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 רש"י
  

  . מתי'
כל הך כריתות במזיד בלא התראה אבל אי איכא התראה יש מהן בחק ויש מהן בסקילה ויש מהן 
במלקות ובשוגג בחטאת והאי דקט ואיירי למיתי ברישא עריות דאם ודאשת אב כו' והדר פסיק 

למיתי אשה ותי ביי וביי הבא על הזכור ועל הבהמה והמביאה את הבהמה עליה והדר מתחיל 
ובתה ולא קתי כולהו בהדי הדדי בקמייתא משום דקים לן בסהדרין (דף ג.) דכל הי דקט ברישא 
אם ואשת אב וכלה והבא על הזכור ועל הבהמה דיייהו בסקילה ולהכי תהו ברישא משום דחמורות 

   משאר מיתות ב''ד (ולהכי תהו ברישא):
בן) [וכן] בתו ובת בתו ובת בו חמותו ואם חמותו ואם חמיו . ובת בתה ובת בה בכלל (ואשה ובתה

   בכלל זה:
. איכא למאן דאמר (סהדרין דף ו) מברך את השם ואיכא למ''ד מזמר ומשורר לעבודת מגדף

   כוכבים:
. מפרש לקמן (דף ה.) בהאי פירקא ואוכליו עוו ישא כי את קדש ה' חלל וכרתה ומוקמין כרת דותר

תר: וכרת דפיגול מי מפרש לקמן בפירקא (שם) דילף עון עון מותר דבפיגול כתיב ואם ליה לקמן בו
האכל יאכל מבשר זבח שלמיו ביום השלישי לא ירצה המקריב אותו לא יחשב לו פגול יהיה והפש 
האוכלת ממו עוה תשא וכתיב בותר ואוכליו עוו ישא מה התם כרת בותר דכתיב ביה עון אף 

ב ביה עוה תשא כרת: שוחט קדשים בחוץ בכרת אפי' לא העלן דכתיב (ויקרא יז) ואל בפגול דכתי
פתח אהל מועד לא הביאו וגו' דם יחשב לאיש ההוא דם שפך וכרתה ומעלה מי בכרת דכתיב (שם) 
אשר יעלה עולה או זבח ואל פתח אהל מועד לא יביאו וגו' ואם שגג ושחט והעלה בשוגג חייב שתי 

   חטאות:
. ובכרת. פסח בכרת דכתיב (במדבר ט) והאיש אשר הוא טהור וגו'. מילה פסח ומילה מצות עשהו

בכרת דכתיב (בראשית יז) וערל זכר אשר לא ימול וגו' וכרתה והי פסח ומילה מצות עשה [ואין 
קרבן על שגגתן] אבל איך כולהו מצות לא תעשה יהו וחייבים בקרבן דאין קרבן אלא על לאו 

רש לקמן וכגון לאוי דעריות דמפורשין הן. ובמגדף מציו לאו (שמות כב) אלהים לא תקלל כדמפ
וכרת מי דכתיב (במדבר טו) והפש אשר תעשה ביד רמה וגו' את ה' הוא מגדף וכרתה ובכל הי 
עריות דלעיל כתיב כרת דכולל להו בסיפא וכרתו הפשות העושות ולאו מי כתיב בהו בעריות כולהו 

יקרא יח) ערות אמך לא תגלה ובכולהו מי לא תגלה כתיב ובדה מי לאו (שם) ואל אשה בדת (ו
טומאתה לא תקרב וכרת דדה כולל עם אחריי דלבתר עריות כולהו כתיב וכרתו הפשות העושות 
והאי דלא כתיב כרת לא באשת אחי אמו ולא באם אם חמותו דשיות הן מדברי סופרים דלא כתיבי 

יתא והעובד עבודת כוכבים מי לאו וכרת לאו דכתיב (שמות לד) לא תשתחוה לאל אחר וכרת באורי
דכתיב (במדבר טו) כי דבר ה' בזה ואת מצותו הפר הכרת תכרת ובעבודת כוכבים מיירי דבזה דבר 
ה' כדאמר מר בסהדרין (דף צט.) אכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמעום ולא יהיה לך בעבודת 

מדבר לאו דמולך (ויקרא יח) ומזרעך לא תתן להעביר למולך א'' לא ימצא בך מעביר בו כוכבים 
ובתו באש כרת מי אית בהו דכתיב (ויקרא כ) ואל בי ישראל תאמר איש איש מבי ישראל וגו אשר 
יתן מזרעו למולך מות יומת וכתיב בתריה ושמתי אי את פי באיש ההוא והכרתי אותו וגו' ובעל 

מי אית ביה אזהרה דכתיב (שם יט) אל תפו אל האובות וגו' וכרת מי דכתיב (שם כ) והפש אוב 
אשר תפה אל האובות וכרתה ובגמרא מפרש מאי טעמא לא תי הכא ידעוי. והמחלל את השבת 
אזהרה אית ביה דכתיב (שמות כ) לא תעשה כל מלאכה וכרת מי דכתיב (שם לא) כי כל העושה בה 

כרתה וגו'. וטמא שאכל את הקדש בלאו ולא יאכל עד אשר יטהר ובכרת דכתיב (ויקרא מלאכה ו
כב) אמור אליהם לדורותיכם כל איש אשר יקרב וגו' וטומאתו עליו וכרתה. הבא אל המקדש טמא 
לאו דכתיב (שם יב) ואל המקדש לא תבא ולא יטמאו את מחיהם כרת כי את משכן ה' טמא וכרתה. 

בלאו דכתיב (ויקרא ג) כל חלב וכל דם לא תאכלו כרת בחלב (שם ז) כי כל אוכל חלב אוכל חלב ודם 
וכרתה כרת בדם (שם יז) כי פש כל בשר דמו בפשו הוא וגו' כל אוכליו יכרת. אזהרה דותר (שמות 
כט) ושרפת את הותר באש לא יאכל כרת כדאמרן ואוכליו עוו ישא כי את קדש ה' חלל וכרתה. 

