְלַאַחר ֲחצֹות -ּכָ ּמֵ    .ׁשֶ

  
  לֹא ִאיֲחֵזי ְלֶפַסח,   -" קֹוֶדם ֲחצֹות"

  רש"י
. יוצא בה ידי נאכלת בשמחה

חובת שמחה דכתיב בה שמחה 
וזבחת שלמים ואכלת שם 
ושמחת (דברים כו) ותודה 

   י:שלמים איקרא
. הלכך שאינן באין על חטא

   כשלמים דמי:
. אם זבח שלמים ת''ל זבח

   קרבנו:
. המתנדב עצים מביא והעצים

   קרבן עמהן:
. דבשלמא קתני מיהת פסח

כולהו איכא למימר מדרבנן 
וקרא אסמכתא בעלמא אלא 
פסח קשיא אדלעיל דתנא טובל 

   ואוכל פסחו:
. חגיגת י''ד שלמי פסח

  כשהחבורה מרובה:
. דר''ש אדר''ש הא קשיאלא 

דקתני הכא אונן לא מייתי פסח 
כשמת וקברו בי''ד דיום מיתה 
דאורייתא ותפיס לילו 
מדאורייתא כדיליף ליה רבי 
יהודה לקמן והא דקתני לעיל 
אוכל פסחו בשמת בי''ג וקברו 
בי''ד דיום קבורה גופיה דרבנן 
ולא תפיס לילו אלא מדרבנן 
ורומיא דתרתי מתני' קמייתא 

שני לה רב מרי אידי ואידי יום מ
קבורה וכאן בפסח וכאן בשאר 
ימות השנה כדשנינן לה מעיקרא 
ומאי אבל לא בקדשים אבל לא 
בקדשים של כל השנה כולה: 
הכי גרס לא תפיס לילו עמו אלא 

   מדרבנן:
אמינא לך אנינות יום מיתה 

. דהא מאנינות דאהרן דאורייתא
מייתי לה לקמן והתם יום מיתה 

   :הואי
. דהוא ואת מהדרת יום קבורה

   גופיה מדרבנן והתם מודינא:
. אידי ואידי ביום אביי אמר

מיתה ולעולם אנינות לילה 
לר''ש דרבנן ודקתני בברייתא 
פסח אינו בא באנינות כשמת 
קודם חצות דרחמנא דחייה 
מהאי קרא דדרשינן כשהוא 
שלם הוא מביא ולא כשהוא אונן 
 ודקתני בפסחים טובל ואוכל
פסחו אלמא מייתי ליה אונן 
כשמת אחר חצות דקדמה חובת 
שחיטת פסח לאנינות ותו לא 
דחיא ליה אנינות מלשלח קרבנו 
ומיהו על כרחך ש''מ אנינות 
לילה דרבנן דאי מדאורייתא 
היא האי לא הוה אכיל נהי 
דקדמה חובת שחיטה לאנינות 
אבל חובת אכילה לא קדמה ליה 
ואכילת פסחים לא מעכבא 

יי אלא משום דאנינות לילה לאב
דרבנן והם לא העמידו דבריהם 
במקום כרת דדילמא ממנע ולא 
שחיט א''נ כיון דעל כרחך 
שחטיה לאו אורח ארעא דנימרו 
ישחטנו ע''מ ליפסל הילכך אוכל 
פסחו אבל לא שאר קדשים אפי' 
ליל פסח דהעמידו דבריהם 
במקום עשה ומתני' דדייקינן אי 

קבורה  מזמנו ליה אכיל ביום
כדאמר רב אסי לעיל [דמת בי''ג 
וקברו בי''ד] אפילו מדרבנן לא 

  תפיס לילו:
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  . ָחְייָלא ֲעֵליּה ֲאִנינּות
ִאֲחֵזי ְלֶפַסח    - "ַאַחר ֲחצֹות"    ,ּדְ

  .לֹא ָחְייָלא ֲעֵליּה ֲאִנינּות
  

ׁשַ  יְמָרא ּדְ ין ְלַאַחר ֲחצֹות? ּוְמָנא ּתֵ ין קֹוֶדם ֲחצֹות ּבֵ י ֵליּה ּבֵ   ּנֵ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
א""" ּמָ   ִמְצָוה,     - (ויקרא כא, ג) 765ָלּה ִיּטַ

ְרחֹו.  -לֹא ָרָצה  ִאין אֹותֹו ַעל ּכָ   ְמַטּמְ
ַסח,  ֶעֶרב ַהּפֶ ּתֹו ּבְ ָתה ִאׁשְ ּמֵ יֹוֵסף ַהּכֵֹהן ׁשֶ ה ּבְ   ּוַמֲעׂשֶ

א,  ּמֵ   ְולֹא ָרָצה ִליטָּ
ְרחוֹ  -ְוִנְמנּו ֶאָחיו ַהּכֲֹהִנים  ַעל ּכָ אּוהּו ּבְ   . "ְוִטיּמְ

   :ּוְרִמיְנִהי

ָהַלךְ  - (במדבר ו, ז) 766"ְוַלֲאחֹותֹו"" ְסחֹו,  :ֲהֵרי ׁשֶ חֹוט ֶאת ּפִ   ִלׁשְ

נוֹ  ת לֹו ֵמת ,ְוָלמּול ֶאת ּבְ ּמֵ ַמע ׁשֶ    ,ְוׁשָ
א ּמֵ    ?ָיכֹול ִיטַּ

א.  ּמֵ : לֹא ִיטַּ   ָאַמְרתָּ
א ְלֵמת ִמְצָוה? ָיכֹול ּכְ  ּמֵ ְך ֵאין ִמטַּ א ַלֲאחֹותֹו, ּכָ ּמֵ ּלֹא ִיטַּ ם ׁשֶ   ׁשֵ

ְלמּוד לֹוַמר א,    - "ְוַלֲאחֹותֹו" :תַּ ּמֵ   ַלֲאחֹותֹו הּוא ֵאינֹו ִמטַּ
א הּוא  ּמֵ   ! "ְלֵמת ִמְצָוה -ֲאָבל ִמטַּ

  
ּה  ַמע ִמיּנָ   : ָלאו ׁשְ

אן    . קֹוֶדם ֲחצֹות -ּכָ
אן     .ְלַאַחר ֲחצֹות -ּכָ

  
אי   ? ִמּמַ

יְלָמא   : ָלךְ ְלעֹוָלם ֵאיָמא  ּדִ
  , ִאיִדי ְוִאיִדי ַאַחר ֲחצֹות

י  -ְוָהא  ָמֵעאל, ַרּבִ   ִיׁשְ
י  -ָהא וְ    ֲעִקיָבא. ַרּבִ
  

ַתְנָיא    :ּדְ

א""" ּמֵ   ְרׁשּות,  - (ויקרא כא, ג) ָלּה ִיּטַ

ְבֵרי  ָמֵעאלּדִ י ִיׁשְ   . ַרּבִ
י ֲעִקיָבא   אֹוֵמר:  ַרּבִ

  ! "חֹוָבה
  

ךְ  ְעתָּ   , לֹא ָסְלָקא ּדַ
ַהִהיא  א ּדְ ֵריׁשָ   ּדְ

י    ֲעִקיָבא ָקָתֵני ָלּה. ַרּבִ
  

ַתְנָיא   :ּדְ

י ֲעִקיָבא"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

רֹוִבים,  - ז)-(במדבר ו, ו 767"ֶנֶפׁש"   ֵאּלּו ַהּקְ
  ֵאּלּו ָהְרחֹוִקים.  - "ֵמת"

א,     - "ְלָאִביו" מֵּ   ֵאינֹו ִמטַּ
א הּוא ְלֵמת ִמ  ּמֵ   ְצָוה. ֲאָבל ִמטַּ

א, ֵהן ְוהּוא ָנִזירָהָיה ּכֹ - "ְלִאּמֹו" ּמֵ   , ְלִאּמֹו הּוא ֵאינֹו ִמטַּ
א הּוא ְלֵמת ִמְצָוה.  ּמֵ   ֲאָבל ִמטַּ

דֹול ְוהּוא ָנִזיר  - "ְלָאִחיו" ִאם ָהָיה ּכֵֹהן ּגָ א, ּדְ ְלָאִחיו הּוא  -ׁשֶ ּמֵ   ֵאינֹו ִמטַּ
א הּוא ְלֵמת ִמְצָוה.  ּמֵ   ֲאָבל ִמטַּ

ְלמּוד לֹוַמר?  - חֹותֹו""ְוַלֲא    ַמה תַּ

                                                           
א 765 ּמָ ר לֹא ָהְיָתה ְלִאיׁש ָלּה ִיּטַ רֹוָבה ֵאָליו ֲאׁשֶ תּוָלה ַהּקְ   ְוַלֲאחֹתֹו ַהּבְ
י ֵנֶזר ֱאלֹ  766 מָֹתם ּכִ א ָלֶהם ּבְ ּמָ   ָהיו ַעל רֹאׁשוֹ ְלָאִביו ּוְלִאּמֹו ְלָאִחיו ּוְלַאחֹתֹו לֹא ִיּטַ
ירֹו לַ  וווו  767 ל ְיֵמי ַהּזִ י ֵנֶזר ֱאלָֹהיו ַעל רֹאׁשוֹ 	זזזז. ַעל ֶנֶפׁש ֵמת לֹא ָיבֹא ה'ּכָ מָֹתם ּכִ א ָלֶהם ּבְ ּמָ   ְלָאִביו ּוְלִאּמֹו ְלָאִחיו ּוְלַאחֹתֹו לֹא ִיּטַ

  רש"י
   . מדאורייתא:דשני לן

. מסקנא דמילתיה הוא ורמינהי כו'
   דבעי לאתויי מגו רומייא ושינויי:

. בנזיר קאי וכיון לאחותו מה ת''ל
   דכתיב לאביו ולאמו כ''ש לאחותו:

א . רישא דברייתאמרת לא יטמא
בנזיר קא מיירי כדתני לה לקמן 
בשמעתין וה''ק סיפא הרי שהיה נזיר 
והוא כ''ג והולך לשחוט את פסחו או 
למול את בנו ושמע שמת לו מת יכול 
יטמא אמרת לא יטמא אי משום נזיר 
אי משום כ''ג אי משום פסח וכ''ש 

   הכא דאיתנהו לכולהו:
. דמילת זכריו מעכבתו ולמול את בנו
   :מלאכול פסחו

. אלמא אתיא לאחותו אין מטמא
חובה דפסח ואסרה ליה להיטמא 
ומביא פסח אונן וקס''ד דתרוייהו 
קתני אליבא דר' עקיבא דאמר לה 
יטמא מצוה והילכך לא מיתוקמא הך 
בתרייתא אלא בשמת לאחר חצות 
דאתיא חובת פסח ודחיא למצות 
טומאה וקמייתא במת קודם חצות 

   דאפקעתיה אנינות מפסח:
. דטעמא דקמייתא משום איוממ

דקדמה אנינות הוא דתוקמא לר''ש 
דאמר לעיל אין מביא פסח אונן במת 

   קודם חצות וכר''ע:
. טעם דר''ע לאו משום קודם דילמא

חצות הוא והיכא דלא איטמי במת 
ואפילו קודם חצות בעי למעבד פסח 
והכא משום דאיטמי הוא ואפילו מת 
לאחר חצות נמי קאמר ר' עקיבא 

מא משום דקסבר לה יטמא מצוה יט
ואין לה תשלומין הילכך מטמאינן ליה 
וממילא אזל ליה כרת דה''ל טמא 
ופסח יש לו תשלומין בשני והך דקתני 
לא יטמא רבי ישמעאל היא דאמר 
רשות הילכך לא תדחייה מצות פסח 
בשביל רשות דטומאה ולעולם בין 
לרבי ישמעאל בין לר''ע אונן שלא 

ואפילו מת קודם  נטמא מביא פסחו
חצות דטעם דהכא לאו משום אנינות 

   הוא:
. דההיא דנזיר ר''ע קתני לה דרישא

דאומר מצוה הילכך לא מיתרצי אלא 
משום טעמא דקודם חצות ואחר 
חצות היכא דמת קודם חצות קדמה 
לה חובת טומאה לפסח וטמא והוא 
הדין לאנינות דהא קדמה והיכא דמת 

ומפקע לאחר חצות קדמה חובת פסח 
   לחובת טומאה והוא הדין לאנינות:

. בנזיר כתיב כל ימי הזירו לה' על נפש
נפש מת לא יבא וסמיך ליה לאביו 
ולאמו וגו' וכוליה קרא יתירא הוא 

   דהא כתיב ליה קרובים ורחוקים:
. לאו ממשמעותא נפש אלו הקרובים

היא דתיקשה לך אם כן למה נאמרו 
רחוקים דאי לא כתיב תרתי קראי 

וה מוקמינן ליה ברחוקים אבל ה
השתא דאיכתיבא תרי קראי נפש 

   קרובים משמע שהן כנפשו:
. מה ת''ל אם ללמד שלא יטמא לאביו

לו הרי פירש קרובים ורחוקים אלא 
בא לפרט את מי אסר את הקרובים 

   אבל לא מת מצוה:
. מה תלמוד לומר אם לאסור לאמו

הרי למדנו אם להתיר מת מצוה הרי 
לא הוצרך לנזיר לבדו אלא  למדנו אלא

ללמדך שאם היתה בו עוד קדושה 
אחרת כגון שהיה כהן ונזיר התרתי לך 
בו מת מצוה ממיעוט דלאמו דרשינן 
לאמו לא יטמא אבל מיטמא הוא 

  למ''מ וכן כולם:
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ָהַלךְ  ְסחוֹ  :ֲהֵרי ׁשֶ חֹוט ֶאת ּפִ    ,ִלׁשְ
ת לֹו ֵמת,  ּמֵ ַמע ׁשֶ נֹו, ְוׁשָ   ְוָלמּול ֶאת ּבְ

 : א? ָאַמְרתָּ ּמֵ א"ָיכֹול ִיטַּ ּמָ   . "לֹא ִיּטַ
א ְלֵמת ִמְצָוה?  ּמֵ ְך ֵאינֹו ִמטַּ א ַלֲאחֹותֹו, ּכָ ּמֵ ֵאין ִמטַּ ם ׁשֶ ׁשֵ   ָיכֹול ּכְ

ְלמּוד לֹוַמר   , "ְוַלֲאחֹותֹו" :תַּ
א,  -ַלֲאחֹותֹו  ּמֵ   לֹא ִיטַּ

א הּוא  ּמֵ   .  "ְלֵמת ִמְצָוה -ֲאָבל ִיטַּ
  

   :ָאַמר ָרָבא   ק,ב
  , ַאַחר ֲחצֹות -ִאיִדי ְוִאיִדי 
ָיא    :ְוָלא ַקׁשְ

אן  ֲחטּו ְוָזְרקּו ָעָליו -ּכָ ָ ׁשּ   . קֹוֶדם ׁשֶ
אן  ֲחטּו ְוָזְר  -ּכָ ׁשָ   . קּו ָעָליוְלַאַחר ׁשֶ

  
ָנהָאַמר ֵליּה  ר ַמּתָ א ּבַ   : ָרָבאלְ  ַרב ַאּדָ

מוֹ  ֲחטּו ְוָזְרקּו ֶאת ּדָ ׁשָ ֲהָוה ֲהָוה ,ַאַחר ׁשֶ   ! ַמה ּדַ
  

   :ָרִביָנא ָאַמר ֵליּה 
ָבא ָסִחים ְמַעּכְ ר ַרב הּוָנאּדְ ִמ  ,ֲאִכיַלת ּפְ ה ּבַ   .ַרּבָ

  
  : ָאַמר ֵליּה 

ָקָאַמר  ךְ ָצֵיית ַמאי ּדְ   .ָלְך ַרּבָ
  

ר ַרב הּוָנאּדְ ַמאי  ה ּבַ    ?ַרּבָ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
מּוָעה " יֹום ְקבּוָרה ְל    -יֹום ׁשְ ְבָעה,   :ּכְ   ִמְצַות ׁשִ

ים.  לׁשִ   ּוׁשְ
ָסִחים  יֹום ִליּקּוט ֲעָצמֹות -ְוַלֲאִכיַלת ּפְ    .ּכְ

ים ָלֶעֶרב - ֶאָחד ֶזה ְוֶאָחד ֶזה ָדׁשִ ּקֳ   . "טֹוֵבל ְואֹוֵכל ּבַ
  

ָיאָהא ּגּוָפא ַק    :ׁשְ
   :ָאְמַרּתְ 

מּוָעה " יֹום ְקבּוָרה ְל    -יֹום ׁשְ ְבָעה,   :ּכְ   ִמְצַות ׁשִ
ים.  לׁשִ   ּוׁשְ

ָסִחים  יֹום ִליּקּוט ֲעָצמֹות -ְוַלֲאִכיַלת ּפְ    .ּכְ
ָלל    . יֹום ְקבּוָרה ֲאִפיּלּו ָלֶעֶרב ַנִמי ָלא ָאֵכילּדְ ִמּכְ

ֵני    :ַוֲהַדר ּתָ
ים ָלֶעֶרבטֹוֵב  - ֶאָחד ֶזה ְוֶאָחד ֶזה" ָדׁשִ ּקֳ   ! "ל ְואֹוֵכל ּבַ
  

אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ
ֵאי ִהיא ּנָ   . ּתַ

  
ר ַרב הּוָנא ה ּבַ   :ָאַמר ַרּבָ

ָיא   :ָלא ַקׁשְ
אן  ה,   -ּכָ ִקיַעת ַהַחּמָ מּוָעה ַעל ֵמתֹו ָסמּוְך ִלׁשְ ַמע ׁשְ ָ ׁשּ   ׁשֶ

ה,  ִקיַעת ַהַחּמָ טּו לֹו ֲעָצמֹות ָסמּוְך ִלׁשְ יּקְ ּלִ   ְוֵכן ׁשֶ
ה. וְ  ִקיַעת ַהַחּמָ ת לֹו ֵמת ּוְקָברֹו ָסמּוְך ִלׁשְ ּמֵ   ֵכן ׁשֶ

ה - ְוָכאן  ִקיַעת ַהַחּמָ   . ְלַאַחר ׁשְ
  
ה" ִקיַעת ַהַחּמָ ֲהָוה ֲהָוה - "ְלַאַחר ׁשְ   !ַמאי ּדַ
   

ּה  ַמע ִמיּנָ א ׁשְ ָבא  :ֶאלָּ ָסִחים ְמַעּכְ   .ֲאִכיַלת ּפְ
  

י   ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ
  ? ה""ֶאָחד ֶזה ְוֶאָחד זֶ ַמאי 

  רש"י
. זה שהיה כ''ג ונזיר וניתוסף בו הרי שהלך לשחוט את פסחו

לשחוט את פסחו  עוד דבר אחר המעכבו מליטמא שהיה צריך
אף זה לאחותו פטרתי לך בו אבל מיטמא הוא למת מצוה דאם 

  אינו ענין לנזיר לבדו תנהו ענין למי שיש בו כל אלו:
   . אמילתיה דר''ש קאי לשנויי דר''ש אדר''ש:רבא אמר כו'

. ואפילו מת לאחר חצות קודם ששחטו אידי ואידי לאחר חצות
ו דרחמנא דחייה כדדריש עליו אית ליה לר''ש לא יביא את פסח

ואזיל שלמים קרבנו כל קרבנותיו לא יביא אלא כשהוא שלם 
ודקתני אונן טובל ואוכל פסחו לערב כשמת לאחר ששחטו 

   וזרקו עליו:
. הרי נפטר ואמאי דחייא אכילתו אנינות לילה מאי דהוה הוה

דרבנן טפי משאר קדשים בשלמא לאביי דמוקי לה בקודם 
בלאחר חצות חובת פסח חלה עליו להביא ששחטו וזרקו עליו ו

ואי לא שרית ליה לאוכלו לא מייתי הילכך לא העמידו דבריהם 
   אלא לרבא אמאי לא העמידו הא כבר שחט וזרק:

. ה''ג א''ל רבינא אכילת פסחים מעכבא מדרבה בר רב הונא
   ולקמן מייתינן לה:

. רבינא שמע לו א''ל רבא לרב אדא ציית מאי דאמר לך רבך
יפה השיבך על שאילתך ובמסכת שבועות כי האי סוגיא דרבה ש

   ורבינא ורב אדא בפ' ידיעות הטומאה (דף יח.):
. ששמע שמת לו מת ובשמועה קרובה שתוך ל' יום שמועה

   עסקינן:
. מיום שמועה מתחיל כיום קבורה למצות שבעה ושלשים

  למנות ז' לרחיצה ונעילת הסנדל ול' לגיהוץ:
הוי יום שמועה כיום ליקוט עצמות דקיימא . ולאכילת פסחים

לן בפסחים בפרק האשה (דף צב.) השומע על מתו והמלקט 
עצמות טובל ואוכל בקדשים לערב והוינן בה מלקט עצמות 
הזאה שלישי וז' בעי ומשנינן אימא שליקטו אחרים עצמות 
דאמרינן במו''ק (דף ח.) המלקט עצמות אביו ואמו הרי זה 

יום ואשמועינן בפסחים דלערב מותר מתאבל עליהם כל ה
בקדשים והכא אשמועינן יום שמועה לענין אכילת פסחים לא 
כיום קבורה הוא דאילו יום קבורה לא אכיל פסחו לערב ואפילו 
מת באתמול בי''ג אלא כיום ליקוט עצמות הוי ומותר בכל 
הקדשים והא דנקט פסחים משום דיום קבורה נקט ליה למימר 

   פילו פסח נמי לא:דביום קבורה א
. על כרחך איום קבורה ויום ליקוט קאי וקשיא אחד זה ואחד זה

רישא לסיפא כדלקמן דאי איום שמועה ויום ליקוט לא שייך 
למיתני אחד זה ואחד זה דכיון דמינייהו סליק זה וזה מיבעי 

   ליה:
   . בקדשים לערב וכ''ש פסחו:טובל ואוכל

קבורה דאילו יום קבורה . משמע ולא כיום כיום ליקוט עצמות
   לא אכיל פסחו לערב:

. דפליגי בליל יום קבורה שאינה יום מיתה דאיכא תנאי היא
למ''ד תפיס לילו מדרבנן וסבר אכילת פסחים לא מעכבא הילכך 
אפילו פסח לא אכיל ולקמן מייתי להו: רבה בר רב הונא אמר 
כאן ששמע שמועה או שלקטו לו עצמות או שקבר מתו בי''ד 

מוך לשקיעת החמה וכאן לאחר שקיעת החמה. סיפא דקתני ס
בכולהו אוכל קדשים וכ''ש פסחו כשבא עליו אחד מאלו לפני 
שקיעת החמה דה''ל לערב ליל יום קבורה וליל יום שמועה וליל 
(פסחים) ביום ליקוט עצמות וסבר יום קבורה לא תפיס לילו 

דתני רישא  אפילו מדרבנן וכ''ש יום שמועה וליקוט עצמות והא
ולאכילת פסחים כיום ליקוט עצמות דאילו יום קבורה לא אכל 
כשאירע לו אחד מאלו לאחר שקיעת החמה דה''ל לילה זה יום 
קבורה עצמו ולא ליל יום קבורה אע''ג דאף הוא מדרבנן 
החמירו ביום קבורה עצמו יותר מיום שמועה וליקוט לאוסרו 

אלא בשאר קדשים בפסח אבל ביום ליקוט לא אסרוהו בפסח 
הצריכוהו להמתין עד ערב וה''ק לאכילת פסחים הוי יום 
שמועה כיום ליקוט ואוכל פסחו ואפי' שמע או ליקט אחר 
שקיעה דה''ל יום שמועה עצמו ויום ליקוט עצמות ואפילו הכי 
שרי מה שאין כן ביום קבורה עצמו דאילו מת לו מת בי''ג וקברו 

אסור לאכול בפסח ואע''ג אותו עממים לאחר שקיעה די''ד 
דחלה עליו שמחת הרגל ואינו נוהג אבילות ברגל ה''מ אבילות 
דמדרבנן היא וכתיב ושמחת בחגך אבל אנינות ליאסר בקדשים 
חלה עליו ואחד זה ואחד זה היכא דבאו עליו מבעוד יום אוכל 
בקדשים לערב דלילו לא תפיס ומיהו ביום אסור בשאר קדשים 

יקוט עצמות בר מפסח כדמפרש טעמא אפי' יום שמועה ול
   ואזיל:

. ומה לי פסח ומה לי שאר קדשים הא אמרת מאי דהוה הוה
קדשים אסור ביום ליקוט לבו ביום כדקתני לערב ובפסח אמאי 

   שרית ליה:
. לא העמידו דבריהם במקום כרת ומיהו אכילת פסחים מעכבת

 ביום קבורה העמידו דבריהם משום דרובא קברי ביום מיתה
ואתי למישרי יום מיתה עצמו ויש מקומות שהעמידו דבריהם 

  במקום כרת כדאמרינן בפסחים בהאשה (דף צב.):
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   :ָהִכי ָקָאַמר
מּוָעה "ֶאָחד" ים ָלֶעֶרב.  -יֹום ִליּקּוט  "ְוֶאָחד" ,יֹום ׁשְ ָדׁשִ ּקֳ   טֹוֵבל ְואֹוֵכל ּבַ
  

דּוָתא ִהיאּדְ ְוָהא  י, ּבְ   .ַרב ַאׁשִ
  

ֵדי ֲעָלּה ָקֵאי    ,ִמּכְ
ֵעי ֵליּה     !"ֶזה ְוֶזה" ִמיּבָ

דּוָתא ִהיא ּה ּבְ ַמע ִמיּנָ א ׁשְ   .  ֶאּלָ
   

  
  
  
  

  רש"י
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        קא, אקא, אקא, אקא, א    ––––, ב , ב , ב , ב קקקק . 6
אָאַמר ["    : ַרב ִחְסּדָ

ֵאי ִהיא ּנָ   "].ּתַ
  

ֵאי ּנָ   ? ּוַמאי ּתַ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
  ַעד ָמַתי ִמְתאֹוֵנן ָעָליו? "

ל ַהּיֹום.    ּכָ
י   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ר ּלֹא ִנְקּבַ ל ְזַמן ׁשֶ   . "ּכָ
  

ַמאי ָעְסִקיַנן    ?ּבְ
יֹום ִמיָתה :ִאיֵליָמא ֵלית ֵליּה  - ּבְ א ּדְ ַנן?ּדְ  ִמי ִאיּכָ ַרּבָ ָתֵפיס ֵלילֹו ִמּדְ    !יֹום ִמיָתה ּדְ

  
  , ְותוּ 

י "   אֹוֵמר: ַרּבִ
ר ּלא ִנְקּבַ ל ְזַמן ׁשֶ   , "ּכָ

ֵרי ֵליּה  -ָהא ְקָברֹו  ּתְ    ,ִאיׁשְ
ֵלית ֵליּה וּ  א ּדְ ּיֹום ָמר""ִמי ִאיּכָ   ?!(עמוס ח, י) 768ְוַאֲחִריָתּה ּכְ
  

תָאַמר  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ
  . יֹום ְקבּוָרה ָקֵאי

  
   :ַרב יֹוֵסףַמְתִקיף 

ָקָתֵני א ָהא ּדְ ֹוֵמַע ַעל ֵמתֹו " :ֶאּלָ ט ֲעָצמֹות,     -ַהׁשּ ְמַלּקֵ   ּכִ
ים ָלֶעֶרב,  ָדׁשִ ּקֳ   טֹוֵבל ְואֹוֵכל ּבַ

ָלל    ָלא ָאֵכיל,  -יֹום ְקבּוָרה ֲאִפיּלּו ָלֶעֶרב ַנִמי ּדְ ִמּכְ
י   !ָהא ַמּנִ

  
ֵריץ א ּתְ   : ֶאלָּ

ל אֹותֹו ַהּיֹום ְוֵלילוֹ ַעד ָמַתי ִמְתאֹוְנִנין ָע    . ָליו? ּכָ
י אֹוֵמר:    ַרּבִ

ר,  ּלא ִנְקּבַ ל ְזַמן ׁשֶ   ּכָ
ר  לֹא ֵלילֹו.  -ֲאָבל ִנְקּבַ   ּבְ

  
יּה  י ּדְ ֲאַמרּוָה ַקּמֵ   ִיְרְמָיה, ַרּבִ

ַרב יֹוֵסף ֵליָמא ָהִכי?! : ָאַמר ה ּכְ ְבָרא ַרּבָ   ּגַ
א י ְלקּוּלָ    !?ֵליָמא ַרּבִ

   :ְוָהַתְנָיא
  ָמַתי ִמְתאֹוֵנן ָעָליו? ַעד "

ר,  ֵאינֹו ִנְקּבָ ל ְזַמן ׁשֶ   ּכָ
ָרה ָיִמים,  אן ְוַעד ֲעׂשָ   ֲאִפיּלּו ִמּכָ

ְבֵרי  יּדִ   . ַרּבִ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

ְלַבד א אֹותֹו ַהּיֹום ּבִ   ! "ֵאין ִמְתאֹוֵנן ָעָליו ֶאּלָ
  

ִריץ ָהִכי   : ּתְ
  ַעד ָמַתי הּוא ִמְתאֹוֵנן ָעָליו? 

