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   ְתִניִתיןמַ 

ְנָחה ְרּכֹו ֶלֱאכֹול    :ַהּקֹוֶמץ ֶאת ַהּמִ ֵאין ּדַ ָבר ׁשֶ    ,ֶלֱאכֹול ּדָ
ְרּכֹו ְלַה  ֵאין ּדַ ָבר ׁשֶ ר  -ְקִטיר ּוְלַהְקִטיר ּדָ ׁשֵ   ּכָ

י ֱאִליֶעֶזר    .ּפֹוֵסל ַרּבִ
  

ְרּכֹו ֶלֱאכֹול ּדַ ָבר ׁשֶ    ,ֶלֱאכֹול ּדָ
ְרּכֹו ְלַהְקִטיר ּדַ ָבר ׁשֶ ַזִית  ,ּוְלַהְקִטיר ּדָ חֹות ִמּכְ ר –ּפָ ׁשֵ    .ּכָ

  

ֲחִצי ַזִית ֲחִצי ַזִית  ,ֶלֱאכֹול ּכַ ר  –ּוְלַהְקִטיר ּכַ ׁשֵ    ,ּכָ
ֵאין ֲאִכיָלה ְוַהְקָטָר     .ה ִמְצָטְרִפיןׁשֶ

  

ָמָרא    ּגְ

יָאַמר  י ַרּבִ יָאַמר  ַאּסֵ    :יֹוָחָנן ַרּבִ
י ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ    ?ַמאי ַטְעָמא ּדְ

ָלָמיו" :ָאַמר ְקָרא ר ֶזַבח ׁשְ ׂשַ ר - יח),(ויקרא ז  99999999"ְוִאם ֵהָאכֹל ֵיָאֵכל ִמּבְ תּוב ְמַדּבֵ י ֲאִכילֹות ַהּכָ ּתֵ ׁשְ    ,ּבִ
   ,ֲאִכיַלת ָאָדם -ֶאָחד 

ַח  -ְוֶאָחד     ,ֲאִכיַלת ִמְזּבֵ
ֲאִכיַלת ָאָדם   :לֹוַמר ְלךָ  ִבין ּבַ ְ ַחׁשּ ּמְ ם ׁשֶ ׁשֵ ַח  -ּכְ ֲאִכיַלת ִמְזּבֵ ִבין ּבַ ְ ְך ְמַחׁשּ    .ּכָ

ִבין  ְ ַחׁשּ ּמְ ם ׁשֶ    ,ֵמֲאִכיַלת ָאָדם ַלֲאִכיַלת ָאָדם  ּוְכׁשֵ
ַח  ַח ַלֲאִכיַלת ִמְזּבֵ ִב  -ּוֵמֲאִכיַלת ִמְזּבֵ ְ ְך ְמַחׁשּ ַח ּכָ    ,ין ֵמֲאִכיַלת ָאָדם ְלִמְזּבֵ

ַח ְלָאָדם   .ּוֵמֲאִכיַלת ִמְזּבֵ
   ?ַמאי ַטְעָמא

ְלׁשֹון ֲאִכיָלה ִקיְנהּו ַרְחָמָנא ְלַהְקָטָרה ּבִ ַאּפְ    .ִמּדְ
  

ְלׁשֹון ֲאִכיָלה ִקיְנהּו ַרְחָמָנא ּבִ ַאּפְ ָנן ַהאי ּדְ    ,ְוַרּבָ
ְלׁשֹון   בז,י ב ּבִ ֵ י ְמַחׁשּ ָנא ּכִ לֹא ׁשְ ַח ' :ּדְ ְזּבֵ ָנא ,'ֲאִכיָלה ַלּמִ ְלׁשֹון ְולֹא ׁשְ ב ּבִ ֵ י ְמַחׁשּ ַח ' :ּכִ ְזּבֵ    '.ַהְקָטָרה ַלּמִ

  
י ְכַזִית  ,ִאי ַנּמִ ְכַזִית -ָמה ֲאִכיָלה ּבִ    ,ַאף ַהְקָטָרה ּבִ

ַמע - "ֲאִכיָלה"ּוְלעֹוָלם  אּוְרָחא ַמׁשְ    .ּדְ
  

י ֱאִליֶעֶזר    ?ְוַרּבִ
  

ן    ',ִאם ֵהָאכֹל ֵהָאֵכל' :ָנאִלְכּתֹוב ַרְחָמ  ִאם ּכֵ
י    ',ִאם ֵיָאכֹל ֵיָאֵכל' :ִאי ַנּמִ

   ?יח),(ויקרא ז "ֵהָאכֹל ֵיָאֵכל"ַמאי 
י ְרּתֵ ּה ּתַ ְמָעת ִמיּנָ    .ׁשַ

  
י ֵזיָראָאַמר ֵליּה  ילְ  ַרּבִ י 100 ַרּבִ    :ַאּסֵ

ּום ָהֵכי הּוא י ֱאִליֶעֶזר ִמׁשּ ַרּבִ    ,ְוִאי ַטְעָמא ּדְ
י ִליַח  ֵרת ַנּמִ יבּכָ    !ּיֵ

יָמא י :ְוִכי ּתֵ ֵמיּה ּדְ  - ָהֵכי ַנּמִ ְ ַאְמָרת ִמׁשּ י יֹוָחָנןְוָהא ַאּתְ הּוא ּדְ ֵרת" :ַרּבִ ֵאין ָענּוׁש ּכָ י ֱאִליֶעֶזר ׁשֶ    "!מֹוֶדה ַרּבִ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
י ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ א ּדְ יּבָ ָנֵאי ִהיא ַאּלִ    ,ּתָ

א  ָאַמרִאיּכָ אֹוַר  :ְלַמאן ּדְ סּוָלה ּדְ    .ְייָתאּפְ
א  ָאַמרְוִאיּכָ ָנן :ְלַמאן ּדְ ַרּבָ סּוָלה ּדְ    .ּפְ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ַבח" ֹוֵחט ֶאת ַהּזֶ מֹו ְלָמָחר   :ַהׁשּ ּתֹות ִמּדָ    ,ִלׁשְ
רֹו ְלָמָחר ׂשָ    ,ְלַהְקִטיר ִמּבְ

ר  –ֶלֱאכֹול ֵמֵאימּוָריו ְלָמָחר  ׁשֵ    .ּכָ

                                                           
ּגוּ  99 ב לֹו ּפִ ְקִריב אֹתֹו לֹא ֵיָחׁשֵ י לֹא ֵיָרֶצה ַהּמַ ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהׁשּ ָלָמיו ּבַ ר ֶזַבח ׁשְ ׂשַ אְוִאם ֵהָאכֹל ֵיָאֵכל ִמּבְ ָ ׂשּ ּנּו ֲעֹוָנּה תִּ ֶפׁש ָהאֶֹכֶלת ִמּמֶ   ל ִיְהֶיה ְוַהּנֶ

  רסתנו לפי הכתבי יד.. גיַרבגירסת מהדורת וילנא:  100

 רש"י
  מתני' 

הקומץ רבה: לאכול דבר שאין 
דרכו לאכול וכו' דבר שדרכו 

. הא לאכול פחות מכזית כשר
משנה יתירא דהא תנן בפ''ק 
(לעיל יב:) לאכול כחצי זית 
ולהקטיר חצי זית כשר אלא 

א איצטריך דאע''ג דפסל ר' לר''
אליעזר במחשבה שלא כדרכו 
דגזר אטו כדרכו ופסל מדרבנן 
הכא לא גזר פחות מכזית אטו 

   כזית:
  

  גמ' 
כשם שמחשבין מאכילת אדם 

. לאדם ומאכילת מזבח למזבח
כשם שפוסלת מחשבה בדבר 
אכילת אדם כגון שירים אם 

   חישב עליהן לאדם למחר:
ם . כגון קומץ אמאכילת מזבח

חישב עליו למחר למזבח פוסלת 
מחשבת אכילת אדם  כך פוסלת

כגון שירים אם חישב עליהן 
   למזבח להקטירן למחר:

מדאפקינהו רחמנא לתרוייהו 
. ש''מ כי הדדי בלשון אכילה

   נינהו ומחשבין מזו לזו:
. כגון הריני בלשון אכילה למזבח

קומץ על מנת להאכיל קומץ 
   למזבח למחר:

ק רחמנא . להכי אפיא''נ
   להקטרה בלשון אכילה:

מה אכילה בכזית אף מחשבת 
. אם חישב הקטרה בכזית

בקמיצה להקטיר כזית קומץ 
   למחר פיגול:

. לעולם אכילה דאורחא משמע
   קומץ למזבח ושירים לאדם:

. מדשני קרא מאי האכל יאכל
   בדיבורא:

. למחשבת שמעת מינה תרתי
הקטרה בכזית ומחשבין 

   מאכילה לאכילה:
. ר' אליעזר פסל יכא למ''דא

מדאורייתא ומהאי קרא 
   דפרשינן ואית ליה כרת:

. אכילת לשתות מדמו למחר
   מזבח לאדם:

. אכילת להקטיר מבשרו למחר
  אדם למזבח:
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י ֱאִליֶעֶזרוְ     .ּפֹוֵסל ַרּבִ
מוֹ  יַח ִמּדָ י ְיהּוָדה  -ְלָמָחר  ְלַהּנִ    .ּפֹוֵסל ַרּבִ

י ָאַמר  זוֹ ַאף  :ֶאְלָעָזרַרּבִ י ֱאִליֶעֶזר ּפֹוֵסל  ּבְ    ,ַרּבִ
יִרין   ."ַוֲחָכִמים ַמְכׁשִ

ַמאן א ּדְ יּבָ י ְיהּוָדה ַאּלִ    ?ַרּבִ
ָנן ַרּבָ א ּדְ יּבָ א, ִאיֵליָמא ַאּלִ ּתָ ְלׁשֹון  -ָהָתם   ּוַמה ,ַהׁשְ ב ּבִ ֵ ָקא ְמַחׁשּ ָנן 'ָלהֲאִכי'ּדְ ֵרי ַרּבָ    ,ַמְכׁשְ

ן -ָהָכא  ּכֵ ל ׁשֶ    ?!לֹא ּכָ
י ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ א ּדְ יּבָ א ַאּלִ    ,ֶאּלָ

י ֶאְלָעָזרָאַמר "וְ  יִרין :ַרּבִ י ֱאִליֶעֶזר ּפֹוֵסל ַוֲחָכִמים ַמְכׁשִ זֹו ַרּבִ    ."ַאף ּבְ
י ְיהּוָדה י ֶאְלָעָזר ַהְיינּו ַרּבִ    !ַרּבִ

ֵרת ִאיכָּ  א ַלאו ּכָ יַנְייהוּ ֶאלָּ    ,א ּבֵ
י ְיהּוָדה ( ַרּבִ אּדְ =ּדְ א ַקּמָ ּנָ יַח ") ָסַבר 101101101101ּתַ ַעְלָמא - "ְלַהּנִ סּוָלא ּבְ    .ּפְ

ְך  ַהּנָ יב -ּבְ י ִמיַחּיֵ ֵרת ַנּמִ    .ּכָ
י ֶאְלָעָזר ְלֵמיַמר סּול  –ִאיִדי ְוִאיִדי  :ְוָאָתא ַרּבִ    ,ּפָ

ֵרת    .ְוֵאין ּבֹו ּכָ
  

ֵר  !לֹא י ַעְלָמא ּכָ כּוּלֵ אּדְ    ,ת ֵליּכָ
לֹׁש ְוָהָכא  ָברׁשָ ּדָ    :ַמְחלֹוֶקת ּבַ

א א ַקּמָ ּנָ ְך    :ָסַבר ּתַ ַהּנָ ִליֵגי -ּבְ    ,ּפְ
ר - "ְלָהִניַח " ׁשֵ ְבֵרי ַהּכֹל ּכָ    .ּדִ

  
י ְיהּוָדה   איח,    ?ְוַרּבִ

  
ְך   :ָסַבר ַהּנָ ִליֵגי –ּבְ    ,ּפְ

יַח " סּול - "ְלַהּנִ ְבֵרי ַהּכֹל ּפָ    .ּדִ
   ?ַמאי ַטְעָמא

מוֹ גְּ  ל ּדָ מֹו ָאטּו ּכָ    .ֵזיָרה ִמְקָצת ּדָ
מֹו  אֹוַרְייָתא -ְוָכל ּדָ סּוָלא ּדְ    .ּפְ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

י ְיהּוָדהָאַמר ָלֶהם "    :ַרּבִ
סּול ּפָ יחֹו ְלָמָחר ׁשֶ ִאם ִהּנִ ם מֹוִדים ִלי ׁשֶ    ?!ִאי ַאתֶּ

יחֹו ְלָמָחר  ב ְלַהּנִ ֵ סּול -ִחיׁשּ י ּפָ    ."ַנּמִ
  

   :י ֶאְלָעָזר ְלֵמיַמרְוָאָתא ַרּבִ 
זוֹ  י ֱאִליֶעֶזר  ,ַאף ּבְ    ,ּפֹוֵסל –ַרּבִ

יִרין –ַוֲחָכִמים     .ַמְכׁשִ
  

מֹו ְלָמָחר  יַח ִמּדָ י ְיהּוָדה ְלַהּנִ סּול -ְוָסַבר ַרּבִ ְבֵרי ַהּכֹל ּפָ    ?!ּדִ
   :ְוָהַתְנָיא

יָאַמר "    :ַרּבִ
י ְלַמּצֹות ִמּדֹוַתי ֵאֶצל  ָהַלְכתִּ ׁשֶ י ֶא ּכְ ּמּוַע ַרּבִ ן ׁשַ    ,ְלָעָזר ּבֶ

ּמּוַע  :ְוַאְמֵרי ָלּה  ן ׁשַ י ֶאְלָעָזר ּבֶ ל ַרּבִ    .ְלַמּצֹות ִמּדֹוָתיו ׁשֶ
ְבִליָמָצאִתי  יֹוֵתר ַעד ְלַאַחת יֹוֵסף ַהּבַ ב ְלָפָניו ְוָהָיה ָחִביב לֹו ּבְ    .יֹוׁשֵ
י :ָאַמר לוֹ  מֹו ְלָמ  !ַרּבִ יַח ִמּדָ ַבח ְלַהּנִ ֹוֵחט ֶאת ַהּזֶ    ?ַמהוּ  –ָחר ַהׁשּ
ר :ָאַמר לוֹ  ׁשֵ ר  .ּכָ ׁשֵ    ,ַעְרִבית ָאַמר לֹו ּכָ

ר ׁשֵ ֲחִרית ָאַמר לֹו ּכָ    ,ׁשַ
ר ׁשֵ    ,ָצֳהַרִים ָאַמר לֹו ּכָ
ר ׁשֵ א ׁשֶ  ,ִמְנָחה ָאַמר לֹו ּכָ י ֱאִליֶעֶזרֶאּלָ    .ּפֹוֵסל ַרּבִ

ל  ָניו ׁשֶ ְבִליָצֲהבּו ּפָ    ,יֹוֵסף ַהּבַ
ְמדּוּמֶ  :ָאַמר לוֹ  היֹוֵסף ּכִ מּוָעֵתינּו ַעד ַעתָּ וְננּו ׁשְ יּוַ ּלֹא ּכִ    .ה ֲאִני ׁשֶ
י ֵהן :ָאַמר לוֹ  א ׁשֶ  !ַרּבִ י ְיהּוָדהֶאּלָ סּול" ַרּבִ ָנה ִלי "ּפָ    ,ׁשָ

י ִלי ָחֵבר ְולֹא ָמָצאִתי תִּ ׁשְ ְלִמיָדיו ּוִבּקַ ל תַּ י ַעל ּכָ    ,ְוָחַזְרתִּ
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 ובאמת אין מחלוקת בין הגירסאות כי רבי יהודה הוא ַּתָּנא ַקָּמא.

 רש"י
. לא לשום זריקה להניח מדמו
   ולא לשתיה:
. כלומר בתר טעמא אליבא דמאן

דמאן אמרה למילתיה וכמאן 
 ס''ל בלשתות מדמו למחר:
(ת''ק) רבי יהודה דאמר פסול 
סבר האי הוא דפסול לר' אליעזר 
אבל לשתות אפי' כרת איכא 
ור''א דאמר אף בזו כלומר 
שתיהן דין אחד להם מה כאן 
ליכא כרת אף בלשתות אין בו 

   כרת:
. וטעמא דכולי עלמא כרת ליכא

דרבי אליעזר לא מדאורייתא 
   אפילו לרבי יהודה:

ק והכא ג' מחלוקת בדבר ת''
. דרבי אליעזר סבר בהנך פליגי

גזר אטו מחשבה כדרכו דהוי 
פיגול הילכך גזר בשלא כדרכו 
דהוי פסול אבל להניח דברי הכל 
כשרה דלא אסרה תורה אלא 
מחשבת אכילה ושתיה דבכלל 
אכילה הוא ומקצת דמו אטו כל 

   דמו לא גזרינן: 
. בשתיה הוא ור' יהודה סבר

דפליגי רבנן משום דחישב במידי 
דלאו אורחיה אבל בלהניח דברי 

   הכל פסולה:
. דמחשב להניח מקצת גזירה

דמו אטו כל דמו וכל דמו פסולא 
דאורייתא הוא כדמפרש במסכת 
זבחים בפ' כל הפסולין (דף לו.) 

   תרי קראי כתיבי בנותר כו':
. לידע מיצוי למצות מדותי

 תלמודיי ולשאל ספיקותיי:
. ללמד ולמצות למצות מדותיו

   אלעזר חכם ממני: מה שר'
. יוסף לרבי אלעזר והיה חביב

וספרו בהלכות עד שהגיעו 
להלכה אחת של זבחים לשון 
אחר והיה חביב ליוסף כל מה 
שרבי אלעזר מלמדו עד שהגיעו 

   להלכה אחת:
   . מחמת שמחה:צהבו פניו

. כלומר שלא כיווננו שמועתינו
דלא סליק לך אליבא דהילכתא 

   כל דאמרי לך עד השתא:
. כוונת וכוונת אלא משום רבי הן

הכי צהבו פני השתא שר' יהודה 
   פסול שנה לי:
. והייתי מתיירא ולא מצאתי

  שמא שכחתי:
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ִניָת ִלי  ָ ׁשּ יו ׁשֶ סּול"ַעְכׁשָ    , ִלי ֲאֵביָדִתיֶהֱחַזְרתָּ  "ּפָ
ל  ָמעֹות ׁשֶ ּמּוַע ָזְלגּו ֵעיָניו ּדְ ן ׁשַ י ֶאְלָעָזר ּבֶ    ,ַרּבִ

יֹוֵתר" :ָאַמר ְבֵרי ּתֹוָרה ֲחִביִבין ֲעֵליֶכם ּבְ ּדִ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ׁשֶ ֵריֶכם תַּ    ",ַאׁשְ
ה ְקָרא ַהּזֶ ל ַהּיֹום ִהיא ׂשִ " :ָקָרא ָעָליו ַהּמִ י תֹוָרֶתָך ּכָ    .צז),תהילים קיט( "יָחִתיָמה ָאַהְבּתִ

ֵני ׁשֶ  י ְיהּוָדהָהא ִמּפְ ל  ַרּבִ נֹו ׁשֶ י ִאְלָעִאיּבְ    ,ַרּבִ
י ִאְלָעִאיוְ  ל  ַרּבִ ְלִמידֹו ׁשֶ י ֱאִליֶעֶזרתַּ    ,ַרּבִ

ַנת  ָנה ְלְך ִמׁשְ י ֱאִליֶעֶזרְלִפיָכְך ׁשָ    ."ַרּבִ
ךְ  ְעּתָ סּול ַאְתְניָ  :ְוִאי ַסְלָקא ּדַ ְבֵרי ַהּכֹל ּפָ    ,יּה ּדִ

   ?"ֶהֱחַזְרתָּ ִלי ֲאֵביָדִתי"ַמאי 
א ָקָאַמר ֵליּה  לּוְגּתָ    !ִאיהּו ּפְ

  
א ַמאי י ֱאִליֶעֶזר" :ֶאלָּ ר ְוַרּבִ ׁשֵ    ?ּפֹוֵסל ַאְתְנָייּה  102102102102ּכָ

ֵני"ַמאי  ,ִאי ָהֵכי א ָקא ַמְתִניָנן 103103103103 "ָהא ִמּפְ לּוְגתָּ י ּפְ    !ֲאַנן ַנּמִ
  

א ְלעֹוָלם ְבֵרי ַהּכֹל ּפָ  ,ֶאלָּ    ,סּול ַאְתְנָייּה ּדִ
   ?"ֶהֱחַזְרתָּ ִלי ֲאֵביָדִתי"ּוַמאי 

ָהַדר ֵליּה ִמ  עֹוָלםּדְ ְסלּות ּבָ    .יָהא ׁשּום ּפַ
  

                                                           
סּול גירסת וילנא: 102   אך הגהות הב"ח ועוד לא גרסו. ּפָ
א) ורת וילנא:מהד 103 לּוְגּתָ   (ּפְ

 רש"י
. הא משמע לשון טעם הא מפני

כלומר הרי מפני שרבי יהודה בנו 
של רבי אילעאי ורבי אילעאי 
תלמידו של רבי אליעזר 
כדאמרי' במסכת סוכה בפרק 

עשה ברבי הישן (דף כז:) מ
אילעאי שהלך להקביל פני ר' 

   אליעזר כו':
. ולא שנה לך משנת רבי אליעזר

שהלכה כן אלא חביבה היתה 
   עליו ושנאה לך:

ואי סלקא דעתך רבי יהודה 
. לרבי דברי הכל פסולה אתנייה

יוסף הבבלי מאי החזרת לי 
אבידה הא לא אמר ר' אלעזר בן 
שמוע כר' יהודה וקשיא למאן 

ר' יהודה סבר להניח דאמר לעיל 
   דברי הכל פסול:

. אתנייה ר' יהודה כשר אלא מאי
לרבנן ור' אליעזר פוסל א''כ מאי 
הא מפני דמשמע מפני שחביבה 
עליו שנאה ולא שהלכה כן היא 
הא אנן נמי דברי ר''א בן שמוע 
פלוגתא מתנינן לר' יהודה 

  (בזבחים דף לו.):
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        בבבב----יח, איח, איח, איח, א . 2
   ְתִניִתיןמַ 

   ,לֹא ָיַצק
ַלל    ,לֹא ּבָ

ַתת    ,ְולֹא ּפָ
   ,ְולֹא ָמַלח
   ,ְולֹא ֵהִניף
יׁש     ,לֹא ִהּגִ

ים ְמרּוּבֹות תִּ ָתָתן ּפִ ּפְ    ,אֹו ׁשֶ
ָחן וְ  יָרה –לֹא ְמׁשָ ׁשֵ    .ּכְ
  

ָמָרא    ּגְ

   ?"לֹא ָיַצק"ַמאי 
ָלל  ּה  -ִאיֵליָמא לֹא ָיַצק ּכְ ַתב ּבָ    !ִעיּכּוָבא ּכָ

  
א א ָזר ,ּכֵֹהן "לֹא ָיַצק" ,ֶאלָּ    .ֶאּלָ

  
   ,ִאי ָהֵכי

ַלל" י "לֹא ּבָ ַלל" ,ַנּמִ א ָזר "לֹא ּבָ    ,ּכֵֹהן ֶאּלָ
ָלל  ַלל ּכְ סּוָלה –ָהא לֹא ּבָ    .ּפְ

   :ְוָהְתַנן   ב,יח
ים ׁשִ " ִ ׁשּ ים ִנְבָלִלין ׁשִ ִ   , (מנחות קג:) "ֵאין ִנְבָלִלין דָח ְוֶא ׁשּ

ּה  י ֵאיָנם ִנְבָלִלין ַמאי ֲהֵוי :ַוֲהִויָנן ּבָ    ?ּכִ
   :ְוָהְתַנן

ַלל " ָרה -לֹא ּבָ ׁשֵ    "ּכְ
י ֵזיָראְוָאַמר     :ַרּבִ

ה  ל ָהָראּוי ְלִביּלָ ֶב  -ּכָ ה ְמַעּכֶ יּלָ    ,ת ּבוֹ ֵאין ּבִ
ה  ֵאינֹו ָראּוי ְלִביּלָ ֶבת ּבוֹ  -ְוָכל ׁשֶ ה ְמַעּכֶ יּלָ    !ּבִ

  
י ִאיְרָיא    ?!ִמיּדֵ

ְדִאיָתא –ָהא     ,ּכִ
ְדִאיָתא –ְוָהא     .ּכִ

  
א ָזר - "לֹא ָיַצק"    ,לֹא ָיַצק ּכֵֹהן ֶאּלָ
ַלל" ָלל - "לֹא ּבָ ַלל ּכְ    .לֹא ּבָ
  

 רש"י
  מתני' 

ה . היינו יציקה אחרונלא יצק
דבתחילה נותן שמן בכלי ואח''כ 
סולת ובולל וחוזר ויוצק שמן 
והכי מפרש בפ' אלו מנחות 

   נקמצות (דף עד:):
. וכגון (לא יצק) לא בלל כשר

שנתן כל הלוג במתן הראשון 
שהוא קודם לעשייתה דאי חיסר 
שמנה אמרו בפ' קמא (לעיל דף 

   יא.) פסולה:
. שנאמר פתות אותה לא פתת

במנחת מחבת הוא פתים ואע''ג ד
דכתיב ה''ה לכל המנחות 
הנאפות תחילה כגון מחבת 
ומרחשת ומאפה שכולן באות 
עשר עשר ומצוה לפותתן כולן 
ואח''כ קומץ וזה אם לא פתת 
אלא כדי קמיצה כשר כדאמרינן 

   באלו מנחות (לקמן דף עה:):
. במנחת (חוטא) וקנאות לא הניף

דטעונות תנופה בפרק כל 
   א.):המנחות (שם דף ס

. בקרן דרומית מערבית לא הגיש
   כדמפרש בשמעתא:

. לאחר אפייתן פותתן פתתה
וקומץ כדמפרש באלו מנחות 
(שם דף עה.) ופתתן מרובות 
גדולות יותר מדינן המפורש 
באלו מנחות נקמצות (שם דף 
עה:) מנחת ישראל כופל אחד 

   לשנים ושנים לד':
. אותן הטעונות ולא משחן

קי מצות משיחה כדכתיב ורקי
   משוחים בשמן (ויקרא ז):

  
  גמ' 

. דהא נאמר עכובא כתיב בה
יציקה במנחת הסולת ונשנית 
במנחת מחבת ואמרינן לקמן (דף 
יט:) כל מקום שהחזיר ושנה 
הכתוב בתורת מנחה אינו אלא 
לעכב אי נמי דכתיב (ויקרא ב) 
ויצקת עליה שמן מנחה היא היא 
מנחה ולא שלא יצק מנחה דכל 

בא ואף על גב דדרשינן היא עיכו
ליה באלו מנחות (לקמן דף עה.) 
למעוטי מנחת מאפה מיציקה 

  שמעינן נמי עיכובא מיניה: 
. בפרק המנחות והנסכים והתנן

   (לקמן דף קג:):
. עשרונים נבללין בלוג ששים
   אחד:

. בלוג ששים ואחד אין נבללין
אחד הילכך לא יביא ס''א 
עשרונים בכלי אחד לפי שאין 

לתת שם שני לוגין וכר' רשאי 
אליעזר בן יעקב דאמר בפרק 
שתי מדות (לקמן דף פח.) אפילו 
למנחה של ששים עשרון אין לה 
אלא לוגה ולי נראה דאפילו 
לרבנן דאמרי ששים לוג קים להו 

   דאין נבללים יפה בכלי אחד:
. ששים כל הראוי לבילה

   עשרונים שראויין לבלל בלוג:
מינה . שמע אין בילה מעכבת בו

   דאי נמי לא בלל כשר:
. ששים ואחד ושאין ראוי לבילה

מעכב בו מצות בילה ופסולה 
אלמא מדשני לה אין בילה 
מעכבת בו שמע מינה לא בלל 
דמתניתין לא בלל כלל משמע 

  וה''ה דלא יצק:
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        יח, ביח, ביח, ביח, ב . 3
ָתָת " ּפְ ים ְמרּובּ  ןאֹו ׁשֶ תִּ ָרה -ֹות ּפִ ׁשֵ   ."ּכְ
  

א ּתָ ַתת" ,ַהׁשְ ָלל  לֹא ּפָ ָרה –ּכְ ׁשֵ ין ְמרּוּבֹות" – "ּכְ תִּ ְעָיא "ּפִ    ?!ִמיּבָ
  

ין ְמרּוּבֹות"ַמאי  תִּ    ?"ּפִ
ְפִתיִתין ה ּבִ ִריּבָ    .ׁשֶ

  
ִעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

ׁש  ים ְמרּוּבֹות ַמּמָ ּתִ    ,ְלעֹוָלם ּפִ
ֵתיָמא ִא  -ָהָתם הּוא  :ּוַמהּו ּדְ א ּתֹוַרת ַחּלֹות ֲעֵליֶהןּדְ    ,יּכָ

א   -ֲאָבל ָהָכא  לֹא ּתֹוַרת ַחּלֹות ִאיּכָ    ,ּדְ
א ִתיִתין ִאיּכָ    ,ְולֹא ּתֹוַרת ּפְ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
  

 רש"י
. שפתתה יותר שריבה בפתיתין

   מדאי:
. כי לא פתת ומהו דתימא התם

 כלל הוא דכשרה דאיכא תורת
   חלות עליהן:

. פתת פתים מרובות אימא אבל
  תיפסל:
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            יח, ביח, ביח, ביח, ב . 4
ְמעֹוןלֵ  י ׁשִ ַרּבִ לֹא ּכְ    ,יָמא ַמְתִניִתין ּדְ

ַתְנָיא    :ּדְ
ְמעֹון" י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ֵאינֹו מ ל ּכֵֹהן ׁשֶ ֲעבֹוָדה ּכָ ה -ֹוֶדה ּבַ ְכהּוּנָ    ,ֵאין לֹו ֵחֶלק ּבִ
ֱאַמר ּנֶ ֵני ַאֲהרֹן " :ׁשֶ ֵלִמים ְוֶאת ַהֵחֶלב ִמּבְ ְ ם ַהׁשּ ְקִריב ֶאת ּדַ    –ַהּמַ

ִמין ְלָמָנה ְהֶיה ׁשֹוק ַהּיָ   ,לג), (ויקרא ז "לֹו ּתִ
ֲעבֹוָדה  ה -מֹוֶדה ּבַ ְכהּוּנָ    ,ֵיׁש לֹו ֵחֶלק ּבִ
ֵאינֹו מֹוֶדה ּבַ  ה -ֲעבֹוָדה ׁשֶ ְכהּוּנָ    .ֵאין לֹו ֵחֶלק ּבִ

ְלַבד א זֹו ּבִ ִין ְלַרּבֹות  ,ְוֵאין ִלי ֶאּלָ ֵרה  ָחֵמׁש ִמּנַ ִציקֹות   :ֲעבֹודֹותֶעׂשְ   ַהּיְ
ִלילֹות    ,ְוַהּבְ

ִתיתֹות    ,ְוַהּפְ
ִליחֹות    ,ְוַהּמְ
נּופֹות    ,ְוַהתְּ
ׁשֹות    ,ְוַהַהּגָ

ִמיצֹות    ,ְוַהּקְ
   ,ְוַהְקָטרֹות

   ,ִליקֹותְוַהּמְ 
לֹות ּבָ    ,ְוַהּקַ

אֹות    ,ְוַהּזָ
ָקַאת סֹוָטה    ,ְוַהׁשְ

   ,ַוֲעִריַפת ֶעְגָלה
   ,ְוָטֳהַרת ְמצֹוָרע

חּוץ ין ִמּבַ ְפִנים ּבֵ ין ִמּבִ ִים ּבֵ ּפַ יאּות ּכַ    .ּוְנׂשִ
ִין    ?ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר ֵני ַאֲהרֹן" :תַּ סּוָרה ִלְבנֵ  - לג), (ויקרא ז "ִמּבְ    ,י ַאֲהרֹןֲעבֹוָדה ַהּמְ
ּה  ֵאינֹו מֹוֶדה ּבָ ל ּכֵֹהן ׁשֶ ה -ּכָ ְכהּוּנָ   !"ֵאין לֹו ֵחֶלק ּבִ

  
   :ַרב ַנְחָמןָאַמר 

ָיא    :לֹא ַקׁשְ
אן  ִמְנַחת ּכֲֹהִנים -ּכָ    ,ּבְ
אן  ָרֵאל -ּכָ ִמְנַחת ִיׂשְ    .ּבְ

  
ָרֵאל" ַבת ְקִמיָצה ִהיא "ִמְנַחת ִיׂשְ ִמיָצה ְוֵאיָלְך ִמְצַות כְּ  - ּדְ הִמּקְ    ,הּוּנָ

ד ַעל ְיִציָקה ּוְבִליָלה  ָזר -ִליּמֵ יָרה ּבְ ׁשֵ ּכְ    .ׁשֶ
ת ְקִמיָצה ִהיא  "ִמְנַחת ּכֲֹהִנים" ַלאו ּבַ ָרא -ּדְ ה ֵמִעיּקָ הּוּנָ ְעָיא ּכְ    .ּבַ
  

   :ָרָבאָאַמר ֵליּה 
י ִליִציָקה ִדי ִמְנַחת ּכֲֹהִנים ֵמֵהיָכא ִאיְתַרּבֵ    ?ִמּכְ

ָרֵאל ְנַחת ִיׂשְ    ,ִמּמִ
ָזר -ה ָהָתם ַמ  יָרה ּבְ ׁשֵ    ,ּכְ

ָזר -ַאף ָהָכא  יָרה ּבְ ׁשֵ י ּכְ    !ַנּמִ
  

ַאְמֵרי א ּדְ    :ִאיּכָ
  

   :ַרב ַנְחָמןָאַמר 
ָיא    :לֹא ַקׁשְ

אן  ִנְקָמצֹות –ּכָ    ,ּבְ
אן  ֵאין ִנְקָמצֹות -ּכָ ׁשֶ    .ּבְ

  
   :ָרָבאָאַמר ֵליּה 

י לִ  ֵאין ִנְקָמצֹות ֵמֵהיָכא ִאיְתַרּבֵ ִדי ׁשֶ ְקָמצֹות ?יִציָקהִמּכְ    ,ִמּנִ
ִנְקָמצֹות ָזר -ַמה ָהָתם  ,ּכְ יָרה ּבְ ׁשֵ    ,ּכְ
ָזר -ַאף ָהָכא  יָרה ּבְ ׁשֵ י ּכְ    !ַנּמִ

  
ְמעֹון י ׁשִ ַרּבִ לֹא ּכְ א ַמְתִניִתין ּדְ א ַמְחַווְרּתָ    .ֶאלָּ

 רש"י
  . מתניתין

דמכשיר יציקה בזר דלא כר' 
   שמעון:

. נשיאת חמש עשרה עבודות
כפים דבפנים ובחוץ חדא חשיב 

   ליה:
   . קבלת דם:הקבלות

. בעזרה כדכתיב וישא בפנים
   אהרן את ידיו (ויקרא ט) וגו':

   . בכל עיר ועיר:בחוץ
. אלמא מדחשיב כל כהן כו'

יציקה בכלל עבודה המסורה 
לבני אהרן שמע מינה אסורה 

   בזר:
. כדכתיב מקמיצה ואילך כו'

ויצק הכהן וגו' דליהוי משמע 
   מקמיצה ואילך מצות כהונה:

. דיציקה במנחת ממנחת ישראל
ישראל כתיב וגמרי' מינה שאר 
מנחות בפרק אלו מנחות (לקמן 
דף עה.) דדרשינן ויצקת עליה 

ן מנחה לרבות כל המנחות שמ
   לקמיצה וליציקה:

. ההיא כאן בשאין נקמצות
לישנא בתרא דרב נחמן אתא 
לרבויי מנחת נסכים כמנחת 

  כהנים דיציקה פסולה בזר:
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ָחן "[  יָרה –ְולֹא ְמׁשָ ׁשֵ   ]."ּכְ

  
ָנן ַרּבָ    ?ַמאי ַטְעָמא ּדְ

  
ֵני ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ְוָקַמץ" :ר ְקָראָאַמ  ֶמן ְוָנַתן ָעֶליָה ְלבֹוָנה ֶוֱהִביָאּה ֶאל ּבְ    –) ב-א, ויקרא ב( 104104104104"ְוָיַצק ָעֶליָה ׁשֶ

ִמיָצה ְוֵאיָלְך  ה -ִמּקְ הּוּנָ    ,ִמְצַות ּכְ
ָזר יָרה ּבְ ׁשֵ ּכְ ד ַעל ְיִציָקה ּוְבִליָלה ׁשֶ    .ִליּמֵ

  
ְמעֹון י ׁשִ    ?ְוַרּבִ

  
ֵני ַאֲהרֹן "   יט,א    .ִמְקָרא ִנְדָרׁש ְלָפָניו ּוְלַאֲחָריו - ), בויקרא ב("ַהּכֲֹהִנים^ּבְ

  
ְמעֹון  ִמְקָרא ִנְדָרׁש ְלָפָניו ּוְלַאֲחָריו י ׁשִ    ?!ְוָסַבר ַרּבִ

   :ְוָהַתְנָיא
ַח "" ְזּבֵ עֹו ְוָנַתן ַעל ַקְרנֹות ַהּמִ ֶאְצּבָ את ּבְ ם ַהַחּטָ    – יקרא ד, כה,לד)(ו 105105105105"ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ִמּדַ
עוֹ " ֶאְצּבָ ָיִמין - "ְוָלַקח"" ּבְ א ּבְ ָלה ֶאּלָ ֵהא ַקּבָ ּלֹא תְּ ד ׁשֶ    .ְמַלּמֵ
עוֹ " ֶאְצּבָ ָיִמין - "ְוָנַתן" "ּבְ א ּבְ ֵהא ְנִתיָנה ֶאּלָ ּלֹא תְּ ד ׁשֶ    .ְמַלּמֵ

ְמעֹוןָאַמר  י ׁשִ    :ַרּבִ
ָלה ַקּבָ    ?!ְוִכי ֶנֱאַמר ָיד ּבְ

ָלההֹוִאיל ְולֹא ֶנֱאַמ  ַקּבָ מֹאל  ,ר ָיד ּבְ ׂשְ ל ּבִ ר –ִקיּבֵ ׁשֵ    ."ּכָ
יְוָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ

ִמְקָרא ִנְדָרׁש ְלָפָניו ּוְלַאֲחָריו ָקא ִמיְפְלֵגי ְמעֹון  ָסַבר ְלַאָחָריו ִנְדָרׁש ּוְלָפָניו ֵאין ִנְדָרׁש) ּבְ י ׁשִ    !(ְוַרּבִ
  

א  ְמעֹון ַהְיינּו ַטְעָמאֶאּלָ י ׁשִ ַרּבִ     :ּדְ
   .ָוי"ו מֹוִסיף ַעל ִעְנָין ִראׁשֹון ב) (ויקרא ב, "ִביָאהּ ֶוֱה "
  

ְמעֹון  ָוי"ו מֹוִסיף ַעל ִעְנָין ִראׁשֹון י ׁשִ    ?!ְוָסַבר ַרּבִ
ְכִתיב ה ּדִ א ֵמַעתָּ ָקר"    :ֶאּלָ ן ַהּבָ ַחט ֶאת ּבֶ    ,ְוׁשָ

ם ם ְוָזְרקּו ֶאת ַהּדָ ֵני ַאֲהרֹן ַהּכֲֹהִנים ֶאת ַהּדָ    – ה), (ויקרא א  106106106106"ְוִהְקִריבּו ּבְ
ָלה ְוֵאיָלְך  ּבָ ה -ִמּקַ הּוּנָ    .ִמְצַות ּכְ

ִחיָטה  ד ַעל ׁשְ ָזר -ְמַלּמֵ יָרה ּבְ ׁשֵ ּכְ    ."ׁשֶ
ְמעֹון  ָוי"ו מֹוִסיף ַעל ִעְנָין ִראׁשֹון  י ׁשִ ִחיָטה  -ִאי ְלַרּבִ יׁשְ סּוָלה ָהֵכי ַנּמִ ֵהא ּפְ ָזר ּתְ    !ּבְ

  
אִני ָהָתם    ,ׁשַ
ָאַמר ְקָרא ַחט... ָסַמְך וְ " :ּדְ    – ה)-ד, (ויקרא א  107107107107"ְוׁשָ

ִמיָכה  ָזִרים –ַמה ּסְ    ,ּבְ
ִחיָטה  ָזִרים –ַאף ׁשְ    .ּבְ

  
ְבָעִלים ,ִאי ִמיָכה ּבִ ְבָעִלים ,ַמה ּסְ ִחיָטה ּבִ    ?!ַאף ׁשְ
  

   ,ַההּוא לֹא ָמֵצית ַאְמָרת
ָרה :ַקל ָוחֹוֶמר ּפָ ר ּכַ ִעיּקַ ִריָקה ּדְ ְעָיא ּבְ  ,ּוַמה ּזְ    ,ָעִליםלֹא ּבַ

ָרה לֹא  ּפָ ר ּכַ ַלאו ִעיּקַ ִחיָטה ּדְ ןׁשְ ּכֵ ל ׁשֶ    ?!ּכָ
יָמא ר  :ְוִכי ּתֵ ִאי ֶאְפׁשָ ֶ ר ִמׁשּ ִנין ֶאְפׁשָ י ַרְחָמָנא ּבְ  -ֵאין ּדָ ּלֵ ּפּוִריםּגַ    :יֹום ַהּכִ

ר לוֹ " את ֲאׁשֶ ר ַהַחּטָ ַחט ֶאת ּפַ ַעְלָמ  - יא), (ויקרא טז 108108108108"ְוׁשָ ִחיָטה ּבְ ׁשְ ַלל ּדִ ָעִליםִמּכְ ִעיָנן ּבְ    .א לֹא ּבְ
  

                                                           
ן ִמְנָחה לַ  אאאא 104 י ַתְקִריב ָקְרּבַ ֶמן ְוָנַתן ָעֶליָה ְלבָֹנה ה'ְוֶנֶפׁש ּכִ נֹו ְוָיַצק ָעֶליָה ׁשֶ ם ְמלֹא ֻקְמצֹו 	בבבב. סֶֹלת ִיְהֶיה ָקְרּבָ ָ ֵני ַאֲהרֹן ַהּכֲֹהִנים ְוָקַמץ ִמׁשּ ֶוֱהִביָאּה ֶאל ּבְ

ְמָנּה ַעל כָּ  ַ ּה ּוִמׁשּ ְלתָּ ה ֵריַח ִניחַֹח לַ ִמּסָ ֵ ָחה ִאׁשּ ְזּבֵ ָרָתּה ַהּמִ   ה'ל ְלבָֹנָתּה ְוִהְקִטיר ַהּכֵֹהן ֶאת ַאְזּכָ
ּפְֹך ֶאל ְיסֹוד ִמְזבַּ  כהכהכהכה 105 מֹו ִיׁשְ ח ָהעָֹלה ְוֶאת ּדָ עֹו ְוָנַתן ַעל ַקְרֹנת ִמְזּבַ ֶאְצּבָ את ּבְ ם ַהַחּטָ   ח ָהעָֹלהְוָלַקח ַהּכֵֹהן ִמּדַ
ַח ְוָלַקח ַהּכֹ לדלדלדלד                 ְזּבֵ ּפְֹך ֶאל ְיסֹוד ַהּמִ ָמּה ִיׁשְ ל ּדָ ח ָהעָֹלה ְוֶאת ּכָ עֹו ְוָנַתן ַעל ַקְרֹנת ִמְזּבַ ֶאְצּבָ את ּבְ ם ַהַחּטָ   ֵהן ִמּדַ
ָקר ִלְפֵני  106 ן ַהּבָ ַחט ֶאת ּבֶ ַח ָס  ה'ְוׁשָ ְזּבֵ ם ַעל ַהּמִ ם ְוָזְרקּו ֶאת ַהּדָ ֵני ַאֲהרֹן ַהּכֲֹהִנים ֶאת ַהּדָ ַתח אֶֹהל מֹוֵעדְוִהְקִריבּו ּבְ ר ּפֶ   ִביב ֲאׁשֶ
ר ָעָליו 107   ְוָסַמְך ָידֹו ַעל רֹאׁש ָהעָֹלה ְוִנְרָצה לֹו ְלַכּפֵ
ר לוֹ  108 את ֲאׁשֶ ר ַהַחּטָ ַחט ֶאת ּפַ יתֹו ְוׁשָ ֲעדֹו ּוְבַעד ּבֵ ר ּבַ ר לֹו ְוִכּפֶ את ֲאׁשֶ ר ַהַחּטָ   ְוִהְקִריב ַאֲהרֹן ֶאת ּפַ

 רש"י
. הכהן נדרש לפניו מקרא

   לויצק:
. וקמץ משם ולאחריו

   באצבעו:
. ולקח (קבלת) הכהן ולקח

מדם החטאת באצבעו ונתן 
   :על קרנות וגו'
. דכל מקום אלא בימין

שנאמר אצבע וכהונה אינה 
   אלא ימין:

   . מתנת הקרן דמזבח:נתינה
. כלומר וכי וכי נאמרה יד

נאמרה אצבע בולקח והלא 
   בונתן הוא אמור:

וי''ו דוהביאה מוסיף על ענין 
. [וכ''ת וי''ו דונתן נמי ראשון

יהא] מלמד קבלה מנתינה 
תריץ ליכא למימר הכי דאי 

תן באצבעו הוי גמירא כתיב ונ
ולקח מונתן בוי''ו מוסיף על 
ענין ראשון אבל השתא 

   באצבעו הפסיק הענין:
. לר''ש פריך ואי מה סמיכה

וסמך ידו על ראש קרבנו 
אלמא סמיכה בבעלים אף 
שחיטה בבעלים ולא באחר 
זריקה לא בעינן בבעלים 

   דכהן זורק:
   . שחיטה:אפשר

. זריקה בבעלים לא אפשר
  רקו בני אהרן:דכתיב וז
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   :ַרבַמר ָא 

ֱאַמר ּנֶ ל ָמקֹום ׁשֶ ה"וְ  "ּתֹוָרה" :ּכָ ב - "חּוּקָ א ְלַעּכֵ    .ֵאינֹו ֶאּלָ
  

ךְ ָקא  ְעּתָ ְעָיא :ַסְלָקא ּדַ י ּבַ ְרּתֵ    ,ּתַ
ִדְכִתיב ת ַהּתֹוָרה" :ּכְ    .ב), (במדבר יט  "זֹאת חּוּקַ

  
   מ"ל)נת"ץ יק :יָמן(ִס 

  
א ַוֲהֵרי  יּה ֶאּלָ ִתיָבא ּבֵ לֹא ּכְ   , (במדבר ו, כא) 109109109109"ּתֹוָרה"ָנִזיר ּדְ

ָבא :ַרבְוָאַמר  ָנִזיר ְמַעּכְ נּוָפה ּבְ    !ּתְ
  

ְכִתיב יָון ּדִ אִני ָהָתם ּכֵ ה" :ׁשַ ן ַיֲעׂשֶ ֵמי ,(במדבר ו, כא) "ּכֵ ה ּדָ הּו חּוּקָ ְכִתיָבא ּבְ ַמאן ּדִ    .ּכְ
  

י ִתיָבא ּבֵ לֹא ּכְ א ֲהֵרי ּתֹוָדה ּדְ    ,יב)-(ויקרא ז, יא 110110110110"ּתֹוָרה"ּה ֶאּלָ
   :ּוְתַנן

ִבין ֶזה ֶאת ֶזה" ּתֹוָדה ְמַעּכְ ּבַ ָעה ׁשֶ   ! (מנחות כז.) "ַאְרּבָ
  

אִני ּתֹוָדה ִאיְתַקׁש ְלָנִזיר ,ׁשַ    ,ּדְ
ְכִתיב ָלָמיו" :ּדִ   , יג), (ויקרא ז 111"ַעל ֶזַבח ּתֹוַדת ׁשְ

ָלָמיו"" :ְוָאַמר ַמר    ."ְלֵמי ָנִזירְלַרּבֹות ׁשַ  - "ׁשְ
  

א  יּה ֶאּלָ ִתיב ּבֵ לֹא ּכְ   , (ויקרא יד, ב) 112112112112"ּתֹוָרה"ַוֲהֵרי ְמצֹוָרע ּדְ
   :ּוְתַנן

ִבין ֶזה ֶאת ֶזה" צֹוָרע ְמַעּכְ ּמְ ּבַ ָעה ִמיִנין ׁשֶ    ! (מנחות כז.) "ַאְרּבָ
  

אִני ָהָתם    ,ׁשַ
ְכִתיב יָון ּדִ צֹוָרע" :ּכֵ ְהֶיה ּתֹוַרת ַהּמְ יּה  - ב), ד(ויקרא י "זֹאת ּתִ ְכִתיב ּבֵ ַמאן ּדִ ה'ּכְ ֵמי 'חּוּקָ    .ּדָ

  
ּפּוִריםַוֲהֵרי     ,יֹום ַהּכִ

א  יּה ֶאּלָ ִתיב ּבֵ לֹא ּכְ ה"ּדְ    ,113113113113"חּוּקָ
ִעיֵרי " :ּוְתַנן ֵני ׂשְ ּפּוִריםׁשְ ִבין ֶזה ֶאת ֶזה יֹום ַהּכִ    !(מנחות כז.) "ְמַעּכְ

  
א ה"אֹו  "ּתֹוָרה"אֹו  :ֶאלָּ    ."חּוּקָ

  
הּו  ַוֲהֵרי ְכִתיב ּבְ נֹות ּדִ ָאר ָקְרּבָ ֵבי (ויקרא ז, לז) 114114114114"ּתֹוָרה"ׁשְ    !ְולֹא ְמַעּכְ

  
ְעָיא  "ּתֹוָרה" ה"ּבַ    ,"חּוּקָ
ה"וְ  ְעָיא  "חּוּקָ    ."ּתֹוָרה"לֹא ּבַ
  

ה"וְ  "ּתֹוָרה"ְוָהא     !ָקא ָאַמר "חּוּקָ
  

ְכִתיב  :ָהֵכי ָקָאַמר ב ּדִ    ,"ּתֹוָרה"ַאף ַעל ּגַ
ִתיָבא  ה"ִאי ּכְ    ,ֵאין – "חּוּקָ

   .לֹא –ְוִאי לֹא 
  

ּה  ְכִתיב ּבָ ה"ַוֲהֵרי ִמְנָחה ּדִ   , (ויקרא ו, יא) 115115115115"חּוּקָ

                                                           
ר יִ  109 ִזיר ֲאׁשֶ נֹו לַ זֹאת ּתֹוַרת ַהּנָ ה ַעל ּתֹוַרת ִנְזרוֹ  ה'ּדֹר ָקְרּבָ ן ַיֲעׂשֶ ר ִיּדֹר ּכֵ ִפי ִנְדרֹו ֲאׁשֶ יג ָידֹו ּכְ ִ ׂשּ ר תַּ ַבד ֲאׁשֶ   ַעל ִנְזרֹו ִמּלְ
ר ַיְקִר  יאיאיאיא 110 ָלִמים ֲאׁשֶ ְ ִחים ִאם ַעל ּתֹוָדה ַיְקִריֶבּנּו ְוִהְקִריב ַעל ֶזַבח ַהּתֹוָדה ַחלּ  יביביביב .ה'יב לַ ְוזֹאת ּתֹוַרת ֶזַבח ַהׁשּ ֶמן ּוְרִקיֵקי ַמּצֹות ְמׁשֻ ֶ ׁשּ לּולֹת ּבַ ֹות ַמּצֹות ּבְ

ֶמן ָ ׁשּ לּולֹת ּבַ ֶכת ַחּלֹת ּבְ ֶמן ְוסֶֹלת ֻמְרּבֶ ָ ׁשּ   ּבַ
ָלָמיו 111 נֹו ַעל ֶזַבח ּתֹוַדת ׁשְ  ַעל ַחּלֹת ֶלֶחם ָחֵמץ ַיְקִריב ָקְרּבָ

יֹום ָטֳהָרתֹו ְוהּוָבא  112 צָֹרע ּבְ ְהֶיה ּתֹוַרת ַהּמְ   ֶאל ַהּכֵֹהןזֹאת תִּ
ַעּנּו ֶאת ַנְפׁשֵֹתיֶכם ְוָכל ְמָלאָכה לֹא ַתֲע  113 ָעׂשֹור ַלחֶֹדׁש תְּ ִביִעי ּבֶ ְ חֶֹדׁש ַהׁשּ ת עֹוָלם ּבַ תֹוֲכֶכםְוָהְיָתה ָלֶכם ְלֻחּקַ ר ּבְ ר ַהּגָ   ׂשּו ָהֶאְזָרח ְוַהּגֵ
ּלּוִא  114 ם ְוַלּמִ את ְוָלָאׁשָ ְנָחה ְוַלַחּטָ ָלִמיםזֹאת ַהּתֹוָרה ָלעָֹלה ַלּמִ ְ   ים ּוְלֶזַבח ַהׁשּ
י  115 ֵ ה ָחק עֹוָלם ְלדֹרֵֹתיֶכם ֵמִאׁשּ ְבֵני ַאֲהרֹן יֹאֲכֶלּנָ ל ָזָכר ּבִ ׁש  ה'ּכָ ֶהם ִיְקּדָ ע ּבָ ר ִיּגַ   ּכֹל ֲאׁשֶ

 

 רש"י
. כתיב ביה זאת תורת הנזיר נזיר

   אשר ידור (במדבר ז):
. דכתיב ונתן על כפי תנופה בנזיר

הנזיר לעכב משום דכתיב תורת 
ואע''ג דלא מעכבא בעלמא 
כדאמרינן בשמעתא קמייתא 
דמס' יומא (ד' ה.) שאם עשאה 
לתנופה שירי מצוה מעלה עליו 

   הכתוב כאילו לא כיפר וכפר:
   . על תורת נזרו:כן יעשה

. כתיב בה וזאת תורת זבח תודה
השלמים וגו' אם על תודה 

   יקריבנו וגו' (ויקרא ז):
. חמץ חלות ורקיק ד' מינין

ורבוכה בפרק התודה (לקמן דף 
   עז.):

. על זבח תודת שלמיו שלמיו
לרבות שלמי נזיר לעשרה קבין 
ירושלמיות ולרביעית שמן 

   בתודה (בפ' התודה):
. עץ ארז ושני בעה שבמצורעאר

   תולעת ואזוב וצפרים:
   . משמע עיכובא:תהיה
. כתיב והיתה לכם לחקת יוה''כ

עולם בחדש השביעי וגו' באחרי 
   מות:

. שאר קרבנות כתיב בהו תורה
זאת התורה לעולה ולמנחה וגו' 

   (ויקרא ז):
. דאמר בפ''ק (לעיל ד' ולא מעכבי

ד.) באשם הוא עצמו שלא 
מוריו כשר ובמנחה הוקטרו אי

כתיב וזאת תורת המנחה הקרב 
וגו' (ויקרא ו) דהיינו הגשה ותנן 

   לא הגיש כשר:
. משמע הא תורה וחוקה קאמר

   תרוייהו כי הדדי שקולין:
. כל זכר בבני מנחה כתיבא חוקה

   אהרן יאכל חק עולם (וגו') (שם):
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   :ַרבְוָאַמר 
תֹוַרת ִמְנָחה  תּוב ּבְ ֶהֱחִזיר ַהּכָ ל ָמקֹום ׁשֶ ב -ּכָ א ְלַעּכֵ    .ֵאינֹו ֶאּלָ

   ,ֵאין – "ֶהֱחִזיר"
   !לֹא –לֹא ֶהֱחִזיר 

  
אִני ָהָתם    ,ׁשַ

ִכי  ִתיָבא ּדְ ה"ּכְ ִתיָבא "חּוּקָ    .ַאֲאִכיָלה ּכְ
  

ִנים ִתיָבא  ,ַוֲהֵרי ֶלֶחם ַהּפָ ִכי ּכְ ה"ּדְ ִתיָבא (ויקרא כד, ט) 116116116116"חּוּקָ    ,ַאֲאִכיָלה ּכְ
   :ּוְתַנן

ֵני ְסָדִרים " ִבין ֶזה ֶאת ֶזה -ׁשְ    ,ְמַעּכְ
ִזיִכין  ֵני ּבְ ִבין ֶזה ֶאת ֶזה -ׁשְ    ,ְמַעּכְ

זִ  ָדִרין ְוַהּבְ ִבין ֶזה ֶאת ֶזה -יִכין ַהסְּ   ! (מנחות כז.) "ְמַעּכְ
  

א ְכִתיָבא ַאֲאִכיָלה  ,ֶאלָּ ל ֵהיָכא ּדִ ִתיָבא -ּכָ ָתא ּכְ א ִמיּלְ    ,ַאּכּוּלָ
ָאַמר ְקָראוְ  אִני ָהָתם ּדְ ְמָנהּ " :ׁשַ ַ ּה ּוִמׁשּ ְרׂשָ   . 118118118118טז), (ויקרא ב  117117117117"ִמּגַ
  
  

                                                           
י  116 ֵ ים הּוא לֹו ֵמִאׁשּ י קֶֹדׁש ָקָדׁשִ ָמקֹום ָקדֹׁש ּכִ   םָחק עֹולָ  ה'ְוָהְיָתה ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניו ַוֲאָכֻלהּו ּבְ
ה לַ  117 ֶ ל ְלבָֹנָתּה ִאׁשּ ְמָנּה ַעל ּכָ ַ ּה ּוִמׁשּ ְרׂשָ ָרָתּה ִמּגִ   ה'ְוִהְקִטיר ַהּכֵֹהן ֶאת ַאְזכָּ
בגירסת וילנא:  118 ָבר ַאֵחר ְמַעּכֵ ִבין ְוֵאין ּדָ ֶמן ְמַעּכְ ֶרׂש ְוׁשֶ   ומסורת הש"ס לא גורס. .ּגֶ

 רש"י
. בצו את אהרן שהחזיר הכתוב

 מה שכבר אמור בויקרא אינו
   אלא לעכב:

. הילכך לאו אאכילה כתיבא
   לעיכובא אתא:

. ואכלוהו במקום לחם הפנים
קדוש כי קדש קדשים הוא לו 
   מאשי ה' חק עולם וגו' (שם כד):

. גבי מנחה להכי לא ושאני התם
הויא חוקה דידה עיכובא משום 
דכתיב מגרשה ומשמנה מדמצי 
למכתב מגרש ומשמן וכתיב 

ה''ק מגרשה ומשמנה שמע מינה 
גרשה שלם ושמנה שלם שאם 
חסר כל שהוא פסול 
ומדאיצטריך למיכתב להכי 
שמע מינה חוקה דידה לאו 

  חוקה:
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        יט, ביט, ביט, ביט, ב . 7
   :ּגּוָפא   בט,י

   :ַרבָאַמר 
ל ָמקֹום ּתֹוָרה ִמְנָחה  ּכָ תּוב ּבַ ֶהְחִזיר ְלָך ַהּכָ ב -ׁשֶ א ְלַעּכֵ    .ֵאינֹו ֶאּלָ

  
מּוֵאלוּ     :ָאַמר ׁשְ

ֶמן  ֶרׂש ְוׁשֶ ִבין –ּגֶ    ,ְמַעּכְ
ב ָבר ַאֵחר ְמַעּכֵ    .ְוֵאין ּדָ

  
מּוֵאל ב ,ְוִלׁשְ יּה ְקָרא  ַאף ַעל ּגַ ָתָנא ּבֵ ָבא ֵליּה  -ּדְ    ?!לֹא ְמַעּכְ

  
ל ֵהיָכא  א ּכָ יּה ְקָרא ֶאלָּ ָתָנא ּבֵ ָבא -ּדְ אי ְמַעּכְ    ,ַוּדַ

קּוְמצוֹ " (ויקרא ב, ב) 119"ְמלֹא קּוְמצוֹ "ְוָהָכא ּבִ     .ָקא ִמיְפְלֵגי - (ויקרא ו, ח) 120"ּבְ
  

ַתְנָיא    :ּדְ

קּוְמצוֹ " (ויקרא ב, ב) "ְמלֹא קּוְמצוֹ "" ה ַלּקֹוֶמץ - (ויקרא ו, ח) "ּבְ ה ִמּדָ ּלֹא ַיֲעׂשֶ    ."ׁשֶ
  

   :ָסַבר ַרב
יּה ְקָרא ָנא ּבֵ י ּתָ    ,ָהא ַנּמִ

ְכִתיב ה" :ּדִ נָּ א ַכּפֹו ִמּמֶ ְנָחה ַוְיַמּלֵ ְקֵרב ֶאת ַהּמִ   .יז),(ויקרא ט 121"ַוּיַ
  
מּוֵאלוּ     :ׁשְ
ָעה'ִמ  'ּדֹורֹות' ָ    .לֹא ַיְלִפיָנן 'ׁשּ

  
מּוֵאל  ָעה'ִמ  'ּדֹורֹות'ְולֹא ָיִליף ׁשְ ָ    '?!ׁשּ

   :ְוָהְתַנן
ח " ֵלי ַהּלַ חְמַקּדְ  -ּכְ ין ֶאת ַהּלַ    ,ׁשִ

ת ָיֵבׁש  ֵבׁש  -ּוִמּדַ ין ֶאת ַהּיָ ׁשִ    .ְמַקּדְ
ֵבׁש  ין ֶאת ַהּיָ ׁשִ ח ְמַקּדְ ֵלי ַהּלַ    ,ְוֵאין ּכְ
ח ין ֶאת ַהּלַ ׁשִ ת ָיֵבׁש ְמַקּדְ    .(זבחים פח.) "ְולֹא ִמּדַ

מּוֵאלְוָאַמר     :ׁשְ
נּו  א ִמּדֹותלֹא ׁשָ    ,ֶאלָּ

ין –ֲאָבל ִמְזָרקֹות  ׁשִ    ,ְמַקּדְ
ְכִתיב ֵניֶהם ְמֵלִאים סֶֹלת" :ּדִ    !יג), (במדבר ז 122"ׁשְ

  

אִני ָהָתם    ,ׁשַ
ֵריַסר ִזיְמִנין ּה ְקָרא ּתְ ָתָנא ּבָ    .ּדְ

  
ֲהָנא ָאַמר ֵליּה  יוְ  ַרב ּכַ    :ַרבלְ  ַרב ַאּסֵ

ָבא ּה ְקָרא ְולֹא ְמַעּכְ ָתָנא ּבָ ה ּדְ ׁשָ    !ַוֲהֵרי ַהּגָ
  

יּה  ָנא ּבֵ     ?ַמאן ּתָ
  

ְכִתיב ֵני ַאֲהרֹן ִלְפֵני ה'" :ּדִ ְנָחה ַהְקֵרב אֹוָתּה ּבְ   !ז), (ויקרא ו 123"זֹאת ּתֹוַרת ַהּמִ
  

ָאָתא    .ַההּוא ִלְקּבֹוַע ָלּה ָמקֹום הּוא ּדְ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ֲעָרב - ז), (ויקרא ו "ִלְפֵני ה'"" ּמַ    ?ָיכֹול ּבַ

                                                           
119  ָ ֵני ַאֲהרֹן ַהּכֲֹהִנים ְוָקַמץ ִמׁשּ ה ֶוֱהִביָאּה ֶאל ּבְ ֵ ָחה ִאׁשּ ְזּבֵ ָרָתּה ַהּמִ ל ְלבָֹנָתּה ְוִהְקִטיר ַהּכֵֹהן ֶאת ַאְזּכָ ְמָנּה ַעל ּכָ ַ ּה ּוִמׁשּ ְלתָּ   ה'ֵריַח ִניחַֹח לַ ם ְמלֹא ֻקְמצֹו ִמסָּ
ְנָחה וְ  120 ר ַעל ַהּמִ בָֹנה ֲאׁשֶ ל ַהּלְ ְמָנּה ְוֵאת ּכָ ַ ְנָחה ּוִמׁשּ ֻקְמצֹו ִמּסֶֹלת ַהּמִ ּנּו ּבְ ָרָתּה לַ ְוֵהִרים ִמּמֶ ַח ֵריַח ִניחַֹח ַאְזּכָ ְזּבֵ   ה'ִהְקִטיר ַהּמִ
ַבד עַֹלת ַהּבֶֹקר 121 ַח ִמּלְ ְזּבֵ ְקֵטר ַעל ַהּמִ ה ַוּיַ ּנָ א ַכּפֹו ִמּמֶ ְנָחה ַוְיַמּלֵ ְקֵרב ֶאת ַהּמִ  ַוּיַ

בְ  122 ֶסף ׁשִ ָקָלּה ִמְזָרק ֶאָחד ּכֶ ים ּוֵמָאה ִמׁשְ לֹׁשִ ֶסף ַאַחת ׁשְ נֹו ַקֲעַרת ּכֶ ֶמן ְלִמְנָחהְוָקְרּבָ ֶ לּוָלה ַבׁשּ ֵניֶהם ְמֵלִאים סֶֹלת ּבְ ֶקל ַהּקֶֹדׁש ׁשְ ׁשֶ ֶקל ּבְ   ִעים ׁשֶ
ֵני ַאֲהרֹן ִלְפֵני  123 ְנָחה ַהְקֵרב אָֹתּה ּבְ ַח  ה'ְוזֹאת ּתֹוַרת ַהּמִ ְזּבֵ ֵני ַהּמִ   ֶאל ּפְ
ה לַ     ה ֵמֵאּלֶ ר ֵיָעׂשֶ ְנָחה ֲאׁשֶ ַח  ְוִהְקִריָבּה ֶאל ה'ְוֵהֵבאָת ֶאת ַהּמִ ְזּבֵ ּה ֶאל ַהּמִ יׁשָ  (ויקרא ב, ח) ַהּכֵֹהן ְוִהּגִ

 רש"י
. הוא דהחזיר בהן גרש ושמן

   הכתוב ומעכבא:
. ואע''פ ואין דבר אחר מעכב

   שהחזיר בו הכתוב:
. ואע''ג דתנא ביה קרא כו'

   בתמיה:
. כתיב בחד דוכתא מלא קומצו

דבוריה וכתיב בקומצו הדר שני ב
למידרש מיניה בידו יקמוץ לא 

   יעשה כלי למדת קומצו:
. ולא כלי הילכך אם קמץ כפו

   בכלי פסל:
. ה''ק דורות משעה לא ילפינן

חזרה דגרש ושמן הוא דאתאי 
לעיכובא וכן דוגמתה שהוחזרו 
בתורה מנחת דורות אבל וימלא 

   כפו לא חזרה היא:
 . דאין מקדיש יבש אלאלא שנו

במדת לח כגון הין ולוג דכל מדה 
לא חזיא ליה אלא למילתיה 
למדות והין ולוג במדת יבש 

   ליכא:
. שהן כלי דם אבל מזרקות

מקדשין סלת יבש ויליף טעמא 
מנשיאים אלמא גמר דורות 

   משעה:
. כלומר איזה מקרא מאן תנא בה

שנה בה הקרב אותה בני אהרן 
   לפני ה':

. בקיר מערבי של יכול במערב
מזבח היינו לפני ה' כנגד פתח 

  ההיכל דהיכל במערב:
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ְלמּוד לֹוַמר ַח " :תַּ ְזּבֵ ֵני ַהּמִ    ."ֶאל ּפְ
נֵ "ִאי  ַח ֶאל ּפְ ְזּבֵ רֹום - "י ַהּמִ ּדָ    ?ָיכֹול ּבַ