פגול פקא לן מהאי קרא ואם יותר מבשר זבח שלמיו לא יאכל כי קדש הם כדגמרין אזהרה ב
בפסחים בפ''ב (דף כד.) לא יאכל כי קדש הם כל שבקדש פסול בא הכתוב ליתן לא תעשה על אכילתו 
וכרת כדאמרן יליף עון עון מותר. שוחט בחוץ מפרש בהאי פירקא (דף ג:) בלאו למאן דגמיר בגזירה 

[הבאה דכתיב] בהעלאה ואל פתח אהל מועד לא יביאו ואמר כאן בשחיטה הבאה ואל  שוה הבאה
פתח אהל מועד לא הביאו וגו' מה להלן לא עש אא''כ הזהיר אף כאן מי לא עש אא''כ הזהיר. 
ולמאן דמייתי לה בהיקשא אמר קרא שם תעלה עולותיך ושם תעשה מה העלאה לא עש אא''כ 

מעלה בחוץ בלאו השמר לך פן תעלה וגו' (דברים יב) וכל מקום שאמר פן  הזהיר אף שחיטה מי.
ואל איו אלא לא תעשה. וכרת כדאמרן לעיל אשר יעלה עולה או זבח וגו' וכרתה. אוכל חמץ בלאו 
כל מחמצת לא תאכלו (שמות יב) כרת כל אוכל חמץ וכרתה (שם) והאוכל ביוה''כ בלאו מפרש ביומא 

אשר לא תעוה וגמר עיוי עיוי מהתם על דבר אשר עיה את אשת רעהו (דברים  (דף פא.) כל הפש
כב) מה התם לא עש אא''כ הזהיר ה'' לא עש אא''כ הזהיר וכרת מי אית ביה באוכל דכתיב ביה 
וכרתה באוכל ביוה''כ (ויקרא כג) כל הפש אשר לא תעוה וכרתה והאי לא תעוה בעיוי אכילה 

(יומא עד:) עיוי עיוי מהתם דכתיב (דברים ח) ויעך וירעיבך מה להלן עיוי רעבון אף  קמיירי דגמר
כאן עיוי רעבון. העושה מלאכה ביוה''כ אית ביה אזהרה וכל מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה 
(ויקרא כג) כרת דכתיב (שם) והאבדתי וזהו כרת. והמפטם את השמן לאו ובמתכתו לא תעשו כמוהו. 

אשר ירקח כמוהו וכרתה וגו' (שמות ל). והמפטם את הקטרת לצרכו להריח מפטם את השמן כרת 
[כעין שעשה משה במדבר דכתיב] ואתה קח לך בשמים ראש (שם) מפטם את הקטרת [מערב י''א 
סממי הקטרת כמו דכתיב] קח לך סמים טף ושחלת וחלבה. הסך שמן המשחה מי לאו על בשר 

רת אשר יתן ממו על זר וכרת מעמיו (שם) מאותו שעשה משה לשמן המשחה אדם לא ייסך (שם) כ
מפטם את הקטרת אזהרה במתכתה לא תעשו לכם (שם) כרת אשר יעשה כמוה להריח בה וכרת 
(שם) אבל המריח בקטרת של בית המקדש לא אזהרה ולא כרת דריח אין בו משום מעילה ולא דמי 

   מש''ה אית ביה לאו וכרת: לסך שמן המשחה דהתם אית ביה מעשה
. פסח דכתיב (דברים טז) וזבחת פסח ומילה (ויקרא יב) וביום השמיי ימול פסח ומילה מצות עשה

וגו' וכרת בהו כדאמרן. ובהי אית בהו חייבי מיתות ב''ד כגון העובד עבודת כוכבים והמחלל את 
יש מהן בחק ויש מהן בסקילה השבת ואפ''ה חייבי כריתות הן במזיד בלא התראה ואי אתרו בהן 

כדאמרן ברישא ואי לא אתרו בהו מידי מיתת ב''ד יצאו מידי כרת לא יצאו וכרת הוא שמת בלא 
   בים:

. דמפיק ליה מעבודת כוכבים דכתיב בה (במדבר טו) וכי תשגו ולא תעשו את כל על שגגתו חטאת
ם כגד כל התורה דהא כתיב בה המצות האלה וגו' ואמר מר (הוריות דף ח.) שקולה עבודת כוכבי

מצות וכתיב בה קרבן (במדבר טו) והקריבה עז בת שתה וגמרין מה עבודת כוכבים שחייבין על 
זדוה כרת חייבין על שגגתה חטאת אף כל שחייבין על זדוו כרת חייבין על שגגתו חטאת כגון הי 

מה בשוגג כסבור לבא על אשתו כריתות. שוגג דעריות כסבור שהיא אשתו והבא על הזכר ועל הבה
   שלא כדרכה ובא על הזכר או על הבהמה ואחר כך ודע לו דזכר הוא או בהמה היא מביא חטאת:

. דלא אתיידע אי בא על אשתו שלא כדרכה או זכר או בהמה והוא ועל לא הודע שלהן אשם תלוי
בהמה ודה דסבור הדין לאחריתי והאשה המביאה בהמה עליה מי דסבורה להביא אדם והביאה 

טהורה היא מגדף כסבור מברך הוא שם בן שתי אותיות וברך שם בן ד' אותיות דאיו חייב אלא על 
שם של ד' אותיות כדאמרין בפ''ד מיתות (סהדרין ו.) עבודת כוכבים כסבור זבוח וקיטור אסרה 

ר והעביר את בו בעל תורה ולא השתחואה ויסוך דד' אלה עבודות הן. מולך כסבור להעביר אדם אח
אוב תכוין לכשוף אחר. שבת כסבור חול הוא קדש כסבור בשר חולין הוא. מקדש כסבור בית אחר 
הוא חלב כסבור שומן. ודם כסבור טחול ל''א דם כסבור שדם חגבים או דם דגים הוא. לשון מורי. 

איסור הבמות הקריב ותר ופגול כסבור כשר הוא שוחט בחוץ כסבור בהמת חולין היא מעלה לאחר 
בבמה וכסבור במות אלו של צבור מותרות ומוקים לקרא בבמת יחיד. פסח ויום כפור כסבור ימות 
החול הן. שמן וקטרת תכוין לסממין אחרים ומצאו שהן הסממין הכתובין אבל אומר מותר לגמרי 

   דעוקר כל הגוף לאו שוגג הוא אלא אוס הוא ופטור:
   ו במטה וכסבור לבוא על אשתו ולא ידע על איזה מהן בא:. אשתו ואחותלא הודע

. ואין שם אשם תלוי אלא בספק קבוע כדאמרין בפרק בתרא שהוא בעולה ויורד
   (לקמן כה.) אין אשם בא אלא על דבר שזדוו כרת ושגגתו חטאת קבועה:

  . מפרש בגמ' מאי קאמר: אף המגדף
  

    """"ֵׁששֵׁששֵׁששֵׁששְׁשִׁשים וָ ְׁשִׁשים וָ ְׁשִׁשים וָ ְׁשִׁשים וָ """"    ––––א' א' א' א' פרק פרק פרק פרק     תותתותתותתותכריכריכריכרימסכת מסכת מסכת מסכת 
        ב ב ב ב , , , , ב, אב, אב, אב, א .1