ל א לֹא ֵלילֹו. , ֹותֹו ַהּיֹוםּכָ   ּבְ
י אֹוֵמר:    ַרּבִ
ּלֹ  ל ְזַמן ׁשֶ רּכָ   , א ִנְקּבַ
ר    ּתֹוֵפס ֵלילֹו.  -ְוִאם ִנְקּבַ

  

                                                           
יֵריֶכם ְלִקיָנה ְוַהֲעֵליִתי ַעל כָּ  768 יֶכם ְלֵאֶבל ְוָכל ׁשִ י ַחּגֵ יֹום ָמרְוָהַפְכתִּ ֵאֶבל ָיִחיד ְוַאֲחִריָתּה ּכְ יָה ּכְ ְמתִּ ל רֹאׁש ָקְרָחה ְוׂשַ ק ְוַעל ּכָ   ל ָמְתַנִים ׂשָ

  רש"י
. דפליגי ביום קבורה ומאי תנאי

למיתפס לילו מדרבנן דקאמר רב 
   חסדא לעיל תנאי היא:

. ליאסר עד מתי מתאונן
   בקדשים:

   . קס''ד בלא לילו:כל היום
. קא ס''ד רכל זמן שלא נקב

לקולא פליג ואמר דכל היום לא 
   מיתסר דמשקברו הותר מיד:

. שקברו אי נימא ביום מיתה
   ביום שמת:

. הא בין מי איכא דלית ליה כו'
לר''ש בין לרבי דפליגי עליה דר' 
יהודה באנינות לילה דיום מיתה 
מודו מדברי סופרים מיהא 

   אסור:
. אחריתה של אחריתה כיום מר

ר שמתאבל ומימר זונה כיום מ
על מתו לפי שסופו למות עליה 
ויתאבלו עליהן אלמא מרירות 

   יום שלם הוא:
. שמת אתמול איום קבורה

וקברו היום ואכתי לא אסיקנא 
מילתיה לתנאי דרב חסדא עד 

   סיפא דתרצה ר' ירמיה:
. בין לרבי בין לרבנן הא מני

   מותר:
   . של קבורה ולילו:כל אותו היום

. מן שלא נקבררבי אומר כל ז
אבל קברו אישתרי ליה בלילה 
ומיהו ביום ליכא למימר דשרי 
ליה רבי דאפילו יום דליקוט 
עצמות אסור כל היום כדאמרת 

   טובל ואוכל לערב:
. אלמא רבי לחומרא והתניא כו'

אמרה וכיון דליכא לפרושי 
פלוגתא דרבנן לאכול בעודו 
מוטל לפניו וע''כ בליל יום 

רבי אפי'  קבורה פליגי דקאמר
קברו לסוף י' ימים מתאונן עליו 
ליל יום קבורה וחכ''א אינו 
מתאונן עליו ביום קבורה אלא 
יום עצמו אבל לא לילו והיינו 

  תנאי דרב חסדא:
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יּה    : ָרָבאּדְ ֲאַמרּוָה ַקּמֵ
ַנן,  ַרּבָ י: יֹום ְקבּוָרה ּתֹוֵפס ֵלילֹו ִמּדְ ָקָאַמר ַרּבִ   ִמּדְ

ָלל  אוֹ ּדְ ִמּכְ    .ַרְייָתאיֹום ִמיָתה ּתֹוֵפס ֵלילֹו ִמּדְ
  

אֹוַרְייָתא י ֲאִנינּות ַלְיָלה ּדְ    !?ְוָסַבר ַרּבִ
   :ְוָהַתְנָיא

ר.  - (ויקרא י, יט) 769"ַהּיֹום... "ֵהן "   ֲאִני ַהּיֹום ָאסּור, ְוַלְיָלה מּותָּ

ְיָלה ָאסּור,  -ּוְלדֹורֹות  ּלַ ּיֹום ּוֵבין ּבַ ין ּבַ   ּבֵ
ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ   . ַרּבִ

י   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ְבֵרי תֹוָרה   -ִנינּות ַלְיָלה ֲא    ֵאיָנּה ִמּדִ

ְבֵרי סֹוְפִרים א ִמּדִ   ! "ֶאּלָ
  

ַנן ִהיא,  ַרּבָ     ְלעֹוָלם ּדְ
ל ּתֹוָרהוַ    קא,א ֶ   .  ֲחָכִמים ָעׂשּו ִחיזּּוק ְלִדְבֵריֶהם יֹוֵתר ִמׁשּ

   
  
  

                                                           
אָתם ְוֶאת עָֹלָתם ִלְפֵני  769 ה ֵהן ַהּיֹום ִהְקִריבּו ֶאת ַחּטָ ר ַאֲהרֹן ֶאל מֹׁשֶ את ַהּיֹום ַהיִּ  ה'ַוְיַדּבֵ י ַחּטָ ה ְוָאַכְלתִּ ֵאּלֶ ְקֶראָנה אִֹתי ּכָ ֵעיֵני ַותִּ   ה'יַטב ּבְ

  רש"י
. דאיהו מדקא''ר יום קבורה

גופיה דרבנן תפיס לילו מדרבנן 
מכלל דיום מיתה דאורייתא: 
תפיס לילו דאורייתא דקא 

עשו חכמים  סלקא דעתך לא
חיזוק לדבריהם שעיקרו 
מדבריהם יותר משעשתה תורה 

   לדבריה:
. הן משמע דאלו הן היום

הקרבנות חלוקין משאר קרבנות 
שעליהן שמעת לאוכלן באנינות 
לילה מפני שכולנו אוננין ואין 
כהן לאוכלן אבל לדורות שיש 
כהנים לאוכלן בין ביום ובין 

   בלילה אסור:
ילו אנינות . אפלעולם דרבנן היא

לילה דיום מיתה ואפילו הכי יום 
קבורה דאיהו גופיה מדרבנן לילו 

  נמי לרבי אסור מדרבנן:
וחכמים עשו חיזוק לדבריהם 

. ממה שעשתה תורה יותר
  לדבריה:
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        בבבב----קא, אקא, אקא, אקא, א . 7
ַנןּתָ     :נּו ַרּבָ
יִתי"" י ֵכן ֻצּוֵ   , (ויקרא י, יג) 770"ּכִ

ֲאׁשֶ  יִתי""ּכָ   , (ויקרא י, יח) 771ר ִצּוֵ
ה ה'"" ר ִצּוָ ֲאׁשֶ   . (ויקרא י, טו) 772ּכַ
יִתי"" י ֵכן ֻצּוֵ ֲאִנינּות יֹ - ּכִ     . אְכלּוָה ּבַ

יִתי" ר ִצּוֵ ֲאׁשֶ ה ָאַמר ָלֶהן - "ּכַ ַעת ַמֲעׂשֶ ׁשְ   . ּבִ
ה ה'" ר ִצּוָ ֲאׁשֶ   . לֹא ֵמֵאַליי ֲאִני אֹוֵמר - "ּכַ

  
   :ּוְרִמיְנִהי

ֵני " ְרָפהִמּפְ   , "ֲאִנינּות ִנׂשְ
ה" :ְלָכְך ֶנֱאַמר ֵאּלֶ    !)כ-(ויקרא י, יט 773"ּכָ

  
מּוֵאלָאַמר    :ׁשְ

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
י  -ָהא    ְיהּוָדה, ַרּבִ
י  -ָהא    ְנֶחְמָיה. ַרּבִ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ָרפּוָה, " ֵני ֲאִנינּות ׂשְ   ִמּפְ
ה"ְלָכְך ֶנֱאַמר  ֵאּלֶ    ,"כָּ

ְבֵרי  י ְנֶחְמָיהּדִ   . ַרּבִ
י ְיהּוָדה ְמעֹוןוְ  ַרּבִ י ׁשִ   אֹוְמִרים:  ַרּבִ

ְרָפה.  ֵני טּוְמָאה ִנׂשְ   ִמּפְ
ְרָפה  ֵני ֲאִנינּות ִנׂשְ ה אֹוֵמר: ִמּפְ ִאם ַאתָּ ְרפּוָה.  - ׁשֶ ׂשְ ּיִ ן ׁשֶ תָּ ָלׁשְ   ָהיּו ִלׁשְ

ָבר ַאֵחר:    ּדָ
  ָהיּו ָראּוי ְלאֹוְכָלן ָלֶעֶרב. 

ָבר ַאֵחר:    ּדָ
יְנָחס  ֶהןַוֲהלֹא ּפִ   . "ָהָיה ִעּמָ

  
  ָאַמר:  ָרָבא

י ִאיִדי ְוִאיִדי     ְנֶחְמָיה,ַרּבִ
ָיא    :ְוָלא ַקׁשְ

אן  ָעה -ּכָ י ׁשָ ָקְדׁשֵ   . ּבְ
אן  י דֹורֹות -ּכָ ָקְדׁשֵ   .  ּבְ

  
  

י    ?ְנֶחְמָיה ֵהיִכי ְמָתֵריץ ְלָהֵני ְקָרֵאיַרּבִ
ַנן ֵהיִכי ְמָתְרִצי ְלהּו ְלָהֵני ְקָרֵאי   ?ְוַרּבָ

  
י     :ְנֶחְמָיה ְמָתֵריץ ְלהּו ָהִכיַרּבִ

ם ָמּה ִלְפַני ְוִלְפִניםֶשה ְלַאֲהרֹ ָאַמר לֹו מֹ  - (ויקרא י, יז) 774""ַמּדּוַע לֹא ֲאַכְלּתֶ א ִנְכַנס ּדָ ּמָ   ? ן: ׁשֶ
ָמּה"ָאַמר לֹו:    . (ויקרא ו, כג) 775"ֵהן לֹא הּוָבא ֶאת ּדָ

ָתּה ָיָצאת א חּוץ ִלְמִחיּצָ ּמָ   ? ׁשֶ
  . ֶדׁש ָהְיָתהּקֹ ָאַמר לֹו: ּבַ 

ֲאִנינּות ַאְקִריְבתּוָה ּוְפַסְלתּוָה?    ְוִדְלָמא ּבַ
י ֲאִני !ֶשה, ְוִכי ֵהם ִהְקִריבּו?ָאַמר לֹו: מֹ    ! ִהְקַרְבּתִ

ָמהּ ": ָאַמר לוֹ וְ     ,(ויקרא ו, כג) "ֵהן לֹא הּוָבא ֶאת ּדָ

                                                           
י  770 ֵ ֶניָך ִהוא ֵמִאׁשּ י ָחְקָך ְוָחק ּבָ ָמקֹום ָקדֹוׁש ּכִ ם אָֹתּה ּבְ יִתי ה'ַוֲאַכְלתֶּ י ֵכן ֻצּוֵ   ּכִ
יִתי  771 ר ִצּוֵ ֲאׁשֶ ּקֶֹדׁש ּכַ ִניָמה ָאכֹול ּתֹאְכלּו אָֹתּה ּבַ ָמּה ֶאל ַהּקֶֹדׁש ּפְ   ֵהן לֹא הּוָבא ֶאת ּדָ
רּוָמה ַוֲח  772 נּוָפה ִלְפֵני ׁשֹוק ַהתְּ י ַהֲחָלִבים ָיִביאּו ְלָהִניף תְּ ֵ נּוָפה ַעל ִאׁשּ ה  ה'ֵזה ַהתְּ ר ִצּוָ ֲאׁשֶ ָך ְלָחק עֹוָלם ּכַ   ה'ְוָהָיה ְלָך ּוְלָבֶניָך ִאתְּ
ְקֶר  יטיטיטיט 773 אָתם ְוֶאת עָֹלָתם ִלְפֵני ְיהָֹוה ַותִּ ה ֵהן ַהּיֹום ִהְקִריבּו ֶאת ַחּטָ ר ַאֲהרֹן ֶאל מֹׁשֶ הַוְיַדּבֵ ֵעיֵני ְיהֹוָ יַטב ּבְ את ַהּיֹום ַהּיִ י ַחּטָ ה ְוָאַכְלתִּ ֵאּלֶ . אָנה אִֹתי ּכָ
ֵעיָניו	ככככ יַטב ּבְ ה ַוּיִ ַמע מֹׁשֶ ׁשְ   ַוּיִ

את ֶאת ֲעֹון ָה  774 ים ִהוא ְואָֹתּה ָנַתן ָלֶכם ָלׂשֵ י קֶֹדׁש ָקָדׁשִ ְמקֹום ַהּקֶֹדׁש ּכִ את ּבִ ם ֶאת ַהַחּטָ הֵעָדה לְ ַמּדּוַע לֹא ֲאַכְלתֶּ ר ֲעֵליֶהם ִלְפֵני ְיהֹוָ   ַכּפֵ
ֵרף 775 ָ ׂשּ ֵאׁש תִּ ּקֶֹדׁש לֹא ֵתָאֵכל ּבָ ר ּבַ ָמּה ֶאל אֶֹהל מֹוֵעד ְלַכּפֵ ר יּוָבא ִמּדָ את ֲאׁשֶ   ְוָכל ַחּטָ

 

  רש"י
. במנחות שמיני כתיב קחו את כי כן צויתי

   המנחה וגו':
   . דנדב ואביהוא:באנינות

. בחטאת דראש חדש כאשר צויתי
   נשרפה כתיב. הן לא הובא את דמה וגו':ש

. כשאירע להם אנינותם בשעת מעשה
אמר להם שלא ימנעו מאכילת קדשים 
היום ששמע מפי הגבורה שחלוק אנינות 
היום בקדשים משאר ימים וכשראה 
שנשרפה אמר להם אכול תאכלו אותה 
היה להם לאוכלה כאשר צויתי אתכם 

   בשעת מעשה:
זה ושוק של צבור . באכילת חכאשר צוה ה'

   שקרבו בו ביום נאמר:
   . לאוכלם באנינות:ולא מאליי אני אומר
. לכך נאמר ותקראנה מפני אנינות נשרפה

אותי כאלה ומצינו שהודה לו משה 
כדכתיב וייטב בעיניו ואם מפי הגבורה 

   שמע היתר אנינות לבו ביום למה הודה:
. שלא הותרה להם מפני אנינות נשרפה

יום ולית ליה לרבי נחמיה הך אנינות לבו ב
דרשא דבאנינות יאכלוה אלא הכי קאמר 
לו כי כן צויתי שאף מנחת צבור זו שלא 
מצינו מנחה קריבה לצבור כיוצא בה 
נאכלת ועל האנינות לא הוזכר למשה 
לדרוש ק''ו ממעשר וכשהזכירו אהרן 

   הודה לו:
. שנגעה בה טומאה מפני טומאה נשרפה

ש שקרבה בחטאת של שעיר ראש חד
(להם) בו ביום שהוקם המשכן בראש חדש 
ניסן והוא היה שמיני למלואים ושלשה 
שעירים קרבו בו ביום שעיר נחשון ושעיר 
ראש חדש ושעיר שבא לשעה כדכתיב 
(ויקרא ט) קחו שעיר עזים לחטאת ושל 

   ראש חדש נשרפה כדאמרינן לקמן:
. דשלשה שעירים קרבו היה להם לשלשתן

   להם כדלקמן:
. לר' יהודה אע''ג יה להם לאוכלם לערבה

דאמר אנינות לילה דאורייתא מודה הוא 
דלאותו היום הותרה להן אנינות לילה וכל 
שכן לר''ש דאף לדורות אינו אלא מדברי 

   סופרים ולקמן מפרש טעם דרבי נחמיה:
. שלא היה אונן והלא פינחס היה עמהן

   ולקמן פריך שפיר קאמרי ליה:
. ואית ליה לרבי נחמיה אידי ואידי רבי

נחמיה דהותרה אנינות במנחה דכתיב כי 
כן צויתי ואפי' הכי בשעיר של ראש חודש 
הודה לדברי אהרן ולא קשיא מנחה קדשי 
שעה היא והוראת שעה היתה בה שתאכל 
לאוננין אבל שעיר של ראש חדש קדשי 
דורות הן ומשה כשקצף טעה כסבור כיון 

וא הדין ששמעתי היתר אנינות במנחה ה
לחטאת ואמר לו אהרן שמא דוקא קדשי 

   שעה שמעת והודה לו:
. דאמר מפני אנינות נשרפה רבי נחמיה

היכי מתרץ להני קראי דאותה פרשה מאי 
אמר משה ומאי אהדריה לענין אנינות ומה 

   היה הקצפון ומה היא הודאה:
. רבי יהודה ורבי שמעון היכי מתרצי ורבנן

   להו לענין טומאה:
. מתשובתו אתה כנס דמו לפניםשמא נ

למד שכך אמר להם מתחילה מדקאמר הן 
   לא הובא וגו' פנימה:

   . אהרן למשה:אמר לו
. בתמיה וכי בניי שהם משה הן הקריבו

הדיוטים שמשו היום והלא עלי הטלת כל 
העבודה כדכתיב (שם) קרב אל המזבח 
  ועשה וגו' ואני כהן גדול אני ומקריב אונן:
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   ,ֶדׁש ָהְיָתהַבּקֹ וּ 
י" ר ִצּוֵ ֲאׁשֶ ֲאִנינּות יֹ - (ויקרא י, יח) "ִתיָאכֹול ּתֹאְכלּו אָֹתּה ּכַ   אְכלּוָה! ּבַ
  

ְקֶראָנה אֹ : ָאַמר לוֹ  ֵעיֵני ה'""ַוּתִ יַטב ּבְ את ַהּיֹום ַהּיִ י ַחּטָ ה ְוָאַכְלּתִ ֵאּלֶ   ? )כ-(ויקרא י, יטִתי ּכָ
ָעה י ׁשָ ָקְדׁשֵ א ּבְ ַמְעּתָ ֶאּלָ א לֹא ׁשָ ּמָ   . ׁשֶ

ִאי  ֲע ְב ּדְ י דֹורֹות ַקל ָוחֹוֶמר ִמּמַ לָקְדׁשֵ ר ַהּקַ    ,ׂשֵ
ל ָאְמָרה ּתֹוָרה:  ר ַהּקַ ֲעׂשֵ י ְבאֹ ּוַמה ּמַ ּנּו""לֹא ָאַכְלּתִ   , (דברים כו, יד) 776ִני ִמּמֶ

ן ּכֵ ל ׁשֶ י דֹורֹות לֹא ּכָ ָקְדׁשֵ    !?ּבְ
ד  ֵעיָניוִמּיָ יַטב ּבְ ה ַוּיִ ַמע מֹׁשֶ ׁשְ ה לֹוַמרהֹוָדה ְולֹא ּבֹוׁש מֹ  - (ויקרא י, כ) ַוּיִ ַמְע ': ׁשֶ ילֹא ׁשָ   , 'ּתִ

י".   ַכְחּתִ י, ְוׁשָ ַמְעּתִ א ָאַמר: "ׁשָ   ֶאּלָ
   

  
י וְ  י ְיהּוָדה וְ ַרּבִ ְמעֹוןַרּבִ   ? ֵהיִכי ְמָתְרִצי ְלהוּ , ׁשִ
  

  : ָהִכי ְמָתְרִצי ְלהוּ 
ם ֶא  ְמקֹום ַהּקֶדׁש "ַמּדּוַע לֹא ֲאַכְלּתֶ את ּבִ   , (ויקרא י, יז) "ת ַהַחּטָ

ָמּה ִלְפַני ְולִ  א ִנְכַנס ּדָ ּמָ   ? ְפִניםׁשֶ
ָמּה ֶאל ַהּקֹ : ָאַמר לוֹ  ִניָמה""ֵהן לֹא הּוָבא ֶאת ּדָ   . (ויקרא י, יח) ֶדׁש ּפְ

ָתּה ָיָצאת א חּוץ ִלְמִחיּצָ ּמָ   ?ׁשֶ
ּקֹוֶדׁש ָהְיָתה. : ָאַמר לוֹ    ֵהן ּבַ

ֲאִנינּות ַאְקִריְבתּוָה ּוְפַסְלתּוָה    ? ְוִדיְלָמא ּבַ
ה, ֵהן ִהְקִריבּוָה, ּדְ מֹ : ָאַמר לוֹ  הּו ֲאִנינּות? ׁשֶ   ָפְסָלה ּבְ

יָה!    ֲאִני ִהְקַרְבּתִ
ּה ְוִאיְטַמאי ְעּתּו ּבָ ׁשַ ב ְמָרַרְייכּו ּפְ   ? ְוִדיְלָמא ַאּגַ

ַמִיםמֹ : ָאַמר לוֹ  י ׁשָ ה ָקְדׁשֵ ֲאִני ְמַבּזֶ ֵעיֶניָך, ׁשֶ ְך ֲאִני ּבְ    !?ֶשה, ּכָ
ְקֶראָנה אֹ  ה""ַוּתִ ֵאּלֶ ה ָקְדׁשֵ  ִתי ּכָ ַמִים! ֵאין ֲאִני ְמַבּזֶ   י ׁשָ

ָמּה, ּוַבּקֹוֶדׁש ָהְיָתה : ָאַמר לוֹ  יִתיאְכלּו אָֹאכֹול ּתֹ -ְוִאי ֵהן לֹא הּוָבא ֶאת ּדָ ר ִצּוֵ ֲאׁשֶ ּקֹוֶדׁש ּכַ   ! ָתּה ּבַ
ְיָלה ּלַ א ּבַ ַמְעּתָ ֶאּלָ א לֹא ׁשָ ּמָ   ? ׁשֶ

ּיֹום  ִאי ּבַ ל -ּדְ ר ַהּקַ ֲעׂשֵ   : ַקל ָוחֹוֶמר ִמּמַ
ר ַהּקַ  ֲעׂשֵ י ְבאֹ ל, ָאְמָרה ּתֹוָרה: ּוַמה ּמַ ּנּו""לֹא ָאַכְלּתִ   ,(דברים כו, יד) ִני ִמּמֶ

ן?   קא,ב ּכֵ ל ׁשֶ ה  !קֹוֶדׁש ָחמּור לֹא ּכָ ַמע מׁשֶ ׁשְ ד "ַוּיִ ֵעיָניו"^ִמּיָ יַטב ּבְ    ,ַוּיִ
ה לֹוַמר י': לֹא ּבֹוׁש מׁשֶ ַמְעּתִ א, 'לֹא ׁשָ י".  :ֶאּלָ ַכְחּתִ י ְוׁשָ ַמְעּתִ   "ׁשָ

ֵעי לְ  אֹוְרָתא! ִאיּבָ הּוֵייּה ּוְלֵמיְכָלא ּבְ   הּו ְלׁשַ
  

אָתה אֹוֶנס ּבָ   . טּוְמָאה ּבְ
  

ַנן ָלָמא ְלַרּבָ ׁשְ ְכִתיב, ּבִ   . (ויקרא י, יט) "ַהּיֹום" :ַהְיינּו ּדִ
א לְ  י ֶאּלָ   ? ַהּיֹום""ַמאי  - ְנֶחְמָיהַרּבִ

  
   .חֹוַבת ַהּיֹום

  
ָלָמא לְ  ׁשְ י ּבִ כְ ַרּבִ ַנן ַמאי  - (ויקרא י, יט) ""ֵהן ַהּיֹוםִתיב ְנֶחְמָיה, ַהְיינּו ּדִ א ְלַרּבָ   ? "ֵהן ַהּיֹום"ֶאּלָ

  
   :ָהִכי ָקָאַמר
י? ֵהן ִהְקִריבוּ    .  ֲאִני ִהְקַרְבּתִ

   
  
  
  

                                                           
י בְּ  776 ַמְעתִּ ּנּו ְלֵמת ׁשָ י ִמּמֶ ָטֵמא ְולֹא ָנַתתִּ ּנּו ּבְ י ִמּמֶ ּנּו ְולֹא ִבַעְרתִּ י ְבאִֹני ִמּמֶ יָתִנילֹא ָאַכְלתִּ ר ִצּוִ כֹל ֲאׁשֶ יִתי ּכְ   קֹול ְיהָֹוה ֱאלָֹהי ָעׂשִ