ְלמּוד לֹוַמר    ."ִלְפֵני ה'" :תַּ
יַצד    ?ָהא ּכֵ

ל ֶקֶרן ְוַדּיוֹ  ּה ׁשֶ ֶנֶגד חּוּדָ רֹוִמית ַמֲעָרִבית ּכְ ֶקֶרן ּדְ ּה ּבְ יׁשָ    .ַמּגִ
  

י ֱאִליֶעֶזר    :אֹוֵמר ַרּבִ
ל ֶקֶרן ה ְלַמֲעָרָבּה ׁשֶ ּנָ יׁשֶ    ?ל ֶקֶרןִלְדרֹוָמּה ׁשֶ  124ָיכֹול ַיּגִ

י ִמְקָראֹות  :ַאְמָרת תֵּ ה מֹוֵצא ׁשְ ַאתָּ ל ָמקֹום ׁשֶ ים ֲחֵבירוֹ  -ּכָ ים ַעְצמֹו ּוְמַקּיֵ    ,ֶאָחד ְמַקּיֵ
ל ֶאת ֲחֵבירוֹ  ים ַעְצמֹו ּוְמַבטֵּ    – ְוֶאָחד ְמַקּיֵ

ל ֲחֵבירוֹ  ים ַעְצמֹו ּוְמַבטֵּ ַקּיֵ מְּ יִחין ֶאת ׁשֶ ַקיֵּ  ,ַמּנִ ּמְ ין ֶאת ׁשֶ ים ֲחֵבירוֹ ְותֹוְפׂשִ    .ים ַעְצמֹו ּוְמַקּיֵ
ה אֹוֵמר ַאתָּ ׁשֶ ּכְ ה  "ִלְפֵני ה'" :ׁשֶ ְלתָּ טַּ ֲעָרב ּבִ ּמַ ַח "ּבַ ְזּבֵ ֵני ַהּמִ רֹום "ֶאל ּפְ ּדָ    ,ּבַ

ה אֹוֵמר ַאתָּ ַח " :ּוְכׁשֶ ְזּבֵ ֵני ַהּמִ רֹום "ֶאל ּפְ ּדָ ה  ,ּבַ יְמתָּ    .""ִלְפֵני ה'"ִקּיַ
  

ה יְמּתָ    !ְוֵהיָכא ִקּיַ
  

י ָאַמר ִ    :ַרב ַאׁשּ
א ּנָ ָצפֹון ָקֵאי :ָקָסַבר ַהאי ּתַ ַח ּבְ יּה ִמְזּבֵ    .ּכּוּלֵ

  
   :ַרב הּוָנאַמְתִקיף ָלּה 

יּה ְקָרא ָנא ּבֵ לֹא ּתָ יּה  ,ֲהֵרי ֶמַלח ּדְ ָבא ּבֵ    !ּוְמַעּכְ
ַתְנָיא    :ּדְ

ִרית ֶמַלח עֹוָלם ִהו""   א,כ ֵהא - יט), (במדבר יח 125"אּבְ ּתְ ִרית ֲאמּוָר ^ ׁשֶ ֶמַלחּבְ    ,ה ּבְ
ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ    .ַרּבִ

ְמעֹון י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ
אן ִרית ֶמַלח עֹוָלם" :ֶנֱאַמר ּכָ    ,יט), (במדבר יח "אִהו ּבְ

ן ת עֹוָלם" :ְוֶנֱאַמר ְלַהּלָ הּוּנַ ִרית ּכְ    – יג), (במדבר כה 126 "ּבְ
ה  הּוּנָ לֹא ּכְ נֹות ּבְ ר ְלָקְרּבָ ִאי ֶאְפׁשָ ם ׁשֶ ׁשֵ לֹא ֶמַלחּכָ  -ּכְ נֹות ּבְ ר ְלָקְרּבָ    !"ְך ִאי ֶאְפׁשָ

  
   :ַרב יֹוֵסףָאַמר 

יַדן  א ּדִ ַתּנָ    ,ְסִביָרא ֵליּה ַרב ּכְ
ָאַמר ר -לֹא ָמַלח " :ּדְ ׁשֵ    ."ּכָ

  
יָאַמר ֵליּה  ּיֵ    :ַאּבַ

ָלל - "לֹא ָיַצק" ,ִאי ָהֵכי י לֹא ָיַצק ּכְ    ?!ַנּמִ
א  א ָזר  ,ּכֵֹהן "לֹא ָיַצק"ֶאּלָ א ָזר -ֶאּלָ י לֹא ָמַלח ּכֵֹהן ֶאּלָ    !ָהָכא ַנּמִ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

ַח  י ִמְזּבֵ ר ָקֵרב ְלַגּבֵ ּזָ ָך ׁשֶ ְעּתְ ֲעֶלה ַעל ּדַ    ?!ְוִכי ּתַ
  

ִעית ֵאיָמא    :ְוִאי ּבָ
יּה  ְכִתיָבא ּבֵ יָון ּדִ ִרית"ּכֵ ְמָיא "ּבְ יּה ְקָרא ּדַ ָתָנא ּבֵ ַמאן ּדְ    .ּכְ

  
יּה ְקָרא ָנא ּבֵ    ?!ְולֹא תָּ

ִתיב ְמָלח" :ְוָהּכְ ַלח ּתִ ּמֶ ן ִמְנָחְתָך ּבַ   !יג), (ויקרא ב 127"ְוָכל ָקְרּבַ
  

ְנָיא ֵעי ֵליּה ְלִכְדתַּ    :ַההּוא ִמיּבָ
ֶמַלח" :ִאיּלּו ֶנֱאַמר" ן ּבְ ְקְראּו  "ָקְרּבָ ּנִ ן'ׁשֹוֵמַע ֲאִני ֲאִפיּלּו ֵעִצים ְוָדם ׁשֶ    ',ָקְרּבָ

ְלמּוד לֹוַמר    ,"הִמְנָח " :תַּ
ִאין חֹוָבה ָלּה  -ְנָחה ְמיּוֶחֶדת ַמה ּמִ  ֲאֵחִרים ּבָ    ,ׁשֶ

ִאין  ֲאֵחִרים ּבָ ל ׁשֶ    .חֹוָבה ָלּה  -ַאף ּכָ

                                                           
  (אֹו) במהדורת וילנא: 124
ָרֵאל לַ  125 ר ָיִרימּו ְבֵני ִיׂשְ ים ֲאׁשֶ ָדׁשִ רּומֹת ַהּקֳ ִרית ֶמַלח עֹוָלם ִהוא ִלְפֵני  ה'ּכֹל תְּ ָך ְלָחק עֹוָלם ּבְ י ְלָך ּוְלָבֶניָך ְוִלְבנֶֹתיָך ִאתְּ ךְ ְלָך ּוְלַזְר  ה'ָנַתתִּ   ֲעָך ִאתָּ
ָרֵאל 126 ֵני ִיׂשְ ר ַעל ּבְ א ֵלאלָֹהיו ַוְיַכּפֵ ר ִקּנֵ ַחת ֲאׁשֶ ת עֹוָלם תַּ ֻהּנַ ִרית ּכְ   ְוָהְיָתה ּלֹו ּוְלַזְרעֹו ַאֲחָריו ּבְ
ל ָק  127 ִרית ֱאלֶֹהיָך ֵמַעל ִמְנָחֶתָך ַעל ּכָ ית ֶמַלח ּבְ ּבִ ְמָלח ְולֹא ַתׁשְ ַלח תִּ ּמֶ ן ִמְנָחְתָך ּבַ ְקִריב ֶמַלחְוָכל ָקְרּבַ ְנָך תַּ  ְרּבָ

 רש"י
. ופני המזבח ת''ל אל פני המזבח

   זה דרום שהכבש בדרום:
. בפ' ב' כנגד חודה של קרן

   דסוטה (דף יד:) פריך מאי דיו:
   . כאן וכאן:למערבה לדרומה

. כוליה מזבח בצפון עזרה קאי
ופתח היכל באמצע עזרה וכיון 

זרה עומד בו דכל המזבח בחצי ע
בצפון אישתכח דקיר דרומית 
של מזבח כלה לפני פתח (אהל) 
ההיכל ונקרא דרומו של מזבח 

  לפני ה':
. שלא ברית אמורה במלח

תפסוק מקרבנות בין לרבי 
יהודה בין לר' שמעון ליכא מידי 

   אלא משמעות דורשין:
. דאמר החזירה אין לא רב

החזירה לא כתנא דידן ס''ל 
   מץ כשר:דאמר לא מלח הקו

. דמליחת שזר קרב לגבי מזבח
קומץ בראשו של מזבח היא 
כדאמר בשמעתא בראשו של 
   מזבח ששם מולחים את הקומץ:

. נקראו קרבן שנאמר עצים
והגורלות הפלנו על קרבן העצים 
(נחמיה י) ודם איקרי קרבן 

   שהוא עיקר כל הזבח:
. שצריכה אחרים באין לה חובה

   עצים להקטרה:
כין עצים טעונין . שצריאף כל

מלח יצאו עצים ודם: קומץ 
דמנחה מתיר שיריים ודם מתיר 

  אימורין למזבח ובשר לכהנים:
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ֶרת  תֶּ ּמַ ְנָחה ְמיּוֶחֶדת ׁשֶ יר -ִאי ַמה ּמִ תִּ ּמַ ל ׁשֶ    ,ַאף ּכָ
יר תִּ ּמַ ם ׁשֶ    ?ָאִביא ּדָ

ְלמּוד לֹוַמר ְמךָ  ְולֹא ֵמַעל - יג), (ויקרא ב "ֵמַעל ִמְנָחְתךָ " :תַּ    .ּדָ
  

ּה ְטעּוָנה ֶמַלח ֵהא ִמְנָחה ּכּוּלָ    ?ָיכֹול תְּ
ְלמּוד לֹוַמר ן" :תַּ    – יג), (ויקרא ב "ָקְרּבָ

ן"    ,ָטעּון ֶמַלח - "ָקְרּבָ
ּה     .ְטעּוָנה ֶמַלח - ְוֵאין ִמְנָחה ּכּוּלָ

  
א קֹוֶמץ    ,128ְוֵאין ִלי ֶאּלָ

בֹוָנה ִין ְלַרּבֹות ֶאת ַהּלְ    ?ִמּנַ
ה ֲא  ְכִלי ֶאָחדְמַרּבֶ ּה ּבִ ָאה ִעּמָ ן ּבָ ּכֵ בֹוָנה ׁשֶ    .ִני ֶאת ַהּלְ

ִין ְלַרּבֹות ֶאת ְפֵני ַעְצָמּה    :ִמּנַ ָאה ּבִ בֹוָנה ַהּבָ    ?ַהּלְ
ְבִזיִכין ָאה ּבִ    ?ּוְלבֹוָנה ַהּבָ

   ?תֶר ְוַהְקטֹ
   ?ִמְנַחת ּכֲֹהִנים

יַח     ?ּוִמְנַחת ּכֵֹהן ָמׁשִ
   ?ּוִמְנַחת ְנָסִכים

אתֵאימּוֵרי ַח     ?טָּ
ם    ?ְוֵאימּוֵרי ָאׁשָ

ים י ָקָדׁשִ    ?ְוֵאימּוֵרי ָקְדׁשֵ
ים ים ַקּלִ    ?ְוֵאימּוֵרי ָקָדׁשִ

   ?ְוֶאְבֵרי עֹוָלה
   ?ְועֹוַלת ָהעֹוף

ִין    ?ִמּנַ
ְלמּוד לֹוַמר ְקִריב ֶמַלח" :תַּ ְנָך ּתַ ל ָקְרּבָ   .יג), (ויקרא ב 129"ַעל ּכָ

  

                                                           
  (ִמְנָחה) בוילנא: 128
ְנָך תַּ   129 ל ָקְרּבָ ִרית ֱאלֶֹהיָך ֵמַעל ִמְנָחֶתָך ַעל ּכָ ית ֶמַלח ּבְ ּבִ ְמָלח ְולֹא ַתׁשְ ַלח תִּ ּמֶ ן ִמְנָחְתָך ּבַ  ְקִריב ֶמַלחְוָכל ָקְרּבַ

 רש"י
. אי מה מנחה מיוחדת שמתרת

הכי פריך או אימא כי היכי 
דמרבינן כל דדמי ליה בהאי צד 
שאחרים באין חובה להן תרבי 
נמי דם דדמי לה לאידך גיסא 
בחד צד דמתיר כמותה ואף כל 
למעוטי עצים הוא דאתא דלא 
דמי לה במידי ת''ל במיעוטא 
אחרינא למעוטי צד דמתיר 
כמותה ולרבויי דאחרים באין 
חובה להו אתא דליכא לפרושי 
(איפכא) אביא דם שמתיר 
ואוציא את אלו שאין מתירין 
דא''כ למה לי למימר מעל 
מנחתך נימא (אי נמי) כדאמרינן 
לקמן מסתברא הני הוה ליה 

שכן אשב''נ טמ''א סימן למילף 
הלכך על כרחך כולהו הוה בעי 
לרבויי הני בחד צד להכי 
איצטריך מיעוט למעוטי חד 

   מינייהו:
   . גם השיריים:כולה

. קומץ וכל קרבן ת''ל קרבן
   מנחתך (ויקרא ב):

. כגון האומר הרי עלי בפני עצמה
לבונה דאמר בפ' הרי עלי עשרון 
(לקמן קו:) לא יפחות מן 

   הקומץ:
. מנחת נדבותיהם מנחת כהנים

   דכליל הוא:
   . חביתין:כהן משיח

. זבחי שלמי צבור קדשי קדשים
דהיינו כבשי עצרת דקדשי 
קדשים נינהו ואע''ג דשלמים הן 
דהא אין נאכלין אלא יום ולילה 
כדאמרינן באיזהו מקומן 
(זבחים דף נד:) זבחי שלמי צבור 

  ואשמות כו':
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        כ, אכ, אכ, אכ, א . 8
   :ַמר ַמרָא 
א קֹוֶמ "    ,ץֵאין ִלי ֶאּלָ

בֹוָנה ִין ְלַרּבֹות ֶאת ַהּלְ    ?ִמּנַ
ְכִלי ֶאָחד ּה ּבִ ָאה ִעּמָ ן ּבָ ּכֵ בֹוָנה ׁשֶ ה ֲאִני ֶאת ַהּלְ    ."ְמַרּבֶ

  
ִאין חֹוָבה ָלּה " :ְוָהא ַאְמָרת ֲאֵחִרים ּבָ ְנָחה ְמיּוֶחֶדת ׁשֶ    !"ַמה ּמִ

  
   :ָהֵכי ָקָאַמר

ן" :ֵאיָמא ָלל – יג), (ויקרא ב 130"ָקְרּבָ    ,ּכְ
ָרט – יג), (ויקרא ב "ְנָחהִמ "וּ     ,ּפְ

ָלל ּוְפָרט  ָרט -ּכְ ּפְ ּבַ ֶ א ַמה ׁשּ ָלל ֶאּלָ ּכְ    ,ֵאין ּבַ
   ,ֵאין –ִמְנָחה 

י ַאֲחִריָנא     !לֹא –ִמיּדֵ
  

ְנךָ " :ֲהָדר ָאַמר ל ָקְרּבָ    ,ָחַזר ְוָכַלל - יג), (ויקרא ב "ַעל ּכָ
ָלל ּוְפָרט ּוְכָלל  א כְּ  -ּכְ ן ֶאלָּ ה ּדָ ָרטִאי ַאּתָ    ,ֵעין ַהּפְ

ָרט ְמפֹוָרׁש  ִאין חֹוָבה ָלּה " –ָמה ַהּפְ ֲאֵחִרים ּבָ    ,"ׁשֶ
ִאין חֹוָבה ָלּה  ֲאֵחִרים ּבָ ל ׁשֶ    .ַאף ּכָ

  
ָבִא  ֲאֵחִרים"    – "ין חֹוָבה ָלּה ּדְ

   ,ֵעִצים ?ַמאי ִניהוּ 
ל ֵעִצים    .ַאף ּכָ

ָבִאין ֲאֵחִרים "( :ֵאיָמא א ְנָסִכיםְלבֹוָנה  ִניהּו) "חֹוָבה ָלּה ּדְ ִאיּכָ ם ּדְ    !ְוַאְייֵתי ּדָ
  

ָאתוּ  ֲהֵדי ֵאימּוִרין הּוא ּדְ    ,ְנָסִכים ּבַ
   ?ַמאי ַטְעָמא

ה ִתּיָ    .ֲאִכיָלה ּוׁשְ
  

ה ַרּבָ    !ַאּדְ
ְמָחה ָרה ְוׂשִ ּפָ    !ּכַ

  
א ְכִלי ֶאָחד - ְלבֹוָנה ,ֶאלָּ ּה ּבִ ָאה ִעּמָ    ,ּבָ
ְכִלי ֶאָחד -ים ְנָסכִ  ִאין ּבִ    ,ֵאין ּבָ
הּו ִמְנָחהֲאָב  ָרא ּבְ ְ ׁשּ ִמְתּכַ י ֵהיֵכי ּדְ נֹות ,ל ֵעִצים ּכִ הּו ָקְרּבָ הּו ּכּוּלְ ָרא ּבְ ְ ׁשּ    .ָהֵכי ִמְתּכַ

  
ָרט ְמפֹוָרׁש  ֶרת -ְוֵאיָמא ָמה ַהּפְ ִאין חֹוָבה ָלּה ּוַמּתֶ ֲאֵחִרים ּבָ    ,ׁשֶ

ֶרת ִאין חֹוָבה ָלּה ּוַמּתֶ ֲאֵחִרים ּבָ ל ׁשֶ    ,ַאף ּכָ
י ַאֲחִריָנא לֹא ?ּוַמאי ִניהוּ  ְרָיא ֶלֶחם ֲאָבל ִמיּדֵ ׁשַ ְבִזיִכין ּדְ ָאה ּבִ    !ְלבֹוָנה ַהּבָ

  
ִאיְצְטִריְך  ְמךָ  - יג), (ויקרא ב "ֵמַעל ִמְנָחְתךָ "ִמּדְ    ,ְולֹא ֵמַעל ּדָ

ַחד ַצד הּו ָאתּו ּבְ ְך ּכּוּלְ ַהּנָ ַלל ּדְ    .ִמּכְ
  
  

                                                           
ית ֶמ   130 ּבִ ְמָלח ְולֹא ַתׁשְ ַלח תִּ ּמֶ ן ִמְנָחְתָך ּבַ ְקִריב ֶמַלחְוָכל ָקְרּבַ ְנָך תַּ ל ָקְרּבָ ִרית ֱאלֶֹהיָך ֵמַעל ִמְנָחֶתָך ַעל ּכָ  ַלח ּבְ

 רש"י
נחה והא אמרת (ליה) מה מ

. מיוחדת שאחרים באין כו'
ומהתם אירבייא לבונה וכולהו 
הנך דצריכין עצים ועל כל קרבנך 

   תו למה לי:
. האי דפריך אין לי הכי קאמר

אלא קומץ הכי קא פריך אימא 
לא דרשי כדדרשת מה מנחה 
מיוחדת אלא בכלל ופרט דרשינן 

   קרבן ראשון כלל מנחתך פרט:
. מנחה אין מידי אחרינא לא

ינו דפריך אין לי אלא קומץ והי
   מנין כולהו אחריני:

הדר אמר על כל קרבנך תקריב 
. דאי נמי דרשי כלל ופרט מלח

איתרבו כולהו דעל כל קרבנך 
חזר וכלל כלל ופרט וכלל אי 
אתה דן אלא כעין הפרט ועל 
כרחך הדרינן למילתא קמייתא 
לכל שאחרים באין לה חובה 

   איתרבו להו כל הני:
. אף כל הצריכים אף כל עצים

   עצים טעונין מלח:
. יין ואייתי דם דאיכא נסכים

   ושמן באין לחובה לזבח:
  . אימורים:אכילה
   . יין:ושתיה
. לצורך דם אתו דהכי אדרבה

אורחא לאחר כפרת דם שכיפר 
על החטא בא היין המשמח 
אלהים ואנשים דמי שנתכפר 

   חטאו שמח:
. להכי לא איתרבי דם אף אלא

ים באין לו חובה לא על גב דנסכ
דמו ללבונה הבאה לו חובה 
למנחה דלבונה באה עם המנחה 
בכלי אחד ונסכים אין באין עם 

   הדם בכלי אחד:
. מדאיצטריך מעל מנחתך

למעוטי דם אלמא אי לא מעטיה 
קרא הוה אמינא דטעון מלח 
משום דדמי למנחה בחד צד 
שמתיר כמנחה מכלל דהנך 
כולהו דלא מעטינהו קרא מחד 

ד אתו כיון דדמו בחד צד צ
דאחרים באין לה חובה אמרינן 

  דטעונין מלח:
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        בבבב----כ, אכ, אכ, אכ, א . 9
   :ַמר ַמרָא 
ְמךָ  - יג), רא ב(ויק 131"ֵמַעל ִמְנָחְתךָ ""    ."ְולֹא ֵמַעל ּדָ
  

   !ְולֹא ֵמַעל ֵאיָבֶריךָ  - "ֵמַעל ִמְנָחְתךָ " :ְוֵאיָמא
  

ָרא ֵא  ּבְ ןִמְסּתַ ּכֵ מֹוָתּה     (אשב"נ טמ"א סימן) :ָבִרים ֲהָוה ֵליּה ְלַרּבּוֵיי ׁשֶ ִאין חֹוָבה ָלּה ּכְ    ,ֲאֵחִרים ּבָ
מֹוָתּה  ים ּכְ    ,ִאיׁשִ

מֹוָתּה  חּוץ ּכְ    ,ּבַ
מֹוָתּה נוֹ     ,ָתר ּכְ

מֹוָתּה     ,טּוְמָאה ּכְ
מֹוָתּה     .ְמִעיָלה ּכְ

ה   ב,כ ַרּבָ    !ַאּדְ
ם ֲהָוה ֵליּה ְלַרּבּוֵיי    ,ּדָ

ן ּכֵ מֹוָתּה    :ׁשֶ יר ּכְ    ,ַמּתִ
מֹוָתּה  ה ּכְ ִקיַעת ַהַחּמָ ׁשְ    !ִנְפָסל ּבִ

  
ן ְך ְנִפיׁשָ    .ַהּנָ

  

                                                           
ְנָך תַּ  131 ל ָקְרּבָ ִרית ֱאלֶֹהיָך ֵמַעל ִמְנָחֶתָך ַעל ּכָ ית ֶמַלח ּבְ ּבִ ְמָלח ְולֹא ַתׁשְ ַלח תִּ ּמֶ ן ִמְנָחְתָך ּבַ  ְקִריב ֶמַלחְוָכל ָקְרּבַ

 רש"י
. על האש נשרפת למעוטי אישים

   דם שאינו נשרף:
. דכל מנחה בחוץ כמותה

והקטרת אברים בעזרה אבל דם 
פעמים שעבודותיו בפנים על בין 
הבדים ועל הפרוכת: מנחה 
ואברים חייבין משום נותר 

הגוף  וטומאה אם אכלן בטומאת
ואפילו קומץ שהוא מתיר ואין 
בו משום פיגול ויש בו משום 
נותר וטמא ויליף לה (זבחים דף 
מד.) מאשר הם מקדישים 
ומעילה ובדם ליכא מידי 
כדמפרש במס' יומא בפ' הוציאו 
לו (דף ס.) תלתא קראי כתיבי 
בדם חד למעוטי מנותר וחד 

  מטומאה וחד ממעילה:
. דאינו דם נפסל בשקיעת החמה

ראוי לזרוק בלילה דכתיב ביום 
צוותו את בני ישראל להקריב 
וגו' (ויקרא ז) ודם למחר נפסל 
בלינה כדאמרינן במס' זבחים 
בפרק איזהו מקומן (דף נו.) מנין 
לדם שנפסל בשקיעת החמה 
תלמוד לומר ביום הקריבו את 
זבחו וגו' והתם יליף לה שפיר וכן 
קומץ דלעיל מביום צוותו כתב 

לעולה ולמנחה וגו'  זאת התורה
אבל אברי עולה הותרו להקריב 
כל הלילה כדאמרינן בהאי 
פירקין (דף כו:) מנלן מבא 
השמש כלומר לאחר בא השמש 

  ומקטירן כל הלילה:
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        כא, אכא, אכא, אכא, א    ––––    כ, בכ, בכ, בכ, ב . 10
   :ַמר ַמרָא 
ְקְראּו ׁשֹוֵמַע ֲאִני ֲאִפילּ " ּנִ ן"ּו ֵעִצים ְוָדם ׁשֶ    ."יג), (ויקרא ב 132"ָקְרּבָ
  

ֵרי  ָאַמר ֵעִצים ִאיּקְ ְמָעת ֵליּה ּדְ ן'ַמאן ׁשַ    '?ָקְרּבָ
י    .ַרּבִ

עּו ֶמַלח ְעָיא ּבָ י ִמּבָ   !ְלַרּבִ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ן"" ִבין ֵעִצים - 133"ָקְרּבָ ְתַנּדְ ּמִ ד ׁשֶ    .ְמַלּמֵ

ה    ?ְוַכּמָ
ָזִרין ֵני ּגְ    .ׁשְ

ן ָהֵעִצים" :ְוֵכן הּוא אֹוֵמר ְלנּו ַעל ֻקְרּבַ    .לה), (נחמיה י134"ְוַהּגֹוָרלֹות ִהּפַ
י    :ָאַמר ַרּבִ

ן ִמְנָחה ֵהן -ֵעִצים     ,ָקְרּבַ
   ,ֶמַלח –ּוְטעּוִנין 
ה –ּוְטעּוִנין  ׁשָ    ."ַהּגָ

י ֵעִצים ְטעּוִנין ְקִמיָצה :ָרָבאְוָאַמר     .ְלִדְבֵרי ַרּבִ
אּפָ  ַרבָאַמר וְ  י ֵעִצים ְצִריִכין ֵעִצים :ּפָ    !ְלִדְבֵרי ַרּבִ
  

ן  י ִמיּכָ    ."ֵעִצים"ַסּמֵ
  

א ְקָרא ִלְמעּוֵטי ַמאי    ?ְוֶאּלָ
ם     !ַנְפָקא יג), (ויקרא ב "ֵמַעל ִמְנָחְתךָ " –ִאי ִלְמעּוֵטי ּדָ

   
יק    א,כא יל  "ֵעִצים"ַאּפֵ    ."ְנָסִכים"ְוַעּיֵ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ִין וְ " טֶֹרת ֲאָבל ַהּיַ ם ְוָהֵעִצים ְוַהּקְ    "ֵאין ְטעּוִנין ֶמַלח -ַהּדָ
י    ?ַמּנִ

י  ָיא ֵעִצים -ִאי ַרּבִ    !ַקׁשְ
ָנן  ָיא ְקטֶֹרת -ִאי ַרּבָ    !ַקׁשְ

  
א הּוא ּנָ    :ַהאי ּתַ

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

ָרט ְמפֹוָר  ל טּוְמָאה  -ׁש ָמה ַהּפְ ַקּבֵ ּמְ ָבר ׁשֶ    ,ּדָ
ים ִ    ,ְועֹוָלה ָלִאׁשּ

ַח ַהִחיצֹון נֹו ַעל ִמְזּבֵ    .ְוֶיׁשְ
ָבר ל ּדָ ל טּוְמָאה    :ַאף ּכָ ַקּבֵ    ,ַהּמְ

ים ִ    ,ְועֹוֶלה ָלִאׁשּ
ַח ַהִחיצֹון נֹו ַעל ִמְזּבֵ    .ְוֶיׁשְ

ִלין טּוְמָאה -ָיְצאּו ֵעִצים  ֵאין ְמַקּבְ    ,ׁשֶ
ם  ָיְצאוּ     ,ּדָ

ים -ְוַיִין  ִ ֵאין עֹוִלים ָלִאׁשּ    .ׁשֶ
ַח ַהִחיצֹון -ָיְצָאה ְקטֶֹרת  ֵאיָנּה ַעל ִמְזּבֵ    ."ׁשֶ

  
  

א ַמֲעֵטיּה ְקָרא ְלָדם ,ֶאלָּ    ,ַטְעָמא ּדְ
   –ָהא ַלאו ָהֵכי 

                                                           
ַלח  132 ּמֶ ן ִמְנָחְתָך ּבַ ְקִריב ֶמַלח ְוָכל ָקְרּבַ ְנָך תַּ ל ָקְרּבָ ִרית ֱאלֶֹהיָך ֵמַעל ִמְנָחֶתָך ַעל ּכָ ית ֶמַלח ּבְ ּבִ ְמָלח ְולֹא ַתׁשְ  תִּ

  )ִמְנָחה( גירסת וילנא: 133
ן ִמְנָחה לַ  י ַתְקִריב ָקְרּבַ ֶמן ְוָנַתן ָעֶליָה ְלבָֹנה ה'ְוֶנֶפׁש ּכִ נֹו ְוָיַצק ָעֶליָה ׁשֶ   סֶֹלת ִיְהֶיה ָקְרּבָ

יְוַהּגוֹ  134 ם ְוָהָעם ְלָהִביא ְלֵבית ֱאלֵֹהינּו ְלֵבית ֲאבֵֹתינּו ְלִעתִּ ן ָהֵעִצים ַהּכֲֹהִנים ַהְלִוּיִ ְלנּו ַעל ֻקְרּבַ ח ָרלֹות ִהּפַ ָנה ְלַבֵער ַעל ִמְזּבַ ָנה ְבׁשָ ִנים ׁשָ ֱאלֵֹהינּו  ה'ם ְמֻזּמָ
ּתֹוָרה תּוב ּבַ ּכָ   ּכַ

 

 רש"י
. נפש כי תקריב קרבן מנחה קרבן
   וגו':

   . שני בקעיות גדולות:שני גזרין
. דעצים קרבן וכן הוא אומר

ין מקרו ולהכי נקט שני גזר
כדילפינן מקראי פרק שלישי 

   דמסכת יומא (דף לג.):
. דמקיש עצים לדברי רבי

למליחה ולהצריך הגשה כמנחה 
טעונין קמיצה כמנחה והמתנדב 
שני גזרין יביא עצים אחרים 

   להסיקן:
. ותרי דם מעל מנחתך נפקא

מיעוטי למה לי נימא קרבן כלל 
מעל מנחתך פרט כל קרבנך חזר 

באין לו  וכלל אף כל שאחרים
חובה ולא דם דאין אחרים באין 
לו חובה דהשתא ליכא למיפרך 
אי מה מנחה שמתרת אף כל כו' 
דאם כן דמדרבית בצד דאחרים 
באין חובה לה כל הנך ובצד 
דמתיר מרבית דם אף כל 
למעוטי מאי בשלמא למאי דהוה 
סליק אדעתין מעיקרא (ואע''ג) 
דאף כל הוה ממעט נמי עצים 

דנרבי בצד  הוה מצי למיפרך
אחרים באין חובה כל הנך ובצד 
דמתיר מרבית לדם (ונרבי דם 
בצד דמתיר) ואף כל למעוטי 
עצים שאין אחרים באין להם 
חובה ואינן מתירין ולהכי 
איצטריך מעל מנחתך יתירא 
למעוטי דם אבל השתא דאמרת 
עצים אחרים באין חובה להם אי 
מרבי דם בצד דמתיר אף כל 

למאי אתא  למעוטי מאי (קראי
מנחת') דדרשינן מינה לעיל אף 
כל שאחרים באין להם חובה 
אבל מידי אחרינא לא מאי אתא 

   למעוטי:
. אין אחרים באין לו נסכים
  חובה:
   . דיין אין טעון מלח:דתניא

. הך וקפריך הש''ס מני
   ברייתא:

. דהא רבינן לעיל קשיא קטרת
(דף כ.) כל שאחרים באין לו 

י עצים בעי חובה וקטרת נמי דבע
מלח ולקמן נמי אמרינן בראשו 
של מזבח ששם מולחין הקטרת 

   והקומץ:
   . מנחתך:הפרט

. עצים אין מקבלין טומאה
ואע''ג דעצי מערכה מקבלין 
טומאה כדאמרינן בפרק שני 
דפסחים (דף לה.) והבשר לרבות 
עצים ולבונה ההיא מדרבנן הוא 
משום חיבת הקדש וקרא 
אסמכתא בעלמא דהא עצים 

  בעלמא לא מקבלי טומאה:
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ֵעי ֶמַלח :ֲהָוה ֲאִמיָנא ם ִליּבָ ם  - ּדָ ַמְלֵחיּה ָנִפיק ֵליּה ִמּתֹוַרת ּדָ יָון ּדְ    !ּכֵ
ָא  יָאַמר  ְזִעיִריַמר ּדְ לֹו  :ֲחִניָנא ַרּבִ ְ יׁשּ ּבִ ם ׁשֶ   .ֵאינֹו עֹוֵבר ָעָליו -ּדָ

ָלחֹו  :ְזִעיִריָאַמר  ַרב ְיהּוָדהוְ  ּמְ ם ׁשֶ    .ֵאינֹו עֹוֵבר ָעָליו -ּדָ
יֵדיּה ָאַמר ַרב ְיהּוָדהוְ  לָ  :ּדִ ּצְ    ,ָאן ְוֶהֱעָלןֲאָבִרים ׁשֶ

ּום ֶהם ִמׁשּ    .(ויקרא א, ט) 135"ַח ְלֵריַח ִניחוֹ " :ֵאין ּבָ
  

ֵתיָמא ַעְלָמא :ַמהּו ּדְ הּו ְלִמְצָוה ּבְ ֶ ּה ַמׁשּ א ּבָ ּדָ    ,ִמיׁשְ
ַמע ָלן   .ָקא ַמׁשְ

  

                                                           
ִים וְ   135 ּמָ ה ֵריַח ִניחֹוַח לַ ְוִקְרּבֹו ּוְכָרָעיו ִיְרַחץ ּבַ ֵ ָחה עָֹלה ִאׁשּ ְזּבֵ   ה'ִהְקִטיר ַהּכֵֹהן ֶאת ַהּכֹל ַהּמִ

 רש"י
. בין דחולין בין דם שבשלו

דקדשים ואכלו אינו עובר עליו 
דהא לא חייבה תורה אלא על 
הדם הראוי לכפרה ודם קדשים 
משבישלו לא חזי למילתיה ונפק 
מתורת דם ומליח הרי הוא 

   כרותח:
מהו דתימא מישדא בה משהו 

. ומשום ההוא למצוה בעלמא
  ת דם:משהו לא נפיק מתור
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        כא, אכא, אכא, אכא, א . 11
   :ּוָפאגּ 
יָאַמר  ְזִעיִריָאַמר "    :ֲחִניָנא ַרּבִ

לֹו  ְ יׁשּ ּבִ ם ׁשֶ    ".ֵאינֹו עֹוֵבר ָעָליו -ּדָ
  

ַמְעּתָ  ָרָבאָיִתיב     .אְוָקא ָאַמר ָלּה ְלָהא ׁשְ
  

יֵאיִתיֵביּה  ּיֵ    :ַאּבַ
ם ַוֲאָכלוֹ " ה ֶאת ַהּדָ    ,ִהְקּפָ

ִהְמָחה ֶאת ַהֵחֶלב ּוְגָמעֹו  יב –אֹו ׁשֶ    !"ַחּיָ
  

ָיא    :לֹא ַקׁשְ
אן  אּור -ּכָ ה ּבָ ִהְקּפָ    ,ׁשֶ
אן  ה -ּכָ ַחּמָ ה ּבַ ִהְקּפָ    .ׁשֶ

  

אּור     ,לֹא ָהַדר -ּבָ
ה  ַחּמָ    .ָהַדר –ּבַ

  
י ה ַנּמִ ַחּמָ ֵחי :יָמאלֵ  ,ּבַ ֵחי ִאיּדְ    !הֹוִאיל ְוִאיּדְ

  
יּה  ָעא ִמיּנֵ ָהא ּבָ יּדְ י ַמּנִ י יֹוָחָנןֵמ  ַרּבִ    :ַרּבִ

ַרׁש ַוֲאָכלֹו  ּקָ ם ׁשֶ    ?ַמהוּ  –ּדָ
ֶחה :ָאַמר ֵליּה     !הֹוִאיל ְוִנָדֶחה ִיּדָ

  
יק ּתִ    .ִאיׁשְ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

אי ְלָמא ַוּדַ    ,ּדִ
אן  אֹות ַהִחיצֹוִניּ  -ּכָ ַחּטָ    ,ֹותּבַ
אן  ִניִמּיֹות -ּכָ אֹות ַהּפְ ַחּטָ    .ּבַ

  
ָתא :ָאַמר ן ִמילְּ ְרּתָ    ,ַאְדּכַ

ָאַמר  אּדְ    :ַרב ִחְסּדָ
אֹות ַוֲאָכלֹו  ַחּטָ ַרׁש ּבַ ּקָ ם ׁשֶ יב –ּדָ    ,ַחּיָ

   ,ָאַמר ַרְחָמָנא )כה, דויקרא ( 136"ְוָנַתן... ְוָלַקח "
ר ְלִקיָחה ּוְנִתיָנה הּוא ְוַהאי    ,ּבַ
ַחּטָ  ִניִמּיֹות ַוֲאָכלֹו ּבַ טּור –אֹות ַהּפְ ה... ְוָטַבל " ,ּפָ    ,ָאַמר ַרְחָמָנא )ד, ו(ויקרא  137"ְוִהּזָ

ָאה הּוא ר ְטִביָלה ְוַהזָּ    .ְוַהאי ַלאו ּבַ
  
  
יֵדיּה ָאַמר ָרָבאוְ     :ּדִ

ִניִמּיֹות ַוֲאָכלֹו  אֹות ַהּפְ ַחּטָ יב –ֲאִפיּלּו ּבַ    ,ַחּיָ
אֹות ַהִחיצֹונֹותהֹוִאיל ּוְכֶנְגּדֹו ָראוּ  ַחּטָ    .י ּבַ

  
אָאַמר  ּפָ    :ַרב ּפָ

ַרׁש ַוֲאָכלֹו  ּקָ ם ֲחמֹור ׁשֶ ְך ּדָ יב –ִהְלּכָ    ,ַחּיָ
אֹות ַהִחיצֹונֹות ַחּטָ    .הֹוִאיל ּוְכֶנְגּדֹו ָראּוי ּבַ

  

                                                           
ּפְֹך ֶאל ְיסֹוד ִמְזבַּ  136 מֹו ִיׁשְ ח ָהעָֹלה ְוֶאת ּדָ עֹו ְוָנַתן ַעל ַקְרנֹת ִמְזּבַ ֶאְצּבָ את ּבְ ם ַהַחּטָ   ח ָהעָֹלהְוָלַקח ַהּכֵֹהן ִמּדַ
ּדָ  137 עֹו ּבַ ָעִמים ִלְפֵני ְוָטַבל ַהּכֵֹהן ֶאת ֶאְצּבָ ַבע ּפְ ם ׁשֶ ה ִמן ַהּדָ רֶֹכת ַהּקֶֹדׁש  ה'ם ְוִהּזָ ֵני ּפָ   ֶאת ּפְ

 רש"י
. כמו (שמות טו) קפאו הקפה

   תהומות:
. ואכלו חייב משום (קפה באור)
   דם או חלב:

. הדרא לכמות שהיה בחמה
   צלולה לכך חייב:

. קא סלקא דעתך דם שקרש
   ואפילו דחולין:

. הא כאן בחטאות החיצונות
דקתני הקפה את הדם בחמה 
ואכלו חייב והוא הדין לשל 

רה חולין הואיל ואכלו לכפ
   בקדשים:

והא דאמר זעירי אינו עובר עליו 
. כגון פרים בחטאות הפנימיות

ושעירים הנשרפים וטעמא 
   מפרש לקמן:

. דאמרת אמרינן הואיל הלכך
   וכנגדו ראוי:

. אע''פ שאינו ראוי דם חמור
לקרבן ואיכא למימר דלא חייבה 
תורה כרת אלא על דם הראוי 
לקרבן אלא אפילו חמור דאין 

  ין אפילו הכי חייב:קרבן בטמא
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        כא, אכא, אכא, אכא, א . 12
לַמר ָא  יּדֵ    :ְזִעיִריָאַמר  ַרב ּגִ

ין ָיֵבׁש  ין ַלח ּבֵ ם ּבֵ    .חֹוֵצץ –ּדָ
  

   :יֵמיִתיֵב 
ם"    ,ַהּדָ

יוֹ     ,ְוַהּדְ
ַבׁש     ,ְוַהּדְ
   ,ְוֶהָחָלב
ין     ,חֹוְצִצין –ְיֵבׁשִ
   !"ֵאיָנן חֹוְצִצין -ַלִחין 

  
ָיא    :לֹא ַקׁשְ

ָסִריךְ  –ָהא     ,ּדְ
לֹא ָסִריךְ  -ָהא    .ּדְ

  

 רש"י
   . לענין טבילה:חוצץ
. שמתחיל להתייבש סריך

   ולהדבק קצת חוצץ:
. שכשתולין בו אצבע לא סריך

נמשך והולך חוט ממנו (ופוסק 
  הדם):
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ְמַלח"    ?ְלַמאי ָאָתא - (ויקרא ב, יג) 138"ּתִ
  

ְנָיא    :ְלִכְדּתַ

ַלח"" ּמֶ בֹוֵנהוּ  – יג)(ויקרא ב,  "ּבַ    ?תְּ
ְלמּוד לֹוַמר ְמַלח" :תַּ    ."ּתִ

ְמַלח" ִאי ֵמי ֶמַלח - "ּתִ    ?ָיכֹול ּבְ
ְלמּוד לֹוַמר ַלח" :תַּ ּמֶ    ."ּבַ

  

ית ֶמַלח" ּבִ ׁשְ ֵאיָנּה ׁשֹוֶבֶתת - "ְולֹא ּתַ    ,ָהֵבא ֶמַלח ׁשֶ
   .ֶמַלח ְסדֹוִמית ?ְוֵאיזֹו זוֹ 

ִאם לֹא ָמָצא ֶמַלח ְסדוֹ  ִין ׁשֶ רֹוָקִניתּוִמּנַ ִביא ֶמַלח ִאיְסתְּ ּמֵ    ?ִמית ׁשֶ
ְלמּוד לֹוַמר ְקִריב" :תַּ הּוא - "ּתַ ל ׁשֶ ְקִריב ּכָ    .תַּ

ְקִריב" ְקִריב - "ּתַ ל ָמקֹום תַּ ְקִריב ,ִמּכָ ת תַּ ּבָ ׁשַ טּוְמָאה ,ַוֲאִפיּלּו ּבְ    ."ַוֲאִפיּלּו ּבְ
  

בֹוֵנהוּ "ַמאי     ?"תְּ
  

אָאַמר  ר עּוּלָ ה ּבַ    :ַרּבָ
יטְננּ ָיכֹול ְיַתְב  :ָקָאַמר ָהֵכי ּטִ ֶתֶבן ּבַ    .ּו ּכְ

  
יָאַמר ֵליּה  ּיֵ    :ַאּבַ

ֵעי ֵליּה ְיַתְבְנּנּו  ,ִאי ָהֵכי    !ִמיּבָ
  

א ָאַמר  יֶאּלָ ּיֵ    :ַאּבַ
ִבְנָין ּנּו ּכְ    .ָיכֹול ַיֲעׂשֶ

  
   :ָרָבאָאַמר ֵליּה 

ֵעי ֵליּה  'ִיְבֶננוּ ' ,ִאי ָהֵכי    !ִמיּבָ
  

א ָאַמר     :ָרָבאֶאּלָ
   .בֹוֵנהוּ ָיכֹול ּתְ 

  
בוּ     ?ֵנהוּ ַמאי ּתְ

  
יָאַמר  ִ    :ַרב ַאׁשּ

יָנה ּבִ ן ּבֹו ַטַעם ּכַ    ?ָיכֹול ִיּתֵ
ְלמּוד לֹוַמר ְמָלח" :ּתַ    ."ּתִ

  
ה יַצד הּוא עֹוׂשֶ    ?ּכֵ

   .ּוַמֲעֵלהוּ  ,ְונֹוֵתן ָעָליו ֶמַלח ,ֵמִביא ָהֵאֶבר ְונֹוֵתן ָעָליו ֶמַלח ְוחֹוֵזר ְוהֹוְפכוֹ 
  
יַמר ָא  ּיֵ    :ַאּבַ

   .ְוֵכן ִלְקֵדיָרה
  
  

                                                           
ְנָך תַּ  138 ל ָקְרּבָ ִרית ֱאלֶֹהיָך ֵמַעל ִמְנָחֶתָך ַעל ּכָ ית ֶמַלח ּבְ ּבִ ְמָלח ְולֹא ַתׁשְ ַלח תִּ ּמֶ ן ִמְנָחְתָך ּבַ   ְקִריב ֶמַלחְוָכל ָקְרּבַ

 רש"י
   . מפרש לקמן:תבונהו
   . מוריס:מי מלח

. שמצויה בקיץ שאינה שובתת
ובחורף ומלח סדומית והים 

   משליכה לאגפה:
. מן הקרקע נעשית ניתאיסתרוק

   ובידי אדם:
. בין סדומית בין מכל שהוא

   אסתרוקנית:
. ואפילו מחוץ לארץ: מכל מקום

   סדומית דקה אסתרוקנית גסה:
. יתן מלח הרבה יכול יתבוננו
   כתבן בטיט:

. מלח הרבה שורה על כבנין
   שורה:

   . באדם:נותנת טעם [כבינה]
. אם תקריב בשבת ובטומאה

א ואשמועינן קרבן ציבור הו
דמליחתן עבודה היא ודחי שבת 

  וטומאה כשאר עבודות:
. אין צריך למולחה וכן לקדרה

  יותר:
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        כב, אכב, אכב, אכב, א    ––––    כא, בכא, בכא, בכא, ב . 14
ָנן   בא,כ נּו ַרּבָ    :ּתָ

י ָהֵאֶבר   :ֶמַלח" ּבֵ ַעל ּגַ    ,מֹוֲעִלין ּבוֹ  -ׁשֶ
יׁשֶ  ּבֵ ֶבׁש  ַעל ּגַ    ,ַהּכֶ

ַח  ל ִמְזּבֵ רֹאׁשֹו ׁשֶ ּבְ    ."ֵאין מֹוֲעִלין ּבוֹ  -ְוׁשֶ
  

ָנהְוָאַמר     :ַרב ַמּתָ
   ?ַמאי ְקָרָאה

ִליכּו ַהּכֲֹהִנים ֲעֵליֶהם ֶמַלח ְוֶהֱעלּו אֹוָתם עֹוָלה ַלה'ְוִהְק " ם ִלְפֵני ה' ְוִהׁשְ    .כד), (יחזקאל מג"ַרְבּתֶ
  
  

ַנן ָהָתם    :ּתְ
ַלח"    ,ַעל ַהּמֶ

ֶהן -ְוַעל ָהֵעִצים  הּו ַהּכֲֹהִנים ֵנאֹוִתין ּבָ ּיְ    ."ׁשֶ
  

מּוֵאלָאַמר     :ׁשְ
ָנם א ְלָקְרּבָ נּו ֶאלָּ    ,לֹא ׁשָ

   .לֹא –ל ַלֲאִכיָלה ֲאָב 
  

ךְ ָקא  ְעּתָ ָנם"ַמאי  :ַסְלָקא ּדַ    "?ְלָקְרּבָ
ָנם    .ִלְמלֹוַח ָקְרּבָ

   ה"?ֲאִכילָ "לַ 
ים    .ֲאִכיַלת ָקָדׁשִ

  
ים  א ִלְמלֹוַח עֹורֹות ָקָדׁשִ ּתָ    ,ַיֲהִביָנן –ַהׁשְ

ים     ?!לֹא ַיֲהִביָנן -ַלֲאִכיַלת ָקָדׁשִ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ה אוֹ " ַלח ְנתּוָנהִנְמֵצאָת ַאתָּ ה ְמקֹומֹות ַהּמֶ לֹׁשָ ׁשְ ַלח   :ֵמר ּבִ ת ַהּמֶ ּכַ ִלׁשְ    ,ּבְ

ֶבׁש  י ַהּכֶ ּבֵ    ,ְוַעל ּגַ
ַח  ל ִמְזּבֵ    .ּוְברֹאׁשֹו ׁשֶ

ַלח" ת ַהּמֶ ּכַ ִלׁשְ ים - "ּבְ ם מֹוְלִחין עֹורֹות ָקָדׁשִ ָ ׁשּ    .ׁשֶ
ֶבׁש " י ַהּכֶ ּבֵ ם מֹוְלִחים ֶאת ָהֲאָבִרים - "ַעל ּגַ ָ ׁשּ    .ׁשֶ
ַח ּבְ " ל ִמְזּבֵ ם מֹוְלִחין - "רֹאׁשֹו ׁשֶ ָ ׁשּ    ,ַהּקֹוֶמץ   :ׁשֶ

בֹוָנה    ,ְוַהּלְ
טֹוֶרת    ,ְוַהּקְ

   ,ּוִמְנַחת ּכֲֹהִנים
יַח     ,ּוִמְנַחת ּכֵֹהן ָמׁשִ

   ,ּוִמְנַחת ְנָסִכים
   ."ְועֹוַלת ָהעֹוף

  
א ַמאי  ָנם"ֶאּלָ ָנם"? ְלָקְרּבָ    .ַלֲאִכיַלת ָקְרּבָ

ין "ָלֲאִכיָלה"ּוַמאי  חּוּלִ    .ֲאִכיָלה ּדְ
  
ין" יָטא "?!חּוּלִ ׁשִ    !ּפְ

עּו ָהָתם    !ַמאי ּבָ
  

ב ָאַמר ַמר ַאף ַעל ּגַ ין ּוְתרּוָמה  - "יֹאְכלוּ "" :ּדְ ּה חּוּלִ ּיֹאְכלּו ִעּמָ    ,ׁשֶ

ֹוַבע ֵהא ֶנֱאֶכֶלת ַעל ַהׂשּ תְּ ֵדי ׁשֶ    ,"ּכְ
ים לֹא ַיֲהִביָנן ְלהוּ  ,ֲאִפיּלּו ָהֵכי ָקָדׁשִ    .ֶמַלח ּדְ

  
ילְ  ָרִביָנאָאַמר ֵליּה  ִ    :ַרב ַאׁשּ

י ָרא ָהֵכי ַנּמִ ּבְ    ,ִמְסּתַ
ךְ  ְעּתָ ִאי ַסְלָקא ּדַ ָנם"ַמאי  :ּדְ    .ִלְמלֹוַח  "?ְלָקְרּבָ

  

 רש"י
. שנופל שם שעל הכבש כו'

כשמולחין (את הקומץ) את 
האברים כדאמרן לקמן בשלשה 

   מקומות נתונה:
   . דשוב אינו ראוי:אין מועלין בו

. דשעל גבי האבר מאי קראה
ליכו עליהם מועלין דכתיב והש

הכהנים מלח והעלו אותם עולה 
אלמא דאבר עם מלחו שניהם 

   קרויין עולה:
. במסכת שקלים על תנן התם

שבעה דברים התנו ב''ד ואלו 
שנים מהם על המלח ועל העצים 

   של קדש:
. נהנין שהכהנים ניאותין בהן

   מהן:
. עולותם ומנחתם למלוח קרבנם
   שהן מביאין:

אכילה . כלומר ללאכילת קרבנם
המגיע לחלקם כגון חזה ושוק 
חטאות ואשמות שהיחיד מביא 

   והן אוכלין:
. חולין בעזרה: מאי בעו התם

הכי גרסינן יאכלו שיאכלו עמה 
כולה בתורת כהנים קא דריש 
(עמה כו') האי קרא והנותרת 
ממנה וגו' דכתיב ברישיה דקרא 
יאכלו אהרן ובניו ובסיפיה כתיב 
יאכלוה ודריש התם יאכלו 
שיאכלו עמה חולין ותרומה 
בזמן שהיא מעוטה יאכלוה 
דסיפא שלא יאכלו עמה חולין 

  ותרומה בזמן שהיא מרובה:
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ין ית ּדִ ַאְתֵני ּבֵ    ,ַטְעָמא ּדְ
ין  ית ּדִ    ,לֹא –ָהא לֹא ַאְתֵני ּבֵ

ָרֵאל  א ְלִיׂשְ ּתָ    ,ַיֲהִביָנן –ַהׁשְ
   ?!ַיֲהִביָנן לֹא -ַלּכֲֹהִנים 

  
ַתְנָיא    :ּדְ

יתוֹ  "ֲהֵרי ָעַלי ִמְנָחה" :ָיכֹול ָהאֹוֵמר" ִביא ְלבֹוָנה ִמּתֹוְך ּבֵ ּמֵ ֶדֶרְך ׁשֶ יתֹו ּכְ    ?ָיִביא ֶמַלח ִמּתֹוְך ּבֵ
   ,ְוִדין הּוא

   ",ֵהִביא ִמְנָחה ְוֵהִביא ֶמַלח" :ֶנֱאַמר
יתוֹ  ַמה - "ֵהִביא ִמְנָחה ְוֵהִביא ְלבֹוָנה" :ְוֶנֱאַמר בֹוָנה ִמּתֹוְך ּבֵ יתוֹ  ,ּלְ    !ַאף ֶמַלח ִמּתֹוְך ּבֵ

ְך ְלֶדֶרְך זוֹ  ּלַ    :אֹו ּכְ
   ",ֵהִביא ִמְנָחה ְוֵהִביא ֶמַלח" :ֶנֱאַמר

ל ִציּבּור -" ֵהִביא ִמְנָחה ְוֵהִביא ֵעִצים" :ְוֶנֱאַמר ֶ ל ִציּבּור ַאף ֶמַלח ִמׁשּ ֶ    !ָמה ֵעִצים ִמׁשּ
   ?ִנְרֶאה ְלִמי ּדֹוֶמה

ָבִחים ָכל ַהּזְ ָבר ַהּנֹוֵהג ּבְ ִנין ּדָ ָבִחים ,ּדָ ָכל ַהּזְ ָבר ַהּנֹוֵהג ּבְ    ,ִמּדָ
ָבִחים ָכל ַהּזְ ֵאיָנּה נֹוֶהֶגת ּבְ    .ְוַאל ּתֹוִכיַח ְלבֹוָנה ׁשֶ

ַלְך ְלֶדֶרְך זוֹ     :אֹו ּכְ
ְכִלי ֶאָחד ּה ּבִ א ִעּמָ ָבר ַהּבָ ִנין ּדָ ְכִלי ,ּדָ ּה ּבִ א ִעּמָ ָבר ַהּבָ    ,ֶאָחד ִמּדָ

ְכִלי ֶאָחד ּה ּבִ ִאין ִעּמָ ֵאיָנן ּבָ    !ְוַאל יֹוִכיחּו ֵעִצים ׁשֶ
  

ְלמּוד לֹוַמר ִרית ֶמַלח עֹוָלם הּוא" :תַּ    ,יט), (במדבר יח 139"ּבְ
ן הּוא אֹוֵמר ִרית עֹוָלם" :ּוְלַהּלָ ָרֵאל ּבְ ֵני ִיׂשְ    – ח), (ויקרא כד 140"ֵמֵאת ּבְ

ן  ַהּלָ ל ִציּבּור -ַמה ּלְ ֶ    ,ִמׁשּ

אן  ל ִציּבּור -ַאף ּכָ ֶ    ."ִמׁשּ
  

ַכיָאַמר ֵליּה  ילְ  ַרב ָמְרּדְ ִ    :ַרב ַאׁשּ
ַרב ִאיִדיָהֵכי ָקָאַמר  ֵריּה ּדְ א ּבְ יׁשָ א ְלֶבן ּבּוְכִרי :ַרב ׁשֵ    ,לֹא ִנְצְרָכא ֶאּלָ

ְתַנן    :ּדִ
י ְיהּוָדהָאַמר "    :ַרּבִ

ַיְבֶנה ן ּבּוְכִרי ּבְ ׁשּ " :ֵהִעיד ּבֶ ל ּכֵֹהן ׁשֶ    ".ֵאינֹו חֹוֵטא -ֹוֵקל ּכָ
איָאַמר לֹו  ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ    :ַרּבָ

ֵאינֹו ׁשֹוֵקל  ל ּכֵֹהן ׁשֶ א ּכָ י ֶאּלָ    ,חֹוֵטא –לֹא ּכִ
ין ִמְקָרא ֶזה ְלַעְצָמן ַהּכֲֹהִנים ּדֹוְרׁשִ א ׁשֶ    :ֶאּלָ

ְהֶיה לֹא ֵתָאֵכל" ִליל ּתִ    – טז), (ויקרא ו "ְוָכל ִמְנַחת ּכֵֹהן ּכָ
נּו ִהיא הֹוִא  ּלָ ִנים ׁשֶ ֶחם ְוֶלֶחם ַהּפָ י ַהּלֶ תֵּ    .(שקלים א, ד) ?"ֵהיַאְך ֶנֱאָכִלין -יל ְועֹוֶמר ּוׁשְ

  
יב ְלֵאיתּוֵיי ,ּוְלֶבן ּבּוְכִרי ה לֹא ִמיַחּיֵ ִחיּלָ ְלַכּתְ יָון ּדִ    ,ּכֵ

י חֹוֵטא הּוא י ַמְייֵתי ַנּמִ    ,ּכִ
ין ָלֲעָזָרה יל חּוּלִ ָקא ְמַעּיֵ    !ּדְ

  
ַמ     .ְייֵתי ּוָמַסר ְלהֹון ְלִציּבּורּדְ

  
ְך ֲאִמיָנא   כב,א ְעּתָ ָרֵאל^ :ַסְלָקא ּדַ י ָזֵכי ְלהּו ַרְחָמָנא ְלִיׂשְ ה ,ּכִ ּכָ ִאית ְלהּו ִלׁשְ    ,ּדְ

ה  ּכָ ֵלית ְלהּו ִלׁשְ    ,לֹא ָזֵכי ְלהּו ַרְחָמָנא -ַלּכֲֹהִנים ּדְ
ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

  
  
  
  

                                                           
ים ֲאׁשֶ  139 ָדׁשִ רּומֹת ַהּקֳ ָרֵאל לַ ּכֹל תְּ ִרית ֶמַלח עֹוָלם ִהוא ִלְפֵני  ה'ר ָיִרימּו ְבֵני ִיׂשְ ָך ְלָחק עֹוָלם ּבְ י ְלָך ּוְלָבֶניָך ְוִלְבנֶֹתיָך ִאתְּ ךְ  ה'ָנַתתִּ   ְלָך ּוְלַזְרֲעָך ִאתָּ
ת ַיַעְרֶכּנּו ִלְפֵני  140 ּבָ ַ יֹום ַהׁשּ ת ּבְ ּבָ ַ יֹום ַהׁשּ ָרֵאל בְּ  ה'ּבְ ֵני ִיׂשְ ִמיד ֵמֵאת ּבְ  ִרית עֹוָלםתָּ

 רש"י
. דכתיב לבונה מתוך ביתו

(ויקרא ב) ונתן עליה לבונה והדר 
   והביאה אל בני אהרן:

. דכתיב על העצים והביא עצים
   אשר על האש:

   . מפרש לקמן:עצים משל ציבור
נוהגים בכל עצים ומלח 

. מלח בא עם הקומץ הזבחים
   בכלי:

   . בלחם הפנים כתיב:ברית עולם
. דכתיב מה להלן משל ציבור

   מאת בני ישראל:
. להתנות לבית דין לא נצרכא

שיהו כהנים מולחין קרבנם משל 
   הקדש:

. האומר אין אלא לבן בוכרי
   כהנים חייבים בשקלים:

. שמביא שקלו כל כהן ששוקל
   ללשכה באדר:

. מדקאמר אינו חוטא אינו חוטא
מכלל דלכתחילה לא מיחייב 
וטעמא מפרש במס' שקלים 
דכתיב כל העובר על הפקודים 
ושבט לוי לא נפקד ואע''ג דאיכא 
למימר הא מייתי חולין לעזרה 
אפילו הכי אינו חוטא כדמפרש 

   לקמן:
. כל כהן שאינו שוקל חוטא

בשקלים מפרש טעמא דכתיב זה 
ריא שנים עשר יתנו זה בגימט

שבטים והיינו שבט לוי וכל 
העובר מפרש התם כל העובר 

   בים סוף:
. להנאתן וקא פריך ולבן לעצמן

   בוכרי כו':
. והשתא מפרש לא סד''א וכו'

  נצרכא דלעיל:
. לשכה למלוח כי זכי להו רחמנא

קרבנם משל הקדש לישראל הוא 
דזכי להו משום דאית להו לשכה 
כלומר שהם נתנו השקלים 
בלשכה שמהן נקנה המלח אבל 
כהנים שאין חייבין לשקול לא 

  להכי איצטריך תנאה:
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ל ִציּבּור -" א ִמְנָחה ְוֵהִביא ֵעִציםֵהִבי" :ְוֶנֱאַמר"[  ֶ ל ִציּבּור ַאף ֶמַלח ִמׁשּ ֶ    !ָמה ֵעִצים ִמׁשּ

...  
  

ְלמּוד לֹוַמר ִרית ֶמַלח עֹוָלם הּוא" :תַּ    ,יט), (במדבר יח 141"ּבְ
ן הּוא אֹוֵמר ִרית עֹוָלם" :ּוְלַהּלָ ָרֵאל ּבְ ֵני ִיׂשְ    – ח), (ויקרא כד 142"ֵמֵאת ּבְ

ן  ַהּלָ ל ִציּבּורִמ  -ַמה ּלְ ֶ    ,ׁשּ

אן  ל ִציּבּור -ַאף ּכָ ֶ   ]."ִמׁשּ
  

ל ִציּבּור  ֶ ִמׁשּ א ּדְ יָטא ֵליּה ְלַתּנָ ְפׁשִ    ?ְמָנָלן –ְוֵעִצים ּדִ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
יתוֹ    - "ֲהֵרי ָעַלי עֹוָלה" :ָיכֹול ָהאֹוֵמר"    ?ָיִביא ֵעִצים ִמּתֹוְך ּבֵ

יתוֹ  ִביא ְנָסִכים ִמּתֹוְך ּבֵ ּמֵ ֶדֶרְך ׁשֶ    ?ּכְ
ְלמּוד לֹוַמר ַח " :תַּ ְזּבֵ ר ַעל ַהּמִ ר ַעל ָהֵאׁש ֲאׁשֶ    – ח), (ויקרא א 143"ַעל ָהֵעִצים ֲאׁשֶ

ח  ְזּבַ ל ִציּבּור -ַמה ּמִ ֶ    ,ִמׁשּ
ל ִציּבּור -ְוֵאׁש  ,ַאף ֵעִצים ֶ    ,ִמׁשּ

ְבֵרי  ְמעֹוןּדִ י ׁשִ ר ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבַ     .ַרּבִ
ּמּוַע  ן ׁשַ י ֶאְלָעָזר ּבֶ    :ראֹוֵמ  ַרּבִ

ַח  ְזּבֵ ׁש ּבֹו ֶהְדיֹוט -ַמה ּמִ ּמֵ תַּ ּלֹא ִנׁשְ    ,ׁשֶ
ֶהן ֶהְדיֹוט -ְוֵאׁש  ,ַאף ֵעִצים ׁש ּבָ ּמֵ תַּ ּלֹא ִנׁשְ    ."ׁשֶ

  
יַנְייהוּ     ?ַמאי ּבֵ

  
יַנְייהוּ  א ּבֵ    :ִאיּכָ

י    .ַחְדּתִ
  

יֵקי לֹא    ?!ְוַעּתִ
ִתיב ִוד" :ְוָהּכְ    :ַוּיֹאֶמר ֲאַרְוָנה ֶאל ּדָ

ח ְוַיַע  ֵעיָניוִיּקַ ֶלְך ַהּטֹוב ּבְ    ,ל ֲאדֹוִני ַהּמֶ
ָקר ְלעֹוָלה ָקר ָלֵעִצים ,ְרֵאה ַהּבָ ים ּוְכֵלי ַהּבָ    !כב)-(שמואל ב כד "ְוַהּמֹוִריּגִ

  

י י ,ָהָכא ַנּמִ ַחְדּתֵ    .ּבְ
  

ים"ַמאי     ?"מֹוִריּגִ
  

אָאַמר     :עּוּלָ
ל ל ֻטְרּבָ ה ׁשֶ    .ִמּטָ

  
ל"ַמאי  ל ֻטְרּבָ ה ׁשֶ    "?ִמּטָ

  
   :ַרב ְיהּוָדהר ָאַמ 

ֵאי ּתָ ׁשְ ּה ּדַ ָדׁשּו ּבָ קּוְרְקָסא ּדְ א ּדְ    .ִעיּזָ
  

   :ַרב יֹוֵסףָאַמר 
דּוׁש ָהִרים" ?ַמאי ְקָרָאה יִפּיֹות ּתָ ַעל ּפִ יְך ְלמֹוַרג ָחרּוץ חֶֹדׁש ּבַ ְמּתִ ה ׂשַ    .טו), (ישעיה מא 144"ִהּנֵ

  

                                                           
ָרֵאל לַ  141 ר ָיִרימּו ְבֵני ִיׂשְ ים ֲאׁשֶ ָדׁשִ רּומֹת ַהּקֳ ִרית ֶמַלח עֹוָלם ִהוא ִלְפֵני  ה'ּכֹל תְּ ָך ְלָחק עֹוָלם ּבְ י ְלָך ּוְלָבֶניָך ְוִלְבנֶֹתיָך ִאתְּ ךְ  ה'ָנַתתִּ   ְלָך ּוְלַזְרֲעָך ִאתָּ
ת ַיַעְרֶכנּ  142 ּבָ ַ יֹום ַהׁשּ ת ּבְ ּבָ ַ יֹום ַהׁשּ ִרית עֹוָלם ה'ּו ִלְפֵני ּבְ ָרֵאל ּבְ ֵני ִיׂשְ ִמיד ֵמֵאת ּבְ  תָּ

ר ַעל ַהּמִ  143 ר ַעל ָהֵאׁש ֲאׁשֶ ֶדר ַעל ָהֵעִצים ֲאׁשֶ ָתִחים ֶאת ָהרֹאׁש ְוֶאת ַהּפָ ֵני ַאֲהרֹן ַהּכֲֹהִנים ֵאת ַהּנְ ַח ְוָעְרכּו ּבְ   ְזּבֵ
יִפיּ  144 ַעל ּפִ יְך ְלמֹוַרג ָחרּוץ ָחָדׁש ּבַ ְמתִּ ה ׂשַ יםִהּנֵ ׂשִ ּמֹץ תָּ דּוׁש ָהִרים ְוָתדֹק ּוְגָבעֹות ּכַ   ֹות תָּ

 רש"י
. לר' אלעזר בן שמוע בעינן חדתי

   חדתי:
. שעדיין לא הכא נמי בחדתי

   נשתמש בהן ארונה:
. עז של ברזל נותנין עליו עיזא

   להכבידו:
. קורקסא נסר עיזא דקורקסא

   גדול מלא יתידות:
נין אותו על . שנותדדיישי דישא

התבואה וקושרין בו שוורים 
ומושכין אותו ונידושת 

   התבואה:
. מוריגים לצורך דישה מאי קרא

   דכתיב מורג וכתיב תדוש:
  . יפה ומצמיד:חרוץ
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  ְתִניִתין מַ 

קֹוֶמץ  ִנְתָעֵרב קּוְמָצּה  ּה  ּבְ    ,ֲחֶביְרתָּ
ִמְנַחת ּכֲֹהִנים    ,ּבְ

יַח  ִמְנַחת ּכֵֹהן ָמׁשִ    ,ּבְ
ִמְנַחת ְנָסִכים  ָרה –ּבְ ׁשֵ    .ּכְ

י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ
יַח  ִמְנַחת ּכֵֹהן ָמׁשִ    ,ּבְ

ִמְנַחת ְנָסִכים  סּוָלה   –ּבְ    ,ּפְ
ּזֹו  ִליָלָתּה ָעָבה -ׁשֶ    ,ּבְ
ה   -ְוזֹו  ִליָלָתּה ַרּכָ    ,ּבְ

   .ן ּבֹוְלעֹות זֹו ִמּזוֹ ְוֵה 
  

ָמָרא             ּגְ

ַנן ָהָתם    :ּתְ
ם"    :ּדָ

ַמִים ְתָעֵרב ּבְ ּנִ    ,ׁשֶ
ם  ר –ִאם ֵיׁש ּבֹו ַמְרִאית ּדָ ׁשֵ    ,ּכָ

ִין  ּיַ ִאיּלּו הּוא ַמִים -ִנְתָעֵרב ּבַ    ,רֹוִאין אֹותֹו ּכְ
ֵהָמה  ִנְתָעֵרב  ַדם ּבְ    ,ּבְ

ה  ַדם ַחּיָ ִא  -אֹו ּבְ    .יּלּו הּוא ַמִיםרֹוִאין אֹותֹו ּכְ
י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ

ם ל ּדָ ם ְמַבטֵּ    .(זבחים עז:) "ֵאין ּדָ
  

יָאַמר     :יֹוָחָנן ַרּבִ
ְרׁשוּ  ֵניֶהם ִמְקָרא ֶאָחד ּדָ ִעיר" :ּוׁשְ ָ ם ַהׂשּ ר ּוִמּדַ ם ַהּפָ    – יח), (ויקרא טז 145"ְוָלַקח ִמּדַ

ה ִמ  ר ְמרּוּבֶ ל ּפַ מֹו ׁשֶ ּדָ ָבר ָידּוַע ׁשֶ ִעירַהּדָ ל ׂשָ מֹו ׁשֶ    ,ּדָ
ָנן ַסְבֵרי   ב,כב ִלין ֶזה ֶאת ֶזה^: ַרּבָ ֵאין ְמַבּטְ אן ְלעֹוִלין ׁשֶ    .ִמּכָ

י ְיהּוָדה ָסַבר ֵטל :ְוַרּבִ ֵאינֹו ּבָ ִמינֹו ׁשֶ אן ְלִמין ּבְ    .ִמּכָ
  
ָנן ַסְבֵרי" ִלין ֶזה ֶאת ֶזה :ַרּבָ ֵאין ְמַבּטְ אן ְלעֹוִלין ׁשֶ    ".ִמּכָ

ִמינֹו הּואִמׁשּ  :ְוִדְלָמא ִמין ּבְ    !ּום ּדְ
  

ְמִעיָנן ְמִעיָנן עֹוִלין  :ִאי ַאׁשְ ִמינֹו ְולֹא ַאׁשְ ְדָקא ַאְמָרת -ִמין ּבְ    ,ּכִ
ְמִעיָנן עֹוִלין ַאׁשְ א ּדְ ּתָ עֹוִלין ,ַהׁשְ ּום ּדְ    .ִמׁשּ

  
ִמינֹו ְועֹוִלין :ְוִדְלָמא א ִמין ּבְ ִאיּכָ    !ַעד ּדְ

  
ָיא    .ַקׁשְ

  
י ְיהּוָד " ֵטל :ה ָסַברְוַרּבִ ֵאינֹו ּבָ ִמינֹו ׁשֶ אן ְלִמין ּבְ    ".ִמּכָ

עֹוִלין הּוא :ְוִדְלָמא ּום ּדְ    !ִמׁשּ
  

ְמִעיָנן ֵאינֹו ִמינֹו  ,עֹוִלין :ִאי ַאׁשְ ׁשֶ ְדָקַאְמָרת –ִמין ּבְ    ,ּכִ
ְמִעיָנן ַאׁשְ א ּדְ ּתָ ִמינוֹ  :ַהׁשְ ִמינֹו הּוא - ִמין ּבְ ִמין ּבְ ּום ּדְ    .ִמׁשּ

  
ִמינֹו ְועֹוִלין :ְוִדיְלָמא א ִמין ּבְ ִאיּכָ    !ַעד ּדְ

  
ָיא   .ַקׁשְ

  

                                                           
ר ִלְפֵני  145 ַח ֲאׁשֶ ְזּבֵ ַח ָסִביב ה'ְוָיָצא ֶאל ַהּמִ ְזּבֵ ִעיר ְוָנַתן ַעל ַקְרנֹות ַהּמִ ָ ם ַהׂשּ ר ּוִמּדַ ם ַהּפָ ר ָעָליו ְוָלַקח ִמּדַ   ְוִכּפֶ

 רש"י
  מתני' 

. שהרי במנחת כהנים כשרה
כולו כליל כמותו: ר' יהודה 
אומר אם נתערב הקומץ במנחת 
נסכים ומנחת כהן משיח פסולה. 