   ַמְתִניִתין  ב,ב

ּתֹוָרה: ֵריתֹות ּבַ ש ּכְ ים ָוׁשֵ לֹׁשִ ּתֹוָרה:ׁשְ ֵריתֹות ּבַ ש ּכְ ים ָוׁשֵ לֹׁשִ ּתֹוָרה:ׁשְ ֵריתֹות ּבַ ש ּכְ ים ָוׁשֵ לֹׁשִ ּתֹוָרה:ׁשְ ֵריתֹות ּבַ ש ּכְ ים ָוׁשֵ לֹׁשִ                 ׁשְ
א אַהּבָ אַהּבָ אַהּבָ                         ַעל ָהֵאם, ַעל ָהֵאם, ַעל ָהֵאם, ַעל ָהֵאם,         ַהּבָ

ת ָאב,  ת ָאב, ְוַעל ֵאׁשֶ ת ָאב, ְוַעל ֵאׁשֶ ת ָאב, ְוַעל ֵאׁשֶ         ְוַעל ֵאׁשֶ
ה ּלָ הְוַעל ַהּכַ ּלָ הְוַעל ַהּכַ ּלָ הְוַעל ַהּכַ ּלָ             ....ְוַעל ַהּכַ

א  א ַהּבָ א ַהּבָ א ַהּבָ כּור        ַהּבָ כּורַעל ַהּזְ כּורַעל ַהּזְ כּורַעל ַהּזְ             ,,,,ַעל ַהּזְ
ֵהָמה,  ֵהָמה, ְוַעל ַהּבְ ֵהָמה, ְוַעל ַהּבְ ֵהָמה, ְוַעל ַהּבְ         ְוַעל ַהּבְ

ה ַה  ָ ה ַה ְוִאׁשּ ָ ה ַה ְוִאׁשּ ָ ה ַה ְוִאׁשּ ָ ֵהָמה ָעֶליָה. ְוִאׁשּ ִביָאה ַהּבְ ֵהָמה ָעֶליָה. ּמְ ִביָאה ַהּבְ ֵהָמה ָעֶליָה. ּמְ ִביָאה ַהּבְ ֵהָמה ָעֶליָה. ּמְ ִביָאה ַהּבְ         ּמְ
א ַעל  א ַעל ַהּבָ א ַעל ַהּבָ א ַעל ַהּבָ ּה         ַהּבָ ה ּוִבתָּ ָ ּה ִאׁשּ ה ּוִבתָּ ָ ּה ִאׁשּ ה ּוִבתָּ ָ ּה ִאׁשּ ה ּוִבתָּ ָ             ,,,,ִאׁשּ

ת ִאיׁש  ת ִאיׁש ְוֵאׁשֶ ת ִאיׁש ְוֵאׁשֶ ת ִאיׁש ְוֵאׁשֶ         ְוֵאׁשֶ
א ַעל ֲאחֹותוֹ  א ַעל ֲאחֹותוֹ ַהּבָ א ַעל ֲאחֹותוֹ ַהּבָ א ַעל ֲאחֹותוֹ ַהּבָ             ,,,,ַהּבָ
            ,,,,ְוַעל ֲאחֹות ָאִביוְוַעל ֲאחֹות ָאִביוְוַעל ֲאחֹות ָאִביוְוַעל ֲאחֹות ָאִביו
        ,,,,ְוַעל ֲאחֹות ִאּמוֹ ְוַעל ֲאחֹות ִאּמוֹ ְוַעל ֲאחֹות ִאּמוֹ ְוַעל ֲאחֹות ִאּמוֹ 

ּתוֹ  ּתוֹ ְוַעל ֲאחֹות ִאׁשְ ּתוֹ ְוַעל ֲאחֹות ִאׁשְ ּתוֹ ְוַעל ֲאחֹות ִאׁשְ             ,,,,ְוַעל ֲאחֹות ִאׁשְ
ת ָאִחיו ת ָאִחיוְוַעל ֵאׁשֶ ת ָאִחיוְוַעל ֵאׁשֶ ת ָאִחיוְוַעל ֵאׁשֶ             ,,,,ְוַעל ֵאׁשֶ

ת ֲאִחי ָאִביו ת ֲאִחי ָאִביוְוַעל ֵאׁשֶ ת ֲאִחי ָאִביוְוַעל ֵאׁשֶ ת ֲאִחי ָאִביוְוַעל ֵאׁשֶ             ,,,,1111ְוַעל ֵאׁשֶ
ה  ּדָ ה ְוַעל ַהּנִ ּדָ ה ְוַעל ַהּנִ ּדָ ה ְוַעל ַהּנִ ּדָ         ְוַעל ַהּנִ

ף ףְוַהְמַגּדֵ ףְוַהְמַגּדֵ ףְוַהְמַגּדֵ             ,,,,ְוַהְמַגּדֵ
        ְועֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה ְועֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה ְועֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה ְועֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה 

ְרעוֹ  ְרעוֹ ְוַהּנֹוֵתן ִמּזַ ְרעוֹ ְוַהּנֹוֵתן ִמּזַ ְרעוֹ ְוַהּנֹוֵתן ִמּזַ             ,,,, ַלּמֹוֶלךְ  ַלּמֹוֶלךְ  ַלּמֹוֶלךְ  ַלּמֹוֶלךְ ְוַהּנֹוֵתן ִמּזַ
            ,,,,ּוַבַעל אֹובּוַבַעל אֹובּוַבַעל אֹובּוַבַעל אֹוב

ת ּבָ ל ׁשַ תּוְמַחּלֵ ּבָ ל ׁשַ תּוְמַחּלֵ ּבָ ל ׁשַ תּוְמַחּלֵ ּבָ ל ׁשַ             ....ּוְמַחּלֵ
ָאַכל קֶֹדׁש  ָאַכל קֶֹדׁש ְוָטֵמא ׁשֶ ָאַכל קֶֹדׁש ְוָטֵמא ׁשֶ ָאַכל קֶֹדׁש ְוָטֵמא ׁשֶ             ,,,,ְוָטֵמא ׁשֶ

ׁש ָטֵמא ְקּדָ א ֶאל ַהּמִ ׁש ָטֵמאְוַהּבָ ְקּדָ א ֶאל ַהּמִ ׁש ָטֵמאְוַהּבָ ְקּדָ א ֶאל ַהּמִ ׁש ָטֵמאְוַהּבָ ְקּדָ א ֶאל ַהּמִ             ,,,,ְוַהּבָ
            ,,,,ֵחֶלבֵחֶלבֵחֶלבֵחֶלב::::ְוָהאֹוֵכלְוָהאֹוֵכלְוָהאֹוֵכלְוָהאֹוֵכל