  רש"י
   . במנחה:יתיכאשר צו

. כגון מנחה שחובת קדשי שעה
שעה היתה ואינה נוהגת 

   לדורות:
   . צעריכם:מררייכו

. שאני מבזה קדשי שמים
להסיח דעתי מהם אפי' אלה 
וכאלה אבלות אירעוני אין אני 
מבזה כו' והיינו דכתיב כאלה 

  ולא כתיב אלה:
. שרצו להשהותה טומאה באונס

עד הלילה ולאוכלן כולן יחד 
   מאת באונס:ונט

. דאמרי אחד בשלמא לרבנן
קדשי שעה ואחד קדשי דורות 
לילה הותר להן ולא יום עד 
הלילה היו רוצין להשהותה 
היינו דכתיב ואכלתי חטאת 
היום אני אונן ואוכל היום 
חטאת שמא לא שמעת אלא 

   בלילה:
. דאמר מה אלא לרבי נחמיה

שהותר להם הותר אפי' ביום 
אסר כגון קדשי שעה ומה שנ

   נאסר אף בלילה:
. מאי ואכלתי חטאת היום

בלילה נמי קדשי דורות הוו 
אסירי דהאמר מפני אנינות 
נשרפה ולא המתינו עד הערב 
ויאכלוה אלמא קסבר אנינות 
לילה דאורייתא והכי אמר 

   לקמן:
. כלומר מאי היום חובת היום

קדשי דורות שהן חובת היום של 
ר''ח אתה אומר לי לאכול אונן 

ינו חטאת היום חטאת והי
   הקבוע ליום:

בשלמא לרבי נחמיה היינו 
. כלומר דכתיב הן היום הקריבו

קרבן זה לחובת היום קרב 
וקדשי דורות הוא ואני אוכלן 
אונן בתמיה שמא לא שמעת 

   אלא בשל שעה:
. דאמרי שמא לא אלא לרבנן

שמעת אלא בלילה קאמר ליה 
מאי היא דקאמר ליה הן היום 

   הקריבו:
. אמרת דילמא קאמר ליה הכי

באנינות אקריבתיה וכי הן בניי 
הדיוטות היום הקריבו שום 

  קרבן אני הקרבתי את הכל:
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        קא, בקא, בקא, בקא, ב . 8
   :ַמר ַמרָא 
ְרפוּ " ָ ׂשּ ּיִ ן ׁשֶ תָּ ָלׁשְ   . "ָהיּו ִלׁשְ
  

ן" תָּ לׁשְ   ? "ׁשְ
  

ַתְנָיא    :ּדְ

את ּדָ " ִעיר ַהַחּטָ ַרׁש מֹ רֹ "ְוֶאת ׂשְ ה"ׁש ּדָ   , , טז)י(ויקרא  777ׁשֶ
ִעיר" ִעיר ַנְחׁשֹון.  - "ׂשְ   זֹו ׂשְ

את" ִמיִני - "ַחּטָ את ׁשְ    .(ויקרא ט, ג) 778זֹו ַחטַּ
רֹ  ל רֹאׁש חֹוֶדׁש,  - ׁש""ּדָ ִעיר ׁשֶ   ׂשָ

ְרפּו?  ן ִנׂשְ תָּ לֹׁשְ   ָיכֹול ׁשְ
ְלמּוד לֹוַמר: ה ׂשֹ " תַּ ַרף, ְולֹ  - ָרף"ְוִהּנֵ ְרפּו. ֶאָחד ִנׂשְ ן ִנׂשְ תָּ לֹׁשְ   א ׁשְ

רֹ  ַרׁש""ּדָ ה?  - ׁש ּדָ י ְדִריׁשֹות ָלּמָ תֵּ   ׁשְ
ְרָפה, וְ  את זֹו ִנׂשְ ֵני ָמה ַחטָּ חֹות? ָאַמר ְלהּו: ִמּפְ   ֵאּלּו מּוּנָ

הּוא אֹוֵמר: ׁשֶ את ֶאת ֲעֹון ָהֵעָדה""ְואֹ  ְוֵאיִני יֹוֵדַע ֵאיֶזהּו. ּכְ   , )יזויקרא י, (  779 ָתּה ָנַתן ָלֶכם ָלׂשֵ
ל רֹאׁש חֹוֶדׁש  ִעיר ׁשֶ   . "ֱהֵוי אֹוֵמר: ֶזה ׂשָ

  
יר ָקָאְמִרי ֵליּה  ּפִ   !ׁשַ

  
י    , ְנֶחְמָיה ְלַטְעֵמיּה ַרּבִ

הּו ֲאִנינּותּדְ  ְסָלה ּבְ ָעה לֹא ּפָ י ׁשָ   . ָאַמר: ָקְדׁשֵ
  

   :ָאַמר ַמר
   ."ָהָיה לֹו ְלָאְכָלּה ָלֶעֶרב!"
  

יר ָקָאְמִרי ֵליּה  ּפִ    !ׁשַ
  

אֹוַרְייָתא :ָקָסַבר   .  ֲאִנינּות ַלְיָלה ּדְ
   
ֶהן!" יְנָחס ָהָיה ִעּמָ ָבר ַאֵחר: ַוֲהלֹא ּפִ    ."ּדָ
  

יר ָקָאְמִרי ֵליּה  ּפִ    !ׁשַ
  

י ָסַבר ָלּה כְּ    ֶאְלָעָזר, ַרּבִ
י ֶאְלָעָזר ָאַמרּדְ  י ֲחִניָנא ָאַמר ַרּבִ   : ַרּבִ

ֲהָרגֹו ְלִזְמִרי יְנָחס ַעד ׁשֶ ֵהן ּפִ   , לֹא ִנְתּכַ
ת עֹוָלם :ְכִתיבּדִ  ֻהּנַ ִרית ּכְ   . (במדבר כה, יג) 780""ְוָהְיָתה ּלֹו ּוְלַזְרעֹו ַאֲחָריו ּבְ
  

י   ָאַמר:   ַרב ַאׁשִ
ָבִטים ְ ין ַהׁשּ לֹום ּבֵ ם ׁשָ ָ ׂשּ   , ַעד ׁשֶ

ֱאַמר:  ּנֶ יְנָחס ַהּכֹ ׁשֶ ַמע ּפִ ׁשְ ָרֵאל""ַוּיִ י ַאְלֵפי ִיׂשְ יֵאי ָהֵעָדה ְוָראׁשֵ   . כב, ל)(יהושע  781ֵהן ּוְנׂשִ
  

  ! (במדבר כה, יג) ""ְוָהְיָתה לֹו ּוְלַזְרעֹו ַאֲחָריו :ְוָהְכִתיב ,ְוִאיָדְך ַנִמי
  

ִתיב ַההּוא ּבִ  י ּכְ ְכִתיבּכִ ָרָכה הּוא ּדִ   . ּבְ
  

  , ְוִאיָדְך ַנִמי
ִתיב יְנָחס ַהּכֹ  :ָהא ּכְ ַמע ּפִ ׁשְ   ! (יהושע כב, ל) ֵהן""ַוּיִ

  

  .  ַההּוא ְלַיֵחס ַזְרעֹו ַאֲחָריו

                                                           
ֵני ַאֲהרֹן ַהּנֹוָת  777 ְקצֹף ַעל ֶאְלָעָזר ְוַעל ִאיָתָמר ּבְ ה ׂשָרף ַוּיִ ה ְוִהּנֵ ַרׁש מֹׁשֶ רֹׁש ּדָ את ּדָ ִעיר ַהַחּטָ   ִרם ֵלאמֹרְוֵאת ׂשְ
ִעיר ִע  778 ר ֵלאמֹר ְקחּו ׂשְ ַדּבֵ ָרֵאל תְּ ֵני ִיׂשְ ִמיִמם ְלעָֹלהְוֶאל ּבְ ָנה תְּ ֵני ׁשָ את ְוֵעֶגל ָוֶכֶבׂש ּבְ ים ְלַחּטָ   ּזִ
את ֶאת ֲעֹון ָה  779 ים ִהוא ְואָֹתּה ָנַתן ָלֶכם ָלׂשֵ י קֶֹדׁש ָקָדׁשִ ְמקֹום ַהּקֶֹדׁש ּכִ את ּבִ ם ֶאת ַהַחּטָ הַמּדּוַע לֹא ֲאַכְלתֶּ ר ֲעֵליֶהם ִלְפֵני ְיהֹוָ   ֵעָדה ְלַכּפֵ
ָרֵאלְוָהְיָתה ּלֹו ּוְלזַ  780 ֵני ִיׂשְ ר ַעל ּבְ א ֵלאלָֹהיו ַוְיַכּפֵ ר ִקּנֵ ַחת ֲאׁשֶ ת עֹוָלם תַּ ֻהּנַ ִרית ּכְ   ְרעֹו ַאֲחָריו ּבְ
רוּ  781 ּבְ ר ּדִ ָבִרים ֲאׁשֶ ר ִאּתֹו ֶאת ַהּדְ ָרֵאל ֲאׁשֶ י ַאְלֵפי ִיׂשְ יֵאי ָהֵעָדה ְוָראׁשֵ יְנָחס ַהּכֵֹהן ּוְנׂשִ ַמע ּפִ ׁשְ ֵני ְראּוֵבן ּוְבֵניַוּיִ ֵעיֵניֶהם  ּבְ יַטב ּבְ ה ַוּיִ ֶ   ָגד ּוְבֵני ְמַנׁשּ

  רש"י
. שאותו היום היה שעיר נחשון

ראשון להקרבת נשיאים דתניא 
בסדר עולם בכ''ג באדר התחילו 
המלואים וכל שבעת הימים היה 
משה מעמיד המשכן ומקריב את 

ובקר ופרקו קרבנותיו בכל בקר 
ובשמיני העמידו ולא פירקו 
והוא ראש חדש ניסן ואותו היום 

   נטל עשר עטרות וכו':
. שבא חובה לשעה חטאת שמיני

   דכתיב קחו שעיר עזים לחטאת:
. דרישה לנשרפות שתי דרישות

דרישה למונחות למה מונחות 
   להמתין לערב ולא נאכלו ביום:

. תנא ואיני יודע איזו היא
דקמהדר  דמתניתא הוא

   למילתיה:
. שמכפר הוי אומר זה שעיר ר''ח

על טומאת מקדש וקדשיו 
   כדאמר בשבועות (דף ב.):

. לעיל קאי דאמרן שפיר קא''ל
לר' נחמיה היה להן לשלשתן 

   שישרפו:
. ומהכא קסבר לילה דאורייתא

נ''ל דמותקראנה אותי כאלה 
יליף מפני אנינות נשרפה ומדלא 

נות אכלוה לערב נפקא ליה אני
לילה דאורייתא ור' יהודה 
לדורות אית ליה אנינות לילה 
דאורייתא אבל לאותו היום 
הותרה דדריש היום אני היום 

   אסור ולילה מותר כו':
. תחת אשר ברית כהונת עולם

   קנא אלמא מכאן ואילך הוא:
. בימי ששם שלום בין השבטים

יהושע בשבט בני גד ובני ראובן 
ן שבנו את המזבח בעבר הירד

ובקשו שאר שבטים לעלות 
עליהם לצבא ושלחו את פנחס 

   לדבר עמהם:
. בכל מקום וישמע פינחס הכהן

אתה מוצא פינחס בן אלעזר בן 
אהרן הכהן אין כהונה כתובה 
אלא באלעזר וכאן כתובה 

   בפנחס:
. קרא התם בברכה כתיב ההוא

בשרו שלא תפסוק כהונה מזרעו 
   אבל עדיין לא נתכהן:

. [מימי משה חריולייחס זרעו א
נתכהן וכששם שלום נתייחס 
ליקרא כהן ולייחס זרעו במעלות 
כהונה להיותם כהנים גדולים 
שלא הי' כהנים גדולים אלא 

  מפנחס]:
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  : ַרבַמר ָא 
ינּו מֹ  ה ַרּבֵ דֹולּכֹ   -ׁשֶ    ,ֵהן ּגָ

ַמִים ָהָיה,  י ׁשָ ָקְדׁשֵ   ְוחֹוֵלק ּבְ
ֱאַמר:  ּנֶ ִאים ְלמֹ ׁשֶ ּלֻ ה ָהָיה ְלָמָנה""ֵמֵאיל ַהּמִ   . (ויקרא ח, כט) 782ׁשֶ

  
   :ֵמיִתיֵבי

ֶהן" יְנָחס ָהָיה ִעּמָ   , "ַוֲהלֹא ּפִ
ֶהןַוֲהלֹא מֹ ' :ֵליָמא, ְוִאם ִאיָתא ינּו ָהָיה ִעּמָ ה ַרּבֵ   ! 'ׁשֶ

  
אֵני מֹ  יְלָמא ׁשָ ְטִריד ּבִ ּדִ ה, ּדִ ִכיָנהׁשֶ   . ׁשְ

  
   :ָאַמר ָמרּדְ 
המֹ  ָמה ָיַרד, ׁשֶ ּכָ ָמה ָעָלה ּוְבַהׁשְ ּכָ ַהׁשְ   . ּבְ
  

  : ֵמיִתיֵבי

ים יֹ " ָדׁשִ ים ּוִמן ַהּקֳ ָדׁשִ י ַהּקֳ ְדׁשֵ   . (ויקרא כא, כב) אֵכל""ֶלֶחם ֱאלָֹהיו ִמּקָ

ים?  ִאם ים ַקּלִ ה ֶנֱאַמר ֳקָדׁשִ ים, ָלּמָ י ֳקָדׁשִ   ֶנֶאְמרּו ָקְדׁשֵ
ים?  י ֳקָדׁשִ ה ֶנֱאַמר ָקְדׁשֵ ים, ָלמָּ ים ַקּלִ   ְוִאם ֶנֶאְמרּו ֳקָדׁשִ

  

ים ים ַקּלִ ים הּוא   ָהִייִתי אֹוֵמר:  - ִאיּלּו לֹא ֶנֱאַמר ֳקָדׁשִ י ֳקָדׁשִ   אֹוֵכל, ּדְ ָקְדׁשֵ
רּו ְלָזר ֲהֵרי הּותְּ   ְוָלֶהן,  ׁשֶ

ים  ים ַקּלִ   לֹא יֹאֵכל.  -ֳקָדׁשִ
ים י ֳקָדׁשִ ים ְיֵהא אֹוֵכל,  - ְוִאיּלּו לֹא ֶנֶאְמרּו ָקְדׁשֵ ים ַקּלִ ָקָדׁשִ   ָהִייִתי אֹוֵמר: ּבְ

ים,  ֵהן ַקּלִ   ׁשֶ
ים  י ֳקָדׁשִ ָקְדׁשֵ   לֹא ְיֵהא אֹוֵכל,  -ּבְ

ים ּוְלָכְך ֶנֱאַמר ֳק  י ֳקָדׁשִ יםְלָכְך ֶנֶאְמרּו ָקְדׁשֵ ים ַקּלִ   . "ָדׁשִ
רּו ְלָזר ְוָלֶהן" :ָקָתֵני ִמיָהא ֲהֵרי הּותְּ   , "ׁשֶ

הָלאו מֹ    .ׁשֶ
  

תָאַמר  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ
ָבָמה ְלָזר.    לֹא, ּבְ

  
ָבָמהוּ  ִדְבֵרי ָהאֹוֵמר: ֵיׁש ִמְנָחה ּבְ   . ּכְ
  

   :ֵמיִתיֵבי
יָרּה?  - ִמְרָים"   ִמי ִהְסּגִ

יָרּה  ה ִהְסּגִ ה ָזר הּוא   -ִאם ּתֹאַמר: מֹׁשֶ    !מׁשֶ
ָגִעים!                                              קב,א   ְוֵאין ָזר רֹוֶאה ֶאת ַהּנְ

יָרּה     !ַאֲהרֹן ָקרֹוב הּוא    -ְוִאם ּתֹאַמר: ַאֲהרֹן ִהְסּגִ
ָגִעים!    ְוֵאין ָקרֹוב רֹוֶאה ֶאת ַהּנְ

רּוְך הּוא ְלִמְרָים אֹוָתּה  דֹוׁש ּבָ דֹול ָחַלק ָלּה ַהּקָ בֹוד ּגָ א ּכָ ָעהֶאּלָ   ֲאִני ּכֵֹהן,   : ׁשָ
יָרּה     ,ַוֲאִני ַמְסּגִ
  ֲאִני חֹוְלָטּה, 
  . "ַוֲאִני ּפֹוְטָרּה 

ָגִעים""מֹ :ָקָתֵני ִמיַהת ה ָזר, ְוֵאין ָזר רֹוֶאה ֶאת ַהּנְ   ! ׁשֶ
  

ר ִיְצָחקָאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ
אֵני ַמְראֹות ְנָגִעים,    ׁשָ

ּפָ  783"ָבָניווּ  ןַאֲהרֹ "ּדְ  תּוִבין ּבַ הּכְ   . ָרׁשָ
  

   :ֵמיִתיֵבי
ָרֵאל" נֹות ִיׂשְ ַבע ְיֵתיָרה ַעל ּבְ ָמחֹות ָהְיָתה ֱאִליׁשֶ   ֶמֶלְך,  -ְיָבָמּה     :ָחֵמׁש ׂשְ

ּה  דֹול,  -ִאיׁשָ   ּכֵֹהן ּגָ

                                                           
ר ִצוָּ  782 ֲאׁשֶ ה ָהָיה ְלָמָנה ּכַ ִאים ְלמֹׁשֶ ּלֻ ה ֵמֵאיל ַהּמִ ה ֶאת ֶהָחֶזה ַוְיִניֵפהּו ְתנּוָפה ִלְפֵני ְיהֹוָ ח מֹׁשֶ ּקַ הַוּיִ ה ֶאת מֹׁשֶ   ה ְיהֹוָ
ַחת אֹו  783 ֵאת אֹו ַסּפַ רֹו ׂשְ ׂשָ י ִיְהֶיה ְבעֹור ּבְ ָניו ַהּכֲֹהִניםָאָדם ּכִ רֹו ְלֶנַגע ָצָרַעת ְוהּוָבא ֶאל ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן אֹו ֶאל ַאַחד ִמּבָ ׂשָ   ַבֶהֶרת ְוָהָיה ְבעֹור ּבְ

  רש"י
. לשון חלוקה למשה היה למנה

   בכהנים:
. ולא היה עסוק טריד בשכינה

באכילת קדשים שהדבור טורדו 
להיות תמיד בהר מבקר ועד 

   ערב:
. להר בימי מתן ה עלהבהשכמ

תורה כשהיה עולה ויורד לקדש 
את העם ולהשיב את דברי העם 
אל ה' בפרק רבי עקיבא במסכת 

   שבת (דף פו.) אלמא טרוד היה:
. בבעל מום כתיב לחם אלהיו וגו'

   להתירו בקדשים:
. קא ס''ד שהרי הותרו לזר ולהן

הותר לזה במשה קאמר שאכל 
חזה ושוק של איל המילואים 

שי קדשים היה כדכתיב ביה וקד
בשלו את הבשר פתח אהל מועד 
ושם תאכלו אותו ולא נאכל אלא 
ליום ולילה דכתיב ואם יותר 

   וגו':
. בחזה ושוק של בקדשים קלים

שלמי יחיד לא יחלוק עם אחיו 
   שלא מצינו זר ופסול חולק בהן:

. דהא לאו זר אוכל לאו משה
   בקדשים אלא במילואים:

הותרו לזר . דלא בבמה קאמר
וכדברי האומר בפרק אחרון (דף 
קיג.) יש מנחה בבמה קטנה 
ומנחה קדשי קדשים היא 
ואוכלין שיריה זרים שהיו 
עובדים בבמה קטנה שהזר עובד 
שם כדאמר בפרק בתרא אבל 
קדשים קלים לא יאכל בחזה 
ושוק של כהנים שהרי לא הותרו 
לזר דלא אשכחן זר חולק במורם 

קדש משלמי יחיד דאילו במ
נאכל לכהנים ובבמה קטנה לא 
היה חזה ושוק כדתניא בפרק 
בתרא חזה ושוק בבמה גדולה 
ואין חזה ושוק בבמה קטנה 
והאי דבעי למינקט כדברי 
האומר יש מנחה בבמה דאי אין 
מנחה בבמה אין לך עוד קדשי 
קדשים נאכלין בבמה דאילו 
חטאת ואשם בבמה לא קרבי 
דתנן מגילה (דף ט:) כל שאין 

דר ונידב אין קרב בבמה אין לך ני
נדר ונדבה בקדשי קדשים אלא 

  עולה ומנחה:
. ואין זר רואה את הנגעים

דכתיב (ויקרא יג) והובא אל 
   אהרן וגו':

. ואין קרוב רואה את הנגעים
כדתניא בסנהדרין (דף לד:) כל 
ריב וכל נגע מה ריבים שלא 
בקרובים אף נגעים שלא 

   בקרובים:
. ביום היתה אלישבע יתירה

שהוקם המשכן קאי בסדר 
  עולם:
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ָנּה    ְסָגן,  -ּבְ
ָנּה  ן ּבְ   ְמׁשּוַח ִמְלָחָמה,  -ּבֶ
ֶבט.  -ְוָאִחיה  יא ׁשֵ   ְנׂשִ

ֵני ָבֶניָה     ."ַוֲאֵביָלה ַעל ׁשְ
  ,ֶמֶלְך" -"ְיָבָמּה  :ָקָתֵני ִמיַהת

   ,ִאין – "ֶמֶלךְ "
דֹול ּכֹ    ! לֹא -ֵהן ּגָ
  

  . ַאף ֶמֶלךְ : ֵאיָמא
  

ֵאי ַתּנָ   :ּכְ

ה"" מׁשֶ ַחר ַאף ה' ּבְ   , (שמות ד, יד) 784"ַוּיִ

ן ָקְרָחה ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ם,  ּתֹוָרה ֶנֱאַמר ּבֹו רֹוׁשֶ ּבַ ל ֲחרֹון ַאף ׁשֶ   ּכָ

ם. ְוזֶ    ה לֹא ֶנֱאַמר ּבֹו רֹוׁשֶ
ן יֹוַחי ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ם,    ַאף ֶזה ֶנֱאַמר ּבֹו רֹוׁשֶ
ֶנֱאַמר: ִוי" ׁשֶ   , (שמות ד, יד) "ֲהלֹא ַאֲהרֹן ָאִחיָך ַהּלֵ

  ֲהלֹא ּכֵֹהן הּוא! 
ה ּכֵֹהן ְוהּוא ֵלִוי,  :ָהִכי ָקָאַמר י ַאתָּ   ֲאִני ָאַמְרתִּ

יו הּוא ּכֹ ה ֵלִוי. ַעְכׁשָ   ֵהן ְוַאתָּ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

ְלַבד.  ּלּוִאים ּבִ ְבַעת ְיֵמי ַהּמִ א ׁשִ ה ֶאּלָ ֵהן מֹׁשֶ   לֹא ִנְתּכַ
ה,  ל מֹׁשֶ ְרעֹו ׁשֶ א ִמּזַ ה ֶאּלָ הּוּנָ ְסָקה ּכְ   ְוֵיׁש אֹוְמִרים: לֹא ּפָ

ֱאַמר: ּנֶ בֶ  ׁשֶ ְראּו ַעל ׁשֵ ָניו ִיּקָ ה ִאיׁש ָהֱאלִֹהים ּבָ ִוי""ּומׁשֶ   . כג, יד) '(דברי הימים א ט ַהּלֵ

ה ְוַאֲהרֹ "מֹ  ְואֹוֵמר: כֹ ׁשֶ קֹ ן ּבְ מּוֵאל ּבְ מֹו"ֲהָניו ּוׁשְ   . "(תהלים צט, ו) 785ְרֵאי ׁשְ
  

  ? "ְואֹוֵמר"ַמאי 
  

יָמא ְכִתיב :ְוִכי ּתֵ כֹ ֶשה ְוַאֲהרֹ "מֹ ְואֹוֵמר:  - ְלדֹורֹות הּוא ּדִ   .  ֲהָניו"ן ּבְ
   

  
ּבַ "וְ  ם -ּתֹוָרה ָכל ֲחרֹון ַאף ׁשֶ   ? "ֶנֱאַמר ּבֹו רֹוׁשֶ

ֳחִרי ַאף"ְוָהְכִתיב:  ְרעה ּבָ ֵצא ֵמִעם ּפַ   , (שמות יא, ח) 786"ַוּיֵ
  ְולֹא ָאַמר ֵליּה ְולֹא ִמיֵדי! 

  
  : ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 

  ְסָטרֹו ְוָיָצא.  
  