שהקומץ דמנחת נדבת  לפי
ישראל בלילתו עבה לוג לעשרון: 
ומנחת כהן משיח ומנחת נסכים 
בלילתן רכה שלשה לוגין לעשרון 
דכתיב במנחת נסכים בלול 
ברביעית ההין שמן ויליף חביתין 
מינה שלשה לוגין לעשרון בפ' 

   התכלת (לקמן נא.):
. הקומץ בולע והן בולעות זו מזו

בה ממנחת נסכים והוה ליה רי
שמנה ומנחת נסכים נמי פסולה 
דהוה ליה חיסר שמנה והאי 
דקתני פסולה ולא קתני פסולות 
משום דכולה מתניתין בלישנא 
דחדא מנחה איירי ורישא נמי 
הכי תנא נתערב קומצה בקומץ 
חבירתה כשרה והוה ליה למיתני 

   כשרות:
. אם יכול לקמוץ מזו בפני עצמה

שנפלה זו בצד זו ונשאר מזו כדי 
ומץ שלא נתערב כשרות ואם ק

לאו פסולות דאמר בתורת 
כהנים מסלתה ולא מסלת 

   חבירתה:
. אפי' כל המעורבת לא יקטיר

דאין הקטרה מצוה אלא בקומץ 
ומקמץ נמי לא מצי קמיץ שני 
קומצים דדלמא בכל קומץ 
וקומץ יש מזה שנתערב וליכא 

   קומץ שלם מחמת מנחה:
. כל המעורבת היא ואם הקטיר

לבעלים דהא לא  לא עלתה
נקמצה ואין מנחת נדבה נתרת 

   בלא קמיצה:
. לא נתערב קומצה בשיריה

יקטיר את כולה משום דשירים 
אסורין להקטיר דכתיב לא 
תקטירו ממנו אשה לה' (ויקרא 
ב) כל שממנו לאשים הרי הוא 

   בבל תקטירו:
  

  גמ' 
   . דקדשים:דם

   . לזריקה:כשר
   . שהוא אדום:נתערב ביין

. ואם תו כאילו הוא מיםרואין או
היה מים והיה מראית הדם ניכר 

   ביניהם כשר:
   . של חולין:בדם הבהמה

   . את של חולין:רואין אותו
   . וכשר:אין דם מבטל דם

. אפילו הכי קרי הדבר ידוע כו'
ליה אכתי נמי דם שעיר ואף על 
פי שנתערב בו דם הפר כדאמרינן 
במסכת יומא (דף נג:) עירה דם 

  דם השעיר: הפר לתוך
. והני דמים מכאן לעולין כו'

דמתני' דזבחי' עולין נינהו ולא 
  מבטלי אהדדי:
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        כב, בכב, בכב, בכב, ב . 17
   :ַנןּתְ 
י ְיהּוָדה"    :אֹוֵמר ַרּבִ

ִמְנַחת ּכֵֹהן146 יַח  ּבְ    ,ָמׁשִ
סּוָלה –ּוְבִמְנַחת ְנָסִכים     ,ּפְ

ּזֹו  ִליָלָתּה ָעָבה -ׁשֶ    ,ּבְ
ה -ְוזֹו  ִליָלָתּה ַרּכָ    ,ּבְ

   ."ְוֵהן ּבֹוְלעֹות זֹו ִמּזוֹ 
ִמינֹו הּוא ?ַמה ֲהֵוי - "ּבֹוְלעֹות זֹו ִמּזוֹ "ְוִכי     !ִמין ּבְ

  
   :ָרָבאָאַמר    אכג,

י ְיהּוָדה    :ָקָסַבר ַרּבִ
ִמינוֹ  הּוא ִמין ּבְ ל ׁשֶ ֵאינוֹ     -ְוָדָבר ַאֵחר  ,ּכָ ִמי ׁשֶ ק ֶאת ִמינֹו ּכְ    ,ַסּלֵ

ֵאינֹו ִמינֹו ָרֶבה לוֹ  ְוׁשֶ    .ָעָליו ּוְמַבּטְ
        

                                                           
ִמְנַחת ּכֲֹהִנים) גירסת וילנא: 146   (ּבְ

 רש"י
   . שמן ושמן:מין במינו
   . סולת:ודבר אחר

. שמן דקמץ משום סלק את מינו
נדבה כמי שאינו ונמצא סולתו 
של קומץ רבה על שמן הנבלע בו 

  ומבטלה:
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        כג, אכג, אכג, אכג, א . 18
ַמרִא     :יּתְ

ְמנוֹ  ִ ׁשּ ִמְנַחת חֹוֵטא ׁשֶ    :קֹוֶמץ ּדְ
י יֹוָחָנן     :אֹוֵמרַרּבִ

סּול    .ּפָ
   : ׁ ָאַמרֵריׁש ָלִקישוְ 

ָיֵרי ַהּלֹוג ּוַמֲעֵלהוּ  ׁשְ כֹו ּבִ ְכׁשְ    .הּוא ַעְצמֹו ְמׁשַ
  

ִתיב ן ָעֶליָה ְלבֹוָנה" :ְוָהּכְ ֶמן ְולֹא ִיּתֵ ים ָעֶליָה ׁשֶ   !)יא, (ויקרא ה 147"לֹא ָיׂשִ
  

ַחְברֹוֶתיָה  ֶמן ּכְ ע ָלּה ׁשֶ ּלֹא ִיְקּבַ    .ַההּוא ׁשֶ
  

י יֹוָחָנןֵאיִתיֵביּה     :ֵריׁש ָלִקיׁש לְ  ַרּבִ
ָבלּול " ְתָעֵרב ּבְ ּנִ    .ַיְקִריב –ָחֵרב ׁשֶ

י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ
   ."לֹא ַיְקִריב

ִמְנַח  קֹוֶמץ ּדְ ִאיָעַרב ּבְ ִמְנַחת חֹוֵטא ּדְ    !ת ְנָדָבהַמאי ַלאו קֹוֶמץ ּדְ
  

   !לֹא
ִרים ְוֵאיִלים ים ,ִמְנַחת ּפָ ָבׂשִ ִמְנַחת ּכְ    .ּבְ

  
ֵני ָלּה  ֶהְדָיא ָקּתָ    :ְוָהא ּבְ

ים" ָבׂשִ ִמְנַחת ּכְ ִרים ְוֵאיִלים ּבְ    ,ִמְנַחת ּפָ
ָבלּול  ְתָעֵרב ּבְ ּנִ ֵרב –ְוָחֵרב ׁשֶ    .ִיּקָ

י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ
   !"לֹא ִיְקַרב

  
י ָקְמ  ירּוׁשֵ    !ָפֵרׁש ָלּה ּפֵ

  
  
  

                                                           
147  ִ את לֹ ְוִאם לֹא ַתׂשּ יִרת ָהֵאָפה סֶֹלת ְלַחּטָ ר ָחָטא ֲעׂשִ נֹו ֲאׁשֶ ֵני ְבֵני יֹוָנה ְוֵהִביא ֶאת ָקְרּבָ י תִֹרים אֹו ִלׁשְ תֵּ ן ָעֶליָה יג ָידֹו ִלׁשְ ֶמן ְולֹא ִיתֵּ ים ָעֶליָה ׁשֶ א ָיׂשִ

את ִהוא י ַחּטָ  ְלבָֹנה ּכִ

 רש"י
. שנתן עליו שמן לאחר ששמנו

   שקמצו:
. כלומר תחילת מצוה הוא עצמו

שישפשפנו לקומץ בשירי מנחה 
אחד מן הלוגין וכל שכן דאם 

   שמנו כשר:
. בעוד שלא שלא יקבע לה שמן

נקמצה אבל לאחר קמיצה אם 
   שמנה קצת כשר:

. דרבנן לטעמייהו דעולין יקריב
   אין מבטלין זה את זה:

. רבי יהודה אומר לא יקריב
אלא ואפי' רבנן לא אמרי יקרב 

משום דעולין אין מבטלין זה את 
זה והיכא דאיתיה אמנחת נדבה 
שדינן ליה אבל אם נפל שמן 
בקומץ דחוטא אפילו לרבנן לא 

  יקרב:
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        כג, אכג, אכג, אכג, א . 19
   :ָרָבאֵעי ּבָ 
י ֵעִצים " ּבֵ ְמנֹו ַעל ּגַ ה ׁשַ יּצָ ּמִ    ?ַמהוּ  –קֹוֶמץ ׁשֶ
  

מוּ  עֹוִלין ּדָ    ?ִחיּבּוֵרי עֹוִלין ּכְ
   :אוֹ 

מוּ  עֹוִלין ּדָ    ?ַלאו ּכְ
  

ילְ  ָרִביָנאָאַמר ֵליּה  ִ    :ַרב ַאׁשּ
י יֹוָחָנן ְוֵריׁש ָלִקיׁש  ַרּבִ    ?ַלאו ַהְיינּו ּדְ

ַמר ִאיּתְ    :ּדְ
ַזִית ֵאין ּבֹו ּכְ ֲעֶלה ֵאֶבר ׁשֶ ִלימֹו ִלְכַזִית ,ַהּמַ    :ְוֶעֶצם ַמׁשְ

י יֹוָחָנן יב :ָאַמר ַרּבִ    .ַחּיָ
טּור :ָאַמר ֵריׁש ָלִקיׁש     .ּפָ

  
י יֹוָחָנן" יב :ָאַמר ַרּבִ מוּ  - "ַחּיָ עֹוִלין ּדָ    .ִחיּבּוֵרי עֹוִלין ּכְ
מוּ  - "טּורּפָ  :ָאַמר ֵריׁש ָלִקיׁש "וְ  עֹוִלין ּדָ    .ִחיּבּוֵרי עֹוִלין ַלאו ּכְ
  

י יֹוָחָנן ֵעי ְלַרּבִ יּבָ    ,ּתִ
ֵעי ְלֵריׁש ָלִקיׁש     .ְוִתיּבָ

  
י יֹוָחָנן" ֵעי ְלַרּבִ יּבָ ר הּוא - "ּתִ ָבׂשָ ִמיָנא ּדְ ֶעֶצם ּדְ א ּבְ י יֹוָחָנן ָהָתם ֶאּלָ אן לֹא ָקא ָאַמר ַרּבִ    ,ַעד ּכָ

ַלאו  קֹוֶמץ הּוא ֲאָבל ַהאי ּדְ ִמיָנא ּדְ    .לֹא –ּדְ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

ֶעֶצם לוּ ֲאִפי א ּבְ ר ִמְפַרׁש הּוא ,ְלֵריׁש ָלִקיׁש לֹא ָקא ָאַמר ֶאּלָ ּבַ   ?ּדְ
  

ִריׁש     ,ַלאו ִמְצָוה ְלַאֲהדּוֵרי -ְוִאי ּפָ
ר ִמְפַרׁש הּוא  ַלאו ּבַ ֶמן ּדְ    .לֹא –ֲאָבל ׁשֶ

ְלָמא    :אֹו ּדִ
ָנא    ?לֹא ׁשְ

  
יקוּ    .ּתֵ

  
  

 רש"י
. מנחת נסכים של פרים ואילים

חריבה לגבי מנחת נסכים כבש 
דכבש הוי שלשה לוגין לעשרון 
דכתיב בפרשת שלח לך סלת 
עשרון בלול ברביעית ההין שמן 

הין שנים עשר לוגין ושל פרים ו
ואילים שני לוגין לעשרון דכתיב 
בפר בלול בשמן חצי ההין דהיינו 
ששה לוגין ושלשה עשרונים סלת 
ובאילים סלת שתי עשרונים 
בלול בשמן שלישית ההין והיכא 
דנתערבה מנחת פרים במנחת 
כבשים התם ודאי לא יקרב 
משום דנמצאת העבה רכה אבל 

דאיערב קומץ דמנחת חוטא 
   בקומץ דמנחת נדבה יקרב:

. והכי קאמר פרושי קמפרש
מנחת פרים בשל כבשים דהיינו 
חרב שנתערב בבלול דבלועין זה 
מזה אפי' הכי לרבנן יקרב דאין 

   עולין מבטלין זה את זה:
. רבי יהודה אומר לא יקרב
   דשאינו מינו רבה עליו ומבטלו:

. והניח הקומץ על גבי עצים
   עליו:

הוי חסר קומץ או לא מי . מי מהו
אמרינן חבורי עולין מה שהוא 
מחבר השמן לקומץ שחוזר ונותן 

   הקומץ על העצים:
. כאילו הוי השמן כעולין דמו

מובלע בקומץ וכשר או לאו 
   כעולין ופסול:

   . בחוץ:המעלה
. בשר חבורי עולין עצם: עולין

   שמן לאו מין סלת היא:
. כגון פוקעין לאו עצם אי פריש

ה לאהדורי בפרק גיד הנשה מצו
(חולין צ.) הלכך לאו כעולין דמו 
לשון אחר קומץ שמיצה שמנו על 
גבי עצים מהו מי בעיא להקטיר 
עצים עם קומץ או לא חבורי 
עולין שמן שמחבר לקומץ כעולין 
דמו ואם אינו מקטירו הוי 
כקומץ חסר או לא כעולין ולא 

  איכפת לן:
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        בבבב----כג, אכג, אכג, אכג, א . 20
            ְתִניִתיןמַ 

זוֹ  ּלֹא ִנְקְמצּו ְוִנְתָעְרבּו זֹו ּבְ י ְמָנחֹות ׁשֶ תֵּ    ,ׁשְ
ְפֵני ַעְצָמּה  ְפֵני ַעְצָמּה ּוִמּזֹו ּבִ ירֹות –ִאם ָיכֹול ִלְקמֹוץ ִמּזֹו ּבִ ׁשֵ    ,ּכְ

סּולֹות –ְוִאם ַלאו     .ּפְ
  

ּלֹא ִנְקְמָצה  ִמְנָחה ׁשֶ ְתָעֵרב ּבְ ּנִ    ,לֹא ַיְקִטיר -קֹוֶמץ ׁשֶ
    - ְוִאם ִהְקִטיר
ְקְמָצה  ּנִ ָעִלים -זֹו ׁשֶ    ,עֹוָלה ַלּבְ

ּלֹא ִנְקְמָצה  ָעִלים -ְוזּו ׁשֶ    .לֹא עֹוָלה ַלּבְ
  

ָיֶריָה   ִנְתָעֵרב קּוְמָצּה  ׁשְ    ,ּבִ
ּה  ל ֲחֶביְרתָּ ָיֶריָה ׁשֶ ׁשְ    ,לֹא ַיְקִטיר -אֹו ּבִ

ָעִלים -ְוִאם ִהְקִטיר    .עֹוָלה ַלּבְ
  

            ָמָראגְּ 

אָאַמר     :ַרב ִחְסּדָ
חּוָטה ׁשְ ֵטיָלה ּבִ    ,ְנֵביָלה ּבְ

ה ְנֵביָלה ָעׂשֶ ּתֵ חּוָטה ׁשֶ ר ִלׁשְ ִאי ֶאְפׁשָ    .ׁשֶ
ְנֵביָלה ֵטיָלה ּבִ חּוָטה ֵאיָנּה ּבְ    ,ּוׁשְ

חּוָטה ה ׁשְ ָעׂשֶ ּתֵ ר ִלְנֵביָלה ׁשֶ ֶאְפׁשָ    ,ׁשֶ
ְלִכי ַמְסְרָחה  ְרָחה טּוְמָאָתּה  -ּדִ    .ּפָ

  
י ֲחִניָנאַר וְ     :ָאַמר ּבִ

מֹוהּו  ר לֹו ִלְהיֹות ּכָ ֶאְפׁשָ ֵטל -ּכֹל ׁשֶ    ,ֵאינֹו ּבָ
מֹוהּו  ר לֹו ִלְהיֹות ּכָ ִאי ֶאְפׁשָ ֵטל –ְוכֹל ׁשֶ    .ּבָ

  
ַמאן א ּדְ יּבָ    ?ַאּלִ

ָנן  ַרּבָ א ּדְ יּבָ ֵלי ַאֲהָדֵדי -עֹוִלין   :ָהא ַאְמֵרי -ִאי ַאּלִ לֹא ְמַבּטְ    ,הּוא ּדְ
ִמינֹו  ֲאָבל ִמין ֵטל –ּבְ    .ּבָ

י ְיהּוָדה    כג,ב ַרּבִ א ּדְ יּבָ ַתר ֲחזּוָתא ָאִזיל^ְוָהא  -ִאי ַאּלִ י ְיהּוָדה ּבָ    ,ַרּבִ
ִמינֹו הּוא    !ְוִאיִדי ְוִאיִדי ִמין ּבְ

  
א יא ,ֶאלָּ י ִחּיָ ַרּבִ א ּדְ יּבָ    .ַאּלִ

  
ָתֵני  יאּדְ י ִחּיָ    :ַרּבִ

ֵטילֹות זֹו " חּוָטה ּבְ זוֹ ְנֵביָלה ּוׁשְ    ."ּבְ
  

ַמאן א ּדְ יּבָ יא ַאלִּ י ִחּיָ    ?ַרּבִ
ָנן  ַרּבָ א ּדְ יּבָ ֵלי ַאֲהָדֵדי -ִאי ַאּלִ לֹא ְמַבּטְ יל ,ָהא ַאְמֵרי עֹוִלין הּוא ּדְ ּטֵ ִמינֹו ּבַ    !ָהא ִמין ּבְ

י ְיהּוָדה  ַרּבִ א ּדְ יּבָ ִטיל -ְוִאי ַאּלִ י ְיהּוָדה לֹא ּבָ ִמינֹו ְלַרּבִ ל ִמין ּבְ    !ּכָ
  

י ְיהּוָדה ,ָלםְלעוֹ  ַרּבִ א ּדְ יּבָ    ,ַאּלִ
י ְיהּוָדה ֵטל  :ְוִכי ָקא ָאַמר ַרּבִ ִמינֹו לֹא ּבָ י -ִמין ּבְ י ִמילֵּ וֵתיּה  ַהּנֵ ּוָ ר ֵליּה ְלֶמיֱהֵוי ּכַ ֶאְפׁשָ    ,ֵהיָכא ּדְ

וֵתיּה  ּוָ ר ֵליּה ְלֶמיֱהֵוי ּכַ לֹא ֶאְפׁשָ ֵטל –ֲאָבל ֵהיָכא ּדְ    ,ּבָ
   :ּוְבָהא ָקא ִמיְפְלֵגי
א ָסַבר ַרב ִחְסּדָ ל ַאְזִליָנן :ּדְ ַתר ְמַבּטֵ    ,ּבָ
י ֲחִניָנא ָסַבר ֵטל ַאְזִליָנן :ְוַרּבִ ַתר ּבָ    .ּבָ

  
ַנן    :ּתְ

זוֹ " ּלֹא ִנְקְמצּו ְוִנְתָעְרבּו זֹו ּבְ י ְמָנחֹות ׁשֶ תֵּ    ,ׁשְ
ְפֵני ַעְצָמּה  ְפֵני ַעְצָמּה ּוִמּזֹו ּבִ רֹותּכְ  –ִאם ָיכֹול ִלְקמֹוץ ִמּזֹו ּבִ    ,ׁשֵ

סּולֹות –ְוִאם ָלאו     "ּפְ
יַרִים ְלִטיְבָלא ֵלי ׁשִ יַרִים ְולֹא ָקא ְמַבּטְ ָקִמיץ ֵליּה ֵמָחָדא ִאיָדְך ֲהָוה ֵליּה ׁשִ יָון ּדְ    .ְוָהא ָהָכא ּכֵ

  

 רש"י
  מתני' 

פירשתי  שתי מנחות כו' כבר
  למעלה (דף כב.): 

  
  גמ' 

. אם יש נבילה בטלה בשחוטה
שתי חתיכות (אחת) שחוטה 
ואחת נבילה ואין ידוע איזוהי 
בטלה בהן שאם נגע באחת 
מחתיכות אינו טמא דאמרינן 

   שחוטה היא:
שאי אפשר לשחוטה שתעשה 

. והוה ליה מין בשאינו נבילה
   מינו ובטל לדברי הכל:

. נבילהושחוטה אינה בטילה ב
אם יש שתי חתיכות נבילה ואחת 
שחוטה ביניהן אינה בטילה ואם 
נגעה אחת מהן בתרומה אינה 
נשרפת עליה אלא תולין דשמא 

   זו היא השחוטה:
שאפשר לנבילה שתיעשה 

. לקמיה מפרש טעמא שחוטה
דרב חסדא דאזיל בתר מבטל 
והואיל ואי אפשר לרוב להיות 
כמועט הוי כמין בשאינו מינו 

זלינן בתר בטיל דאף על גב ולא א
דאפשר למועט להיות כמרובה 

   הוי כמין בשאינו מינו:
. דכתיב (דברים פרחה טומאה

יד) לגר אשר בשעריך תתננה 
ואמרינן בבכורות (דף כג:) 

   הראויה לגר קרויה נבילה:
. לבטל דהיינו כל שאפשר לו

מועט להיות כמוהו של מבטל 
אינו בטל הלכך נבילה אינה 

חוטה אבל שחוטה בטילה בש
בטילה בנבילה דאי אפשר 
לשחוטה שתיעשה נבילה ואם 
נגעה אחת מן החתיכות בתרומה 
נשרפת עליה דרבי חנינא אזיל 

   בתר בטיל:
. הלכך בין הא מין במינו בטל

נבילה בשחוטה בין שחוטה 
  בנבילה בטלין:

. דקאמרי' לעיל בתר חזותא אזיל
אין דם מבטל דם ואע''ג שא''א 

כזה ה''נ אזיל בתר לה להיות 
חזותא והואיל ושניהם מין 

   (כשר) אין בטלים זה בזה:
. ורבי חנינא ורב בטלות זו בזו

חסדא מפרשי טעמא דרבי חייא 
ובהא פליגי דרב חסדא סבר 
נבילה בשחוטה א''ר חייא ולא 
שחוטה בנבילה ורבי חנינא 

   מפרש איפכא:
. לעולם אליבא דרבי יהודה כו'

דא''ר יהודה ואי קשיא גבי דמים 
לעיל אין דם חולין מבטל דם 
קדשים בשלמא לרבי חנינא הכא 
אפשר לקדשים להיות כמבטלין 
כחולין שכשילין לילה אחד יצא 
מקדושתו כחולין אלא לרב 
חסדא ליבטל דהא אי אפשר 
לחולין להיות כקדשים וה''ל מין 
בשאינו מינו לרב חסדא והוי 

   דלא כר' חייא:
שתייר . מה שנהוה ליה שירים

ממנחה זו ולא מבטלי שירים 
דהך מנחה לטיבלא דאידך מנחה 
מה שנתערב שאין ניכר דלהוי 
ליה כמנחה שחסרה קודם 
קמיצה אלא תיהוי קמיצה 

  לאידך:
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י    ?ַמּנִ
ָנן  ֵלי ֲהָדֵדי -ִאי ַרּבָ לֹא ְמַבּטְ    ,ָהא ַאְמֵרי עֹוִלין הּוא ּדְ

ִמינֹו     !ֵטלּבָ  –ָהא ִמין ּבְ
  

י ְיהּוָדה יָטא ַרּבִ ׁשִ א ּפְ    .ֶאלָּ
  

ָלָמא  ׁשְ ָאַמרּבִ ֵטל ַאְזִליָנן" :ְלַמאן ּדְ ַתר ּבָ    – "ּבָ
ל ְמַבּטֵ ֵטל ֲהֵוי ּכִ ְלִכי ָקִמיץ ֵמִאיָדךְ  ,ּבָ י ,ּדִ י ַהּנֵ יַרִים ּכִ    ,ֲהוּו ְלהּו ׁשִ

א  ָאַמרֶאּלָ ל ַאְזִליָנן" :ְלַמאן ּדְ ַתר ְמַבּטֵ יַריִ  - "ּבָ    !ם ִמי ָקא ֲהוּו ִטיְבָלאׁשִ
יא 148ֵליָמא י ִחּיָ ַרּבִ לֹא ּכְ    ?ּדְ

  
י ֵזיָרא ְדַרּבִ    ,ָהָתם ּכִ

יָאַמר ּדְ     :ֵזיָרא ַרּבִ
קֹוֶמץ    ,ֶנֶאְמָרה ַהְקָטָרה ּבְ

יַרִים ׁשִ    ,ְוֶנֶאְמָרה ַהְקָטָרה ּבְ
קֹוֵמץ  ל ֶאת ֲחֵביר -ַמה ַהְקָטָרה ָהֲאמּוָרה ּבְ    ,וֹ ֵאין ַהּקֹוֶמץ ְמַבּטֵ

יַרִים  ׁשִ ִלין ֶאת ַהּקֹוֶמץ -ַאף ַהְקָטָרה ָהֲאמּוָרה ּבְ יַרִים ְמַבּטְ    .ֵאין ׁשִ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ּלֹא ִנְקְמָצה " ִמְנָחה ׁשֶ ְתָעֵרב ּבְ ּנִ    ,לֹא ַיְקִטיר -ַהּקֹוֶמץ ׁשֶ

ָעִלים -ְוִאם ִהְקִטיר  ְקְמָצה ָעְלָתה ַלּבְ ּנִ    ,זֹו ׁשֶ
ּלֹא ִנְקְמָצה  ָעִלים -ְוזֹו ׁשֶ    ."לֹא ָעְלָתה ַלּבְ

יל ֵליּה ִטיְבָלא ְלקֹוֶמץ    .ְולֹא ָקא ְמַבּטֵ
י    ?ַמּנִ

ָנן  ֵלי ֲהָדֵדי -ִאי ַרּבָ לֹא ְמַבּטְ    ,ָהא ַאְמֵרי עֹוִלין הּוא ּדְ
ִמינֹו  יל –ָהא ִמין ּבְ ּטֵ    !ּבַ

י ְיהּוָדה יָטא ַרּבִ ׁשִ א ּפְ    .ֶאלָּ
ָלָמא  ׁשְ ָאַמרּבִ ַתר " :ְלַמאן ּדְ ל ַאְזִליָנןּבָ ָבֵטל ",ְמַבּטֵ ל ֲהֵוי ּכְ    ,ְמַבּטֵ

יּה  א ָחֵזי ְלִמְקַמץ ִמיּנֵ ָכל ּפּוְרּתָ ֵטל ,ַוֲהֵוי ֵליּה ִמין ּוִמינוֹ  ,ּדְ ִמינֹו לֹא ּבָ    ,ּוִמין ּבְ
א  ָאַמרֶאּלָ ֵטל ַאְזִליָנן: "ְלַמאן ּדְ ַתר ּבָ    ?!קֹוֶמץ ִמי ָקא ֲהֵוי ִטיְבָלא - "ּבָ

ַר  לֹא ּכְ יאֵליָמא ּדְ י ִחּיָ    !ּבִ
  

י ֵזיָרא ְדַרּבִ י ּכִ    .ָהא ַנּמִ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ּה " ל ֲחֶבְרתָּ יַרִים ׁשֶ ִ ׁשּ    ,לֹא ַיְקִטיר -ִנְתָעֵרב קּוְמָצּה ּבַ

ָעִלים -ְוִאם ִהְקִטיר     ."ָעְלָתה ַלּבְ
ָבִטיל  :ְוָהא ָהָכא ל ּכְ לֹא ֲהֵוי ְמַבּטֵ   , ּדְ

  . 149לּטֵ ַב ְמ יל כִּ ֵט א ּבָ לֹ וְ 
יַרִים ְלקֹוֶמץְולֹא ָק  ֵלי ֵליּה ׁשִ    .א ְמַבּטְ

י    ?ַמּנִ
ָנן ְוכּו'    ִאי ַרּבָ

  
יָאַמר     :ֵזיָרא ַרּבִ

קֹוֶמץ יַרִים ,ֶנֶאְמָרה ַהְקָטָרה ּבְ ׁשִ    ,ְוֶנֶאְמָרה ַהְקָטָרה ּבְ
קֹוֶמץ  ל ֶאת ֲחֵבירוֹ  -ַמה ַהְקָטָרה ָהֲאמּוָרה ּבְ    ,ֵאין קֹוֶמץ ְמַבּטֵ

יַרִים ַאף ַהְקָטָרה ָהֲאמוּ  ׁשִ ִלין ֶאת ַהּקֹוֶמץ -ָרה ּבְ יַרִים ְמַבּטְ    .ֵאין ׁשִ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ְבִלין " ִמין ּוְבָכל ִמיֵני תַּ ׁשּוְמׁשְ ֶקַצח ּבְ ָלּה ּבְ יּבְ ָרה –תִּ ׁשֵ    ,ּכְ

ה ִהיא    ,ַמּצָ
ְקֵראת ּנִ א ׁשֶ ֶלת :ֶאּלָ ה ְמתּוּבֶ    ."ַמּצָ
ךְ  ְעּתָ יׁש ָלּה ּתַ  :ָקא ַסְלָקא ּדַ ַאּפִ הּדְ ּצָ    ,ְבִלין ְטֵפי ִמּמַ

                                                           
א) גירסת וילנא: 148 ַרב ִחְסּדָ א ּדְ יּבָ   (ַאּלִ
 וסיף מילים אלוצאן קדושים מ 149

 רש"י
. ושירים עולין הוא דלא מבטלין

   לאו עולין נינהו:
. דאמר לא לימא דלא כרבי חייא

אמר ר' יהודה דאין בטל אם לא 
יהוי כוותיה היכא דאפשר למ

ואמאי דלא מבטל ליה טיבלא 
לשירים דתיהוי כריבה סלתה 
לא מצי למפרך לרבי חנינא 
דנימא מהכא דבתר מבטל 
אזלינן דאי בתר בטל אזלינן 
שיריים מי הוו טיבלא דאי נמי 
בתר בטל אזלינן וטיבלא מבטל 
לשיריים לא הוה ריבה סלתה 
דבטל כמאן דליתיה דמי ולא 

   אייתר ליה:
. כי כל שאור בשיריםהקטרה 

וכל דבש לא תקטירו ממנו אשה 
לה' (ויקרא ב) ואמרינן כל 
שממנו לאשים דהיינו שירים 
הרי הוא בבל תקטירו אלמא 

   איכא הקטרה בשירים:
. אין הקומץ מבטל את חבירו

דהא אפי' רבי יהודה מודה דלא 
פליג רבי יהודה במתני' אנתערב 

  קומצה בקומץ חבירתה:
מתני' היא . הקומץ שנתערב

   וכבר פירשתיה למעלה:
דכל פורתא ופורתא חזי למקמץ 

   . אי לא נתערב:מיניה
. דאין מצות הקטרה לא יקטיר

   אלא בקומץ:
   . לעיסת פסח:תיבלה בקצח
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ָאַמר ָלָמא ְלַמאן ּדְ ׁשְ ֵטל ַאְזִליָנן" :ּבִ ַתר ּבָ ַתְבִלין - "ּבָ א ֲהֵוי ָלּה ּכְ ׁשָ ְלִכי ִמַעּפְ ל ּדִ ְמַבּטֵ ֵטיל ֲהֵוי ּכִ    ,ּבָ
ָאַמר א ְלַמאן ּדְ ל ַאְזִליָנן" :ֶאלָּ ַתר ְמַבּטֵ ה - "ּבָ ְבִלין ִמי ָקא ֲהוּו ַמּצָ    ?!ּתַ

  
ַמ     :אי ַעְסִקיָנןָהָכא ּבְ

ְבִלין יׁש ָלּה ּתַ לֹא ַאּפִ    ,ּדְ
ְטָלה ה ִהיא ְולֹא ּבָ ּה ַמּצָ רּוּבָ    .ּדְ

  
י יָקא ַנּמִ    ,ּדֵ

ֵני ָקּתָ ֶלת" :ּדְ ה ְמתּוּבֶ ְקֵראת ַמּצָ ּנִ א ׁשֶ ה ִהיא ֶאּלָ    ."ַמּצָ
  

ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ
  

 רש"י
. כלומר יצאה הוו ליה כתבלין

  מתורת מצה בתבלין:
. דיקא נמי דקתני מצה היא

  אלמא רובה מצה:
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        כד, אכד, אכד, אכד, א    ––––    כג, בכג, בכג, בכג, ב . 21
ֲהָנאי ָסִליק כִּ  ִחיְנהּו  ,ַרב ּכַ ּכְ יאִלְבֵני ַאׁשְ י ִחּיָ ַיְתֵבי ְוָקַאְמֵרי ַרּבִ    :ּדְ

ֲחָלקֹו    א,כד רֹון ׁשֶ ָ ִביָסא^ִעׂשּ ֶאָחד ֵמֶהן  ,ְוֱהִניחֹו ּבְ    ?ַמהוּ  –ְוָנַגע ְטבּול יֹום ּבְ
  

ַנן י ּתְ תֹוכֹו ְלקֶֹדׁש " :ּכִ ּבְ ֶ ִלי ְמָצֵרף ַמה ׁשּ    – (חגיגה כ:) "ּכְ
י י ִמיּלֵ ֲהָד  ַהּנֵ ָנְגֵעי ּבַ    ,ֵדיֵהיָכא ּדְ

ֲהָדֵדי  לֹא ָנְגֵעי ּבַ    ,לֹא –ֲאָבל ֵהיָכא ּדְ
יְלָמא    :אֹו ּדִ

ָנא     ?לֹא ׁשְ
  

ַנן :ָאַמר ְלהּו ִאיהוּ  ר' :ִמי ּתְ ִלי ְמַחּבֵ ִלי ְמָצֵרף" '?!ּכְ ַנן "ּכְ הוּ  ,ּתְ ל ּדְ    .ּכָ
  
  

יט ֶאָחד ְלֵביֵניֶהן     ?ַמהוּ  –הֹוׁשִ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
ִלי ְמ  -ָצִריְך ִלְכִלי     ,ָצְרפוֹ ּכְ

ִלי ְמָצְרפוֹ  -ֵאין ָצִריְך ִלְכִלי     .ֵאין ּכְ
  
  

יֵניֶהן  עֹו ּבֵ יט ְטבּול יֹום ֶאת ֶאְצּבָ    ?ַמהוּ  –הֹוׁשִ
  

   :ָאַמר ְלהוּ 
ְלַבד ִלי ֶחֶרס ּבִ א ּכְ א ֵמֲאִוירֹו ֶאּלָ ַטּמֵ ּמְ ָבר ׁשֶ    .ֵאין ְלָך ּדָ

  
ְייהוּ  ָעא ִמיּנַ    :ָהַדר ִאיהּו ּבָ

ה ַעל ֶזהַמהּו ִלְקמֹוץ ִמ     ?ּזֶ
ָנן ַרּבָ אֹוַרְייָתא אֹו ּדְ    ?ֵצירּוף ּדְ

  
   :ָאְמרּו לוֹ 

ַמְענוּ  -זֹו     ,לֹא ׁשָ
ּיֹוֵצא ּבֹו  ַמְענוּ  –ּכַ    .ׁשָ

  
ְתַנן    :ּדִ

זוֹ " ּלֹא ִנְקְמצּו ְוִנְתָעְרבּו זֹו ּבְ ֵני ְמָנחֹות ׁשֶ    ,ׁשְ
ְפֵני ַעְצָמּה ּוִמּזֹו ּבִ  ירֹות –ְפֵני ַעְצָמּה ִאם ָיכֹול ִלְקמֹוץ ִמּזֹו ּבִ ׁשֵ    ,ּכְ

סּולֹות -ְוִאם ַלאו     ."ּפְ
ירֹות  ׁשֵ י ָיכֹול ִלְקמֹוץ ִמיָהא ּכְ ְמָעֵרב ָהא לֹא ָנַגע -ּכִ אי ַהְך ּדִ    !ַאּמַ

  
   :ָרָבאָאַמר 

ַמְסֵרק ִקין ָהֲעׂשּוִיין ּכְ חּוּלָ ין ַהּמְ גּוׁשִ ְלָמא ּבְ    .ּדִ
  

   ?ַמאי ֲהֵוי ֲעָלּה 
  

   :ָרָבאָאַמר 
ַמעּתָ     :א ׁשְ

ַתְנָיא    :ּדְ

ּנוּ "" ר - ח), (ויקרא ו 150"ְוֵהִרים ִמּמֶ חּוּבָ    ,ִמן ַהּמְ
ִלים ְוִיְקמֹוץ ֵני ּכֵ ׁשְ רֹון ּבִ ָ ּלֹא ָיִביא ִעׂשּ    ,"ׁשֶ

ִלים  ֵני ּכֵ ׁשְ ְכִלי ֶאָחד ּדּוְמָיא ּדִ    .ָקִמיץ –ָהא ּבִ
  

יָאַמר ֵליּה  ּיֵ    :ַאּבַ
ִלים ֵני ּכֵ יְלָמא ׁשְ    !ּדִ

  
                                                           

ְנָחה ְוִהְקִטיר ַהּמִ  150 ר ַעל ַהּמִ בָֹנה ֲאׁשֶ ל ַהּלְ ְמָנּה ְוֵאת ּכָ ַ ְנָחה ּוִמׁשּ ֻקְמצֹו ִמּסֶֹלת ַהּמִ ּנּו ּבְ ָרָתּה לַ ְוֵהִרים ִמּמֶ ַח ֵריַח ִניחַֹח ַאְזּכָ   ה'ְזּבֵ

 רש"י
  ין מנחה:. כלי ששם בוללביסא

. ואלו שני והניחו בביסא
   החצאין אין נוגעין זה לזה:

   . מי נטמא חבירו או לא:מהו
. בפרק חומר בקודש כי תנן

(חגיגה דף כ:) הכלי מצרף מה 
שבתוכו לקדש שאם נגע טבול 

   יום במקצתו פסל את כולו:
. להכי ה''מ דנגעי אהדדי כו'

נקט טבול יום משום דאין 
ראשון טומאתו חמורה לעשות 

ושני דאי טומאה אחרת ל''ל 
צירוף הא מטמא אותו הטמא 
את הכלי והכלי מטמא את 

   השאר:
. הוה משמע מי תנן כלי מחבר

דנגעי אהדדי והכלי מחברם 
כאילו הוי חד ואם נטמא זה 
נטמא זה מצרף משמע דאין 

   נוגעין וזה מצרפן להיות אחד:
. חצי עשרון אחד לבין הושיט

   הנך חצי עשרון:
. אם נגע טבול יום בזה מהו מהו

   שיטמא אותן שנים:
. כגון האי חצי אין צריך לכלי

עשרון שלישי דאין צריך לכלי 
דהא אינו מצטרף עם אלו 
למנחה אחת אין הכלי מצרפו 

   וטהורים הראשונים:
. באוירן הושיט טבול יום כו'

   ולא נגע לא בהן ולא בכלי:
. דאמרינן צירוף כלי דאורייתא

כג:) כף אחת הכתוב (חגיגה דף 
עשאו לכל מה שבכף אחת לא 
שנא לחומרא כגון טומאה ול''ש 
לקולא כגון קמיצה דהוי כאילו 

   נוגעין וקמיצה מעלייתא היא:
   . ולחומרא ולא לקולא:או דרבנן

. משמע שעומד מזו בפני עצמה
מזו בצד הכלי כדי קומץ שאינו 

   מעורב וכן בזו:
. בקומץ הך דמערב הא לא נגע

י כשרות אלמא צירוף וקתנ
   דאורייתא:

. לאו דקאי אמר רבא דילמא
   קומץ בפני עצמו:

בגושין המחולקין העשוין 
. גופי המנחה מחולקין כמסרק

מראש האחד מזו כדי קומץ ומזו 
כדי קומץ אבל בראש האחד 
נוגעין כמסרק זה שמצד אחד 
מחובר ומצד אחד שיניו 

   מפוזרות:
. דשני חצאים מאי הוי עלה

ים מהו לקמוץ מזה על זה מחולק
   משום צירוף כלי:

   . בקומצו:והרים ממנו
. כגון דאין דומיא דב' כלים

  נוגעין זה בזה:
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ֵמיֵהיכֵ     ?י ּדָ
  

א ַקּבָ גֹון ְקִפיָזא ּבְ    ,ּכְ
בּדְ  ֲעִריֵבי ֵמִעיַלאי ַאף ַעל ּגַ א ,ּדַ ּתָ ְקִפיָזא ִמּתַ ָתא ּדִ ַמיְפַסק ְמִחיּצָ יָון ּדְ    .151אלֹ  – ּכֵ
  
ִלי ֶאָחד ּדּוְמָיא " ֵניּכְ ׁשְ ִלים ּדִ ֵמי - "ּכֵ    ?ֵהיֵכי ּדָ
  

ְרְנגֹוִלין ל ּתַ גֹון ֲעִריָבָתּה ׁשֶ    ,ּכְ
בַאף ַע וְ  ָתא  ל ּגַ ַמיְפְסָקן ְמִחיּצָ    ,ָהא ָנִגיַע  -ּדְ

ָלל  לֹא ָנִגיַע ּכְ ֵעי ָלךְ  -ֲאָבל ָהָכא ּדְ יּבָ    .ּתִ
  
  
  

                                                           
  ָהאגירסת השיטה מקובצת, וילנא לא גרס את המילה לא אלא  151

 רש"י
. שחקק מדה כגון קפיזא בקבא

קטנה בתוך מידה גדולה ונותן 
בפנימי חצי עשרון וחציו בחיצון 
דאע''ג דעריבי שני החצאין 

   מעילאי בגודש הכלי:
. תתאיכיון דמפסקי מחיצתא מ

דאין עירוב הגודש עירוב הואיל 
ואינו באויר הכלי ובהא דייקינן 
הא כלי אחד דומיא דהאי שהוא 

   בשני כלים כשר:
. ארובה של תרנגולין כגון עריבת

ומחיצה נמוכה באמצעית כדי 
לחלוק בין מים למורסן ואותה 
מחיצה נמוכה ואינה מגעת 
לשפת העריבה הילכך לאו הפסק 

מן המחיצה הוא דנגעי למעלה 
שני החצאין באויר הכלי אבל 
הכא גבי ביסא דחלוקין הן 

  לגמרי לא:
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י ִיְרְמָיהֵעי ּבָ     :ַרּבִ

ִלי ְוִחיּבּור ַמִים     ?ַמהוּ  –ֵצירּוף ּכְ
ַנן י ּתְ תֹוכֹו " :ּכִ ּבְ ֶ ִלי ְמָצֵרף ַמה ׁשּ    – (חגיגה כ:) "ְלקֶֹדׁש ּכְ

יַה  י ִמיּלֵ ֵאי ּנֵ ַגּוָ    ,ּדְ
ַבָרֵאי     ,לֹא –ֲאָבל ּדְ

יְלָמא    :אֹו ּדִ
ר  ְמַחּבֵ יָון ּדִ ר –ּכֵ    ?ְמַחּבֵ

  
יְמֵצי לֹוַמר ר  :ְוִאם ּתִ ְמַחּבֵ יָון ּדִ ר –ּכֵ    ,ְמַחּבֵ

חּוץ  ִלי ְוָנַגע ְטבּול יֹום ִמּבַ    ?ַמהוּ  –ִחיּבּור ַמִים ְוֵצירּוף ּכְ
  

ַנן י ּתְ ִלי ְמָצ " :ּכִ    – "ֵרףּכְ
י י ִמיּלֵ ִאי ַהּנֵ ּוָ ָנַגע ִמּגַ    ,ּדְ

ַרֵאי     ,לֹא –ֲאָבל ִמּבָ
יְלָמא    :אֹו ּדִ

ָנא    ?לֹא ׁשְ
  

יקוּ    .ּתֵ
  
  
  

 רש"י
. צירוף כלי וחיבור מים מהו

כלומר חצי עשרון שנטמא 
בצירוף כלי מהו שיטמא אחר 
בחיבור מים כגון אם יש שני 
חצאי עשרון בכלי ואין נוגעין 
וחצי עשרון יש חוץ לכלי וחיבור 

חבר את מים כגון נצוק או צנור מ
של חוץ לכלי ומה שבתוך הכלי 
ונגע טומאה בזה שבכלי שאינו 
נוגע במים ונטמא חבירו משום 

   צירוף כלי:
. שיטמא את של זה בחיבור מהו

   מים:
. לאותו שבכלי מהני ה''מ דגואי

   ולא לשל חוץ:
   . וטמא החיצון:מחבר

. כגון אם חיבור מים וצירוף כלי
נטמא החיצון ונטמא זה שבכלי 

   בור מים:בחי
. שיטמא זה את האחר מהו

משום צירוף כלי מי אמרינן דלא 
מהני צירוף אלא לטומאה 
שאירעה בתוך הכלי או לא 

  אמרינן:
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   :ָרָבאֵעי ּבָ 

אֹותֹו ָטֵמא  ִביָסא ְוָחַזר ְטבּול יֹום ְוָנַגע ּבְ ֲחָלקֹו ְוִנְטָמא ֶאָחד ֵמֶהן ֶוֱהִניחֹו ּבְ רֹון ׁשֶ ָ    ?ַמהוּ  –ִעׂשּ
  

ַבע לֹו טּוְמָאה :ִמי ַאְמִריָנן    ,ׂשָ
   :אוֹ 
   ?לֹא

  
יָאַמר ֵליּה  ּיֵ    :ַאּבַ

ַבע ֵליּה טּוְמָאה :ּוִמי ַאְמִריָנן    ?!ׂשָ
   :ְוָהְתַנן

אֹו ִוילֹון  ,ִמְדָרס^ ָסִדין ָטֵמא"   כד,ב ְדָרס   -ַוֲעׂשָ    ,ָטהֹור ִמן ַהּמִ
ע ִמְדָרס    .ֲאָבל ָטֵמא ַמּגַ

יָאַמר     :יֹוֵסי ַרּבִ
ֵאיֶזה ִמְדָרס ָנַגע ֶזה    ?ּבְ

ב  ִאם ָנַגע ּבֹו ַהּזָ א ׁשֶ ב -ֶאּלָ ע ַהּזָ    .(כלים כז, ט) "ָטֵמא ַמּגַ
י  ב"ּכִ    .152ְלַבּסֹוף לוּ ִמיָהא ָטֵמא ַוֲאִפי "ָנַגע ּבֹו ַהּזָ

אי ַבע ֵליּה טּוְמָאה :ֵליָמא ?ַאּמַ    !ׂשָ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
ִאם ָנַגע ּבֹו  ַהאי ׁשֶ אי ּדְ ב ְלָבַתר ִמְדָרסּוִמּמַ    ?ַהּזָ

יְלָמא י ִמְדָרס :ּדִ ּמֵ    ,ִמּקַ
ה ַהְוָיא טּוְמָאה ֲחמּוָרה ַעל טּוְמָאה ַקּלָ    ,ּדְ

ה -ֲאָבל ָהָכא  ִאיִדי ְוִאיִדי טּוְמָאה ַקּלָ    !לֹא ,ּדְ
  

יָפא א ִמּסֵ י יֹוֵסימֹוֶדה " :ֶאלָּ    :ַרּבִ
ִחין זֶ  ִלין ּומּוּנָ קּוּפָ ֵני ְסִדיִנין ַהּמְ ׁשְ    ,ה ַעל ֶזהּבִ

ב ָזב ֲעֵליֶהן    ,ְוָיׁשַ
ָהֶעְליֹון     ,ְטֵמא ִמְדָרס -ׁשֶ
ְחּתֹון  ע ִמְדָרס -ְוַהתַּ    ,"ְטֵמא ִמְדָרס ּוַמּגַ

אי ֵליָמא ַבע ֵליּה טּוְמָאה :ְוַאּמַ    !ׂשָ
  

ַבת ַאַחת -ָהָתם     ,ּבְ
ֶזה ַאַחר ֶזה -ָהָכא     .ּבְ

  

                                                           
ב)(כִּ  גירסת וילנא: 152 ע ַהּזָ ְך ַמּגַ   ְטֵמא ִמְדָרס ְוַאַחר ּכָ

 רש"י
. ואח''כ הניח ונטמא אחד מהן

לשניהם בביסא ואין נוגעין 
דלההיא ודאי לא מהני צירוף 
שיחזור זה ויטמא את זה שהרי 
לא היה בכלי בשעת טומאה 

כן) חזר טבול יום ונגע (אלא אם 
בטמא מהו שיקבל טומאה זו 

   כדי לפסול חבירו:
. ראשונה הא שבע ליה טומאה

  ולא יקבל עוד טומאה אחרת:
   . ששכב עליו זב:מדרס

. פרשו לפני הפתח ועשאו וילון
   וקבעו שם:

. ולא יטמא עוד טהור מן המדרס
אדם שהרי אין עשוי למדרס וכל 
שאינו ראוי למדרס אינו טמא 
מדרס דאמרינן במסכת חגיגה 
(דף כג:) מי שמיוחד לישיבה יצא 
זה שאומר לו עמוד ונעשה 
מלאכתנו אבל טמא מגע מדרס 
לטמא אוכלים ומשקים כמי 

   שנגע במדרס:
. להכי מהני ליה וילון שאם אלא

נגע בו זב קודם שעשאו וילון והיו 
עליו שתי טומאות מדרס ומגע 
עכשיו טהור מן המדרס מלטמא 

או כלים ונשארה עליו אדם 
   תורת מגע לאוכלין ומשקין:
. נמי כי נגע בו זב מיהא טמא

טומאת מגע אפי' לבסוף לאחר 
שנטמא מדרס חלה טומאת מגע 
להאי עניינא שכשיעשנו וילון 
ויטהר מן המדרס תחול עליו 

   טומאת מגע:
. ואמאי נימא הא שבע ליה

   טומאת מדרס:
. נגע בו דילמא מקמי מדרס

רס עליו דהכא ליכא ואח''כ ד
למיפרך הא שבע ליה משום 
דטומאה אחרינא חמורה מן 
הראשונה וחלה עליה אבל הכא 
גבי עשרונות דאידי ואידי 
ראשונה ושניה קלה היא דבין זו 
ובין זו טומאת אוכלין היא ולא 

   חיילא שניה כלל:
. נפקא דלא אמר אלא מסיפא

   שבע לה טומאה:
. שאפילו י' תחתון טומאת מדרס

מצעות תחתיו כולן מטמאות 
   מדרס:

. משום דנגע בעליון מגע מדרס
ונפקא מינה שכשיעשנו לתחתון 
וילון ויטהר מן המדרס עדיין 

   יהא טמא טומאת מגע:
   . טומאת מדרס:לימא שבע ליה

. גבי חצאי הכא בזה אחר זה
  עשרונים:
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   :ָרָבאַמר ָא 

ִח  רֹון ׁשֶ ָ    ,ְלקוֹ ִעׂשּ
   ,ְוָאַבד ֶאָחד ֵמֶהן

יו ְחּתָ    ,ְוִהְפִריׁש ַאֵחר ּתַ
   ,ְוִנְמָצא ָהִראׁשֹון

ִביָסא ִחין ּבְ ן מּוּנָ ּתָ ָלׁשְ    :ַוֲהֵרי ׁשְ
   .מּוְפָרׁש ֵאין ִמְצָטֵרף ,ָאבּוד ְוִראׁשֹון ִמְצָטְרִפין -ִנְטָמא ָאבּוד 

   .בּוד ֵאין ִמְצָטֵרףָא  ,מּוְפָרׁש ְוִראׁשֹון ִמְצָטְרִפין -ִנְטָמא מּוְפָרׁש 
ֵניֶהם ִמְצָטְרִפין -ִנְטָמא ִראׁשֹון     .ׁשְ

  
י ּיֵ    :ָאַמר ַאּבַ
יֲאִפי ֵניֶהם ִמְצָטְרִפין - ּלּו ִנְטָמא ֶאָחד ֵמֶהן ַנּמִ    .ׁשְ

  
   ?ַמאי ַטְעָמא

  
ֲהָדֵדי ִניְנהוּ  א ּדַ יְקּתָ ֵני ּבִ הּו ּבְ    .ּכּולְּ

  
   ,ְוֵכן ְלִעְנַין ְקִמיָצה

   :ָהָאבּודָקַמץ ִמן 
ָיָריו ְוִראׁשֹון     ,ֶנֱאָכִלין –ׁשְ

   .ֵאינֹו ֶנֱאָכל -מּוְפָרׁש 
   :ָקַמץ ִמן ַהּמּוְפָרׁש 

ָיָריו ְוִראׁשֹון     ,ֶנֱאָכִלין –ׁשְ
   .ֵאינֹו ֶנֱאָכל -ָאבּוד 

   :ָקַמץ ִמן ִראׁשֹון
ֵניֶהם     .ֵאיָנן ֶנֱאָכִלין -ׁשְ

  
י ּיֵ    :ָאַמר ַאּבַ

ֵניֶהן ֵאיָנן ֶנֱאָכִלין -ד ֵמֶהן ֲאִפיּלּו ָקַמץ ֵמֶאָח     .ׁשְ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

ֲהָדֵדי ִניְנהוּ  א ּדַ יְקּתָ ֵני ּבִ י ּבְ הּו ַנּמִ    .ּכּולְּ
  

אַמְתִקיף ָלּה  ּפָ    :ַרב ּפָ
יֵדיּה  יַרִים ּדִ    ?!ִמיָהא ֶנֱאָכִלין -ְוׁשִ

לֹא ָקִריב קֹוֶמץ ּדְ ְנָקא ּדְ א ּדַ    !ָהא ִאיּכָ
  

ָיאַרב ַמְתִקיף ָלּה  ְרׁשְ ַרב ְמׁשַ ֵריּה ּדְ    :ִיְצָחק ּבְ
   ?!ֵהיֵכי ָקִריב -ְוקֹוֵמץ ּגּוֵפיּה 

ין ָלָתא חּוּלִ א ּתְ    !ָהא ִאיּכָ
  

י ִ    :153ָאַמר ַרב ַאׁשּ
ָתא ְלָיא ִמיּלְ כֵֹהן ּתַ א ּדְ ַדְעּתָ    ,קֹוֶמץ ּבְ

 ָ י ָקִמיץ ַאִעׂשּ    .רֹון ָקא ָקִמיץְוכֵֹהן ּכִ
   

  

                                                           
י ָאַמרגירסת רש"י והגהות הב"ח:  153 ִ    ַרב ַאׁשּ

 רש"י
. ונטמא אבוד וראשון מצטרפין

   הראשון מחמת זה בצירוף כלי:
. שהפריש תחת זה אינו פרשמו

מצטרף לפסול עמו שהרי לא 
הופרש ע''מ להצטרף עם האבוד 

   שהרי שניהם אבודים:
. בני בית אחד בני ביקתא דהדדי

   הן שכולן מכח מנחה אחד באו:
   . בי עקתא בית צר:ביקתא

קמץ מן הראשון שניהם 
. שהרי האחרים אין נאכלין

שניהם נזקקין לקומצו של 
ינו מתיר אלא ראשון וקומץ א

עשרון אותו חצי שהופרש ממנו 
ואחד מן החצאין הללו וכיון 
דלא ידע איזהו לא נאכל לא זה 

   ולא זה:
. דאותו חצי עשרון ושירי' דידיה

   ראשון שהופרש ממנו הקומץ:
והא איכא דנקא דקומץ דלא 

. דהא תילתא דהאי קומצא קריב
אינו חשוב מחמת חצי עשרון 
 השלישי הוא שהרי שלשתן
הוזקקו לקומץ זה הילכך הוי 
האי קומץ חסר תילתא דמטי 
דנקא לכל חד משני חצאי 
עשרונים המכשירים את המנחה 
דנקא ששית דנקא קומץ לכל 
חצי עשרון מן השנים שהמנחה 

   נכשרת בהן:
. הנך תרתי פירכי אמר רב אשי

לאו פירכי דכיון דלא קמץ אלא 
מן האחד קמיצת המנחה 

כי קמץ  בדעתא דכהן תליא וכהן
אדעתא דעשרון חד הוא דקמץ 
הילכך קומץ קרב שירי ראשון 
נאכלין והשנים אינן נאכלין 
משום דאין לעמוד על סופו איזה 
מהן נצטרף עם הראשון בדעת 

  הכהן להיות ניתר בקומץ:
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   ַמְתִניִתין   א,הכ

ה -ִנְטָמא ַהּקֹוֶמץ ְוִהְקִריבֹו  יץ ְמַרּצֶ   .ַהּצִ
ה -ָיָצא ְוִהְקִריבֹו  יץ ְמַרּצֶ    ,ֵאין ַהּצִ

ה  יץ ְמַרּצֶ ַהּצִ ֵמא -ׁשֶ    ,ַעל ַהטָּ
ה     .ַעל ַהּיֹוֵצא -ְוֵאינֹו ְמַרּצֶ

  

ָמָרא             ּגְ

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ים"" ָדׁשִ א ַאֲהרֹן ֶאת ֲעֹון ַהּקָ א )(שמות כח, לח 154"ְוָנׂשָ    ?ְוִכי ֵאיֶזה ָעֹון הּוא נֹוׂשֵ

יּגּול  :ִאם ּתֹאַמר ַבר ֶנֱאַמר -ֲעֹון ּפִ ב" :ֲהֵרי ּכְ   ! (ויקרא ז, יח) 155"לֹא ֵיָחׁשֵ
ָבר ֶנֱאַמר -ֲעֹון נֹוָתר  :ִאם ּתֹאַמר    !(ויקרא ז, יח) "לֹא ֵיָרֶצה" :ֲהֵרי ּכְ

ָרה ִמ  הּותְּ א ֲעֹון טּוְמָאה ׁשֶ א ֶאּלָ ִציּבּורָהא ֵאינֹו נֹוׂשֵ ָלָלּה ּבְ    ."ּכְ
  

י ֵזיָראַמְתִקיף ָלּה     :ַרּבִ
ָבָמה :ֵאיָמא ָללֹו ּבְ ר ִמּכְ הּוּתַ    !ֲעֹון יֹוֵצא ׁשֶ

  
יָאַמר ֵליּה  ּיֵ    :ַאּבַ
   .(שמות כח, לח) "ְלָרצֹון ָלֶהם ִלְפֵני ה'" :ָאַמר ְקָרא

   ,יןִא  – "ִלְפֵני ה'"ּדְ  "ָעֹון"
   .לֹא – 'יֹוֵצא'ּדְ  "ָעֹון"
  
י ִאיָלָעאְתִקיף ָלּה ַמ     :ַרּבִ

מֹאל'ֲעֹון  :ֵאיָמא ּפּוִרים 'ׂשְ יֹום ַהּכִ ָללֹו ּבְ ר ִמּכְ הּותַּ    !ׁשֶ
  

יָאַמר ֵליּה  ּיֵ    :ַאּבַ
ָהָיה ּבֹו ּוְדִחיִתיו - (שמות כח, לח) "ֲעֹון" :ָאַמר ְקָרא    ,ָעֹון ׁשֶ

ּפּוִריםַלֲאפּוֵקי  מֹאל הוּ  יֹום ַהּכִ ׂשְ ירֹו ּבִ ֶהְכׁשֵ    .אּדְ
  

י ִ    :ָאַמר ַרב ַאׁשּ
ים" ָדׁשִ ין - (שמות כח, לח) "ֲעֹון ַהּקָ יׁשִ ְקּדִ    .ְולֹא ֲעֹון ַהּמַ
  

ַרב ִאיִדיָאַמר ֵליּה  ֵריּה ּדְ ילְ  ַרב ִסיָמא ּבְ ִ יְוַאְמֵרי ָלּה  ַרב ַאׁשּ ִ ַרב ַאׁשּ ֵריּה ּדְ ילְ  ַרב ִסיָמא ּבְ ִ    :ַרב ַאׁשּ
הּוּתַ  :ְוֵאיָמא ַעל מּום ׁשֶ עֹופֹותֲעֹון ּבַ ָללֹו ּבְ    ,ר ִמּכְ

ָאַמר ַמר עֹופֹות" :ּדְ ּמּות ְוַזְכרּות ּבְ ְבֵהָמה ְוֵאין תַּ ּמּות ְוַזְכרּות ּבִ    !"תַּ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
י לֹא ְלָרצֹון ִיְהֶיה ָלֶכם" )גכ, ויקרא כב( 156"לֹא ֵיָרֶצה" :ָעֶליָך ָאַמר ְקָרא    .)גכ, (ויקרא כב 157"ּכִ

  
  
  

                                                           
נֹת ָקְדׁשֵ  154 ָרֵאל ְלָכל ַמתְּ ֵני ִיׂשְ יׁשּו ּבְ ר ַיְקּדִ ים ֲאׁשֶ ָדׁשִ א ַאֲהרֹן ֶאת ֲעֹון ַהּקֳ ִמיד ְלָרצוֹ ְוָהָיה ַעל ֵמַצח ַאֲהרֹן ְוָנׂשָ   ה'ן ָלֶהם ִלְפֵני יֶהם ְוָהָיה ַעל ִמְצחֹו תָּ
ּגוּ  155 ב לֹו ּפִ ְקִריב אֹתֹו לֹא ֵיָחׁשֵ י לֹא ֵיָרֶצה ַהּמַ ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהׁשּ ָלָמיו ּבַ ר ֶזַבח ׁשְ ׂשַ אְוִאם ֵהָאכֹל ֵיָאֵכל ִמּבְ ָ ׂשּ ּנּו ֲעֹוָנּה תִּ ֶפׁש ָהאֶֹכֶלת ִמּמֶ   ל ִיְהֶיה ְוַהּנֶ
ֲעׂשֶ  156 רּוַע ְוָקלּוט ְנָדָבה תַּ ה ׂשָ  ה אֹתֹו ּוְלֵנֶדר לֹא ֵיָרֶצהְוׁשֹור ָוׂשֶ

י לֹא ְלָרצֹון ִיְהֶיה ָלֶכם 157 ר ּבֹו מּום לֹא ַתְקִריבּו ּכִ   ּכֹל ֲאׁשֶ

 רש"י
  מתני' 

. והמנחה כשירה הציץ מרצה
   והשירים נאכלין:

  
  גמ' 

. הא אינו נושא אלא עון טומאה
   ויש בה צד קל:הואיל 

. דכתיב שהותרה מכללה בצבור
בתמיד (במדבר כח) במועדו 

   אפילו בטומאה:
. מכללו שנאסר מכללו בבמה

יוצא במשכן הותר בבמות נוב 
וגבעון דאין שם קלעים ויוצא 
דנאסר במשכן מפרש בכיצד 
צולין (פסחים דף פב.) [מקרא] 
מדוע לא אכלתם את [החטאת] 

   במקום הקדש:
. דלכתחילה שמאלואימא עון 

בעינן ימין כדאמרינן בפרק 
ראשון (לעיל דף י.) כ''מ שנאמר 

   אצבע כו':
. נטל את המחתה ביום הכפורים

   בימינו ואת הכף בשמאלו:
. ונשא אהרן את אמר קרא עון

עון משמע שיש בו עון לכתחילה 
בכל מקום ודחיתי לעון בצבור 
מפני כבוד צבור ביחיד הציץ 

   מרצה:
. דאין בה שום עון ללאפוקי שמא

   דהכי הוא הכשר מצותו:
. לא מצית אמרת רב אשי אמר

   ציץ מרצה על עון שמאל:
דאמר קרא עון הקדשים ולא 

. עון התלוי בכהנים מקדישים
שחייבין לעבוד ולקדש קומץ 
   בימין ועבדו בשמאל אינו נושא:

. בשור ושה שרוע וקלוט לא ירצה
   וגו' (ויקרא כב):

ר בו מום לא . כל אשלא לרצון
תקריבו וכו': והאי שוגג ומזיד 
מפרש לקמן אהייא קאי אי 

  אזריקה אי אטמא:
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ָנןנוּ ּתָ     : ַרּבָ
ְטָמא" ּנִ ם ׁשֶ    :ּוְזָרקוֹ  ,ּדָ

ׁשֹוֵגג     ,הּוְרָצה –ּבְ
ֵמִזיד     .לֹא הּוְרָצה -ּבְ

ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ ָיִחיד  :ּבַ    ,ּבְ
ִציּבּור ֵמִזיד : ֲאָבל ּבְ ין ּבְ ׁשֹוֵגג ּבֵ ין ּבְ    .הּוְרָצה -ּבֵ

  : עֹוֵבד ּכֹוָכִביםּוְב 
ֵמִזי ין ּבְ ׁשֹוֵגג ּבֵ ין ּבְ    ,דּבֵ

ָרצֹון   כה,ב ין ּבְ אֹוֶנס ּבֵ ין ּבְ    ."לֹא הּוְרָצה^ - ּבֵ
  

   :ּוְרִמיְנִהי
ה" יץ ְמַרּצֶ    ?ַעל ָמה ַהּצִ

ם    ,ַעל ַהּדָ
ר ׂשָ    ,ְוַעל ַהּבָ
   ,ְוַעל ַהֵחֶלב

ְטָמא ּנִ ׁשֹוֵגג   :ׁשֶ ין ּבְ    ,ּבֵ
ֵמִזיד ין ּבְ    ,ּבֵ
אֹוֶנס ין ּבְ    ,ּבֵ
ָרצֹון ין ּבְ    ,ּבֵ
ָיִחיד ין ּבְ    ,ּבֵ

ִציּבּור ין ּבְ    !"ּבֵ
  

   :ַרב יֹוֵסףָאַמר 
ָיא    :לֹא ַקׁשְ

י יֹוֵסי -ָהא     ,ַרּבִ
ָנן –ָהא     .ַרּבָ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

הֹור" ֵמא ַעל ַהטָּ    ,ֵאין ּתֹוְרִמין ִמן ַהטָּ
ַרם ׁשֹוֵגג   :ְוִאם תָּ רּוָמה -ּבְ רּוָמתֹו תְּ    .תְּ

ֵמִזיד  רּוָמה -ּבְ רּוָמתֹו תְּ    .ֵאין תְּ
י י    :אֹוֵמר ֹוֵסיַרּבִ

ֵמִזיד  ין ּבְ ׁשֹוֵגג ּבֵ ין ּבְ רּוָמה -ּבֵ רּוָמתֹו תְּ    ."תְּ
  

לֹא ָקִניס י יֹוֵסי ּדְ ְמָעת ֵליּה ְלַרּבִ ׁשַ    ,ֵאיַמר ּדְ
ה ִציץ ַעל ֲאִכילֹות  ְמַרּצֶ ְמָעת ֵליּה  -ּדִ    ?ִמי ׁשַ

   :ְוָהַתְנָיא
י ֱאִליֶעֶזר"    :אֹוֵמר ַרּבִ

יץ  ה ַעל ֲאִכ  -ַהּצִ    .ילֹותְמַרּצֶ
י יֹוֵסי    :אֹוֵמר ַרּבִ

ה ַעל ֲאִכילֹות יץ ְמַרּצֶ    !"ֵאין ַהּצִ
  

   !ֵאיּפּוךְ 
י ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר ה ַעל ֲאִכילֹות :ַרּבִ יץ ְמַרּצֶ    ,ֵאין ַהּצִ

י יֹוֵסי אֹוֵמר ה ַעל ֲאִכילֹות :ַרּבִ יץ ְמַרּצֶ    .ַהּצִ
  

תַמְתִקיף ָלּה  ׁשֶ    :ַרב ׁשֵ
   ?!ּה ּוִמי ָמֵצית ָאְפַכּתְ לָ 

   :ְוָהַתְנָיא
ִמים" ְטָמא ִלְפֵני ְזִריַקת ּדָ ּנִ ר ׁשֶ ׂשָ ּום טּוְמָאה ,ָיכֹול ּבָ יִבין ֲעֵליֶהן ִמׁשּ    ?ְיהּו ַחּיָ

ְלמּוד לֹוַמר ר" :תַּ ׂשָ ל ָטהֹור יֹאַכל ּבָ    ,יט), (ויקרא ז 158"ּכָ
ר לַ " ָלִמים ֲאׁשֶ ְ ַבח ַהׁשּ ר ִמּזֶ ׂשָ ר ּתֹאַכל ּבָ ֶפׁש ֲאׁשֶ    – ), כ(ויקרא ז 159"טּוְמָאתֹו ָעָליו ְוִנְכְרָתהוְ  ,ה'ְוַהּנֶ

                                                           
ר 158 ׂשָ ל ָטהֹור יֹאַכל ּבָ ר ּכָ ׂשָ ֵרף ְוַהּבָ ָ ֵאׁש ִיׂשּ ָכל ָטֵמא לֹא ֵיָאֵכל ּבָ ע ּבְ ר ִיּגַ ר ֲאׁשֶ ׂשָ   ְוַהּבָ
בַ  159 ר ִמּזֶ ׂשָ ר ּתֹאַכל ּבָ ֶפׁש ֲאׁשֶ ר לַ ְוַהּנֶ ָלִמים ֲאׁשֶ ְ יָה  ה'ח ַהׁשּ ֶפׁש ַהִהוא ֵמַעּמֶ  ְוֻטְמָאתֹו ָעָליו ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ

 רש"י
. עובד כוכבים ובעובד כוכבים

ששילח קרבנו ונטמא הדם 
דאמרינן בפרק אלו מנחות 
(לקמן דף עג:) איש איש מבית 
ישראל אשר יקריב קרבנו מה 
ת''ל (קרבנו) איש איש לרבות 

ודרין את העובדי כוכבים שנ
  נדרים ונדבות כישראל:

. קסבר אין קרבנות מקבלין שוגג
טומאה אונס שנטמא בעל כרחו 
אבל מזיד ורצון חדא מילתא 
היא אלא איידי דתנא אונס תנא 

   רצון:
. דכתיב והיה על מצחו לא הורצה

תמיד לרצון להם (שמות כח) 
   ולא לעובדי כוכבים:

. אלמא ציץ מרצה ורמינהו כו'
   אמזיד דיחיד:

. דאמרינן בשוגג תרומתו תרומה
בכמה דוכתי (ב''מ דף נו.) ולא 
תשאו עליו חטא אם אינו קדוש 
נשיאות חטא למה מכאן לתורם 
מן הרעה על היפה שתרומתו 

   תרומה:
. במזיד אין תרומתו תרומה

דרבנן קנסוהו משום דהזיד 
ופליגי בה אמוראי ביבמות בפרק 
האשה איכא למ''ד אין תרומתו 

ן את השירים אבל תרומה לתק
   תרומה הוי:

דמרצה ציץ על אכילות מי 
. דמוקמת להך שמעת ליה

ברייתא בתרייתא אליביה 
דקתני בה הציץ מרצה על אכילת 
טומאת בשר דהיינו אכילות 
להכי נקט אכילות דאעולין כ''ע 
מודו דציץ מרצה דקתני בריש 
ת''כ ונרצה לו לכפר עליו בדם 
 דכתיב (ויקרא יז) כי הדם הוא

בנפש יכפר אין לי אלא דם טהור 
טמא מנין ת''ל (שמות כח) ונשא 
אהרן וגו' והוא בדם קמיירי 
דכתיב (שם) לרצון להם והכא 
כתיב ונרצה מה הכא דם אף 
התם דם ואין לי אלא דם מנין 
לרבות כל העולים ת''ל לכל 

   מתנות קדשיהם וגו' (שם):
יכול בשר שנטמא לפני זריקת 

ריקה . ואכלו לפני זדמים
בטומאת הגוף יהו חייבין עליו 
כרת ובתורת כהנים מצאתי 
לשון נקיה יכול יהו חייבין משום 
טומאת הגוף לפני זריקה ובבשר 

  טהור קמיירי:
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ר ִלְטהֹוִרין  יתָּ ּום טּוְמָאה -ַהּנִ יִבין ָעָליו ִמׁשּ    ,ַחּיָ
ר ִלְטהֹוִרין  ֵאינֹו ִניתָּ ּום טּוְמָאה -ְוׁשֶ יִבין ָעָליו ִמׁשּ    ,ֵאין ַחּיָ

א    :אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ
וּ  -ֶנֱאַכל ִלְטהֹוִרין  יִבין ָעָליו ִמׁשּ    ,ם טּוְמָאהַחּיָ

ֵאינֹו ֶנֱאָכל ִלְטהֹוִרין  ּום טּוְמָאה -ְוׁשֶ יִבין ָעָליו ִמׁשּ    .ֵאין ַחּיָ
ן   :אֹוִציא ֲאִני    ,ֶאת ַהּלָ

ֵאיָנן ֶנֱאָכִלין ִלְטהֹוִרים  ְלמּוד לֹוַמר -ְוֶאת ַהּיֹוֵצא ׁשֶ ר לַ " :תַּ ה "ה'ֲאׁשֶ    .ִריּבָ
יּגּוִלין ה ֶאת ַהּפִ ֲאִני ְמַרּבֶ    ?ְוֶאת ַהּנֹוָתרֹות ,ָיכֹול ׁשֶ

   !ַהְיינּו ָלן ?!"נֹוָתרֹות"
נֹוָתרֹות יּגּוִלין ּכְ א ַאף ַהּפִ    .ֶאּלָ

ְלמּוד לֹוַמר ָלִמים" :תַּ ְ ַבח ַהׁשּ    .ִמיֵעט "ִמּזֶ
   ?ּוָמה ָרִאיָת ְלַרּבֹות ֶאת ֵאּלּו ּוְלהֹוִציא ֶאת ֵאּלוּ 

תּוב ּוִמיֵעט ה ַהּכָ ִריּבָ    ,ַאַחר ׁשֶ
רְמַר    :ַאְמָרת ַעת ַהּכֹוׁשֶ ָהְיָתה ָלֶהן ׁשְ ה ֲאִני ֶאת ֵאּלּו ׁשֶ    ,ּבֶ

ר ַעת ַהּכֹוׁשֶ ּלֹא ָהְיָתה ָלֶהן ׁשְ    .ּומֹוִציא ֲאִני ֶאת ֵאּלּו ׁשֶ
ִמים   :ְוִאם ּתֹאַמר ְטָמא ִלְפֵני ְזִריַקת ּדָ ּנִ ר ׁשֶ ׂשָ ִמים ,ּבָ    ,ַוֲאָכלֹו ְלַאַחר ְזִריַקת ּדָ

יִבין ָעָלי ֵני ָמה ַחּיָ ּום טּוְמָאהִמּפְ    ?!ו ִמׁשּ
ה יץ ְמַרּצֶ ַהּצִ ֵני ׁשֶ    "ִמּפְ

   ,יןִא  –ִנְטָמא 
   .לֹא –יֹוֵצא 

ָאַמר ְמָעת ֵליּה ּדְ י ֱאִליֶעֶזר ?ֵאין ְזִריָקה מֹוֶעֶלת ְליֹוֵצא :ַמאן ׁשַ    ,ַרּבִ
ֵני ה ִציץ ַעל ֲאִכילֹות" :ְוָקּתָ ְמַרּצֶ   !"ּדִ

  
א ָאַמר  אֶאּלָ    :ַרב ִחְסּדָ
ָיא    :לֹא ַקׁשְ

י ֱאִליֶעֶזר -ָהא     ,ַרּבִ
ָנן –ָהא     .ַרּבָ

  
ה ִציץ ַעל ֲאִכילֹות ְמַרּצֶ י ֱאִליֶעֶזר ּדִ ְמָעת ֵליּה ְלַרּבִ ׁשַ    ,ֵאיַמר ּדְ

לֹא ָקִניס  ְמָעת ֵליּה  -ּדְ    ?!ִמי ׁשַ
  
י יֹוֵסי ,יןִא  ְמָעת ֵליּה ְלַרּבִ ׁשַ י ֵהיֵכי ּדְ    ,ּכִ

י ֱאִליֶעֶזר ְמָעת ֵליּה ְלַרּבִ    .ׁשַ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
י ֱאִליֶעֶזר"    :אֹוֵמר ַרּבִ

ֵמִזיד  ין ּבְ ׁשֹוֵגג ּבֵ ין ּבְ רּוָמה -ּבֵ רּוָמתֹו תְּ    ."תְּ
  

ִקיָלא ְתרּוָמה ּדְ י ֱאִליֶעֶזר ּבִ ְמָעת ֵליּה ְלַרּבִ ׁשַ    ,ֵאיַמר ּדְ
ֲחִמיֵרי  ים ּדַ ָקָדׁשִ ְמָעת ֵליּה  -ּבְ    ?!ִמי ׁשַ

  
ן אן ּתִ  ִאם ּכֵ    ?ְרְמֵייּה ָהא ַאּמַ

  
   :ָאַמר ָרִביָנא

ֵמִזיד  :טּוְמָאתוֹ  ין ּבְ ׁשֹוֵגג ּבֵ ין ּבְ    .הּוְרָצה –ּבֵ
ׁשֹוֵגג   :ְזִריָקתוֹ     ,הּוְרָצה –ּבְ

ֵמִזיד     .לֹא הּוְרָצה -ּבְ
  
יָלאוְ     :ָאַמר ַרב ׁשִ

ֵמִזיד  :ְזִריָקתוֹ  ין ּבְ ׁשֹוֵגג ּבֵ ין ּבְ    .הּוְרָצה –ּבֵ
ׁשֹוֵגג   :טּוְמָאתוֹ     ,הּוְרָצה –ּבְ

ֵמִזיד     .לֹא הּוְרָצה -ּבְ
  

יָלא ָהא ֵני ּוְלַרב ׁשִ ָקּתָ ֵמִזיד" :ּדְ ין ּבְ ׁשֹוֵגג ּבֵ ין ּבְ ְטָמא ּבֵ ּנִ    !"ׁשֶ
  

ֵמִזיד :י ָקָאַמרָהכִ  ין ּבְ ׁשֹוֵגג ּבֵ ין ּבְ ׁשֹוֵגג ּוְזָרקֹו ּבֵ   .ִנְטָמא ּבְ

 רש"י
. כגון אם ושאינו ניתר לטהורין

אכל אפילו בשר טהור בטומאת 
הגוף קודם זריקת דם עדיין לא 
היתה ניתרת לטהורים דזריקה 

   היא המתרת:
. הכי דרשינן שאינו ו אינו אלאא

נאכל לטהורין אין חייבין משום 
טומאת הגוף אף שניתר 

   לטהורין:
. ואוציא את הלן ואת היוצא

לאחר זריקה שאע''פ שניתר 
בזריקה הואיל ועכשיו אירע בו 
פסול לא יהו חייבין עליו האוכלו 

   בטומאה:
. ואמרת לעיל דחייבין היינו לן

לא כל עליו משום טומאת מזבח ו
   הזבחים:

. אחר שריבה הכתוב ומיעט
כלומר הואיל ומצינו ריבוי 

   ומיעוט:
. אמרת מרבה אני לן ויוצא

שהיתה להן שעת הכושר שהרי 
היתה זריקתו כשירה: וא''ת 
בשר שנטמא לפני זריקה ואכלו 
בטומאת הגוף לאחר זריקה 
מפני מה חייבין עליו. הא לא 
היתה לו שעת הכושר ואנן פיגול 

דמעטינן דאין חייבין אבל הוא 
נטמא אפילו קודם זריקה ואחר 

   זריקה אכלו חייב:
. למיהוי זריקה שהציץ מרצה

מעלייתא וניתר לטהורים קרינא 
   ביה ואע''פ שלא נאכל:

. לפני זריקה הוא דחייב נטמא
עליו האוכלו לאחר זריקה 

   בטומאת הגוף:
. משום דלא הויא יוצא לא

זריקה מעלייתא דאין הציץ 
רצה על היוצא דלא היתה לו מ

   שעת הכושר:
מאן שמעת ליה דאמר אין 

. למיהוי זריקה מועלת ביוצא
קרבן כשר רבי אליעזר היא 
בפ''ק דמעילה (דף ו:) דקתני 
בשר קדשי קדשים שיצא לפני 
זריקת דמים ר' אליעזר אומר 
מועלין בו ואפי' לאחר זריקה 
משום דאין זריקה מועלת לו 

   ה:להוציאו מידי מעיל
. אלא אמר רב חסדא לא קשיא

הנך מתניתא דלעיל הא דקתני 
במתניתא במזיד הורצה נמי 
ביחיד ר''א מדקתני דציץ מרצה 
על אכילות והא דתני לא הורצה 

   רבנן:
. היכא דזריק דם דלא קניס

   טמא במזיד מי שמעת ליה:
. להא דקתני א''כ אמאן תרמייה

   הורצה:
. בין שנטמא טומאתו בין בשוגג

וגג בין שנטמא במזיד הורצה בש
אם זרקו בשוגג והא דתני לא 

  הורצה אמזיד דזריקה קאי:
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ַמע   א,כו א ׁשְ    :ּתָ

ְטָמא" ּנִ ם ׁשֶ    :ּוְזָרקוֹ  ,ּדָ
ׁשֹוֵגג    , ההּוְרָצ  -ּבְ
ֵמִזיד     !"לֹא הּוְרָצה -ּבְ

  
   :י ָקָאַמרָהכִ 

ְטָמא ּנִ ם ׁשֶ ֵמִזיד   :ּוְזָרקוֹ  ,ּדָ ין ּבְ ׁשֹוֵגג ּבֵ ין ּבְ    ,ִנְטָמא –ּבֵ
ׁשֹוֵגג     ,הּוְרָצה –ּבְ
ֵמִזיד    .לֹא הּוְרָצה -ּבְ

 רש"י
. תא שמע דם שנטמא וזרקו כו'

קשיא לרב שילא דקתני אם 
  זרקו במזיד לא הורצה:
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        כו, אכו, אכו, אכו, א . 27
            ְתִניִתיןמַ 

ָיֶריָה     ,ִנְטְמאּו ׁשְ
ָיֶריָה  ְרפּו ׁשְ    ,ִנׂשְ

ָיֶריָה ָאְבדּו  י ֱאִליֶעֶזר   :ׁשְ ת ַרּבִ ִמּדַ יָרה –ּכְ ׁשֵ    .ּכְ
ַע  י ְיהֹוׁשֻ ת ַרּבִ סּוָלה –ּוְכִמּדַ    .ּפְ

  

ָמָרא             ּגְ

   :ַרבָאַמר 
ָיֶריָה  ל ׁשְ ְטְמאּו ּכָ ּנִ    ,ְוהּוא ׁשֶ

ָיֶריָה     .לֹא –ֲאָבל ִמְקָצת ׁשְ
  

ךְ  ְעּתָ    ,יןִא  –ִנְטָמא   :ָקא ַסְלָקא ּדַ
רּוף     .אלֹ  –ָאבּוד ְוׂשָ

   ?ַמאי ָקָסַבר
ָתא ִהיא  :ִאי ָקָסַבר ּיּוָרא ִמיּלְ י -ׁשִ רּוף ַנּמִ    !ֲאִפיּלּו ָאבּוד ְוׂשָ
ָתא ִהיא  :ִאי ָקָסַבר ּיּוָרא ַלאו ִמיּלְ ה ִציץ -ׁשִ ְמַרּצֶ י ?ְוִנְטָמא ַמאי ַטְעָמא ּדִ ָיֶריָה ַנּמִ ל ׁשְ    !ִאי ָהֵכי ּכָ

  
ָת  :ָקָסַבר ,ְלעֹוָלם ּיּוָרא ִמיּלְ    ,א ִהיאׁשִ

ין ְלָאבּוד רּוף ,ְוִנְטָמא ְוהּוא ַהּדִ    ,ְוׂשָ
ָקָאַמר ִנְטָמא ְייהּו ָנַקט :ְוַהאי ּדְ    .ֵריׁשַ

  

ְניָ  ְדּתַ    א:ּכִ
ַע " י ְיהֹוׁשֻ    :אֹוֵמר ַרּבִ

יר ֵמֶהן ּיֵ תַּ ׁשְ ּנִ ּתֹוָרה ׁשֶ ּבַ ָבִחים ׁשֶ ל ַהּזְ     :ּכָ
ר ׂשָ ַזִית ּבָ ַזִית ֵחֶלב  ,ּכְ ם זֹוֵרק ֶאת -אֹו ּכְ    .ַהּדָ

ר ׂשָ ֲחִצי ַזִית ּבָ םֵאינֹו זֹוֵרק ֶא  -ְוַכֲחִצי ַזִית ֵחֶלב  ,ּכַ    .ת ַהּדָ
ר ְוַכֲחִצי ַזִית  לוּ ֲאִפי: ּוְבעֹוָלה ׂשָ ֲחִצי ַזִית ּבָ ם   -ּכַ    ,ֵחֶלב זֹוֵרק ֶאת ַהּדָ

ִליל ּה ּכָ ּכּוּלָ ֵני ׁשֶ    .ִמּפְ
יֶמת  לוּ ֲאִפי: ּוְבִמְנָחה ּה ַקּיֶ    ."ְזרֹוקלֹא יִ  -ּכּוּלָ

ּה  - "ִמְנָחה"    ?ַמאי ֲעִביְדּתָ
  

אָאַמר  ּפָ    :ַרב ּפָ
   .ִמְנַחת ְנָסִכים
ךְ  ְעּתָ ְמָיא :ַסְלָקא ּדַ ִזיְבָחא ּדַ גּוֵפיּה ּדְ    ,הֹוִאיל ּוַבֲהֵדי ֶזַבח ָקא ַאְתָיא ּכְ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
  

י י ִמיּלֵ    ?ְמָנַהּנֵ
  

י יֹוָחָנןָאַמר  ּום  ַרּבִ י ִיׁשְ ִמׁשּ ּום  ָמֵעאלַרּבִ ּה ִמׁשּ ן ֲחַנְנָיאּוָמטּו ּבָ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    :ַרּבִ
יֵחֶלב וְ  - ו), (ויקרא יז  160"ְוִהְקִטיר ַהֵחֶלב ְלֵריַח ִניחֹוַח ַלה'" :ָאַמר ְקָרא ר ַאף ַעל ּפִ ׂשָ ֵאין ּבָ    .ׁשֶ

  
ָחן ֵחֶלב ּכְ    ,ְוַאׁשְ

ָליֹות  י ּכְ ּתֵ    ?ְמָנָלן –יֹוֶתֶרת ּוׁשְ
  

ֵני ָקּתָ יֶמת לֹא ִיְזרֹוק" :ּדְ ּה ַקּיֶ    ."ּוְבִמְנָחה ֲאִפיּלּו ּכּוּלָ
לֹא ִיְזרֹוק - "ִמְנָחה"    ,הּוא ּדְ

ָליֹות  י ּכְ ּתֵ    ?ְמָנָלן – ִיְזרֹוק –ָהא יֹוֶתֶרת ּוׁשְ
  

י יֹוָחָנן יֵדיּה ָאַמר ַרּבִ ה ַמֲעֶלה ְלֵריַח ִניחֹוַח  - "ְלֵריַח ִניחֹוַח " :ּדִ ַאּתָ ל ׁשֶ    .ּכָ
  

ב ְוִאיְצ  ב  ,"ֵחֶלב"ְטִריְך ְלִמְכּתַ    ,"ְלֵריַח ִניחֹוַח "ְוִאיְצְטִריְך ְלִמיְכּתַ
ַתב ֵחֶלב  ִאי ּכָ ָליֹות  ,יןִא  –ֵחֶלב  :ֲהָוה ֲאִמיָנא -ּדְ י ּכְ ּתֵ    ,לֹא –יֹוֶתֶרת ּוׁשְ

ַתב ַרְחָמָנא    ,"ֵריַח ִניחֹוַח " :ּכָ
ַתב ַרְחָמָנא  ַתב ַרְחָמָנא  ,ֲאִפיּלּו ִמְנָחה :יָנאֲהָוה ֲאִמ  - "ְלֵריַח ִניחֹוַח "ְוִאי ּכָ ."ֵחֶלב"ּכָ

                                                           
ח  160 ם ַעל ִמְזּבַ ַתח אֶֹהל מֹוֵעד ְוִהְקִטיר ַהֵחֶלב ְלֵריַח ִניחַֹח לַ  ה'ְוָזַרק ַהּכֵֹהן ֶאת ַהּדָ   ה'ּפֶ

 רש"י
  מתני' 

. דאמר בפרק כמדת רבי אליעזר
כיצד צולין (פסחים דף עז.) דם 
אע''פ שאין בשר ה''נ קומץ אע''פ 

ן שיריים (בשיריה) כשרה שאי
   להקטיר הקומץ:

. דאמר (שם) כמדת רבי יהושע
אם אין בשר אין דם אם אין דם 

   אין בשר:
  

  גמ' 
. הוא והוא שנטמאו כל שיריה

דאמר רבי יהושע דפסול 
   להקטיר הקומץ:

. כלומר קס''ד נטמא אין
בנטמאו שיריה הוא דאמרינן 
אם נשתייר מקצת שלא נטמא 

יהושע אבל כשרה אפי' לרבי 
אבדו קצת שיריה או נשרפו אמר 
רבי יהושע דפסולה הואיל וכולה 
בעינן קיים מדקא נקיט רב לשון 
טומאה ולא נקט נמי לשרוף 

   ואבוד דמתני':
. רב אי קסבר שיורא מאי קסבר

   מילתא כו':
. דנטמאו קתני במתני' רישייהו
   ברישא:
. רבי יהושע נמי מכשר כדתניא

' באבוד היכא דאיכא שיור אפי
   ושרוף:

. דקרינא ביה הבשר זורק הדם
   והדם:

כחצי זית בשר וכחצי זית חלב 
. שאין אכילה והקטרה אין זורק

   מצטרפין:
. מאי מנחה מאי עבידתיה

   זריקה איתא במנחה:
. דתיהוי כגופא דזביחא דמיא

במקום בשר כאילו נשתייר בשר 
   קמ''ל דלא:
. דאם לא נשתייר מנהני מילי

   ב זורק את הדם:בשר אלא חל
. דכתיב והקטיר החלב וגו'

רישיה דקרא הכי וזרק הכהן את 
הדם על מזבח ה' לפני אהל מועד 
והקטיר החלב וגו' אלמא 

   דמשום חלב זריק ליה לדם:
. דאם יותרת ושתי הכליות מנלן

לא נשתיירו אלא הן זורק את 
הדם דחזינן לעיל דהכי הוא 
דקתני ובמנחה אפילו כולה 

  יים] כו':(כליל) [ק
. והקטיר החלב לריח ניחוח
   לריח ניחוח:

. דמשמע דריח כתב רחמנא חלב
ניחוח לא מרבי אלא דומיא 

  דחלב דמגופיה דזבח הוא:
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ֵרת  ְכִלי ׁשָ ּלֹא ּבִ סּול –ׁשֶ    .ּפָ
ְמעֹוןוְ  י ׁשִ יר ַרּבִ    .ַמְכׁשִ
  

ֲעַמִים  ָרה -ִהְקִטיר קּוְמָצּה ּפַ ׁשֵ    .ּכְ
  

ָמָרא    ּגְ

יאָאַמר  י ִחּיָ ַרּבִ ֵריּה ּדְ י ְיהּוָדה ּבְ    ַרּבִ
ְמעֹוןַמאי ַטְע  י ׁשִ ַרּבִ    ?ָמא ּדְ

ם" :ָאַמר ְקָרא את ְוָכָאׁשָ ַחּטָ ים ִהיא ּכַ    .י), (ויקרא ו 161161161161"קֶֹדׁש ָקָדׁשִ

א ְלעֹוְבָדּה  ָיד   :ּבָ את - 162162162162ּבְ ַחּטָ ָיִמין ּכְ    .עֹוְבָדּה ּבְ
ְכִלי  ם -ּבִ ָאׁשָ מֹאל ּכְ ׂשְ    .עֹוְבָדּה ּבִ

  
איוְ  י ַיּנַ    :ָאַמר ַרּבִ

ָמצֹו ִמכְּ  ּקְ יָון ׁשֶ ֵרת ַמֲעֵלהּו ּוַמְקִטירֹו ּכֵ ֶהְמָיינוֹ   ִלי ׁשָ    ,ֲאִפיּלּו ּבְ
ל ֶחֶרשׂ  ה ׁשֶ ְמִקיּדָ    .ַוֲאִפיּלּו ּבִ

  
ר ִיְצָחק    :ָאַמר ַרב ַנְחָמן ּבַ

עּון ִקיּדּוׁש  :ַהּכֹל מֹוִדים ּטָ קֹוֶמץ ׁשֶ    .ּבְ
  

   :ֵמיִתיֵבי
   ,ֲחָלִבים  :ֶהְקֵטר"

   ,ְוֵאָבִרים
ֶהֱעָלן דּבֵ    :ְוֵעִצים ׁשֶ ּיָ    ,ין ּבַ

ְכִלי ין ּבִ    ,ּבֵ
ָיִמין ין ּבְ    ,ּבֵ

מֹאל  ׂשְ ִרין –ּוֵבין ּבִ ׁשֵ    .ּכְ
  

   ,ַהּקֹוֶמץ
טֹוֶרת    ,ְוַהּקְ

ֶהֱעָלן בֹוָנה ׁשֶ ד    :ְוַהּלְ ּיָ ין ּבַ    ,ּבֵ
ְכִלי ין ּבִ    ,ּבֵ

ָיִמין ין ּבְ    ,ּבֵ
מֹאל  ׂשְ ין ּבִ ִרין -ּבֵ ׁשֵ    !"ּכְ

י ְיהּוָדה ּבְ  ַרּבִ א ּדְ יּוְבּתָ יאּתְ י ִחּיָ ַרּבִ   !ֵריּה ּדְ
  

ֵני יא ִלְצָדִדין ָקּתָ י ִחּיָ ַרּבִ ֵריּה ּדְ י ְיהּוָדה ּבְ    ,ָאַמר ָלְך ַרּבִ
ָיד  ָיִמין –ּבְ    ,ּבְ

ְכִלי  מֹאלּבֵ  -ּבִ ׂשְ ין ּבִ ָיִמין ּבֵ    .ין ּבְ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ֵרתְקָמ  ִלי ׁשָ ּלֹא ִמּכְ    ,צֹו ׁשֶ

ֵרת ְכִלי ׁשָ ּלֹא ּבִ ׁשֹו ׁשֶ    ,ְוִקיּדְ
ֵרת  ְכִלי ׁשָ ּלֹא ּבִ סּול –ְוֶהֱעלֹו ְוִהְקִטירֹו ׁשֶ    .ּפָ

י ֶאְלָעָזר ְמעֹוןוְ  ַרּבִ י ׁשִ    :ַרּבִ
ִלי ן ּכְ ַמתַּ יִרין ּבְ    !"ַמְכׁשִ

  
ִלי ְוֵאיָלךְ  :ֵאיָמא ן ּכְ ּתַ    .ִמּמַ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ "
ֵרת -קֹוֶמץ  ִלי ׁשָ    .ָטעּון ּכְ

                                                           
י קֶֹדׁש ָק  161 ָ י אָֹתּה ֵמִאׁשּ םלֹא ֵתָאֶפה ָחֵמץ ֶחְלָקם ָנַתתִּ את ְוָכָאׁשָ ַחּטָ ים ִהוא ּכַ   ָדׁשִ
את) וילנא גרס: 162 ַחּטָ  ושיטה מקובצת ועוד כתבו שאין לגרוס כך. ,(ּכְ

 רש"י
  מתני' 

. שלא קדש שלא בכלי שרת
קומץ בכלי שרת דבתחילת מנחה 
ודאי לא פליגי דבעיא כלי 
כדאמרינן בפרק שתי הלחם 

נין (לקמן צו.) שאלו את רבי זו מ
   כו':

  
  גמ' 

. הקטרת קומץ בא לעובדה ביד
שהיא במקום זריקה ביד שלא 

   קדשו בכלי:
. שהוא עובדה בימין כחטאת

עובד נמי זריקתה באצבע ובימין 
דכתיב ביה ולקח הכהן ומדמה 
באצבעו ואמרי' (זבחים כד:) 
כ''מ שנאמר אצבע וכהונה אינה 
אלא ימין אלמא מדאקשה 
 לחטאת ש''מ דלא בעיא כלי

   ובלבד שיעבדנו בימין:
. שזריקתו בכלי בשמאל כאשם

ולא ביד דאין לך טעון מתנת 
אצבע אלא חטאת בלבד דהכי 
אמרינן בזבחים (דף כד:) דלר' 
שמעון זריקה כשרה דתניא זרק 
בשמאל פסול ור' שמעון מכשיר 
משום דבשאר זריקת הקרבנות 
לא כתיב אצבע אלא כהונה ולר' 

   שמעון כהונה בעיא אצבע:
   . אבנט:בהמיינו
   . כלי חרס:מקידה

הכל מודים בקומץ שטעון 
. וכי מכשר ר' שמעון קידוש

בהקטר שאם נטלו מתוך כלי 
שרת לאחר שקדשו בו והעלהו 

   בידו והקטירו כשר:
   . עצי מערכה:ועצים

. דאמר ביד תיובתא דרבי יהודה
עובדה בימין דהא הכא קתני 
אפי' ביד שמאל בלא כלי והא 

מעון היא דהא מכשר ודאי ר' ש
   שלא בכלי שרת:

. קמצו שלא מכלי שרת
   שנתקדשה בו המנחה:

. אפי' שלא מכשירין במתן כלי
בכלי שרת תיובתא דרב נחמן 

   דאמר הכל מודים כו':
. הולכה ממתן כלי ואילך

   והקטרה לא בעינן כלי שרת:
  . לרב נחמן:תא שמע
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יַצד    ?ּכֵ
ֵרתקֹוְמ  ִלי ׁשָ    ,צֹו ִמּכְ

ֵרת ְכִלי ׁשָ ׁשֹו ּבִ    ,ּוְמַקּדְ
ֵרת ְכִלי ׁשָ    .ּוַמֲעלֹו ּוַמְקִטירֹו ּבִ

י  ְמעֹוןַרּבִ    :אֹוֵמר ׁשִ
ֵרת  ִלי ׁשָ ָמצֹו ִמּכְ ּקְ יָון ׁשֶ ֵרת ְוַדּיוֹ  -ּכֵ ְכִלי ׁשָ ּלֹא ּבִ    !"ַמֲעלֹו  ַמְקִטירֹו ׁשֶ

  
   :ֵאיָמא

ָמצֹו ּוְקָדׁשוֹ  ּקְ יָון ׁשֶ ֵרת ַמֲעלֹו ּוַמְקִטירֹו ְוַדּיוֹ  ּכֵ ְכִלי ׁשָ    .ּבִ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
מֹאלֹו   ָקַמץ " ׂשְ יִמינֹו ְוָנַתן ּבִ    .ַיֲחִזיר ִליִמינוֹ  -ּבִ

מֹאלוֹ      ב,כו ׂשְ ב ָעֶליָה ^ ּבִ ֵ ין חּוץ ִלְמקֹומוֹ     :ְוִחיׁשּ    ,ּבֵ
ין חּוץ ִלְזַמּנֹו  סּול   - ּבֵ    ,ּפָ

ֵרת    .ְוֵאין ּבֹו ּכָ
יִמ  ב ָעֶליָה  163ינוֹ ּבִ ֵ סּול  –חּוץ ִלְמקֹומֹו     ִחיׁשּ    ,ּפָ

ֵרת    .ְוֵאין ּבֹו ּכָ
יּגּול –חּוץ ִלְזַמּנֹו     ,ּפִ

ֵרת יִבין ָעָליו ּכָ    ,ְוַחּיָ
ְבֵרי  י ֶאְלָעָזרּדִ ְמעֹוןוְ  ַרּבִ י ׁשִ     .ַרּבִ

   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 
מֹאל  ָתנֹו ִלׂשְ ּנְ יָון ׁשֶ ָנתוֹ  -ּכֵ ַסְלּתֹו ַמתָּ    ."ּפְ

  

   ?ַמאי ַטְעָמא
ָבֵעי  ּום ּדְ יִמׁשּ ְכִלי 164ּה ְלַקּדּוׁשֵ    ,ּבִ

מֹאל  ָתנֹו ִלׂשְ ּנְ סּול -ְוֵכיָון ׁשֶ ּפָ ה ַוֲאָספֹו ׁשֶ ֵהָמה ַעל ָהִרְצּפָ אר ּבְ ּוַ ְך ִמּצַ ּפַ ׁשְ ּנִ ָדם ׁשֶ ה ּכְ    .ַנֲעׂשֶ
  

י ַרּבִ ַלל ּדְ ְמעֹון  ֶאְלָעָזר ִמּכְ י ׁשִ ן כְּ ְוַרּבִ עּו ַמּתַ    !ִלילֹא ּבָ
ַרב ַנְחָמן א ּדְ יּוְבּתָ    !ּתְ

  
א יּוְבּתָ    .ּתְ

  
ֵריּה ּדְ  י ְיהּוָדה ּבְ יָעא ֵליְלַרּבִ יא ְמַסּיְ י ִחּיָ    ה.ַרּבִ

  
אי  י ַיּנַ א -ְלַרּבִ יּוְבּתָ יֱהֵוי ּתְ    !ֵליָמא ּתֶ

  
אי י ַיּנַ    :ָאַמר ָלְך ַרּבִ

ֶהְקֵטר א ּדְ ַתּנָ ַאְמֵרי ּכְ    ,ֲאָנא ּדְ
ָדִד  ֵניְוַלאו ַלּצְ   .ים ָקּתָ

  
  

                                                           
  (ל"א) גירסה על פי שיטה מקובצת ועוד. גירסת וילנא: 163
הגירסת רש"י, וכן הוגה בשיטה מקובצת. גירסת וילנא:  164 ָ   ְקדּוׁשּ

 רש"י
. בלא כלי יחזיר ונתן בשמאלו

ינן לעיל בא לימינו [כדאמר
   לעובדה] ביד עובדה בימין:

. כלומר אם בשמאלו וחישב
חישב עליה כל זמן שהוא 
בשמאלו לאו מחשבה היא ולאו 
חיוביה כרת האוכלו שאין 
מחשבה פוסלת אלא במי שראוי 
לעבודה ושמאל בלא כלי לר''ש 
אינו כשרה כדאמרינן לעיל בא 

   לעובדה ביד עובדה בימין:
תן . מה שניפסלתו מתנתו

בשמאלו ושוב אין לו תקנה 
   בחזרה:

מ''ט משום דבעי לקדושיה 
. עוד בכלי כו' ואספו שפסול

להקדישן בכלי דאי לא הוי בעי 
עוד האי קומץ קידוש כלי לא 
הוה מפסיל דהוה כדם שנשפך 
מן הכלי על הרצפה ואספו שכשר 
כדאמרינן במס' יומא בפ' 
הוציאו לו (דף מח.) נשפך מן 

   אספו כשר:הכלי על הרצפה ו
. דאי בעי לית לא בעו מתן כלי

ליה תקנתא בחזרה כדפרישית 
דהוה ליה כנשפך על הרצפה מן 
הצואר שפסול דנפקא לן מולקח 
מדם הפר דם מהפר יקבלנו 
וקידוש קומץ במקום קבלת דם 
ושמאל בלא כלי הרי היא כרצפה 
דכי אכשר רבי שמעון שמאל 

   בקבלה לא הכשיר אלא בכלי:
. דאמר מסייע ליהלרבי יהודה 

כשעובדה ביד בעינן ימין הכא 
   נמי קתני יחזיר לימינו:

. לרבי ינאי לימא תיהוי תיובתא
דאמר אפילו בהמיינו וכל שכן 
בשמאל והכא קתני יחזיר 

   לימינו:
. דקתני דאמר כתנא דהקטר

לעיל הקטר חלבים ואברים כו' 
ומכשר עבודת קומץ בשמאל 

   ואפילו ביד:
. כדתרצה רבי ולאו לצדדין קתני

  יהודה בריה דרבי חייא לעיל:
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ֲעַמִים " ָרה -ִהְקִטיר קּוְמָצּה ּפַ ׁשֵ    ."ּכְ
  

ן ֵלִויָאַמר  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    :ַרּבִ
ֲעַמִים ֲעֵמי ּפַ ֲעַמִים ְולֹא ּפַ    .ּפַ

  
י יֹוָחָנןוְ     :ָאַמר ַרּבִ

ֲעַמִים ֲעֵמי ּפַ ֲעַמִים ַוֲאִפיּלּו ּפַ    .ּפַ
  

יַנְייהוּ     ?ַמאי ּבֵ
  

י ֵזיָאַמר     :ָראַרּבִ
ֵני ֵזיִתים ְ חֹות ִמׁשּ    ,ֵיׁש קֹוֶמץ ּפָ
ַזִית חּוָתה ִמּכְ    ,ְוֵיׁש ַהְקָטָרה ּפְ

יַנְייהוּ  א ּבֵ    .ִאיּכָ
  

ן ֵלִוי ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ֵני ֵזיִתים   :ָסַבר ַרּבִ ְ חֹות ִמׁשּ    ,ֵאין קֹוֶמץ ּפָ
ַזִית חּוָתה ִמּכְ    .ְוֵאין ַהְקָטָרה ּפְ

י יֹוָחָנן ָסַבר ֵני ֵזיִתיםֵיׁש    :ְוַרּבִ ְ חֹות ִמׁשּ    , קֹוֶמץ ּפָ
ַזיִ  חּוָתה ִמּכְ    .תְוֵיׁש ַהְקָטָרה ּפְ

  
  

 רש"י
. חציו בראשונה וחציו פעמים

   בשניה ולא פעמי פעמים:
. הלכך האי דנקיט משני זיתים

מתניתין פעמים דוקא נקט 
שתהא בכל הקטרה כזית ולא 
פחות דאין הקטרה בפחות 

   מכזית:
ורבי יוחנן אמר יש קומץ בפחות 

. ואפילו הכי קתני משני זיתים
  מתניתין פעמים כשרה:
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ַמרִא     :יּתְ

ֲאִכיָלה -קֹוֶמץ  יַרִים ּבַ יר ׁשִ    ?ֵמֵאיָמַתי ַמּתִ
י ֲחִניָנא    :אֹוֵמר ַרּבִ

ָלה ּבֹו ֶאת ָהאּור ׁשְ ּמָ ֶ    .ִמׁשּ
י יֹוָחָנן    :ָאַמר ַרּבִ

ית ּבֹו ֶא  ּצִ ּתַ ֶ רּוּבוֹ ִמׁשּ    .ת ָהאּור ּבְ
  

ר ַרב ִיְצָחקלְ  ַרב ְיהּוָדהָאַמר ֵליּה  ה ּבַ    :ַרּבָ
י יֹוָחָנן ַרּבִ ָרּה ָלְך ַטְעָמא ּדְ    :ַאְסּבְ

ן" :ָאַמר ְקָרא ְבׁשָ ִקיטֹור ַהּכִ ה ָעָלה ִקיטֹור ָהָאֶרץ ּכְ    – כח), (בראשית יט 165"ְוִהּנֵ
י ּצִ ּתַ ן ַמֲעֶלה ִקיטֹור ַעד ׁשֶ ְבׁשָ רּוּבוֹ ֵאין ּכִ    .ת ָהאּור ּבְ

  

אָאַמר ֵליּה  ר ַרב ַאּדָ    :ָרָבאלְ  ָרִבין ּבַ
ְלִמיָדיְך ָאַמר     :ַרב ַעְמָרםַאְמֵרי ּתַ

ְנָיא    :ּתַ
ְיָלה" ּלַ ֵרב ּבַ ן ִליּקָ ְרּכָ ּדַ ָבִרים ׁשֶ א ּדְ גֹון ,ֵאין ִלי ֶאּלָ    ,ֵאָבִרים  :ּכְ

ָ   -ּוְפָדִרים  ֲעָלן ּוַמְקִטיָרן ִמּבֹוא ַהׁשּ ּמַ    ,ֶמׁש ׁשֶ
ּה  ְיָלה ּכּוּלָ ל ַהּלַ ִלין ְוהֹוְלִכין ּכָ    .ּוִמְתַעּכְ

ּיֹום ֵרב ּבַ ן ִליּקָ ְרּכָ ּדַ ָבִרים ׁשֶ גֹון ,ּדְ    ,ַהּקֹוֶמץ  :ּכְ
בֹוָנה    ,ְוַהּלְ
טֶֹרת    ,ְוַהּקְ

   ,ּוִמְנַחת ּכֲֹהִנים
   ,ּוִמְנַחת ּכֵֹהן ָמׁשּוַח 

ֲעָלן ּוַמְקִטיָרן ִמ  -ּוִמְנַחת ְנָסִכים  ּמַ ֶמׁש ׁשֶ ֶ    ,ּבֹוא ַהׁשּ
ּיֹום ֵרב ּבַ ן ִליּקָ ְרּכָ    !ְוָהא ַאְמָרת ּדַ

ֶמׁש  ָ א ִעם ּבֹא ַהׁשּ   ֶאּלָ
ִליןוּ  ְתַעּכְ ִין 166ּמִ ְיָלה ִמּנַ ל ַהּלַ    ?ְוהֹוְלִכין ּכָ

ְלמּוד לֹוַמר ה – ב), (ויקרא ו 167"זֹאת ּתֹוַרת ָהעֹוָלה" :תַּ    ."ִריּבָ
  

ֶמׁש "ְוָהא  ֶ רּוּבוֹ לֹא ַמׁשְ  "ִעם ּבֹא ַהׁשּ ית ָהאּור ּבְ ּצִ ּתַ ַחת ָלּה ׁשֶ    !ּכַ
  

ָיא    :לֹא ַקׁשְ
אן     ,ִלְקלֹוט –ּכָ
אן  יר –ּכָ    .ְלַהּתִ

  

י ֶאְלָעָזר ַמְתִני ָלּה  ֶמׁש "    :ַרּבִ ָ    ",ִמּבֹוא ַהׁשּ
פֹוְקִעין    .ּומֹוִקים ָלּה ּבְ

  

י ָאָתא  יִמיְוֵכן ּכִ איָאַמר  ַרב ּדִ י ַיּנַ פֹוְקִעין :ַרּבִ    .ּבְ
  

אי ָהכִ ּוִמ  י ַיּנַ    ?!יי ָאַמר ַרּבִ
איְוָהא ָאַמר  י ַיּנַ    :ַרּבִ

ַח  ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ ְקָעה ֵמַעל ּגַ ּפָ ּה ֵאין ַמְחִזיִרין אֹוָתן - ְקטֶֹרת ׁשֶ ּבָ    .ֲאִפיּלּו ְקָרִטין ׁשֶ
ר ִמְניּוִמיְוָתֵני  ְדֵבי  ַרב ֲחִניָנא ּבַ ן ַיֲעקֹבּבִ י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ    :ַרּבִ

ר ּתֹ"" ַח ֲאׁשֶ ְזּבֵ ה ַמְחִזיר - ג), (ויקרא ו168"אַכל ָהֵאׁש ֶאת ָהעֹוָלה ַעל ַהּמִ    ,ִעיּכּוֵלי עֹוָלה ַאתָּ

ה ַמְחִזיר ִעיּכּוֵלי ְקטֶֹרת    !"ְוִאי ַאתָּ
  

ן ְקטֶֹרת י ִמיּכָ    .ַסּמִ

                                                           
ֵני ְסדֹם ַוֲעמָֹרה ְוַע  165 ֵקף ַעל ּפְ ׁשְ ןַוּיַ ְבׁשָ ִקיטֹר ַהּכִ ה ָעָלה ִקיטֹר ָהָאֶרץ ּכְ ְרא ְוִהּנֵ ר ַוּיַ ּכָ ֵני ֶאֶרץ ַהּכִ ל ּפְ   ל ּכָ
ִליןגירסת הכתבי יד. גירסת וילנא:  166 ְתַעּכְ ּמִ  ׁשֶ

יְ  167 ל ַהּלַ ַח ּכָ ְזּבֵ ָניו ֵלאמֹר זֹאת ּתֹוַרת ָהעָֹלה ִהוא ָהעָֹלה ַעל מֹוְקָדה ַעל ַהּמִ ַח ּתּוַקד ּבוֹ ַצו ֶאת ַאֲהרֹן ְוֶאת ּבָ ְזּבֵ   ָלה ַעד ַהּבֶֹקר ְוֵאׁש ַהּמִ
ר ּתֹאַכל ָהֵאׁש ֶאת ָהעָֹלה 168 ן ֲאׁשֶ ׁשֶ רֹו ְוֵהִרים ֶאת ַהּדֶ ׂשָ ׁש ַעל ּבְ ַח  ְוָלַבׁש ַהּכֵֹהן ִמּדֹו ַבד ּוִמְכְנֵסי ַבד ִיְלּבַ ְזּבֵ מֹו ֵאֶצל ַהּמִ ַח ְוׂשָ ְזּבֵ   ַעל ַהּמִ

 רש"י
. דכתיב קדש מאימתי מתיר כו'

קדשים מאשי ה' אין להן חלק 
   אלא לאחר אשי ה' בת''כ:

   . במקצתה:משמשלה
. אין כבשן מעלה קיטור כו'

ובקומץ נמי כתיב והקטיר הלכך 
   בעינן קיטור:

. תלמידיך למידיךאמרי ת
   אומרים משמיה דרב עמרם:

. אעל מזבח כל הלילה אין לי
   קאי:

. אחר שבא מבוא השמש
  השמש:
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יַמר ָא  י ַאּסִ    :ַרּבִ

ְמָנחֹות י ֶאְלָעָזר ּבִ יט ַרּבִ ׁשִ י ּפָ ֵעי ָהכֵ  ,ּכִ    169:יּבָ
רוֹ  יּדְ ּסִ ֲעָרָכה  ,קֹוֶמץ ׁשֶ ר ָעָליו ֶאת ַהּמַ    ?ַמהוּ  –ְוִסיּדֵ

  
ָכךְ  ֶרְך ַהְקָטָרה ּבְ    ,ּדֶ

   :אוֹ 
ָכךְ  ֶרְך ַהְקָטָרה ּבְ    ?ֵאין ּדֶ

  
יקוּ     .ּתֵ

  
  

ֵעי  הּבָ    :ִחְזִקּיָ
ָרן יּדְ ּסִ ֲעָרָכה  ,ֵאָבִרין ׁשֶ ר ֲעֵליֶהן ֶאת ַהּמַ    ?ַמהוּ  –ְוִסיּדֵ

  
   ,ָאַמר ַרְחָמָנא (ויקרא א, ח) 170"םַעל ָהֵעִצי"

ְוָקא     ,"ַעל ָהֵעִצים"ּדַ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

ְכִתיב ְקָרא ַאֲחִריָנא יָון ּדִ ַח " :ּכֵ ְזּבֵ ר ּתֹאַכל ָהֵאׁש ֶאת ָהעֹוָלה ַעל ַהּמִ    – ג), (ויקרא ו171"ֲאׁשֶ
ֵעי ָהֵכי     ,ָעִביד –ִאי ּבָ
ֵעי ָהֵכי     ?ָעִביד –ִאי ּבָ

  
יקוּ     .ּתֵ

  
  

ֵע  י ִיְצָחק ַנְפָחאי ּבָ    :ַרּבִ
ֲעָרָכה  י ַהּמַ ִציּדֵ ָרן ּבְ יּדְ ּסִ    ?ַמהוּ  –ֵאָבִרין ׁשֶ

  
ָאַמר ַמאן ּדְ א ּדְ יּבָ ׁש  (ויקרא כד, ז) 172"ַעל" :(מנחות צו.) ַאּלִ ֵעי ָלךְ   -ַמּמָ יּבָ    ,לֹא ּתִ

ִתיב                                                                                     כז, א ַעל ָהֵעִצים ּכְ    ,ּדְ
ָאַמרכִּ  ַמאן ּדְ א ּדְ יּבָ ֵעי ָלְך ַאּלִ יּבָ ָסמּוְך  "ַעל" :י ּתִ    ?ַמאי –ּבְ

ָסמּוךְ  י ַעל ּבְ    ,ָהֵכי ַנּמִ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

ַח "ּדּוְמָיא ּדְ  (ויקרא א, ח) "ַעל ָהֵעִצים" ְזּבֵ    - (ויקרא א, ח) "ַעל ַהּמִ
ׁש  ׁש  -ַמה ָהָתם ַעל ַמּמָ י ַעל ַמּמָ    .ַאף ָהֵכי ַנּמִ

  
יקוּ     .ּתֵ

  

                                                           
י ֶאלְ  גירסת וילנא: 169 ֵעי ַרּבִ  צאן קודשים מוחזק זה. ָעָזר) (ּבָ

ר ַעל ַהּמִ  170 ר ַעל ָהֵאׁש ֲאׁשֶ ֶדר ַעל ָהֵעִצים ֲאׁשֶ ָתִחים ֶאת ָהרֹאׁש ְוֶאת ַהּפָ ֵני ַאֲהרֹן ַהּכֲֹהִנים ֵאת ַהּנְ ַח ְוָעְרכּו ּבְ   ְזּבֵ
רֹו ְוֵהִרים ֶאת ַהּדֶ  171 ׂשָ ׁש ַעל ּבְ ַח ְוָלַבׁש ַהּכֵֹהן ִמּדֹו ַבד ּוִמְכְנֵסי ַבד ִיְלּבַ ְזּבֵ מֹו ֵאֶצל ַהּמִ ַח ְוׂשָ ְזּבֵ ר ּתֹאַכל ָהֵאׁש ֶאת ָהעָֹלה ַעל ַהּמִ ן ֲאׁשֶ   ׁשֶ
ה לַ  172 ֶ ָרה ִאׁשּ ֶחם ְלַאְזּכָ ה ְוָהְיָתה ַלּלֶ ֲעֶרֶכת ְלבָֹנה ַזּכָ   ה'ְוָנַתתָּ ַעל ַהּמַ

 רש"י
. ולבונה וכל הקרבנות קומץ

דרכן ליקרב ביום דנפקא לן 
מביום צוותו בת''כ ולא יצא 
מאותו כלל אלא אברי עולה 
שהתירן הכתוב בלילה דכתיב 

   (ויקרא ו) על מוקדה וגו':
. דדרכן ליקרב רים ופדריםאב

בלילה מהאי קרא גופיה נפקא 
   בתורת כהנים:

. קודם ביאת עם בא השמש
השמש ואי קשיא הא קיימא לן 
מנחתם ונסכיהם בלילה והכא 
תני ומנחת נסכים ביום תריץ הא 
מותיב לה בפ''ב דמסכת תמורה 
(דף יד:) ומשני כאן בנסכים 
הבאין עם הזבח כאן בנסכים 

   צמן:הבאין בפני ע
והא עם בא השמש לא משכחת 

. קודם דיצית האור ברובו
שקיעת החמה ואי לא חשיב 
הקטרה עד שתצית האור ברובו 

   איפסלו להו בשקיעת החמה:
. שתהא מזבח קולטו לקלוט

שלא יפסל בלינה הויא משמשלה 
   בו האור:

. שיריה לא הוי הקטרה להתיר
   עד שתצית בו האור ברובו:

כדקתני לעיל . ר' אלעזר מתני לה
בקומץ ולבונה שמעלן מבוא 

   השמש:
. בקומץ ולבונה בפוקעין

הקופצין מתוך האור ונופלים 
   מעלין אותן כל הלילה:

. שלמים וחשובין אפי' קרטין
   שבה:

. ולעיל קתני קטרת אין מחזירין
   ומוקי לה איהו בפוקעין:

  . קרי ביה תעוכל:תאכל
   . פוקעין:עיכולי

   . כשהיה שונה:כי פשיט
   . תחת העצים:על המזבח

אצל העצים על  .בצידי המערכה
   המזבח:

אליבא דמ''ד (על העצים) על 
. בפ' שתי הלחם (לקמן בסמוך

דף צו.) במשנה פליגי ה''נ דכתיב 
  על העצים על בסמוך:
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   :ַהּקֹוֶמץ
ב ֶאת רּוּבוֹ  -ִמיעּוטֹו     .ְמַעּכֵ

  
רֹון ָ    :ִעׂשּ

ב ֶאת רּוּבוֹ  -ִמיעּוטֹו     .ְמַעּכֵ
  

ִין    :ַהּיַ
ב ֶאת רּוּבוֹ  -ִמיעּוטֹו     .ְמַעּכֵ

  
ֶמן ֶ    :ַהׁשּ

ב ֶאת רּוּבוֹ  -ִמיעּוטֹו     .ְמַעּכֵ
  

ֶמן  ַהּסֹוֶלת ֶ ִבין זֶ  -ְוַהׁשּ    .ה ֶאת ֶזהְמַעּכְ
בֹוָנה  ִבין ֶזה ֶאת ֶזה -ַהּקֹוֶמץ ְוַהּלְ    .ְמַעּכְ

  

ָמָרא    ּגְ

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

ֵרי ִזיְמֵני - ); ה, יבב, (ויקרא ב  173"ְמלֹא קּוְמצוֹ " :ָאַמר ְקָרא    .ּתְ
  
רֹון" ָ ב ֶאת רּוּבוֹ  -ִמיעּוטֹו : ִעׂשּ    ?ַמאי ַטְעָמא - "ְמַעּכֵ
  

ּה " :ָאַמר ְקָרא ְלתָּ סּוָלה - ב), ויקרא ב( 174"ִמּסָ הּוא ּפְ ל ׁשֶ ִאם ָחְסָרה ּכָ    .ׁשֶ
  
ִין" ב ֶאת רּוּבוֹ  - ִמיעּוטוֹ  :ַהּיַ ָכה" – "ְמַעּכֵ   . (במדבר טו, יא) 175"ּכָ
  
ֶמן" ֶ ב ֶאת רּוּבוֹ  -ִמיעּוטֹו  :ַהׁשּ    ."ְמַעּכֵ
  

ִמְנַחת ְנָסִכים  ָכה"ּדְ    ,(במדבר טו, יא) "ּכָ
ְמָנּה " :אּוִמְנַחת ְנָדָבה ָאַמר ְקָר  ַ ִאם ָחֵסר - ב), ויקרא ב( "ּוִמׁשּ סּוָלה ׁשֶ הּוא ּפְ ל ׁשֶ    .ּכָ

  
ֶמן ֶ ִבין ֶזה ֶאת ֶזה -ַהּסֹוֶלת וְ  ַהׁשּ   ".ְמַעּכְ

ְמָנּה " ַ ּה ּוִמׁשּ ְלתָּ   ,ב), ויקרא ב( "ִמּסָ
ְמָנּה  ַ ּה ּוִמׁשּ ְרׂשָ   .ח), (ויקרא ו 176ִמּגַ

  
בֹוָנה " ִבין ֶזה ֶא  -ַהּקֹוֶמץ ְוַהּלְ   ."ת ֶזהְמַעּכְ
  
ל ְלבֹוָנָתּה "   , (ויקרא ב, ב) "ַעל ּכָ
ְנָחה" ר ַעל ַהּמִ בֹוָנה ֲאׁשֶ ל ַהּלְ    .(ויקרא ו, ח) "ְוֶאת ּכָ
  
  

                                                           
ְלתָּ  173 ם ְמלֹא ֻקְמצֹו ִמּסָ ָ ֵני ַאֲהרֹן ַהּכֲֹהִנים ְוָקַמץ ִמׁשּ ה ֵריַח ִניחַֹח לַ ֶוֱהִביָאּה ֶאל ּבְ ֵ ָחה ִאׁשּ ְזּבֵ ָרָתּה ַהּמִ ל ְלבָֹנָתּה ְוִהְקִטיר ַהּכֵֹהן ֶאת ַאְזּכָ ְמָנּה ַעל ּכָ ַ   .ה'ּה ּוִמׁשּ
י     ֵ ָחה ַעל ִאׁשּ ְזּבֵ ָרָתּה ְוִהְקִטיר ַהּמִ ה ְמלֹוא ֻקְמצֹו ֶאת ַאְזּכָ ּנָ את  ה'ֶוֱהִביָאּה ֶאל ַהּכֵֹהן ְוָקַמץ ַהּכֵֹהן ִמּמֶ   ִהואַחּטָ
ל ְלבָֹנָתּה ְוהִ  174 ְמָנּה ַעל ּכָ ַ ּה ּוִמׁשּ ְלתָּ ם ְמלֹא ֻקְמצֹו ִמּסָ ָ ֵני ַאֲהרֹן ַהּכֲֹהִנים ְוָקַמץ ִמׁשּ ה ֵריַח ִניחַֹח לַ ֶוֱהִביָאּה ֶאל ּבְ ֵ ָחה ִאׁשּ ְזּבֵ ָרָתּה ַהּמִ   ה'ְקִטיר ַהּכֵֹהן ֶאת ַאְזּכָ
ֹור ָהֶאָחד אֹו ָלַאִיל הָ  175 ה ַלׁשּ ָכה ֵיָעׂשֶ יםּכָ ים אֹו ָבִעּזִ ָבׂשִ ה ַבּכְ ֶ   ֶאָחד אֹו ַלׂשּ
ְנָחה ְוִהְקִטיר ַהּמִ   176 ר ַעל ַהּמִ בָֹנה ֲאׁשֶ ל ַהּלְ ְמָנּה ְוֵאת ּכָ ַ ְנָחה ּוִמׁשּ ֻקְמצֹו ִמּסֶֹלת ַהּמִ ּנּו ּבְ ָרָתּה לַ ְוֵהִרים ִמּמֶ ַח ֵריַח ִניחַֹח ַאְזּכָ   ה'ְזּבֵ

 רש"י
  מתני' 

. שאם מיעוטו מעכב את רובו
   חיסר כל שהוא פסול:

. שלישית ההין של איל היין
לכבש וחצי ההין  ורביעית ההין

לפר וכן השמן בין דמנחת נסכים 
כשיעור ההין בין בלוג דמנחת 

   נדבה:
  

  גמ' 
. בויקרא מלא קומצו תרי זימני

חד במנחת נדבה וקמץ משם 
מלא קומצו וחד במנחת חוטא 
וקמץ הכהן ממנה מלא קומצו 

   חד למצוה וחד לעכב:
. שאם חסר כל שהוא פסולה
   דסלתה מריבויא דה''א [דריש]:

. בנסכים ככה יעשה לשור ככה
   האחד בפרשת שלח לך:

. ומשמע שיהו מסלתה ומשמנה
שניהן והדר כתיב נמי מגרשה 
ומשמנה שיהו שניהן שנה הכתוב 
לעכב: גרש וסולת חד הוא אלא 
שגרש במנחת ביכורים וסלת 

  בשאר מנחות:
. על כל לבונתה ואת כל הלבונה

שנה הכתוב לעכב: מתני' 
חוקה באחרי  במעשה יה''כ כתיב

מות והיתה זאת לחוקת עולם 
   וגו' וחוקה עיכובא:

. סלת תהיינה: בלחם הוייה
הפנים כתיב מאשי ה' חק עולם 
ואכולהו קאי אסדרים 

  ואבזיכין:
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ּפּוִרים  ִעיֵרי יֹום ַהּכִ ֵני ׂשְ ִבין ֶזה ֶאת ֶזה -ׁשְ    .ְמַעּכְ
י ֲעֶצֶרת  ְבׂשֵ ֵני ּכִ ִבין ֶזה ֶאת ֶזה -ׁשְ    .ְמַעּכְ

תֵּ  בֹות זֹו ֶאת זוֹ  -ַחּלֹות י ׁשְ    .ְמַעּכְ
ֵני ְסָדִרין  ִבין ֶזה ֶאת ֶזה -ׁשְ    .ְמַעּכְ
ִזיִכין  ֵני ּבְ ִבין ֶזה ֶאת ֶזה -ׁשְ    .ְמַעּכְ

ִזיִכין  ָדִרין ְוַהּבְ ִבין ֶזה ֶאת ֶזה -ַהסְּ    .ְמַעּכְ
ָנִזיר ּבְ ֵני ִמיִנים ׁשֶ    ,ׁשְ

ה לֹׁשָ ָפָרה ׁשְ ּבְ    ,ׁשֶ
ָעה  ּבְ ְוַאְרּבָ    ,תֹוָדהׁשֶ
ָעה  לּוָלבְוַאְרּבָ ּבְ    ,ׁשֶ
ָעה ְמצֹוָרע  ְוַאְרּבָ ּבִ ִבין ֶזה ֶאת ֶזה -ׁשֶ    .ְמַעּכְ

ָפָרה  ּבְ אֹות ׁשֶ ְבָעה ַהּזָ בֹות זֹו ֶאת זוֹ  -ׁשִ    .ְמַעּכְ
ַבע  ים  ֲהָזיֹותׁשֶ ּדִ ין ַהּבַ ַעל ּבֵ    ,ׁשֶ

רֶֹכת ַעל ַהּפָ    ,ׁשֶ
ָהב  ח ַהּזָ ַעל ִמְזּבַ בֹות זוֹ  -ׁשֶ   .ֶאת זוֹ  ְמַעּכְ

  

ָמָרא    ּגְ

ִבין ֶזה ֶאת ֶזה" ּפּוִרים ְמַעּכְ ִעיֵרי יֹום ַהּכִ ֵני ׂשְ   . (ויקרא טז, לד)  177"החּוּקָ " – "ׁשְ
  
י ֲעֶצֶרת " ְבׂשֵ ֵני ּכִ ִבין ֶזה ֶאת ֶזה -ׁשְ    .(ויקרא כג, כ) 178"ֲהָוָיה" – "ְמַעּכְ
  

י ַחּלֹות" תֵּ   . (ויקרא כג, יז) 179"ֲהָוָיה" – "ׁשְ
  
ֵני ְס "   . (ויקרא כד, ט) 180"החּוּקָ " "ָדִריןׁשְ
  
ִזיִכין" ֵני ּבְ    .(ויקרא כד, ט) "החּוּקָ " – "ׁשְ
  
ִזיִכין" ָדִרין ְוַהּבְ    .(ויקרא כד, ט) "החּוּקָ " – "ַהסְּ
  
ָנִזיר" ּבְ ֵני ִמיִנים ׁשֶ ְכִתיב – "ׁשְ ה" :ּדִ ן ַיֲעׂשֶ   . (במדבר ו, כא) 181"ּכֵ
  
ה" לֹׁשָ ָפָרה ׁשְ ּבְ   . (במדבר יט, ב) 182"החּוּקָ " – "ׁשֶ
  
תֹוָדה" ּבְ ָעה ׁשֶ ִאיְתַקׁש ְלָנִזיר - "ַאְרּבָ    ,ּדְ

ְכִתיב ָלָמיו" :ּדִ   .יג), ויקרא ז( 183"ַעל ֶזַבח ּתֹוַדת ׁשְ
ָלָמיו"" :ְוָאַמר ַמר ְלֵמי ָנִזיר - "ׁשְ    ."ְלַרּבֹות ׁשַ

  
ְמצֹוָרע" ּבִ ָעה ׁשֶ ְכִתי – "ְוַאְרּבָ ְהֶיה ּתֹוַרת ַהּמְ " ב:ּדִ    .ב), (ויקרא יד  184"צֹוָרעזֹאת תִּ
  
לּוָלב" ּבְ ָעה ׁשֶ ם" – "ְוַאְרּבָ ה -מ) , (ויקרא כג  185185185185"ּוְלַקְחתֶּ ּמָ    .ְלִקיָחה ּתַ