            ,,,,ְוָדםְוָדםְוָדםְוָדם
            ,,,,ְונֹוָתרְונֹוָתרְונֹוָתרְונֹוָתר

            ,,,,ּוִפיּגּולּוִפיּגּולּוִפיּגּולּוִפיּגּול
ֹוֵחט ֹוֵחטְוַהׁשּ ֹוֵחטְוַהׁשּ ֹוֵחטְוַהׁשּ             ,,,,ְוַהׁשּ

חּוץ  חּוץ ּוַמֲעֶלה ּבַ חּוץ ּוַמֲעֶלה ּבַ חּוץ ּוַמֲעֶלה ּבַ         ּוַמֲעֶלה ּבַ
ַסח ּפֶ ַסחְוָהאֹוֵכל ָחֵמץ ּבַ ּפֶ ַסחְוָהאֹוֵכל ָחֵמץ ּבַ ּפֶ ַסחְוָהאֹוֵכל ָחֵמץ ּבַ ּפֶ             ,,,,ְוָהאֹוֵכל ָחֵמץ ּבַ

            ,,,,ְוָהאֹוֵכלְוָהאֹוֵכלְוָהאֹוֵכלְוָהאֹוֵכל
ה ְמָלא ה ְמָלאְוָהעֹוׂשֶ ה ְמָלאְוָהעֹוׂשֶ ה ְמָלאְוָהעֹוׂשֶ ּפּוִריםְוָהעֹוׂשֶ יֹום ַהּכִ ּפּוִריםָכה ּבְ יֹום ַהּכִ ּפּוִריםָכה ּבְ יֹום ַהּכִ ּפּוִריםָכה ּבְ יֹום ַהּכִ             ....ָכה ּבְ

ֶמן ֶ ם ֶאת ַהׁשּ ֶמןְוַהְמַפטֵּ ֶ ם ֶאת ַהׁשּ ֶמןְוַהְמַפטֵּ ֶ ם ֶאת ַהׁשּ ֶמןְוַהְמַפטֵּ ֶ ם ֶאת ַהׁשּ             ,,,,ְוַהְמַפטֵּ
טֶֹרת ם ֶאת ַהּקְ טֶֹרתְוַהְמַפטֵּ ם ֶאת ַהּקְ טֶֹרתְוַהְמַפטֵּ ם ֶאת ַהּקְ טֶֹרתְוַהְמַפטֵּ ם ֶאת ַהּקְ             ,,,,ְוַהְמַפטֵּ

ךְ  ךְ ְוַהסָּ ךְ ְוַהסָּ ךְ ְוַהסָּ ֶמן    ְוַהסָּ ׁשֶ ֶמןּבְ ׁשֶ ֶמןּבְ ׁשֶ ֶמןּבְ ׁשֶ ָחה    2222ּבְ ׁשְ ָחהַהּמִ ׁשְ ָחהַהּמִ ׁשְ ָחהַהּמִ ׁשְ             ....ַהּמִ
        

ַסח ַסחְוַהּפֶ ַסחְוַהּפֶ ַסחְוַהּפֶ             ,,,,ְוַהּפֶ
יָלה  יָלה ְוַהּמִ יָלה ְוַהּמִ יָלה ְוַהּמִ ה    ----ְוַהּמִ הִמְצַות ֲעׂשֵ הִמְצַות ֲעׂשֵ הִמְצַות ֲעׂשֵ         ....ִמְצַות ֲעׂשֵ

        

יִבין ַעל ְזדֹונֹו  יִבין ַעל ְזדֹונֹו ַעל ֵאּלּו ַחּיָ יִבין ַעל ְזדֹונֹו ַעל ֵאּלּו ַחּיָ יִבין ַעל ְזדֹונֹו ַעל ֵאּלּו ַחּיָ ֵרת    ––––ַעל ֵאּלּו ַחּיָ ֵרתּכָ ֵרתּכָ ֵרתּכָ             ,,,,ּכָ
ְגָגתֹו  ְגָגתֹו ְוַעל ׁשִ ְגָגתֹו ְוַעל ׁשִ ְגָגתֹו ְוַעל ׁשִ את    ––––ְוַעל ׁשִ אתַחטָּ אתַחטָּ אתַחטָּ             ....ַחטָּ
ֶהם ְוַעל לֹא הֹוַד ְוַעל לֹא הֹוַד ְוַעל לֹא הֹוַד ְוַעל לֹא הֹוַד  ּלָ ֶהם ע ׁשֶ ּלָ ֶהם ע ׁשֶ ּלָ ֶהם ע ׁשֶ ּלָ לּוי    ----ע ׁשֶ ם תָּ לּויָאׁשָ ם תָּ לּויָאׁשָ ם תָּ לּויָאׁשָ ם תָּ             ....ָאׁשָ

יו ש ְוָקָדׁשָ א ִמְקּדָ יוחּוץ ִמן ַהְמַטּמֵ ש ְוָקָדׁשָ א ִמְקּדָ יוחּוץ ִמן ַהְמַטּמֵ ש ְוָקָדׁשָ א ִמְקּדָ יוחּוץ ִמן ַהְמַטּמֵ ש ְוָקָדׁשָ א ִמְקּדָ             ,,,,חּוץ ִמן ַהְמַטּמֵ
עֹוֶלה ְויֹוֵרד הּוא ּבְ ֵני ׁשֶ עֹוֶלה ְויֹוֵרדִמּפְ הּוא ּבְ ֵני ׁשֶ עֹוֶלה ְויֹוֵרדִמּפְ הּוא ּבְ ֵני ׁשֶ עֹוֶלה ְויֹוֵרדִמּפְ הּוא ּבְ ֵני ׁשֶ             ,,,,ִמּפְ

ְבֵרי  ְבֵרי ּדִ ְבֵרי ּדִ ְבֵרי ּדִ י ֵמִאירּדִ             ....ַרּבִ
            ::::אֹוְמִריםאֹוְמִריםאֹוְמִריםאֹוְמִרים    ֲחָכִמיםוַ וַ וַ וַ 

ף ףַאף ַהְמַגּדֵ ףַאף ַהְמַגּדֵ ףַאף ַהְמַגּדֵ             ....ַאף ַהְמַגּדֵ
ֱאַמר ּנֶ ֱאַמרׁשֶ ּנֶ ֱאַמרׁשֶ ּנֶ ֱאַמרׁשֶ ּנֶ             ,,,,ּתֹוָרה ַאַחת ִיְהֶיה ָלֶכםּתֹוָרה ַאַחת ִיְהֶיה ָלֶכםּתֹוָרה ַאַחת ִיְהֶיה ָלֶכםּתֹוָרה ַאַחת ִיְהֶיה ָלֶכם""""            ::::ׁשֶ