   !?ּוִמי ָאַמר ֵריׁש ָלִקיׁש ָהִכי
ְבּתָ ִלְקָראתֹו ַעל ׂשְ " :ְוָהְכִתיב   , (שמות ז, טו) 787ר"ַפת ַהְיאֹ ְוִנּצַ

  : ֵריׁש ָלִקיׁש ְוָאַמר 
  ֶמֶלְך הּוא, 

ִנים יר לֹו ּפָ    .ְוַהְסּבִ
י יֹוָחָנןוְ    ָאַמר:  ַרּבִ

ע הּוא,    ָרׁשָ
ֶניָך ּבוֹ    ! ְוָהֵעיז ּפָ

  
  . ֵאיּפּוךְ 

  
  

                                                           
ה הוּ  784 ר הּוא ְוַגם ִהּנֵ ר ְיַדּבֵ י ַדּבֵ י ּכִ ִוי ָיַדְעתִּ ה ַוּיֹאֶמר ֲהלֹא ַאֲהרֹן ָאִחיָך ַהּלֵ מֹׁשֶ ַחר ַאף ְיהָֹוה ּבְ ִלּבוֹ א יֵֹצא ִלְקָר ַוּיִ ַמח ּבְ   אֶתָך ְוָרֲאָך ְוׂשָ
מֹו קִֹראים ֶאל ְיהָוה ְוהּוא ַיֲעֵנם 785 קְֹרֵאי ׁשְ מּוֵאל ּבְ ֹכֲהָניו ּוׁשְ ה ְוַאֲהרֹן ּבְ   מֹׁשֶ
ַרְגֶליָך ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵאצֵ  786 ר ּבְ ה ְוָכל ָהָעם ֲאׁשֶ ֲחוּו ִלי ֵלאמֹר ֵצא ַאתָּ תַּ ה ֵאַלי ְוִהׁשְ ֳחִרי ָאףְוָיְרדּו ָכל ֲעָבֶדיָך ֵאלֶּ ְרעֹה ּבָ ֵצא ֵמִעם ּפַ   א ַוּיֵ
ְך לְ  787 ר ֶנְהּפַ ה ֲאׁשֶ ּטֶ ַפת ַהְיאֹר ְוַהּמַ ְבתָּ ִלְקָראתֹו ַעל ׂשְ ְיָמה ְוִנּצַ ה יֵֹצא ַהּמַ ּבֶֹקר ִהּנֵ ְרעֹה ּבַ ָיֶדךָ ֵלְך ֶאל ּפַ ח ּבְ ּקַ   ָנָחׁש תִּ

 

  רש"י
   . אלעזר:בנה סגן
. פנחס משוח מלחמה בן בנה

כדאשכחן במדין אותם ואת 
פנחס בן אלעזר הכהן לצבא 
והוא המדבר אל העם שמע 
ישראל אתם קרבים היום 

   למלחמה על אויביכם:
   . נחשון:אחיה

   . אם משה כהן היה:כתנאי
. סימן מה של נאמר בו רושם

ון היה שם פעמים הכאה חר
פעמים נזיפה פעמים קללה 
וגידוף כגון (שמואל א כ) ויחר 
אף שאול כתיב בתריה בן נעות 
המרדות ויחר אף אליהוא (איוב 
לב) לא רבים יחכמו (שם) ויחר 
אף יעקב ברחל התחת אלהים 

   (בראשית ל) לשון נזיפה הוא:
. שהיה ראוי הלא אהרן אחיך

ידבר להיות לוי ידעתי כי דבר 
   הוא ומשם זכה לכהונה:

. ולא פסקו לו לא נתכהן משה
   כהונה מעולם:

. לא פסקה כהונה ויש אומרים
אלא מזרעו אבל הוא כל ימיו 
כהן היה ורב דאמר כיש 

   אומרים:
. אבל בניו יקראו על שבט הלוי

   הוא כהן:
. וכי תימא לדורות הוא דכתיב

לאחר זמן נכתב כשהיו מייחסים 
הלויה ולהכי את הכהונה ואת 

נקט בניו יקראו דלא הוה ליה 
למימר משה יקרא על שבט הלוי 
שהרי לא קיים ואין לו לומר 

   אלא על המתייחסים:
   . הכהו על לחיו:סטרו

. והיינו ונצבת הסביר לו פנים
לקראתו לפי גדולתו הכון 

   לקראתו:
. היינו ונצבת העיז בו פניך

  לקראתו למלחמה ולדבר עזות:
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אי ָאַמר י ַיּנַ   : ַרּבִ
ֵהא ֵאיַמת ַמְלכּות ָעֶליָך,    ְלעֹוָלם ּתְ

ְכִתיב י"ְויָ  :ּדִ ה ֵאּלַ ל ֲעָבֶדיָך ֵאּלֶ   , (שמות יא, ח) 788"ְרדּו ּכָ
   .ְוִאיּלּו ְלִדיֵדיּה ָלא ָקָאַמר ֵליּה 

  
י יֹוָחָנן   ָאַמר:  ַרּבִ

  , ֵמָהָכא
ָרץ ִלְפֵני ַאְחָאב" ס ָמְתָניו ַוּיָ ּנֵ הּו ַוְיׁשַ   .  (מלכים א יח, מו) 789"ְוַיד ה' ָהְיָתה ֶאל ֵאִלּיָ

   
  

אָאַמר    : עּוּלָ
ׁש  ּקֵ ה ַמְלכּות, ְולֹא ָנְתנּו לֹו. מֹ  ּבִ   ׁשֶ

ְכִתיב   , (שמות ג, ה) 790"ַאל ִתְקָרב ֲהלֹם" :ּדִ
א ַמְלכּות,  - "ֲהלֹום"ְוֵאין    ֶאּלָ

ֱאַמר ּנֶ י ֲהִביאַֹתִני ַעד ֲהלֹם" :ׁשֶ   . (שמואל ב ז, יח) 791"ִמי ָאנִֹכי ה' ֱאלִֹהים ּכִ
  

   :ָרָבאְמִתיב 
ָמֵעאל" י ִיׁשְ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

  ! "ֶמֶלךְ  –ּה ְיָבָמ 
  

  : ָרָבאָאַמר 
  . לֹו ּוְלַזְרעֹו ָקָאַמר

  
ְכִתיב    !ְלדֹורֹות הּוא? - "ֲהלֹום" :ְוָכל ֵהיָכא ּדִ

ְכִתיב אּול ּדִ י ׁשָ ּבֵ   ,(שמואל א י, כב) 792ֲהָבא עֹוד ֲהלֹם ִאיׁש"" :ְוָהא ּגַ
   ,ִאין –הּוא 
  לֹא!  -ַזְרעֹו 

  
ֵעית ֵאיָמא    :ִאיּבָ
תָהא ֲהָוה ִאיׁש ּבֹ    . ׁשֶ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

אּול,  אֵני ׁשָ יּה לֹא ָקֵאיםּדַ ׁשָ ַגּוֵ   . ֲאִפיּלּו ּבְ
  
י ְד כִּ  י  ֶאְלָעָזר ָאַמרַרּבִ   , 793ֲחִניָנאַרּבִ
י ֶאְלָעָזרר ַמ ָא ּדְ  י ֲחִניָנא ָאַמר ַרּבִ   : ַרּבִ

ה ְלָאָדם  דּוּלָ ּפֹוְסִקים ּגְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ל ַהּדֹורֹות, ּפֹוְסִקים לֹו ּוְלַזְרעֹו  -ּבְ   ַעד סֹוף ּכָ
ֱאַמר:  ּנֶ אׁשֶ ּסֵ יק ֵעיָניו ְוֶאת ְמָלִכים ַלּכִ ּדִ   . (איוב לו, ז) 794""לֹא ִיְגַרע ִמּצַ

ְעּתֹו  ילֹו,  -ְוִאם ֵהִגיס ּדַ ּפִ רּוְך הּוא ַמׁשְ דֹוׁש ּבָ   ַהּקָ
ֱאַמר ּנֶ ַחְבֵלי עִֹני": ׁשֶ ְכדּון ּבְ ים ִיּלָ ּקִ ּזִ   .  לו, ח) (איוב "ְוִאם ֲאסּוִרים ּבַ

   
  
  
  

                                                           
ֲחוּו ִלי ֵלאמֹ  788 תַּ ה ֵאַלי ְוִהׁשְ ֳחִרי ָאףְוָיְרדּו ָכל ֲעָבֶדיָך ֵאּלֶ ְרעֹה ּבָ ֵצא ֵמִעם ּפַ ַרְגֶליָך ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵאֵצא ַוּיֵ ר ּבְ ה ְוָכל ָהָעם ֲאׁשֶ   ר ֵצא ַאתָּ
ָרץ ִלְפֵני ַאְחָאב ַעד ּבֲֹאָכה ִיְזְרֶעאָלה 789 ס ָמְתָניו ַוּיָ ּנֵ הּו ַוְיׁשַ   ְוַיד ְיהָוה ָהְיָתה ֶאל ֵאִלּיָ
ל ְנָעֶליךָ  790 ְקַרב ֲהלֹם ׁשַ ה עֹוֵמד ָעָליו ַאְדַמת קֶֹדׁש הּואַוּיֹאֶמר ַאל תִּ ר ַאתָּ קֹום ֲאׁשֶ י ַהּמָ    ֵמַעל ַרְגֶליָך ּכִ
י ֲהִביאַֹתִני ַעד ֲה  791 ב ִלְפֵני ְיהָוה ַוּיֹאֶמר ִמי ָאנִֹכי ֲאדָֹני ְיהִוה ּוִמי ֵביִתי ּכִ ׁשֶ ִוד ַוּיֵ ֶלְך ּדָ בֹא ַהּמֶ   לֹםַוּיָ
יהָוה ֲהָבא עֹוד ֲהלֹ  792 ֲאלּו עֹוד ּבַ ׁשְ   םַוּיִ
  ע"פ שיטה מקובצת וכתבי יד 793
הוּ  794 ְגּבָ יֵבם ָלֶנַצח ַוּיִ א ַוּיֹׁשִ ּסֵ יק ֵעיָניו ְוֶאת ְמָלִכים ַלּכִ ּדִ   לֹא ִיְגַרע ִמּצַ

  רש"י
. לדידיה לא קאמר ליהואילו 

וירדת אלי והשתחוית לי לאמר 
וגו' ואע''ג דמסקנא הכי הוה 
דכתיב (שמות יב) ויקרא למשה 

   ולאהרן לילה ויאמר קומו וגו':
. אחאב רוכב וירץ לפני אחאב

והוא רץ לפניו שהיה אחאב 
   יחידי ולאו אורח ארעא:

   . דוד אמרה:מי אנכי
שאני שאול דאפי' בגויה לא 

יהו הלום מלכות . ומקמא
עולמית הוא וכשפסקו לו לשאול 
מלכות עולמית פסקו לו אבל 

   הוא גרם לעצמו שתנטל הימנו:
. דאמר אם הגיס כדרבי אלעזר

כו' ויגבהו ואם אסורים בזקים 
גבהות לבם גורם להם להיות 
אסורים בזקים ילכדו בחבלי 

  עוני:
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        בבבב----קב, אקב, אקב, אקב, א . 10
ֲעֵלי מּוִמין" ֲעֵלי מּוִמין עֹוְבִרין  :ּבַ ין ּבַ    ,ּבֵ

ֲעֵלי מּוִמין ְקבּוִעין  ין ּבַ    ,חֹוְלִקין   –ּבֵ
   ,ְואֹוְכִלין

   ."ֲאָבל לֹא ַמְקִריִבין
  

י    ?ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ
  

ַנן ָתנּו ַרּבָ    :ּדְ
ל ָזָכר" ֲע  - (ויקרא ו, יא) 795""ּכָ   . "ֵלי מּוִמיןְלַרּבֹות ּבַ
  

  ? ְלַמאי
ָבר ֶנֱאַמר - ֲאִכיָלהלַ ִאי  ים" :ֲהֵרי ּכְ ָדׁשִ י ַהּקֳ ְדׁשֵ   ! (ויקרא כא, כב) 796אֵכל"יֹ  ... ֶלֶחם ֱאלָֹהיו ִמּקָ

  
א ַלֲחלּוָקה    .ֶאלָּ

  
ְנָיא ִאיָדךְ     :ּתַ

ל ָזָכר" ֲעֵלי מּוִמין - (ויקרא ו, כב) ""ּכָ    .ְלַרּבֹות ּבַ
  ְלַמאי? 

ָבר ָאמּור -ָלה ִאי ַלֲאִכי    !ֲהֵרי ּכְ
ָבר ָאמּור -ִאי ַלֲחלּוָקה     !ֲהֵרי ּכְ

ַעל מּום.  ה ּבַ ם ְוַנֲעׂשָ א תָּ כֹול: ֵאין ִלי ֶאּלָ ּיָ   ׁשֶ
רוֹ  ַעל מּום ֵמִעיּקָ ִין – ּבַ    ?ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר ל ָזָכר" :תַּ   . ""ּכָ
  

ְנָיא ִאיָדךְ     :ּתַ
ל ָזָכר" ַעל מּום. ְלַרּבֹות  - (ויקרא ז, ו) 797""ּכָ   ּבַ

  ְלַמאי? 
ָבר ָאמּור -ִאי ַלֲאִכיָלה     !ֲהֵרי ּכְ

ָבר ָאמּור -ְוִאי ַלֲחלּוָקה     !ֲהֵרי ּכְ
רֹו  ָבר ָאמּור -ְוִאי ְלַבַעל מּום ֵמִעיּקָ    !ֲהֵרי ּכְ

כֹול:  ּיָ ַעל מּום ָקבּוַע,  ׁשֶ א ּבַ   ֵאין ִלי ֶאּלָ
ַעל מּום עֹוֵבר  ִין –ּבַ    ?ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמ  ל ָזָכר" :רתַּ   . ""ּכָ
  

יא י ַלּיָ ַלּפֵ   ! ?ּכְ
  

תָאַמר  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ
  .ֵאיּפּוךְ 

   
י   ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ

יּפּוךְ    . ְלעֹוָלם לֹא ּתֵ
ְך ָאִמיָנא, ְוִאיְצְטִריךְ    קב,ב ְעּתָ י ^ :ָסְלָקא ּדַ    ,ָטֵמאּכִ

ה  ּמָ ֵמא ּכַ   , לֹא ָאֵכיל -לֹא ָטהֹור ּדְ ַמה ּטָ
ה, ַאף ַהאי ַנִמי ּמָ    ,לֹא ָאֵכיל -לֹא ִמְתַקן ּדְ  ּכַ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
  
  

                                                           
ׁש  795 ֶהם ִיְקּדָ ע ּבָ ר ִיּגַ ה ּכֹל ֲאׁשֶ י ְיהֹוָ ֵ ה ָחק עֹוָלם ְלדֹרֵֹתיֶכם ֵמִאׁשּ ְבֵני ַאֲהרֹן יֹאֲכֶלּנָ ל ָזָכר ּבִ   ּכָ
ים יֹאֵכלֶלֶחם ֱאלֹהָ  796 ָדׁשִ ים ּוִמן ַהּקֳ ָדׁשִ י ַהּקֳ ְדׁשֵ   יו ִמּקָ
ים הּוא 797 ָמקֹום ָקדֹוׁש ֵיָאֵכל קֶֹדׁש ָקָדׁשִ ּכֲֹהִנים יֹאֲכֶלּנּו ּבְ ל ָזָכר ּבַ   ּכָ

  רש"י
. קמא במנחה כתיב בצו כל זכר

   את אהרן:
. להתירו לאכול להאם לאכי

מחלק חביריו אם יזמנוהו עמהם 
   אבל הוא לא יחלוק:

. ליטול חלק כאחד לחלוקה
   הכשרים:

. תניינא בחטאת כתיב כל זכר
והשלישי באשם וברייתות הללו 

   בת''כ במדרש המקראות:
. בעל מום עובר משמע כלפי לייא

   להתירו טפי מבעל מום קבוע:
. ואיצטריך קרא לא תיפוך

יה הכי מהו דתימא קרא למידרש
קמא קבוע הוא דאכשר דרחמנא 
חס עליה משום דלית ליה 
היתירא למחר וליומא אחרינא 
אבל עובר דאית ליה היתירא 

  למחרת:
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ֵאינֹו ָראּוי ַלֲעבֹוָדה " ל ׁשֶ ר,  -ּכָ ׂשָ ּבָ   ֵאינֹו חֹוֵלק ּבַ

ר  ׂשָ ּבָ ֵאין לֹו ּבַ עֹורֹות -ְוָכל ׁשֶ    ."ֵאין לֹו ּבָ
  

ָלא ָראּוי ַלֲעבֹוָדה, וְ  ַעל מּום, ּדְ    !חֹוֵלקְולֹא? ַוֲהֵרי ּבַ
  

  חֹוֵלק.  -אּוי ַלֲעבֹוָדה ְותּו: ָהא ָר 
נֹות ִציּבּור ָקְרּבְ   ֵאינֹו חֹוֵלק! ָראּוי ַלֲעבֹוָדה, וְ ּדְ , ֲהֵרי ָטֵמא ּבְ

  
  . ָראּוי ַלֲאִכיָלה ָקָאַמר

  
  ַוֲהֵרי ָקָטן, ָראּוי ַלֲאִכיָלה, ְוֵאינֹו חֹוֵלק! 

  
  .ָהא ָלא ָקָתֵני

  
ָאֵתית ְלָהִכי א ּדְ ּתָ    ,ָהׁשְ

ְדָקָאַמ  ָראְלעֹוָלם ּכִ    ,ר ֵמִעיּקָ
ּום ָטֵמא    !ָטֵמא לֹא ָקָתֵני - ִאי ִמׁשּ

ַעל מּום ּום ּבַ ֵייּה  - ְוִאי ִמׁשּ     !ַרֲחָמָנא ַרּבְ
   

  
  

  רש"י
(אימא כי טמא כו': [הרי] טמא 
בקרבנות ציבור. אמרן לעיל 
בריש פירקין (דף צט:) דאין 

. דכתיב חולק: קטן אינו חולק
ליה במנחות  איש כאחיו ודרשינן

(דף עג.) ובקדושין (דף נג.) איש 
חולק אפילו בעל מום ואין קטן 

   חולק אפילו תם:
. הא ראוי לאכילה הא לא קתני

חולק דדייקת לא קתני דתיקשי 
לך קטן לא תדוק מיניה הכי 
דהיא גופה איצטריך לאשמועינן 
דכל שאינו ראוי אינו חולק ולאו 

   דיוקא תני:
י . ראוכדאמרינן מעיקרא

  לעבודה:
. הא ראוי לעבודה הא לא קתני

חולק דקא דייקת וקשיא לך 
עלה טמא בקרבנות ציבור לא 
קתני לה מתניתין ואת לא תיתי 
מדיוקא דלאשמועינן היא גופה 
  אתאי מתני' ולאו לדיוקא דילה:
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ִמים, " ַעת ְזִריַקת ּדָ ׁשְ   ָטֵמא ּבִ

ַעת ֶהְקֵטר ֲחָלִבים  ׁשְ ר -ְוָטהֹור ּבִ ׂשָ ּבָ    ."ֵאינֹו חֹוֵלק ּבַ
  

ַעת ְזִריַקת ּדָ  ׁשְ ַעת ֶהְקֵטר ֲחָלִבים וְ ִמים, ָהא ָטהֹור ּבִ ׁשְ   . חֹוֵלק -ָטֵמא ּבִ
  

אּול. ּדְ ַמְתִניִתין  א ׁשָ ַאּבָ   לֹא ּכְ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
אּול" א ׁשָ   אֹוֵמר:  ַאּבָ

ַעת ֶהְקֵטר ֲחָלִבים,  ַעת ְזִריָקה ַעד ׁשְ ְ ֵהא ָטהֹור ִמׁשּ ּיְ   ְלעֹוָלם ֵאינֹו אֹוֵכל, ַעד ׁשֶ
ְקִריב  :ָאַמר ְקָראּדְ  ָלִמים ְוֶאת ַהֵחֶלב"ַהּמַ ְ ם ַהׁשּ    – (ויקרא ז, לג) 798"ֶאת ּדַ
ֵעיּדַ    . "ֲאִפיּלּו ֶהְקֵטר ֲחָלִבים ַנִמי ּבָ
  

ֵעי  יּבָ   : ַרב ַאׁשִ
יְנַתִיים    ? ַמהוּ  -ִנְטָמא ּבֵ

  
ֵעיַנן  ַעת ַהְקָטָרה ּבָ ַעת ְזִריָקה ּוִבׁשְ ׁשְ א -ּבִ   . ְוָהִאיּכָ

ְלָמא    :אֹו ּדִ
ֵהא ָטהֹור  ּיְ ַעת ֶהְקֵטר ֲחָלִביםַעד ׁשֶ ַעת ְזִריָקה ְוַעד ׁשְ ְ   ?ִמׁשּ

  
יקוּ    .  ּתֵ

   
  
  

                                                           
ִמין ְלָמָנה 798 ֵני ַאֲהרֹן לֹו ִתְהֶיה ׁשֹוק ַהּיָ ָלִמים ְוֶאת ַהֵחֶלב ִמּבְ ְ ם ַהׁשּ ְקִריב ֶאת ּדַ   ַהּמַ

  רש"י
. דאפילו הקטר חלבים נמי בעי

שיהא ראוי להקטיר ות''ק סבר 
לו תהיה שוק הימין למנה 

קריב דם השלמים קאי אהמ
כדאשכחן קרא אחרינא לכהן 
הזורק את דם השלמים לו יהיה 
(ויקרא ז) ולא כתיב מקטיר 
חלבים והכא דכתיב את החלב 
לא לראוי אתא אלא למודה 
בעבודות כדדריש ליה בשחיטת 
חולין (דף קלב:) רבי שמעון 
אומר כל כהן שאינו מודה 
בעבודה אינו חולק בכהונה 

ת דם שנאמר המקריב א
השלמים אין לי אלא זריקה מנין 
לרבות הקטר חלבים ת''ל ואת 
החלב מנין לרבות שאר כל 
עבודות ת''ל מבני אהרן עבודה 
המסורה לבני אהרן כל כהן 
שאינו מודה בה אינו חולק 

   בכהונה:
. אליבא דאבא בעי רב אשי

  שאול:
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  : 799בַר  ַמרָא 

יָנא ֵמ  ְמעֹוןַהאי ּדִ י ׁשִ ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ א: ּדְ ָגֵמיְרָנא,  ַרּבִ ּסֵ ֵבית ַהּכִ   ָאַמר ּבְ
ה: " ְנתָּ   ּדַ

ְנָחה, ְואֹוַכל!  ן ִלי ִמּמִ א ְטבּול יֹום ְוָאַמר: תֵּ   ּבָ
ָרֵאל,  ָאַמר את ִיׂשְ ִחיִתיָך ֵמַחטַּ אְתָך, ּדְ ַחטָּ ָיֶפה ּכֲֹחָך ּבְ ָמקֹום ׁשֶ   לֹו: ּוָמה ִאם, ּבְ

ִמְנָחְתָך,  הּוַרע ּכֲֹחָך ּבְ ָרֵאל? -ָמקֹום ׁשֶ ְנַחת ִיׂשְ יֲחָך ִמּמִ ַאּדִ ין ׁשֶ    !ֵאינֹו ּדִ
  

ָרֵאל,  את ִיׂשְ ִחיָתִני ֵמַחטַּ   ּוָמה ִאם ּדְ
ֶפה ּכֹ ּיָ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ ְנָחה?ׁשֶ ִדֵחיִני ִמּמִ ְך ָיֶפה ּכֲֹחָך תְּ ְך הּוַרע ּכֲֹחָך!  !ִחי ּכָ הּוַרע ּכִֹחי, ּכָ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ   ׁשֶ
ְקִריב אֹ "ַלּכֹ  ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר:   , (ויקרא ז, ט) 800ָתּה לֹו ִתְהֶיה"ֵהן ַהּמַ

  ּבֹא ַהְקֵרב ֶוֱאכֹול. 
ָרֵאל ְואֹוַכל את ִיׂשְ ן ִלי ֵמַחטַּ    .תֵּ

  
ָמ  ָרֵאל, ּוָמה ּבְ ְנַחת ִיׂשְ ִחיִתיָך ִמּמִ ִמְנָחִתי, ּדְ הּוַרע ּכִֹחי, ּבְ   קֹום ׁשֶ

ָרֵאל?  את ִיׂשְ יֲחָך ֵמַחטַּ ַאּדִ ין ׁשֶ אִתי, ֵאינֹו ּדִ ַחטָּ ֶפה ּכִֹחי, ּבְ ּיָ   ָמקֹום ׁשֶ
  

הּוַרע ּכֲֹחָך, ּכָ  ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ ָרֵאל, ׁשֶ ְנַחת ִיׂשְ ִחיָתִני ִמּמִ ּדְ ָרֵאל?ָאַמר לֹו: ּוָמה ִאם ׁשֶ את ִיׂשְ ִדֵחיִני ֵמַחטַּ    !ְך הּוַרע ּכִֹחי, תְּ
ְך ָיֶפה ּכִֹחי!  ֶפה ּכֲֹחָך ּכָ ּיָ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ   ׁשֶ

  
א אֹ "ַהּכֹ  ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר: ה"ָתּה יֹ ֵהן ַהְמַחּטֵ   . (ויקרא ו, יט) 801אֲכֶלּנָ

א ְוֱאכֹול.    ּבֹא, ַחטֵּ
  

ן ִלי ֵמָחֶזה ְוׁשֹוק, ְואֹוַכל.    ָאַמר ֵליּה: תֵּ
  

ָרֵאל את ִיׂשְ ִחיִתיָך ֵמַחטַּ אְתָך, ּדְ ַחטָּ ֶפה ּכֲֹחָך, ּבְ ּיָ ָמקֹום ׁשֶ    802ָאַמר ֵליּה: ּוָמה ּבְ
יֲחךָ  ַאּדִ ין ׁשֶ א ָחֶזה ְוׁשֹוק ֵאינֹו ּדִ ֶהן ֶאּלָ ֵאין ְלָך ּבָ ָלִמים, ׁשֶ ׁשְ הּוַרע ּכֲֹחָך, ּבְ    ?!ָמקֹום ׁשֶ

  
ן הּוַר  ּכֵ את, ׁשֶ ִחיָתִני ֵמַחטָּ יי ַוֲעָבַדיי, ָמה ִאם ּדְ   ע ּכִֹחי ֵאֶצל ָנׁשַ

יי ַוֲעָבַדי? ן ָיֶפה ּכִֹחי ֵאֶצל ָנׁשַ ּכֵ ְדֵחיִני ֵמָחֶזה ְוׁשֹוק, ׁשֶ    !תִּ
  

ָלִמים לֹו ִיְהֶיה""ַלּכֹ  :ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר ְ ם ַהׁשּ   ּבֹא ְזרֹוק, ְוֱאכֹול.  - (ויקרא ז, יד) 803ֵהן ַהּזֹוֵרק ֶאת ּדַ
  

י ,ָיָצא ְטבּול יֹום   ַעל רֹאׁשֹו,  ,ו ַוֲחמּוָריוקּוּלָ
   ,ִמיִמינוֹ  –אֹוֵנן 

ָרה  ּפָ ר ּכַ מאלוֹ  –ְמחּוסַּ ְ    ."ִמׂשּ
  

ֵריְך    : ַרב ַאַחאיּפָ
כֹור: ֵליָמא ֵליּה  ן ִלי ִמּבְ   ! ְואֹוַכל, ּתֵ

  
ּום  הּוַרע ּכֹ : ָאַמר ֵליּה ּדְ ִמׁשּ ָמקֹום ׁשֶ ִח ּוָמה ּבְ יי ַוֲעָבַדיי ּדְ את, ֵאֶצל ָנׁשַ ַחּטָ ָרֵאלִחי, ּבְ את ִיׂשְ   , יִתיָך ֵמַחּטַ

ֶפה ּכֹ  ּיָ ּנּו?ָמקֹום ׁשֶ ֲאִדֲחָך ִמּמֶ ין ׁשֶ יִלי ִהיא, ֵאינֹו ּדִ יּה ּדִ כּוּלֵ ְבכֹור, ּדְ    !ִחי, ּבִ
  

הּוַרע ּכֹ  ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ את, ׁשֶ ִחיָתִני ֵמַחּטָ ְך הּוַרע ּכֹ ּוָמה ִאם ּדְ   ִחי, ֲחָך ּכָ
כֹור? ִדיֵחִני ִמּבְ ם !ּתְ ׁשֵ ּכְ יָּ  ׁשֶ ְך ָיֶפה ּכִֹחיׁשֶ   ! ֶפה ּכֲֹחָך ּכָ

  
ְזרֹ   :ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר ָמם ּתִ ַח "ֶאת ּדָ ְזּבֵ    ,ק ַעל ַהּמִ

                                                           
. מסורת הש"ס ושיטה מקובצת גורסים רב. מצד הסברה רב היה בתקופת התנא רבי אלעזר ברבי שמעון, ָרָבאָרָבאָרָבאָרָבאא: גירסת וילנ 799

רבא היה בדור רביעי לאמוראי בבל. ואולי יש לומר שהיו מספר אמוראים בשם זה מדור ראשון עד תקופת רבינא ורב אשי, ויש 

  אומרים שרבא האריך ימים.
ר תֵּ  800 ְקִריב אָֹתּה לֹו ִתְהֶיהְוָכל ִמְנָחה ֲאׁשֶ ת ְוַעל ַמֲחַבת ַלּכֵֹהן ַהּמַ ְרֶחׁשֶ ה ַבּמַ ּנּור ְוָכל ַנֲעׂשָ תַּ   ָאֶפה ּבַ
ֲחַצר אֶֹהל מֹוֵעד 801 ָאֵכל ּבַ ָמקֹום ָקדֹׁש תֵּ ה ּבְ א אָֹתּה יֹאֲכֶלּנָ   ַהּכֵֹהן ַהְמַחּטֵ
  ומסורת הש"ס לא גורס.    (ֵמָחֶזה ְוׁשֹוק)(ֵמָחֶזה ְוׁשֹוק)(ֵמָחֶזה ְוׁשֹוק)(ֵמָחֶזה ְוׁשֹוק)מהדורת וילנא:  802
ָלִמים לֹו ִיְהֶיהְוִהְקִרי 803 ְ ם ַהׁשּ ה ַלּכֵֹהן ַהּזֵֹרק ֶאת ּדַ רּוָמה ַליהֹוָ ן תְּ ל ָקְרּבָ ּנּו ֶאָחד ִמּכָ   ב ִמּמֶ

 

  רש"י
   . יכול אתה לדון:דנתה

. לחבירו בא טבול יום ואמר
   ל בית אב שלו:טהור ש

. בחלק מן המנחה של תן לי
   ישראל ואוכל לערב:

. טהור לטבול יום כלומר כן א''ל
   יש לו להשיבו:

ומה אם במקום שיפה כחך 
. דכהן המחוייב חטאת בחטאתך

מביאו ומקריב אפילו במשמר 
שאינו שלו ועבודתה ועורה שלו 
בפרק הגוזל בב''ק (דף קט:) מנין 

תיו לכהן שבא ומקריב קרבנו
בכל עת ובכל שעה שירצה ת''ל 
ובא בכל אות נפשו ושרת ומנין 
שעבודתה ועורה שלו ת''ל ואיש 

   את קדשיו לו יהיו:
. דטבול דחיתיך מחטאת ישראל

יום אינו חולק בה דכתיב (ויקרא 
ו) הכהן המחטא אותה יאכלנה 
ואוקימנא לעיל (דף צט.) 