                                                           
ת עֹוָלם לְ  177 ה ְוָהְיָתה ּזֹאת ָלֶכם ְלֻחּקַ ר ִצּוָ ֲאׁשֶ ַעׂש ּכַ ָנה ַוּיַ ָ ׁשּ ל ַחּטֹאָתם ַאַחת ּבַ ָרֵאל ִמּכָ ֵני ִיׂשְ ר ַעל ּבְ ה ה'ַכּפֵ   ֶאת מֹׁשֶ
נּוָפה ִלְפֵני  178 ִרים תְּ ּכֻ ים קֶֹדׁש ִיְהיּו לַ  ה'ְוֵהִניף ַהּכֵֹהן אָֹתם ַעל ֶלֶחם ַהּבִ ָבׂשִ ֵני ּכְ   ַלּכֵֹהן ה'ַעל ׁשְ
ִביִאּו  179 בֵֹתיֶכם תָּ ּכּוִרים לַ ִמּמֹוׁשְ ָאֶפיָנה ּבִ ְהֶייָנה ָחֵמץ תֵּ רִֹנים סֶֹלת תִּ ֵני ֶעׂשְ ִים ׁשְ תַּ נּוָפה ׁשְ   ה'ֶלֶחם תְּ
י  180 ֵ ים הּוא לֹו ֵמִאׁשּ י קֶֹדׁש ָקָדׁשִ ָמקֹום ָקדֹׁש ּכִ   ָחק עֹוָלם ה'ְוָהְיָתה ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניו ַוֲאָכֻלהּו ּבְ
ר ִיּדֹר ָק  181 ִזיר ֲאׁשֶ נֹו לַ זֹאת ּתֹוַרת ַהּנָ ה ַעל ּתֹוַרת ִנְזרוֹ  ה'ְרּבָ ן ַיֲעׂשֶ ר ִיּדֹר ּכֵ ִפי ִנְדרֹו ֲאׁשֶ יג ָידֹו ּכְ ִ ׂשּ ר תַּ ַבד ֲאׁשֶ   ַעל ִנְזרֹו ִמּלְ
ה  182 ר ִצּוָ ת ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ ר ֵאין בָּ  ה'זֹאת ֻחּקַ ִמיָמה ֲאׁשֶ ה תְּ ָרֵאל ְוִיְקחּו ֵאֶליָך ָפָרה ֲאֻדּמָ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ר לֹא ָעָלה ָעֶליָה עֹלֵלאמֹר ּדַ   ּה מּום ֲאׁשֶ
ָלָמיו 183 נֹו ַעל ֶזַבח ּתֹוַדת ׁשְ   ַעל ַחּלֹת ֶלֶחם ָחֵמץ ַיְקִריב ָקְרּבָ
יֹום ָטֳהָרתֹו ְוהּוָבא ֶאל ַהּכֵֹהן 184 צָֹרע ּבְ ְהֶיה ּתֹוַרת ַהּמְ   זֹאת תִּ
ָמ  185 ּפֹת תְּ ִרי ֵעץ ָהָדר ּכַ ּיֹום ָהִראׁשֹון ּפְ ם ָלֶכם ּבַ ם ִלְפֵני ּוְלַקְחתֶּ ַמְחתֶּ ְבַעת ָיִמים ה'ִרים ַוֲעַנף ֵעץ ָעבֹת ְוַעְרֵבי ָנַחל ּוׂשְ   ֱאלֵֹהיֶכם ׁשִ

 רש"י
  מתני' 

   . עצרת:שתי חלות
   . דלחם הפנים:שני סדרים

. חלות שני מינין שבנזיר
   ורקיקין בפרשת נשא:

ואזוב  . עץ ארזג' שבפרה אדומה
   ושני תולעת וצפורין במצורע:

. והזה אל שבע הזאות שבפרה
   נכח פני אהל מועד וגו':

. ביה''כ שעל בין הבדים
   כדאמרינן במס' יומא (דף נג:):

. בין שעל הפרכת ומזבח הזהב
דיה''כ בין דפר העלם דבר בין 
דפר כהן משיח בויקרא: גמ' כן 
יעשה על תורת נזרו (במדבר ו) 

   עיכובא:
   . זאת חוקת התורה:וקהח

   . הויא עיכובא:תהיה
   . ארבעתן כאחד:לקיחה תמה

. ליו''ד קבין שלמי נזיר
ירושלמיות סלת ולרביעית שמן 

  כתודה בפ' התודה (לקמן עח.):
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ָעה "[ לּוָלבְוַאְרּבָ ּבְ ִבין ֶזה ֶאת ֶזה -...  ׁשֶ   ]."ְמַעּכְ
  

ר ָרָבאָאַמר     :ַרב ָחָנן ּבַ
נוּ לֹא  ֵאין לוֹ  ׁשָ א ׁשֶ    ,ֶאּלָ

ִבין -ֲאָבל ֵיׁש לֹו     .ֵאין ְמַעּכְ
  

   :ֵמיִתיֵבי
ּלּוָלב " ּבַ ָעה ִמיִנין ׁשֶ ירֹות וּ  םיִ נַ ׁשְ ַאְרּבָ ין ּפֵ ירֹות םיִ נַ ׁשְ ֵמֶהן עֹוׂשִ ין ּפֵ    ,ֵמֶהם ֵאין עֹוׂשִ

ירֹות  ין ּפֵ ין -ָהעֹוׂשִ ֵאין עֹוׂשִ    ,ִיְהיּו ְזקּוִקין ְלׁשֶ
ירֹות  ין ּפֵ ֵאין עֹוׂשִ ירֹותִיְהיּו ְזקּוִקין ְלעוֹ  -ְוׁשֶ ין ּפֵ    .ׂשִ

ה ַאַחת ֲאגּוּדָ ן ּבַ הּו ּכּוּלָ ּיְ ֶהן ַעד ׁשֶ    .ְוֵאין ָאָדם יֹוֵצא ְיֵדי חֹוָבתֹו ּבָ
ַהְרָצָאה  ָרֵאל ּבְ ה ַאַחת -ְוֵכן ִיׂשְ ֲאגּוּדָ ן ּבַ הּו ּכּוּלָ ּיְ    ,ַעד ׁשֶ

ֱאַמר ּנֶ תֹו ַעל ֶאֶרץ ְיָס " :ׁשֶ ַמִים ַמֲעלֹוָתיו ַוֲאגּוּדָ ָ ׁשּ    !"ו), (עמוס ט 186"ָדּה ַהּבֹוֶנה ּבַ
  

ֵאי ִהיא ּנָ    ,ּתַ
ַתְנָיא    :ּדְ

ֵאינֹו ָאגּוד " ין ׁשֶ ין ָאגּוד ּבֵ ר –לּוָלב ּבֵ ׁשֵ    .ּכָ
י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ

ר –ָאגּוד  ׁשֵ    ,ּכָ
ֵאינֹו ָאגּוד  סּול –ׁשֶ    ."ּפָ

י ְיהּוָדה ַרּבִ    ?ַמאי ַטְעָמא ּדְ
ַמר  ת ֵא  "ִקיָחה" "ִקיָחה"ּגָ    ,זֹובֵמֲאגּוּדַ

ה  ֲאגּוּדָ ן ּבַ ַהּלָ ה -ַמה ּלְ ֲאגּוּדָ אן ּבַ    .ַאף ּכָ
ָנן    ?ְוַרּבָ

ְמֵרי     ".ִקיָחה" "ִקיָחה"לֹא ּגַ
  

ַתְנָיא ַמאן ַאְזָלא ָהא ּדְ    ,ִמְצָוה ְלאֹוְגדוֹ  -לּוָלב "  :ּכְ
ר -ְוִאם לֹא ֲאָגדֹו  ׁשֵ    ?"ּכָ

ַמאן    ?ּכְ
י ְיהּוָדה  ַרּבִ א -ִאי ּכְ רלֹא ֲאָגדֹו ַאּמַ ׁשֵ    ?י ּכָ

ָנן     ?"ִמְצָוה"ַמאי  -ִאי ַרּבָ
  

ָנן    ,ְלעֹוָלם ַרּבָ
   ?ּוַמאי ִמְצָוה

ּום   . ב), (שמות טו  187"ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהוּ " :ִמׁשּ
  
  
  

                                                           
ֵני ָהָאֶרץ  186 ֵכם ַעל ּפְ ּפְ ׁשְ ם ַוּיִ תֹו ַעל ֶאֶרץ ְיָסָדּה ַהּקֵֹרא ְלֵמי ַהּיָ ַמִים ַמֲעלֹוָתיו ַוֲאֻגּדָ ָ מוֹ  ה'ַהּבֹוֶנה ַבׁשּ   ׁשְ
י ְוִזְמָרת ָיּה ַוְיִה  187   י ִלי ִליׁשּוָעה ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהּו ֱאלֵֹהי ָאִבי ַוֲארְֹמֶמְנהוּ ָעּזִ

 רש"י
   . ד' מינין דלולב מעכבין:שאין לו

. אפילו אבל יש לו אין מעכבין
   לא אגדן כאחד:

. דאתרוג שנים מהן עושין פירות
   ותמרים:

. כלומר כולן יהו יהו זקוקים
   כאחד:

. כשהן מתענין אין בהרצאה
נענין עד שיהו כולן באגודה אחת 
צדיקים ורשעים דומיא דעושין 

   ואין עושים פירות:
. בזמן שאגודתו על הארץ יסדה
   ביחד אז יסדה:
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ָפָרה " ּבְ אֹות ׁשֶ ַבע ַהּזָ בֹות זֹו ֶאת זוֹ  -ׁשֶ    .(במדבר יט, ב) "החּוּקָ " – "ְמַעּכְ
  
ַעל" אֹות ׁשֶ ַבע ַהּזָ בֹות זֹו ֶאת זוֹ  ׁשֶ רֹוֶכת ְמַעּכְ ַעל ַהּפָ ָהב ְוׁשֶ ח ַהּזָ ַעל ִמְזּבַ ים ְוׁשֶ ּדִ ין ַהּבַ    ."ּבֵ
  

ּפּוִרים  יֹום ַהּכִ ִתיב   -ּדְ    .(ויקרא טז, לד) "החּוּקָ " –ּכְ
ַפר ּכֵֹהן ָמׁשּוַח     ,ּדְ

ל ִציּבּור ָבר ׁשֶ    ,ּוְדַפר ֶהְעֵלם ּדָ
ִעיֵרי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים  ְנָיא –ְוִדׂשְ ְדּתַ    :ּכִ

ה ְלַפר"" ר ָעׂשָ ֲאׁשֶ ר ּכַ ה ַלּפָ ְלמּוד לֹוַמר - כ), ויקרא ד(  188"ְוָעׂשָ    ?ַמה תַּ
אֹות ַהּזָ    ,ִלְכּפֹול ּבְ

נֹות    כז,ב תָּ ר ַאַחת ִמן ַהּמַ ִאם ִחיסֵּ לּום -ׁשֶ ה ּכְ    ."לֹא ָעׂשָ
  

                                                           
ר ֲעֵלֶהם ַהּכֵֹהן ְוִנְסַלח ָלֶהם 188 ה ּלֹו ְוִכּפֶ ן ַיֲעׂשֶ את ּכֵ ה ְלַפר ַהַחּטָ ר ָעׂשָ ֲאׁשֶ ר ּכַ ה ַלּפָ   ְוָעׂשָ

 רש"י
ועשה לפר כאשר עשה לפר 

. בפר העלם דבר כתיב חטאת
פר כהן שיעשו לו כאשר עשה ל

   משיח שלמעלה הימנו:
. והלא כל מה שפירש מה ת''ל

לפר כהן משיח פירש לפר העלם 
   דבר:

. לשנות באזהרת לכפול בהזיות
  הזאת הדם עליו:

שאם חיסר [אחת] מהן לא עשה 
. אין לי אלא מתן שבעה כלום

דפרכת הוא דעיכבו שהן מתן 
שבע מעכבין בכל מקום כגון פרה 

כי אדומה ובהזאה דמצורע וה
מפ' לה בזבחים בפ' ב''ש (דף 
לט.) מנין לרבות במזבח הזהב 
שאם חיסר פסל אע''ג דשאר ד' 
מתנות דמזבח החיצון לא 
מעכבין כדאמרי' בשמעתא 
קמייתא דסנהדרין (ד' ד:) וכפר 
וכפר וכפר אפי' ג' מתנות ואפי' 
ב' ואפי' אחת ת''ל כן יעשה 
מרבינן כל עשיותיו שיעכבו 

פר (ועשה מרישיה דקרא ועשה ל
הא) דרשינן (אלא) לפר לרבות 
פר יה''כ ובשחיטת קדשים בפרק 
ב''ש פריך למאי הילכתא אי 
נימא לעכב פשיטא חוקה כתיב 
בה ומשני לה התם לשפיכת 
שירים דלא כתיבי בפר יה''כ 
ועוד מילי אחרנייתא כאשר עשה 
לפר לרבות פר כהן משיח שאם 
חיסר אחת ממתנותיו פסל 

י עבודת החטאת לרבות שעיר
כוכבים של ציבור כדכתיב 
בפרשת שלח לך וכי תשגו וגו' 
בעבודת כוכבים מדבר ואותן 
שעירים טעונין הזייה על הפרכת 
ועל מזבח הזהב דדרשי' בת''כ 
דהאי חטאת לרבות שעירי 

  עבודת כוכבים:
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ָנןּתָ     :נּו ַרּבָ
ָפָרה" ּבְ אֹות ׁשֶ ַבע ַהּזָ ָאן ,ׁשֶ ֲעׂשָ ָמן  :ׁשֶ ּלֹא ִלׁשְ ין ׁשֶ    ,ּבֵ

נֹות ּלֹא ְמכּוּוָ ין ׁשֶ ֵני אֹוֶהל מֹוֵעד) ּבֵ סּולֹות – (ֶאל נַֹכח ּפְ    ,ּפְ
ְפִנים ּבִ    ,ְוׁשֶ

צֹוָרע ּמְ ּבַ ָמן   ְוׁשֶ ּלֹא ִלׁשְ סּולֹות –ׁשֶ    ,ּפְ
נֹות  ּלֹא ְמכּוּוָ רֹות -ׁשֶ ׁשֵ    ."ּכְ

  
   :ְוָהַתְנָיא

ָרה" י ּפָ ּבֵ    :ּגַ
ּלֹ  ָמן ׁשֶ סּולֹות –א ִלׁשְ    ,ּפְ

נֹות  ּלֹא ְמכּוּוָ רֹות –ׁשֶ ׁשֵ    !"ּכְ
  

אָאַמר     :ַרב ִחְסּדָ
ָיא    :לֹא ַקׁשְ

י ְיהּוָדה -ָהא     ,ַרּבִ
ָנן –ָהא     .ַרּבָ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ְכְנסּו ָלֲעָזָרה" ּנִ ָרה ׁשֶ ּפָ ֵרי ּכַ    :ְמחּוסְּ
ׁשֹוֵגג  את -ּבְ יב ַחטָּ    .ַחּיָ
ֵמִזיד  ֵרתָענּוׁש  -ּבְ    .ּכָ

   ,ְטבּול יֹום   :ָצִריְך לֹוַמרְוֵאין 
ֵמִאים ל ַהטְּ ָאר ּכָ    .ּוׁשְ

  
ִחיָצָתן ְכְנסּו ִלְפִנים ִמּמְ ּנִ    :ּוְטהֹוִרים ׁשֶ

ִעים –ַלֵהיָכל ּכּוּלֹו  ַאְרּבָ    .ּבְ
רֶֹכת ית ַלּפָ    ,ִמּבֵ

ּפֶֹרת  ֵני ַהּכַ ִמיָתה –ֶאל ּפְ    .ּבְ
י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ

ל ֵהיָכ     ,ל ּכּוּלוֹ ּכָ
רֶֹכת  ית ַלּפָ ִעים –ּוִמּבֵ ַאְרּבָ    .ּבְ

ּפֶֹרת  ֵני ַהּכַ ִמיָתה -ְוֶאל ּפְ    ."ּבְ
  

ַמאי ָקא ִמיְפְלֵגי    ?ּבְ
  

ַהאי ְקָרא ה"   :ּבְ    :ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל מֹׁשֶ
ָכל ֵעת ֶאל ַהּקֹוֶדׁש  ר ֶאל ַאֲהרֹן ָאִחיָך ְוַאל ָיבֹוא ּבְ ּבֵ    ,ּדַ

רֶֹכת ֶאל  ית ַלּפָ ר ַעל ָהָארֹון ְולֹא ָימּותִמּבֵ ּפֹוֶרת ֲאׁשֶ ֵני ַהּכַ    – ב), (ויקרא טז  189"ּפְ
ָנן ַסְבֵרי    ,"לֹא ָיבֹא"ּבְ  –ֶאל ַהּקֹוֶדׁש   : ַרּבָ

ּפֶֹרת  ֵני ַהּכַ רֶֹכת ְוֶאל ּפְ ית ַלּפָ    ."לֹא ָימּות"ּבְ  –ִמּבֵ
י ְיהּוָדה ָסַבר  רֶֹכת     -ְוַרּבִ ית ַלּפָ    ,"לֹא ָיבֹא"ּבְ  –ֶאל ַהּקֹוֶדׁש ּוִמּבֵ

ּפֶֹרת  ֵני ַהּכַ    ."לֹא ָימּות"ּבְ  –ְוֶאל ּפְ
  

ָנן ַרּבָ    ?ַמאי ַטְעָמא ּדְ
  

י ְיהּוָדה ְדָקָאַמר ַרּבִ ְך ּכִ ְעּתָ    ,ִאי ַסְלָקא ּדַ
ּפֶֹרת"  :ִלְכּתֹוב ַרְחָמָנא ֵני ַהּכַ    ",ֶאל ַהּקֹוֶדׁש ְוֶאל ּפְ

רֶֹכת ית ַלּפָ ֵעי ִמּבֵ    ,ְולֹא ּבָ
יב –ֵהיָכל  :יָנאַוֲאָנא ֲאִמ     ,ִמיַחּיֵ

רֶֹכת  ית ַלּפָ ְעָיא –ִמּבֵ    ?!ִמּבָ

                                                           
ר ֶאל ַאֲהרֹן ָאִחיָך ְוַאל ָיבֹא ְבָכל ֵעת 'ַוּיֹאֶמר ה 189 ּבֵ ה ּדַ ּפֶֹרת ֶאל מֹׁשֶ ָעָנן ֵאָרֶאה ַעל ַהּכַ י ּבֶ ר ַעל ָהָארֹן ְולֹא ָימּות ּכִ ּפֶֹרת ֲאׁשֶ ֵני ַהּכַ רֶֹכת ֶאל ּפְ ית ַלּפָ   ֶאל ַהּקֶֹדׁש ִמּבֵ

 רש"י
. שלא לשמן הזאות דפרה

   פסולות דכתיב ביה חטאת היא:
 . שלא כוון כנגדשלא מכוונות

פתחו של היכל פסולות דכתיב 
   בה חוקה ואל נכח:

. כגון דיה''כ ופר כהן ושבפנים
משיח ופר העלם דבר ושעירי 

   עבודת כוכבים:
. בשער נקנור משמן ושבמצורע

   של מצורע:
. שבפנים שלא לשמן פסולות

חטאת נינהו של מצורע לקמיה 
מוקי' לה להתיר שלא עלו לו 

   לשם חובה להכשירו בקדשים:
. בין מזרח למערב מכוונות שלא

   כשרות דלא כתיב בהו אל נכח:
. בסיפא הא רבי יהודה הא רבנן

   דמילתא מפרש לה:
. דכל זמן שלא הביא ענוש כרת

כפרתו לא יצא מידי טומאתו 
נפקא לן מקראי דתניא איש 
(איש) אשר יטמא ולא יתחטא 
(במדבר יט) בדמים כלומר אם 
מאותן טמאים הוא שצריכין 

א הביאם ונכנס למקדש דמים ול
ונכרתה אתה אומר בדמים או 
לא נתחטא במי נדה כשהוא 
אומר מי נדה לא זורק עליו הרי 
מים אמורין הא מה ת''ל ולא 
יתחטא בדמים להביא את 
המחוסר כפרה ואין צ''ל טבול 
יום דנפקא לן התם מעוד 
טומאתו בו ושאר כל הטמאין 

   שחייבין:
וטהורין שנכנסו לפנים 

. י''א אמה מקום ממחיצתן
   דריסת רגלי ישראל:

   . אם נכנסו שם:להיכל כו'
. מכות משום דכתיב בארבעים

ואל יבא בכל עת אל הקדש וגו' 
   (ויקרא טז):

. לפני ולפנים ששם מבית לפרכת
ארון ואל פני הכפרת נמי היינו 
מבית לפרכת אלא שהלך עד לפני 

   הארון בארבעים:
. שהלך עד לפני אל פני הכפורת

   ארון במיתה:ה
. הא היכל בכלל מבית מבעיא

לפרכת דלא נכנס לשם אלא דרך 
היכל ומשעת ביאת היכל קם 

  ליה במלקות:
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ית " רֶֹכתלַ ִמּבֵ ה ִלי "ּפָ ָכַתב ַרְחָמָנא ָלּמָ    ?ּדְ
ּה  ַמע ִמיּנָ ִמיָתה :ׁשְ    .ּבְ

  
י ְיהּוָדה    ?ְוַרּבִ

  
ַתב ַרְחָמָנא ַתב  "ֶאל ַהּקֹוֶדׁש " :ִאי ּכָ רֶֹכת"ְולֹא ּכָ ית ַלּפָ    – "ִמּבֵ

רֶֹכת ?"קֹוֶדׁש "ַמאי  :אֲהָוה ֲאִמינָ  ית ַלּפָ    ,ִמּבֵ
י לֹא 'ַלאו' –ֲאָבל ֵהיָכל     .ַנּמִ

  
ָנן    ?ְוַרּבָ

  
   ,ַההּוא לֹא ָמֵצית ַאְמָרת

ֵרי  ֵהיָכל ּכּוּלֹו ִאיּקְ    ',קֹוֶדׁש 'ּדְ
ֱאַמר ּנֶ ים" :ׁשֶ ָדׁשִ ין ַהּקֹוֶדׁש ּוֵבין קֶֹדׁש ַהּקָ רֶֹכת ָלֶכם ּבֵ יָלה ַהּפָ    .לג), ת כו(שמו  190"ְוִהְבּדִ

  

י ְיהּוָדה     ?ַמאי ַטְעָמא -ְוַרּבִ
  

ךְ  ְעּתָ ָנן  :ִאי ַסְלָקא ּדַ ְדָקא ַאְמֵרי ַרּבָ רֶֹכת"וּ  "ֶאל ַהּקֹוֶדׁש "ִלְכּתֹוב ַרְחָמָנא   -ּכִ ית ַלּפָ    ,"ִמּבֵ
ֵעי  ּפֶֹרת"ְולֹא ּבָ ֵני ַהּכַ    ,"ֶאל ּפְ

רֶֹכת" :ַוֲאָנא ֲאִמיָנא ית ַלּפָ ִמיָתה – "ִמּבֵ    ,ּבְ
ּפֶֹרת" ֵני ַהּכַ ְעָיא – "ֶאל ּפְ    ?!ִמיּבָ
ּפֶֹרת" ֵני ַהּכַ ה ִלי "ֶאל ּפְ ָכַתב ַרְחָמָנא ָלּמָ    ?ּדְ

ּה  ַמע ִמיּנָ    :ׁשְ
ּפֶֹרת" ֵני ַהּכַ ִמיָתה – "ֶאל ּפְ    ,ּבְ
רֶֹכת" ית ַלּפָ ַאְזָהָרה – "ִמּבֵ    .ּבְ
  

ָנן    ?ְוַרּבָ
  

לֹא ָצִריךְ  י ּדְ    ,ָהֵכי ַנּמִ
ָכַתב ַר  ּפֶֹרת" :ְחָמָנאְוַהאי ּדְ ֵני ַהּכַ ׁש  - "ֶאל ּפְ ֶרְך ְמׁשּוּפָ    .ִלְמעּוֵטי ּדֶ

  
ֵבי  ָנא ּדְ ְדּתָ ן ַיֲעקֹבּכִ י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ    :ַרּבִ

ּפֶֹרת ֵקְדָמה"" ֵני ַהּכַ ָנה ָאב - (ויקרא טז, יד) 191"ַעל ּפְ    .ֶזה ּבָ

ֱאַמר ּנֶ ל ָמקֹום ׁשֶ ֵני" :ּכָ ֵני ָקִדים "ּפְ א ּפְ    ."ֵאינֹו ֶאּלָ
  

י ְיהּוָדה    ?ְוַרּבִ
  

ֵני"ֵליָמא ְקָרא     ?!"ֶאל"ַמאי  "ּפְ
  

ּה  ַמע ִמיּנָ    :ׁשְ
ְוָקא - "ֶאל"    .ּדַ

ָנן  ְוָקא "ֶאל" –ְוַרּבָ    .ָלאו ּדַ
  
ָאַמרלְ  י ְיהּוָדה ּדְ ּפֶֹרת" :ַרּבִ ֵני ַהּכַ ְוָקא "ֶאל ּפְ    ,ּדַ
ה ֶאל נַֹכח" ְוָקא ד), (במדבר יט  192"ְוִהּזָ י ּדַ    .ַנּמִ
  
ָנןלְ וּ     ?ַרּבָ
  

                                                           
רֹכֶ  190 יָלה ַהּפָ רֶֹכת ֵאת ֲארֹון ָהֵעדּות ְוִהְבּדִ ית ַלּפָ ה ִמּבֵ ּמָ ָרִסים ְוֵהֵבאָת ׁשָ ַחת ַהּקְ רֶֹכת תַּ ה ֶאת ַהּפָ יםת ְוָנַתתָּ ָדׁשִ ין ַהּקֶֹדׁש ּוֵבין קֶֹדׁש ַהּקֳ   ָלֶכם ּבֵ
ָעִמים ִמן  191 ַבע ּפְ ה ׁשֶ ּפֶֹרת ַיּזֶ ּפֶֹרת ֵקְדָמה ְוִלְפֵני ַהּכַ ֵני ַהּכַ עֹו ַעל ּפְ ה ְבֶאְצּבָ ר ְוִהּזָ ם ַהּפָ עוֹ ְוָלַקח ִמּדַ ֶאְצּבָ ם ּבְ   ַהּדָ

  . ֶאל תוקן על פי הפסוק ועל פי המקבילה ביומא נה. בגירסת וילנא:    
ָעִמים 192 ַבע ּפְ ָמּה ׁשֶ ֵני אֶֹהל מֹוֵעד ִמּדָ ה ֶאל נַֹכח ּפְ עֹו ְוִהּזָ ֶאְצּבָ ָמּה ּבְ   ְוָלַקח ֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן ִמּדָ

 רש"י
. אפילו לאו נמי לאו נמי לא

   ליכא:
   . היינו היכל:בין הקדש

. דמיחייב אל פני הכפרת מבעיא
מיתה הא משעה שנכנס מבית 
לפרכת מיחייב מיתה ויש בכלל 

   הכפרת: מבית לפרכת פני
. כגון למעוטי דרך משופש

משובש שחתר החומה של לפני 
ולפנים ועשה פתח בדרום או 
בצפון ונכנס ולא נכנס בפתח 
שבמזרח שיהא פניו למערב א''נ 
נכנס בפתח וצידד באלכסון 
והלך לצדדין לא מיחייב דאל פני 
בעינן שיהו פנים אל פנים מזרחי 
של כפרת. משופש כמו משובש 

'ת מתחלפין דכתיב דפי''א ובי'
(ישעיה יג) נשפה וכתיב (ישעיה 

   מ) נשבה בו:
. הקישה אב ומלמד זה בנה אב

לכל פני שבתורה דקדים הן כי 
היכי דבהאי פני כתיב קדמה 
והשתא מפרש להאי דאמרן 

   לעיל הא ר''י הא רבנן:
לרבי יהודה דאמר אל פני 

. דבמיתה ומבית הכפרת דוקא
ח לפרכת לאו דוקא ה''נ אל נוכ

דוקא הלכך שלא מכוונות 
פסולות ולרבנן מדאל פני לאו 
דוקא ה''נ אל נכח לאו דוקא 

   הלכך כשרות:
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ָהָתם  ְוָקא -ִמּדְ    ,ַלאו ּדַ
י -ָהֵכי  ְוָקא ַנּמִ    .ַלאו ּדַ

  
   :ַרב יֹוֵסףַמְתִקיף ָלּה 

י ְיהּוָדה ִמּדְ  ְוָקא "ֶאל"ְלַרּבִ ְוָקא (ויקרא טז, יד) 193"ל"ַע  ּדַ י ּדַ    ,ַנּמִ
לֹ  י ּדְ לֹא ֲהוּו ָארֹון ְוַכּפֹוֶרת ָהֵכי ַנּמִ ִני ּדְ ׁש ׁשֵ ִמְקּדָ א ּדְ אֹותֶאּלָ    ?!א ָעִביד ַהּזָ

  
אָאַמר  ר עּוּלָ ה ּבַ    :ַרּבָ

ׁש ַהּקֹוֶדׁש " :ָאַמר ְקָרא ר ֶאת ִמְקּדַ ׁש ְלקֹוֶדׁש  - לג), (ויקרא טז  194"ְוִכּפֵ קּוּדָ    .ָמקֹום ַהּמְ
  

   :ָאַמר ָרָבא
ָנן –ָהא ְוָהא     ,ַרּבָ

ָקֵאי ִמְזָרח ּוַמֲעָרב -ָהא    כח,א י ,ּדְ    .ְוַאּדֵ
ָקֵאי -ָהא  י ,ָצפֹון ְוָדרֹום ּדְ    .ְוַאּדֵ

  
  

                                                           
  (ֶאל נַֹכח) גירסתנו על פי רש"י וכתב"י ומובא גם במסורת הש"ס. גירסת וילנא: 193
ׁש ַהּקֶֹדׁש ְוֶאת אֶֹהל מֹוֵעד וְ  194 ר ֶאת ִמְקּדַ רְוִכּפֶ ָהל ְיַכּפֵ ל ַעם ַהּקָ ר ְוַעל ַהּכֲֹהִנים ְוַעל ּכָ ַח ְיַכּפֵ ְזּבֵ   ֶאת ַהּמִ

 רש"י
. בתמיה כלומר על על נמי דוקא

פני הכפרת דיה''כ מי הוי דוקא 
דאי דוקא הוא מקדש שני דלא 
הוי ארון וכפרת דאמרינן 
במסכת יומא (דף נב:) דיאשיהו 

נן גנזו ה''נ דלא מזה והא אמרי
   במסכת יומא (שם) דמזה:

. ארון על מקום המקודש לקדש
מקום הארון מזה אפילו ליכא 

  ארון:
. הא דקאי כהן מזרח ומערב ואדי

ואם עמד כהן בפניו למערב 
ואחוריו למזרח והזה שכך 
מצותו אפילו אינם מכוונות כנגד 
הפתח כשרות והא דתני פסולות 
דקאי צפון ודרום שלא כמצותו 

  ואדי:
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   :ַמר ַמרָא 
ְפִנים" ּבִ    ,ְוׁשֶ

ְמצֹוָרע ּבִ ָמן   ְוׁשֶ ּלֹא ִלׁשְ סּולֹות –ׁשֶ    ,ּפְ
נֹות  ּלֹא ְמכּוּוָ רֹות -ׁשֶ ׁשֵ    ."ּכְ

  
   :ְוָהַתְנָיא

ָמן" ּלֹא ִלׁשְ ין ׁשֶ    ,ּבֵ
נֹות  ּלֹא ְמכּוּוָ ין ׁשֶ רֹות -ּבֵ ׁשֵ    !"ּכְ

  
   :ַרב יֹוֵסףָאַמר 

ָיא    :לֹא ַקׁשְ
י ֱאִליֶעֶזר -ָהא     ,ַרּבִ

ָנן –ְוָהא     .ַרּבָ
  

י ֱאִליֶעֶזר את  ,ַרּבִ ם ְלַחּטָ יׁש ָאׁשָ ַמּקִ ם -ּדְ י לֹוג ְלָאׁשָ יׁש ַנּמִ    .ַמּקִ
ָנן  י -ַרּבָ    .לֹא ַמְקׁשֵ

  
י ֱאִליֶעֶזר ׁש  ,ּוְלַרּבִ ֶהיּקֵ ֵמד ּבְ ָבר ַהּלָ ֶהיּקֵ  ,ְוִכי ּדָ ד ּבְ    ?ׁש חֹוֵזר ּוְמַלּמֵ

  
א ָאַמר     :ָרָבאֶאּלָ

ָנן –ָהא ְוָהא     ,ַרּבָ
אן  יר -ּכָ ן) ְלַהְכׁשִ ְרּבָ    ,(ַהּקָ
אן  ָעִלים ְלׁשּום חֹוָבה) ְלַהְרצֹות -ּכָ ּלֹא ָעלּו ַלּבְ    .(ׁשֶ

  
  

 רש"י
והתניא בין שלא לשמן כו' 

   . אדמצורע קאי:כשרות
ר' אליעזר דמקיש אשם 

. ואפילו אשם דמצורע לחטאת
   פסול שלא לשמה:

. אשם הלמד בהיקש מחטאת וכי
דליהוי פסול שלא לשמו חוזר 
ומלמד בהיקש על הלוג דליהוי 
פסול שלא לשמו והא קיימא לן 
בפ' איזהו מקומן (זבחים דף 

מד מן הלמד מט:) דאין למידין ל
בקדשים: היקש דחטאת ואשם 
דכתיב (בחטאת) (ויקרא ז) 
כחטאת כאשם תורה אחת להם 
וקא יליף ר' אליעזר מה חטאת 
שלא לשמה פסולה דאפילו רבנן 
מודו אף אשם נמי פסול: היקש 
דאשם מצורע ולוגו דכתיב (שם 
יד) כבש אשם לתנופה וגו' סיפיה 

   דקרא ולוג שמן:
לשם חובה . להזות לעלות לרצות

ולהתיר מצורע בקהל פסול שלא 
לשמן והא דתני כשרות להכשיר 
דהזאותיו כשרות להכשיר שירי 
הלוג באכילה דשירי לוג מצורע 
נאכלין כדאמרינן בפ' אלו 
מנחות (לקמן דף עג.) וזה יהיה 
לך מקדש הקדשים מן האש לכל 
קרבנם (במדבר יח) לרבות לוג 
שמן של מצורע וכתיב בתריה 

דשים תאכלנו בפרשת בקדש הק
  ויקח קרח:
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   ְתִניִתיןמַ 

ְבָעה ְקֵני ְמנֹוָרה  ִבין ֶזה ֶאת ֶזה -ׁשִ    .ְמַעּכְ
ְבָעה ֵנרֹוֶתיָה     .ִבין ֶזה ֶאת ֶזהְמַעּכְ  -ׁשִ

  

זּוָזה  ּמְ ּבַ ּיֹות ׁשֶ ָרׁשִ י ּפָ תֵּ בֹות זֹו ֶאת זוֹ  -ׁשְ    ,ְמַעּכְ
ָתב ֶאָחד  ָבן –ֲאִפיּלּו ּכְ    .ְמַעּכְ

  

ין  ְתִפיּלִ ּבִ ּיֹות ׁשֶ ָרׁשִ ע ּפָ ִבין זֹו ֶאת זוֹ  -ַאְרּבַ    ,ְמַעּכְ
ָתב ֶאָחד  ָבן –ֲאִפיּלּו ּכְ    .ְמַעּכְ

  

ע ִציִצּיֹות  בֹות זֹו ֶאת זוֹ ְמ   -ַאְרּבַ    ,ַעּכְ
ן ִמְצָוה ַאַחת ְעתָּ ַאְרּבַ    .ׁשֶ

ָמֵעאל י ִיׁשְ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ן  ְעתָּ ע ִמְצֹות -ַאְרּבַ    .ַאְרּבַ

  

ָמָרא    ּגְ

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

הוּ  (שמות כה, לו)  195ֲהָוָיה ִתיב ּבְ    .ּכְ
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
   :ְמנֹוָרה"

ָאה ת  :ָהְיָתה ּבָ    ,ִמן ָהֶעׁשֶ
ָהבּוִמן     .ַהּזָ

רּוָטאֹות  ָאּה ִמן ַהּגְ סּוָלה –ֲעׂשָ    .ּפְ
כֹות  ָאר ִמיֵני ַמתָּ ְ ָרה –ִמׁשּ ׁשֵ    ."ּכְ

  
ָנא  רּוָטאֹות "ַמאי ׁשְ סּוָלה -ִמן ַהּגְ    ,"ּפְ

ְכִתיב ה" :ּדִ    .לא), (שמות כה ַוֲהָוָיה 196"ִמְקׁשָ
כֹות" ָאר ִמיֵני ַמתָּ י ָזָהב ַוֲהָוָיה - "ׁשְ    !ַנּמִ
  

ה" :אָאַמר ְקָר  יָעׂשֶ כֹות - "תֵּ ָאר ִמיֵני ַמּתָ    .ְלַרּבֹות ׁשְ
  

רּוָטאֹות    !ְוֵאיָמא ְלַרּבֹות ּגְ
  

ךְ  ְעּתָ    ,לֹא ַסְלָקא ּדַ
ה  ְקׁשָ ַאּמִ ִתיָבה ֲהָוָיה -ּדְ    !ּכְ

  
ה" יָעׂשֶ ִתיב "תֵּ ה ּכְ ְקׁשָ י ַאּמִ    !ַנּמִ
  
ה" ה" (שמות כה, לא) "ִמְקׁשָ    .בְלַעכֵּ  – (שמות כה, לו)  197"ִמְקׁשָ
  
ב - לט)-(שמות כה, לא  198"ָזָהב" "ָזָהב" י ְלַעּכֵ    !ַנּמִ
  

                                                           
ה ַאַחת ָזָהב ָטהֹור 195 ּה ִמְקׁשָ ּלָ ה ִיְהיּו ּכֻ ּנָ ְפּתֵֹריֶהם ּוְקנָֹתם ִמּמֶ   ּכַ
ִביֶעיָה  196 נֹוָרה ְיֵרָכּה ְוָקָנּה ּגְ ה ַהּמְ יָעׂשֶ ה תֵּ יָת ְמנַֹרת ָזָהב ָטהֹור ִמְקׁשָ ה ִיְהיוּ ְוָעׂשִ ּנָ ְפּתֶֹריָה ּוְפָרֶחיָה ִמּמֶ   ּכַ
ה ַאַחת ָזָהב ָטהֹור 197 ּה ִמְקׁשָ ּלָ ה ִיְהיּו ּכֻ ּנָ ְפּתֵֹריֶהם ּוְקנָֹתם ִמּמֶ   ּכַ
ְפּתֶֹריָה ּוְפָרֶחיָה ִמּמֶ  לאלאלאלא 198 ִביֶעיָה ּכַ נֹוָרה ְיֵרָכּה ְוָקָנּה ּגְ ה ַהּמְ יָעׂשֶ ה תֵּ יָת ְמנַֹרת ָזָהב ָטהֹור ִמְקׁשָ ה ִיְהיוּ ְוָעׂשִ ה ְקֵני ְמנָֹרה 	לבלבלבלב. ּנָ לֹׁשָ יָה ׁשְ ּדֶ ה ָקִנים יְֹצִאים ִמּצִ ָ ׁשּ ְוׁשִ

ִני ֵ ּה ַהׁשּ ּדָ ה ְקֵני ְמנָֹרה ִמּצִ לֹׁשָ ּה ָהֶאָחד ּוׁשְ ּדָ ּקָ 	לגלגלגלג. ִמּצִ ִדים ּבַ ּקָ ה ְגִבִעים ְמׁשֻ לֹׁשָ ְפּתֹר ָוֶפַרח ּוׁשְ ֶנה ָהֶאָחד ּכַ ּקָ ִדים ּבַ ּקָ ה ְגִבִעים ְמׁשֻ לֹׁשָ ן ׁשְ ְפּתֹר ָוָפַרח ּכֵ ֶנה ָהֶאָחד ּכַ
נָֹרה ִנים ַהּיְֹצִאים ִמן ַהּמְ ת ַהּקָ ׁשֶ ְפּתֶֹריָה ּוְפָרֶחיהָ 	לדלדלדלד. ְלׁשֵ ִדים ּכַ ּקָ ָעה ְגִבִעים ְמׁשֻ נָֹרה ַאְרּבָ ִנים 	להלהלהלה. ּוַבּמְ ֵני ַהּקָ ַחת ׁשְ ה ְוַכְפּתֹר תַּ ּנָ ִנים ִמּמֶ ֵני ַהּקָ ַחת ׁשְ ְוַכְפּתֹר תַּ

ה וְ  ּנָ נָֹרהִמּמֶ ִנים ַהּיְֹצִאים ִמן ַהּמְ ת ַהּקָ ׁשֶ ה ְלׁשֵ ּנָ ִנים ִמּמֶ ֵני ַהּקָ ַחת ׁשְ ה ַאַחת ָזָהב ָטהֹור	לולולולו. ַכְפּתֹר תַּ ּה ִמְקׁשָ ּלָ ה ִיְהיּו ּכֻ ּנָ ְפּתֵֹריֶהם ּוְקנָֹתם ִמּמֶ יָת ֶאת  לזלזלזלז. ּכַ ְוָעׂשִ
ְבָעה ְוֶהֱעָלה ֶאת ֵנרֶֹתיָה ְוֵהִאיר ַעל ֵעֶבר ּפָ  ה לטלטלטלט. ּוַמְלָקֶחיָה ּוַמְחּתֶֹתיָה ָזָהב ָטהֹור	לחלחלחלח. ֶניהָ ֵנרֶֹתיָה ׁשִ ִלים ָהֵאּלֶ ל ַהּכֵ ה אָֹתּה ֵאת ּכָ ר ָזָהב ָטהֹור ַיֲעׂשֶ ּכַ ּוְרֵאה  ממממ. ּכִ

ָהר ה ָמְרֶאה ּבָ ר ַאתָּ ַתְבִניָתם ֲאׁשֶ ה ּבְ   ַוֲעׂשֵ

 רש"י
  מתני' 

. כדכתיב שבעה קני מנורה
וששה קנים יוצאין מצידיה 
(שמות כה) והמנורה עצמה 

   שבאמצע היא השביעית כזה:
. בראש של קנה שבעה נרותיה

וקנה היה נר אחד כעין בזך ושם 
   נותנין השמן והפתילות:

. שמע שתי פרשיות שבמזוזה
   והיה אם שמוע:

. אות אחת מעכבין זו אחדכתב 
את זו דכתיב (דברים ו) וכתבתם 
כתיבה תמה ושלימה ובתפילין 
   כתיב הויה (שם) והיו לטוטפות:

. שמע ד' פרשיות שבתפילין
(שם) והיה אם שמוע (שם יא) 
קדש לי כל בכור (שמות יג) והיה 
כי יביאך (שם) שבצידה דבכולהו 
כתיב ולטוטפות או ולזכרון בין 

   עיניך:
  
  מ' ג

. כפתוריהם הויה כתיב בהו
   וקנותם ממנה יהיו (שם כה):

. עשייתה חתיכה מן העשת
שלמה ומכה בקורנס עד שיצאו 

   ממנה כל כליה:
   . זהב שבור:מן הגרוטאות

. משמע חתיכה אחת מקשה
כדמתרגמינן נגיד משוך שנמשך 
הכל מחתיכה אחת מקשה 
משמע דבר המוכה ונהלם 
 כדכתיב (דניאל ח) וארכבתיה

   דא לדא נקשן:
. דהא משאר מתכות נמי תיפסל

כתיב זהב טהור וכתיב הויה 
   לעכב:

. המנורה אמר קרא תיעשה
משמע תיעשה מ''מ לרבות שאר 

   מתכות:
. דכתיב ואימא לרבות גרוטאות

   מקשה והדר תיעשה מ''מ:
. הויה אמקשה כתיבה הויה

   סמוכה למקשה יותר מלזהב:
. תרי ומשני מקשה מקשה כתיב

   ני בויקחו לי תרומה לעכב:זימ
וקפריך זהב זהב נמי תרי זימני 

. ואימא לעכב: ומשני האי כתיב
מאי אי אמרת בשלמא 
דגרוטאות פסולות ושאר מתכות 
כשרות. דאמרינן מקשה מקשה 

  דויקחו לי תרומה לעכב:
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   ?ַהאי ַמאי
ָלָמא ׁשְ רּוָטאֹות " :ִאי ַאְמָרת ּבִ סּוָלה –ִמן ַהּגְ    ,ּפְ

כֹות  ָאר ִמיֵני ַמתָּ ְ ָרה -ִמׁשּ ׁשֵ    ."ּכְ
ה" "ָזָהב" "ָזָהב"ַהְיינּו  ה" "ִמְקׁשָ א "ִמְקׁשָ   .ִלְדָרׁשָ

א ִאי ַאְמָרת רּוָטאֹות'   :ֶאּלָ ָרה – ִמן ַהּגְ ׁשֵ    ,ּכְ
כֹות  ָאר ִמיֵני ַמּתָ ְ סּוָלה –ִמׁשּ ה" "ָזָהב" "ָזָהב" -' ּפְ ה" "ִמְקׁשָ יּה  "ִמְקׁשָ ּתְ ּבֵ ְרׁשַ    ?ַמאי ּדָ

  
א ָרׁשָ    ?ַמאי ּדְ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ה"" ִלים ָהֵאּלֶ ל ַהּכֵ ה אֹוָתּה ֶאת ּכָ ר ָזָהב ָטהֹור ַיֲעׂשֶ ּכַ    – לט), (שמות כה "ּכִ
ָאה ָזָהב  ר -ּבָ ּכָ ָאה ּכִ    ,ּבָ

ָאה ָזָהב  ר -ֵאיָנּה ּבָ ּכָ ָאה ּכִ    .ֵאיָנּה ּבָ
ְפּתֹוֶריָה ּוְפָרֶחיָה " ִביֶעיָה ּכַ    – לא), שמות כה( "ּגְ

ָאה ָזָהב  ְפּתֹוִרים ּוְפָרִחים -ּבָ ִביִעים ּכַ ָאה ּגְ    ,ּבָ
ָאה ָזָהב  ְפּת  -ֵאיָנּה ּבָ ִביִעים ּכַ ָאה ּגְ    .ֹוִרים ּוְפָרִחיםֵאיָנּה ּבָ

  
ָאה ָזָהב     :ְוֵאיָמא י ּבָ ָאה ָקִנים -ַנּמִ    ,ּבָ

ָאה ָזָהב  ָאה ָקִנים -ֵאיָנּה ּבָ    !ֵאיָנּה ּבָ
  

ֵרי מֹוט ִמיּקְ    .ַההּוא ּפָ
  
ה ָזָהב" נֹוָרה ִמְקׁשָ ה ַהּמְ    – ד), (במדבר ח 199"ְוֶזה ַמֲעׂשֵ

ָאה ָזָהב  ה -ּבָ ָאה ִמְקׁשָ    ,ּבָ
ָאה  ה -ָזָהב ֵאיָנּה ּבָ ָאה ִמְקׁשָ    .ֵאיָנּה ּבָ

  
ה" ֵסיָפא  ד), (במדבר ח "ִמְקׁשָ    ?ְלַמאי ָאָתא -ּדְ
  

   .ִלְמעּוֵטי ֲחצֹוְצרֹות
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ִאים" ת  :ֲחצֹוְצרֹות ָהיּו ּבָ    ,ִמן ָהֶעׁשֶ

ֶסף    .ִמן ַהּכֶ
רּוָטאֹות  ָאם ִמן ַהּגְ ִרים –ֲעׂשָ ׁשֵ    .ּכְ

כֹות  ָאר ִמיֵני ַמתָּ ְ סּוִלים –ִמׁשּ    ."ּפְ
  

ָנא  כֹות "ּוַמאי ׁשְ ָאר ִמיֵני ַמתָּ ְ סּוִלים -ִמׁשּ    ?"ּפְ
ְכִתיב ֶסף" :ּדִ   , (במדבר י, ב)  200"ֲהָוָיה"וַ  "ּכֶ

י  רּוָטאֹות ַנּמִ ה"ִמן ַהּגְ    "!ֲהָוָיה"וַ  "ִמְקׁשָ
  

י ְמנֹוָרה ּבֵ ה ִהיא" :ִמיֵעט ַרְחָמָנא ּגַ    .צֹוְצרֹותְולֹא ֲח  "ִהיא" – (במדבר ח, ד)  201"ִמְקׁשָ
  

                                                           
ְרָחּה  199 ה ָזָהב ַעד ְיֵרָכּה ַעד ּפִ נָֹרה ִמְקׁשָ ה ַהּמְ ר ֶהְרָאה ְוֶזה ַמֲעׂשֵ ְרֶאה ֲאׁשֶ ּמַ ה ִהוא ּכַ נָֹרה ה'ִמְקׁשָ ה ֶאת ַהּמְ ן ָעׂשָ ה ּכֵ   ֶאת מֹׁשֶ
י ֲחצֹוְצרֹת  200 תֵּ ה ְלָך ׁשְ ֶסףֲעׂשֵ ה אָֹתם  ּכֶ ֲעׂשֶ ה תַּ ֲחנֹות ְוָהיוּ ִמְקׁשָ ע ֶאת ַהּמַ   ְלָך ְלִמְקָרא ָהֵעָדה ּוְלַמּסַ
ה ָזָהב ַעד ְיֵר  201 נָֹרה ִמְקׁשָ ה ַהּמְ ר ֶהְרָאה ְוֶזה ַמֲעׂשֵ ְרֶאה ֲאׁשֶ ּמַ ה ִהוא ּכַ ְרָחּה ִמְקׁשָ נָֹרה ה'ָכּה ַעד ּפִ ה ֶאת ַהּמְ ן ָעׂשָ ה ּכֵ   ֶאת מֹׁשֶ

 רש"י
. דאיצטריך זהב זהב היינו

דויקחו לי תרומה ומקשה 
מקשה דבהעלותך לדרשה 

מעינן מינה נמי אחריתי דש
דמשאר מיני מתכות נמי כשירה 

   כדדרשינן לקמן:
באה זהב באה ככר שאינה באה 

. שהביאה משאר מיני זהב
מתכות אינה צריכה לבא ככר 
אלא או פחות או יותר אלמא 
משאר מיני מתכות שמעינן 
דכשרה אלא לדידך זהב זהב: 

   מקשה מקשה למה לי:
. אינה צריכה אינה באה גביעין

   ביעים כפתורים ופרחים:לבא ג
   . מנורה קטנה:פמוט

   . דבהעלותך:וזה מעשה המנורה
. דסיפא עד ירכה ועד מקשה

   פרחה מקשה היא:
. שתי חצוצרות כסף כסף והויה

מקשה תעשה אותם והיו לך וגו' 
  (במדבר י):
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        בבבב----כח, אכח, אכח, אכח, א . 39
ָנןּתָ     :נּו ַרּבָ

ִלים"   כח,ב ל ַהּכֵ ה ^ ּכָ ה מֹׁשֶ ָעׂשָ ִרים לוֹ    -ׁשֶ ׁשֵ    ,ּכְ
ִרים ְלדֹורֹות    .ּוְכׁשֵ

רֹות לוֹ   -ֲחצֹוְצרֹות  ׁשֵ    ,ּכְ
   ."ּוְפסּולֹות ְלדֹורֹות

  
   ?ַמאי ַטְעָמא - "ֲחצֹוְצרֹות"
  

ָאַמר ְקָרא ה ְלךָ " :ִאיֵליָמא ּדְ    ,ְלָך ְולֹא ְלדֹורֹות - ב), (במדבר י  202"ֲעׂשֵ
ה א ֵמַעּתָ יָת ְלָך ֲארֹון ֵעץ" :ֶאּלָ ְלָך ְולֹא ְלדֹורֹותא) , (דברים י 203"ְוָעׂשִ י ּדִ    !ָהֵכי ַנּמִ

  
א ָאַמר   ,ֶאּלָ ךָ  – "ְלךָ " :ִאי ְלַמאן ּדְ ּלְ ֶ    ,ִמׁשּ

ָאַמרִאי  ָך ֲאִני רֹוֶצה יֹוֵת  :ְלַמאן ּדְ ּלְ ׁשֶ ְבָיכֹול ּבְ ֶהםּכִ ּלָ ֶ    ,ר ִמׁשּ
ֵעי ֵליּה ְלָהֵכי י ִמיּבָ    .ַהאי ַנּמִ

  
אִני ָהָתם ָאַמר ְקָרא ,ׁשַ    – ב), (במדבר י "ְלךָ " "ְלךָ " :ּדְ

ֵרי ִזיְמֵני ה ְלךָ " :ּתְ    ."ְוָהיּו ְלךָ " "ֲעׂשֵ
  
  
  

                                                           
ֲחנֹות 202 ע ֶאת ַהּמַ ה אָֹתם ְוָהיּו ְלָך ְלִמְקָרא ָהֵעָדה ּוְלַמּסַ ֲעׂשֶ ה תַּ ֶסף ִמְקׁשָ י ֲחצֹוְצרֹת ּכֶ תֵּ ה ְלָך ׁשְ   ֲעׂשֵ
ֵעת ַהִהוא ָאַמר  203 ָך ֲארֹון ֵעץֵאַלי ּפְ  ה'ּבָ יָת ּלְ ִראׁשִֹנים ַוֲעֵלה ֵאַלי ָהָהָרה ְוָעׂשִ ֵני לּוחֹת ֲאָבִנים ּכָ   ָסל ְלָך ׁשְ

 רש"י
. אתי האי לך אי למ''ד אלא

בשמעתא קמייתא דמס' יומא 
ם לך משלך אי למ''ד כביכול א

היה אפשר להיפטר צבור בשל 
יחיד בשלך הייתי רוצה יותר 

   משלהם:
. גבי חצוצרות דאמר שאני התם

  קרא לך לך תרי זימני:
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ַרב ָחִניןֵני ּתָ  ֵריּה ּדְ א ּבְ ּפָ יּה ּדְ  ַרב ּפָ    :ַרב יֹוֵסףַקּמֵ
   :ְמנֹוָרה"

ָאהָה  ת  :ְיָתה ּבָ    ,ִמן ָהֶעׁשֶ
ָהב    .ִמן ַהּזָ

ָאּה  ֶסף  :ֲעׂשָ ל ּכֶ ָרה –ׁשֶ ׁשֵ    .ּכְ
ַעץ ל ּבַ    ,ׁשֶ

ל ֵאֶבר    ,ְוׁשֶ
יְסְטרֹון  ל ּגִ י    –ְוׁשֶ    ,ּפֹוֵסל :ַרּבִ

י ְיהּוָדהוְ  ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ יר :ַרּבִ    .ַמְכׁשִ
ל ֵעץ    ,ׁשֶ

ל ֶעֶצם    ,ְוׁשֶ
ל ְזכּוִכית  ְבֵרי ַה  -ְוׁשֶ סּוָלהּדִ    ."ּכֹל ּפְ

  
ךְ  :ָאַמר ֵליּה  ְעּתָ    ?ַמאי ּדַ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

ין ַמר י ,ּוֵבין ַמר ,ּבֵ ְרׁשֵ ָלֵלי ּוְפָרֵטי ּדָ    ,ּכְ
ֶכת :ִמיהּו ַמר ָסַבר ל ַמּתֶ ָרט ְמפֹוָרׁש ׁשֶ ֶכת ,ָמה ַהּפְ ל ַמּתֶ ל ׁשֶ    ,ַאף ּכָ

ָבר ָחׁשּוב :ּוַמר ָסַבר ָרט ְמפֹוָרׁש ּדָ ָבר ָחׁשּובַאף  ,ָמה ַהּפְ ל ּדָ    .ּכָ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
יִדי י ּדִ ּמֵ יָדְך ִמּקַ י ּדִ    .ַסּמֵ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ל ֵעץ" ָאן ׁשֶ ֲעׂשָ ֵרת ׁשֶ ֵלי ׁשָ    :ּכְ
י    ,ּפֹוֵסל ַרּבִ

י ְיהּוָדהוְ  ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ יר ַרּבִ    ."ַמְכׁשִ
  

ַמאי ָקא ִמיְפְלֵגי    ?ּבְ
  

ָלֵלי ּוְפָרֵטי ִריׁש ּכְ י ּדָ    ,ַרּבִ
ִריׁש ִריּבּוֵיי ּוִמיעּוֵטיוְ  י ְיהּוָדה ּדָ ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ    .ַרּבִ
  
ָלֵלי ּוְפָרֵטי" ִריׁש ּכְ י ּדָ    – "ַרּבִ
יָת ְמנֹוַרת" ָלל – לא), (שמות כה  204"ְוָעׂשִ    ,ּכְ
ָרט – "ָזָהב ָטהֹור"    ,ּפְ
נֹוָרה" ה ַהּמְ יָעׂשֶ ה תֵּ    .ָחַזר ְוָכַלל - "ִמְקׁשָ

ָלל ּוְפָרט ְוְכלָ  ָרט ,לּכְ ֵעין ַהּפְ א ּכְ ן ֶאּלָ ה ּדָ    ,ִאי ַאּתָ
ֶכת  ל ַמּתֶ ָרט ְמפֹוָרׁש ׁשֶ ֶכת -ָמה ַהּפְ ל ַמּתֶ ל ׁשֶ    .ַאף ּכָ

  
ִריׁש ִריּבּוֵיי ּוִמיעּוֵטי" י ְיהּוָדה ּדָ ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ    – "ַרּבִ
יָת ְמנֹוַרת" ה – "ְוָעׂשִ    ,ִריּבָ
   ,ִמיֵעט – "ָזָהב ָטהֹור"
יָע " ה תֵּ נֹוָרהִמְקׁשָ ה ַהּמְ ה - "ׂשֶ    ,ָחַזר ְוִריּבָ

ה  ה ּוִמיֵעט ְוִריּבָ ה ַהּכֹל -ִריּבָ    .ִריּבָ
  

י    ?ּוַמאי ַרּבִ
  

י ל ִמיּלֵ י ּכָ    .ַרּבִ
  

                                                           
ְפּתֶֹריָה ּוְפָרֶחיָה ִמּמֶ  204 ִביֶעיָה ּכַ נֹוָרה ְיֵרָכּה ְוָקָנּה ּגְ ה ַהּמְ יָעׂשֶ ה תֵּ יָת ְמנַֹרת ָזָהב ָטהֹור ִמְקׁשָ ה ִיְהיוּ ְוָעׂשִ   ּנָ

 רש"י
   . בדיל דמתרגמינן אבצא:בעץ

   . לייטו''ן ל''א מיט''ל:גסטרון
. דקאמרת דרבי יוסי מאי דעתך

ברבי יהודה מכשיר בשל בעץ 
   ופסל בשל עץ:

יוסף בין למר . רב פפא לרב א''ל
ובין למר רבי ורבי יוסי בר''י 
כללי ופרטי דרשי כדאמרינן 
לקמן ועשית מנורת כלל זהב 
טהור פרט מקשה תיעשה מכל 

   מקום חזר וכלל:
. זהב [שהוא מה הפרט מפורש

חשוב] אף כל דבר חשוב כגון 
   כסף אבל אבר ובעץ לא:

. רב יוסף לרב פפא סמי א''ל
דידך הסר משנתך שאתה שונה 
דר' יוסי פוסל בשל עץ ורבי נמי 

   מכשיר בשל אבר ובעץ:
. דמשמע מכל ועשית מנורת כלל

  דבר:
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   ?ּוַמאי ִמיֵעט
  

ל ֶחֶרס    .ִמיֵעט ׁשֶ
  

ה ַרּבָ    !ַאּדְ
יִדי י ּדִ ּמֵ יָדְך ִמּקַ י ּדִ    !ַסּמֵ

  
ךְ  ְעּתָ   ,לֹא ַסְלָקא ּדַ

ַתְנָיא    :ּדְ
ֶסף  ֵמִביא ַאף  -ן לֹו ָזָהב ֵאי" ל ּכֶ    ,ׁשֶ

ת ל ְנחֹׁשֶ    ,ׁשֶ
ְרֶזל ל ּבַ    ,ׁשֶ

ִדיל ל ּבְ    ,ְוׁשֶ
ל עֹוֶפֶרת    .ְוׁשֶ

י ְיהּוָדה ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ    :ַרּבִ
ל ֵעץ ׁשֶ יר ַאף ּבְ    ."ַמְכׁשִ

  
   :ְוַתְנָיא ִאיָדךְ 

ה ָאָדם" ְבִנית ֵהיָכל   :לֹא ַיֲעׂשֶ ית תַּ    ,ּבֵ
נֶ     ,ֶגד אּוָלםַאְכַסְדָרה ּכְ

ֶנֶגד ֲעָזָרה    ,ָחֵצר ּכְ
ְלָחן ֶנֶגד ׁשֻ ְלָחן ּכְ    ,ׁשֻ

ֶנֶגד ְמנֹוָרה    ,ְמנֹוָרה ּכְ
ה הּוא ה  :ֲאָבל עֹוׂשֶ ָ ל ֲחִמׁשּ    ,ׁשֶ

ה ָ ׁשּ ל ׁשִ    ,ְוׁשֶ
מָֹנה ל ׁשְ    ,ְוׁשֶ

ְבָעה  ל ׁשִ ה   -ְוׁשֶ    ,לֹא ַיֲעׂשֶ
כֹות ָאר ִמיֵני ַמתָּ ְ    .ַוֲאִפיּלּו ִמׁשּ

י יֹוֵס  י ְיהּוָדהַרּבִ ר ַרּבִ    :אֹוֵמר י ּבַ
ה ל ֵעץ לֹא ַיֲעׂשֶ    ,ַאף ׁשֶ

מֹוַנאי ית ַחׁשְ ָעׂשּו ַמְלֵכי ּבֵ ֶדֶרְך ׁשֶ    .ּכְ
   :ָאְמרּו לוֹ 

ם ְרָאָיה ָ    ?!ִמׁשּ
ְרֶזל ָהיוּ  ל ּבַ ּפּוִדים ׁשֶ ַבַעץ ,ׁשְ    ,ְוִחיּפּום ּבְ

ירּו  ֶסף -ֶהֱעׁשִ ל ּכֶ אּום ׁשֶ    ,ֲעׂשָ
ירוּ  ל ָזָהב - ָחְזרּו ְוֶהֱעׁשִ אּום ׁשֶ    ."ֲעׂשָ

  
  
  
  

 רש"י
. שהוא פחות מכל של חרס

הכלים ואינו ראוי אפילו למלך 
   בשר ודם:
. דהוי דידך מתרצא לא ס''ד

   דאמר ר' יוסי פוסל בשל עץ:
   . למנורה:אין לו זהב

. למדת אורך ורוחב תבנית היכל
שתהא דומה לו וקומה 
   בשלשתן:
. אין לה מחיצה רביעית אכסדרה

   וכן אולם:
. שהיה רוחבו [עשרים כנגד אולם

וגובהו ארבעים] כדאמרינן 
בשמעתא קמייתא דעירובין (דף 

   ב.):
. המנורה של חמשה אבל עושה

או של ששה קנים או של שמנה 
דאינו דומה למנורת מקדש ששם 

   היה שבעה קנים:
א יעשה ושל שבעה קנים ל

. ואפילו של שאר מיני מתכות
שאינו זהב משום דדומה לשל 
מקדש שאף הוא כשר בשאר 

   מיני מתכות:
. שהרי הוא אף של עץ לא יעשה

   כדרך שעשו מלכי בית חשמונאי:
  . בדיל אשטיי''ן:בבעץ
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מּוֵאלַמר ָא  ֵמיּה ּדְ  ׁשְ ְ    :ָסָבאִמׁשּ

ל ְמנֹוָרה  ר ְטָפִחים -ּגֹוְבָהּה ׁשֶ מָֹנה ָעׂשָ    .ׁשְ
ַרח ה ְטָפִחים - ָהַרְגַלִים ְוַהּפֶ לֹׁשָ    .ׁשְ

   .ָחָלק –ּוְטָפַחִיים 
ִביַע ְוַכְפּתֹור ּוֶפַרח -ְוֶטַפח  ּבֹו ּגָ    ,ׁשֶ

   ,ָחָלק –ּוְטָפַחִיים 
ְפּתֹור –ְוֶטַפח     ,ּכַ

ּנוּ  ֵני ָקִנים יֹוְצִאין ִמּמֶ ל ְמנֹוָרה ,ּוׁשְ ֶנֶגד ּגֹוְבָהּה ׁשֶ ִכין ְועֹוִלין ּכְ    ,ֶאָחד ֵאיָלְך ְוֶאָחד ֵאיָלְך ְוִנְמׁשָ
   ,ְוֶטַפח ָחָלק

ְפּתֹור    ,ְוֶטַפח ּכַ
ּנּו ֶאָחד ֵא  ֵני ָקִנים יֹוְצִאין ִמּמֶ ל ְמנֹוָרהּוׁשְ ֶנֶגד ּגֹוְבָהּה ׁשֶ ִכין ְועֹוִלין ּכְ    .יָלְך ְוֶאָחד ֵאיָלְך ִנְמׁשָ

   ,ָחָלק –ְוֶטַפח 
ְפּתֹור ל ְמנֹוָרה ,ְוֶטַפח ּכַ ֶנֶגד ּגֹוְבָהּה ׁשֶ ִכין ְועֹוִלין ּכְ ּנּו ֶאָחד ֵאיָלְך ְוֶאָחד ֵאיָלְך ְוִנְמׁשָ ֵני ָקִנים יֹוְצִאין ִמּמֶ    ,ּוׁשְ

   ,ם ָחָלקּוְטָפַחִיי
ִביִעין ְוַכְפּתֹור ּוֶפַרח ה ּגְ לֹׁשָ ֶהן ׁשְ ּבָ ה ְטָפִחים ׁשֶ לֹׁשָ ם ׁשְ ירּו ׁשָ ּיְ ּתַ    .ִנׁשְ

  
   ?ְלַמה ֵהן ּדֹוִמין - "ְגִביִעין"וּ 
  

ים ִרּיִ ַסְנּדְ ִמין ּכֹוסֹות ֲאֶלּכְ    .ּכְ
  
ְפּתֹוִרים"    ?ְלַמה ֵהן ּדֹוִמין - "ּכַ
  

י ֵרִתּיִ ּפּוֵחי ַהּכְ ִמין ּתַ    .םּכְ
  
ָרִחים"    ?ְלַמה ֵהן ּדֹוִמין - "ּפְ
  

ְרֵחי ָהַעּמּוִדין ִמין ּפִ    .ּכְ
  

   :ְוִנְמְצאוּ 
ִביִעין  ַנִים -ּגְ ִרים ּוׁשְ    ,ֶעׂשְ

ְפּתֹוִרים  ר -ּכַ    ,ַאַחד ָעׂשָ
ָרִחים" ָעה – "ּפְ ׁשְ    .ּתִ
  

ִביִעים  ִבין ֶזה ֶאת ֶזה -ּגְ    ,ְמַעּכְ
ְפּתֹוִרים  ִבין ֶזה ֶאת -ּכַ    ,ֶזה ְמַעּכְ

ָרִחים  ִבין ֶזה ֶאת ֶזה -ּפְ    ,ְמַעּכְ
ְפּתֹוִרים ּוְפָרִחים  ִביִעים ּכַ ִבין ֶזה ֶאת ֶזה -ּגְ    .ְמַעּכְ

  
ָלָמא ׁשְ ַנִים :ּבִ ִרים ּוׁשְ ִביִעים ֶעׂשְ    ,ּגְ

ְכִתיב ְפּתֶֹריָה ּוְפָרֶחיָה " :ּדִ ִדים ּכַ ּקָ ָעה ְגִבִעים ְמׁשֻ נָֹרה ַאְרּבָ   ,לד), שמות כה( "ּוַבּמְ
ְפּתֹר ָוֶפַרח"   :ּוְכִתיב ֶנה ָהֶאָחד ּכַ ּקָ ִדים ּבַ ּקָ ה ְגִבִעים ְמׁשֻ לֹׁשָ    ,ׁשְ