ְשָגָגה ה ּבִ ְשָגָגהָלעֹוׂשֶ ה ּבִ ְשָגָגהָלעֹוׂשֶ ה ּבִ ְשָגָגהָלעֹוׂשֶ ה ּבִ         ...., כט), כט), כט), כט)(במדבר טו(במדבר טו(במדבר טו(במדבר טו        3333""""ָלעֹוׂשֶ

ף ףָיָצא ְמַגּדֵ ףָיָצא ְמַגּדֵ ףָיָצא ְמַגּדֵ ה    ,,,,ָיָצא ְמַגּדֵ ה ַמֲעׂשֶ ֵאינֹו עֹוׂשֶ הׁשֶ ה ַמֲעׂשֶ ֵאינֹו עֹוׂשֶ הׁשֶ ה ַמֲעׂשֶ ֵאינֹו עֹוׂשֶ הׁשֶ ה ַמֲעׂשֶ ֵאינֹו עֹוׂשֶ         ....ׁשֶ

                                                        
ת ֲאִחי ִאּמֹו) סת וילא:מסורת הש"ס. גיר 1   (ְוַעל ֵאׁשֶ
ֶמןשיטה מקובת וגירסת המשיות. גירסת וילא:  2 ֶ  ֶאת ַהׁשּ

ָגָגה 3 ׁשְ ה ּבִ תֹוָכם ּתֹוָרה ַאַחת ִיְהֶיה ָלֶכם ָלעֹׂשֶ ר ּבְ ר ַהּגָ ָרֵאל ְוַלּגֵ ְבֵני ִיׂשְ   ָהֶאְזָרח ּבִ



4                                       ְּגָמָרא ְסדּוָרה        

  

ָמָרא    ּגְ

ה ִלי?  ה ִלי? ִמְנָייָנא ָלּמָ ה ִלי? ִמְנָייָנא ָלּמָ ה ִלי? ִמְנָייָנא ָלּמָ         ִמְנָייָנא ָלּמָ
        

י יֹוָחָנןָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר              ::::ַרּבִ
ֶהְעֵלם ַאַחת  ן ּבְ ָאן ּכּוּלָ ִאם ֲעׂשָ ֶהְעֵלם ַאַחת ׁשֶ ן ּבְ ָאן ּכּוּלָ ִאם ֲעׂשָ ֶהְעֵלם ַאַחת ׁשֶ ן ּבְ ָאן ּכּוּלָ ִאם ֲעׂשָ ֶהְעֵלם ַאַחת ׁשֶ ן ּבְ ָאן ּכּוּלָ ִאם ֲעׂשָ ל ַאַחת ְוַאַחת    ----ׁשֶ יב ַעל ּכָ ל ַאַחת ְוַאַחתַחּיָ יב ַעל ּכָ ל ַאַחת ְוַאַחתַחּיָ יב ַעל ּכָ ל ַאַחת ְוַאַחתַחּיָ יב ַעל ּכָ             ....ַחּיָ

        
ְתַנן ְתַנןְותּו ָהא ּדִ ְתַנןְותּו ָהא ּדִ ְתַנןְותּו ָהא ּדִ ִעים ָחֵסר ַאַחת""""    ::::ְותּו ָהא ּדִ ִעים ָחֵסר ַאַחתֲאבֹות ְמָלאכֹות ַאְרּבָ ִעים ָחֵסר ַאַחתֲאבֹות ְמָלאכֹות ַאְרּבָ ִעים ָחֵסר ַאַחתֲאבֹות ְמָלאכֹות ַאְרּבָ ה ִלי?     ----    ת עג.)ת עג.)ת עג.)ת עג.)(שב(שב(שב(שב    """"ֲאבֹות ְמָלאכֹות ַאְרּבָ ה ִלי? ִמְנָייָנא ָלּמָ ה ִלי? ִמְנָייָנא ָלּמָ ה ִלי? ִמְנָייָנא ָלּמָ         ִמְנָייָנא ָלּמָ

        
ֶהְעֵלם ַאַחת  ן ּבְ ָאן ּכּוּלָ ִאם ֲעׂשָ ֶהְעֵלם ַאַחת ׁשֶ ן ּבְ ָאן ּכּוּלָ ִאם ֲעׂשָ ֶהְעֵלם ַאַחת ׁשֶ ן ּבְ ָאן ּכּוּלָ ִאם ֲעׂשָ ֶהְעֵלם ַאַחת ׁשֶ ן ּבְ ָאן ּכּוּלָ ִאם ֲעׂשָ ל ַאַחת ְוַאַחת    ----ׁשֶ יב ַעל ּכָ ל ַאַחת ְוַאַחתַחּיָ יב ַעל ּכָ ל ַאַחת ְוַאַחתַחּיָ יב ַעל ּכָ ל ַאַחת ְוַאַחתַחּיָ יב ַעל ּכָ             ....ַחּיָ

        
ְתַנן ְתַנןּתּו ָהא ּדִ ְתַנןּתּו ָהא ּדִ ְתַנןּתּו ָהא ּדִ ָרה""""    ::::ּתּו ָהא ּדִ ֵרי ַכּפָ ָעה ְמחּוסְּ ָרהַאְרּבָ ֵרי ַכּפָ ָעה ְמחּוסְּ ָרהַאְרּבָ ֵרי ַכּפָ ָעה ְמחּוסְּ ָרהַאְרּבָ ֵרי ַכּפָ ָעה ְמחּוסְּ ה ִלי?     ----    (כריתות ח:)(כריתות ח:)(כריתות ח:)(כריתות ח:)    """"ַאְרּבָ ה ִלי? ִמְנָייָנא ָלּמָ ה ִלי? ִמְנָייָנא ָלּמָ ה ִלי? ִמְנָייָנא ָלּמָ         ִמְנָייָנא ָלּמָ

        
ן ַיֲעקֹב י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ ַרּבִ ן ַיֲעקֹבְלַאּפּוֵקי ִמּדְ י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ ַרּבִ ן ַיֲעקֹבְלַאּפּוֵקי ִמּדְ י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ ַרּבִ ן ַיֲעקֹבְלַאּפּוֵקי ִמּדְ י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ ַרּבִ             ,,,,ְלַאּפּוֵקי ִמּדְ

ה ָהֵוי    ::::ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמרּדְ ּדְ ּדְ ּדְ  ָ ה ָהֵויֲחִמׁשּ ָ ה ָהֵויֲחִמׁשּ ָ ה ָהֵויֲחִמׁשּ ָ         ....ֲחִמׁשּ
        