   יחלקנה:
. מקום שהורע כחך במנחתך

חה והקרבת שאם התנדבת מנ
אפילו אתה טהור אי אתה 
אוכלה כדכתיב כל מנחת כהן 

   כליל וגו' (ויקרא ו):
. כל זמן שאתה אינו דין שאדיחך

טבול יום ואינך ראוי להקריב 
   ממנחת ישראל:

   . בחטאתך:כך יפה כחך
. לכהן המקריב אותה לו תהיה

   במנחה כתיב:
. טהור קמהדר ומה במקום כו'

יחלוק  ליה לטבול יום הכי שלא
   עמו:

. במנחתי כך שכשם שהורע כחי
   הורע כחך במנחתך:
. חלק כמוך תן לי מחזה ושוק

   ואוכל לערב:
. שכן הורע כחי אצל נשיי ועבדיי

אף כשאני טהור שאיני רשאי 
   להאכילה להם:

   . בפחי נפש:יצא טבול יום
. שהיה דורש קוליו וחומריו

   להנאתו ואומר למה דחיתני כו':
. שאף הם נדחים כו' אונן מימינו

מן המקראות הללו שאינן ראויין 
   לעבודה:

. וליתני ר' פריך רב אחאי ולימא
   אלעזר בר' שמעון בהאי דינא:

. לערב אמר תן לי מבכור ואוכל
   לו טהור מה אם במקום כו':

. בבכור כתיב בא את דמם תזרוק
זרוק ואכול ואע''ג דאין בכור 
נאכל במחלוקת שאינו ניתן 

שמר אלא לכל כהן לאנשי מ
שירצה כתרומה וכפדיון הבכור 
מיהו תיפוק לן מינה דלא יתנו 
בכור אלא למי שראוי לעבודה 

  באותה שעה:
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ְך" ָרם ִיְהֶיה ּלָ ְקִטיר... ּוְבׂשָ ם ּתַ   ! א, ְזרֹוק ֶוֱאכֹולּבֹ  - יח)-במדבר יח, יז( 804ְוֶאת ֶחְלּבָ
  

   ?ְוִאיָדךְ 
  

ִתיב  ֵריְך ִמי ּכְ ָרם ַלּכֹ 'ּפָ ְך" 'ֵרקֵהן ַהּזוֹ ּוְבׂשָ ָרם ִיְהֶיה ּלָ ִתיב "ּוְבׂשָ    .ֵהן ַאֵחרֲאִפיּלּו ְלכֹ  ,ּכְ
  
  

  ? ְוֵהיִכי ֲעֵביד ָהִכי
ר ָחָנהְוָהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנן ָאַמר ַרּבָ   : ַרּבִ

ר ְלַהְרֵהר ָכל ָמקֹום מּוּתָ ֵסא, ּבְ ית ַהּכִ   !חּוץ ִמֶמְרָחץ ּוִמּבֵ
  

אֵני    .ְלאֹוְנסֹו ׁשָ
  

    
  

                                                           
ַח ְוֶאת ֶחְלבָּ  יזיזיזיז 804 ְזּבֵ ְזרֹק ַעל ַהּמִ ָמם תִּ ה קֶֹדׁש ֵהם ֶאת ּדָ ב אֹו ְבכֹור ֵעז לֹא ִתְפּדֶ ׂשֶ כֹור ׁשֹור אֹו ְבכֹור ּכֶ ְקִטיר ִא ַאְך ּבְ הם תַּ ֶ ה ׁשּ ָרם  יחיחיחיח. ְלֵריַח ִניחַֹח ַליהֹוָ ּוְבׂשָ

ִמין ְלָך ִיְהֶיה נּוָפה ּוְכׁשֹוק ַהּיָ ֲחֵזה ַהתְּ ְך ּכַ   ִיְהֶיה ּלָ

  רש"י
. רבי אלעזר והיכי עביד הכי

ברבי שמעון דאמר האי דינא 
   בבית הכסא:

. שהיתה שמועתו שגורה לאונסו
בפיו ומהרהר בה על כרחו 
ודוגמתו שמעתי בקדושין (דף 

  ):לג.
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    ָנהשְׁ מִ 

ָרּה  ְבׂשָ ַח ּבִ ְזּבֵ ּלֹא ָזָכה ַהּמִ ל ׁשֶ עֹוָרּה.  - ּכָ   לֹא ָזכּו ּכֲֹהִנים ּבְ
ֶנֱאַמר ָעְלָתה ְלִאיׁש.  - (ויקרא ז, ח) 805"עַֹלת ִאיׁש " :ׁשֶ   עֹוָלה ׁשֶ

  
ָמּה  ּלֹא ִלׁשְ ֲחָטה ׁשֶ ׁשְ ּנִ ָעִלים - עֹוָלה ׁשֶ ּלֹא ָעְלָתה ַלּבְ י ׁשֶ   ִנים. עֹוָרּה ַלּכֲֹה  ,ַאף ַעל ּפִ

  
   ,ֶאָחד עֹוַלת ָהִאיׁש 

ה  ָ   עֹורֹוֵתיֶהן ַלּכֲֹהִנים.  -ְוֶאָחד עֹוַלת ָהִאׁשּ
  

ים  ים ַקּלִ ָעִלים,  -עֹורֹות ֳקָדׁשִ   ַלּבְ
ים  י ֳקָדׁשִ   ַלּכֲֹהִנים.  -עֹורֹות ָקְדׁשֵ

  ַקל ָוחֹוֶמר, 
ָרּה,    - ּוָמה ִאם עֹוָלה ְבׂשָ ּלֹא ָזכּו ּבִ   ׁשֶ

עֹוָרּה,    ָזכּו ּבְ
יםָק  י ֳקָדׁשִ ָרּה,   - ְדׁשֵ ְבׂשָ כּו ּבִ ּזָ   ׁשֶ

עֹוָרּה? ְזּכּו ּבְ ּיִ ין ׁשֶ    !ֵאינֹו ּדִ
ַח יֹוִכיַח     ,ֵאין ִמְזּבֵ

ָכל ָמקֹום ֵאין לֹו עֹור ּבְ   .  ׁשֶ
   

ָמָרא                         ּגְ

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ׁש,  - (ויקרא ז, ח) "עַֹלת ִאיׁש"" ָרט ְלעֹוַלת ֶהְקּדֵ   ּפְ

ְבֵרי  י ְיהּוָדהַר ּדִ   . ּבִ
י ְיהּוָדה ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ִרים ָרט ְלעֹוַלת ּגֵ   . "ּפְ
  

ׁש"ַמאי  ָרט ְלעֹוַלת ֶהְקּדֵ   ? "ּפְ
  

ר יֹוֵסף ָאַמר יא ּבַ י ִחּיָ   : ַרּבִ
ָאה ִמן ַהּמֹוָתרֹות ָרט ְלעֹוָלה ַהּבָ   . ּפְ

  
ָאַמר   ָאְזִלי,  מֹוָתרֹות ְלִנְדַבת ִציּבּור :ָהִניָחא ְלַמאן ּדְ

ָאַמר א ְלַמאן ּדְ א ְלֵמיַמר -מֹוָתרֹות ְלִנְדַבת ָיִחיד ָאְזִלי  :ֶאלָּ    ?ַמאי ִאיּכָ
  
   :ָרָבאָאַמר ְד כִּ 

  . עֹוָלה ִראׁשֹוָנה - (ויקרא ו, ה) 806"ָהעָֹלה"
   .עֹוָלה ִראׁשֹוָנה  - (ויקרא ז, ח) "ָהעָֹלה"ָהָכא ַנִמי 

  
י ַאְייבוּ  א ָאַמר ַרּבִ י ַיּנַ   : יַרּבִ

ִית ֶדק ַהּבַ יס עֹוָלה ְלּבֶ ָרט ְלַמְתּפִ   . ּפְ
  

ָאַמר ֲעָיא ְלַמאן ּדְ אֹוַרְייָתא' :לֹא ִמיּבָ ְפִסי ִמּדְ ִית ּתָ י ֶבֶדק ַהּבַ   . 'ָקְדׁשֵ
ָאַמר א ֲאִפיּלּו ְלַמאן ּדְ ר :ֶאּלָ ׂשָ י ּבָ ְפִסי ָהֵני ִמיּלֵ   . ָלא ּתָ

ֵפיס – ֲאָבל עֹור    .ּתָ
  

ר ֲאבּוהַּ ָאַמר  ַרב ַנְחָמןְוֵכן ָאַמר  ה ּבַ   : ַרּבָ
ָאה ִמן ַהּמֹוָתרֹות.  ָרט ְלעֹוָלה ַהּבָ   ּפְ

  
  : ַרב ַנְחָמןלְ  ַרב ַהְמנּוָנאָאַמר ֵליּה 

ַמאן י כְּ  ?ּכְ    ,ְיהּוָדהַרּבִ
יּה     !ָהא ֲהַדר ּבֵ

                                                           
ר ִהְקִריב ַלּכֵֹהן לֹו ִיְהֶיה 805 ְקִריב ֶאת עַֹלת ִאיׁש עֹור ָהעָֹלה ֲאׁשֶ   ְוַהּכֵֹהן ַהּמַ
ה וּ  806 ַח ּתּוַקד ּבֹו לֹא ִתְכּבֶ ְזּבֵ ָלִמיםְוָהֵאׁש ַעל ַהּמִ ְ ּבֶֹקר ְוָעַרְך ָעֶליָה ָהעָֹלה ְוִהְקִטיר ָעֶליָה ֶחְלֵבי ַהׁשּ ּבֶֹקר ּבַ   ִבֵער ָעֶליָה ַהּכֵֹהן ֵעִצים ּבַ

  רש"י
  מתני' 

. כגון שאירע כל שלא זכה המזבח בבשרה
בה פסול קודם זריקה דלא היתה לה שעת 

   היתר למזבח:
. מקראי איתרבאי עורה לכהנים

   בברייתא בגמרא:
. דאיתרבאי נמי ואחד עולת האשה

   מקרא:
. חטאות ואשמות עורות קדשי קדשים

   לכהנים כדמפרש טעמא ואזיל:
מר ואין לך לומר . כלואין המזבח מוכיח

מזבח יוכיח שזכה בבשר העולה ולא זכה 
בעורה ואף אתה אל תתמה בקדשי 
קדשים שאע''פ שזכו כהנים בבשרן לא 
יזכו בעורן אין זו הוכחה שאין למזבח עור 
בכל מקום אבל לכהנים מצינו שזכו בעור 
העולה וקל וחומר שיזכו בעורות קדשי 

   קדשים:
  

  גמ' 
   מפרש לה: . לקמיהפרט לעולת הקדש
. לקמיה פריך אטו גר פרט לעולת גרים

   לאו איש הוא:
. דכל אשמות של רעייה כגון מן המותרות

תמורת אשם ואשם שמתו בעליו ושכיפרו 
בעליו באחר דקיימא לן ירעו וימכרו ויפלו 
דמיהן לנדבה והוא עולת קיץ המזבח 
דלאו עולת איש הוא אלא נדבת צבור היא 

בעליו סומך עליה  ונסכיה משל צבור ואין
  ואינו שוחטה כדתנן בתמורה (דף כ:):

. פלוגתא דרבי אליעזר ורבנן הניחא כו'
   היא בתמורה (שם):

   . לקיץ המזבח:לנדבת צבור
. בעליו של אשם שניתותר לנדבת יחיד

הוא עצמו מביא עולה בדמיו והוא סומך 
   עליה ושוחטה ונסכיה קריבין משלו:

גבי וערך עליה . (יומא דף לד.) כדאמר רבא
העולה דילפינן מינה מנין שלא יהא דבר 
קודם לתמיד של שחר ת''ל וערך עליה 
העולה וגו' ואמרינן מאי תלמודא ואמר 
רבא העולה משמע העולה ראשונה 
האמורה בסדר קרבנות היום הכא נמי 
עור העולה כתיב העולה ראשונה 
שהופרשה מתחילה לשם עולה ולא הבאה 

חטאת ולקמיה ממותר אשם וממותר 
פריך והא קי''ל עורה לכהנים ממדרש 

   יהוידע הכהן:
. שאין פרט למתפיס עולתו לבדק הבית

   עורה לכהנים:
. בפ' בתרא דתמורה (דף ולא מיבעיא וכו'

לב:) דקאמר עולא המתפיס עולה לבדק 
הבית אין בה אלא עיכוב גיזברים בלבד 
ומותבינן לעולא המתפיס עולה לבדק 

חטה עד שתפדה ומשני הבית אסור לשו
עולא האי דמצריך ליה פדיה מדרבנן 
מכלל מאן דמותיב בעי למימר דאורייתא 
ולענין עורה לא מיבעיא למ''ד 
מדאורייתא תפסה בה קדושת בדק הבית 
דאין עורה לכהנים אם שחטה עד שלא 
נפדית דלאו עולת איש הוא אלא עולת 

   הקדש:
. מדרבנן בעלמא אבל אלא אפי' למ''ד

רייתא לא הני מילי דמדאורייתא מדאו
לא בשר דשל מזבח הוא ואין קדושה חלה 
עליו שאינו שלו על פיו אבל עור דלאו 
ממון מזבח הוא וכהנים אכתי לא זכו ביה 

   תפוס:
. לקמן מייתי לה דאמר כמאן כרבי יהודה
   אין עורה לכהנים:

. דקאמרי ליה אם כן בטלת הא הדר ביה
אהדר להו מדרשו של יהוידע הכהן ולא 

  מידי:
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ַתְנָיא    :ּדְ
ה ִלְנָדָבה, " ָ ׁשּ   ׁשִ

ָאה ִמן ַהּמֹוָתרֹות,    ְלעֹוָלה ַהּבָ
ּלֹא ְיהּו ּכֹ עֹוָרּה, ׁשֶ ִאין ּבְ   ֲהִנים ַזּכָ

ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ   . ַרּבִ
י ְנֶחְמָיהָאַמר לֹו  ְמעֹון, ְוָאְמִרי ָלּה ַרּבִ י ׁשִ   : ַרּבִ

ל ְיהֹוָיָדע ַהּכֵֹהן ְלתָּ ִמְדָרׁשֹו ׁשֶ יטַּ ן, ּבִ   ! "ִאם ּכֵ
ַתְנָיא    :ּדְ

ַרׁש ְיהֹוָיָדע ַהּכֵֹהן"    :ֶזה ִמְדָרׁש ּדָ

ם הּוא ָאׁשֹ  ם ַלה'""ָאׁשָ א - (ויקרא ה, יט) ם ָאׁשַ ּבָ ל ׁשֶ את  ּכָ ּום ַחטָּ    ,ִמׁשּ
ם  ּום ָאׁשָ ַקח ּבֹו עֹולֹות,  -ּוִמׁשּ   ִיּלָ

ר  ׂשָ ם,  -ַהּבָ ֵ   ַלׁשּ

  ! "ַלּכֲֹהִנים –עֹוָרּה 
  

  : ָאַמר ֵליּה 
ַמאי מֹוִקים ָלּה  א ָמר, ּבְ   ? ֶאּלָ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

יׁש ְנכָ מֹוְקִמיָנא ֵליּה  ַמְקּדִ   . ָסיוּבְ
י ּוכְ  ַע ַרּבִ   . ְיהֹוׁשֻ

ְתַנן    :ּדִ
ַח, ְזָכִרים ּוְנֵקבֹות, " י ִמְזּבֵ ֵהמֹות ָהְראּויֹות ְלַגּבֵ ֶהן ּבְ יׁש ְנָכָסיו, ְוָהיּו ּבָ ְקּדִ   ַהּמַ

י ֱאִליֶעֶזר   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ְכרּו ְלצֹוְרֵכי עֹולֹות.  -ְזָכִרים    ִימָּ
ְכרּו ְלצֹוְרֵכי ִזְבֵחי -ְנֵקבֹות  ָלִמים.  ִיּמָ   ׁשְ
ֵמיֶהן  ִית.  -ּוּדְ ָאר ְנָכִסים ְלֶבֶדק ַהּבַ לּו ִעם ׁשְ   ִיּפְ

ַע  י ְיהֹוׁשֻ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
  ַעְצָמם ִיְקְרבּו עֹולֹות.  -ְזָכִרים 

ָלִמים -ּוְנֵקבֹות ְכרּו ְלצֹוְרֵכי ׁשְ    ,ִיּמָ
ְדֵמיֶהן עֹולֹות.    ְוָיִביא ּבִ

ָאר ְנָכִסים  לּו ְלֶבֶדק ַה  -ּוׁשְ ִית. ִיּפְ   ּבַ
ַע ַוֲאִפיּלּו ְל  י ְיהֹוׁשֻ יׁשֹו, ּדְ  ַרּבִ   ָאַמר: ָאָדם חֹוֵלק ֶהְקּדֵ
י  ר,  -ָהֵני ִמיּלֵ ׂשָ   ּבָ
ֵפיס –ֲאָבל עֹור     .(שקלים ד, ז) "תָּ

  
  
י ְיהּוָדה" ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ִרים ָרט ְלעֹוַלת ּגֵ   . "ּפְ
  

ר ִחיְלַקאיָאַמר ֵליּה    : ָרִביָנאלְ  ַרב ִסיַמאי ּבַ
ר ָלאו ִאיׁש הּוא?    !ַאּטּו ּגֵ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ים.  ת ְוֵאין לֹו יֹוְרׁשִ ּמֵ ָרט ְלֵגר ׁשֶ   ּפְ
  
  

  רש"י
. בי''ג שופרות שהיו ששה לנדבה

במקדש קמיירי דכתוב עליהן 
תקלין חדתין [ותקלין עתיקין] 
קינין וגוזלי עולה עצים ולבונה 
וזהב לכפרת וששה לנדבה 
ומפרש מאי ניהו ששה לנדבה: 
ה''ג ששה לנדבה לעולה הבאה 
מן המותרות שאין הכהנים 

   זכאין בעורה:
אפשר אשם לה' . אי אשם לה'

שכבר נאמר אשם לכהן כחטאת 
כאשם תורה אחת להם וגו' הא 
כיצד כל דבר הבא ממותר חטאת 
כגון מפריש מעות לחטאתו 
וניתותר מהן וממותר אשמות 
כגון הנך דאזלי לראייה דקיימא 
לן (תמורה דף יח.) כל שבחטאת 

  מתה באשם רועה:
. נמצאו שני ילקח בהן כו'

ה' בשר כתובים מקויימין אשם ל
לעולה ואשם לכהן העור והיינו 
דכתיב כסף אשם וכסף חטאות 

   לא יובא וגו':
. להא אלא מר במאי מוקי לה

   דתני לעיל פרט לעולת הקדש:
. דאמר זכרים וכרבי יהושע

עצמן יקרבו עולות והך עולת 
הקדש היא וכדמסיים ואזיל דכי 
א''ר יהושע דחייל שם מזבח 
עלייהו מעיקרא אמאי דחזי 

זבח קאמר אבל בעור מודה למ
   דחייל עלה קדושת בדק הבית:

   . לבדק הבית:המקדיש נכסיו
   . תמימים:הראויות למזבח

. זכרים ימכרו לצרכי עולות כו'
דקי''ל בתמורה (דף לג:) 
המתפיס תמימים לבדק הבית 
כשהן נפדין אינן נפדין אלא 
למזבח שכל הראוי למזבח אינו 

   יוצא מידי מזבח לעולם:
. לשם ם עצמן יקרבו עולותזכרי

אותו האיש דקסבר אדם חולק 
הקדישו ואע''ג דמקדיש סתמא 
דעתיה הוה להקריב למזבח 

   הראוי לו:
. אבל הן עצמן ונקבות ימכרו כו'

לא יקרבו שלמים עד שימכרו 
דכיון דמקדיש סתמא הכל 
הקדיש הראוי למזבח דומיא 
דבדק הבית שכולו קדוש הלכך 

בהך לדמי עולה אקדשינהו ו
עולה דרבי יהושע זכרים 
הקריבים עולות קא''ר יהודה 

   לעיל פרט לעולת הקדש:
. כלומר ואע''ג ואפי' לרבי יהושע

דאמר ר' יהושע אדם חולק 
הקדישו הראוי למזבח למזבח 
ושאינו ראוי למזבח יהא לבדק 
הבית לא שיהו כשאר קדשי 
מזבח שעורותיהן לכהנים 
דמודה הוא שהעור נתפס לבדק 

   כשאר נכסים שלו:הבית 
. דאין לה בעלים: ואין לו יורשין

ה''ג עולת איש אין לי אלא עולת 
איש עולת נשים ועבדים מנין 

  ת''ל כו':
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ַנןּתָ     :נּו ַרּבָ
   - (ויקרא ז, ח) 807"עַֹלת ִאיׁש ""

א ִין?  - "עֹוַלת ִאיׁש " ֵאין ִלי ֶאּלָ ים ַוֲעָבִדים ִמּנַ ִרים ָנׁשִ   עֹוַלת ּגֵ
ְלמּוד לוֹ  ה.  - (ויקרא ז, ח) "ָלה"עֹור ָהעֹ  :ַמרתַּ   ִריּבָ

ְלמּוד לֹוַמר ן, ַמה תַּ   ? "עַלת ִאיׁש" :ְוִאם ּכֵ
ָעְלָתה ְלִאיׁש,    עֹוָלה ׁשֶ

ֲחָטה ׁשְ ּנִ ָרט ְלׁשֶ ּה  :ּפְ    ,חּוץ ִלְזַמּנָ
  ְוחּוץ ִלְמקֹוָמּה, 

ּלֹ  עֹוָרּה. ׁשֶ ִאין ּבְ   א ְיהּו ַהּכֲֹהִנים ַזּכָ
ֲאִני ְמַר  ָמּה,ָיכֹול ׁשֶ ּלֹא ִלׁשְ ֲחָטה ׁשֶ ׁשְ ּנִ ה ׁשֶ   ּבֶ

ָעִלים   קג,ב עֹוָרּה? ^ הֹוִאיל ְולֹא ָעְלָתה ַלּבְ ִאין ּבְ   לֹא ְיהּו ּכֲֹהִנים ַזּכָ
ְלמּוד לֹוַמר: ל ָמקֹום, (ויקרא ז, ז) 808ָלה""עֹור ָהעֹ  תַּ    .ִמּכָ

א עֹור ָהעֹוָלה,  - ָלה""עֹור ָהעֹ    ֵאין ִלי ֶאּלָ
י ֳקָד  ִין? עֹורֹות ָקְדׁשֵ ים ִמּנַ   ׁשִ

ְלמּוד לֹוַמר:  ר ִהְקִריב""עֹור ָהעֹ תַּ   . (ויקרא ז, ז) ָלה ֲאׁשֶ
ים?  ים ַקּלִ ה ַאף ֳקָדׁשִ ֲאִני ְמַרּבֶ   ָיכֹול ׁשֶ

ְלמּוד לֹוַמר:  ים.  - ָלה""עֹ תַּ י ֳקָדׁשִ ל ָקְדׁשֵ ים, ַאף ּכָ י ֳקָדׁשִ   ָמה עֹוָלה ָקְדׁשֵ
ָמֵעאל אֹוֵמר:  י ִיׁשְ   ַרּבִ

א ָהעֹוָלה,  - ָלה"עֹ "עֹור הָ    ֵאין ִלי ֶאּלָ
ִין?  ים, ִמּנַ י ֳקָדׁשִ   עֹורֹות ָקְדׁשֵ

ָרּה  ְבׂשָ ּלֹא ָזכּו ּבִ ין הּוא: ּוָמה עֹוָלה, ׁשֶ עֹוָרּה.  -ְוּדִ   ָזכּו ּבְ
ָרן  ְבׂשָ כּו ּבִ ּזָ ים, ׁשֶ י ֳקָדׁשִ עֹוָרן? -ָקְדׁשֵ כּו ּבְ ּזָ ין ׁשֶ    !ֵאינֹו ּדִ