ְפּתֹר ָוָפַרח ֶנה ָהֶאָחד ּכַ ּקָ ִדים ּבַ ּקָ ה ְגִבִעים ְמׁשֻ לֹׁשָ    ,ּוׁשְ
נָֹרה ִנים ַהּיְֹצִאים ִמן ַהּמְ ת ַהּקָ ׁשֶ ן ְלׁשֵ    ,לג), (שמות כה "ּכֵ

יָדּה    כט,א ָעה ּדִ ָקִנים ְוַתְמ ^ַאְרּבָ ין -ֵני ְסֵרי ּדְ ִרין ְוַתְרּתֵ    ,ָהא ֶעׂשְ
ְפּתֹוִרין  ְפּתֹוִרין  -ּכַ ר ּכַ י ַאַחד ָעׂשָ יָדּה   -ַנּמִ ֵרי ּדִ    ,לד), שמות כה(ּתְ

ָקִנים  ה ּדְ ָ ׁשּ   , לג), (שמות כה ְוׁשִ
   .ָהא ַחד ָסר -  205"ְוַכְפּתֹר... ְוַכְפּתֹר  ... ְוַכְפּתֹר"

א  ָרִחים "ֶאּלָ ָעהּתִ  -ּפְ    ?ְמָנָלן – "ׁשְ
ָרִחים  יָדּה     -ּפְ ֵרי ּדִ    ,ּתְ

ָקִנים ה ּדְ ָ ׁשּ ַמְנָיא ֲהווּ  – ְוׁשִ    !ּתְ
                                                           

ַח  ְוַכְפּתֹר 205 ה תַּ ּנָ ִנים ִמּמֶ ֵני ַהּקָ ה  ְוַכְפּתֹרת ׁשְ ּנָ ִנים ִמּמֶ ֵני ַהּקָ ַחת ׁשְ נָֹרה ְוַכְפּתֹרתַּ ִנים ַהּיְֹצִאים ִמן ַהּמְ ת ַהּקָ ׁשֶ ה ְלׁשֵ ּנָ ִנים ִמּמֶ ֵני ַהּקָ ַחת ׁשְ  תַּ

 רש"י
   . משום זקן אחד:משמיה דסבא

. מתחת שלשה הרגלים והפרח
טפחים פרח ציורין שחוקקים 

פים זהב בעומק במנורות הצור
   ובכלים:

. בלא שום צורה וטפחיים חלק
   הרי ה':

. מצד אחד של מנורה וטפח שבו
גביע ומצד שני כפתור פומ''ל 
ומצד שני פרח וזהו אחד מן 
הגביע וכפתורים ופרחים שבגוף 
אמצע של מנורה דכתיב ובמנורה 
ארבעה גביעים משוקדים 
כפתוריה ופרחיה ודרשינן לקמן 

ה תרי ופרחיה תרי לבד כפתורי
אותן (ד') שבכל קנה וקנה 
וטפחיים חלק הרי ח' וטפח 

   כפתור הרי ט':
. מן הכפתור ושני קנים יוצאים

   אחד אילך כו':
שבהן שלש גביעים כפתור 

. שלא היו בגוף המנורה ופרח
אלא תרי כפתורים ותרי פרחים 
כדכתיב כפתוריה ופרחיה וחד 
(חד) פרח אוקימנא בטפח 

לטפחיים חלק הסמוך 
   הראשונים:
. שנעשה אלכסנדרים

באלכסנדריא של מצרים 
וארוכין וצרים הן וקרויים 

   מדרנ''ש:
   . מקום:תפוחי הכרתיים

. ציורין פרחי העמודים
   שמציירין בעמודים:

. מפרש ונמצאו גביעים כו'
  לקמן:

. דכתיב שלשה תמני סרי דקנים
   גביעים משוקדים בקנה האחד:

   גופה תרי: . דמנורהכפתוריה
. דיש בכל קנה וקנה ושית דקנים

כפתור כדכתיב שלשה גביעים 
משוקדים בקנה האחד כפתור 
ופרח הרי ח' וכפתור תחת שני 
קנים וכן לשנים האחרונים 
כדאמרן לעיל ושני קנים יוצאין 

   ממנה הא חד סר:
. בכל קנה כפתור [וששה דקנים]

ופרח כדכתיב בקנה האחד 
   כפתור ופרח:
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ְלַמןָאַמר     :ַרב ׁשַ
ִתיב ה ִהיא" :ּכְ ְרָחּה ִמְקׁשָ    .ד), (במדבר ח  206"ַעד ְיֵרָכּה ַעד ּפִ

  
  

   :ַרבָאַמר 
ָעה ְטָפִחים ׁשְ ל ְמנֹוָרה ּתִ    .ּגֹוְבָהּה ׁשֶ

  
יאּה ֵאיִתיֵבי ר ִחּיָ יִמי ּבַ    :ַרבלְ  ַרב ׁשִ

לֹׁש ַמֲעלֹות"    ,ֶאֶבן ָהְיָתה ִלְפֵני ְמנֹוָרה ּוָבּה ׁשָ
רֹות ָעֶליָה ַהּכֵֹהן עֹוֵמד ּוֵמִטיב ֶאת ַהּנֵ   . (תמיד ג, ט) "ׁשֶ

  
   :ָאַמר ֵליּה 
יִמי ַאּתְ     ?!ׁשִ

ַפת ָקִנים ּוְלַמְעָלה ְ י ָקֲאִמיָנא ִמׂשּ    .ּכִ
  
  
  
  
  

                                                           
ּמַ  206 ה ִהוא ּכַ ְרָחּה ִמְקׁשָ ה ָזָהב ַעד ְיֵרָכּה ַעד ּפִ נָֹרה ִמְקׁשָ ה ַהּמְ ר ֶהְרָאה ְוֶזה ַמֲעׂשֵ נָֹרה ה'ְרֶאה ֲאׁשֶ ה ֶאת ַהּמְ ן ָעׂשָ ה ּכֵ   ֶאת מֹׁשֶ

 רש"י
. ריבה לך הכתוב חד עד פרחה

   פרח:
. ואם אינה גדולה אבן גדולה כו'

אלא ט' טפחים למה לי אבן תחת 
   הכהן:

. אתה הוא המקשה לי שימי את
   בתמיה:

. היתה ט' משפת קנים ולמעלה
ומן הארץ ועד לקנים ט' 

  כדמפרש לעיל:
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ְלָקַחִים ָזָהב הּוא ִמיְכלֹות ָזָהב" :יבִת כְּ  רֹות ְוַהּמֶ ַרח ְוַהּנֵ    .כא), ד '(דברי הימים ב "ְוַהּפֶ
  

   ?"ִמיְכלֹות ָזָהב"ַמאי 
  

יָאַמר     :ַרב ַאּמִ
ּתּו ְלָכל  יּלַ ּכִ לֹמֹה 'ָזָהב ָסגּור'ׁשֶ ל ׁשְ    .ׁשֶ

  
ָאַמר     :ַרבָאַמר  ְיהּוָדה ַרבּדְ

ה ׁשְ  ר ְמנֹורֹות ָעׂשָ    ,לֹמֹהֶעׂשֶ
ר ָזָהב ּכָ    ,ְוָכל ַאַחת ְוַאַחת ֵהִביא ָלּה ֶאֶלף ּכִ

ָעִמים ְלכּור    ,ְוִהְכִניסּוהּו ֶאֶלף ּפְ
ר ּכָ    .ְוֶהֱעִמידּוהּו ַעל ּכִ

  
   ?!ֵאיִני

ִתיב ָבנֹון ָזָהב ָסגּור" :ְוָהּכְ ית ַיַער ַהּלְ ֵלי ּבֵ לֹמֹה ָזָהב ְוכֹל ּכְ ֶלְך ׁשְ ֵקה ַהּמֶ ִלי ַמׁשְ    ,ְוכֹל ּכְ
לֹמֹה ִלְמאּוָמה יֵמי ׁשְ ב ּבִ ֶסף ֶנְחׁשָ    !כא), י '(מלכים א "ֵאין ּכֶ

  
   .ָקא ַאְמִריָנן - "ָזָהב ָסגּור"
  

י ַהאי    ?!ּוִמי ָחֵסר ּכּוּלֵ
   :ְוָהַתְנָיא

י ְיהּוָדה" ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ה ְוָהְיָתה ְמנֹוַרת ׁש ְיֵתיָרה ַעל ׁשֶ  ַמֲעׂשֶ ְקּדָ ית ַהּמִ ִדיַנר ָזָהב קּוְרִדיִקיִניּבֵ ה ּבְ    ,ל מֹׁשֶ

ר ּכָ ָעִמים ַלּכּור ְוֶהֱעִמידּוָה ַעל ּכִ מֹוִנים ּפְ    !"ְוִהְכִניסּוָה ׁשְ
  

ָקֵאי ָקֵאי יָון ּדְ    .ּכֵ
  
  
  

 רש"י
   . ופסוק הוא:הוא מיכלות זהב

. שבשעה שמוכרין זהב סגור
סגרות כל החנויות אותו נ

   שמוכרין את הזהב (יומא מה.):
. אלמא והכתי' אין כסף נחשב

   עשיר הוה ואת אמרת כליתו:
. דקאמרת ומי חסר כולי האי

אלף הככר הכניסו אלף פעמים 
לכור עד שיעמוד על ככר אלמא 

   בכל פעם חסר ככר:
   . שם מטבע:קורדייקני
. שנשרף יפה בימי כיון דקאי

לא חסר שלמה קאי לפיכך 
  עכשיו אלא דינר:
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ר ַנְחָמִניַמר ָא  מּוֵאל ּבַ י ׁשְ י יֹוָנָתןָאַמר  ַרּבִ   :ַרּבִ

ְכִתיב הֹוָר " :ַמאי ּדִ נֹוָרה ַהּטְ    ?ד), (ויקרא כד   207"הַעל ַהּמְ

קֹום ָטֳהָרה יָה ִמּמְ ְרדּו ַמֲעׂשֶ ּיָ    .ׁשֶ
  

ה  א ֵמַעּתָ הֹור"ֶאּלָ ְלָחן ַהּטָ ֻ קֹום ָטהֹור - ו), (ויקרא כד  208"ַעל ַהׁשּ יו ִמּמָ ְרדּו ַמֲעׂשָ ּיָ    ?!ׁשֶ
  

הּוא ָטֵמא ָלל ׁשֶ א ָטהֹור ִמּכְ    ,ֶאּלָ
ִהיא ְטֵמָא  ָלל ׁשֶ י ְטהֹוָרה ִמּכְ    .הָהָכא ַנּמִ

  
ְדֵריׁש ָלִקיׁש  ָלָמא ָהָתם ּכִ ׁשְ    ,ּבִ

ָאַמר     :ֵריׁש ָלִקיׁש ּדְ
ְכִתיב הֹור" :ַמאי ּדִ ּוְלָחן ַהּטָ הּוא ָטֵמא "ַעל ַהׁשּ ָלל ׁשֶ    .ִמּכְ

  
ִלי ֵעץ ֶהָעׂשּוי ְלַנַחת הּוא    ,ּכְ
ִלי ֵעץ ֶהָעׂשּוי ְלַנַחת  ל טּוְמָאה -ְוָכל ּכְ    !ֵאינֹו ְמַקּבֵ

  
ד א ְמַלּמֵ יִהין אֹותֹו ְלעֹוֵלי ְרָגִלים ֶאּלָ ְגּבִ ּמַ    ,ׁשֶ

ִנים    ,ּוַמְרִאים ָלֶהם ֶלֶחם ַהּפָ
קֹום ְתֶכם ִלְפֵני ַהּמָ    .ְואֹוֵמר ָלֶהם ְראּו ִחיּבַ

  
ְתֶכם"ַמאי     "?ִחיּבַ

  
ן ֵלִוי ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ְדַרּבִ    ,ּכִ

ָאַמר  ן ֵלִויּדְ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    :ַרּבִ
ה ּבְ  דֹול ַנֲעׂשָ ִניםֵנס ּגָ    ,ֶלֶחם ַהּפָ
ִסיּדּורוֹ     ,ִסיּלּוקֹו ּכְ

ֱאַמר ּנֶ ְקחוֹ " :ׁשֶ יֹום ִהּלָ   ,ז), (שמואל א כא  209"ָלׂשּום ֶלֶחם חֹם ּבְ
א ָהָכא ְטהֹוָרה ִהיא ְטֵמָאה ,ֶאּלָ ָלל ׁשֶ    .ִמּכְ

יָטא ׁשִ כֹות ִניְנהוּ  !ּפְ ֵלי ַמּתָ ִלין טּוְמָאה ,ּכְ כֹות ְמַקּבְ    !ּוְכֵלי ַמּתָ
  

א קֹום ָטֳהָרהׁשֶ  ,ֶאּלָ יָה ִמּמְ ְרדּו ַמֲעׂשֶ    .ּיָ
  
  
  

                                                           
רֹות ִלְפֵני  207 הָֹרה ַיֲערְֹך ֶאת ַהּנֵ נָֹרה ַהּטְ ִמיד ה'ַעל ַהּמְ   תָּ
הֹר ִלְפֵני  208 ְלָחן ַהּטָ ֻ ֲעָרֶכת ַעל ַהׁשּ ׁש ַהּמַ ִים ַמֲעָרכֹות ׁשֵ תַּ ְמתָּ אֹוָתם ׁשְ   ה'ְוׂשַ
ן לֹו ַהּכֵֹהן קֶֹד  209 תֶּ ְפֵני ַוּיִ ִנים ַהּמּוָסִרים ִמּלִ י ִאם ֶלֶחם ַהּפָ ם ֶלֶחם ּכִ י לֹא ָהָיה ׁשָ ְקחוֹ  ה'ׁש ּכִ יֹום ִהּלָ   ָלׂשּום ֶלֶחם חֹם ּבְ

 רש"י
. מן השמים הראו ממקום טהרה

   למשה לנגד המנורה:
. כלומר מקבל מכלל שהוא טמא

   טומאה:
. גבי שולחן בשלמא התם

איצטריך לאשמועינן דמקבל 
טומאה משום פירכיה דריש 

   לקיש:
. שאינו מטלטל כלי עץ לנחת

העשוי לנחת אינו מקבל טומאה 
לי עץ דכתיב גבי שרצים מכל כ

או עור או שק (ויקרא יא) מה שק 
   מיטלטל מלא וריקם:

. הלכך מיטלטל שמגביהין אותו
   מלא וריקם הוא:

. משמע חום ביום הלקחו
  כשמסלקים היה חום:



140                                      ְסדּוָרה ְּגָמָרא  

        כט, אכט, אכט, אכט, א . 44
   :ְנָיאּתַ 
י ְיהּוָדה" ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ל ֵאׁש     ,ָארֹון ׁשֶ
ל ֵאׁש  ְלָחן ׁשֶ    ,ְוׁשֻ

ל ֵאׁש  ַמִים   -ּוְמנֹוָרה ׁשֶ ָ    ,ָיְרדּו ִמן ַהׁשּ
מֹוָתם ה ּכְ ה ְוָעׂשָ    ,ְוָרָאה מֹׁשֶ

ֱאַמר ּנֶ ָהר ּוְרֵאה" :ׁשֶ ה ָמְרֶאה ּבָ ר ַאתָּ ַתְבִניָתם ֲאׁשֶ ה ּכְ    ."מ), (שמות כה "ַוֲעׂשֵ
  

ה א ֵמַעּתָ ָהר" :ֶאּלָ ר ָהְרֵאיָת ּבָ טֹו ֲאׁשֶ ּפָ ִמׁשְ ן ּכְ ּכָ ׁשְ י ל), (שמות כו "ְוֵהַקְמתָּ ֶאת ַהּמִ    ?!ָהֵכי ַנּמִ
  

ִתיב -ָהָכא  טוֹ " :ּכְ ּפָ ִמׁשְ    ,"ּכְ
ִתיב –ָהָתם  ַתְבִניָתם" :ּכְ    ."ּכְ

  
אָאַמר  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ

ִסיְקָיא ָהָיה ִמין ּפְ ְבִריֵאל ָחגּור ּכְ    ,ּגַ
ה ְמנֹוָרה ה ַמֲעׂשֵ    ,ְוֶהְרָאה לֹו ְלמֹׁשֶ

ְכִתיב נֹוָרה" :ּדִ ה ַהּמְ   . (במדבר ח, ד)  210"ְוֶזה ַמֲעׂשֵ
  

ֵבי  ָנא ּדְ ָמֵעאלּתָ י ִיׁשְ    :ַרּבִ
ה ּדְ " לֹׁשָ עוֹ ׁשְ ֶאְצּבָ רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ֶהְרָאה לֹו ַהּקָ ה ַעד ׁשֶ ין לֹו ְלמֹׁשֶ    ,ָבִרים ָהיּו ָקׁשִ

   ,ְמנֹוָרה  :ְוֵאּלּו ֵהן
   ,ְורֹאׁש חֶֹדׁש 

ָרִצים    .ּוׁשְ
ְכִתיב - "ְמנֹוָרה" נֹוָרה" :ּדִ ה ַהּמְ    .ד), (במדבר ח "ְוֶזה ַמֲעׂשֶ
ְכִתיב - "רֹאׁש חֹוֶדׁש " יםַהחֹוֶד " :ּדִ ה ָלֶכם רֹאׁש ֳחָדׁשִ   .ב), (שמות יב  211"ׁש ַהּזֶ
ָרִצים" ְכִתיב - "ׁשְ ֵמא" :ּדִ   .כט), (ויקרא יא  212"ְוֶזה ָלֶכם ַהּטָ

   :ְוֵיׁש אֹוְמִרים
ִחיָטה ֱאַמר ,ַאף ִהְלכֹות ׁשְ ּנֶ ַח " :ׁשֶ ְזּבֵ ה ַעל ַהּמִ ֲעׂשֶ ר תַּ    .לח), (שמות כט  213"ְוֶזה ֲאׁשֶ

                                                           
ר ֶהְרָאה   210 ְרֶאה ֲאׁשֶ ּמַ ה ִהוא ּכַ ְרָחּה ִמְקׁשָ ה ָזָהב ַעד ְיֵרָכּה ַעד ּפִ נָֹרה ִמְקׁשָ ה ַהּמְ ה ה'ְוֶזה ַמֲעׂשֵ ן ָעׂשָ ה ּכֵ נָֹרה ֶאת מֹׁשֶ   ֶאת ַהּמְ
ָנה 211 ָ י ַהׁשּ ים ִראׁשֹון הּוא ָלֶכם ְלָחְדׁשֵ ה ָלֶכם רֹאׁש ֳחָדׁשִ   ַהחֶֹדׁש ַהּזֶ
ב ְלִמיֵנהוּ  212 ר ְוַהּצָ ֵֹרץ ַעל ָהָאֶרץ ַהחֶֹלד ְוָהַעְכּבָ ֶרץ ַהׁשּ ֶ ׁשּ ֵמא ּבַ   ְוֶזה ָלֶכם ַהּטָ
ֵני ׁשָ  213 ים ּבְ ָבׂשִ ַח ּכְ ְזּבֵ ה ַעל ַהּמִ ֲעׂשֶ ר תַּ ִמידְוֶזה ֲאׁשֶ ַנִים ַלּיֹום תָּ   ָנה ׁשְ

 רש"י
. אארון ושולחן כתבניתם

ומנורה כתיב וכתיב אשר אתה 
  מראה בהר אלמא הראוהו:

. דמשכן של אש ירד מן הכי נמי
   השמים בתמיה:

. משמע כא כתיב כמשפטוה
   הלכותיו נאמרו לו:

. משמע התם כתיב כתבניתם
   דהראוהו כמותם:

. אזור כרוך חגור כמין פסיקיא
אומנים שרוצים לעשות מלאכה 
נאה חוגרין עצמן שלא יהו 

   נגררין בבגדיהם:
. בשעת מולד לבנה ראש חדש

אינה נראית כי אם מעט ואינה 
ניכרת כדאמרינן בראש השנה 

) כזה ראיתם אם כזה (דף כ.
   ראיתם:
. לא היה מכיר איזה שרצים

   טמא ואיזה טהור:
. לא היה מבין הלכות שחיטה

   מהיכן היא מוגרמת:
. וזה אשר תעשה על המזבח

ועשייה תחילת זביחה [היא] 
וכתיב וזה אלמא הראהו 

  באצבע:
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ָר " י ּפָ תֵּ בֹות זֹו ֶאת זוֹ ׁשְ זּוָזה ְמַעּכְ ּמְ ּבַ ּיֹות ׁשֶ    ,ׁשִ

ָבן ָתב ֶאָחד ְמַעּכְ    ."ַוֲאִפיּלּו ּכְ
  

יָטא ׁשִ    !ּפְ
  

   :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ל יֹוד א ְלקּוָצּה ׁשֶ    .לֹא ִנְצְרָכה ֶאּלָ

  
יָטא ׁשִ י ּפְ    !ְוָהא ַנּמִ

  
ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ַרב א ִלְכִאיָדְך ּדְ    ,ֶאּלָ

   :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר ּדְ 
ע רּוחֹוֶתיָה  ף ָלּה ֵמַאְרּבַ ִויל מּוּקָ ֵאין ּגְ ל אֹות ׁשֶ סּוָלה –ּכָ    .ּפְ

  
ךְ ָאַמר  ר ַנְדּבָ ָיאן ּבַ ֵמיּה ּדְ  ַאׁשְ ְ    :ַרב ְיהּוָדהִמׁשּ

ל ֵה"י  ב ּתֹוכֹו ׁשֶ ר –ִניּקַ ׁשֵ    ,ּכָ
סּול –ְיֵריכֹו     .ּפָ

  
י ֵזיָראָאַמר     :ַרּבִ

ַרב הּוָנאְלִד  יּה ּדְ ה ִלי ִמיּנֵ ְרׁשָ    .יִדי ִמּפַ
  
י ַיֲעקֹבוְ     :ָאַמר ַרּבִ

ַרב ְיהּוָדה יּה ּדְ ה ִלי ִמיּנֵ ְרׁשָ    .ְלִדיִדי ִמּפַ
  

ל ֵה"י  ב ּתֹוכֹו ׁשֶ ר –ִניּקַ ׁשֵ    ,ּכָ
  : ְיֵריכוֹ 

ה  יעּור אֹות ְקַטּנָ ׁשִ יר ּבֹו ּכְ ּיֵ ּתַ ר –ִאם ִנׁשְ ׁשֵ    ,ּכָ
סוּ  –ְוִאם ַלאו     .לּפָ

  
אֲחמּוהַּ ּדְ  ,ַאְגָרא   כט,ב י ַאּבָ ֵה"י ּדְ ^ ַרּבִ ְרָעא ּדְ ִסיָקא ֵליּה ּכַ א (שמות יג, ג)  214"ָהָעם"ִאיּפְ ִניְקּבָ    .ּבְ

יּה ּדְ  אָאָתא ְלַקּמֵ י ַאּבָ    ,ַרּבִ
ה  :ָאַמר ֵליּה  יעּור אֹות ְקַטּנָ ׁשִ יר ּבֹו ּכְ ּיֵ ּתַ ר –ִאם ִמׁשְ ׁשֵ    ,ּכָ
סּול –ְוִאם ַלאו     .ּפָ

  
הּוא ְמֵרי ּדְ ר ּתַ ָוי"ו ּדְ   215ָראִמי ּבַ ְרָעא ּדְ ִסיָקא ֵליּה ּכַ יקּוֵלי ִאיּפְ ר ּדִ ֲהרֹג"ָרֵמי ּבַ א (שמות יג, טו) 216"ַוּיַ ִניְקּבָ    ,ּבְ

יּה ּדְ  י ֵזיָראָאָתא ְלַקּמֵ    ,ַרּבִ
ׁש ִאי ָקֵרי ֵליּה וְ  :ָאַמר ֵליּה  ים ְולֹא ִטּפֵ לֹא ַחּכִ ר –ֵיָהֵרג ִזיל ַאְייֵתי ְינּוָקא ּדְ ׁשֵ    .ּוָפסּול –ִאי לֹא ֵיָהֵרג הּוא  ,ּכָ

  
  
  
  
  

                                                           
חֶֹזק ָיד הֹוִציא  214 י ּבְ ית ֲעָבִדים ּכִ ְצַרִים ִמּבֵ ר ְיָצאֶתם ִמּמִ ה ֲאׁשֶ ה ֶאל ָהָעם ָזכֹור ֶאת ַהּיֹום ַהּזֶ ה ְולֹא ֵיָאֵכל ָחֵמץ ה'ַוּיֹאֶמר מֹׁשֶ   ֶאְתֶכם ִמּזֶ
  ּדְ  מּוהַּ ֲח גירסת כתבי יד, וכך גם מופיע שמו בחולין קי. בוילנא הגירסה:  215
ֲהרֹג ה 216 ֵחנּו ַוּיַ ּלְ ה ַפְרעֹה ְלׁשַ י ִהְקׁשָ ן ֲאִני זֵֹבַח ַלה 'ַוְיִהי ּכִ ֵהָמה ַעל ּכֵ כֹור ּבְ כֹר ָאָדם ְוַעד ּבְ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמּבְ כֹור ּבְ ל ּבְ ה 'ּכָ ַני ֶאְפּדֶ כֹור ּבָ ָכִרים ְוָכל ּבְ ֶטר ֶרֶחם ַהּזְ ל ּפֶ   ּכָ

 רש"י
. דאות אחת מעכבתן פשיטא

דכתיב וכתבתם כתיבה תמה 
   (שבת קג:):

   . רגל ימיני של יוד:של יוד קוצו
. הא לא נעשית הא נמי פשיטא

   האות:
. שמודבקת שאין גויל מוקף לה

באות אחרת והיינו דקתני כתב 
אחד מעכבן כלומר הלכות 
משפט אות אחת מעכבו למזוזה 

   ותפילין:
   . רגל שבפנים:תוכו של ה'

. רגל הימנית ל''א תוכו יריכו
הגויל והחלק שבתוכו ובתפילין 

  יירי:קמ
. איפסיקא ליה כרעא דה''י

   בתפילין:
. כל בכור אירע וי''ו דויהרג

   במקום נקב ונראה כמין יו''ד:
. דאי חכים מבין דלא חכים

שמחרף הוא לומר יהרג כלפי 
   מעלה ואומר ויהרג:

. שאם טפש אינו יודע לא טפש
  לקרות אלא אות שלימה:
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   :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהַמר ָא 

רֹום ְמָצאֹו לְ  ה ַלּמָ ָעָלה מֹׁשֶ ָעה ׁשֶ ׁשָ רּוְך הּואּבְ דֹוׁש ּבָ ָתִרים ָלאֹוִתּיֹות ַהּקָ ר ּכְ ב ְוקֹוׁשֵ ּיֹוׁשֵ    ,ׁשֶ
ל עֹוָלם :ָאַמר ְלָפָניו ב ַעל ָיְדךָ ִמ  !ִרּבֹונֹו ׁשֶ    ?י ְמַעּכֵ

מוֹ  :ָאַמר לוֹ  ן יֹוֵסף ׁשְ ה ּדֹורֹות ַוֲעִקיָבא ּבֶ ּמָ סֹוף ּכַ ָעִתיד ִלְהיֹות ּבְ    ,ָאָדם ֶאָחד ֵיׁש ׁשֶ
ל ֲהָלכֹות ין ׁשֶ יּלִ ין ּתִ יּלִ ל קֹוץ ְוקֹוץ ּתִ ָעִתיד ִלְדרֹוׁש ַעל ּכָ    .ׁשֶ

ל עֹוָלם :ָאַמר ְלָפָניו    .יַהְרֵאהּו לִ  ,ִרּבֹונֹו ׁשֶ
מֹוֶנה ׁשּורֹות ְולֹא ָהָיה יֹוֵדַע ַמה ֵהן אֹוְמִרים סֹוף ׁשְ ב ּבְ    ,ָאַמר לֹו ֲחזֹור ַלֲאחֹוֶרָך ָהַלְך ְוָיׁשַ

ׁש ּכֹחוֹ  ׁשַ    ,ּתָ
יַע ְלָדָבר ֶאָחד ִהּגִ יָון ׁשֶ    ,ּכֵ

ְלִמיָדיו ִין ְלךָ  :ָאְמרּו לֹו ּתַ י ִמּנַ    ?ַרּבִ
י :ָאַמר ָלֶהן ה ִמּסִ ְעּתוֹ  - ַניֲהָלָכה ְלמֹׁשֶ ָבה ּדַ ְ    .ִנְתַייׁשּ

רּוְך הּואָחַזר ּוָבא ִלְפֵני  דֹוׁש ּבָ    ,ַהּקָ
ל עֹוָלם :ָאַמר ְלָפָניו ה נֹוֵתן ּתֹוָרה ַע ֵיׁש ְלָך ָאָדם כָּ  !ִרּבֹונֹו ׁשֶ    י?!ִד ל יָ ֶזה ְוַאּתָ

ָבה ְלָפַני :ָאַמר לוֹ  ַמְחׁשָ ְך ָעָלה ּבְ תֹוק ּכָ    .ׁשְ
ל עֹוָלםִרּבוֹ  :ָאַמר ְלָפָניו ָכרוֹ  ,ֶהְרֵאיַתִני ּתֹוָרתוֹ  ,נֹו ׁשֶ    .ַהְרֵאִני ׂשְ

ַמּקּוִלין ,ָחַזר ַלֲאחֹוָריו ,ֲחזֹור ַלֲאחֹוֶרךָ  :ָאַמר לוֹ  רֹו ּבְ ׂשָ ֹוְקִלין ּבְ ׁשּ    ,ָרָאה ׁשֶ
ל עֹוָלם :ָאַמר ְלָפָניו ָכָרּה  !ִרּבֹונֹו ׁשֶ    ?!זֹו ּתֹוָרה ְוזֹו ׂשְ

ְך  :ָאַמר ֵליּה  תֹוק ּכָ ָבה ְלָפַניׁשְ ַמְחׁשָ    !ָעָלה ּבְ
  
  
  

 רש"י
   . כגון התגין דס''ת:כתרים

. מה שכתבת ךמי מעכב על יד
שאתה צריך להוסיף עוד עליהם 

   כתרים:
   . שצריך טעם:שהגיע לדבר

. של משה הואיל נתיישבה דעתו
ומשמו אומר אע''פ שעדיין לא 

   קיבלה:
. מקום הקצבין שוקלין במקולין

בשרו כדאמר בברכות (דף סא:) 
  שסרקו בשרו במסרקות ברזל:
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   :ָרָבאַמר ָא 

ה ִזּיּוִנין לֹׁשָ ְבָעה אֹוִתּיֹות ְצִריכֹות ׁשְ "ץ :ְוֵאּלּו ֵהן ,ׁשִ ַעְטֵנ"ז ּגֵ    .ׁשַ
  

יָאַמר  ִ    :ַרב ַאׁשּ
ֵבי  ְווָקֵני ּדְ ֵחי"ת ,ַרבָחִזיָנא ְלהּו ִלַסְפֵרי ּדַ יה ּדְ ָחְטֵרי ְלהּו ְלַגּגֵ    ,ּדְ

ֵה"י ְוָתלוּ     .ֵליּה ְלַכְרֵעיּה ּדְ
ֵחי"ת יּה ּדְ לֹוַמר ,ָחְטֵרי ְלהּו ְלַגּגֵ ל עֹוָלם :ּכְ רֹומֹו ׁשֶ    .ַחי הּוא ּבְ

יּה  ְדָבָעא ִמיּנֵ יָאהְוָתלּו ֵליּה ְלַכְרֵעיּה דה"י ּכִ י ְיהּוָדה ְנׂשִ יֵמ  ַרּבִ י ַאּמִ    :ַרּבִ
ְכִתיב יָ " :ַמאי ּדִ י ּבְ ה'  ֲעֵדי ַעד ּכִ ְטחּו ּבַ     ?ד), (ישעיה כו"ּה ה'  צּור עֹוָלִמיםּבִ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

ְטחֹונֹו ּבְ  ל ַהּתֹוֶלה ּבִ רּוְך הּואּכָ דֹוׁש ּבָ א - ַהּקָ ה ְוָלעֹוָלם ַהּבָ עֹוָלם ַהּזֶ    .ֲהֵרי לֹו ַמֲחֶסה ּבָ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
ָיא ִלי    :ֲאָנא ָהֵכי ָקא ַקׁשְ

כְ  ָנא ּדִ ָיּה "ִתיב ַמאי ׁשְ ִת  "ּבְ    '?ָיּה 'יב ְולֹא ּכְ
  

ְדָדַרׁש  י ִאיְלָעִאיּכִ ר ַרּבִ י ְיהּוָדה ּבַ    :ַרּבִ
ָרא  ּבָ ֵני עֹוָלמֹות ׁשֶ רּוְך הּואֵאּלּו ׁשְ דֹוׁש ּבָ    ,ַהּקָ

ֵה"י -ֶאָחד     ,ּבְ
יּו"ד -ְוֶאָחד     ,ּבְ

יּו"ד א ּבְ ֵה"י ,ְוֵאיִני יֹוֵדַע ִאם ָהעֹוָלם ַהּבָ ה ּבְ    ,ְוָהעֹוָלם ַהּזֶ
ֵה"יִאם ָהעֹוָלם ַה  א ּבְ יּו"ד ְוָהעֹוָלם ַהּבָ ה ּבְ    ,ּזֶ

הּוא אֹוֵמר ׁשֶ ְרָאם" :ּכְ ִהּבָ ַמִים ְוָהָאֶרץ ּבְ ָ ה ּתֹוְלדֹות ַהׁשּ    -ד), (בראשית ב  217"ֵאּלֶ
ְקֵרי  ְרָאם"ַאל ּתִ ִהּבָ א  "ּבְ ָרָאם'ֶאּלָ ֵה"י ּבְ    ',ּבְ

ֵה"י ה ּבְ יּו"ד ,ֱהֵוי אֹוֵמר ָהעֹוָלם ַהּזֶ א ּבְ    .ְוָהעֹוָלם ַהּבָ
  

ֵה"י ה ּבְ ֵני ָמה ִנְבָרא ָהעֹוָלם ַהּזֶ    ?ּוִמּפְ
  

ּדֹוֶמה ְלַאְכַסְדָרה ֵני ׁשֶ    ,ִמּפְ
ל ָהרֹוֶצה ָלֵצאת ֵיֵצא ּכָ    .ׁשֶ

  
ְרֵעיּה  ְלָיא ּכַ    ?ּוַמאי ַטְעָמא ּתַ

  
ְתׁשּוָבה ִאי ָהַדר ּבִ יֵלי ֵליּה   - ּדְ    .ְמַעּיְ

  
ַהךְ  יל ּבְ    !ְוִליַעּיֵ

  
יָעא ִמ  ּיְ ָתאלֹא ִמְסּתַ    ,יּלְ

ְדֵריׁש ָלִקיׁש  ָאַמר  ,ּכִ    :ֵריׁש ָלִקיׁש ּדְ
ְכִתיב ן ֵחן" :ַמאי ּדִ ִצים הּוא ָיִליץ ְוַלֲעָנִוים ִיתֵּ    – לד), (משלי ג "ִאם ַלּלֵ

א ְלַטֵהר  יִעין אֹותוֹ  -ּבָ    ,ְמַסּיְ
א  א ְלַטּמֵ    .ּפֹוְתִחין לוֹ  -ּבָ

  
אָגא    ?ּוַמאי ַטְעָמא ִאית ֵליּה ּתָ

  
רּוְך הּואַהּקָ ָאַמר  ר לֹו  - ִאם חֹוֵזר ּבוֹ  :דֹוׁש ּבָ    .218רֶת כֶּ ֲאִני קֹוׁשֵ

  
יּו"ד א ּבְ ֵני ָמה ִנְבָרא ָהעֹוָלם ַהּבָ    ?ִמּפְ

                                                           
ַמ  217 ָ ה תֹוְלדֹות ַהׁשּ יֹום ֲעׂשֹות ֵאּלֶ ְרָאם ּבְ ִהּבָ ָמִים ה'ִים ְוָהָאֶרץ ּבְ   ֱאלִֹהים ֶאֶרץ ְוׁשָ
רעל פי כתבי יד בראשונים וכו'. בוילנא כתוב:  218   ֶקׁשֶ

 רש"י
. ג' תגין קטנים בכל שלשה זיונין

ין רגל השמאלית וכן אחת בש
בעין בראש הרגל הפנימי וכן 
כולם ואותם ג' תגין אחד נוטה 
לימין ואחד נוטה לשמאל ואחד 

   למעלה:
. והוא הדין לצדיק שעטנז גץ

   כפופה ולנון פשוטה:
. שמדקדקים לעשות כתב דווקני

   מיושר:
. לגגו של חית חטרי לגגיה דחית

עושין למעלה כעין חוטר כזה 
חי שוכן ברומו  כלומר הקב''ה

   של עולם חי''ת היינו חי:
. רגל הפנימי ותלו כרעיה דה''י

של ה''י תלוי באויר ואינו דבוק 
   לגגו:

. דהיינו הכי הוה לו מחסה
משמע על שבטחו ביי' עדי עד הוו 
להם ביה יי' מחסה צור מעוז 

   לעולמים:
. חלק אחת בה''י ואחת ביו''ד

את שמו והטיף מכל אות ג' טיפין 
ותן טיפין נעשו מים ואש ומא

ואויר וכל העולם כולו וכן כתוב 
   בספר יצירה:

. שפתוח שדומה לאכסדרה
   מתחתיו:

. ממנו שכל הרוצה לצאת
   לתרבות רעה יוצא:

. בפתח העליון בין רגל מעלין ליה
   שבתוכו לגגו:
. פתח התחתון ולעיילו בהך

   דנפיק ביה:
. דהבא לא מסתייעא מילתא

ני יצר הרע ליטהר בעי סיוע מפ
הלכך עבדי ליה סיוע פתח 

   יתירה:
. (אותו) כלומר פותח לו הוא יליץ

   להיות לץ:
   . אלמא בעי סיוע:מסייעין אותו

. לה''י כתר קטן אית ליה תגא
  בסוף גגו דה''י:
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ּבֹו מּוָעִטים יִקים ׁשֶ ּדִ ּצַ ֵני ׁשֶ    .ִמּפְ

  
פּוף רֹאׁשוֹ  ֵני ָמה ּכָ    ?ּוִמּפְ

  
יֶהם פּוף ָראׁשֵ ּבֹו ּכָ יִקים ׁשֶ ּדִ ּצַ ֵני ׁשֶ    .ִמּפְ

  
ֵאיָנן ּדֹוִמין ֶזה ְלֶזהִמּפְ  יֶהן ׁשֶ    .ֵני ַמֲעׂשֵ

  
  
  
  
  

 רש"י
. וכבודו מעשיהם אין דומין כו'

של זה גדול משל זה משום הכי 
ראשיהם כפופים דמתבייש 

  מחבירו:
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        ל, אל, אל, אל, א    ––––כט, ב כט, ב כט, ב כט, ב  . 48
   :ַרב יֹוֵסףַמר ָא 

י ָאַמר  י ִמיּלֵ ְרּתֵ י ּתַ ְסָפִרים ַרבַהּנֵ    .ּבִ
יּה  יּוְבּתֵ    .ְוַתְנָיא ּתְ

  
ָאַמר     :ַרבָחָדא ָהא ּדְ

ף ְוַדף  ֵסֶפר ּתֹוָרה ָכל ּדַ י ָטֻעּיֹות ּבְ ּתֵ ׁש ּבֹו ׁשְ ּיֵ ן –ׁשֶ    ,ְיַתּקֵ
לֹׁש  ֵנז –ׁשָ    .ִיּגָ

  
יּה  יּוְבּתֵ לֹׁש " :ְוַתְנָיא ּתְ ן –ׁשָ ֵנז ,ְיַתּקֵ ע ִיּגָ    !"ַאְרּבַ

  
ָנא    :ּתָ

ֵליָמה " ף ַאַחת ׁשְ ֶלת ַעל ּכּוּלוֹ  -ִאם ֵיׁש ּבֹו ּדַ   ."ַמּצֶ
  

מּוֵאלָאַמר  ר ׁשְ א ַרב ִיְצָחק ּבַ ר ַמְרּתָ ֵמיּה ּדְ  ּבַ ְ    :ַרבִמׁשּ
ְכִת  ירְוהּוא ּדִ ּפִ ִסְפָרא ׁשַ יּה ּדְ    .יב רּוּבֵ

  
יָאַמר ֵליּה  ּיֵ    :ַרב יֹוֵסףלְ  ַאּבַ

לֹׁש ָטֻעּיֹות ַמאי ף ׁשָ ַההּוא ּדַ    ?ִאי ִאית ּבְ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
ן ּקֵ ּקּוֵני ִמיּתַ    .הֹוִאיל ְוִאיְתְיִהיב ְלִאיּתַ

  
י ֲחֵסירֹות י ִמיּלֵ    ,ְוַהּנֵ

ּה     .ֲאָבל ְיֵתירֹות ֵלית ָלן ּבָ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא לֹא -ירֹות ֲחֵס 
  

ֲהָנאָאַמר     :ַרב ּכַ
רִמ  ְמנּוּמָ ֶמיֱחֵזי ּכִ ּום ּדְ    .ׁשּ
  

אַאְגָרא ֲחמּוהַּ ּדְ  י ַאּבָ ִסיְפֵריּה  ַרּבִ    ,ֲהָוה ֵליּה ְיֵתירֹות ּבְ
יּה ּדְ  אָאָתא ְלַקּמֵ י ַאּבָ    ,ַרּבִ

ֲחֵסירֹות  :ָאַמר ֵליּה    ל,א א ּבַ ּה ֲאָבל ְיֵתר^לֹא ֲאָמָרן ֶאּלָ    .ֹות ֵלית ָלן ּבָ
  
  

ָאַמר     :ַרבִאיָדְך ּדְ
ף -ּוָבא ִלְגמֹור  ֵסֶפר ּתֹוָרהַהּכֹוֵתב  ֶאְמַצע ַהּדַ    .ּגֹוֵמר ַוֲאִפיּלּו ּבְ

  
   :ֵמיִתיֵבי

א לֹו ִלְגמֹור " ף -ַהּכֹוֵתב ֵסֶפר ּתֹוָרה ּבָ ֶאְמַצע ַהּדַ ין ,לֹא ִיְגמֹור ּבְ ׁשִ חּוּמָ ּגֹוֵמר ּבְ ֶדֶרְך ׁשֶ    ,ּכְ
ףֶא  ר ְוהֹוֵלְך ַעד סֹוף ַהּדַ א ְמַקּצֵ    ."ּלָ
  

ין ׁשִ חּוּמָ י ָקא ָאַמר ַרב ּבְ    .ּכִ
  

   !ָקָאַמר "ֵסֶפר ּתֹוָרה"ְוָהא 
  

ל  ין ׁשֶ ׁשִ חּוּמָ    .ֵסֶפר ּתֹוָרהּבְ
  

אְוהָאַמר  ,ֵאיִני ר ַאּבָ ַע ּבַ ל ַרבָאַמר  ַרב ְיהֹוׁשֻ יּדֵ    :ַרבָאַמר  ּגִ
ָרֵאל" ל ִיׂשְ ףּבְ  "ְלֵעיֵני ּכָ    !ֶאְמַצע ַהּדַ
  

ַמר יָטה ִאיּתְ ֶאְמַצע ׁשִ    .ַהִהיא ּבְ

 רש"י
. רתי מילי אמר רב בספריםת

בהלכות ספרי תורה ולקמן 
   אמרינן אידך מילתא דרב:

. שאפילו טעיות מצלת על כולן
בכל דף ודף אז מצלת עליהם הך 

   דף שלימה ומתקן:
אי בההוא דף שלימה שלשה 

. מצלת או אין מצלת טעיות מאי
מי אמרינן שלימה בלי טעות או 
דלמא שלימה מד' טעיות אבל 

   כפת לן:שלש לא אי
. הואיל ואתיהב רשות לתקוני

ס''ת שיש ג' טעיות בכל דף מתקן 
להך דף בת ג' ומצלת על כולם 
אף על פי שיש ד' בכל שאר 

   הדפין:
. דאמרינן ד' יגנז כגון וה''מ

  חסרות שחסרו ממנו אותיות:
. אלא אבל יתרות לית לן בה

   גוררן:
. כשכותב ומגיה בו מחזי כמנומר

   ר:השיטין את מה שחיס
. ד' הוה ליה יתירות בספריה

   בכל דף:
. השיטין והולך עד שיגמור מקצר

   לעיני כל ישראל בסוף הדף כזה:
. יגמור באמצע כי קאמר רב

   הדף:
. קא ס''ד בשאר בחומשין

חומשין שאין עשויין כקדושת 
ספר תורה אבל עשויין הן בגליון 

   כס''ת:
. כגון בחומשין של ס''ת

ון (בראשית נ) ויישם באר
במצרים וכגון בכל מסעיהם 
(שמות מ) ובהר סיני (ויקרא כז) 
וירדן יריחו (במדבר לו) יכול 
לכתוב באמצע הדף כדרך שגומר 
בשאר חומשין שאינן של ס''ת 
אבל לעיני כל ישראל מודי 

  דבסוף הדף:



146                                      ְסדּוָרה ְּגָמָרא  

  
ָנן יָטה :ַאְמֵרי ַרּבָ ֶאְמַצע ׁשִ    .ַאף ּבְ

  
י ִ    :ָאַמר ַרב ַאׁשּ

ְווָקא יָטה ּדַ ֶאְמַצע ׁשִ   .ּבְ
  

ְווָקא :ְוִהְלְכָתא יָטה ּדַ ֶאְמַצע ׁשִ    .ּבְ
  
  
  

 רש"י
. ובאמצע אף באמצע שיטה

   הדף:
. ולא באמצע שיטה דוקא

  באמצע הדף:
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אַמר ָא  ר ַאּבָ ַע ּבַ י ְיהֹוׁשֻ לַרב גִּ ָאַמר  ַרּבִ    :ַרבָאַמר  יּדֵ

ֵב  ּתֹוָרה ָיִחיד קֹוֵרא אֹוָתן ּבְ ּבַ סּוִקים ׁשֶ מָֹנה ּפְ ֶנֶסתית ַה ׁשְ    .ּכְ
  

ַמאן    ?ּכְ
  

ְמעֹון י ׁשִ ַרּבִ לֹא ּכְ     ,ּדְ
ַתְנָיא    :ּדְ

ה ֶעֶבד ה'"" ם מֹׁשֶ ָמת ׁשָ ה - ה), (דברים לד  219"ַוּיָ ם מֹׁשֶ ָמת ׁשָ ה ַחי ְוָכַתב ַוּיָ ר מֹׁשֶ    ?ֶאְפׁשָ
אן ֶאּלָ  ה -א ַעד ּכָ ַתב מֹׁשֶ    ,ּכָ

אן ְוֵאיָלְך  ן נּון -ִמּכָ ַע ּבִ ַתב ְיהֹוׁשֻ    ,ּכָ
ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ י ְנֶחְמָיהְוַאְמֵרי ָלּה  ,ַרּבִ    .ַרּבִ

ְמעֹוןָאַמר לֹו  י ׁשִ    :ַרּבִ
ר ֵסֶפר ּתֹוָרה ָחֵסר אֹות ַאַחת    ?!ֶאְפׁשָ

ם אֹותוֹ ָלקֹוַח ֶאת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהזֶּ " :ּוְכִתיב ְמתֶּ    !ְוגֹו'כו) , (דברים לא  220"ה ְוׂשַ
רּוְך הּוא אֹוֵמר דֹוׁש ּבָ אן ַהּקָ א ַעד ּכָ ה ּכֹוֵתב ְואֹוֵמר ,ֶאּלָ     ,221ּומֹׁשֶ

ֶדַמע ה ּכֹוֵתב ּבְ רּוְך הּוא אֹוֵמר ּומֹׁשֶ דֹוׁש ּבָ אן ְוֵאיָלְך ַהּקָ    ,ִמּכָ
ן ֱאַמר ְלַהּלָ ּנֶ ָמה ׁשֶ הַוּיֹאֶמר ָלֶהם בָּ "   :ּכְ ָבִרים ָהֵאּלֶ ל ַהּדְ יו ִיְקָרא ֵאַלי ֶאת ּכָ    ,רּוְך ִמּפִ

ְדיוֹ  ֶפר ּבִ   . "יח), (ירמיה לו "ַוֲאִני ּכֹוֵתב ַעל ַהּסֵ

ְמעֹון י ׁשִ ַרּבִ לֹא ּכְ     .ֵליָמא ּדְ
  

ְמעֹון לוּ ֲאִפי י ׁשִ יָמא ַרּבִ     ,ּתֵ
י ּנֵ ּתַ י ִאיׁשְ ּנֵ ּתַ    .הֹוִאיל ְוִאיׁשְ

  
  

י ְיהֹוׁשֻ ְוָאַמר  אַרּבִ ר ַאּבָ לָאַמר  ַע ּבַ יּדֵ   : ַרבָאַמר  ַרב ּגִ
ּוק  ֵסֶפר ּתֹוָרהַהּלֹוֵקַח  ּוק -ִמן ַהׁשּ חֹוֵטף ִמְצָוה ִמן ַהׁשּ    .ּכְ

ָתבֹו  לֹו ֵמַהר ִסיַני -ּכְ ִאיּלּו ִקיּבְ תּוב ּכְ    .ַמֲעֶלה ָעָליו ַהּכָ
  

תָאַמר  ׁשֶ    :ַרב ׁשֵ
יהַּ  ָתבוֹ אֹות ַאַחת ַמֲעֶלה  לוּ ֲאִפיִאם ִהּגִ ִאיּלּו ּכְ    .ָעָליו ּכְ

  
  
  
  

                                                           
ה ֶעֶבד  219 ם מֹׁשֶ ָמת ׁשָ י  ה'ַוּיָ ֶאֶרץ מֹוָאב ַעל ּפִ   ה'ּבְ
ִר  220 ד ֲארֹון ּבְ ם אֹתֹו ִמּצַ ְמתֶּ ה ְוׂשַ ָך ְלֵעד ה'ית ָלקַֹח ֵאת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהּזֶ ם ּבְ   ֱאלֵֹהיֶכם ְוָהָיה ׁשָ
 גירסתנו וילנא, ויש הגורסים אחרת 221

 רש"י
   . מוימת משה:שמנה פסוקים

. אדם אחד יחיד קורא אותן
קוראן ואין מפסיק בינתים כדי 

   לעמוד אחר ולקרות:
. ומשה קורא אפשר ס''ת חסר

לו ס''ת לקוח את ספר התורה 
   הזה:

. ומשה אומר הקב''ה אומר
אחריו כדי שלא יטעה בכתב 

   וכותב:
. מכאן ואילך משה כותב בדמע

ולא היה אומר אחריו מרוב 
   צערו:

ו שנאמר להלן מפיו יקרא כמ
. שלא היה אומר אחריו וגו'

   משום דקינות הוו:
. דכיון דאמר לימא דלא כר''ש

ר''ש משה כתב הוו להו כשאר 
פסוקים ויפסיק ביניהם ויקרא 

   אחר:
. דנכתב בדמע אישתני דאישתני

   משאר ס''ת:
. ומצוה עבד אבל כחוטף מצוה

  אי כתב הוה מצוה יתירה טפי:
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  (ִסי' סגלם)  

  
ָנן" נּו ַרּבָ    :תָּ

ין ּפִ מָֹנה ּדַ ת ׁשְ ין ְוַעד ּבַ ּפִ לֹׁש ּדַ ת ׁשָ ה ָאָדם ְיִריָעה ִמּבַ    ,עֹוׂשֶ
ן  ן ְוֶיֶתר ַעל ּכֵ חֹות ִמיּכֵ ה -ּפָ    .לֹא ַיֲעׂשֶ

ין  ַדּפִ ה ּבְ ְרֶא  -ְולֹא ַיְרּבֶ ּנִ ֵני ׁשֶ ֶרתִמּפְ    ,ה ִאּגֶ
ין  ַדּפִ ֵעיָניו ְמׁשֹוְטטֹות  -ְולֹא ְיַמֵעט ּבְ ֵני ׁשֶ    ,ִמּפְ

חֹוֵתיֶכם ּפְ גֹון ְלִמׁשְ א ּכְ ָעִמים 222ֶאּלָ לֹׁש ּפְ    .ׁשָ
ים  ּפִ ע ּדַ ׁשַ ת תֵּ ָנה לֹו ְיִריָעה ּבַ ּמְ ׁש ְלָכאן  -ִנְזּדַ לֹׁש ְלָכאן ְוׁשֵ    ,לֹא ַיֲחלֹוק ׁשָ

ע ְלָכאן ְוָחֵמ  א ַאְרּבַ    .ׁש ְלָכאןֶאּלָ
ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ ֶפר  :ּבַ ת ַהסֵּ ְתִחּלַ    ,ּבִ

ֶפר  ּסֹוף ַהסֵּ סּוק ֶאָחד לוּ ֲאִפי   -ֲאָבל ּבַ    ,ּפָ
ף ֶאָחד לוּ ַוֲאִפי    .ּדַ

סּוק ֶאָחד" ךְ  "ּפָ ְעּתָ    ?ַסְלָקא ּדַ
א ֵאיָמא ַדף ֶאָחד :ֶאּלָ סּוק ֶאָחד ּבְ    .ּפָ

יֹון ּלָ יעּור ּגִ    :ׁשִ
ה  ַמטָּ    ,ֶטַפח –ִמּלְ

ַמְעָלה  עֹות -ִמּלְ לֹׁש ֶאְצּבָ    .ׁשָ
ף ְלַדף  עֹות -ּוֵבין ּדַ י ֶאְצּבָ תֵּ ְמלֹא ֶריַוח רֹוַחב ׁשְ    .ּכִ

  

ין ׁשִ    :ּוְבחּוּמָ
ה  ַמטָּ עֹות -ִמּלְ לֹׁש ֶאְצּבָ    ,ׁשָ

ַמְעָלה  עֹות -ִמּלְ י ֶאְצּבָ תֵּ    ,ׁשְ
ף ְלַדף  ְמלֹא ֶריַוח רֹוַחב ּגּוָדל -ּוֵבין ּדַ    .ּכִ

  

יָטה  יָטה ְלׁשִ יָטה -ּוֵבין ׁשִ ְמלֹא ׁשִ    .ּכִ
יָבה ְלֵתיָבה  ה -ּוֵבין תֵּ ְמלֹא אֹות ְקַטּנָ    .ּכִ

ֲעָרה -ּוֵבין אֹות ְלאֹות  ַ ְמלֹא חּוט ַהׂשּ    .ּכִ
  

ָתב ה  - ַאל ְיַמֵעט ָאָדם ֶאת ַהּכְ ל ַמטָּ ֵני ֶריַוח ׁשֶ    ,לֹא ִמּפְ
ל ַמְעָלה ֵני ֶריַוח ׁשֶ    ,ְולֹא ִמּפְ

יָטהְולֹ  יָטה ְלׁשִ ין ׁשִ ּבֵ ֵני ֶריַוח ׁשֶ    ,א ִמּפְ
ה ה ְלָפָרׁשָ ָרׁשָ ין ּפָ ּבֵ ֵני ֶריַוח ׁשֶ    .ְולֹא ִמּפְ

ת ָחֵמׁש אֹוִתּיֹות  יָבה ּבַ ָנה לֹו תֵּ ּמְ ף   -ִנְזּדַ לֹׁש חּוץ ַלּדַ ף ְוׁשָ תֹוְך ַהּדַ ִים ּבְ תַּ    –לֹא ִיְכּתֹוב ׁשְ
א                                                         ל,ב ף ֶאּלָ ִים חּוץ ַלּדַ תַּ ף ּוׁשְ תֹוְך ַהּדַ לֹׁש ּבְ    .ׁשָ

י אֹוִתּיֹות  תֵּ ת ׁשְ יָבה ּבַ ָנה לֹו תֵּ ּמְ ין   -ִנְזּדַ ּפִ ה ְלֵבין ַהּדַ    ,לֹא ִיְזְרֶקּנָ
יָטה ִ ת ַהׁשּ ְתִחיּלַ א חֹוֵזר ְוכֹוֵתב ּבִ    .ֶאּלָ

ם  ׁשֵ ֶ  -ַהּטֹוֶעה ּבְ ַתב ְותֹוֶלה ֶאת ַמה ׁשּ ּכָ ֶ ָררּגֹוֵרר ֶאת ַמה ׁשּ ם ַעל ְמקֹום ַהּגְ ֵ ַרר ְוכֹוֵתב ֶאת ַהׁשּ    ,ּגָ
ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ    .ַרּבִ

י יֹוֵסי    :אֹוֵמר ַרּבִ
ם ֵ    .ַאף ּתֹוִלין ֶאת ַהׁשּ

י ִיְצָחק    :אֹוֵמר ַרּבִ
   .ַאף מֹוֵחק ְוכֹוֵתב

ְמעֹון י ׁשִ זּוִרי ַרּבִ    :אֹוֵמר ׁשְ
ם ּכּוּלֹו  ֵ ל ַהׁשּ    ,ּתֹוִלין –ּכָ

   .ֵאין ּתֹוִלין -ִמְקָצתֹו 
ן ֶאְלָעָזר ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ּום  ַרּבִ י ֵמִאיראֹוֵמר ִמׁשּ    :ַרּבִ
ם  ֵ ָרר   -ֵאין ּכֹוְתִבין ֶאת ַהׁשּ    ,לֹא ַעל ְמקֹום ַהּגְ

ָחק    ,ְולֹא ַעל ְמקֹום ַהּמְ
   .ְוֵאין ּתֹוִלין אֹותוֹ 

ה יַצד עֹוׂשֶ    ?ּכֵ
ּה ְוגֹוְנָזּה  ִריָעה ּכּוּלָ ק ֶאת ַהּיְ    ."ְמַסּלֵ

                                                           
חֹוֵתיֶכם)  מהדורת וילנא גרסו: 222 ּפְ חֹוֵתיֶכם ְלִמׁשְ ּפְ   וכך הרמב"ם, ויש שלא גרסו (ְלִמׁשְ

 רש"י
. ומצוה עבד אבל מצוהכחוטף 

   אי כתב הוה מצוה יתירה טפי:
פחות מכאן או יתר על כן לא 

. שתפרים של חבורי יעשה
היריעות יפין בה כשאין בהן 
יותר מדאי הלכך לא יעשה 
יריעות קצרות שלא יהו התפרים 
מקורבין יותר מדאי ולא ארוכות 

   שלא להרחיקן יותר מדאי:
. לעשות שמנה ולא ירבה בדפים

ף אם קלף קטן הוא מפני בקל
   שהדפין קצרים ונראין כאגרות:

. לעשות ג' ולא ימעט בדפין
   (ביריעה) אם יריעה גדולה היא:
. מפני שעיניו משוטטות

כשהדפין רחבים וטועה בראשי 
   השיטות:

נזדמנה לו יריעה שיש בה ט' 
. למדת האחרים וצריך דפין

לקצרה מפני שאמרו לא יתר על 
   שמנה:

. כדי שלא ן וה' לכאןאלא ד' לכא
   תהא זו יתירה על זו יותר מדאי:

. דלא ימעט ולא ירבה בד''א
   בדפין:

. אבל בסופו בתחלת הספר
אפילו אין לו לכתוב אלא פסוק 

   אחד יכתבנו בכל היריעה:
. יעשה בכל ואפילו דף אחד

   היריעה:
. אלא אימא פסוק אחד בדף אחד

אם רוצה יעשה דף קצר מן תיבה 
אחת כדי שיגמור אחת בשיטה 

   בסוף הדף:
   . דס''ת:שיעור גליון

. שאינן עשויין לס''ת ובחומשין
   אבל עשויין הן כגליון דס''ת:

. לעשות אותיות קטנות לא ימעט
בשיטה עליונה ותחתונה מפני 

   ריוח הגליון:
. מפני ריוח שבין שיטה לשיטה

כגון אם שרטט באמצע הדף שני 
שיטין שאין ריוח כדי שיעור 

יהם לא ימעט הכתב מפני בינ
  אותו ריוח:

. ולא לא יזרקנה לבין הדפין
יכתבנה חוץ לשרטוט הגליון של 
דף אע''פ שהתרנו לכתוב ב' 
אותיות חוץ לדף מתיבה בת 

   חמש תיבה שלימה לא התרנו:
   . מגיה בין השיטין:תולה
   . בעוד שהכתיבה לחה:מוחק
. השם על המחק אע''פ וכותב

   ר:שאינו הדור כ''כ כגור
  . אם טעה בשם:כיצד הוא עושה
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ַמר    :ִאיּתְ

   :ַרבָאַמר  ַרב ֲחַנְנֵאל
ם :ֲהָלָכה ֵ    .ּתֹוִלין ֶאת ַהׁשּ

ה ר ַחּנָ ר ּבַ ה ּבַ מּוֵאלָאַמר  ַרּבָ ר ׁשְ    :ַרב ִיְצָחק ּבַ
   .מֹוֵחק ְוכֹוֵתב :ֲהָלָכה

  
ַמר  :ְוֵליָמא    ,ַמר ֲהָלָכה ּכְ

ַמר    !ּוַמר ֲהָלָכה ּכְ
  

ַאְפֵכי ְלהוּ  ּום ּדְ    .ִמׁשּ
  

ָנאָרִב ָאַמר  ר ִחיּנְ אָאַמר  ין ּבַ י ֲחִניָנאָאַמר  עּוּלָ    :ַרּבִ
ְמעֹון  :ֲהָלָכה י ׁשִ ַרּבִ זּוִריּכְ    ,ׁשְ

ל ָמקֹום א ּכָ ְמעֹון  ְולֹא עֹוד ֶאּלָ י ׁשִ ָנה ַרּבִ ָ ׁשּ זּוִרי ׁשֶ מֹותוֹ  -ׁשְ    .ֲהָלָכה ּכְ
  

   ?ַאֵהָייא
זּוִרי"   :ִאיֵליָמא ַאָהא ְמעֹון ׁשְ י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ם ּכָ  ֵ    ,ּתֹוִלין –ּכּוּלֹו   ל ַהׁשּ
ַמר ֲעָלּה     - "ֵאין ּתֹוִלין -ִמְקָצתֹו     :ְוָהא ִאיּתְ

   :ַרבָאַמר  ַרב ֲחַנְנֵאלָאַמר 
ם :ֲהָלָכה ֵ    .ּתֹוִלין ֶאת ַהׁשּ

הוְ  ר ַחּנָ ר ּבַ ה ּבַ מּוֵאלָאַמר  ַרּבָ ר ׁשְ    :ַרב ִיְצָחק ּבַ
   .מֹוֵחק ְוכֹוֵתב :ֲהָלָכה

י ֵליָמאְוִאם ִאיָתא ה    !ּוא ַנּמִ
  

א ַאָהא    :ֶאּלָ
ְמעֹון " י ׁשִ זּוִריַרּבִ    :אֹוֵמר ׁשְ

ִחיַטת ִאּמֹו ְמַטַהְרּתוֹ  לוּ ֲאִפי ֶדה ׁשְ ָ ׂשּ ִנים ְוחֹוֵרׁש ּבַ ן ָחֵמׁש ׁשָ   . (חולין עד:) "ּבֶ
  

ַמר ֲעָלּה     :ָהא ִאיּתְ
י ֲחִניָנאָאַמר  ְזִעיִרי    :ַרּבִ

ְמעֹון ֲהָלָכה  י ׁשִ ַרּבִ    .זּוִריׁשְ ּכְ
י ֵליָמא    !ְוִאם ִאיָתא הּוא ַנּמִ

  
א    :ַאָהא ,ֶאּלָ

ִראׁשֹוָנה ָהיּו אֹוְמִרים" קֹוָלר ְוָאַמר :ּבָ י" :ַהּיֹוֵצא ּבְ תִּ ט ְלִאׁשְ ְתבּו ּגֵ נוּ  - "ּכִ בּו ְוִיתְּ    .ֲהֵרי ֵאּלּו ִיְכתְּ
יָרא :ָחְזרּו לֹוַמר ּיָ ׁשַ ָפֵרׁש ְוַהּיֹוֵצא ּבְ    .ַאף ַהּמְ

י ׁשִ  זּוִרי אֹוֵמרַרּבִ ן :ְמעֹון ׁשְ סּוּכָ    .(גיטין סה:) "ַאף ַהּמְ
  

י    ,ִאי ַנּמִ
   :ַאָהא

ָחְזָרה ִלְמקֹוָמּה " ַמאי ׁשֶ ל ּדְ ר ׁשֶ רּוַמת ַמֲעׂשֵ    :תְּ
זּוִרי ְמעֹון ׁשְ י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ

יו חֹול ׁשֹוֲאלֹו ְואֹוְכלֹו ַעל ּפִ   . (דמאי ד, א) "ַאף ּבְ
  

ַמר ֲעָלּה     :ְוָהא ִאיּתְ
י יֹוָחָנןָאַמר     :ַרּבִ
ַר  ֲהָלָכה זּוִריּכְ ְמעֹון ׁשְ י ׁשִ ן  :ּבִ ְמסּוּכָ    ,ּבִ

ַמאי ל ּדְ ר ׁשֶ    .ּוִבְתרּוַמת ַמֲעׂשֵ
י ֵליָמא ,ְוִאם ִאיָתא    !הּוא ַנּמִ

  
א    :ַאָהא ,ֶאּלָ

 רש"י
. רב חננאל הלכה כר' ולימא
   יוסי:

   . רב יצחק הלכ' כר' יצחק:ולימא
. דרבי משום דאיכא תנאי דאפכי

יוסי כר' יצחק ור' יצחק כר' 
   יוסי:

   . איתמר הא דר' חנינא:אהייא
. דאהא א''ר חנינא ואם איתא

לימא הוא נמי למילתיה בהדי 
   הנך אמוראי:

   . אבן פקועה קאי:ן חמש שניםב
. הך מילתא התם הוא נמי נימא

   בשחיטת חולין בהדי זעירי:
   . ליהרג:בקולר

. אע''ג דהוא לא יכתבו ויתנו
אמר תנו דמסתמא גלי דעתיה 
מדאמר כתבו לשם נתינה קאמר 
משום דיוצא ליהרג דלא ניחא 

   ליה דתיפול קמי יבם:
   . בים:המפרש

. שר(דמאי. היינו) תרומת מע
אחד ממאה כדמפרש בפ' עגלה 
ערופה (סוטה דף מח.): ה''ג 
תרומת מעשר של דמאי שחזרה 
למקומה ר''ש שזורי אומר אף 
בחול שואלו ואוכלו על פיו. 
רישא דהך מתני' הכי איתא 
במס' דמאי הלוקח פירות ממי 
שאינו נאמן על המעשרות ושכח 
ולא עשרן דמאי שואלו בשבת 

בת לא ואוכל על פיו ולמוצאי ש
יאכל עד שיעשר תרומת מעשר 
של דמאי שחזרה כו' וה''פ בשבת 
שאין לו מה יאכל דאינו יכול 
לתרום בשבת והקילו חכמים 
אצלו משום עונג שבת הואיל 
ודמאי דרבנן ורוב עמי הארץ 
מעשרין הן שואלו לע''ה אם 
עשרן ואוכלן על פיו תרומת 
מעשר של דמאי שחזרה 
 למקומה דעכשיו אין לה תקנה

דכיון דנקרא עליה שם תרומה 
מדמעת ואוסר את החולין בזו 
אמר ר''ש שזורי דאף בחול סומך 
על המוכר משום הפסד חולין 
ושואלו אם הפריש מעשר קודם 
שמכרו לו ואוכל על פיו דנמצאת 
שלא חלה ע''ז שם תרומת מעשר 