ְתַנן ְתַנןּדִ ְתַנןּדִ ְתַנןּדִ             ::::4ּדִ
ן ַיֲעקֹב"""" י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ             ::::אֹוֵמראֹוֵמראֹוֵמראֹוֵמר    ַרּבִ

ם ָעָליו ֵרק ּדָ ּזָ ּיִ ָרה ַעד ׁשֶ ּפָ ר ּכַ ר ְמחּוסַּ ם ָעָליוּגֵ ֵרק ּדָ ּזָ ּיִ ָרה ַעד ׁשֶ ּפָ ר ּכַ ר ְמחּוסַּ ם ָעָליוּגֵ ֵרק ּדָ ּזָ ּיִ ָרה ַעד ׁשֶ ּפָ ר ּכַ ר ְמחּוסַּ ם ָעָליוּגֵ ֵרק ּדָ ּזָ ּיִ ָרה ַעד ׁשֶ ּפָ ר ּכַ ר ְמחּוסַּ             . . . . (כריתות ח:)(כריתות ח:)(כריתות ח:)(כריתות ח:)    """"ּגֵ
        

ָעה ָנא ַאְרּבָ ָעהַאָהִכי ּתְ ָנא ַאְרּבָ ָעהַאָהִכי ּתְ ָנא ַאְרּבָ ָעהַאָהִכי ּתְ ָנא ַאְרּבָ             ....ַאָהִכי ּתְ
        

ְתַנן ְתַנןּתּו ָהא ּדִ ְתַנןּתּו ָהא ּדִ ְתַנןּתּו ָהא ּדִ ָגָגה""""    ::::ּתּו ָהא ּדִ ְ ׁשּ דֹון ּכַ ָעה ְמִביִאין ַעל ַהּזָ ָגָגהַאְרּבָ ְ ׁשּ דֹון ּכַ ָעה ְמִביִאין ַעל ַהּזָ ָגָגהַאְרּבָ ְ ׁשּ דֹון ּכַ ָעה ְמִביִאין ַעל ַהּזָ ָגָגהַאְרּבָ ְ ׁשּ דֹון ּכַ ָעה ְמִביִאין ַעל ַהּזָ ה ִלי?     ----    ח:)ח:)ח:)ח:)    (כריתות(כריתות(כריתות(כריתות        """"ַאְרּבָ ה ִלי? ִמְנָייָנא ָלּמָ ה ִלי? ִמְנָייָנא ָלּמָ ה ִלי? ִמְנָייָנא ָלּמָ         ִמְנָייָנא ָלּמָ
        

ְמעֹון י ׁשִ ַרּבִ ְמעֹוןְלַאּפּוֵקי ִמּדְ י ׁשִ ַרּבִ ְמעֹוןְלַאּפּוֵקי ִמּדְ י ׁשִ ַרּבִ ְמעֹוןְלַאּפּוֵקי ִמּדְ י ׁשִ ַרּבִ             ....ְלַאּפּוֵקי ִמּדְ
        

ַתְנָיא ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ             ::::ּדְ
ְמעֹון"""" י ׁשִ             ::::אֹוֵמראֹוֵמראֹוֵמראֹוֵמר    ַרּבִ

ָרה ן ְזדֹוָנּה ְלַכּפָ דֹון לֹא ִניתַּ ּקָ בּוַעת ַהּפִ ָרהׁשְ ן ְזדֹוָנּה ְלַכּפָ דֹון לֹא ִניתַּ ּקָ בּוַעת ַהּפִ ָרהׁשְ ן ְזדֹוָנּה ְלַכּפָ דֹון לֹא ִניתַּ ּקָ בּוַעת ַהּפִ ָרהׁשְ ן ְזדֹוָנּה ְלַכּפָ דֹון לֹא ִניתַּ ּקָ בּוַעת ַהּפִ             ....""""ׁשְ
ָעה ָנא ַאְרּבָ ָעהַאָהִכי ּתְ ָנא ַאְרּבָ ָעהַאָהִכי ּתְ ָנא ַאְרּבָ ָעהַאָהִכי ּתְ ָנא ַאְרּבָ         ....ַאָהִכי ּתְ

            
ְתַנן    ,,,,ּתוּ ּתוּ ּתוּ ּתוּ  ְתַנןָהא ּדִ ְתַנןָהא ּדִ ְתַנןָהא ּדִ ן ֶאָחד ַעל""""    ::::ָהא ּדִ ה ְמִביִאין ָקְרּבָ ָ ן ֶאָחד ַעלֲחִמׁשּ ה ְמִביִאין ָקְרּבָ ָ ן ֶאָחד ַעלֲחִמׁשּ ה ְמִביִאין ָקְרּבָ ָ ן ֶאָחד ַעלֲחִמׁשּ ה ְמִביִאין ָקְרּבָ ָ ה    ֲחִמׁשּ הֲעֵבירֹות ַהְרּבֵ הֲעֵבירֹות ַהְרּבֵ הֲעֵבירֹות ַהְרּבֵ ה ִלי?     ----    (כריתות ט.)(כריתות ט.)(כריתות ט.)(כריתות ט.)    """"ֲעֵבירֹות ַהְרּבֵ ה ִלי? ִמְנָייָנא ָלּמָ ה ִלי? ִמְנָייָנא ָלּמָ ה ִלי? ִמְנָייָנא ָלּמָ         ִמְנָייָנא ָלּמָ

        
ֵעי ְלִמיְתָנא ֵסיָפא ָקא ּבָ ּום ּדְ ֵעי ְלִמיְתָנא ֵסיָפאִמׁשּ ָקא ּבָ ּום ּדְ ֵעי ְלִמיְתָנא ֵסיָפאִמׁשּ ָקא ּבָ ּום ּדְ ֵעי ְלִמיְתָנא ֵסיָפאִמׁשּ ָקא ּבָ ּום ּדְ ה""""    ::::ִמׁשּ הָנִזיר ִאם ִנְטָמא טּוְמאֹות ַהְרּבֵ הָנִזיר ִאם ִנְטָמא טּוְמאֹות ַהְרּבֵ הָנִזיר ִאם ִנְטָמא טּוְמאֹות ַהְרּבֵ             ,,,,""""ָנִזיר ִאם ִנְטָמא טּוְמאֹות ַהְרּבֵ