  
כ ַח יֹוִכיַח, ׁשֶ עֹור! ִמְזּבֵ ר, ְולֹא ָזָכה ּבָ ׂשָ ּבָ   ן ָזָכה ּבַ

  
ִמְקָצת.  כּו ּבְ ּזָ כֲֹהִנים ׁשֶ ִמְקָצת, ּתֹאַמר ּבְ ן לֹא ָזָכה ּבְ ּכֵ ַח ׁשֶ ִמְזּבֵ   ַמה ּלְ

יּה.  כּוּלֵ ִמְקָצת, ָזכּו ּבְ   הֹוִאיל ְוָזכּו ּבְ
  

י    אֹוֵמר: ַרּבִ
ְל  א ְלעֹור ָהעֹוָלה ּבִ ל ַעְצמֹו לֹא הּוְצַרְכנּו ֶאּלָ   ַבד, ּכָ

ר,  ׂשָ ְך ַאַחר ַהּבָ ָכל ָמקֹום ָהעֹור ְמַהּלֵ ּבְ   ׁשֶ
ָרִפין  ׂשְ ִעיִרים ַהּנִ ָרִפין ּוׂשְ ׂשְ ִרים ַהּנִ ֶהן -ּפָ ָרִפין ִעּמָ   . (ויקרא ד, יב) 809ֵהן ְועֹורֹוֵתיֶהן ִנׂשְ

את    ,ַחטָּ
ם    ,ְוָאׁשָ

ְלֵמי ִציּבּור  ָנה ַלּכֵֹהן -ְוִזְבֵחי ׁשַ   , ז) ,(ויקרא ז ַמתָּ
יִטין אֹוָתן,  -ּו ָרצ   ַמְפׁשִ

י עֹוָרן.  -לֹא ָרצּו  ּבֵ   אֹוְכִלין אֹוָתן ַעל ּגַ
ים  ים ַקּלִ ָעִלים,  -ֳקָדׁשִ   ַלּבְ

יִטין אֹוָתן,  -ָרצּו    ַמְפׁשִ
ב עֹוָרן.  -ָרצּו    אֹוְכִלין אֹוָתן ַעל ּגַ

ּה:  -ֲאָבל עֹוָלה  יט ֶאת ָהעֹ ֶנֱאַמר ּבָ ח אֹ "ְוִהְפׁשִ   . (ויקרא א, ו) ְנָתֶחיָה"ָתּה לִ ָלה ְוִנּתַ
עֹוָרּה?  ִאין ּבְ   ָיכֹול לֹא ְיהּו ַהּכֲֹהִנים ַזּכָ

ְלמּוד לֹוַמר:  ר ִהְקִריב"עֹור ָהעֹ תַּ    .(ויקרא ז, ח) "ָלה ֲאׁשֶ
  

ָרט ִלְטבּול יֹום - "לֹו ִיְהֶיה"    ,ּפְ
יּפּוִרים ר ּכִ    ,ּוְמחּוסַּ

  .ְואֹוֵנן
ר  ׂשָ ּבָ כֹול: לֹא ִיְזּכּו ּבַ ּיָ ֵאינֹו ַלֲאִכיָלהׁשֶ עֹור ׁשֶ הּוא ַלֲאִכיָלה, ִיְזּכּו ּבָ    ?ׁשֶ

ְלמּוד לֹוַמר ָרט – "לֹו ִיְהֶיה" :תַּ יּפּוִרים :ּפְ ר ּכִ    ,ִלְמחּוסַּ
   ,ּוְטבּול יֹום

  . "ְואֹוֵנן

                                                           
ר ִהְקִריב ַלּכֵֹהן לֹו ִיְהֶיה 807 ְקִריב ֶאת עַֹלת ִאיׁש עֹור ָהעָֹלה ֲאׁשֶ   ְוַהּכֵֹהן ַהּמַ
ם ּתֹוָרה ַאַחת ָלֶהם ַהּכֵֹה  808 ָאׁשָ את ּכָ ַחּטָ ר ּבֹו לֹו ִיְהֶיהּכַ ר ְיַכּפֶ   ן ֲאׁשֶ
ֵאׁש ַעל 809 ַרף אֹתֹו ַעל ֵעִצים ּבָ ן ְוׂשָ ׁשֶ ֶפְך ַהּדֶ ֲחֶנה ֶאל ָמקֹום ָטהֹור ֶאל ׁשֶ ר ֶאל ִמחּוץ ַלּמַ ל ַהּפָ ֵרף ְוהֹוִציא ֶאת ּכָ ָ ן ִיׂשּ ׁשֶ ֶפְך ַהּדֶ   ׁשֶ

  רש"י
. קרא יתירא הוא דלא העולה

איצטריך למכתב אלא העור 
   לכהן אלא לרבות בא:

. ואף הואיל ולא עלתה לבעלים
לא יזכו  על פי שהיא כשרה

   בעורה:
. כל הקרבנות אשר הקריב

   במשמע:
   . באימורים:שזכה בבשר

. עורות שכן לא זכה במקצת
שלא מצינו עור למזבח תאמר 
בכהנים שזכו במקצת בעור 

   העולה:
. אין לנו להביא כל עצמו כו'

ראיה לשאר עורות מעולה שפרט 
בה הכתוב לבדה מפני שלא 
הוצרכנו ללמוד על שאר עורות 
מה תהא עליהן אלא על של עולה 

   לבד:ב
. כדכתיב ואת ועורותיהן עמהן

   הפר ואת עורו וגו':
. שהרי לא הצריכו רצו מפשיטין

להפשיט ונתנו לכהן כמות שהן 
כדכתיב כחטאת כאשם תורה 

   אחת וגו':
. והבשר נאמר בה והפשיט

למזבח ועל העור שהזקיקו 
להפשיט לא אמור מה תהא עליו 
ולמזבח אינך יכול להביאו (זה) 

הקטר באברים  דבהדיא פרט לך
מופשטין ולא פרט לך העור 

   עמהן:
. רישיה דקרא המקריב לו יהיה

את עולת איש ועליה קאי לו 
   יהיה:

. דלא חזי פרט לאונן כו'
   להקרבה:

. כלומר שיכול לא יזכו בבשר
אע''פ שנתמעטו מלחלוק בבשר 
מלאכול לערב הוצרכו למעטן מן 

   העורות:
. מפני שיכול לא יזכו בבשר

וי לאכילה והן אינן שהוא רא
  ראוים לאכילת היום:
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יָנא יּפֹוק ִלי ִמּדִ א ַנִמי, ּתֵ א ַקּמָ   ! ְוַתּנָ

  
ַקל ָוחֹוֶמר, ָטַרח ְוכָ  ָאְתָיא ּבְ ָתא ּדְ   ַתב ָלּה ְקָרא. ִמיּלְ

  
י וְ  ָמֵעאל, ַרּבִ   ִיׁשְ

ר ִהְקִריב"ַהאי     ?ַמאי ָעֵביד ֵליּה  - "ֲאׁשֶ
  

ָרט    ,ִלְטבּול יֹום :ּפְ
יּפּוִרים ר ּכִ    ,ּוְמחּוּסַ

   .ְואֹוֵנן
  

   !"לֹו ִיְהֶיה"ְוֵתיּפֹוק ֵליּה ִמ 
  

י  ָמֵעאל ְלַטְעֵמיּה ַרּבִ   , ִיׁשְ
י יֹוָחָנן ָאַמרּדְ  ּום  ַרּבִ ָמֵעאלַר ִמׁשּ י ִיׁשְ   : ּבִ

עֹוָלה ם"לֹו ִיְהֶיה" :ֶנֱאַמר ּבָ ָאׁשָ   , (ויקרא ז, ז) "לֹו ִיְהֶיה" :, ְוֶנֱאַמר ּבָ
ן  ַהּלָ ִרין -ַמה ּלְ   , ַעְצמֹוָתיו מּוּתָ

אן  ִרין.  -ַאף ּכָ   ַעְצמֹוָתיו מּוּתָ
  

  . מּוְפֵני
ִאי ָלא מּוְפֵני  א ְלִמיְפַרךְ  -ּדְ כֵּ : ִאיּכָ ם ׁשֶ ָאׁשָ רַמה ּלְ רֹו מּוּתָ ׂשָ   . ן ּבְ

  .  ְקָרא ְיֵתיָרא הּוא - "לֹו ִיְהֶיה"
   

  
  

  רש"י
. כי היכי דנפקא ליה לרבי מדינא

ישמעאל ולמה לי קרא לעורות 
   קדשי קדשים:

. דיליף ת''ק מיניה אשר הקריב
עורות קדשי קדשים מאי עביד 

   ליה:
. כדנפקא תיפוק ליה מלו יהיה

   ליה לרבי:
. דדריש רבי ישמעאל לטעמיה
   :לו יהיה לדרשא אחריתי

. דמצי למכתב קרא יתירא הוא
עור העולה אשר הקריב לכהן 

  ולשתוק:
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ָנה          ִמׁשְ

ים שאירע בהן פסול  ָדׁשִ ל ַהּקֳ   ֵאין עֹורֹוֵתיֶהן ַלּכֲֹהִנים.   -קודם להפשיטן   ּכָ
יָטן    עֹורֹוֵתיֶהן ַלּכֲֹהִנים.  -ְלַאַחר ֶהְפׁשֵ

י ֲחִניָנא ְסַגן ַהּכֲֹה ָאַמר    : ִניםַרּבִ
ֵריָפה.  ְ יֹוֵצא ְלֵבית ַהׂשּ ַמי לֹא ָרִאיִתי עֹור ׁשֶ   ִמּיָ

י ֲעִקיָבאָאַמר    : ַרּבִ
כֹור, ְוִנְמָצא ְטֵריָפה  יט ֶאת ַהּבְ ְפׁשִ ַהּמַ ָבָריו ָלַמְדנּו, ׁשֶ עֹורֹו.  -ִמּדְ ֵיאֹותּו ַהּכֲֹהִנים ּבְ   ׁשֶ

   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 
  ֵאין "לֹא ָרִאינּו" ְרָאָיה, 

א ֶא  ֵריָפה -ּלָ ְ   .  ֵיֵצא ְלֵבית ַהׂשּ
   

ָמָרא                         ּגְ

ּלֹ  ל ׁשֶ ָרּה ּכָ ְבׂשָ ַח ּבִ ְזּבֵ עֹוָרּה. לֹא ָזכּו ַהּכֹ  - א ָזָכה ַהּמִ   ֲהִנים ּבְ
ֵטיה עֹור קֹוֶדם ְזִריָקהוְ  ַאְפׁשְ ב ּדְ   !ַאף ַעל ּגַ
  

י?  י ַמּנִ י ֶאְלָעָזר ּבְ ַרּבִ ְמעֹון ִהיא, ַרּבִ   ׁשִ
ְפֵני ַעְצמוֹ  ָאַמר:ּדְ  ה ַעל ָהעֹור ּבִ ם ְמַרּצֶ   . ֵאין ַהּדָ
  

יָטן " :ֵאיָמא ֵסיָפא סּול קֹוֶדם ֶהְפׁשֵ ֶהן ּפְ ֵאיַרע ּבָ ים ׁשֶ ָדׁשִ ל ַהּקֳ   ֲהִנים, ֵאין עֹורֹוֵתיֶהן ַלּכֹ  -ּכָ
יָטן    . ֲהִניםעֹורֹוֵתיֶהן ַלּכֹ  -ְלַאַחר ֶהְפׁשֵ

  
י,    ֲאָתאן ְלַרּבִ

ם ְמַרּצֶ ּדְ  ְפֵני ַעְצמֹו. ָאַמר: ַהּדָ   ה ַעל ָהעֹור ּבִ
  

א  י ֵריׁשָ י ֶאְלָעָזר ּבְ ַרּבִ י?ַרּבִ ְמעֹון, ֵסיָפא ַרּבִ    !ׁשִ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
י ִהיא.  א ַנִמי ַרּבִ י ִהיא, ֵריׁשָ ֵסיָפא ַרּבִ   ִמּדְ

ט קֹוֶדם ְזִריָקהוּ  ֵאין ֶהְפׁשֵ י ׁשֶ   . מֹוֶדה ַרּבִ
  

  : ָאַמר ָרָבא
א  ֵריׁשָ י ִמּדְ י ְלָעָזר ּבְ ֶא ַרּבִ ְמעֹוןַרּבִ י ֵסיָפא ַנִמי , ׁשִ י ֶאְלָעָזר ּבְ ַרּבִ ְמעֹוןַרּבִ   . ׁשִ

ט"ַמאי        ?"קֹוֶדם ֶהְפׁשֵ
ט"ּוַמאי    קד,א   ? "ַאַחר ֶהְפׁשֵ

  
ט,  ִנְראּו ְלֶהְפׁשֵ   קֹוֶדם ׁשֶ
ט.   ִנְראּו ְלֶהְפׁשֵ   ַאַחר ׁשֶ

   
  

י    ?ַמאי ַרּבִ
י ּוַמאי  י ֶאְלָעָזר ּבְ ַרּבִ    ?ְמעֹוןׁשִ ַרּבִ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

י"   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ְפֵני ַעְצמֹו.  ה ַעל ָהעֹור ּבִ ם ְמַרּצֶ   ַהּדָ

ר ׂשָ הּוא ִעם ַהּבָ סּול,    - ּוְכׁשֶ   נֹוַלד ּבֹו ּפְ
ין ְלַאַחר ְזִריָקה  ין קֹוֶדם ְזִריָקה ּבֵ ּיֹוֵצא ּבֹו.  -ּבֵ   ֲהֵרי הּוא ּכַ

ְמעֹון י ׁשִ ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ   : אֹוֵמר ַרּבִ
ְפֵני ַעְצמֹו,  ה ַעל ָהעֹור ּבִ ם ְמַרּצֶ   ֵאין ַהּדָ

הּוא  רּוְכׁשֶ ׂשָ סּולנֹוַלד ּבֹו  - ִעם ַהּבָ   , ּפְ
ּיֹוֵצא ּבֹו.  -קֹוֶדם ְזִריָקה    ֲהֵרי הּוא ּכַ
ָעה ַאַחת,   -ַאַחר ְזִריָקה  ר ׁשָ ׂשָ   הּוְרָצה ּבָ

יֶטּנּו,    ַיְפׁשִ
  . "ְועֹורֹו ַלּכֲֹהִנים

  רש"י
  מתני' 

. אלא נשרפים אין עורותיהן לכהנים
   עם עורן:

. לא ראיתי עור יוצא לשריפה
   משהופשט הכי מפרש לה בגמרא:

. ואפילו שפסול זה היה ונמצא טריפה
בו קודם הפשט הואיל ולא ניכר עד 

   ם בעורו:לאחר הפשט יאותו הכהני
. שמא לא אירע אין לא ראיתי ראיה

בימיו שימצא טריפה אחר הפשט ואם 
   אירע ושרפוה הוא לא ראה:
. הואיל אלא יצא לבית השריפה

וקודם הפשט הוה ביה: גמ' ה''ג בגמ' 
כל שלא זכה המזבח בבשרה לא זכו 
הכהנים בעורה ואע''ג דאפשטיה לעור 
קודם זריקה ול''ג כל שאין לו בבשר 

היא מאי בעיא לענין דם מרצה על דה
העור הא ההיא בכהן טמא קאמר 
אלא רישיה דהך דלעיל מהך נקט 
ואותיב הכי קתני רישא כל שלא זכה 
המזבח בבשרה כגון שאירע בו פסול 
קודם זריקה דלא היה לה לבשר שעת 
היתר למזבח לא זכו הכהנים בעורה 
ולא פליג בין שהופשט קודם הפסול 

מא אע''ג דאפשטיה בין לא הופשט אל
לעור קודם זריקה ונפסל הבשר 

   ואח''כ זרק קאמר דלא זכו בעורה:
. דאמר מני ר' אלעזר בר' שמעון היא

לקמן (דף קד.) אין הדם מרצה על עור 
חלוץ בפני עצמו בלא בשר כגון אם 
נפסל הבשר ואין הדם מרצה עליו אף 
העור לא יצא מידי מעילה להיות ניתר 

   :לכהנים אחר הפשטן
. ואפילו אירע פסול עורותיהן לכהנים
   זה קודם זריקה:

. דפליג עליה דרבי אלעזר אתאן לרבי
לקמן (שם) ואמר הדם מרצה על עור 

   חלוץ בפני עצמו בלא הרצאת בשר:
. ומודה רבי שאין הפשט קודם זריקה

אע''ג דאמר הדם מרצה על העור בפני 
עצמו היכא דאיתרמי דאיפשט קודם 

א שאין כהנים רגילין זריקה מודה הו
בכך שאסור לשהות הדם כל כך הלכך 
נמי דקתני כל שלא זכה המזבח 
בבשרה לא זכו הכהנים בעורה טעמא 
משום דפסול דקודם זריקה קודם 
הפשט הוא ומיהו היכא דאיתרמי 
דהפשיט קודם זריקה ונפסל אחר 
הפשט אע''פ שלא זכה מזבח בבשר 
יזכו הכהנים בעורה ומשנתינו דברה 

   וה:בה
. קודם זריקה קודם שנראו להפשט

אין עורותיהן לכהנים ואפי' הופשט 
ואח''כ נפסל וכל שכן כשהוא עם 
הבשר דאין דם מרצה על העור בלא 

   בשר:
. דהיינו לאחר לאחר שנראו להפשט

זריקה עורותיהן לכהנים ואפי' עורו 
עם הבשר כשנפסל כדקאמר רבי 
אלעזר דכיון שנזרק הדם והורצה 

אחת יפשיטנו ועורו  בשר שעה
   לכהנים:

. אם הופשט על העור בפני עצמו
ונפסל הבשר קודם זריקה וזרק הדם 
הותר העור דקסבר רבי אין עור פסול 
אלא הנפסל עם הבשר אבל הופשט 
קודם פסולו אפי' קודם זריקה אתיא 
זריקה ושריא ליה וכל שכן אחר 
הפשט ואחר זריקה אבל אם קודם 

זריקה הרי  הפשט נפסל ואפילו אחר
  הוא כבשר:

. קסבר רבי אלעזר ברבי שמעון כו'
בזריקה כשרה תליא היתר העור אבל 
נפסל בשר קודם זריקה אין העור 

  מותר ואפילו הופשט קודם פסולו:
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י ַר ְד ֵליָמא ּבִ  י ֱאִליֶעֶזר וְ ּבִ ְלִגי? ַרּבִ ַע ָקִמיּפַ   ְיהֹוׁשֻ

  
יָת עֹ " ם""ְוָעׂשִ ר ְוַהּדָ ׂשָ   , (דברים יב, כז) 810לֶֹתיָך ַהּבָ

י  ַע אֹוֵמרַרּבִ   : ְיהֹוׁשֻ
ם  ר -ִאם ֵאין ּדָ ׂשָ   , ֵאין ּבָ

ר  ׂשָ ם. -ִאם ֵאין ּבָ    ֵאין ּדָ
י    ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר: ַרּבִ

ֵאין י ׁשֶ ם ַאף ַעל ּפִ ר,  ּדָ ׂשָ   ּבָ
ֱאַמר:  ּנֶ ֵפְך"ׁשֶ ָ   . (דברים יב, כז) "ְוַדם ְזָבֶחיָך ִיׁשּ

ְלמּוד לֹוַמר ן, ַמה ּתַ יָת עֹ  :ִאם ּכֵ ם""ְוָעׂשִ ר ְוַהּדָ ׂשָ   ? (דברים יב, כז) לֶֹתיָך ַהּבָ
ְזִריָקה,  ר ּבִ ׂשָ ְזִריָקה, ַאף ּבָ ם ּבִ   לֹוַמר ְלָך: ַמה ּדָ

ין ֶריַוח ֵיׁש ּבֵ ַח  ָהא ָלַמְדּתָ ׁשֶ ְזּבֵ ֶבׁש ַלּמִ   . ּכֶ
  

ָאַמר: הּוְרָצה  י כְּ  -ֵליָמא ַמאן ּדְ   , ֱאִליֶעֶזרַרּבִ
ָאַמר י כְּ  -לֹא הּוְרָצה : ּוַמאן ּדְ ַע ַרּבִ   ?ְיהֹוׁשֻ

  
א  יּבָ י ּדְ ַאּלִ ִליִגיַרּבִ י ָעְלָמא ָלא ּפְ    ,ֱאִליֶעֶזר ּכּוּלֵ

א  יּבָ ִליִגי ַאּלִ י ּפְ י ּדְ ּכִ ַע, ַרּבִ   ְיהֹוׁשֻ
י כְּ  -לֹא הּוְרָצה : ָאַמרּדְ  ַמאן ַע ַרּבִ   . ְיהֹוׁשֻ

ָאַמר אן לֹא ָקָאַמר   הּוְרָצה, ָאַמר ָלְך:  :ַמאן ּדְ י ַעד ּכָ ַע ָהָתםַרּבִ ר, ְיהֹוׁשֻ ָבׂשָ א ּבְ   , ֶאּלָ
ֵסיָדא ַלּכֹ  א ּפְ ֵליּכָ   ֲהִנים. ּדְ

ֵסיָדא ַלּכֹ , ֲאָבל עֹור א ּפְ ִאיּכָ י  ֲאִפיּלוּ  -ֲהִנים ּדְ   . ַע מֹוֶדהְיהֹוׁשֻ ַרּבִ
יֲעַבד ֲהָוה ַאּדִ   , ִמיֵדי ּדַ

ַתְנָיא    :811ּדְ
ר" ׂשָ    ,ִנְטָמא ּבָ

  אֹו ִנְפָסל, 
ָלִעים,  ָצא חּוץ ַלּקְ ּיָ   אֹו ׁשֶ

י ֱאִליֶעֶזר   אֹוֵמר: ִיְזרֹוק,  ַרּבִ
ַע  י ְיהֹוׁשֻ   אֹוֵמר: לֹא ִיְזרֹוק,  ַרּבִ

ַע ּומֹוֶדה  י ְיהֹוׁשֻ ִאם ָזַרק  :ַרּבִ    . "הּוְרָצה –ׁשֶ
  
  

                                                           
ח ְיהָֹוה ֱא  810 ם ַעל ִמְזּבַ ר ְוַהּדָ ׂשָ יָת עֹלֶֹתיָך ַהּבָ ר ּתֹאֵכלְוָעׂשִ ׂשָ ח ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ְוַהּבָ ֵפְך ַעל ִמְזּבַ ָ   לֶֹהיָך ְוַדם ְזָבֶחיָך ִיׁשּ
811

ְתַנן וילנא:  ְתַנןּדִ ְתַנןּדִ ְתַנןּדִ             ::::ּדִ
 

  רש"י
. הדם מרצה על העור לאחר מ''ד

   שנפסל בשר:
. דאמר דם אע''פ כרבי אליעזר

   שאין בשר:
אליבא דר' אליעזר כ''ע לא 

. כלומר מילתיה דרבי פליגי
אלעזר ברבי שמעון דאמר לא 
הורצה ודאי פלוגתא היא דעל 
כרחך מודה הוא דאילו רבי 
אליעזר לא קאי כוותיה דהא 
קאמר יזרוק לכתחילה אף ע''פ 
שאין בשר כגון אבד או נשרף 

   אלמא זריקה מעלייתא היא:
. כי פליגי אליבא דרבי יהושע

כלומר הא דאמר דמ''ד הורצה 
ליעזר ולא כרבי יהושע כר' א

ליתא דאפילו אליבא דרבי 
   יהושע אמרה רבי למילתיה:

ה''ג עד כאן לא א''ר יהושע אלא 
. בבשר דליכא פסידא לכהנים

ע''כ לא קאמר רבי יהושע אם 
אין בשר אין דם אלא לענין 
לעלות קרבן לבעלים לחובה 
דליכא פסידא לכהנים והתורה 

   אמרה (דברים יב) הבשר והדם:
לענין עור דאיכא פסידא  אבל

דכהנים אפילו רבי יהושע 
. דלא מפסידנא להו שלא מודה

כדין ואם נשרף בשר או אבד 
קודם זריקה לכתחילה לא יזרוק 
וליכא פסידא דכהנים שהרי לא 
קרב הקרבן ואם עבר וזרק הדם 
הויא זריקה להתיר העור אע''פ 
שלא עלה לו הקרבן הקרבה הוי 

שר וקרינא ביה עור העולה א
   הקריב:

. דקתני אם מידי דהוה אדיעבד
זרק הורצה הניחא גבי נטמא 
איכא למימר הציץ מרצה אבל 
גבי יוצא לא מרצה הציץ וקאמר 
אם זרק הורצה אלמא ק''ל היה 
לו לרבי יהושע בדרשה זו דאם 
אין בשר אין דם דאם זרק 
הורצה הלכך גבי אבוד ושרוף 
נמי אע''ג דבדיעבד נמי פסול 

כיצד צולין (פסחים כדאמרינן ב
  עח:) לענין עור מיהא מודה:
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י ֲחִניָנא ְסָגן ַהּכֲֹהִניםָאַמר " ֵריָפה: ַרּבִ ְ יֹוֵצא ְלֵבית ַהׂשּ ַמי לֹא ָרִאיִתי עֹור ׁשֶ   ."ִמּיָ
  

   !?ְולֹא
ָרִפים ׂשְ ִעיִרים ַהּנִ ָרִפים ּוׂשְ ׂשְ ִרים ַהּנִ   ! ֲהֵרי ּפָ

  
   .ְלִמְצָוָתן ָלא ָקָאְמִריַנן

  
ט ְוקֹוֶדם ְזִריָקה    !ֲהֵרי קֹוֶדם ֶהְפׁשֵ

  
   .ָחלּוץ ָקָאְמִריַנן

  
ט ְוקֹוֶדם ְזִריָקה,  א ַאַחר ֶהְפׁשֵ   ְוָהִאיּכָ

י לְ  י ֶאְלָעָזר ּבְ ַרּבִ ְמעֹון ַרּבִ ְפֵני ַעְצמוֹ ּדְ ׁשִ ה ַעל ָהעֹור ּבִ ם ְמַרּצֶ   ! ָאַמר: ֵאין ַהּדָ
  

י  י ְסִביָרא ֵליּה ַרּבִ ַרּבִ   . ֲחִניָנא ּכְ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ
י ּה כְּ ֲאִפיּלּו ּתֹוְקָמ  י ֶאְלָעָזר ּבְ ַרּבִ ְמעֹוןַרּבִ    ,ׁשִ