   דכבר נפטר:
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יָּפר" ן ּכִ י יֹוֵסי ּבֶ ּום  ַרּבִ זּוִריאֹוֵמר ִמׁשּ ְמעֹון ׁשְ י ׁשִ    :ַרּבִ
ָרעֹו ְלֶזַרעּפֹול ַהּמִ  ּזְ    ,ְצִרי ׁשֶ
ָנה -ִמְקָצתֹו  ָ ִריׁש ִלְפֵני רֹאׁש ַהׁשּ    ,ִהׁשְ

ָנה -ּוִמְקָצתֹו  ָ    ,ַאַחר רֹאׁש ַהׁשּ
ה ַעל ֶזה    ,ֵאין ּתֹוְרִמין ִמּזֶ

ן ׁשָ ִרין לֹא ִמן ֶהָחָדׁש ַעל ַהּיָ ְ ֵאין ּתֹוְרִמין ּוְמַעׂשּ    ,ְלִפי ׁשֶ
ן ַעל ֶהָחָדׁש  ׁשָ    .ְולֹא ִמן ַהּיָ

ה יַצד ַיֲעׂשֶ    ?ּכֵ
ְרנֹו ְלתֹוכוֹ     ,צֹוֵבר ּגָ

ּבוֹ  ן ׁשֶ ׁשָ ּבֹו ַעל ַהּיָ ן ׁשֶ ׁשָ ּבֹו ּוִמן ַהּיָ ּבֹו ַעל ֶהָחָדׁש ׁשֶ ר ִמן ֶהָחָדׁש ׁשֶ ֵ    ."ְוִנְמָצא ּתֹוֵרם ּוְמַעׂשּ
  

ַמר ֲעָלּה     :ָהא ִאיּתְ
ר ַנְחָמִניָאַמר  מּוֵאל ּבַ י ׁשְ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ

זּוִרי :ָכהֲהלָ  ְמעֹון ׁשְ י ׁשִ ַרּבִ    .ּכְ
י ֵליָמא ,ְוִאם ִאיָתא    !הּוא ַנּמִ

  
א ָאַמר  אֶאּלָ ּפָ    :ַרב ּפָ

ה יּדָ ִ    .ַאׁשּ
  

ר ִיְצָחק    :ָאַמר ַרב ַנְחָמן ּבַ
ִין    .ַאּיַ

  
א"   א,לא ּפָ ה^ :ָאַמר ַרב ּפָ יּדָ ִ    - "ַאׁשּ

ְתַנן    :ּדִ
ה" יּדָ ִ    :ַהׁשּ

אי ּמַ ית ׁשַ    :אֹוְמִרים ּבֵ
ְפִנים ֶדת ִמּבִ    .ִנְמּדֶ

לוּ     :אֹוְמִרים ֵבית ִהּלֵ
חּוץ    .ִמּבַ

ֵאין עֹוִבי ָהַרְגַלִים  :ּומֹוִדים ֵאּלּו ְוֵאּלוּ     ,ׁשֶ
ד ִזין ִנְמּדָ ִבְזּבָ    .ְועֹוִבי ַהּלְ

י יֹוֵסי    :אֹוֵמר ַרּבִ
עֹוִבי ָהַרְגַלִים    מֹוִדים    ,ׁשֶ

ִזין  ִבְזּבָ ד –ְועֹוִבי ַהּלְ    .ִנְמּדָ
ד -יֵניֶהן ּוֵב     .ֵאין ִנְמּדָ

זּוִרי ְמעֹון ׁשְ י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ
בֹוהֹות ֶטַפח  ד -ִאם ָהיּו ַרְגַלִים ּגְ יֵניֶהן ִנְמּדָ    ,ֵאין ּבֵ

ד -ְוִאם ַלאו  יֵניֶהן ִנְמּדָ    .(כלים יח, א) "ּבֵ
  
ר ִיְצָחק" ִין :ָאַמר ַרב ַנְחָמן ּבַ    -" ַאּיַ

ְתַנן    :ּדִ
י ֵמִאיר"    :אֹוֵמר ַרּבִ

ֶמן  ה' -ׁשֶ ִחּלָ    .ְלעֹוָלם 'תְּ
   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 

ַבׁש     .ַאף ַהּדְ
זּוִרי ְמעֹון ׁשְ י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ִין   . (טהרות ג, ב) "ַאף ַהּיַ
א ָסַבר ַיִין  א ַקּמָ ּנָ ּתַ ָלל ּדְ    ?!לֹא –ִמּכְ

  
זּוִרי אֹוֵמר :ֵאיָמא ְמעֹון ׁשְ י ׁשִ    .ַיִין :ַרּבִ

  

 רש"י
. מין קטנית ושמן פול המצרי

   פאזול''א:
דאם זרעו לירק . שזרעו לזרע

הוה אזיל מעשר דידיה בתר 
לקיטה כדמפרש בר''ה (דף יג:) 
אבל מיני קטנית בתר השרשה 

   אזלי:
. כלומר מערבן צובר גורנו לתוכו

   יפה ויתרום:
. חדש שבתוך התרומה ונמצא

מתקן את החדש הנשאר וישן 
שבתרומה מתקן את הישן 

  הנשאר:
. דאמרינן התם נמדדת מבפנים
ורת הקנים ובור כוורת הקש וכו

ספינה אלכסנדרית ושידה תיבה 
ומגדל שמחזיקים מ' סאה בלח 
שהן כוריים ביבש יצאו מתורת 

   כלי ואין מקבלין טומאה:
. אם השידה נמדדת מבפנים

   מחזיק חללה כוריים טהורה:
. עובי הנסרים נמדד עמה מבחוץ

דרואין אילו היה חלל מבפנים 
   היה משלים לכוריים:

הרגלים עבים . עובי הרגלים
   יותר מן הנסרים:

   . מסגרת סביב לפיהם:לבזבז
. אותו אויר שבין וביניהם

הרגלים מתחת אין נמדד דלא 
אמרי' רואין כאילו שולים יורדין 

   עד סוף הרגלים:
   . מקום חשוב הוא:טפח

. בין שנטמא שמן תחילה לעולם
באב הטומאה או בראשון או 
בשני הוי איהו ראשון דקי''ל 

דף יד:) כל הפוסל את  (פסחים
התרומה מטמא משקין להיות 

   תחילה ושמן משקה:
. בתמיה דיין מי איכא יין לא

   למ''ד לאו משקה הוא:
. אלא אימא ר''ש שזורי אומר יין

ולא שמן ודבש דלא הוו משקין 
  ואהך קא''ר חנניא הלכה כר''ש:
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        בבבב----לא, אלא, אלא, אלא, א . 51
   :אְניָ ּתַ 
זּוִריָאַמר " ְמעֹון ׁשְ י ׁשִ    :ַרּבִ

ין חּוּלִ ַעם ַאַחת ִנְתָעֵרב ִלי ֶטֶבל ּבְ    ,ּפַ
י ֶאת  ַאְלתִּ י ַטְרפֹוןּוָבאִתי ְוׁשָ ר ָעָליו :ְוָאַמר ִלי ,ַרּבִ ֵ ּוק ְוַעׂשּ    ."ֵלְך ַקח ְלָך ִמן ַהׁשּ

ֵטל :ָקָסַבר א ּבָ רּוּבָ אֹוַרְייָתא ּבְ    ,ּדְ
י ָהָאֶר  ִרים ֵהןְורֹוב ַעּמֵ ְ    ,ץ ְמַעׂשּ

טֹור טֹור ַעל ַהּפְ תֹוֵרם ִמן ַהּפְ    .ַוֲהָוה ֵליּה ּכְ
  

   !ֵלְך ַקח ִמן ָהעֹוֵבד ּכֹוָכִבים :ְוֵליָמא ֵליּה 
  

ר :ָקָסַבר ד ַמֲעׂשֵ ָרֵאל ְלַהְפִקיַע ִמּיַ ֶאֶרץ ִיׂשְ    ,ֵאין ִקְנָין ְלעֹוֵבד ּכֹוָכִבים ּבְ
   .טֹורַוֲהָוה ֵליּה ִמן ַהִחּיּוב ַעל ַהּפְ 

  
ַאְמֵרי א ּדְ    :ִאיּכָ

   ."ָאַמר ֵליּה ֵלְך ַקח ִמן ָהעֹוֵבד ּכֹוָכִבים"
ר :ָקָסַבר ד ַמֲעׂשֵ ָרֵאל ְלַהְפִקיַע ִמּיַ ֶאֶרץ ִיׂשְ    ,ֵיׁש ִקְנָין ְלעֹוֵבד ּכֹוָכִבים ּבְ

טֹור טֹור ַעל ַהּפְ    .ַוֲהָוה ֵליּה ִמן ַהּפְ
  

ּוק :ְוֵליָמא ֵליּה     !ַקח ֵמַהׁשּ
  

ִרין :רָקָסַב  ְ י ָהָאֶרץ ְמַעׂשּ    .ֵאין רֹוב ַעּמֵ
  
  

ַלח ֵליּה  ַלְמָיאׁשָ ר ׁשְ אלְ  ַרב ֵייַמר ּבַ ּפָ    :ַרב ּפָ
ָאַמר  ָנאָהא ּדְ ר ִחיּנְ אָאַמר  ָרִבין ּבַ י ֲחִניָנאָאַמר  עּוּלָ    :ַרּבִ

ְמעֹון  י ׁשִ ַרּבִ זּוִריֲהָלָכה ּכְ    ,ׁשְ
ָנה  ,ְולֹא עֹוד ָ ׁשּ ל ָמקֹום ׁשֶ א ּכָ זּוִרי ֶאּלָ ְמעֹון ׁשְ י ׁשִ מֹותוֹ  -ַרּבִ    ,ֲהָלָכה ּכְ

ין חּוּלִ ִנְתָעֵרב ֵליּה ֶטֶבל ּבְ    ?ַאף ּבְ
  

   .ֵאין :ָאַמר ֵליּה 
  

יָאַמר  ִ    :ַרב ַאׁשּ
ּה  ַמר זּוְטָראָאַמר ִלי  י ּבָ י ֲחִניָנא ִמּסּוָראָקׁשֵ    :ַרּבִ
יָטא ׁשִ      !ּפְ

ָנֵתינוּ 'ִמי ָקָאַמר    ב,לא ִמׁשְ ל ָמ  '?!ּבְ ָנה ָקָאַמרּכָ ָ ׁשּ    !קֹום ׁשֶ
  
  
  
  

 רש"י
. דמאי בחולין נתערב לי טבל

ולא יכול להפריש ממנו מפני 
ולין המעורבין בו ואע''ג דדמאי ח

לא מיחייב מדאוריי' במעשר 
אפילו הכי הואיל ומיחייב 
מדרבנן הוה ליה מן חולין הפטור 

   על טבל החייב:
. דמאי מעם הארץ קח מן השוק

דהוי נמי פטור מדאורייתא על 
   הפטור דאורייתא:

. ולימא קח מן העובד כוכבים
דפטור מדאורייתא וחייב 

   מדרבנן:
. וב עמי הארץ מעשריןאין ר

אלא מספקינן בהו מחצה על 
מחצה הילכך איכא למימר 
המעורב נתעשר וזה לא נתעשר 
אי נמי איפכא כך שמעתי וקשיא 
לי א''כ כשלוקחה מן העובד 
כוכבי' נמי שמא ע''ה זה שמכר 
פירות הללו לא עשרן והוה ליה 
מן פטור על החיוב ונראה בעיני 

ון שהטבל הזה טבל גמור היה וכי
שנתערב בחולין בטל 
דמדאוריית' חד בתרי בטיל והוה 
ליה פטור מדאורייתא ורבנן הוא 
דאחמור ביה ואמור טבל אסור 
במשהו והצריכו להפריש עליו 
תרומה ומיהו מיניה וביה לא 
דחולין מתוקנין נפטרו לגמרי 
ואפי' חיובא דרבנן ליכא וא''ל 
צא וקח מן השוק ועשר עליו לפי 

קסבר רוב עמי חשבון טבל שבו 
הארץ מעשרין הן והוה ליה פטור 
מדאורייתא וחייב מדרבנן כי 
האי ונימא ליה קח מן העובד 
כוכבים דפטור נמי מדאורייתא 
דקס''ד יש קנין [לעובד כוכבים 
להפקיע] כו' וחייב מדרבנן קסבר 
אין קנין לעובד כוכבים א''ד כו' 
קסבר אין רוב עמי הארץ 
 מעשרין ושמא זה שמכרו לא
עישר והוה ליה חייב מדאורייתא 
וטבל המעורב בה פטור 

   מדאורייתא:
  . פריך:קשי

. דמשמע מי קאמר במשנתינו
  משנה ולא ברייתא:
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   :ַרבָאַמר  ַרב ֲחַנְנֵאלָאַמר  ַרב ְזֵעיָראַמר ָא 

יִטין  ֵני ׁשִ ׁשְ א ּבִ    ,ִיְתּפֹור –ְקַרע ַהּבָ
לֹׁש  ׁשָ    .ַאל ִיְתּפֹור -ּבְ

  
ה זּוִטיָאַמר ֵליּה  ילְ  ַרּבָ ִ    :ַרב ַאׁשּ
יָהֵכי ָאַמר  יְפּתִ י ִיְרְמָיה ִמּדִ ְ  ַרּבִ    :ָרָבאֵמיּה ּדְ ִמׁשּ

ַאְמִריָנן לֹׁש " :ָהא ּדְ ׁשָ    – "ַאל ִיְתּפֹור -ּבְ
א יְקּתָ ַעּתִ א ּבְ    ,לֹא ַאְמָרן ֶאּלָ

ּה  -ֲאָבל ַחְדָתָתא     .ֵלית ָלן ּבָ
  

ׁש  א ַמּמָ יְקּתָ א ַעּתִ יְקּתָ    ,ְולֹא ַעּתִ
ׁש     ,ְולֹא ַחְדָתָתא ַחְדָתָתא ַמּמָ

א לֹא ֲאִפיָצן -ָהא  :ֶאּלָ    ,ּדְ
ֲאִפיָצן –ָהא     .ּדַ

  
י י ִמיּלֵ ִגיִדין :ְוַהּנֵ    ,ּבְ

ְגָרִדין     .לֹא –ֲאָבל ּבִ
  
  
  

ֵעי  אּבָ ר ַאּבָ    :ַרב ְיהּוָדה ּבַ
ף ְלַדף ין ּדַ    ,ּבֵ

יָטה  יָטה ְלׁשִ ין ׁשִ    ?ַמאי –ּבֵ
  

יקוּ     .ּתֵ
  
  
  

 רש"י
. אם קרע הבא בשני שיטין

נתקרע גליון של ספר תורה ונכנס 
הקרע בשני שיטין בתוך הכתב 

   יתפור:
. אלא יסלק את בשלש אל יתפור

   היריעה:
   ן מיגניא קריעה:. קלף ישעתיקא
. הוי שחור כעתיקא אפיצן אפיצן

מתוקן הקלף בעפצין שקורין 
   גל''ש:

   . דתופר:והני מילי
. יתפור אבל לא בגרדים בגידין

  פינדי''ש בלע''ז:
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י ְזִעיִריַמר ָא     :ַרבָאַמר  ַרב ֲחַנְנֵאלָאַמר  ַרּבִ

ָתָב  ּכְ ִים ְמזּוָזה ׁשֶ ּתַ ִים ׁשְ ּתַ ָרה –ּה ׁשְ ׁשֵ    .ּכְ
  

ְעָיא ְלהוּ     :ִאיּבָ
לֹׁש ְוַאַחת  ִים ְוׁשָ ּתַ    ?ַמהוּ  –ׁשְ

  
ר ִיְצָחקָאַמר     :ַרב ַנְחָמן ּבַ

ן ּכֵ ל ׁשֶ   , ּכָ
ָאּה כְּ  ֲעׂשָ יָרה'ׁשֶ    '.ׁשִ

  
   :ֵמיִתיֵבי

ָאּה ּכְ " יָרה'ֲעׂשָ    ',ׁשִ
מֹוָתּה  יָרה ּכְ סּוָלה -אֹו ׁשִ    !"ּפְ

  
י ְנָיא ַהִהיא ּבְ  ּכִ    .ֵסֶפר ּתֹוָרהּתַ
  

י ַמר ַנּמִ    :ִאּתְ
הָאַמר  ר ַחּנָ ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ הְוַאְמֵרי ָלּה ָאַמר  ַרּבִ ר ַחּנָ ר ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרב ַאָחא ּבַ    :ַרּבִ

לֹׁש ְוַאַחת  ִים ְוׁשָ ּתַ ָאּה ׁשְ ֲעׂשָ ָרה –ְמזּוָזה ׁשֶ ׁשֵ    ,ּכְ
הּוִבְלַבד ׁשֶ  קּוּבָ ה ּכְ ּנָ    ,ּלֹא ַיֲעׂשֶ

ָזָנב ה ּכְ ּנָ ּלֹא ַיֲעׂשֶ    .ּוִבְלַבד ׁשֶ
  
  
  

אָאַמר     :ַרב ִחְסּדָ
יָטה ַאֲחרֹוָנה - (דברים יא, כא)  223"ַעל ָהָאֶרץ" ׁשִ    .ּבְ
  

ַאְמֵרי א ּדְ    :ִאיּכָ
יָטה סֹוף ׁשִ    .ּבְ

  
ַאְמֵרי א ּדְ    :ְוִאיּכָ

יָטה ת ׁשִ ְתִחּלַ    .ּבִ
  

ָאַמר יָטהּבְ " :ַמאן ּדְ ַמִים ַעל ָהָאֶרץ" - "סֹוף ׁשִ ְגבֹוהַּ ׁשָ   .יא), (תהילים קג  224"ּכִ
ָאַמר יָטה" :ּוַמאן ּדְ ת ׁשִ ְתִחיּלַ ַמִים ֵמֶאֶרץ - "ּבִ ְמַרַחָקא ׁשָ י ֵהיֵכי ּדִ    .ּכִ

  
  
  
  

                                                           
ע  223 ּבַ ר ִנׁשְ ַמִים ַעל ָהָאֶרץ ַלֲאבֵֹתיֶכם ה'ְלַמַען ִיְרּבּו ְיֵמיֶכם ִויֵמי ְבֵניֶכם ַעל ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ ָ יֵמי ַהׁשּ   ָלֵתת ָלֶהם ּכִ
ַבר ַחְסּדֹו ַעל ְיֵרָאיו 224 ַמִים ַעל ָהָאֶרץ ּגָ י ִכְגבֹהַּ ׁשָ   ּכִ

 רש"י
. אם נקרע עד כנגד בין דף לדף

הכתב שאילו היה בכתב היה 
   יותר מג' שיטין:

. אם נקרע ובין שיטה לשיטה
   תפור:יתפור או לא י
. שיטות קצרות שתים שתים

שיטה שיטה בת שתי תיבות: 
   שתים בזו וג' בזו וא' בזו מאי:

. דכשרה שעשאה כשירה כל שכן
דאז ישיר משה ששיטה אחת 
ארוכה ושיטה אחת קצרה שאין 

   ממלא כל השיטה:
. שכתב השירה או שירה כמותה

כשאר התיבות אריח על גבי 
   אריח:

. היינו שתים שלש ואחת
   ירה:כש

. כזה כאהל שלא יעשנה כקובה
רחב מלמטה וקצר מלמעלה 

   דהיינו אחת שתים שלש:
   . שלש שתים ואחת כזה:זנב

. על הארץ בשיטה אחרונה
כלומר אין בשיטה אחרונה אלא 

   שתי תיבות הללו:
. היו מתחילין בסוף שיטה

   לשיטה אחרונה כזה:
. היו מתחילין בתחילת שיטה

   לשיטה אחרונה כזה:
. כדי שיהו ד בסוף שיטהמ''

שמים על הארץ דמשמע כדכתיב 
כי כגבוה שמים על הארץ כן 

   יאריך ימיכם:
. כלומר ומ''ד בתחילת שיטה

בעי ארחוקי ארץ משמים דהכי 
משמע כי היכי דמרחקא שמים 

  מארץ כן יאריכו ימיכם:
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י ֶחְלּבוֹ ַמר ָא    :ַרּבִ

ָכִריְך ָלּה ֵמֶאָחד כְּ     :ַרב הּוָנאָחִזיָנא ֵליּה לְ  ַמעּדְ י ׁשְ    ,ַלּפֵ
ּיֹוֶתיָה ְסתּומֹות ָרׁשִ ה ּפָ    .ְועֹוׂשֶ

  
   :ֵמיִתיֵבי

ן ֶאְלָעָזרָאַמר " ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :ַרּבִ
י ֵמִאיר ף   ַרּבִ ִמין ּדַ    ,ָהָיה ּכֹוְתָבּה ַעל ּדּוְכסּוְסטּוס ּכְ

ַמְעָלה                   א,לב ה ֶריַוח ִמּלְ    ,ְועֹוׂשֶ
ה ַמטָּ    ,ְוֶריַוח ִמּלְ

תּוחֹותְועֹוׂשֶ  ּיֹוֶתיָה ּפְ ְרׁשִ    .ה ּפַ
י י לֹו ַרּבִ    ?ַמה ַטַעם ,ָאַמְרתִּ

   ."הֹוִאיל ְוֵאין ְסמּוכֹות ִמן ַהּתֹוָרה :ָאַמר ִלי
   :ַרבָאַמר  ַרב ֲחַנְנֵאלְוָאַמר 

ְמעֹון  י ׁשִ ַרּבִ ן ֶאְלָעָזרֲהָלָכה ּכְ    .ּבֶ
תּוחֹות    !ַמאי ַלאו ַאּפְ

  
   .לֹא ַאֶריַוח

  
ה ֶריוַ     ?חְוַכּמָ

  
ר ַיֲעקֹבָאַמר  ָיא ּבַ ר ַיֲעקֹבְוַאְמֵרי ָלּה ָאַמר  ַרב ְמַנׁשְ מּוֵאל ּבַ    :ַרב ׁשְ

ִסיְפֵרי א ּדְ ְמלֹא ַאְטּבָ    .ּכִ
  

יָאַמר ֵליּה  ּיֵ    :ַרב יֹוֵסףלְ  ַאּבַ
ִכי ָאַמר  ָרא ּדְ ְסּבְ    ?ַאֶריַוח ַרבְוַאּתְ לֹא ּתִ

ְסתּומֹותְוָהִאיְדָנא  ,ִאית ֵליּה ִמְנָהָגא ַרבְוָהא     ,ָנהּוג ַעְלָמא ּבִ
ָאַמר  הּדְ ֲהָנאָאַמר  ַרּבָ    :ַרבָאַמר  ַרב ּכַ

הּו ְויֹאַמר ִמְנָעל     :ִאם ָיבֹא ֵאִלּיָ    ,ׁשֹוְמִעין לוֹ  -חֹוְלִצין ּבְ
ל  ַסְנּדָ    ,ֵאין ׁשֹוְמִעין לוֹ    -ֵאין חֹוְלִצין ּבְ

ל ַסְנּדָ ָבר ָנֲהגּו ָהָעם ּבְ ּכְ    .ׁשֶ
ֲהָנאר ָאַמ  ַרב יֹוֵסףוְ     :ַרבָאַמר  ַרב ּכַ

הּו ְויֹאַמר ִמְנָעל     :ִאם ָיבֹא ֵאִלּיָ    ,ׁשֹוְמִעין לוֹ  -ֵאין חֹוְלִצין ּבְ
ל  ַסְנּדָ    ,ֵאין ׁשֹוְמִעין לוֹ    -ֵאין חֹוְלִצין ּבְ

ל ַסְנּדָ ָבר ָנֲהגּו ָהָעם ּבְ ּכְ    .ׁשֶ
יַנְייהוּ  :ְוַאְמִריָנן    ?ַמאי ּבֵ

ה ִאיכָּ  ִחיּלָ יַנְייהוּ ִמְנָעל ְלַכּתְ    ,א ּבֵ
ּה  ַמע ִמיּנָ א ַלאו ׁשְ    !ַאֶריַוח :ֶאּלָ

  
ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ

  
ר ִיְצָחק    :ָאַמר ַרב ַנְחָמן ּבַ

   ,ִמְצָוה ַלֲעׂשֹוָתן ְסתּומֹות
תּוחֹות  ֵמי -ְוִאי ַעְבִדיְנהּו ּפְ יר ּדָ ּפִ    .ׁשַ

  
תּוחֹות"ּוַמאי  ן ֶאְלָעָזר "ּפְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ָקָאַמר ַרּבִ    ?ּדְ

  
תּוחֹות    .ַאף ּפְ

  
יַע ֵליּה     :ֵליָמא ְמַסּיֵ

ּיֹוֵצא ּבוֹ "    ,ּכַ
ָלה ּבָ    ,ֵסֶפר ּתֹוָרה ׁשֶ

 רש"י
. דכריך לה מאחד כלפי שמע

לאחר שנכתבה כופלה מצד 
חה בדלת שמאל לצד ימין כשהני

והיינו מאחד כלפי שמע שראש 
השורה שמע ישראל וסופה יי' 
אחד והתחיל לכופלה מאחד 

   וקיפל ובא עד שמע:
   . קלף שלא נקלף:דוכסוסטוס

. כמין עמוד שבספרים כמין דף
  ארוכה וקצרה:

. אתה אמרתי לו רבי מה טעם
עושה אותם פתוחות והלא 
בתורה סתומות הן אותו ריוח 

וא סתום שלאחר ובשעריך ה
(שמאל של שיטה) והריוח 

   באמצע השיטה:
אמר לי הואיל ובתורה אינן 

. הנך שתי פרשיות שזו סמוכות
כתובה בואתחנן וזו כתובה 
בוהיה עקב לפיכך אנו עושין 

   פתוחות:
. קאמר רב זה מאי לאו אפתוחות

   דהלכה כר''ש:
. גלועי''ן עץ סדוק אטבא דסיפרי

   הנושק דפי קונטרס שלא יכפלו:
. כדמפרש אם אית ליה מנהגא

   יבא אליהו כו':
. למ''ד אם יבא מנעל לכתחילה

אליהו ויאמר חולצין במנעל 
שומעין לו קסבר מנעל השתא 
לכתחילה לא עד שיבא אליהו 
ויורה כו'. למ''ד אם יבא אליהו 
ויאמר אין חולצין במנעל שומעין 
לו מכלל עד שיבא אליהו ויאמר 

: לא תחלצו במנעל חולצין כו'
תפילין קדושתן חמורה ממזוזה 

  שיש בהן ד' פרשיות:
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לּו  ּבָ ין ׁשֶ ין ֵמֶהן ְמזּוָזה   -ּוְתִפיּלִ    ,ֵאין עֹוׂשִ
ה ה ַקּלָ ָ ה ֲחמּוָרה ִלְקדּוׁשּ ָ דּוׁשּ ֵאין מֹוִריִדין ִמּקְ    ."ְלִפי ׁשֶ

ין –ָהא מֹוִריִדין     ,עֹוׂשִ
א תּוחֹותַאּמַ    .י ָהָכא ְסתּומֹות ְוָהָכא ּפְ

  
ִלים ְלָמא ְלַהׁשְ    !ּדִ

  
ין –ָהא מֹוִריִדין "    "?עֹוׂשִ

   :ְוָהַתְנָיא
יַני" ה ִמסִּ    :ֲהָלָכה ְלֹמׁשֶ

ין  ִפיּלִ ָלף -תְּ    ,ַעל ַהּקְ
   .ַעל ּדּוְכסּוְסטּוס -ּוְמזּוָזה 

ר - "ְקָלף" ׂשָ ְמקֹום ּבָ    ,ּבִ
ְמ  - "ּדּוְכסּוְסטּוס" ָערּבִ    !"קֹום ׂשֵ
  

   .ְלִמְצָוה
  

   :ְוָהַתְנָיא
ה " יּנָ סּול -ׁשִ    !"ּפָ
  

ין ְתִפיּלִ    .ּבִ
  

   :ְוָהַתְנָיא
ֶזה " ֶזה ּוֵבין ּבְ ין ּבְ ה ּבֵ יּנָ סּול -ׁשִ    !"ּפָ
  

ין ְתִפיּלִ    ,ִאיִדי ְוִאיִדי ּבִ
ָער -ְוָהא  ְמקֹום ׂשֵ ָלף ּבִ ַכְתִביְנהּו ַאּקְ    ,ּדְ

ַכְת ^ –ְוָהא    ב,לב רּדְ ׂשָ ְמקֹום ּבָ    .ִביְנהּו ַאּדּוְכסּוְסטּוס ּבִ
  

ִעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ
ֶזה ּוְבֶזה  ה ּבְ יּנָ ֵאי ִהיא -ׁשִ ּנָ    ,ּתַ

ַתְנָיא    :ּדְ
ֶזה ּוָבֶזה " ה ּבָ יּנָ סּול –ׁשִ    .ּפָ

י ַאָחא יר  ַרּבִ ּום   ַמְכׁשִ י ֲחִניָנאִמׁשּ ַרּבִ י ַאַחאי ּבְ    ,ַרּבִ
ֵמיּה  ְ י ֲחִניָנא ּדְ ְוַאְמֵרי ָלּה ִמׁשּ ַרּבִ י ֲעִקיָבא ּבְ    .225"ַרּבִ

  
  

ין – ָהא מֹוִריִדין    ?!עֹוׂשִ
ְרטּוט ְעָיא ׂשִ    !ְוָהא ּבַ

  
ָאַמר  הּדְ ר ִחְלִקּיָ ר ּגּוְרָיאָאַמר  ַרב ִמְניּוִמי ּבַ    :ַרבָאַמר  ַרב ָחָמא ּבַ

ֵאיָנּה ְמׂשּוְרֶטֶטת  ל ְמזּוָזה ׁשֶ סּוָלה –ּכָ    .ּפְ
הַרב ִמְנָיִמין וְ  ר ִחְלִקּיָ יֵדיּה ָאַמר ּבַ    :ּדִ

ל ְמזּוָזה  ְרטּוט ׁשֶ יַני -ׂשִ ה ִמּסִ    !ֲהָלָכה ְלמֹׁשֶ
  

ֵאי ִהיא ּנָ    ,ּתַ
ַתְנָיא    :ּדְ

י ִיְרְמָיה" ּום  ַרּבִ ינוּ אֹוֵמר ִמׁשּ    :ַרּבֵ
ין ּוְמזּוזֹות  ִפיּלִ ָתב  -תְּ ּלֹא ִמן ַהּכְ בֹות ׁשֶ    ,ִנְכתָּ

יְרטּוט    ."ְוֵאין ְצִריכֹות ׂשִ
  

                                                           
  הורדתי סוגרים מרובעות המופיעות בוילנא, כי התקבל. ויש הגורסים רבי יעקב במקום רבי עקיבא 225

 רש"י
. בס''ת והכא הכא סתומות

פתוחות במזוזה אלא ש''מ 
  במזוזה נמי סתומות הן:

. דילמא הא ודילמא להשלים
דדייקינן הא מורידין עושין 

   שאם חסרה מתפילין מזוזה:
קלף כותבין עליו במקום בשר 

. אלמא תפילין אי אפשר כו'
וזה דהא על הקלף לעשות מז

   נכתבו:
. מצות תפילין על ומשני למצוה

הקלף ומזוזה אדוכסוסטוס אבל 
אם שינה אין בכך כלום הילכך 

   אם מורידין עושין:
. ומשני והתניא שינה פסול

דאם כתבן  בתפילין קמיירי
אדוכסוסטוס פסול אבל מזוזה 

   אקלף שפיר דמי:
. כדמפרש והא בעיא שרטוט
שכחן דבעי לקמן ובתפילין לא א

  שרטוט:
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   :ְוִהיְלְכָתא
ין  ִפיּלִ ְרטּוט -ּתְ ֵעי ׂשִ    .לֹא ּבָ
יְרטּוט -ּוְמזּוָזה  ְעָיא ׂשִ    .ּבַ

ָתב -ְוִאיִדי ְוִאיִדי  ּלֹא ִמן ַהּכְ בֹות ׁשֶ    .ִנְכּתָ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

ִריִסין    .ִמיְגַרס ּגְ

 רש"י
. רהוטים הם בפי מגרס גריסין

כל אדם ואין טועין בהם הילכך 
  אין צריך להעתיקם מספר אחר:
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        לב, בלב, בלב, בלב, ב . 55
   :ַרב ֶחְלּבוֹ ַמר ָא 

ֲהָוה ָיִת  ַרב הּוָנאֲאָנא ֲחִזיֵתיּה לְ     ,ֲעֵליּה  ֵסֶפר ּתֹוָרהיב ַאּפּוְרָיא דּדַ
א ַאַאְרָעא ח ֲעֵליּה  ,ְוַכף ְלַכּדָ    ,ֵסֶפר ּתֹוָרהְוַאּנַ
ה יּטָ ּמִ    .ְוָהַדר ָיִתיב ּבַ

  
ה ׁשֶ  :ָקָסַבר י ִמיּטָ ּבֵ ב ַעל ּגַ    .מּוָנח ָעֶליָה  ֵסֶפר ּתֹוָרהָאסּור ֵליׁשֵ

  
ה ר ַחּנָ ר ּבַ ה ּבַ ַרּבָ    ,ּוְפִליָגא ּדְ

ָאַמ  הר ּדְ ר ַחּנָ ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ    :ַרּבִ
ח ָעֶליָה  ֶפר ּתֹוָרה מּוּנָ ּסֵ ה ׁשֶ י ִמיּטָ ּבֵ ב ַעל ּגַ ר ֵליׁשֵ    ,מּוּתָ

ה ּבְ  ָך ָאָדם לֹוַמר ַמֲעׂשֶ י ֶאְלָעָזרְוִאם ְלָחׁשְ    ,ַרּבִ
ר ׁשֶ  ה ְוִנְזּכַ יּטָ ב ַעל ַהּמִ ָהָיה יֹוׁשֵ    ,מּוָנח ָעֶליָה  ֵסֶפר ּתֹוָרהׁשֶ

יׁשֹו ָנָחׁש  ִהּכִ ִמי ׁשֶ י  ַקְרַקע ְודֹוֶמה ּכְ ּבֵ ב ַעל ּגַ ַמט ְוָיׁשַ    – ְוִנׁשְ
י ַקְרַקע ֲהָוה ֵסֶפר ּתֹוָרהָהָתם  ּבֵ    .ַעל ּגַ

  
  
  
  

 רש"י
. כפה כד על כף כדא אארעא

   הארץ:
. לפי שהיה ס''ת והניח ס''ת עליו

מונח על ראשה והיה רוצה לישב 
   על המיטה:
. מרוב צער כמי ונדמה לו

   שהכישו נחש:
. היה ס''ת מושלך רקעעל גבי ק

דאיכא בזיונא יתירא לכך 
  נצטער:
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        לג, אלג, אלג, אלג, א    ––––לב, ב לב, ב לב, ב לב, ב  . 56
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהַמר ָא     :ׁשְ

ֶרת  ָתָבּה ִאּגֶ סּוָלה –ּכְ    .ּפְ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

ִתיָב "ַאְתָיא  ִתיָבה" (דברים ו,ט; יא, כ)  226"הּכְ ֶפר"ִמ  (דברים כד, א)  227"ּכְ   .שמות יז, יד)(  228"ּסֵ
  
  
  

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהְוָאַמר     :ׁשְ
ל  ַמּקֵ ָלָאּה ּבְ סּוָלה –ּתְ    .ּפְ

  
   ?ַמאי ַטְעָמא

  
ָעֶריךָ " ׁשְ ִעיָנן (דברים ו, ט) "ּבִ    .ּבְ
  

י ָהֵכי ְנָיא ַנּמִ    :ּתַ
ַמּקֵ " ָלָאּה ּבְ    ,לתְּ

ֶלת  יָחּה ַאַחר ַהּדֶ ִהּנִ ָנה  -אֹו ׁשֶ    ,ַסּכָ
ּה ִמְצָוה    .ְוֵאין ּבָ

זּוָזה ן ֵזֶכר ַלּמְ קֹוֵתיֶהן ּכֵ פּוְנּדְ ין ּבְ ֶלְך ָהיּו עֹוׂשִ ז ַהּמֶ ית מּוְנּבַ ל ּבֵ    ."ׁשֶ
  
  
  

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהְוָאַמר     :ׁשְ
ַת  ל ּפֶ תֹוְך ֲחָללֹו ׁשֶ    .חִמְצָוה ַלֲהִניָחּה ּבְ

  
יָטא ׁשִ ָעֶריךָ " !ּפְ ׁשְ    !ָאַמר ַרְחָמָנא (דברים ו, ט) "ּבִ

  
ְך ֲאִמיָנא   א,לג ְעּתָ ים^ִמְצָוה ַלֲהִניָחּה  ָרָבאהֹוִאיל ְוָאַמר  :ַסְלָקא ּדַ מּוְך ִלְרׁשּות ָהַרּבִ ֶטַפח ַהּסָ    ,ּבְ

י ִמְרַחק ְמַעּלֵ ה ּדְ ּמָ    ,ּכַ
ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

  
  
  

מּוֵאלָאַמר  הַרב ְיהּוָד ְוָאַמר     :ׁשְ
ין  ּפִ ֵני ּדַ ָתָבּה ַעל ׁשְ סּוָלה –ּכְ    .ּפְ

  
   :ֵמיִתיֵבי

ין" ּפִ ֵני ּדַ ָתָבּה ַעל ׁשְ ין  ,ּכְ ֵני ִסיּפִ ׁשְ יָחּה ּבִ סּוָלה -ְוִהּנִ    ,"ּפְ
ף ֶאָחד  ּסַ ָרה –ָהא ּבְ ׁשֵ    !ּכְ

  
ין ָקָאַמר ֵני ִסיּפִ    .ְראּוָיה ִלׁשְ

  
  
  

מּוֵאל ָאַמר ַרב ְיהּוָדהְוָאַמר     :ׁשְ
ר ִציר ְך ַאַחר ֶהיּכֵ ְמזּוָזה ַהּלֵ    .ּבִ

                                                           
ָעֶר  -מזוזה  226 יֶתָך ּוִבׁשְ ם ַעל ְמֻזזֹות ּבֵ   יךָ ּוְכַתְבתָּ
ָבר ְוָכַתב ָלּה ֵסֶפר -גט  227 י ָמָצא ָבּה ֶעְרַות ּדָ ֵעיָניו ּכִ ה ּוְבָעָלּה ְוָהָיה ִאם לֹא ִתְמָצא ֵחן ּבְ ָ ח ִאיׁש ִאׁשּ י ִיּקַ יתוֹ  ּכִ ָחּה ִמּבֵ ּלְ ָיָדּה ְוׁשִ ִריֻתת ְוָנַתן ּבְ    ּכְ
פֶ  ה'ַוּיֹאֶמר  -ספר תורה  228 ּסֵ רֹון ּבַ תֹב זֹאת ִזּכָ ה ּכְ ָמִיםֶאל מֹׁשֶ ָ ַחת ַהׁשּ י ָמחֹה ֶאְמֶחה ֶאת ֵזֶכר ֲעָמֵלק ִמתַּ ַע ּכִ ָאְזֵני ְיהֹוׁשֻ ים ּבְ   ר ְוׂשִ

 רש"י
. בלא שרטוט ולא כתבה איגרת

דקדק בחסרות ויתרות כאיגרת 
   בעלמא:

. וכתבתם על כתיבה כתיבה
מזוזות וכתב לה ספר כריתות אי 
נמי כתוב זאת זכרון בספר מה 
ספר בעי דקדוק אף מזוזה בעיא 

   דקדוק:
   :. למזוזה על הפתח במקלתלאה

. שקבעה שהניחה אחורי הדלת
   בכותל אחורי הדלת:

. מן המזיקים שאין הבית סכנה
משתמר בה עד שיקבענה בצורת 

   הפתח כהילכתה:
. היו עושין בפונדקותיהן כן

פונדק היינו בית שלנין בו עוברי 
דרכים בדרך ואין חייבין במזוזה 
דלאו דירת קבע הוא כדתניא 
לקמן בהתכלת הדר בפונדקי 

ישראל כל שלשים יום בארץ 
פטור מן המזוזה ושל בית מונבז 
המלך כשהיו מהלכים בדרך 
נושאין מזוזות עמהם ותולין 
אותן בפונדק במקל עד הבקר 
זכר למזוזה לפי שלא היו דרין 
לעולם דירת קבע אלא הולך היה 

   מעיר לעיר במלכותו:
   . ולא מבחוץ:בתוך חלל הפתח

. דהיינו פשיטא בשעריך כתיב
  סגירת השער:מקום 

. בטפח הסמוך לרשות הרבים
(כדאמר לקמן דקדים פגע 
במצוה) אם היה עובי החלל ד' 
טפחים או ה' כגון חומת אבנים 
יניחנה בחלל טפח הסמוך 
לרה''ר כדאמר לקמן דקדים פגע 

   במצוה כי אתי לביתיה:
. מן הבית טפי כמה דמרחיק

   מעלי ויניחנה מבחוץ קמ''ל:
ף זה . חציה בדעל שני דפין

   וחציה בדף זה:
. בשני מזוזות של בשני סיפין

   פתח:
. שהניח גויל ראויה לשני סיפין

חלק בין דף לדף וראוין לחלק 
  לשתים חציה כאן וחציה כאן:
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ר ִציר"ַמאי     "?ֶהיּכֵ

  
אָאַמר     :ַרב ַאּדָ

   .ַאְבָקָתא
  

ֵמי    ?ֵהיֵכי ּדָ
  

י ּתֵ ֵרי ּבָ ֵבין ּתְ יְתָחא ּדְ גֹון ּפִ    ,ּכְ
ְבֵרי י ּגַ ין ּבֵ י ,ּבֵ    .ְלֵבי ָנׁשֵ

  
יָתא ָנא ּבֵ לּוָתא ּבָ    ,ֵריׁש ּגָ

   ,ְקַבע ִלי ְמזּוָזָתא ב ַנְחָמןַר ָאַמר ֵליּה לְ 
א ַרב ַנְחָמןָאַמר  ֵריׁשָ י ּבְ ׁשֵ ֵלי ּדָ    .ּתְ

  
  
  

  :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ִמין ֶנֶגר  ָאּה ּכְ סּוָלה –ֲעׂשָ    .ּפְ

  
י ָאָתא  ?!ֵאיִני ר יֹוֵסףְוָהא ּכִ    :ָאַמר ַרב ִיְצָחק ּבַ

ֵבי  א ּדְ הּו ְמזּוְזּתָ יּכּוּלְ ִמין נֶ  ַרּבִ    ,ֶגר ֲהוּו ֲעִביָדןּכְ
יּה  יל ּבֵ ַעּיֵ יְתָחא ּדְ יְוַהִהיא ּפִ א  ַרּבִ    !לֹא ֲהָוה ָלּה ְמזּוָזה -ְלֵבי ִמְדָרׁשָ

  
ָיא    :לֹא ַקׁשְ

ָתא -ָהא  ִסיּכְ ֲעִביָדא ּכְ    ,ּדַ
ִויָרא -ָהא  ִאיְסּתְ ֲעִביָדא ּכְ    .ּדַ

  
ּה  ?!ֵאיִני יל ּבָ ֲהָוה ַעּיֵ יְתָחא ּדַ א ְוַהְוָיא ָלּה ְמזּוָזה ב הּוָנאַר ְוָהא ַההּוא ּפִ    !ְלֵבי ִמְדָרׁשָ

  
   ,ַההּוא ָרִגיל ֲהָוה

ָאַמר     :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהּדְ
ְמזּוָזה  ְך ַאַחר ָהָרִגיל -ּבִ    .ַהּלֵ

  
  
  
  

 רש"י
. אותו חור שבאיסקופה אבקתא

   שציר הדלת סובב בו:
. האי הלך אחר היכר היכי דמי

   ציר דרב יהודה:
 כגון פתחא דתרי בתי בי גברי

. אדם שחולק ביתו חציו ובי נשי
להילוך אנשים המחזרין בביתו 
וחציו לאשתו לעשות מלאכתה 
בהצנע ויש פתח בין זו לזו ופתח 
לכל בית לרה''ר ואמרי' לקמן 
(דף לד.) מזוזה דרך ימין לביאה 
ולא ליציאה והכא בפתח שבין זו 
לזו לא ידעינן הי ליחשוב ביאה 
והי ליחשוב יציאה אי יציאה 

י להאי ואי מהאי להאי מהא
אלא הלך אחר חור שבסף שציר 
הדלת סובב בו ההוא צד שהחור 
בו חשיב בית ודרך ימין 

   כשנכנסין בו נותנין מזוזה:
. העמיד הסיפא תלי דשי ברישא

בבנין תחלה ואח''כ קבעינהו 
המזוזות דגמרינן מציצית 
דכתיב בה תעשה ולא מן העשוי 
ואי קבענא תחילה המזוזה 

הדר הסיפא בבנין הוה בסיפא ו
ליה עשוי המזוזה קוד' שתבא 

   לידי מצוה:
. שקבעה ותחבה עשאה כמין נגר

בסף כנגר שתוחבין הנגרין 
בכותל כזה פסולה. דמצות' 
לתתה באורך בסף כזה. נגר 

   קביליא:
ההוא פתחא דעייל ביה רבי לבי 

. פתח קטן היה לו לרבי מדרשא
אצל מקומו ונכנס ויצא בו כדי 

יח תלמידיו לעמוד שלא יטר
   בפניו אם יעבור לפניהם:

. היינו מקום חיבור איסתוירא
השוק והרגל ומעומד הוא כזה 

   כשירה:
. נגר כשל עבידא כסיכתא

אומנים כזה פסול. ל''א 
איסתוירא כי היכי דמקום 
חיבור השוק והרגל הוי השוק 
זקוף מלמעלה והרגל שוכב כזה 
כך הניחה למזוזה כשירה הואיל 

   אחד זקוף:וראשה 
. רוב הנכנסין לבית רגיל הוה

   המדרש באותו פתח:
. אם יש ב' הלך אחר הרגיל

פתחים לחדר א' באותו פתח 
שרגיל לצאת ולבא יותר יניח 

  המזוזה:
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        בבבב----לג, אלג, אלג, אלג, א . 57
י ֵזיָראַמר ָא  מּוֵאלָאַמר  ַרב ַמְתָנאָאַמר  ַרּבִ    :ׁשְ

ִלי ת ׁשְ ְתִחּלַ    .ׁש ָהֶעְליֹוןִמְצָוה ַלֲהִניָחּה ּבִ
  
   :ָאַמר ַרב הּוָנאוְ 

ְרַקע ֶטַפח יהַּ ִמן ַהּקַ    ,ַמְגּבִ
   ,ּוַמְרִחיק ִמן ַהּקֹוָרה ֶטַפח

ר ִלְמזּוָזה ׁשֵ ַתח ּכּוּלֹו ּכָ    .ְוָכל ַהּפֶ
  

   :ֵמיִתיֵבי
ְרַקע ֶטַפח" יהַּ ִמן ַהּקַ    ,ַמְגּבִ

   ,ּוַמְרִחיק ִמן ַהּקֹוָרה ֶטַפח
ַתח ּכּוּלוֹ  ר ִלְמזּוָזה ְוָכל ַהּפֶ ׁשֵ    ,ּכָ

ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ    .ַרּבִ
י יֹוֵסי    :אֹוֵמר ַרּבִ

ם " ְרתָּ ם... ּוְקׁשַ גֹוַבּה  - ט)-(דברים ו, ח  229"ּוְכַתְבתָּ יָרה ּבְ ׁשִ גֹוַבּה  ,ַמה ּקְ ִתיָבה ּבְ    ."ַאף ּכְ
ָלָמא ְלַרב הּוָנא  ׁשְ י ְיהּוָדה -ּבִ ַרּבִ ָאַמר ּכְ    ,הּוא ּדְ

מוּ  א ִלׁשְ ַמאן -ֵאל ֶאּלָ ָאַמר ּכְ י ְיהּוָדה ?ּדְ ַרּבִ י יֹוֵסי !לֹא ּכְ ַרּבִ    !ְולֹא ּכְ
  

ַרב ָנָתןָאַמר  ֵריּה ּדְ    :ַרב הּוָנא ּבְ
י יֹוֵסי ַרּבִ    .ְלעֹוָלם ּכְ

  
ִליׁש ָהֶעְליֹון"ּוַמאי    ב,לג ת ׁשְ ִחיּלַ ָקא ָאַמר" ּתְ    ?ּדְ

  
ּלֹא ְלַהְרִחיָקּה ִמן ַהּקֹוָרה ,ְלַהְרִחיָקּה  ִליׁש  ׁשֶ ְ ל ַמְעָלה יֹוֵתר ִמׁשּ    .ׁשֶ

  
  
  

                                                           
ין ֵעיֶניךָ  חחחח 229 ם ְלאֹות ַעל ָיֶדָך ְוָהיּו ְלטָֹטפֹת ּבֵ ְרתָּ ָעֶריךָ 	טטטט. ּוְקׁשַ יֶתָך ּוִבׁשְ ם ַעל ְמֻזזֹות ּבֵ   ּוְכַתְבתָּ

 רש"י
. ימדוד בתחילת שליש העליון

מלמטה שני שלישי הפתח 
ולכשיכנס לתחילת שליש העליון 

   יתן המזוזה:
מה קשירת תפילין בגובה 

. כדאמרי' בהאי פירקא אשהר
(דף לז.) מקום שמוחו של תינוק 

   רופס:
. אף נתינת מזוזה בגובה הפתח

ומשמע סמוך לתקרת הפתח 
יניחנה ולא כשמואל דאמר 
בתחילת שליש העליון מלמטה 

   למעלה:
. כלומר יותר משליש להרחיקה

לא ירחיקנה מן התקרה ולעולם 
   כרבי יוסי:

 . פירשתימצוה בטפח הסמוך כו'
  למעלה:
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        לג, בלג, בלג, בלג, ב . 58
   :ָרָבאַמר ָא 

ים מּוְך ִלְרׁשּות ָהַרּבִ ַפח ַהּסָ ּטֶ    .ִמְצָוה ְלָהִניָחּה ּבַ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

ָנן ַאְמֵרי ד :ַרּבָ ְמזּוָזה ִמּיָ ע ּבִ ְפּגַ ּיִ ֵדי ׁשֶ    .ּכְ
  

   :אֹוֵמר ַרב ֲחִניָנא ִמּסּוָרא
ִתיְנְטֵר  י ֵהיֵכי ּדְ    .יּה ּכִ

  
י ֲחִניָנאָאַמר     :ַרּבִ

ת  ִמּדַ ּלֹא ּכְ רּוְך הּואּבֹוא ּוְרֵאה ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ר ָוָדם ,ַהּקָ ׂשָ ת ּבָ    .ִמּדַ
ר ָוָדם" ׂשָ ת ּבָ חּוץ - "ִמּדַ ִרין אֹותֹו ִמּבַ ּמְ ְפִנים ְוַעם ְמׁשַ ב ִמּבִ    .ֶמֶלְך יֹוׁשֵ

ת  רּוְך ִמּדַ דֹוׁש ּבָ ן הּוא -ַהּקָ ְפִנים ֲעָבָדי ,ֵאינֹו ּכֵ ִבין ִמּבִ חּוץ -ו יֹוׁשְ ָרן ִמּבַ ּמְ    ,ְוהּוא ְמׁשַ
ֱאַמר ּנֶ ָך ַעל ַיד ְיִמיֶנךָ " :ׁשֶ   .ה), (תהילים קכא  230"ה' ׁשֹוְמֶרָך ה' ִצּלְ

  
  
  

                                                           
ָך ַעל ַיד ְיִמיֶנךָ  ה'ׁשְֹמֶרָך  ה' 230   ִצּלְ

 רש"י
. לכל הבית מן דתינטריה
   המזיקין:

. דמזוזה ליד הימין על יד ימינך
  היא בכניסתו:
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        לג, בלג, בלג, בלג, ב . 59
ָרָבאַרׁש ּדָ  ֵריּה ּדְ ֵמיּה ּדְ  ַרב יֹוֵסף ּבְ ְ    :ָרָבאִמׁשּ

סּוָלה –ֶהֱעִמיק ָלּה ֶטַפח     .ּפְ
  

י    :ָעא ֵליּה ֵליָמא ְמַסּיְ
יָחּה " ין  ִהּנִ ַפּצִ    ,ּבְ

ן ָלה ָעֶליָה ַמְלּבֵ טָּ    :אֹו ׁשֶ
ם ֶטַפח     ,ָצִריְך ְמזּוָזה ַאֶחֶרת -ִאם ֵיׁש ׁשָ

   ."ֵאינֹו ָצִריְך ְמזּוָזה ַאֶחֶרת -ִאם ָלאו 
  

ֶלת ֲאחֹוֵרי ַהּדֶ ֶפַתח ׁשֶ ְנָיא ַהִהיא ּבְ י ּתַ    .ּכִ
  

ֵני ָלּה  ֶהְדָיא ָקּתָ    :ָהא ּבְ
ַת " ֶלתּפֶ ֲאחֹוֵרי ַהּדֶ    :ח ׁשֶ

ם ֶטַפח     ,ָצִריְך ְמזּוָזה ַאֶחֶרת -ִאם ֵיׁש ׁשָ
   !"ֵאינֹו ָצִריְך ְמזּוָזה ַאֶחֶרת -ְוִאם ָלאו 

  
יַצד" ֵני "ּכֵ    .ָקּתָ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        לג, בלג, בלג, בלג, ב . 60
אּתַ     :ּנָ
ל ָקִנים " ן ׁשֶ יָחּה  -ֶהֱעִמיד ָלּה ַמְלּבֵ פֹוֶפֶרת ּוַמּנִ    ."חֹוֵתְך ׁשְ
  

ֵריּה ָאַמר  ָרָבאַרב ַאָחא ּבְ    :ּדְ
יָחּה  ֶהֱעִמיד ּוְלַבּסֹוף ָחַתְך ְוִהּנִ א ׁשֶ נּו ֶאּלָ    ,לֹא ׁשָ

יַח ּוְלַבּסֹוף ֶהֱעִמיד  סּוָלה –ֲאָבל ָחַתְך ְוִהּנִ    ,ּפְ
ה ְולֹא ִמן ֶהָעׂשּוי ֲעׂשֶ    .ּתַ

  
  

        לג, בלג, בלג, בלג, ב . 61
   :ָרָבאָאַמר וְ 

ֵאי  יּמָ יְתֵחי ׁשִ י ּפִ זּוָזה -ַהּנֵ טּוִרין ִמן ַהּמְ    .ּפְ
  

ֵאי" ַמאי יּמָ יְתֵחי ׁשִ    "?ּפִ
  

ּה  ִליֵגי ּבָ א יֹוֵסיוְ  ַרב ִריחּוִמיּפְ    :ַאּבָ
ְקָרה :ַחד ָאַמר ֵלית ְלהּו ּתִ    .ּדְ

קֹוֵפי :ְוַחד ָאַמר ֵלית ְלהּו ׁשְ    .ּדְ
  
  

 רש"י
. החור טפח וקבע בו העמיק

   המזוזה פסולה:
. דהיינו סף מזוזה של פצים

   צורת הפתח:
. לבנה או שטלה עליה מלבן

שלאחר שקבע המזוזה בסף 
הוסיף מלבן בפתח כנגד הפתח 

פצים או באותו אם יש בעומק ה
מלבן (שלה) שטלה על המזוזה 
טפח דהשתא היא מזוזה תחובה 
בעומק הכותל טפח צריך מזוזה 

   אחרת כו':
   . לשון טלאי פלשטר''א:טלה

. כגון שיש בפתח שאחורי הדלת
במקצוע הבית פצים קבוע ושני 
פתחים מחותכין אחד לדרום 
ואחד למערב וקבע מזוזה בפנים 

דלת בחלל פתח הדרומי וכשה
סתום הוי פתוח למערב אחורי 
הדלת אם יש עובי בפצים 
המבדילן טפח בין פתח לפתח 
צריך מזוזה אחרת לפתח מערבי 
הואיל ואין המזוזה בחללו ואם 
לאו אין צריך מזוזה אחרת 
שהרי כמונח באותו פתח עצמו 
וכן שטלה מלבן לפצים משני 
צדדים והמלבן ריבה את עביו 

ר והבדיל את הבדלתו פי' אח
שדרך עשירים לעשות פתח אצל 
שער הגדול שאין פותחים שער 
הגדול תמיד והכי קאמר או 
שטלה עליה מלבן ועשה אצל 
המלבן פתח אחר אם יש בין פתח 
לפתח טפח הוי שניהם חשובין 

   וצריך מזוזה אחרת לקטן:
. בסיפא הא בהדיא קתני לה

   דההיא:
. והכי קאמר הניחה כיצד קתני

ה מלבן אם בפצים או שטלה עלי
יש שם טפח כו' כיצד כגון פתח 

   שאחורי הדלת:
  
  
  

. שלא מצא מלבן של קנים
מזוזות עץ ועשה צורת פתח של 

   קנים מלבן מזוזה סף:
. חתיכה מאחד הקנים שהן חותך

חלולים ויתן המזוזה באותו 
   מקום חתך:

. והניח אבל חתך בשפופרת
מזוזה בתוכה ואחר כך העמיד 

עשה המלבן בצידה לא משום ת
   ולא מן העשוי:

  
  
  
  

. מקולקלין פיתחי שימאי
ואשמים כמו זקן אשמאי 

   דאמרינן בקדושין (דף לב:):
   . אסקופה עליונה:תקרה
. מזוזות ל''א תקרה שאין שקפי

הבית מקורה שקפי אסקופה 
  עליונה:
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יָלאַמר ָא  ר ׁשִ ה ּבַ אָאַמר  ַרּבָ    :ַרב ִחְסּדָ

זּוָזה   -ַאְכַסְדָרה  טּוָרה ִמן ַהּמְ    ,ּפְ
יִמיןְלִפי  ּצִ ֵאין ָלּה ּפַ    .ׁשֶ

  
יִמין  ּצִ יב –ָהא ֵיׁש ָלּה ּפַ    ,ַחּיָ

ֲעִביֵדי ְקָרה הּוא ּדַ    !ְלִחיּזּוק ּתִ
  

יִמין  :י ָקָאַמרָהכִ  ּצִ ׁש ָלּה ּפַ ּיֵ י ׁשֶ טּוָרה –ַאף ַעל ּפִ    ,ּפְ
ְקָרה א ְלִחיּזּוק ַלּתִ ֵאין ֲעׂשּוִיין ֶאּלָ    .ׁשֶ

  
יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ

ֵבי ַמרָחִזיָנא ְלהוּ  ִליֵדי ּדְ    , ְלִאיְסּפְ
יֵמי ּצִ ִאית ְלהּו ּפַ    ,ּדְ
א    ,ְוֵלית ְלהּו ְמזּוְזּתָ

ֲעִביֵדי :ָקָסַבר ְקָרה הּוא ּדַ    .ְלִחיזּּוק ּתִ
  

   :ֵמיִתיֵבי
ַער" ית ׁשַ    ,ּבֵ

   ,ַאְכַסְדָרה
ֶסת  ְמזּוָזה -ּוִמְרּפֶ יִבין ּבִ    !"ַחּיָ

  
ֵבי ַרב ַאְכַסְדָרה ּדְ    .ּבְ

  
ְייָתא הּואַאְכַסְד  רּוָנא ְמַעּלְ ִאיְנּדְ ֵבי ַרב ּכְ    !ָרה ּדְ

  
ַאְכַסְדָרה רֹוִמיָתא    .ּבְ
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   :ַרב ְיהּוָדהָאַמר  ַרֲחָבהַמר ָא 

י ַהְרִזיֵקי  י ְמזּוזֹות -ּבֵ ּתֵ ׁשְ יב ּבִ    .ַחּיָ
  

י ַהְרִזיֵקי"ַמאי     "?ּבֵ
  

א ָסָבאָאַמר  ּפָ ֵמיּה ּדְ  ַרב ּפָ ְ    :ַרבִמׁשּ
ית ׁשַ  תּוַח ֶלָחֵצרּבֵ    ,ַער ַהּפָ

ַער תּוִחין ְלֵבית ׁשַ    .ּוָבִתים ּפְ
  

 רש"י
   . עמודים:פצימין

. שלשה דפנות סתומות אכסדרה
בלא פתח והרביעית פתוחה 

ל למעלה יש לגמרי מתחת אב
   דופן מעט המחזיק את הסכך:

. הואיל ואין לה פצימין
אוישריא''ש ואותה פתיחה לא 

   פתח הוא:
. הא יש לה פצימין חייבין

בתמיה ואמאי חיזוק לתקרה 
הוא דעבידי הפצימין ולא לשום 

   פתח:
   . שלא תפול:אלא לחזוק תקרה
. אכסדראות אספלידי דבי מר

   דבי רבה:
שעושין בצד . בית קטן בית שער

שערי חצירות ויושב שם שומר 
   הפתח:

   . אלואייר''א:מרפסת
. מדרבנן קשיא חייבת במזוזה

   לאביי:
ההיא דקתני חייבת באכסדרא 

. שיש לה ד' דפנות אלא דבי רב
   שאין מגיעות לסכך:

   . קמבר''א:אינדרונא
. עשויה באכסדרא רומיתא

   חלונות חלונות וקורין לויאי':
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

. בעי לחצר כו' בית שער הפתוח
ב' מזוזות אחת בפתח שמן בית 
שער לבתים ואחת בפתח שמן 

  החצר לבית שער:
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ָנןּתָ     :נּו ַרּבָ
ה ּוְלִקיטֹוִנית" תּוַח ְלִגיּנָ ַער ַהּפָ ית ׁשַ    :ּבֵ

י יֹוֵסי    :אֹוֵמר ַרּבִ
ִקיטֹוִנית    .ִניּדֹון ּכְ

   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 
ַער ֵבית ׁשַ    ."ִניּדֹון ּכְ

  
מּוֵאלוּ  ַרב ְרַוְייהוּ ּדְ  ׁשְ    :ַאְמֵרי ּתַ

ה ְלַבִית  יּנָ יב -ִמּגִ ַחּיָ ִליֵגי ּדְ י ַעְלָמא לֹא ּפְ    .ּכּוּלֵ
   ?ַמאי ַטְעָמא

ַבִית ִהיא יָאה ּדְ    .ּבִ
ִליֵגי י ּפְ    :ּכִ

ה ִית ְלִגיּנָ    :ִמּבַ
ר :ַמר ָסַבר    ,ִקיטֹוִנית ִעיּקָ

ר :ּוַמר ָסַבר ה ִעיּקָ יּנָ    .ּגִ
  

ה ְרַוְייהוּ ּדְ  ַרב יֹוֵסףוְ  ַרּבָ    :ַאְמֵרי ּתַ
י ַעְלָמא  כּוּלֵ ה ּדִ ִית ְלִגיּנָ ָפטּור -ִמּבַ ִליֵגי ּדְ    .לֹא ּפְ

   ?ַמאי ַטְעָמא
ה הּוא ִגיּנָ יְתָחא ּדְ    .ּפִ

ִליֵגי י ּפְ    :ּכִ
ה ְלַבִית יּנָ    – ִמּגִ

ַבִית הּוא :ַמר ָסַבר יָאה ּדְ    ,ּבִ
ּה    . כולה אדעתא דגינה הוא דעבידאּוַמר ָסַבר ּכּוּלָ

  
  ורבא עבדי כרבה ורב יוסף, אביי 

  ורב אשי עביד כרב ושמואל לחומרא. 
    
   :והילכתא   

  כרב ושמואל לחומרא.  
  