ִביִעי ְ ׁשּ ִביִעי ְוָחַזר ְוִנְטָמא ּבַ ְ ׁשּ ִאיְטֵמי ּבַ גֹון ּדְ ַחת ַלּה ּכְ ּכַ ִביִעיּוַמׁשְ ְ ׁשּ ִביִעי ְוָחַזר ְוִנְטָמא ּבַ ְ ׁשּ ִאיְטֵמי ּבַ גֹון ּדְ ַחת ַלּה ּכְ ּכַ ִביִעיּוַמׁשְ ְ ׁשּ ִביִעי ְוָחַזר ְוִנְטָמא ּבַ ְ ׁשּ ִאיְטֵמי ּבַ גֹון ּדְ ַחת ַלּה ּכְ ּכַ ִביִעיּוַמׁשְ ְ ׁשּ ִביִעי ְוָחַזר ְוִנְטָמא ּבַ ְ ׁשּ ִאיְטֵמי ּבַ גֹון ּדְ ַחת ַלּה ּכְ ּכַ             ....ּוַמׁשְ
        

י יּוַמּנִ יּוַמּנִ יּוַמּנִ             ????ּוַמּנִ
        

י יֹוֵס  י יֹוֵס ַרּבִ י יֹוֵס ַרּבִ י יֹוֵס ַרּבִ י ְיהּוָדה ִהיאַרּבִ ַרּבִ י ְיהּוָדה ִהיאי ּבְ ַרּבִ י ְיהּוָדה ִהיאי ּבְ ַרּבִ י ְיהּוָדה ִהיאי ּבְ ַרּבִ             ,,,,י ּבְ
ָאַמר ָאַמרּדְ ָאַמרּדְ ָאַמרּדְ ָחֵייל ָעֵליּה     ::::ּדְ ִביִעי הּוא ּדְ ָטֳהָרה ִמן ׁשְ ָחֵייל ָעֵליּה ְנִזירּות ּדְ ִביִעי הּוא ּדְ ָטֳהָרה ִמן ׁשְ ָחֵייל ָעֵליּה ְנִזירּות ּדְ ִביִעי הּוא ּדְ ָטֳהָרה ִמן ׁשְ ָחֵייל ָעֵליּה ְנִזירּות ּדְ ִביִעי הּוא ּדְ ָטֳהָרה ִמן ׁשְ         ....ְנִזירּות ּדְ

        
י ִהיא ִאי ּתֹאַמר ַרּבִ י ִהיאּדְ ִאי ּתֹאַמר ַרּבִ י ִהיאּדְ ִאי ּתֹאַמר ַרּבִ י ִהיאּדְ ִאי ּתֹאַמר ַרּבִ             ,,,,ּדְ

ָטֳהָרה ַעד  ְנִזירּות ּדְ יָון ּדִ ָטֳהָרה ַעד ּכֵ ְנִזירּות ּדְ יָון ּדִ ָטֳהָרה ַעד ּכֵ ְנִזירּות ּדְ יָון ּדִ ָטֳהָרה ַעד ּכֵ ְנִזירּות ּדְ יָון ּדִ ִמיִני ָלא ָחְייָלא ָעֵליּה ּכֵ ִמיִני ָלא ָחְייָלא ָעֵליּה ׁשְ ִמיִני ָלא ָחְייָלא ָעֵליּה ׁשְ ִמיִני ָלא ָחְייָלא ָעֵליּה ׁשְ         ׁשְ
ַחת ַלּה  ּכַ ַחת ַלּה ֵהיִכי ַמׁשְ ּכַ ַחת ַלּה ֵהיִכי ַמׁשְ ּכַ ַחת ַלּה ֵהיִכי ַמׁשְ ּכַ         ????ֵהיִכי ַמׁשְ

ִביִעי ְוָחַזר ְ ׁשּ ִנְטָמא ּבַ ִביִעי ְוָחַזרִאי ּדְ ְ ׁשּ ִנְטָמא ּבַ ִביִעי ְוָחַזרִאי ּדְ ְ ׁשּ ִנְטָמא ּבַ ִביִעי ְוָחַזרִאי ּדְ ְ ׁשּ ִנְטָמא ּבַ ִביִעי     ִאי ּדְ ְ ׁשּ ִביִעי ְוִנְטָמא ּבַ ְ ׁשּ ִביִעי ְוִנְטָמא ּבַ ְ ׁשּ ִביִעי ְוִנְטָמא ּבַ ְ ׁשּ א ִהיא    ----ְוִנְטָמא ּבַ ּה ֲחָדא טּוְמָאה ֲאִריְכּתָ א ִהיאּכּוּלַ ּה ֲחָדא טּוְמָאה ֲאִריְכּתָ א ִהיאּכּוּלַ ּה ֲחָדא טּוְמָאה ֲאִריְכּתָ א ִהיאּכּוּלַ ּה ֲחָדא טּוְמָאה ֲאִריְכּתָ             !!!!ּכּוּלַ
ִמיִני  ְ ׁשּ ִמיִני ְוָחַזר ְוִנְטָמא ּבַ ְ ׁשּ ִנְטָמא ּבַ ִמיִני ְוִאי ּדְ ְ ׁשּ ִמיִני ְוָחַזר ְוִנְטָמא ּבַ ְ ׁשּ ִנְטָמא ּבַ ִמיִני ְוִאי ּדְ ְ ׁשּ ִמיִני ְוָחַזר ְוִנְטָמא ּבַ ְ ׁשּ ִנְטָמא ּבַ ִמיִני ְוִאי ּדְ ְ ׁשּ ִמיִני ְוָחַזר ְוִנְטָמא ּבַ ְ ׁשּ ִנְטָמא ּבַ ל ַאַחת ְוַאַחת    ----ְוִאי ּדְ יב ַעל ּכָ ן ַחּיָ ּה ָקְרּבָ ָעה ָהְראּוָיה ְלָהִביא ּבָ ׁשָ ָיָצא ּבְ יָון ּדְ ל ַאַחת ְוַאַחתּכֵ יב ַעל ּכָ ן ַחּיָ ּה ָקְרּבָ ָעה ָהְראּוָיה ְלָהִביא ּבָ ׁשָ ָיָצא ּבְ יָון ּדְ ל ַאַחת ְוַאַחתּכֵ יב ַעל ּכָ ן ַחּיָ ּה ָקְרּבָ ָעה ָהְראּוָיה ְלָהִביא ּבָ ׁשָ ָיָצא ּבְ יָון ּדְ ל ַאַחת ְוַאַחתּכֵ יב ַעל ּכָ ן ַחּיָ ּה ָקְרּבָ ָעה ָהְראּוָיה ְלָהִביא ּבָ ׁשָ ָיָצא ּבְ יָון ּדְ         !!!!ּכֵ