ט קֹוֶדם ְזִריָקה ֵאין ֶהְפׁשֵ י ׁשֶ   . מֹוֶדה ַרּבִ
  

א  ְבֵני ֵמַעִיים'ְוָהִאיּכָ   ! 'ִנְמֵצאת ְטֵריָפה ּבִ
  

ְבֵני ֵמַעִיים' :ָקָסַבר ה – 'ִנְמֵצאת ְטֵריָפה ּבִ   .ְמַרּצֶ
  

ְיָקא ַנִמי ָקָתֵני ,ּדַ י ֲעִק ָאַמר "    :ּדְ   : יָבאַרּבִ
כֹור ְוִנְמָצא ְטֵריָפה  יט ֶאת ַהּבְ ְפׁשִ ַהּמַ ָבָריו ָלַמְדנּו, ׁשֶ    –ִמּדְ

עֹורוֹ  אֹותּו ַהּכֲֹהִנים ּבְ ּיֵ   . "ׁשֶ
  

ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ
  

ַמע ָלן  א ַמאי ָקא ַמׁשְ י ְוֶאּלָ   ! ֲעִקיָבאַרּבִ
  

ַמע ָלן בּוִלין :ָהא ָקא ַמׁשְ ּגְ   .ֲאִפיּלּו ּבַ
  
  

י ִחיָּ  ָאַמר אַרּבִ ר ַאּבָ י יֹוָחָנן ָאַמר יא ּבַ   : ַרּבִ
י ֲהָלָכה כְּ    .ֲעִקיָבאַרּבִ

  
י  ְוַאף ירֹו מּוְמֶחה, ַרּבִ ִהּתִ ׁשֶ א ּכְ   ֲעִקיָבא לֹא ָאַמר ֶאּלָ

ירֹו מּוְמֶחה     .לֹא –ֲאָבל לֹא ִהּתִ
  

   :ְוִהְלְכָתא
ִדְבֵרי ֲחָכִמים   , ּכְ

ר  ׂשָ ְקבּוָרה,  -ּבָ   ּבִ
ֵריָפה -ְוָהעֹור  ׂשְ   .  ּבִ

   
  

  רש"י
. דהני הכשר למצותן לא קאמר

מצותן בכך וכי קאמר ר' חנינא 
   בנשרפין מחמת פסולן:

והאיכא קודם הפשט וקודם 
. דבין לרבי בין לרבי זריקה

אלעזר ברבי שמעון נשרף לרבי 
משום דקודם הפשט ולרבי 

   אלעזר משום דקודם זריקה:
. מימי לא ראיתי רי'חלוץ קאמ

עור מופשט יוצא לבית השריפה 
והנפסל קודם הפשט עורו נשרף 

   בבשרו ואין מפשיטים אותו:
והאיכא אחר הפשט קודם 

. דלרבי אלעזר ברבי זריקה
   שמעון חלוץ ונשרף הוא:

. ומשני רבי חנינא כרבי ס''ל
דאמר הדם מרצה על העור: ה''ג 
ואב''א אפילו תימא כר' אלעזר 

ומודה רבי שאין הפשט בר''ש 
קודם זריקה. אפילו תימא רבי 
חנינא כרבי אלעזר ס''ל ודקא 
קשיא לך הא איכא אירע בו אחר 
הפשט קודם זריקה לא איתרמי 
בימיו דאפילו לרבי דאמר הדם 
מרצה על העור בפני עצמו מודה 
הוא דאין הפשט קודם זריקה 
(ולא הורגלו בכך) וכל שכן לרבי 

א הורגלו אלעזר ברבי שמעון ל
   בכך:

והאיכא נמצאת טריפה בבני 
. לא נמצא פסולו עד מעיים

שהופשט ופסול זה קודם זריקה 
וקודם הפשט היה בו דקס''ד 
דבין לרבי ובין לרבי אלעזר נשרף 
כדאמרן לרבי משום דקודם 
הפשט ולרבי אלעזר משום קודם 

   זריקה:
. הואיל ולא הוכר פסולו מרצה

ה קודם הפשט לרבי וקודם זריק
לרבי אלעזר מרצה על העור 
והבשר ישרף כשאר פסולי 

   קדשים:
. כיון אלא מאי קמ''ל רבי עקיבא

דשמעיה לרבי חנינא דאמר 
בשאר קדשים מרצה למה לי 

   לאשמועינן בכור:
. בכור בעל מום דאפילו בגבולין

הנשחט בו במדינה על מומו ולא 
התירו הכתוב אלא באכילה 
כדכתיב (דברים טו) בשעריך 

כלנו אבל אם מת עורו אסור תא
וטעון קבורה ואשמועינן רבי 
עקיבא דהיכא דלא ניכר טריפתו 
עד לאחר הפשט שראה שחיטתו 
והפשיט עורו כאילו נזרק דמו 
במקדש ונמצא טריפה לאחר 

   הפשט:
. דאין מאכילין בשר בקבורה

קדשים לכלבים ושריפה ליכא 
דאין שריפה בקדשים אלא 

ר כשהובאה לעזרה ונפסל לאח
   שחיטה:

. לא ידענא והעור בשריפה
טעמא ונראה בעיני דל''ג האי 
פירושא אלא ה''ג והלכה כדברי 
חכמים ותו לא מידי ותוספתא זו 
גירסא דתלמידי תרביצאי היא 
וטעו במה ששנינו במשנתינו 
במילתייהו דרבנן לבית השריפה 
יצא ואני אומר דרבנן לאו 
אדר''ע קיימי דאיירי בבכור 

א אדרבי חנינא קיימי בגבולין אל
  דאיירי בקדשי המקדש:
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ָנה     ִמׁשְ

ָרִפים,  ׂשְ ִרים ַהּנִ   ּפָ
ָרִפים ׂשְ ִעיִרים ַהּנִ    :ּוׂשְ

ֵהן  ְזַמן ׁשֶ ִמְצָוָתן  ּבִ ָרִפין ּכְ ן - ִנׂשְ ׁשֶ ֵבית ַהּדֶ ָרִפים ּבְ   , (ויקרא ד, יב) 812ִנׂשְ
ָגִדים ִאין ּבְ   . (ויקרא ד, כה) 813ּוְמַטּמְ

ִמְצָוָתן ָרִפין ּכְ יָרה, נִ   - ְוִאם ֵאיָנן ִנׂשְ ֵבית ַהּבִ ָרִפין ּבְ   ׂשְ
ָגִדים ִאין ּבְ    .ְוֵאיָנן ְמַטּמְ

    
מֹוטֹות.    קד,ב   ָהיּו סֹוְבִלין אֹותֹו ּבְ

   :ָיְצאּו ָהִראׁשֹוִנים חּוץ ְלחֹוַמת ָהֲעָזָרה, ְוָהַאֲחרֹוִנים לֹא ָיְצאוּ 
ָגִדים,  -ָהִראׁשֹוִנים  ִאין ּבְ   ְמַטּמְ
ְצאּו. ֵאיָנן ְמַטּמְ  -ְוָהַאֲחרֹוִנים  ּיֵ ָגִדים ַעד ׁשֶ   ִאין ּבְ

ָגִדים.  -ָיְצאּו ֵאּלּו ְוֵאּלּו  ִאין ּבְ   ְמַטּמְ
ְמעֹון י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ִאין ן.  ,ֵאיָנן ְמַטּמְ רּוּבָ ת ָהאּור ּבְ ּיּוּצַ   ַעד ׁשֶ
  

ר  ׂשָ ְך ַהּבָ ָגִדים -ִניתַּ א ּבְ ֹוֵרף ְמַטּמֵ   .  ֵאין ַהׂשּ
   

ָמָרא                         ּגְ

  ? יָרה""ּבִ ַמאי 
  

ר ָחָנהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנן ָאַמר ַרּבָ   : ַרּבִ
מוֹ  ִית, ּו"ִביָרה" ׁשְ ַהר ַהּבַ   . ָמקֹום ֵיׁש ּבְ

  
  ָאַמר:  ֵריׁש ָלִקיׁש וְ 

יָרה",  ִית ּכּוּלֹו ָקרּוי "ּבִ ל ַהּבַ   ּכָ
ֶנֱאַמר ר ֲהִכינֹוִתי"": ׁשֶ יָרה ֲאׁשֶ   .  (דברי הימים א כט, יט) 814ַהּבִ

   
  
  

ר ֲאבּוהַּ ָאַמר  ַרב ַנְחָמןר ָאַמ  ה ּבַ   : ַרּבָ
ִנין ֵהן ׁשָ ית ַהּדְ ה ּבֵ לׁשָ   : ׁשְ

דֹול  ן ּגָ ׁשֶ ית ַהּדֶ ֲעָזָרהּבֵ ם ׂשֹוְרִפין ,ָהָיה ּבָ ָ ׁשּ ים,   :ׁשֶ י ֳקָדׁשִ סּוֵלי ָקְדׁשֵ   ּפְ
ים ים ַקּלִ   , ְוֵאימּוֵרי ֳקָדׁשִ

ָרִפיןָפ וּ  ׂשְ    ,ִרים ַהּנִ
ָרִפי ׂשְ ִעיִרים ַהּנִ סּול קֹוֶדם ְזִריָקה -ן ּוׂשְ ֶהן ּפְ ֵאיַרע ּבָ   . ׁשֶ

ם ׂשֹוְרִפיןוּ  ָ ׁשּ ִית, ׁשֶ ַהר ַהּבַ ן ַאֵחר ָהָיה ּבְ ׁשֶ ית ַהּדֶ ָרִפים    :ּבֵ ׂשְ ִרים ַהּנִ    ,ּפָ
ָרִפים  ׂשְ ִעיִרים ַהּנִ סּול ַאַחר ְזִריָקה.  -ּוׂשְ ֶהן ּפְ ֵאיַרע ּבָ   ׁשֶ

לֹ  - ְכִמְצָוָתןוּ    . ׁש ַמֲחנֹותחּוץ ְלׁשָ
   :ֵני ֵלִויּתָ 
ִנין ֵהן: " ׁשָ ית ַהּדְ ה ּבֵ לׁשָ   ׁשְ

ם ׂשֹוְרִפין ָ ׁשּ ֲעָזָרה, ׁשֶ דֹול ָהָיה ּבָ ן ּגָ ׁשֶ ית ַהּדֶ ים,   :ּבֵ י ֳקָדׁשִ סּוֵלי ָקְדׁשֵ   ּפְ
ים,  ים ַקּלִ   ְוֵאימּוֵרי ֳקָדׁשִ

ָרִפים ׂשְ    ,ּוָפִרים ַהּנִ
ָרִפים  ׂשְ ִעיִרים ַהּנִ סּול, -ּוׂשְ ֶהן ּפְ ֵאיַרע ּבָ    ׁשֶ

ין קֹוֶדם ְזִריָקה    ,ּבֵ
ין ְלַאַחר ְזִריָקה.    ּבֵ

ם ׂשֹוְרִפין ָ ׁשּ ִית, ׁשֶ ַהר ַהּבַ ן ַאֵחר ָהָיה ּבְ ׁשֶ ָרִפין  :ּוֵבית ַהּדֶ ׂשְ ִרים ַהּנִ    ,ּפָ
ָרִפין  ׂשְ ִעיִרים ַהּנִ יִציָאָתן.  -ּוׂשְ סּול ּבִ ֶהן ּפְ ֵאיַרע ּבָ   ׁשֶ

לֹׁש ַמֲחנֹות    ."ּוְכִמְצָוָתן, חּוץ ְלׁשָ

                                                           
ֵאׁש ַעל 812 ַרף אֹתֹו ַעל ֵעִצים ּבָ ן ְוׂשָ ׁשֶ ֶפְך ַהּדֶ ֲחֶנה ֶאל ָמקֹום ָטהֹור ֶאל ׁשֶ ר ֶאל ִמחּוץ ַלּמַ ל ַהּפָ ָ  ְוהֹוִציא ֶאת ּכָ ן ִיׂשּ ׁשֶ ֶפְך ַהּדֶ   ֵרףׁשֶ
ּפְֹך ֶאל ְיסֹוד ִמְזבַּ  813 מֹו ִיׁשְ ח ָהעָֹלה ְוֶאת ּדָ עֹו ְוָנַתן ַעל ַקְרנֹת ִמְזּבַ ֶאְצּבָ את ּבְ ם ַהַחּטָ   ח ָהעָֹלהְוָלַקח ַהּכֵֹהן ִמּדַ
יָך ְוַלֲעׂשֹות ַהּכֹל ְוִלְבנ 814 מֹור ִמְצֹוֶתיָך ֵעְדֹוֶתיָך ְוֻחּקֶ ֵלם ִלׁשְ ן ֵלָבב ׁשָ לֹמֹה ְבִני תֵּ ר ֲהִכינֹוִתיְוִלׁשְ יָרה ֲאׁשֶ   ֹות ַהּבִ

  רש"י
  מתני' 

. חוץ לג' נשרפין בבית הדשן
   מחנות כדיליף לקמן בפירקין:

. לעסוקין בהן ומטמאין בגדים
כדכתיב (ויקרא טז) והשורף 

   אותם וגו':
. שנפסלו טעונין שלא כמצותן

   שריפה כשאר פסולי קדשים:
. פעמים בעזרה בבית הבירה

הבית כדאמרינן פעמים בהר 
  בגמרא:

. הנשרפין היו סובלין אותו
   כמצותן במוטות לקמן יליף לה:

. בני אדם הנושאין הראשונים
במוט אותן שבראש האחר 

   יוצאים ראשונים:
. האחרונים בגמרא עד שיצאו

   יליף לה:
. דגמרה שריפתן אין ניתך הבשר

המסייע שוב בהן מטמא בגדים 
אבל מקמי הכי כל המסייעין 

ת שריפה מטמאין בגדים בשע
   וכולה יליף בגמרא:

  
  גמ' 

ששם שורפים פסולי בשר 
. שמחיצת קדשי קדשים

אכילתן בעזרה ופסולי אימורים 
אפילו של קדשים קלים דהואיל 
והקטרת הכשירין בעזרה אף 
שריפת פסוליהן בעזרה כדילפינן 
בפסחים בפרק כל שעה (דף כד.) 

   מבקדש באש תשרף:
גיע זמנו . שלא הקודם זריקה

   לצאת לפיכך נשרפין בעזרה:
. שהגיע זמנו לצאת אחר זריקה

   לפיכך נשרפין חוץ לעזרה:
. וכשהן נשרפין כמצותן וכמצותן

   שלא אירע בהן שום פסול:
. כדילפינן נשרפין חוץ לג' מחנות

   בפירקין:
. הואיל ועדיין בין לאחר זריקה

   לא יצאו:
  . לאחר שיצאו:ביציאתן
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        קד, בקד, בקד, בקד, ב . 19
י ִיְרְמָיהֵעי ּבָ    : 815ַרּבִ

ָרִפים ׂשְ ִעיִרים ַהּנִ ָרִפים ּוִבׂשְ ׂשְ ָפִרים ַהּנִ ּתֹוִעיל ּבְ   ? ִליָנה ַמהּו ׁשֶ
  

ַבר ֲאִכיָלה, ֲאָבל ָהֵני  :ִמי ָאְמִריַנן ר ּדְ ׁשָ ּבָ ָיא ִליָנה ּבְ י ְמַהּנְ ָלאו ּכִ ֵני ֲאִכיָלה ִניְנהּו ּדְ   . לֹא -ּבְ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

ָנאָלא    ? ׁשְ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ֲעָיא ֵליּה לְ  ָתא ִאיּבַ ֵייָהא ִמיּלְ ְטָנא ֵליּה ֵמָהאַאּבַ   : , ּוְפׁשַ

ֵריָפָתן  ִרים ּוִבׂשְ ֲאִכיַלת ּפָ ב ּבַ ֵ ִאם ִחיׁשּ ִוין ׁשֶ ּלֹ  -ְוׁשָ לּוםׁשֶ ה ּכְ   .  א ָעׂשָ
   

ָבהְד ִמ  ַמאי ָלאו ְסָלה - ַמֲחׁשָ   , לֹא ּפָ
ְסָלה -ִליָנה     .ַנִמי לֹא ּפָ

  
ָבה הּוא  ְסָלה, ּדְ ְוִדְלָמא ַמֲחׁשָ   לֹא ּפָ

ְסָלה!  -ֲאָבל ִליָנה    ּפָ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ָרִפין " ׂשְ ִעיִרים ַהּנִ ָרִפים ּוׂשְ ׂשְ ִרים ַהּנִ ׁשּו,  -ּפָ הּוְקּדְ ֶהן ִמׁשֶ   מֹוֲעִלין ּבָ

ֲחטּו  ֵסל -ִנׁשְ רּו ִליּפָ ְטבּול יֹום  :הּוְכׁשְ    ,ּבִ
יּפּוִר  ר ּכִ    ,יםּוִבְמחּוסַּ

  . (מעילה ט, א) "ּוְבִליָנה
רַמאי ָלאו  ׂשָ    .ִליַנת ּבָ

  
  . לֹא, ִליַנת ֵאימּוִרין

  
ָקָתֵני ֵסיָפא    :ְוָהא ִמּדְ

ר" ׂשָ ְך ַהּבָ ּיּותַּ ן ַעד ׁשֶ ׁשֶ ֵבית ַהּדֶ ֶהן ּבְ ן מֹוֲעִלין ּבָ   , "ּכּוּלָ
ֵסיָפא  ר,  -ִמּדְ ׂשָ   ּבָ

א ַנִמי  ר -ֵריׁשָ ׂשָ   ! ּבָ
  

   !?ִמיֵדי ִאיְרָיא
ר,  -ֵסיָפא  ׂשָ   ּבָ
א     !ֵאימּוִרין –ֵריׁשָ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ָתֵני    : ֵלִויּדְ
יִציָאָתן... " סּול ּבִ ֶהן ּפְ ֵאיַרע ּבָ   . "ׁשֶ

  .ַמאי ָלאו ִליָנה
  

סּול טּוְמָאה  לֹא,    , ּפְ
סּול ְיִציָאה    .ּפְ

  
  

  

                                                           
  שיטה מקובצת גורס רבי אלעזר 815

  רש"י
   . לפוסלן אם לנו:למהו שתועי

. עולה או בבשר דבר אכילה
אימורין שהן לאכילת מזבח אבל 
הני דלשריפה קיימי דלא אשכחן 
לה אלא או באכילת מזבח 
כדכתיב (שמות כג) לא ילין חלב 
חגי וגו' או באכילת אדם 
   כדכתיב (שם יב) לא תותירו וגו':

. ושוין ר''ש ושוין שאם חישב כו'
'ש (לעיל וחכמי' שנחלקו בפ' ב'

מג.) אם פיגול נוהג בחטאות 
הפנימיות שאם חישב לאכול 
מבשר הפרים למחר או אם 
חישב בשחיטה על מנת לשורפן 
חוץ לג' מחנות למחר לא עשה 
כלום דמחשבת אכילה בדבר 
שדרכו לאכול בעינן והני לאו 
דרכן לאכול וגבי שריפה נמי 
אע''ג דכי אורחיה חשיב אכילת 

עינן לפגל מזבח או אכילת אדם ב
ומ''ד פיגול נוהג בפנימיים כגון 
אם חישב על הקטרת אימורים 

   להקריבו למחר:
. בבשרו לינה נמי לא פסלה

קס''ד דאי לינה פסלה מחשבת 
   לינה נמי פסלה:

. דבמידי דהקטרה לינת אימורין
   ודאי פסלה לינה:
. דכל זמן שלא עד שיותך הבשר

   נעשית מצותן מועלין בהן:
ן מעילה בבשר . לענימדסיפא

   איירי:
. לענין לינה לענין בשר רישא נמי

   קאמר:
   . במתניתא דלעיל:דתני לוי

. כגון שיצאו לפני ופסול יציאה
זריקת דמים שעדיין לא הגיע 

  זמנן לצאת:
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        קד, בקד, בקד, בקד, ב . 20
י ֶאְלָעָזרֵעי ּבָ    : ַרּבִ

ָפ  ּתֹוִעיל ּבְ ָרִפים? ְיִציָאה ַמהּו ׁשֶ ׂשְ ִעיִרים ַהּנִ ָרִפים ּוׂשְ ׂשְ   ִרים ַהּנִ
  

ֲעָיא ֵליּה    ! ַמאי ָקִמיּבָ
  

א ָאַמר ר ַאּבָ י ִיְרְמָיה ּבַ   : ַרּבִ
ָאַמר ַמאן ּדְ א ּדְ יּבָ יַע ְזַמּנֹו ָלֵצאת.  :ַאלִּ   ֲעַדִיין לֹא ִהּגִ

  
ר  :ִמי ָאְמִריַנן ׂשָ י ּבָ   ,ֵאין סֹופֹו ָלֵצאת חֹוָבהּדְ ָהֵני ִמיּלֵ

   ?לֹא –סֹוָפן ָלֵצאת חֹוָבה ּדְ ָבל ָהֵני ֲא 
ְלָמא    :אֹו ּדִ
יַע ְזַמּנֹו ָלֵצאת?  ,ָהָכא ַנִמי   לֹא ִהּגִ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ָתֵני    : ֵלִויּדְ
יִציָאתוֹ " ...  סּול ּבִ ֵאיַרע ּבֹו ּפְ   . "ׁשֶ

סּול ְיִציָאה   .ַמאי ָלאו ּפְ
  

סּול טּוְמָאה  לֹא,     ,ּפְ
  ּוְפסּול ִליָנה. 

  
  
  
  

  רש"י
. לפוסלן אם יציאה מהו שתועיל

יצאו מן העזרה לפני זריקת 
   דמים:

. אמאי מאי קמיבעיא ליה
   צאת:תיפסול הרי סופן ל

. כי קא א''ר ירמיה בר אבא
מיבעיא ליה אליבא דמאן דפסיל 
בשר קדשים קלים שיצא לפני 
זריקת דמים משום דעדיין לא 
הגיע זמנו לצאת בפרק כל 
התדיר (לעיל פט:) הכא מאי מי 
אמרינן הני מילי בבשר קדשים 
קלים דאין סופן חובה לצאת 
אבל הני שסופן לצאת חובה לא 

   מיפסלי ביציאתן:
. דקאי לא פסול טומאה ולינה

הכא ומדחי ליה קאי הכא ומדחי 
  ליה:
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        קה, אקה, אקה, אקה, א    ––––קד, ב קד, ב קד, ב קד, ב  . 21
י ֶאְלָעָזרֵעי ּבָ    : ַרּבִ

ִמיעּוט ֵאֶבר  ָצא רּוּבֹו ּבְ ּיָ ָרִפים ׁשֶ ׂשְ ִעיִרים ַהּנִ ָרִפים ּוׂשְ ׂשְ ִרים ַהּנִ   ? ַמהוּ  -ּפָ
  

ֵדיַנן ֵליּה  - ֵאֶברּדְ ַהְך ִמיעּוָטא  א ׁשָ ַתר רּוּבָ    ?ְוָהא לֹא ָנְפָקא ֵליּה  ,ּבָ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

א  ַתר רּוּבָ ֵדיַנןְב ּדִ ּבָ   ? ֵהָמה ׁשָ
  

א  ַתר רּוּבָ ְבֵהָמה ְוָאְזִליַנן ּבָ א ּדִ ְבִקיַנן רּוּבָ ָלא ׁשָ יָטא ּדְ ׁשִ   ֵאָבִרים! ּדְ ּפְ
  

א רֹוב ֵאֶברׁשֶ : ֶאלָּ   , ָיָצא ֶחְציֹו ּבְ
ֵדיַנן ֵליּה, וְ ^ֵאֶבר ּדְ ַהאי ִמיעּוָטא    קה,א ַתר רֹוב ֵאֶבר ׁשָ   . ָהא ְנַפק ֵליּה ּבָ

ְלָמא    :אֹו ּדִ
ֵדיַנן ֵליּה ּבָ  ֵהָמה ׁשָ   ? ַתר ּבְ
  

  . ֵתיקוּ 
  
  

ר ַרב הּוָנא ה ּבַ    ,ַגְבֵריַמְתֵני ָלּה ּבְ  ַרּבָ
ֵרי  ָלָתא ּוָפׁשּו ְלהּו תְּ ֵני ָאָדם, ּוְנַפקּו ּתְ ה ּבְ ָ ִקין ּבֹו ֲחִמׁשּ ִמְתַעּסְ    ?ַמאי –ּבְ

  
ִקין ָאְזִליַנן ַתר רֹוב ִמְתַעּסְ    ,ּבָ

   :אוֹ 
ֵהָמה ָאְזלִ  ַתר ּבְ   ? יַנןּבָ

  
   .ֵתיקוּ 

  
  
  
  

  רש"י
. ומיעוט אחד מן שיצא רובו

האברים משלים לרובא של 
   בהמה ליציאתה:

. מי הוי יציאה לטמא את מהו
המתעסקין בהוצאת רובן או לא 
הוי יציאה מי אמרינן שדי 

בתר רוב האבר  מיעוטא דאבר
 והוה ליה כמאן דלא נפק ואין
כאן רוב הבהמה לחוץ ולענין 
טומאת בגדים מחוץ למחנה בעי 
(האי מיעוטא דאבר שיצא 

   לחוץ):
. של פר ברוב אלא שיצא חציו

אבר בחצי הפר (הג''ה) יצא רוב 
אחד מן האברים ומיעוטו בחצי 
הפר שבפנים האי מיעוטא דאבר 
שנשאר בפנים בתר רובא דאבר 
שיצא שדינן ליה והוה ליה כמאן 

תכח רוב בהמה דנפק ואש
   מבחוץ:

. דמיחבר או דלמא בתר בהמה
בה והיכא דאיתא שדינן לה 
ואע''ג דלאו רובא דבהמה היא 
אלא פלגא וליכא למימר 
כדאמרן לעיל שבקינן רובא 
דבהמה אפילו הכי כיון דאין 
האבר נתוק לא אזלינן ביה בתר 
רובא ולא הויא יציאה ואם 

   נטמא הפר שורפו בפנים:
בעיא ברובא . להך מתני לה

  דמניינא דגברי:



495  ""ְטבּול יֹום –מסכת זבחים פרק י"ב 

        קה, אקה, אקה, אקה, א . 22
י ֶאְלָעָזרֵעי ּבָ    : ַרּבִ

ְצאּו  ּיָ ָרִפים ׁשֶ ׂשְ ִעיִרים ַהּנִ ִרים ּוׂשְ    ?ַמהוּ  – ְוָחְזרוּ ּפָ
  

ּמּו ְלהוּ  :ִמי ָאְמִריַנן ָנְפִקי ְלהּו ִאיּטַ יָון ּדְ   , ּכֵ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

ֲהדּור ֲהדּור יָון ּדַ   ? ּכֵ
  

ר ֶמֶמ  ָאַמר א ּבַ י ַאּבָ   : לַרּבִ
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