  
  
  

@@@@@@@@@@  
   

 רש"י
   . וצריך מזוזה:נדון כקיטוניות
. באויר ואין צריך נדון כבית שער

   מזוזה:
. באותו פתח שבין מגינה לבית

הגינה לבית שער דכ''ע חייב 
דביאת בית שער הוי אותו שער 

ית [לבית שבו נכנסין מן הקיטונ
שער כשרוצים ליכנס לגינה 
ולהכי קרי ליה מבית לגינה ולי 
נראה איפכא מגינה לבית היינו 
פתח הקיטונית] שהבאים מן 
הגינה דרך בית שער נכנסין בו 

   לקטוניות כ''ע לא פליגי דחייב:
. פתח כי פליגי מבית לגינה

החיצון שיוצא מבית [שער] 
לגינה שהיוצאין מן הבית דרך 

   יוצאין בו לגינה: בית שער
. מר סבר עיקר בית שער כו'

לשם כניסת קיטונית נעשה והוי 
כשאר בית שער דעלמא שחייבין 

   כל פתחיו במזוזה:
ומר סבר עיקר בית שער לגינה 

. ליציאה מקיטונית לגינה נעשה
הילכך נדון כאויר ולא כבית 
שער: (מר סבר הפתח לשם 
קיטונית עבידא וחייב במזוזה 

יקרו לשם גינה עביד ומר סבר ע
ופטורה) ל''א ועיקר היא מגינה 
לבית אם כשהוא פותח פתח 
מגינה לבית דהיכר ציר הוי בבית 

   דכ''ע לא פליגי דחייבת:
. וחייב ואף על גב קיטונית עיקר

דציר סובב בגינה דכי אמרינן 
לעיל הלך אחר היכר ציר הני 
מילי בפתח דבין תרי בתי 

קר דתרווייהו עיקר אבל הכא עי
קיטונית ולשמה נעשה חייב ומר 
סבר עיקרו לשם גינה עביד 

  ופטור:
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ָתב ֶאָחד ְמַעּכְ " בֹות זֹו ֶאת זֹו ַוֲאִפיּלּו ּכְ ין ְמַעּכְ ְתִפיּלִ ּבִ ּיֹות ׁשֶ ָרׁשִ ע ּפָ    ."ָבןַאְרּבַ
  

יָטא ׁשִ    !ּפְ
  

   :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ל יּו"ד א ְלקֹוצֹו ׁשֶ    .לֹא ִנְצְרָכא ֶאּלָ

  
יָטא ׁשִ י ּפְ    !ְוָהא ַנּמִ

  
ַרב ְיהּוָדה א ְלִאיָדְך ּדְ    .לֹא ִנְצְרָכא ֶאּלָ

ָאַמר     :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהּדְ
ף ָלּה ֵמ  ִויל מּוּקָ ֵאין ּגְ ל אֹות ׁשֶ עּכָ סּוָלה ַאְרּבַ    .רּוחֹוֶתיָה ּפְ
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ָנן   ב,דל נּו ַרּבָ    :ּתָ

אן  - (דברים יא, יח) 233233233233"ְלטֹוָטפֹת (דברים ו, ח) 232232232232ְלטָֹטפֹת (שמות יג, טז) 231231231231ְלטָֹטפֹתוּ "" עֲהֵרי ּכָ    ,ַאְרּבַ
ְבֵרי  ָמֵעאלּדִ י ִיׁשְ    .ַרּבִ

י ֲעִקיָבא    :אֹוֵמר ַרּבִ
   ,ֵאינֹו ָצִריךְ 

י "ַטט" ַכְתּפִ ִים – ּבְ תַּ    ,ׁשְ
ת" ַאְפִריִקי  "ּפַ ִים –ּבְ תַּ    ."ׁשְ
  
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ֵבם ַעל " ָעהָיכֹול ִיְכתְּ יֵחם ּבְ  ַאְרּבָ ָעהעֹורֹות ְוַיּנִ ים ּבְ  ַאְרּבָ תִּ ָעהּבָ    ?עֹורֹות ַאְרּבָ

ְלמּוד לֹוַמר ין ֵעיֶניךָ " :תַּ רֹון ּבֵ    – ט)-(שמות יג 234234234234"ּוְלִזּכָ
רֹון" י ְלָך ְולֹא ֶאָחד ָא  "ִזּכָ ה ַמְרתִּ לֹׁשָ ַנִים ּוׁשְ    .ִזְכרֹונֹותׁשְ

יַצד    ?ָהא ּכֵ
ָעהּכֹוְתָבן ַעל  יָחן ּבְ  ַאְרּבָ ָעהעֹורֹות ּוַמּנִ עֹור ֶאָחד ַאְרּבָ ים ּבְ תִּ    .ּבָ

יָחן ּבְ  עֹור ֶאָחד ְוִהּנִ ָתָבן ּבְ ָעהְוִאם ּכְ ים  ַאְרּבָ תִּ    ,ָיָצא –ּבָ
ֵהא ֶריַוח ּבֵ  ּיְ    ,יֵניֶהןְוָצִריְך ׁשֶ

ְבֵרי  יּדִ    .ַרּבִ
   :אֹוְמִרים ִמיםֲחָכ וַ 

   .ֵאינֹו ָצִריךְ 
ל ַאַחת ְוַאַחת ין ּכָ יָחה ּבֵ ּנֹוֵתן חּוט אֹו ְמׁשִ ִוין ׁשֶ    ,ְוׁשָ

ר  סּולֹות –ְוִאם ֵאין ֲחִריָצן ִניּכָ    ."ּפְ
  
  

                                                           
ין ֵעיֶניךָ  231   ְוָהָיה ְלאֹות ַעל ָיְדָכה ּוְלטֹוָטפֹת ּבֵ
ין ֵעיֶניךָ  232 ם ְלאֹות ַעל ָיֶדָך ְוָהיּו ְלטָֹטפֹת ּבֵ ְרּתָ   ּוְקׁשַ
ם אָֹתם ְלא 233 ְרּתֶ ֶכם ּוְקׁשַ ה ַעל ְלַבְבֶכם ְוַעל ַנְפׁשְ ָבַרי ֵאּלֶ ם ֶאת ּדְ ְמּתֶ ין ֵעיֵניֶכםוֹ יּו ְלטֹוָטפֹות ַעל ֶיְדֶכם ְוָה ְוׂשַ   ת ּבֵ
ין ֵעיֶניךָ  234 רֹון ּבֵ ְהֶיה ּתֹוַרת ְוָהָיה ְלָך ְלאֹות ַעל ָיְדָך ּוְלִזּכָ ָיד ֲחָזָקה הֹוִצֲאָך ה 'ה ְלַמַען ּתִ י ּבְ ִפיָך ּכִ ְצָרִים: 'ּבְ   ִמּמִ

  רש"י
לטטפת לטטפת לטוטפת הרי 

. מכאן שכותב ד' פרשיות כאן ד'
   בד' בתים:

. באותו מקום טט בכתפי שתים
   קורין לשתים טט:

. ד' חתיכות קלף על ד' עורות
ויניחנה בד' בתים של ד' חתיכות 

   קלף:
. שמפשיטין בד' בתים בעור אחד

עגל קטן [ולוקחים חתיכת עור] 
ין אותו בדפוס שיש בו ומניח

כמין אצבעות ומניחין אותו 
לייבש על הדפוס ונוטלין את 

   הדפוס ונעשים בתים מאליהן:
. שעשה עור ואם כתבן בעור אחד

אחד וכתבו בו ד' פרשיות והניחן 
בד' בתים של עור אחד כמה 

   שפירשנו:
. וצריך שיהא ריוח בין הפרשיות

כשיכתבם שלאחר שכתבן בעור 
למעלה העור כמין אחד יחתוך מ

ד' אצבעות ויניחן בד' בתים 
ויהיה מדובק למטה עור אחד 
כדי שתהא פרשה אחת בבית 

   אחד:
. בתוך הד' בתים של עור ביניהם
   האחד:

. בין כל שנותן חוט או משיחה
   בית ובית:

. החריץ שבין כל ואם אין חריצן
בית ובית אם אינו ניכר מבחוץ 
פסולה כגון אם עשה מחיצות 

ם מבפנים ואין חריץ ניכר הבתי
  מבחוץ:
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ָנןּתָ     :נּו ַרּבָ
יַצד ּכֹוְתָבן"    ?ּכֵ

ל ָיד  ה ׁשֶ ִפּלָ    ,ָבּה ַעל עֹור ֶאָחדּכֹוְת  -תְּ
ַבִית ֶאָחד  יָחּה ּבְ ע עֹורֹות ְוִהּנִ ַאְרּבַ ָתָבּה ּבְ    ,ָיָצא –ְוִאם ּכְ

ק    ,ְוָצִריְך ְלַדּבֵ
ֱאַמר ּנֶ    – ט)-(שמות יג "ְוָהָיה ְלָך ְלאֹות ַעל ָיְדךָ " :ׁשֶ

חּוץ אֹות ַאַחת ִמּבַ ם ׁשֶ ׁשֵ    ,ּכְ
ְפִנים ְך אֹות ַאַחת ִמּבִ    ,ּכַ

ְבֵרי     .י ְיהּוָדהַרּבִ ּדִ
י יֹוֵסי    :אֹוֵמר ַרּבִ

   .ֵאינֹו ָצִריךְ 
   :ַרב יֹוֵסיָאַמר 

יּומֹוֶדה ִלי  ַרּבִ י ְיהּוָדה ּבְ    :ַרּבִ
ל ָיד ין ׁשֶ ִפיּלִ ִאם ֵאין לֹו תְּ    ,ׁשֶ

ל רֹאׁש  ין ׁשֶ ִפיּלִ י תְּ תֵּ   , ְוֵיׁש לֹו ׁשְ
יָחּה  ּטֹוֶלה עֹור ַעל ַאַחת ֵמֶהן ּוַמּנִ    ."ׁשֶ

  
ְייהוּ  !?"מֹוֶדה" לּוְגּתַ    !ַהְיינּו ּפְ
  

   :ָרָבאָאַמר 
ל  ָבָריו ׁשֶ יִמּדְ ייֹוֵסי ָחַזר ּבֹו  ַרּבִ    .ְיהּוָדה ַרּבִ

  
   ?!ֵאיִני

ַלח  ֵמיּה ּדְ  ַרב ֲחַנְנָיהְוָהא ׁשָ ְ י יֹוָחָנןִמׁשּ    :ַרּבִ
ל ָיד  ה ׁשֶ ִפּלָ ל רֹאׁש  -ּתְ ין אֹוָתּה ׁשֶ    ,עֹוׂשִ

ל רֹאׁש  ין -ְוׁשֶ ל ַיד ֵאין עֹוׂשִ    ,אֹוָתּה ׁשֶ
ה ֲחמוּ  ָ דּוׁשּ ֵאין מֹוִריִדין ִמּקְ ה הַר ְלִפי ׁשֶ ה ַקּלָ ָ    !ִלְקדּוׁשּ

  
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

יָקָתא –ָהא  ַעּתִ    ,ּבְ
ָתא -ָהא  ַחְדּתָ    .ּבְ

  
ֲאַמר ָתא ִהיא :ּוְלַמאן ּדַ    ,ַהְזָמָנה ִמיּלְ

ָרא ַאְתֵני ֲעַלְייהּו ֵמִעיּקָ    .ּדְ
  
  

  רש"י
. כל הארבע כותבה על עור אחד

   פרשיות:
   . בד' אגרות:בד' עורות

. את הד' אגרות וצריך לדבק
ביחד בתפירה או בדבק שקורין 

   גלו''ד:
   . סימן:אות

. אפי' לך לא יהא והיה לך לאות
אלא אות אחת דכי הוו בפנים ד' 

ונתונות  אגרות שאינם דבוקות
בבית אחד לאחרים שאין רואין 
אלא חיצון חשוב אות אחת אבל 
לך המשמש בהן וניכר ממשן של 
ד' אגרות כל אחת לבדה הוו ב' 

   אותות:
   . לדבק:אינו צריך

   . יהודה החכם:יהודה ברבי
. (זוגות) תפילין של ויש לו ב'

   ראש העשויין בד' בתים:
. על הד' שטולה עור על אחת מהן

כסה עור אחד ונראין בתים מ
   כבית אחד:

. בידו אע''פ שאין ומניחה
   מדובקות בפנים:

מתוך דבריו של רבי יוסי נשמע 
. ואין צריך שחזר בו רבי יהודה

   לדבק:
תפילין של ראש חמורה 

. שרובו של שדי נעשה קדושתה
(בקשר) בשל ראש שי''ן דל''ת 
אבל בשל זרוע אין אלא יו''ד 

ור שיש שם רצועה קטנה כשיע
רחב אצבע ובסוף ראשה מעט 
כמין יו''ד ועוד כתיב וראו כל 
עמי וגו' ותניא ר''א הגדול אומר 
   אלו תפילין שבראש (לקמן לה:):

. שכבר נקשרו בראש עתיקתא
   אסור להורידן ולעשות של יד:

. בסנהדרין בפרק ולמאן דאמר
   נגמר הדין (דף מז:):
. ומשזימנה הזמנה מילתא היא

רשאי לשנותה  לצורך הראש אין
   לשל יד:

. מעיקרא לשל כגון דאתני עליה
  יד אי צריך להם:

  
  
  
  
  
  
  
  

 

 



168                                      ְסדּוָרה ְּגָמָרא  

        לה, אלה, אלה, אלה, א    ––––לד, ב לד, ב לד, ב לד, ב  . 68
ָנןנּתָ     :ּו ַרּבָ
יַצד ִסְדָרן"    ?ּכֵ
ׁש ִלי" י ְיִביֲאךָ  הְוָהיָ " ,"ַקּדֶ ִמין – "ּכִ    ,ִמּיָ
ַמע" מֹוַע  הְוָהיָ " ,"ׁשְ מֹאל – "ִאם ׁשָ ְ    ."ִמׂשּ
  

ָכא    !ְוָהַתְנָיא ִאיּפְ
  

יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

אן  ל קֹוֵרא -ּכָ    ,ִמיִמינֹו ׁשֶ
אן  ל ֵמִניַח  -ּכָ    .ִמיִמינֹו ׁשֶ

ִסְדָרן    .ְוַהּקֹוֵרא קֹוֵרא ּכְ
  
  

   :ַרבָאַמר  ַרב ֲחַנְנֵאלָאַמר 
ּיֹוֶתיָה  ָרׁשִ סּולֹות –ֶהֱחִליף ּפָ    .ּפְ

  
יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ

ְייָתא ְלָבַרְייָתא^לֹא ֲאָמָרן    א,לה ּוַ א ּגַ ְייָתא ,ֶאּלָ    ,ּוָבַרְייָתא ְלַגּוַ
ְייָתא ְייָתא ְלַגּוַ ּוַ ּה  -ָתא ְלָבַרְייָתא ּוָבַרְיי ,ֲאָבל ּגַ    .ֵלית ָלן ּבָ

  
   :ָרָבא ָאַמר ֵליּה 

ְייָתא ְלָבַרְייָתא ּוַ ָנא ּגַ ְייָתא ,ַמאי ׁשְ לֹא ּוָבַרְייָתא ְלַגּוַ    ?ּדְ
ָבֵעי ְלֶמיֱחֵזי ֲאִויָרא  ַהְך ּדְ    ,לֹא ָקא ָחְזָייא -ּדְ

ֵעי ְלֶמיֱחֵזי ֲאִויָרא  לֹא ָקא ּבָ    .ָקא ָחְזָייא -ְוָהא ּדְ
ַר  יּבְ ְייָתא ַנּמִ ְייָתא ְלַגּוַ    ,ְייָתא ְלָבַרְייָתא ְוַגּוַ

מֹאל ׂשְ ָיִמין ָקא ָחְזָיא ֲאִויָרא ּדִ ָבֲעָיא ְלֶמיֱחֵזי ֲאִויָרא ּדְ    ,ַהְך ּדְ
ָיִמין מֹאל ָקא ָחְזָיא ֲאִויָרא ּדְ    !ְוִדׂשְ

  
א  ָנאֶאּלָ    .ָלא ׁשְ

  
  

  רש"י
   . סדר הנחתן:כיצד סדרן

כאן מימין של קורא כאן מימינו 
. כשהקורא עומד כנגד של מניח

מניח הוי ימינו של זה לשמאל 
   של זה:

. כסדר שהן והקורא קורא כסדרן
כתובין בתורה מוקדם מוקדם 

מאוחר הילכך הא ומאוחר 
דקתני לעיל קדש והיה כי יביאך 
מימין מימינו של קורא קאמר 
דהשתא כשהוא קורא כדרכו 
מימינו לשמאלו ונמצא קוראן 
כסדרן והא דתנא איפכא 
דמשמע קדש והיה כי יביאך 
משמאל אמניח קאמר דהוא 

   ימין של קורא:
  . כדמפרש:החליף

. שכתב והיה כי גוייתא לברייתא
לקדש דנעשית יביאך קודם 
   פנימית חיצונה:

. כגון אם אבל גוייתא לגוייתא
   הקדים שמע לוהיה כי יביאך:

. כגון והיה או ברייתא לברייתא
אם שמוע בשמאל קדש בימין 

  של מניח:
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   :ַרבָאַמר  ַרב ֲחַנְנֵאלָאַמר וְ 

יּתּוָר  ין ּתִ ְתִפיּלִ יַני -א ּדִ ה ִמּסִ    .ֲהָלָכה ְלמֹׁשֶ
  

יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ
ין  ְתִפיּלִ א ּדִ ְרּתָ יַני -ַמְעּבַ ה ִמּסִ    .ֲהָלָכה ְלמֹׁשֶ

  
יְוָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ

ין  ִפיּלִ ל ּתְ י"ן ׁשֶ יַני -ׁשִ ה ִמּסִ    .ֲהָלָכה ְלמֹׁשֶ
  

ֶפר יַע ָחִריץ ִלְמקֹום ַהּתֶ ּגִ ּיַ    .ְוָצִריְך ׁשֶ
  
ָעאַר  ַהְרּדָ יִמי ִמּנְ    :ָאַמר ב ּדִ

ר לֹא ָצִריךְ  ִמְנּכַ יָון ּדְ    .ּכֵ
  

יְוָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ
ֵקיּה  ין ָצִריְך ְלִמיְבּדְ ְתִפיּלִ    ,ַהאי ִקיְלָפא ּדִ

ּה ֵריעּוָתא ִדיְלָמא ִאית ּבָ    .ּדְ
א ה ְוֵליּכָ ּמָ ִתיָבה ּתַ    .ּוְבִעיָנא ּכְ

  
ָעא ַהְרּדָ יִמי ִמּנְ    :ָאַמר ַרב ּדִ

   ,לֹא ָצִריךְ 
ִדיק ָלּה     .קּוְלמּוָסא ּבָ

  

  רש"י
. גשר לאחד שנתן תיתורא

האגרות בבתים דרך הפה הרחב 
שהבתים עשויין כעין בתי ידים 

ס האגרות שקורין גוט''ן ומכני
דרך הפה ונותנם בבתי האצבעות 
וחותך מג' הדפנות מכל אחת 
מעט והד' נשארת ארוכה וכופלה 
לאותו אורך ומטילה על חודן של 
ג' הדפנות ותופר חודן של ג' 
דפנות על רחבו של זה והוא בית 
מושבו של תפילין ונראה כעין דף 

   של גשר:
. כשנותן הרצועה של מעברתא

תיתורא תפילין סביב אותו 
יכפיל הקלף סביב הרצועה כעין 
שעושים לפי המכנסים שלא 
תהא הרצועה קבועה אלא 
כשהוא רוצה מושכה אילך 
ואילך ומאריך ראש זה ומקצר 
ראש זה ולשון מעברתא 
שמעבירה ומושכה לכל צד 

   שירצה:
. לבית חיצונה שי''ן של תפילין

עושין כמין קמטים דקים בקלף 
   ונראין בו כעין שי''ן:
. שבין בית וצריך שיגיע חריץ

לבית עד מקום התפר למטה 
כלומר עד בית מושבו דהיינו 

   תיתורא:
. חריץ למעלה קצת כיון דמינכר

   אין צריך להגיע למקום התפר:
   . קלף:קילפא

   . נקב:ריעותא
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   :ַרב ִיְצָחקַמר ָא 

חֹורֹות  יַני -ְרצּועֹות ׁשְ ה ִמּסִ    .ֲהָלָכה ְלמֹׁשֶ
  

   :ֵמיִתיֵבי
ין" ִפיּלִ ִמיָנן - תְּ א ּבְ ִרין אֹוָתן ֶאּלָ    ,ֵאין קֹוׁשְ

חֹורֹות ין ׁשְ ין ְירּוּקֹות ּבֵ ין ְלָבנֹות ,ּבֵ    .ּבֵ
ַנאי -ֲאדּוּמֹות  ֵני ּגְ ה ִמּפְ    ,לֹא ַיֲעׂשֶ

   ."ְוָדָבר ַאֵחר   
  

ל  ַרב ְיהּוָדהָאַמר  ַתְלִמידֹו ׁשֶ ה ּבְ י ֲעִקיָבאַמֲעׂשֶ ֵכֶלת ַרּבִ ל ּתְ ְלׁשֹונֹות ׁשֶ יו ּבִ ִפיּלָ ר ּתְ ָהָיה קֹוׁשֵ    ,ׁשֶ
ָבר    .ְולֹא ָאַמר לֹו ּדָ

ְלִמידֹו ְולֹא ִמיָחה יק ָרָאה ּתַ ר אֹותֹו ַצּדִ    ?!ּבוֹ  ֶאיְפׁשָ
  

   :לוֹ  235235235235וּ רָאְמ 
   ,ֵהן לֹא ָרָאה אֹותוֹ 

יחוֹ     .ְוִאם ָרָאה אֹותֹו לֹא ָהָיה ַמּנִ
  

ל  נֹו ׁשֶ הֹוְרְקנּוס ּבְ ה ּבְ ן הֹוְרְקנּוסַמֲעׂשֶ י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ ָמן ַרּבִ ל ַאְרּגָ ְלׁשֹונֹות ׁשֶ יו ּבִ ִפיּלָ ר ּתְ ָהָיה קֹוׁשֵ    ,ׁשֶ
ָבר    .ְולֹא ָאַמר לֹו ּדָ

ר נֹו ְולֹא ִמיָחה ּבוֹ  ֶאיְפׁשָ יק ָרָאה ּבְ    ?!אֹותֹו ַצּדִ
  

   :ָאְמרּו לוֹ 
   ,לֹא ָרָאה אֹותוֹ  ,ֵהן

יחוֹ  -ְוִאם ָרָאה אֹותֹו     .לֹא ָהָיה ַמּנִ
  

ֵני ִמיָהא חֹורֹות ּוֵבין ְלָבנֹות" :ָקּתָ ין ׁשְ ין ְירּוּקֹות ּבֵ    !"ּבֵ
  

ָיא    :לֹא ַקׁשְ
אן  ְפִנים –ּכָ    ,ִמּבִ
אן  ח –ּכָ    .ּוץִמּבַ

  
ְפִנים ַמאי ַנאי ְוָדָבר ַאֵחר" :ִאי ִמּבִ א "ּגְ    ?ִאיּכָ

  
ִכין ֵליּה  ִמְתַהּפְ    .ִזיְמִנין ּדְ

  
  

                                                           
 ע"פ גירסת כתב"י. 235

  רש"י
. של עור ולא של משי אלא במינן

  ופשתן:
. מפני גנאי אדומות לא יעשה

רדן הוא ומדם שמא יאמרו ג
חטטיו נצבעו והאדימו 

   הרצועות:
. שמא יאמרו אשתו ודבר אחר

   נדה בעל ונצבעו בדם:
   . דלאו מינן הוא:של תכלת

. אפילו לבנות ודא''ר מבפנים
   יצחק שחורות מבחוץ:

. מה שבפנים דמתהפכין ליה
  בחוץ ונראה האודם:
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   :ָנאּתָ 
עֹות " ין ְמרּוּבָ ִפיּלִ יַני -תְּ ה ִמסִּ    ."ֲהָלָכה ְלמֹׁשֶ
  

אָאַמר  ּפָ    :ַרב ּפָ
ִתְפָרן ּוַבֲאַלְכסֹוָנן    .ּבְ

  
יע ֵליּה     :ֵליָמא ְמַסּיַ

ה ָה " תֹו ֲעגּוּלָ ִפיּלָ ה תְּ ָנה –עֹוׂשֶ    ,ַסּכָ
ּה ִמְצָוה    .(מגילה כד:) "ְוֵאין ּבָ

  
אָאַמר  ּפָ    :ַרב ּפָ
י ַאְמּגּוָזאִתין ַמְתִני ֲעִביָדא ּכִ    .ּדַ

  
  
  
  

  רש"י
. תפילין מרובעות בתופרן

את ריבוען שלא  בתפירתן ישמור
ימשוך חוט התפירה יותר מדאי 
שלא יכווצו ויקצר רחבו שקורין 

   דגרזלי''ר:
. שיהא ריבוען מכוון ובאלכסונן

ארכו כרחבו כדי שיהא להם 
אותו אלכסון שאמרו חכמים 
(סוכה דף ח.) כל אמתא בריבועא 
אמתא ותרי חומשי באלכסונא 
ולא יהא ארכו יתר על רחבו 

   ת פסולין:שאפי' יש להו זויו
. בית מושב תפילתו עגולה

תפילין עגול שאין להם בית 
   מושב אלא כמין דופן ביצה:

. שכשיכנס בפתח ויכה סכנה
ראשו באיסקופה שלא יכנסו 

   התפילין בראשו:
. דמרובעות הלכה ואין בה מצוה
   למשה מסיני:

. שעור בית מושבם כאמגוזא
חדוד ביותר אבל עגול כעגיל 

רה שהרי יש וכטבעת אימא דכשי
  להם [בית] מושב:

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 



172                                      ְסדּוָרה ְּגָמָרא  

        בבבב----לה, אלה, אלה, אלה, א . 72
   :ַרב הּוָנאַמר ָא 

יֶמת ֵני ַטְבָלא ַקּיֶ ּפְ ל ְזַמן ׁשֶ ין ּכָ ִפיּלִ ירֹות - ּתְ ׁשֵ    .ּכְ
  

   :ָאַמר אַרב ִחְסּדָ 
ִים  ּתַ ירֹות –ִנְפְסקּו ׁשְ ׁשֵ    ,ּכְ

לֹׁש  סּולֹות –ׁשָ    .ּפְ
  

   :ָרָבאָאַמר 
ָאְמַרּתְ  ירֹות" :ָהא ּדְ ׁשֵ ִים ּכְ ּתַ    – "ׁשְ

א ֶנֶגד ֶזה :לֹא ֲאָמָרן ֶאּלָ לֹא ּכְ    ,ֶזה ׁשֶ
ֶנֶגד ֶזה  סּולֹות –ֲאָבל ֶזה ּכְ    .ּפְ

ֶנֶגד ֶזה  י לֹא ֲאָמָרן ֶאלָּ  -ְוֶזה ּכְ ָתאַנּמִ ַחְדּתָ    ,א ּבְ
יָקָתא  ַעּתִ ּה  -ֲאָבל ּבְ    .ֵלית ָלן ּבָ

  
יָאַמר ֵליּה  ּיֵ    :ַרב יֹוֵסףלְ  ַאּבַ

ָתא ְמָיין ַחְדּתָ    ?ֵהיֵכי ּדָ
יָקָתא ְמָיין ַעּתִ    ?ְוֵהיֵכי ּדָ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

ְלָחא ַוֲהַדר ָחִלים  ׁשִ יּה ּבְ י ַמיְתֵלי ּבֵ ל ֵהיָכא ּכִ יָקָתא –ּכָ    ,ַעּתִ
ָתא –יָדְך ְוִא     .ַחְדּתָ
  

   ִמי,נַ י ְוִא    ב,לה
ָתא ְתֵריּה ַחְדּתָ ִמְתָנא ַאְתָייה ַאּבַ יּה ּבְ ִכי ַמיְתֵלי ּבֵ ל ֵהיֵכי ּדְ    ,ּכָ

יָקָתא –ְוִאיָדְך     .ַעּתִ
  

  רש"י
   . זהו עור של בתים:טבלא
   . שני דפנות בשני בתים:שתים

. כגון שנפסק זה שלא כנגד זה
בית ראשון ובית ג' ואחד שלם 
ביניהם זה כנגד זה [בתים 
הסמוכות] ל''א זה כנגד זה בתוך 
אויר חריץ אחד נפסק דופן בית 

לא זה ודופן בית שכנגדו זה ש
כנגד זה שנפסק זה באויר אחד 
וזה באויר אחר שאין קרע רואה 
את חבירו שהבית מפסיק 

   ביניהן:
. ב' בתים הסמוכים לא אמרן
   דפסולים:
. ונפסקו ודאי עור בחדתתא

   מקולקל הוא:
. כשאוחז בעור דמתלי בשילחא

   ומפשט:
. כשמניחן חוזר והדר חלים

   וכווץ:
. עור כמו (ויקרא א) שילחא
   ט וישלח:והפשי

. לשון (אף ע''ג דהדר) חלים
   חיבור שמחבר הקמט למקומו:
. א''נ כל היכי דמיתלי במתנא

כשאוחז אדם ברצועה התלויה 
בהן ואתו תפילין אבתריה ואינן 
נתקין חדתא ואידך שנתקין 
עתיקא ל''א אתיא אבתריה 

  שמתפשט העור הויא חדתתא:
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יַא  ּיֵ יּה ּדְ  ּבַ י ַרב יֹוֵסףֲהָוה ָיִתיב ַקּמֵ ְתִפיּלֵ ִסיק ֵליּה ְרצּוָעה ּדִ    ,ִאיּפְ

   ?ַמהּו ְלִמיְקְטֵריּה  :ָאַמר ֵליּה 
  

   :ָאַמר ֵליּה 
ם" ְרתָּ ִתיב "ּוְקׁשַ ה ,ּכְ ּמָ יָרה ּתַ ֵהא ְקׁשִ ּתְ    .ׁשֶ
  

ַרב יֹוֵסף ָאַמר ֵליּה  ֵריּה ּדְ ילְ  ַרב ַאָחא ּבְ ִ    :ַרב ַאׁשּ
יֵליּה ִלְתִפיָרה ְלַגאו ֵריּה ְוַעּיְ    ?ַמהּו ְלִמיְתּפְ

  
   :ָאַמר

ַבר א ּדָ    .ּפּוק ֲחֵזי ַמה ַעּמָ
  

  רש"י
. שתהא הקשירה קשירה תמה

ואם יש קשר אחר ברצועה  נאה
לבד מקשר שקושרין בראש תו 
לא הויא קשירה יפה לשון אחר 
קשירה תמה רצועה שלימה ולא 

   קשורה:
. שלא ועייליה לתפירה לגאו

   יראה ויהא כשלימה:
. וכיון דאין נוהגין מה עמא דבר
  כן לא תעשה:
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אַמר ָא  ּפָ    :ַרב ּפָ

ירֹות ׁשֵ י ְרצּועֹות ּכְ ְרּדּוּמֵ    .ּגַ
  

ָתא ִהיא    ,ְוַלאו ִמיּלְ
ָאְמֵרי  יאִמּדְ י ִחּיָ ֵני ַרּבִ י ֵאזֹוב  :ּבְ ֵכֶלת ְוַגְרּדּוּמֵ י ּתְ ְרּדּוּמֵ יִרין –ּגַ ׁשֵ    .ּכְ

י ִמְצָוה ִניְנהוּ  -ָהָתם  ִמיׁשֵ ַתׁשְ    ,הּוא ּדְ
ַתׁשְ  ה ִניְנהּו ֲאָבל ָהָכא ּדְ ָ י ְקדּוׁשּ    .לֹא -ִמיׁשֵ

  
יעּוָרא ִאית ְלהּו ׁשִ ָלל ּדְ    .ִמּכְ

יעּוַרְייהוּ  ה ׁשִ    ?ְוַכּמָ
  

ר ָחָמאָאַמר     :ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר  ָרִמי ּבַ
ע ְצֵרָדה    .ַעד ֶאְצּבַ

  
ֲהָנא פּוף –ַמְחֵוי  ַרב ּכַ    .ּכָ

  
י ִ ׁשּוט –ַמְחֵוי  ַרב ַאׁשּ    .ּפָ

  
ה ֵדי ְלהוּ  ָקַטר ְלהוּ  ַרּבָ יט ְוׁשָ    .ּוָפׁשִ

  
ר ַיֲעקֹב ית ְלהוּ  ַרב ַאָחא ּבַ    .ָקַטר ְלהּו ּוְמַתּלֵ

  
ָנא ַרּבָ ֵריּה ּדְ ִדיָדן ַמר ּבְ    .ָעִביד ּכְ

  
  

  רש"י
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

  רש"י
. מה שתולה מן גרדומי רצועות

רו בראש הרצועות לאחר שנתקש
אם נפסק מאותן שירים 
ונשתיירו גרדומין כשירין 

   גרדומין היינו שירים:
. מפרש בפרק שיעור תכלת

התכלת (לקמן דף לח:) ושיעור 
אזוב מפרש בפ''ק דסוכה (דף 

   יג.):
   . (שירי) שיריהן:גרדומים

. מכלל דאית להו שיעורא
לתליית הרצועות לבר הקשר 

   מדמני להו שירים לגרדומין:
. [אורך הרצועה תהא וי כפוףמח

עודפת על הקשר] כמה שיכול 
   לפשוט מאצבע עד אמה:

. כמה שיכול לפשוט מגודל פשוט
ועד אצבע דלגבי (פשיטת) אצבע 
וגודל הויא בפשיטה ולגבי אמה 
ואצבע בכפיפה לפי שמאצבע 
לגודל מתפשט יותר הרבה מבין 
אצבע לאמה. צרדה לשון צרתא 

אצבע  דדא צרה של אגודל והיינו
   הסמוך לגודל:

. כשמניח תפילין קשר ליה רבה
ברישיה ושירי הרצועות פשיט 
ושדי להו ותולין על כתיפו 

   מאחריו:
. לרצועות התלויות ומתלית להו

היה גודלן ומשלשן טרני''ם 
   בלע''ז:

. כמנהג שלנו [ותולין כדידן
  לפניו]:
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יַלתַמר ָא  ר ׁשִ מּוֵאל ּבַ ַרב ׁשְ ֵריּה ּדְ ֵמיּה ּדְ  ַרב ְיהּוָדה ּבְ ְ    :ַרבִמׁשּ

ין  ִפיּלִ ל ּתְ ר ׁשֶ יַניֲהָלָכה ְלמֹ  -ֶקׁשֶ ה ִמּסִ    .ׁשֶ
  

   :ַרב ַנְחָמןָאַמר 
   .ְונֹוֵייֶהן ְלַבר

  
י ִ יּה ּדְ  ַרב ַאׁשּ    ,ַמר זּוְטָראֲהָוה ָיִתיב ַקּמֵ

ין ְתִפיּלִ ָכא ֵליּה ְרצּוָעה ּדִ    ,ִאיְתַהּפְ
   "?ְונֹוֵייֶהן ְלַבר"לֹא ָסַבר ָלּה ַמר  :ָאַמר ֵליּה 

  
   :ָאַמר ֵליּה 

אי ְעּתַ    .ַלאו ַאּדַ
  
  
ךָ ְוָראּו " ם ה' ִנְקָרא ָעֶליָך ְוָיְראּו ִמּמֶ י ׁשֵ י ָהָאֶרץ ּכִ ל ַעּמֵ    .י)-(דברים כח "ּכָ
  

ְנָיא    :ּתַ
דֹול " י ֱאִליֶעֶזר ַהּגָ    :אֹוֵמרַרּבִ

רֹאׁש  ּבָ ין ׁשֶ ִפיּלִ    .ֵאּלּו תְּ
  
  
י ְוָרִאיָת ֶאת ֲאחֹוָרי" ּפִ   .כג)-(שמות לג "ַוֲהִסרֹוִתי ֶאת ּכַ
  

ר ּבִ ָאַמר  יָאַמר  יְזָנאַרב ָחָנא ּבַ ְמעֹון ַרּבִ    :ֲחִסיָדא ׁשִ
ֶהְרָאה לֹו  ד ׁשֶ דֹוׁש ְמַלּמֵ רּוךְ  ַהּקָ ין הּוא ּבָ ִפיּלִ ל ּתְ ר ׁשֶ ה ֶקׁשֶ    .ְלמֹׁשֶ

  
   :ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ֵהא ְלַמְעָלה ּיְ ין ָצִריְך ׁשֶ ִפיּלִ ל ּתְ ר ׁשֶ ה - ֶקׁשֶ ָרֵאל ְלַמְעָלה ְולֹא ְלַמּטָ הּו ִיׂשְ ּיְ ֵדי ׁשֶ    .ּכְ
ִנים  י ּפָ ַלּפֵ ֵהא ּכְ ּיְ ָרֵאל ְלָפִנים ְולֹא ְלָאחֹור -ְוָצִריְך ׁשֶ הּו ִיׂשְ ּיְ ֵדי ׁשֶ    .ּכְ

  
  
  

  רש"י
ם . שישיקשר של תפילין

הרצועות על ראשו [בענין] שיהא 
דל''ת כדי שיהא שדי נראה 
עליהן דשי''ן נראה בקמט בית 
חיצונה שכפל הקלף כעין שי''ן 
ודל''ת נראה בקשר ויו''ד נראה 
באותו של יד כמין רצועה קטנה 

   וראשה כפוף מעט כמין יו''ד:
. השם יהא נראה ונוייהן לבר

מבחוץ לשון אחר נוייהן של 
חלוקות מצד א'  רצועות שהן

וצבועות שחורות והוא נוייהן 
וראיה לדבר מדאמרינן 
איתהפיכא ליה רצועה דתפילין 
א''ל ולא סבר לה מר ונוייהן לבר 
והכי אמרינן לעיל שמבפנים מאי 
גנאי ודבר אחר איכא זימנין 
דמתהפכין אלמא כה''ג הוי 
מתהפכין שנהפך צד הרצועה 

   התחתון למעלה ונראה:
שלא היתה  .איתהפכא ליה

   הדל''ת ניכרת מבחוץ:
   . שוגג הייתי:לאו אדעתאי

שם ה' נקרא עליך אלו תפילין 
. שכתוב בו רוב השם של ראש

   שי''ן ודל''ת:
. מאחורי העורף קשר של תפילין

והקב''ה מניח תפילין כדאמר 
לעיל דמשום תפילין ש''ר יראו 
העובדי כוכבים כדכתיב ויראו 

   ממך:
ולא למטה . בגובה הראש למעלה
   בצואר:

. ממול עורף ולא כלפי פנים
בצידי הראש ל''א כלפי פנים 
שיהא הקשר מבפנים והנוי של 
דל''ת מבחוץ כדאמרן ונוייהן 

  לבר:
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        בבבבלה, לה, לה, לה,  . 76
יְדִריַמר ָא  ר ּבִ מּוֵאל ּבַ    ,ַרבָאַמר  ַרב ׁשְ

י ַאָחא ֲאִריָכאְוָאְמֵרי ָלּה ָאַמר     ,ַרב הּוָנאָאַמר  ַרּבִ
ָיאְוָאְמֵרי ָלּה ָאַמר  מּוֵאל ָאַמר ַרב ְמַנׁשְ    :ׁשְ

ין ֵמֵאיָמַתי ְמָבֵרְך ֲעֵליֶהן ִפיּלִ    ?ּתְ
ַעת ֲהָנָחָתן ְ    .ִמׁשּ

  
   ?!ֵאיִני

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהְוָהא ָאַמר     :ׁשְ
יָתן ּיָ ן ְמָבֵרְך ֲעֵליֶהן עֹוֵבר ַלֲעׂשִ ְצֹות ּכּוּלָ ל ַהּמִ    !ּכָ

  
י ּיֵ ְרַוְייהוּ  ָרָבאוְ  ַאּבַ ָאְמֵרי ּתַ    :ּדְ

ַעת ֲה  ְ יָרהִמׁשּ ַעת ְקׁשִ    .ָנָחה ְוַעד ׁשְ
  
  
  
  
   

  רש"י
   . שם:בידרי

מאימתי מברך עליהן משעת 
   . משמע לאחר שהניחן:הנחתן

. מאי אביי ורבא דאמרי תרוייהו
משעת הנחתן דקאמר משעת 

חה ועד שעת קשירה דכיון הנ
דעדיין לא קשרן עובר לעשייתן 

  הוא:
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        לו, אלו, אלו, אלו, א . 77
אָאַמר    א,ול    :ַרב ִחְסּדָ

ה  ה ִלְתִפיּלָ ִפיּלָ ין ּתְ    .חֹוֵזר ּוְמָבֵרךְ  -ָסח ּבֵ
  

   ,יןִא  –ָסח 
   .לֹא –לֹא ָסח 

ַלח  יאְוָהא ׁשָ ַרב הּוָנא ַרב ִחּיָ ֵריּה ּדְ ֵמיּה ּדְ  ּבְ ְ י יֹוָחָנןִמׁשּ    :ַרּבִ
ה ׁשֶ  ִפיּלָ רּוְך  :ל ָיד אֹוֵמרַעל ּתְ ין. ... ּבָ ִפיּלִ ין ַעל ּתְ ִפיּלִ נּו ְלָהִניַח ּתְ ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ   ֲאׁשֶ

ל רֹאׁש אֹוֵמרַעל  ין ׁשֶ ִפיּלִ רּוְך  :ּתְ ין... ּבָ ִפיּלִ נּו ַעל ִמְצַות ּתְ ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ   !ֲאׁשֶ
  

י ּיֵ ָאְמֵר  ָרָבאוְ  ַאּבַ ְרַוְייהוּ ּדְ    :י ּתַ
   .ְמָבֵרְך ַאַחת -לֹא ָסח 

ִים -ָסח  ּתַ    .ְמָבֵרְך ׁשְ
  

ָנא    :ּתָ
ה " ה ִלְתִפיּלָ ִפיּלָ ין תְּ ָידוֹ  -ָסח ּבֵ    ,ֲעֵביָרה ִהיא ּבְ

ְלָחָמה 236236236236ְוחֹוֵזר ָעֶליָה ֵמֶעְרֵכי    ."ַהּמִ
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  רש"י
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        לו, אלו, אלו, אלו, א . 78
   :ָנאּתָ 
הּוא ֵמִניַח " ׁשֶ ל ָיד ְוַאַחר ּכָ  -ּכְ ל רֹאׁש ֵמִניַח ׁשֶ    .ְך ֵמִניַח ׁשֶ

הּוא חֹוֵלץ  ל ַיד -ּוְכׁשֶ ְך חֹוֵלץ ׁשֶ ל רֹאׁש ְוַאַחר ּכַ    ."חֹוֵלץ ׁשֶ
  

ָלָמא  ׁשְ ל רֹאׁש "ּבִ ְך ֵמִניַח ׁשֶ ל ָיד ְוַאַחר ּכָ הּוא ֵמִניַח ֵמִניַח ׁשֶ ׁשֶ    ,"ּכְ
ְכִתיב ם ְלאֹות ַעל ָיֶדךָ " :ּדִ ְרתָּ ין ֵעיֶניךָ ְוָהיּו ְלטֹוָטפֹ " :ַוֲהַדר "ּוְקׁשַ     .ח)-(דברים ו "ת ּבֵ

א  ל ָיד"ֶאּלָ ְך חֹוֵלץ ׁשֶ ל רֹאׁש ְוַאַחר ּכָ הּוא חֹוֵלץ חֹוֵלץ ׁשֶ ׁשֶ    ?ְמָנָלן – "ּכְ
  

הָאַמר     :ַרּבָ
ָרא ִלי ַרב הּוָנא    :ַאְסּבְ

ין ֵעיֶניךָ " :ָאַמר ְקָרא ין ֵעיֶניָך  "ְוָהיּו ְלטֹוָטפֹת ּבֵ ּבֵ ל ְזַמן ׁשֶ ּתַ  -ּכָ    .ִיםְיהּו ׁשְ
  
  

  רש"י
. בין של יד בין תפילה לתפילה

לשל ראש דסיפר קודם שיניח 
   אותן על הראש:

   . דבשל יד מתחיל להניח:להניח
. דעכשיו גומר את מצות תפילין

   המצוה:
. אין מברך אלא על של יד לא סח

   :בלבד
. כדשלח רב סח מברך שתים

   חייא:
. ולא סח בין תפילה לתפילה

בירך על של ראש אלא סמך על 
   ברכה ראשונה:

עבירה היא בידו וחוזר עליה 
. כדאמרינן מערכי המלחמה

בפרק משוח מלחמה (סוטה 
מד:) הירא ורך הלבב מעבירות 

   שבידו:
. משמע שתים כל זמן שיהו והיו

ן בין עיניך יהו שתים כל זמ
שאותן של ראש מונחים אותן 
של יד נמי מונחין אלמא דראש 

  חליץ ברישא:
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        בבבב----לו, אלו, אלו, אלו, א . 79
ָנןּתָ     :נּו ַרּבָ
ין ֵמֵאיָמַתי ְמָבֵרְך ֲעֵליֶהן" ִפיּלִ    ?תְּ

ַעת ֲהָנָחָתן ְ    .ִמׁשּ
יַצד    ?ּכֵ

א יֹאְבדּו  ּמָ ֶרְך ּוִמְתָייֵרא ׁשֶ ים ָלֵצאת ַלּדֶ ּכִ יָחן –ָהָיה ַמׁשְ    ,ַמּנִ
ֶהן ּוְמָבֵרְך ֲעֵליֶהן ֵמׁש ּבָ ן ְמַמׁשְ יַע ְזַמּנָ ּגִ ּיַ    .ּוְכׁשֶ

  

יָחן    ?ְוַעד ָמַתי ַמּנִ
ה ַקע ַהַחּמָ ׁשְ תִּ    .ַעד ׁשֶ

י ַיֲעקֹב    :אֹוֵמר ַרּבִ
ּוק ְכֶלה ֶרֶגל ִמן ַהׁשּ תִּ    .ַעד ׁשֶ

   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 
יָנה    .ַעד ְזַמן ׁשֵ

י ַיֲעקֹבוְ 237237237237 ֲחָכִמיםּומֹוִדים     :ַרּבִ
ֵנס ְלֵבית א אֹו ִליּכָ סֵּ ִאם ֲחָלָצן ָלֵצאת ְלֵבית ַהּכִ ה  ׁשֶ ְקָעה ַחּמָ ְרָחץ ְוׁשָ    –ַהּמֶ

   ."ׁשּוב ֵאינֹו חֹוֵזר ּוְמִניָחן
  

   :ַרב ַנְחָמןָאַמר 
י ַיֲעקֹב ַרּבִ    .ֲהָלָכה ּכְ

  
א ר ַרב הּוָנאוְ  ַרב ִחְסּדָ ה ּבַ א ַרּבָ אּוְרּתָ הּו ּבְ    .ְמַצּלּו ּבְ

  
ָאְמֵרי א ּדְ    :ִאיּכָ

  
יֵאין ֲהָלָכה כְּ     .ַיֲעקֹב ַרּבִ

   
אְוָהא    ב,לו ר ַרב הּוָנאוְ  ַרב ִחְסּדָ ה ּבַ א ַרּבָ אּוְרּתָ הּו ּבְ    !ְמַצּלּו ּבְ

  
ִליָגא    .ַההּוא ּפְ

  
ר ַרב הּוָנא ָהֵכי ה ּבַ    ?ּוִמי ָאַמר ַרּבָ

ר ַרב הּוָנאְוָהא ָאַמר  ה ּבַ    :ַרּבָ
יָכה  יָכה ָסֵפק לֹא ֲחׁשֵ    .לֹא חֹוֵלץ ְולֹא ֵמִניַח  -ָסֵפק ֲחׁשֵ

יָכה אי ֲחׁשֵ    !חֹוֵלץ – ָהא ַוּדַ
  

ַמר ת ִאיּתְ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ    .ָהָתם ּבְ
  

   ?ַמאי ָקָסַבר
ין  ִפיּלִ ין -ִאי ָקָסַבר ַלְיָלה ְזַמן ּתְ ִפיּלִ י ְזַמן ּתְ ת ַנּמִ ּבָ    !ׁשַ

ין  ִפיּלִ ת ַלאו ְזַמן ּתְ ּבָ ין -ִאי ָקָסַבר ׁשַ ִפיּלִ י ַלאו ְזַמן ּתְ    !ַלְיָלה ַנּמִ
ּבָ  ֲעָטא ׁשַ ִמּמַ ֵמֵהיָכא ּדְ ֲעֵטי ֵלילֹות ,תּדְ    .ֵמָהָתם ִמּמַ

ַתְנָיא    :ּדְ

ִמים ָיִמיָמה"" ה ַהּזֹאת ְלמֹוֲעָדּה ִמּיָ ַמְרתָּ ֶאת ַהחּוּקָ    – "ְוׁשָ
   ,ְולֹא ֵלילֹות - "ָיִמים"
ִמים" ל ָיִמים - "ִמּיָ תֹות ְוָיִמים טֹוִבים ,ְולֹא ּכָ ּבָ ָרט ְלׁשַ    ,ּפְ

ְבֵרי  ִליִליּדִ י יֹוֵסי ַהּגְ    .ַרּבִ
   :אֹוֵמר י ֲעִקיָבאַרּבִ 

ה" :לֹא ֶנֱאַמר ְלַבד זוּ  "חּוּקָ א ְלֶפַסח ּבִ    !"ֶאּלָ
  

ַנְפָקא ֵליּה לְ  יַנְפָקא ֵליּה ֵמֵהיָכא ּדְ    .ֲעִקיָבא ַרּבִ
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  רש"י
. שהניחן קודם עמוד תפילין

השחר מברך עליהן משעת 
הנחתן משעת זמן הנחתן דאמר 
בפרק קמא דברכות (דף ט:) 
בק''ש אחרים אומרים משיראה 
חבירו מרחוק ד' אמות ואמרינן 
 התם לתפילין כאחרים כלומר

   להנחת תפילין כאחרים:
   . אם ישאם בידו:שמא יאבדו

   . בראשו:מניחם
. דהוי כאילו ממשמש בהו

   מניחן:
. לאחר שתכלה רגל מן השוק

   שחשכה:
מודים חכמים לרבי יעקב שאם 

. דלילה חלצן כו' אין חוזר ומניחן
לאו זמן תפילין הוא כדאמרינן 

   לקמן:
. תפלת ערבית מצלו בהו באורתא

   כר' יעקב:
. אם מונחין ולא מניח לא חולצין

  אם חלוצין:
ה''ג מימים ולא כל ימים כו': 

. וה''ק עשה אלא לפסח בלבד
   פסח משנה לשנה:

. כלומר לעולם קסבר נפקא ליה
לילה זמן תפילין הוא ושבת 
מימעיט ליה מהיכא דנפקא ליה 

  לר' עקיבא:
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ַתְנָיא    :ּדְ
י ֲעִקיָבא"    :אֹוֵמר ַרּבִ

תֹות ּוְבָיִמים טֹוִבים ּבָ ׁשַ ין ּבְ ִפיּלִ    ?ָיכֹול ָיִניַח ָאָדם תְּ
ְלמּוד  ין ֵעיֶניךָ " :לֹוַמרתַּ   . טז)-(שמות יג "ְוָהָיה ְלאֹות ַעל ָיְדָך ּוְלטֹוָטפֹת ּבֵ

ִריִכין אֹות ּצְ    ,ִמי ׁשֶ
תֹות ְוָיִמים טֹוִבים  ּבָ ֵהן ּגּוָפן אֹות -ָיְצאּו ׁשַ    ."ׁשֶ

  
  

י ֶאְלָעָזרָאַמר     :ַרּבִ
ה  ִקיַעת ַהַחּמָ ין ַאַחר ׁשְ ִפיּלִ ִניַח ּתְ ל ַהּמֵ העֹוֵבר ּבַ  -ּכָ    .ֲעׂשֵ

  
י יֹוָחָנןוְ     :ָאַמר ַרּבִ

ַלאו    .עֹוֵבר ּבְ
  

יֵליָמא ּבְ  יָאִבין ָאַמר  ַרּבִ    ?ִאיְלָעא ָקא ִמיְפְלֵגי ַרּבִ
ָאַמר  י ָאִביןּדְ י ִאיְלָעאָאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ

ֱאַמר ּנֶ ל ָמקֹום ׁשֶ ֶמר" :ּכָ ָ ן" "ִהׁשּ ה - "ַאל"וְ  "ּפֶ א לֹא ַתֲעׂשֶ    .ֵאינֹו ֶאּלָ
ַמר  יִאית ֵליּה ּדְ  -ּדְ    ,ָאִבין ַרּבִ
יֵלית ֵליּה ּדְ  -ּוַמר     .ָאִבין ַרּבִ

  
   ,לֹא

י ָאִבין ָאַמר  ַרּבִ י ַעְלָמא ִאית ְלהּו ּדְ כּוּלֵ יּדְ    ,ִאיְלָעא ַרּבִ
ָהא ָקא ִמיְפְלֵגי    :ְוָהָכא ּבְ

ֶמר" :ַמר ָסַבר ָ ַלאו  "ִהׁשּ ֶמר"וְ  ,ַלאו –ּדְ ָ ה  "ִהׁשּ ֲעׂשֵ ה –ּדַ    .ֲעׂשֵ
ֶמר" :ר ָסַברּוַמ  ָ ה  "ִהׁשּ ֲעׂשֵ י ַלאו -ּדַ    .ַנּמִ

  
  

י ֶאְלָעָזרְוָאַמר     :ַרּבִ
ר ְמָרן מּוּתָ    .ְוִאם ְלׁשָ

  
   :ָרִביָנאְוָאַמר 

יּה ּדְ  יֲהָוה ָיִתיְבָנא ַקּמֵ ִ ךְ  ַרב ַאׁשּ ין ,ְוָחׁשַ ִפיּלִ    .ְוֵהִניַח ּתְ
ֵעי ְלהּו ַמר :ְוָאְמֵרי ֵליּה  ְמָרן ָקא ּבָ    ?ְלׁשָ

   .יןִא  :ר ִליְוָאַמ 
ְמָרן הּוא ַלאו ְלׁשָ יּה ּדְ    .ַוֲחִזיֵתיּה ְלַדְעּתֵ

ן ,ֲהָלָכה :ָקָסַבר    .ְוֵאין מֹוִרין ּכֵ
  
  
  

ר ַרב הּוָנאָאַמר  ה ּבַ    :ַרּבָ
ָעה ָכל ׁשָ ין ּבְ ִפיּלִ ּתְ ֵמׁש ּבַ יב ָאָדם ְלַמׁשְ    ,ַחּיָ

יץ    ,ַקל ָוחֹוֶמר ִמּצִ
יץ א ַא  ,ּוַמה ּצִ ֵאין ּבֹו ֶאּלָ ָרה ַאַחתׁשֶ    ,ְזּכָ

ִמיד" :ָאְמָרה ּתֹוָרה ּנוּ  - (שמות כח, כח) "ְוָהָיה ַעל ִמְצחֹו תָּ ְעּתֹו ִמּמֶ יַח ּדַ ּסִ לֹא ּתַ    ,ׁשֶ
ה  רֹות ַהְרּבֵ ֶהן ַאְזּכָ ׁש ּבָ ּיֵ ין ׁשֶ ִפיּלִ ה -ּתְ ה ְוַכּמָ ּמָ    !ַעל ַאַחת ּכַ

  
  

  רש"י
. בין הקב''ה שהן עצמן אות

) כי לישראל דכתיב (שמות לא
   אות היא וגו':

. דכתיב ושמרת וכל עובר בלאו
   השמר לא תעשה הוא:

. רבי אלעזר השמר דלאו לאו
סבר השמר דכתיב במילתא 
דמזהר רחמנא לא תעשה הוי 
לאו גמור ללקות כגון (דברים 
כד) השמר בנגע צרעת דמשמע 
שלא יקוץ בהרתו וכן (שמות לד) 
השמר לך פן תכרות ברית וגו' 

שה כגון האי אבל השמר דע
דמשמע לעשות תפילין עשה 

   הוא:
. שלא יאבדו מותר ואם לשומרן

להניחן אפילו לאחר שקיעת 
   החמה:

. דלילה זמן תפילין קסבר הלכה
   הוא:

. שמא ישכחם וישן ואין מורין כן
בהן מדקאמר ליה לשומרן 

   קבעינא:
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ָנןּתָ     :נּו ַרּבָ
מֹאל - )(דברים ו, ו "ָיֶדךָ ""    .זֹו ׂשְ

א ָיִמין מֹאל אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ ה אֹוֵמר ׂשְ    ?ַאתָּ
ְלמּוד לֹוַמר ַמִים" :תַּ ָחה ׁשָ    .יג)-(ישעיה מח"ַאף ָיִדי ָיְסָדה ֶאֶרץ ִויִמיִני ִטּפְ

ַלְחָנה ִויִמיָנּה ְלַהְלמּות ֲעֵמִלים" :ְואֹוֵמר ׁשְ ֵתד תִּ   .כו)-(שופטים ה "ָיָדּה ַלּיָ
הָלּמָ " :ְואֹוֵמר ֶרב ֵחיְקָך ַכּלֵ יב ָיְדָך ִויִמיֶנָך ִמּקֶ   .יא)-(תהילים עד "ה ָתׁשִ

י יֹוֵסי ַהחֹוֵרם   א,לז    :אֹוֵמר ַרּבִ
ְקָרא ָיד ּנִ    ,ָמִצינּו ָיִמין ׁשֶ

ֱאַמר ּנֶ ית ָאִביו ַיד ְיִמינוֹ " :ׁשֶ י ָיׁשִ ְרא יֹוֵסף ּכִ   .יז)-(בראשית מח "ַוּיַ
  

   ?ְוִאיָדךְ 
  

ֵרי ,ֵריִאיּקְ  "ַיד ְיִמינוֹ "    .ָיד ְסָתָמא לֹא ִאיּקְ
  

י ָנָתן    :אֹוֵמר ַרּבִ
   .ֵאינֹו ָצִריךְ 

ם" :ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר ְרתָּ ם...  ּוְקׁשַ   .ח)-(דברים ו "ּוְכַתְבתָּ
ִתיָבה  ָיִמין –ַמה ּכְ    ,ּבְ
יָרה  ָיִמין –ַאף ְקׁשִ    .ּבְ

ָיִמין יָרה ּבְ ְקׁשִ מֹאל ִהיא ,ְוֵכיָון ּדִ ׂשְ    ."ֲהָנָחה ּבִ
  
יוְ  מֹאל ְמָנא ֵליּה  ַרּבִ ִבׂשְ    ?יֹוֵסי ַהחֹוֵרם ֲהָנָחה ּדְ
  

ַנְפָקא ֵליּה לְ  יַנְפָקא ֵליּה ֵמֵהיָכא ּדְ    .ָנָתן ַרּבִ
  

י ִ    :ָאַמר ַרב ַאׁשּ
ָהה ֵה"י ּכֵ ִתיב ּבְ    .ִמָיְדָכה ּכְ

  
א ָאַמר ֵליּה  י ַאּבָ ילְ  ַרּבִ ִ    :ַרב ַאׁשּ

ּכַֹח  ּבַ    ?ְוֵאיָמא ָיְדָך ׁשֶ
  

   :יּה ָאַמר לֵ 
ֵחי"ת ִתיב ּבְ    ?!ִמי ּכְ

  
ֵאי ַתּנָ    :ּכְ

ֵה"י  "ָיְדָכה"" מֹאל -ּבְ    .זֹו ׂשְ
   :אֹוְמִרים ֲאֵחִרים

ם - "ָיְדךָ " יּדֵ    ."ְלַרּבֹות ֶאת ַהּגִ
  

ְנָיא ִאיָדךְ     :ּתַ
ין" ִפיּלִ טּור ִמן ַהתְּ    .ֵאין לֹו ְזרֹוַע ּפָ

   :יםאֹוֵמִר  ֲאֵחִרים
םְלַרּבֹות ֶאת ַה  - "ָיְדָכה" יּדֵ    ."ּגִ
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ר " יִמינוֹ  -ִאטֵּ ין ּבִ ִפיּלִ מֹאלוֹ  ,ֵמִניַח תְּ הּוא ׂשְ    ."ׁשֶ
  

   :ְוָהַתְנָיא
מֹאלוֹ " ׂשְ ל ָאָדם ,ֵמִניַח ּבִ ל ּכָ מֹאלֹו ׁשֶ הּוא ׂשְ    ."ׁשֶ
  

יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ
י ָיָדיו ּתֵ ׁשְ ׁשֹוֵלט ּבִ ְנָיא ַהִהיא ּבְ י ּתַ    .ּכִ

  רש"י
. ידי יסדה ארץ וימיני וגו'

וימין ש''מ יד היינו  מדכתיב ידי
  שמאל:

. חוטמו משוקע ר' יוסי החורם
כדאמרי' בבכורות (דף מג:) 

   חרום זה שחוטמו משוקע:
. ולא מצינו ימין שנקרא יד

   ילפינן מהכא:
. מה (מזוזה) כתיבה בימין

כשכותבין המזוזה בימין דרוב 
בני אדם כותבין בימין אף 
קשירה נמי עבד קשר בימין 

ל הנחה ומדקשר בימין מכל
בשמאל דאי הנחה על ימין שוב 

   אינו יכול לקושרה בימין:
. מדכתיב בה''י כהה מידכה בה'

משמע לשון נקיבה שמע מינה 
בשמאל קאמר דאין בה כח 
כנקיבה ל''א ידכה יד כהה עמיא 

   בלא כח:
. דאיכא תנא דיליף שמאל כתנאי

מידכה כרב אשי ואיכא דלא 
   יליף:

ד . שאין לו ילרבות את הגידם
דידכה דמשמע יד רצוצה 

   ומקולקלת:
. שמאל: ימין של אין לו זרוע

אטר הויא שמאל לדידיה הואיל 
   ורוב כחו בשמאלו:

. ששתיהן בשולט בשתי ידיו
שוות לו בכח דכיון דאף בימין 
נמי שולט הלכך מניחה בשמאלו 
לפי שהיא שמאל לכל אדם 

  ואע''ג דלדידיה הויא ימין:
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ֵבי  ָנאּתָ  הּדְ ֶ    :ְמַנׁשּ
   .זֹו ִקיּבֹוֶרת - "ַעל ָיְדךָ ""

ין ֵעיֶניךָ "    ."זֹו ָקְדקֹד - "ּבֵ
  

   ?ֵהיָכא
  

ֵבי  איָאְמֵרי ּדְ י ַיּנַ    :ַרּבִ
ינֹוק רֹוֵפס ל ּתִ ּמֹוחֹו ׁשֶ    .ָמקֹום ׁשֶ

  
יּה  ָעא ִמיּנֵ יֵמ  ְּפִלימוֹ ּבְ    :ַרּבִ

ים  ֵני ָראׁשִ ׁש לֹו ׁשְ ּיֵ ֵאיֶזה ֵמ  -ִמי ׁשֶ יןּבְ ִפיּלִ    ?ֶהן ֵמִניַח ּתְ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
ֵלי א ,אֹו קּום ּגְ ְמּתָ ל ֲעָלְך ׁשַ    !אֹו ַקּבִ

  
ָהֵכי ְבָרא ,ַאּדְ    ,ָאָתא ַההּוא ּגַ

ִעיָנן ְלֵמיַתב ְלכֵֹהן :ָאַמר ֵליּה  ה ּבְ ּמָ י ּכַ ֵרי ֵריׁשֵ ִאית ֵליּה ּתְ    ?ִאיְתְיִליד ִלי ְינּוָקא ּדְ
  

   ,ָאָתא ַההּוא ָסָבא
נָ     :א ֵליּה ּתָ

ן לֹו " יב ִליתֵּ רַחּיָ    ."ְסָלִעים ֶעׂשֶ
  

ר ָחָמאְוָהָתֵני  ?!ֵאיִני    :ָרִמי ּבַ
ֱאַמר" ּנֶ כֹור ָהָאָדם" :ִמּתֹוְך ׁשֶ ה ֵאת ּבְ דֹה ִתְפּדֶ תֹוְך  - טו)-(במדבר יח "ּפָ לֹ ׁשֹוֵמַע ֲאִני ֲאִפיּלּו ִנְטַרף ּבְ יםׁשְ    ?ׁשִ

ְלמּוד לֹוַמר   ב,לז ק – טו)-מדבר יח(ב "ַאךְ "^ :תַּ    ."ִחּלֵ
  

ָלא ַרְחָמָנא ְבגּוְלּגֹוֶלת ּתְ אִני ָהָכא ּדִ    .ׁשַ
  
  
  

  רש"י
   בדרו''ן:. קבורת

   . אקדקוד קאי:היכא
   . רך כשהוא קטן בן שנה:רופס

. או עמוד וצא בגלות או קום גלי
או קבל עליך שמתא דאחוכי 

   חייכת בי:
. דחד בכור הוא עשר סלעים

ואית ליה תרי רישי וחשיב כתרין 
ואע''ג דיולדת תאומים לא יהיב 
אלא ה' סלעים כדאמרינן בפ' יש 

) אפ''ה בכור לנחלה (בכורות מח.
התם הוא משום דאי אפשר 
לצמצם אבל הכא חד הוא 
ואפשר לצמצם שיצאו כאחד 

   והוי שניהם פטר רחם:
. נהרג שומע אני אפי' נטרף

בתוך ל' יום נמי חייב דאף על גב 
דכתיב (במדבר יח) ופדויו מבן 
חדש תפדה אפ''ה הכא איכא 
למימר אם לא נהרג הוי חי ל' 

  ובכור מעליא הוא:
ך פדה תפדה (במדבר . אאך חלק

יח) והאי נמי כנטרף דמי שהרי 
   לא יחיה:

. לפדיון בגולגולת תלא רחמנא
בכור דכתיב (שם ג) חמש שקלים 
לגולגולת והאי אית ליה תרי ואי 
משום אך חלק השתא מיהא לא 

  מית:
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   :ַמר ַמרָא 
   ?ְמָנָלן – "ָיְדָך זֹו ִקיּבֹוֶרת"
  
ָנןּדְ  נּו ַרּבָ    :ּתָ
ד - ט)-(שמות יג "ַעל ָיְדךָ "" ּיָ ּבַ    .זֹו ּגֹוַבּה ׁשֶ

ד אֹו ֵאי ּיָ ּבַ ה אֹוֵמר זֹו ּגֹוַבּה ׁשֶ א ַאתָּ ׁש  "ַעל ָיְדךָ "נֹו ֶאּלָ    ?ַמּמָ
ד :ָאְמָרה ּתֹוָרה ּיָ ין ּבַ ִפיּלִ רֹאׁש  ,ָהַנח תְּ ין ּבָ ִפיּלִ    ,ְוָהַנח תְּ

רֹאׁש  ּבָ גֹוַבּה ׁשֶ ן ּבְ ַהּלָ    ,ַמה ּלְ
ד ּיָ ּבַ גֹוַבּה ׁשֶ אן ּבְ    .ַאף ּכַ

י ֱאִליֶעֶזר    :אֹוֵמר ַרּבִ
   ,ֵאינֹו ָצִריךְ 

   :ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר
   .ְלאֹות - ְולֹא ַלֲאֵחִרים ,ְלאֹות –ְלָך  - ט)-(שמות יג "ָך ְלאֹותְוָהָיה לְ "

י ִיְצָחק    :אֹוֵמר ַרּבִ
   ,ֵאינֹו ָצִריךְ 

   :ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר

ה ַעל ְלַבְבֶכם " ָבַרי ֵאּלֶ ם ֶאת ּדְ ְמתֶּ ם... ְוׂשַ ְרתֶּ ב -יח) -(דברים יא "ּוְקׁשַ ֶנֶגד ַהּלֵ יָמה ּכְ ֵהא ׂשִ תְּ    ."ׁשֶ
  

י יא ַרּבִ ַרב ַאְוָיאוְ  ִחּיָ ֵריּה ּדְ יּה  ַרב ַאָחא ּבְ ח ֵליּה ַלֲהֵדי ִליּבֵ ין ּוַמּנַ ּוֵ    .ִמּכַ
  

י ִ יּה ּדַ  ַרב ַאׁשּ    ,ֲאֵמיַמרֲהָוה ָיִתיב ַקּמֵ
ין ִפיּלִ יֵדיּה ְוָקא ִמְתַחְזָיין ּתְ    .ֲהָוה ִציְרָיא ּבִ

   ?"ְלאֹות -ֵחִרים ְלאֹות ְולֹא ַלֲא  -ְלָך " :לֹא ָסַבר ָלּה ַמר :ָאַמר ֵליּה 
  

   :ָאַמר ֵליּה 
ְמקֹום  ַמר "ְלָך ְלאֹות"ּבִ    .ִאיּתְ

  
  
  
רֹאׁש " ּבָ    ?ְמָנָלן – "ּגֹוַבּה ׁשֶ
  
ָנןּדְ  נּו ַרּבָ    :ּתָ
ין ֵעיֶניךָ "" רֹאׁש  - "ּבֵ ּבָ    .זֹו ּגֹוַבּה ׁשֶ

א  רֹאׁש אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ ּבָ ה אֹוֵמר זֹו ּגֹוַבּה ׁשֶ ין ֵעיֶניךָ "ַאתָּ    ?ׁש ַמּמָ  "ּבֵ
אן ין ֵעיֶניךָ " :ֶנֱאַמר ּכָ    ,"ּבֵ

ן ין ֵעיֵניֶכם ָלֵמת" :ְוֶנֱאַמר ְלַהּלָ ימּו ָקְרָחה ּבֵ    – א)-(דברים יד "לֹא ָתׂשִ
ן  ַהּלָ ה ָקְרָחה -ַמה ּלְ עֹוׂשֶ רֹאׁש ָמקֹום ׁשֶ ּבָ גֹוַבּה ׁשֶ    ,ּבְ

אן  ה ָקְרָחה -ַאף ּכָ עֹוׂשֶ ל רֹאׁש ָמקֹום ׁשֶ גֹוַבּה ׁשֶ    .ּבְ
י    :אֹוֵמר ְיהּוָדה ַרּבִ

   .ֵאינֹו ָצִריךְ 
   :ָאְמָרה ּתֹוָרה

ד ּיָ ין ּבַ ִפיּלִ    ,ָהַנח תְּ
רֹאׁש  ין ּבָ ִפיּלִ    .ָהַנח תְּ

ֶנַגע ֶאָחד א ּבְ ּמֵ ָמקֹום ָהָראּוי ִליטַּ ן ּבְ ַהּלָ    ,ַמה ּלְ
ֶנַגע ֶאָחד א ּבְ ּמֵ ָמקֹום ָהָראּוי ִליטַּ אן ּבְ    ."ַאף ּכַ

ין ֵעיֶניךָ  ָער ְלַאּפּוֵקי ּבֵ ר ְוׂשֵ ׂשָ א ּבָ ִאיּכָ    ,ּדְ
ָער ָלָבן  א ׂשֵ ִאיּכָ ָער ָצהֹובּדְ י ׂשֵ א ַנּמִ   .ְוִאיּכָ

  
  
  

  רש"י
   . קיבורת דהוא אצל הכתף:גובה

   . כף:ידך ממש
. מה להלן בגובה שבראש

   ינן לקמן מקראי:כדילפ
. שלא יראו ולא לאחרים לאות

החוצה ואי בכף מיתחזי לכ''ע: 
   קיבורת כנגד הלב היא:

. מכה היתה לו הוה ציריא בידיה
אצל הקיבורת ונקרע חלוקו שם 
כדי שלא תדחק המכה והיו 

   נראין התפילין דרך הקריעה:
. מקום במקום לך לאות איתמר

שרוב בני אדם אין נראה 
יינו קבורת ולעולם לאחרים דה

   אם נקרע שרי:
   . בגובה עיניו:בין עיניך ממש
. [שיש בו] שער שעושה קרחה

  ואם מורטו עושה קרחה: 
שער לבן וראש בנגע  חדיד בנגע א

שער צהוב דכתיב בפרשת  חדא
נגעים גבי ראש וזקן בעי שיער 
צהוב לטמאו אלמא מקום שער 

לאפוקי  מטמא (בשער צהוב):
א שער דגבות . דאיכבין עיניך

עינים ואיכא בשר ובעי תרתי 
שער לבן בבשר ושער צהוב 

  במקום שער:
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 