מֹוטֹות. "   ָהיּו סֹוְבִלין אֹוָתן ּבְ
  ָיְצאּו חּוץ ְלחֹוַמת ָהֲעָזָרה,  -ָהִראׁשֹוִנים 
   :לֹא ָיְצאוּ  -ְוָהַאֲחרֹוִנים 

ְצאּו חּוץ ְלחֹוַמת ָהֲעָזָרה  ּיָ ָגִדים,  -ָהִראׁשֹוִנים ׁשֶ ִאין ּבְ   ְמַטּמְ
ָגִדי -ְוָהַאֲחרֹוִנים  ִאין ּבְ ְצאוּ ֵאין ְמַטּמְ ּיֵ   , "ם ַעד ׁשֶ

ךְ  ְעּתָ ּמוּ  :ְוִאי ָסְלָקא ּדַ ָנְפִקי ְלהּו ִאיּטַ יָון ּדְ א ,ּכֵ ּמֵ ֵאי ִליּטַ ּוָ א ּגַ ִאיּכָ    .ָהָנְך ּדְ
  

  : ָרִביָנאָאַמר 
ָרא    !?ְוִתְסּבְ

ֵעיָנא  ֲחֶנה"ְוַאַחר ָיבֹ "ָהא ּבָ   ! (ויקרא טז, כח) 816א ֶאל ַהּמַ
  

א י  ,ֶאלָּ   ? ֵעי ָלּה ֶאְלָעָזר ֵהיִכי ּבָ ַרּבִ
  

ַבקּוְלֵסי ה ּבְ ְנִקיִטי ּלָ גֹון ּדִ   .  ּכְ
   

  
  

                                                           
ֲחֶנה 816 ִים ְוַאֲחֵרי ֵכן ָיבֹוא ֶאל ַהּמַ ּמָ רֹו ּבַ ׂשָ ָגָדיו ְוָרַחץ ֶאת ּבְ ס ּבְ ֵרף אָֹתם ְיַכּבֵ   ְוַהׂשּ

  רש"י
. קס''ד לענין שיצאו וחזרו מהו

טומאת בגדים של אלו 
   שהוציאום קמיבעיא ליה:

   . בגדיהם:איטמו להו
. והוו להו כמי כיון דהדור הדור

   שלא יצאו:
. הנך דאיכא גוואי נמי נטמאו

דהא יציאה לענין טומאת בגדים 
בפרים כתיבא יוציא אל מחוץ 

וגו' ומיניה ילפינן  למחנה ושרפו
לקמן בפירקין (דף קה:) לומר לך 
כיון שיצא הפר חוץ למחנה אחת 
מטמא בגדים אע''פ דלא נפוק 
גברי נטמאו אלא לאו משום 
דאמר דאי הדר הדור וכל שכן 
אלו שמוחזרים ועומדין שהרי 

   לא יצאו:
. דהך אמר רבא ותסברא

   דקמייתי ראיה מילתא היא:
. המחנההא בעינן ואחר יבא אל 

אלמא קרא בדנפיק לבראי קאי 
דכל כמה דלא נפק לא קרינא 
ביה ואחר יבא וכיון דלא קרינא 
ביה ואחר יבא לא קרינא ביה 

   יכבס בגדיו:
ופרכינן אלא ר' אלעזר היכי בעי 

. דכיון דבהכי תליא מילתא לה
מכי נפק קרינא ביה יכבס בגדיו 
ואי אהדרינהו ואתו אחריני 

להו  לאפוקינהו אפי' חשבת
מוציאין לא מטמאו הנך בתראי 
עד דנפקי דהא לא קרינא בהו 

   ואחר יבא:
. שאחזום דנקיטי לה בבקולסי

במקלות ועומדין מבחוץ 
להוציאם לאחר שחזרו 
וקמיבעיא ליה מי אמרינן כיון 
שיצאו חוץ לעזרה כל העסוקים 
בהן מכאן ואילך חוץ לעזרה 
מטמאין בגדים או דלמא כיון 

דנפקי לא דהדור הדור ועד 
מטמאו: בקולסי בלשון הש''ס 
ירושלמי מקל וראיתי דוגמתו 
בצילמי תרח נטל בקולסא 

  ותברינון:
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        קה, אקה, אקה, אקה, א . 23
נַ ּתָ    :ןנּו ַרּבָ
ִרים"    ,ּפָ

   ,ּוָפָרה
ַח  ּלֵ תַּ ׁשְ ִעיר ַהּמִ ַח,   :ְוׂשָ ּלֵ   ַהְמׁשַ

ֹוְרָפן    ,ַהׂשּ
ָגִדים.  - ְוַהּמֹוִציָאן א ּבְ   ְמַטּמֵ
ָגִדים,   -ְוֵהן ַעְצָמן  ִאין ּבְ   ֵאין ְמַטּמְ

ִקין,                                                 ִאין אֹוָכִלין ּוַמׁשְ   ֲאָבל ְמַטּמְ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   . ַרּבִ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
ָרה    ,ּפָ

ִקין,  -ּוָפִרים  ִאין אֹוָכִלין ּוַמׁשְ   ְמַטּמְ
ַח  ּלֵ תַּ ׁשְ ִעיר ַהּמִ א,    -ׂשָ   ֵאינֹו ְמַטּמֵ

א אֹוָכִלין וּ  הּוא ַחי, ְוַהַחי ֵאינֹו ְמַטּמֵ ִקיןׁשֶ   .  "ַמׁשְ
  

ָלָמא לְ  ׁשְ י ּבִ ֵבי ַרּבִ ְדָתָנא ּדְ י ֵמִאיר, ּכִ ָמֵעאל, ַרּבִ   ִיׁשְ
ֵבי  ָתָנא ּדְ ָמֵעאלּדְ י ִיׁשְ   : ַרּבִ

ל ֶזַרע ֵזרּוַע""   – )ז(ויקרא יא, ל 817"ַעל ּכָ

ֵאין סוֹ  ָרִעים ׁשֶ ֵמא טּוְמָאה ֲחמּוָרהַמה ּזְ ר  - ָפן ִליטָּ   ּוְצִריִכין ֶהְכׁשֵ
ל ׁשֶ  ֵמא טּוְמָאה ֲחמּוָרה ַאף ּכָ ר.  -ֵאין סֹוָפן ִליטָּ   ְצִריִכין ֶהְכׁשֵ

ֵמא טּוְמָאה ֲחמּוָרה,  ּסֹוָפּה ִליטָּ   ָיְצָתה ִנְבַלת עֹוף ָטהֹור, ׁשֶ
ר   . "ְוֵאין ְצִריָכה ֶהְכׁשֵ

ַנן א ְלַרּבָ ֵבי  ,ֶאלָּ ָתָנא ּדְ י ִאי ִאית ְלהּו ּדְ ָמֵעאלַרּבִ ִעיר ַהּמִ  - ִיׁשְ ַח ֲאִפיּלּו ׂשָ ּלֵ ּתַ   ! ׁשְ
ָרה ּוָפִרים ְמָנַלן -ִאי ֵלית ֵליּה    ? ֲאִפיּלּו ּפָ

  
י ֲאָתא  יִמיּכִ    :ָאַמר ַרב ּדִ

ַמֲעָרָבאָאְמִרי  קֹום ַאֵחר :ּבְ ר טּוְמָאה ִמּמָ   .  ְצִריִכין ֶהְכׁשֵ
   

  
  
  
        
        

                                                           
ֵרַע ָטהֹור הּוא 817 ר ִיּזָ ל ֶזַרע ֵזרּוַע ֲאׁשֶ ְבָלָתם ַעל ּכָ   ְוִכי ִיּפֹל ִמּנִ

  רש"י
השורף פרה אדומה ופרים 

. פרה הנשרפים מטמאין בגדים
בהדיא כתיב בה (במדבר יט) 
פרים פר כהן משיח ופר העדה 
ופר יום הכיפורים גמרי מקרא 
יתירא דחטאת חטאת בשילהי 

ים שנתערבו (לעיל פג.) כל הזבח
ופר יוה''כ בהדיא כתיב (ויקרא 

   טז):
. פרה והן אינן מטמאין בגדים

ופרים עצמן אין מטמאין בגדים 
הנוגעין בהן בלא מתעסקין אבל 
מטמאין אוכלין ומשקין הנוגעין 

   בהן ולקמן מפרש טעמא:
כדתנא דבי ר' ישמעאל מה 
זרעים שאין סופן לטמא טומאה 

   ובגדים: . כגון אדםחמורה
. דבר המכשירן וצריכין הכשר

לקבל טומאה כגון נתינת מים 
   ומגע שרץ:

. אף כל שאין סופו לטמא כו'
כגון שאר אוכלין אבל הני פרה 
ופרים ושעיר הואיל וסופן לטמא 
אדם ובגדים כגון המתעסקין 
בהן אין צריכין הכשר טומאה 
הלכך מטמאו מחיים ואע''ג דלא 
 איטמויי שאר בעלי חיים

דעלמא: אלא לרבנן אי דאית 
להו דתנא דבי רבי ישמעאל אפי' 
שעיר המשתלח ואי לית להו 
דתנא דבי רבי ישמעאל פרה 
ופרים מנא להו. הרי טהורין הן 
ולא נאמרה בהן טומאה אלא 

   למתעסקים בהן:
אמרי במערבא צריכין הכשר 

. הא דתנא טומאה ממקום אחר
דבי רבי ישמעאל ה''ק כל שאין 

א טומאה חמורה צריך סופו לטמ
הכשר טומאה ממקום אחר 
שיגע בשרץ או בנבילה ולא 
שיטמאו מאיליו אבל מי שסופו 
לטמא טומאה חמורה אין צריך 
ליגע בטומאה ומטמא טומאת 
אוכלין מאיליו כגון פרה ופרים 
אבל חזי לטומאה מיהת בעלמא 
בעינן ולא בעלי חיים דלא 
אשכחן בבהמות בעלי חיים 

  מטמאין:
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י ֵעי ּבָ    : ֶאְלָעָזרַרּבִ

יְּ  ָרִפים ַמהּו ׁשֶ ׂשְ ִעיִרים ַהּנִ ִרים ּוׂשְ אּו ּפָ ְפִניםַטּמְ ִקין ּבִ חּוץ אֹוָכִלין ּוַמׁשְ ּבַ   ? ּכְ
  

ִמי ה ּדָ ר ַמֲעׂשֶ ְמחּוּסַ ר ְיִציָאה ּכִ   . ְמחּוּסַ
   :אוֹ 
  ? לֹא

  
ָטּה  ׁשְ ָבֲעָיא ֲהַדר ּפַ ַתר ּדְ   : ּבָ

ֵמי ה ּדָ ר ַמֲעׂשֶ ְמחּוּסַ ר ְיִציָאה ּכִ   .  ְמחּוּסַ
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        בבבב----קה, אקה, אקה, אקה, א . 25
יּה ּבְ  י ָעא ִמיּנֵ רַרּבִ א ּבַ מּוֵאל ַאּבָ י ֵמ  ׁשְ אַרּבִ ר ַאּבָ יא ּבַ   : ִחּיָ

י ִנְבַלת עֹוף ָטהֹור, לְ    ֵמִאיר, ַרּבִ
ִית ּזַ א ּכַ ַטּמֵ ּיְ   ? ַמהּו ׁשֶ

  
א ְלַאְרָעא  ַמְחּתָ ֵעי ָלךְ  -ּדְ יּבָ   , ָלא ּתִ

פּוֵמיּה  ָנֵקיט ּבְ ֵעי ָלךְ  -ּדְ יּבָ    ,ָלא ּתִ
ֵעי ָלְך  יּבָ י ּתִ יֵדיּה  -ּכִ ָנֵקיט ֵליּה ּבִ   .ּדְ

  
ר ְקִריָבה  ֵמי  -ְמחּוּסַ ה ּדָ ר ַמֲעׂשֵ ְמחּוּסַ   ּכִ

   :אוֹ 
  לֹא? 

  
ָטּה  ׁשָ ָבֲעָיא ֲהַדר ּפְ ַתר ּדְ      :ּבָ

ר ְקִריָבה    קה,ב ֵמי -ְמחּוּסַ ה ּדָ ר ַמֲעׂשֶ ְמחּוּסַ   . ָלאו ּכִ
  

  : ֵאיִתיֵביּה 
ִנְבַלת עֹוף ָטהֹור, " ָבִרים ֶנֶאְמרּו ּבְ ר ּדְ ה ָעׂשָ לׁשָ   ׁשְ

ָבה, ְוֶזה ֶאָחד ֵמֶה    ן: ְצִריָכה ַמֲחׁשָ
ר,    ְוֵאין ְצִריָכה ֶהְכׁשֵ

יָצה ַכּבֵ א טּוְמַאת אֹוָכִלין ּבְ   . (טהרות א, א) "ּוְמַטּמָ
י ַמאי ָלאו     !יאֵמִאיר ִה ַרּבִ

  
ַנן ִהיא.    לֹא, ַרּבָ

  
א:  ר"ְוָהא ָקָתֵני ֵריׁשָ ָבה ְוֵאין ְצִריָכה ֶהְכׁשֵ   . "ְצִריָכה ַמֲחׁשָ

ְמַעּתְ  י  ?ֵליּה ַהאי ְסָבָראּוַמאן ׁשָ   ֵמִאיר, ַרּבִ
א  ֵריׁשָ י ּוִמּדְ י ֵמִאיר, ֵסיָפא ַנִמי ַרּבִ   ֵמִאיר! ַרּבִ

  
   ?!ִמיֵדי ִאיְרָיא

ְדִאיָת  -ָהא    ,אּכִ
ְדִאיָתא –ְוָהא     .ּכִ

  
ָקָתֵני ֵסיָפא ִחיָטָתּה ּוְמִליָקָתּה ְמַטֶהֶרת ְטֵריָפָתּה ִמּטּוְמָאָתּה " :ְוָהא ִמּדְ   . א, א) (טהרות "ׁשְ

ְמַעּתְ ֵליּה ַהאי ְסָבָרא י  ?ַמאן ׁשָ   ֵמִאיר, ַרּבִ
א ְוֵסיָפא  י ֵריׁשָ ַנן, ֵמִאירַרּבִ    ?!ּוְמִציֲעָתא ַרּבָ

  
   ,ִאין

א ְוֵסיָפא  י  -ֵריׁשָ    ,ֵמִאירַרּבִ
ַנן –ּוְמִציֲעָתא     .ַרּבָ
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י לְ  ַרב ַהְמנּוָנאַמר ֵליּה ָא    : ֵזיָראַרּבִ

יִתיב  ָתא: לֹא ּתֵ ָאְמַרּתְ ִלי ָהא ִמיּלְ ְרָעְך ַעד ּדְ   ַאּכַ
י ִנְבַלת עֹוף ָטהֹור, לְ  ִניַרּבִ    ,ֵמִאיר, מֹוִנין ָלּה ִראׁשֹון ְוׁשֵ

   :אוֹ 
ִני   ?ֵאין מֹוִנין ִראׁשֹון ְוׁשֵ

  
  : ָאַמר ֵליּה 
ל ֵהיָכא  עּדִ ּכָ ַמּגָ א ָאָדם ּבְ ִני,  ,ְמַטּמֵ   מֹוִנין ּבֹו ִראׁשֹון ְוׁשֵ

ל ֵהיכָ  א ָאָדם ּדְ א ּכָ ע ֵאין ְמַטּמֵ ַמּגָ ִניּבְ   .ֵאין מֹוִנין ּבֹו ִראׁשֹון ְוׁשֵ
  
  
  

יּה  ָעא ִמיּנֵ י ּבְ י ֵמ  ֵזיָראַרּבִ יאַרּבִ ר ִחּיָ י , ְוָאְמִרי ָלּה ֵמ ַאִמי ּבַ ֲהָנאַרּבִ ר ּכָ   : ָאִבין ּבַ
ְתַנן    :818ָהא ּדִ

ִקין " ה ִחיּבּור ְלטוּ  -ִחיּבּוֵרי אֹוָכִלין ַעל ְיֵדי ַמׁשְ   ְמָאה ַקּלָ
  ."ְלטּוְמָאה ֲחמּוָרה -ְוֵאין ִחיּבּור 

ִני,    מֹוִנין ּבֹו ִראׁשֹון ְוׁשֵ
   :אוֹ 

ִני?    ֵאין מֹוִנין ּבֹו ִראׁשֹון ְוׁשֵ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ל ֵהיָכא א ָאָדם ּדִ   ּכָ ִני,  -ְמַטּמֵ   מֹוִנין ּבֹו ִראׁשֹון ְוׁשֵ

א ָאָדם  ִניֵאין מֹוִנין ּבֹו ִראׁש  -ֵאין ְמַטּמֵ    .ֹון ְוׁשֵ
   

  
  

                                                           
  הש"ס: דתניאמסורת  818
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ָרִפים"[  ׂשְ ִעיִרים ַהּנִ ָרִפים, ּוׂשְ ׂשְ ִרים ַהּנִ   ...  :ּפָ

מֹוטֹות    .... ָהיּו סֹוְבִלין אֹותֹו ּבְ
  ]....ָיְצאּו ָהִראׁשֹוִנים 

ָגִדים[ ָיְצאּו ֵאּלּו ְוֵאּלוּ  ִאין ּבְ   .]"ְמַטּמְ
  

י    ?ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ
  

ַנן ָתנּו ַרּבָ   : :ּדְ
ן הּוא אֹוֵמר" לׁש ַמֲחנֹות,  :819ְלַהּלָ   חּוץ ְלׁשָ

אן   ְלַמֲחֶנה ַאַחת,  :ּכָ
ָצא  ּיָ יָון ׁשֶ ָגִדים - חּוץ ְלַמֲחֶנה ַאַחתלֹוַמר ְלָך: ּכֵ א ּבְ   . "ְמַטּמֵ

  
   ?ְמָנַלן –ְוִהיא ּגּוָפּה 

  
ַנן ָתנּו ַרּבָ    :ּדְ

ֲחֶנה" ר ֶאל ִמחּוץ ַלּמַ ל ַהּפָ לׁש ַמֲחנֹות.  - ויקרא ד, יב)( 820""ְוהֹוִציא ֶאת ּכָ   חּוץ ְלׁשָ

א ַמֲחֶנה ַאַחת לׁש ַמֲחנֹות, אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ ה אֹוֵמר: חּוץ ְלׁשָ   ?ַאתָּ
ַפר ָהֵעָדה: הּוא אֹוֵמר ּבְ ׁשֶ ֲחֶנה" ּכְ ֵאין ָצִריְך לֹוַמר,  (ויקרא ד, כא) 821"ִמחּוץ ַלּמַ   ׁשֶ

ָבר ֶנֱאַמר:  ֲהֵרי ּכְ ַרף ֶאת ַהּפָ "ׁשֶ ר ׂשָ ֲאׁשֶ    ?ר ָהִראׁשֹון"ּכַ
ה ִנּיָ ן לֹו ַמֲחֶנה ׁשְ   .ִליתֵּ

הּוא אֹוֵמר ׁשֶ ֲחֶנה" :ּכְ ֵאין ָצִריְך לֹוַמר,  (ויקרא ו, ד) 822"ִמחּוץ ַלּמַ ן ׁשֶ ׁשֶ ּדֶ   ּבְ
ָבר ֶנֱאַמר: ֲהֵרי ּכְ ֵרף" ׁשֶ ָ ן ִיׂשּ ׁשֶ ֶפְך ַהּדֶ   . (ויקרא ד, יב) "ַעל ׁשֶ

ית ִליׁשִ ן לֹו ַמֲחֶנה ׁשְ   . "ִליתֵּ
  
יוְ  ְמעֹון,  ַרּבִ   ׁשִ

ֲחֶנה"ַהאי     ?ַמאי ָעֵביד ֵליּה  - "ִמחּוץ ַלּמַ
  

ֵעי ֵליּה ְלִכְדַתְנָיא    :ִמיּבָ
י "   ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר: ַרּבִ

אן: ֲחֶנה" ֶנֱאַמר ּכָ    ,(ויקרא טז, כז) "חּוץ ַלּמַ
ן ֲחֶנה"" :ְוֶנֱאַמר ְלַהּלָ   , (במדבר יט, ג) 823חּוץ ַלּמַ

ן  ַהּלָ לׁש  -ַמה ּלְ   ַמֲחנֹות, חּוץ ְלׁשָ
אן  לׁש ַמֲחנֹות.  -ַאף ּכָ   חּוץ ְלׁשָ

ן  ַהּלָ ַלִים,  -ּוַמה ּלְ ל ְירּוׁשָ  ְלִמְזָרָחּה ׁשֶ
אן    קו,א ַלִים -ַאף ּכָ ל ְירּוׁשָ   . "ְלִמְזָרָחּה ׁשֶ

  
ֵריף ְלהוּ  ַנן ֵהיָכא ׂשָ א ְלַרּבָ   ? ֶאּלָ

  
ְדַתְנָיא    :ּכִ

ָרִפין? "   ֵהיָכן ִנׂשְ
ַלִים  לׁש ַמֲחנֹות.ִלְצפֹון ְירּוׁשָ    חּוץ ְלׁשָ

י  ִליִליַרּבִ   אֹוֵמר:  יֹוֵסי ַהּגְ
ָרִפין ן ִנׂשְ ׁשֶ ית ַהּדֶ   . "ַאּבֵ

  
  : ָרָבאָאַמר 

ָפֵליג ֲעֵליּה  א ּדְ ּנָ י ּדְ ַמאן ּתַ ִליִלי?ַרּבִ    יֹוֵסי ַהּגְ
י  ן ַיֲעקֹ ַרּבִ   ב ִהיא, ֱאִליֶעֶזר ּבֶ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

                                                           
ֲחֶנה ְוׂשָ   819 ּקֶֹדׁש יֹוִציא ֶאל ִמחּוץ ַלּמַ ר ּבַ ָמם ְלַכּפֵ ר הּוָבא ֶאת ּדָ את ֲאׁשֶ ִעיר ַהַחּטָ את ְוֵאת ׂשְ ר ַהַחּטָ ָרם ְוֵאת ּפַ ׂשָ ְרפּו ָבֵאׁש ֶאת עֹרָֹתם ְוֶאת ּבְ

ם ְרׁשָ  (ויקרא טז, כז)     ְוֶאת ּפִ

ר ֶאל ִמחּוץ ַלּמַ  820 ל ַהּפָ ֵרףְוהֹוִציא ֶאת ּכָ ָ ן ִיׂשּ ׁשֶ ֶפְך ַהּדֶ ֵאׁש ַעל ׁשֶ ַרף אֹתֹו ַעל ֵעִצים ּבָ ן ְוׂשָ ׁשֶ ֶפְך ַהּדֶ   ֲחֶנה ֶאל ָמקֹום ָטהֹור ֶאל ׁשֶ
ָהל הּוא 821 את ַהּקָ ר ָהִראׁשֹון ַחּטַ ַרף ֵאת ַהּפָ ר ׂשָ ֲאׁשֶ ַרף אֹתֹו ּכַ ֲחֶנה ְוׂשָ ר ֶאל ִמחּוץ ַלּמַ   ְוהֹוִציא ֶאת ַהּפָ
ָגָד  822 ט ֶאת ּבְ ֲחֶנה ֶאל ָמקֹום ָטהֹורּוָפׁשַ ן ֶאל ִמחּוץ ַלּמַ ׁשֶ ָגִדים ֲאֵחִרים ְוהֹוִציא ֶאת ַהּדֶ   יו ְוָלַבׁש ּבְ
ַחט אָֹתּה ְלָפָניו 823 ֲחֶנה ְוׁשָ ם אָֹתּה ֶאל ֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן ְוהֹוִציא אָֹתּה ֶאל ִמחּוץ ַלּמַ   ּוְנַתתֶּ
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ֵרף"" ָ ן ִיׂשּ ׁשֶ ֶפְך ַהּדֶ ן,  - (ויקרא ד, יב) "ַעל ׁשֶ ׁשֶ ם ּדֶ ֵהא ׁשָ ּיְ   ׁשֶ

ן,  ׁשֶ ם ּדֶ ים ְלׁשָ ְקּדִ ּיַ   ׁשֶ
י  ן ַיֲעקַֹרּבִ   אֹוֵמר:  בֱאִליֶעֶזר ּבֶ

ךְ  ֵהא ְמקֹומֹו ְמׁשּוּפָ ּיְ   . "ׁשֶ
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
יְלָמא ּבִ  ִליִגיּדִ ְך ּפְ   !  ְמקֹומֹו ְמׁשּוּפָ
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        קו, אקו, אקו, אקו, א . 28
ַנןּתָ     :נּו ַרּבָ
ֹוֵר " ָגִדים, ַהׂשּ א ּבְ   ף ְמַטּמֵ

ָגִדים,  א ּבְ ית ֶאת ָהאּור ְמַטּמֵ ּצִ   ְולֹא ַהּמַ
ָגִדים.  א ּבְ ֲעָרָכה ְמַטּמֵ ר ֶאת ַהּמַ   ְולֹא ַהְמַסּדֵ

ֹוֵרף"ְוֵאיֶזהּו    ? "ַהׂשּ
ֵריָפה.  ַעת ׂשְ ׁשְ יַע ּבִ   ַהְמַסּיֵ

ָגִדים?  א ּבְ ֲעׂשּו ֵאֶפר ְמַטּמֵ ּנַ ֶ   ָיכֹול ַאף ִמׁשּ
ְלמּוד לוֹ     ,(ויקרא טז, כח) 824"ָתםאֹ " :ַמרתַּ

ָגִדים,  - "אֹוָתם" ִאין ּבְ   ְמַטּמְ
ין ֵאֶפר  ֲעׂשִ ּנַ ֶ ָגִדים. -ּוִמׁשּ ִאין ּבְ    ֵאין ְמַטּמְ

י  ְמעֹוןַרּבִ   אֹוֵמר:  ׁשִ
ָגִדים,  ִאין ּבְ   אֹוָתם ְמַטּמְ

ָגִדים ִאין ּבְ ר ֵאין ְמַטּמְ ׂשָ ְך ַהּבָ   . "ִניתַּ
  

יַנְייהוּ     ?ַמאי ּבֵ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ְוָייּה ֲחרּוָכא ׁשָ יַנְייהּו ּדְ א ּבֵ    .ִאיּכָ

  
        טבול יוםטבול יוםטבול יוםטבול יום    דרן עלך פרקדרן עלך פרקדרן עלך פרקדרן עלך פרקהההה

  
 

  

                                                           
ׂשָ  824 ָגָדיו ְוָרַחץ ֶאת ּבְ ס ּבְ ֵרף אָֹתם ְיַכּבֵ ֲחֶנהְוַהׂשּ ִים ְוַאֲחֵרי ֵכן ָיבֹוא ֶאל ַהּמַ ּמָ   רֹו ּבַ