        
א אֶאּלָ אֶאּלָ אֶאּלָ ּה     ,,,,ֶאּלָ ַמע ִמיּנַ ּה ׁשְ ַמע ִמיּנַ ּה ׁשְ ַמע ִמיּנַ ּה ׁשְ ַמע ִמיּנַ י ְיהּוָדה ִהיא.     ::::ׁשְ ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ י ְיהּוָדה ִהיא. ַרּבִ ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ י ְיהּוָדה ִהיא. ַרּבִ ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ י ְיהּוָדה ִהיא. ַרּבִ ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ         ַרּבִ

        
י יַמאי ַרּבִ יַמאי ַרּבִ יַמאי ַרּבִ             ????ַמאי ַרּבִ

                                                        
ַתְנָיא מסורת הש"ס. גירסת וילא: 4   ּדְ

 רש"י
  גמ' 

   . שלשים ושש:מייא
. דאין אוכלים רהמחוסרי כפ

בקדשים עד שיביאו כפרה ובפ''ב 
   (לקמן ח:) מפרש להו:

. כדמפרש בפ''ב עד שיזרוק הדם
(שם ט.) ככם כגר יהיה מה 
אבותיכם לא כסו לברית אלא 
במילה וטבילה והרצאת דמים 

   כו':
. וכל היכא אהכי תא ארבעה

דתי חושבא דוקא קתי ולא 
   תימא תא ושייר:

. מפרש ן על הזדוןארבעה מביאי
   בפ' ב' (שם):

. דאמר לקמן ר' יוסי בר' יהודה
   (שם:):

. זיר שטמא זירות דטהרה
וספר ז' לחזור ולהתחיל ולמות 
זירות טהרה מז' חיילא 
ומשכחת לה דמביא קרבן א' על 
טומאות הרבה כגון שטמא 
בשביעי וחזר וטמא בז' דכיון 
דבז' טהור הוה הוו להו ג' 

רבן אחת הוא ולא על טומאות וק
כל טומאה וטומאה משום 
דבשתי טומאות הראשוות לא 
יצתה שעה ראויה להביא קרבן 
דאין הבאת קרבן אלא בשמיי 
הלכך איו מביא אלא על 
האחרוה להכי קט תרי זימי 
טמא בז' דמהדר אג' טומאות 
משום דתא במתיתין טומאות 

   הרבה:
. דלא בא חדא טומאה אריכתא

   הרה:לכלל ט
. ולהכי תא אלא שמע מיה כו'

מייא לאשמועין דדוקא הוא 
ולא תימא רבי היא וסמי מכאן 

   זיר:
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י ְיהּוָדה?  ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ י ְיהּוָדה? ּוַמאי ַרּבִ ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ י ְיהּוָדה? ּוַמאי ַרּבִ ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ י ְיהּוָדה? ּוַמאי ַרּבִ ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ         ּוַמאי ַרּבִ
        

ַתְנָיא ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ             ::::ּדְ
ּיֹום ַההּוא"""""""" ׁש ֶאת רֹאׁשֹו ּבַ ּיֹום ַההּואְוִקּדַ ׁש ֶאת רֹאׁשֹו ּבַ ּיֹום ַההּואְוִקּדַ ׁש ֶאת רֹאׁשֹו ּבַ ּיֹום ַההּואְוִקּדַ ׁש ֶאת רֹאׁשֹו ּבַ נֹוָתיו    ----    יא)יא)יא)יא)----טטטט(במדבר ו, (במדבר ו, (במדבר ו, (במדבר ו,     5""""ְוִקּדַ יֹום ֲהָבַאת ָקְרּבְ נֹוָתיוּבְ יֹום ֲהָבַאת ָקְרּבְ נֹוָתיוּבְ יֹום ֲהָבַאת ָקְרּבְ נֹוָתיוּבְ יֹום ֲהָבַאת ָקְרּבְ             ,,,,ּבְ

ְבֵרי  ְבֵרי ּדִ ְבֵרי ּדִ ְבֵרי ּדִ יּדִ             ....ַרּבִ
י ְיהּוָדה ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ             ::::אֹוֵמראֹוֵמראֹוֵמראֹוֵמר    ַרּבִ

ְגַלְחּתוֹ  יֹום תִּ ְגַלְחּתוֹ ּבְ יֹום תִּ ְגַלְחּתוֹ ּבְ יֹום תִּ ְגַלְחּתוֹ ּבְ יֹום תִּ             ....""""ּבְ
        

ְתַנן ְתַנןּתּו ָהא ּדִ ְתַנןּתּו ָהא ּדִ ְתַנןּתּו ָהא ּדִ ן עֹוֶלה ְויֹוֵרד""""    ::::ּתּו ָהא ּדִ ה ְמִביִאין ָקְרּבָ ָ ן עֹוֶלה ְויֹוֵרדֲחִמׁשּ ה ְמִביִאין ָקְרּבָ ָ ן עֹוֶלה ְויֹוֵרדֲחִמׁשּ ה ְמִביִאין ָקְרּבָ ָ ן עֹוֶלה ְויֹוֵרדֲחִמׁשּ ה ְמִביִאין ָקְרּבָ ָ ה ִלי    ----    (כריתות ט.)(כריתות ט.)(כריתות ט.)(כריתות ט.)    """"ֲחִמׁשּ ה ִליִמְנָייָנא ָלּמָ ה ִליִמְנָייָנא ָלּמָ ה ִליִמְנָייָנא ָלּמָ             ????ִמְנָייָנא ָלּמָ
        

ֵני ֵסיָפא ָקּתָ ּום ּדְ ֵני ֵסיָפאִמׁשּ ָקּתָ ּום ּדְ ֵני ֵסיָפאִמׁשּ ָקּתָ ּום ּדְ ֵני ֵסיָפאִמׁשּ ָקּתָ ּום ּדְ ּיֹוֵצא ָבֶהן""""    ::::6יאיאיאיאִה ִה ִה ִה ַה ַה ַה ַה ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ     ִמׁשּ יא ּכַ ּיֹוֵצא ָבֶהןָנׂשִ יא ּכַ ּיֹוֵצא ָבֶהןָנׂשִ יא ּכַ ּיֹוֵצא ָבֶהןָנׂשִ יא ּכַ ה    (הוריות ח:)(הוריות ח:)(הוריות ח:)(הוריות ח:)    """"ָנׂשִ ָ ֵני ֲחִמׁשּ הּתָ ָ ֵני ֲחִמׁשּ הּתָ ָ ֵני ֲחִמׁשּ הּתָ ָ ֵני ֲחִמׁשּ             ,,,,ּתָ
ַר  ַר ְלַאּפּוֵקי ִמּדְ ַר ְלַאּפּוֵקי ִמּדְ ַר ְלַאּפּוֵקי ִמּדְ י ֱאִליֶעֶזרְלַאּפּוֵקי ִמּדְ י ֱאִליֶעֶזרּבִ י ֱאִליֶעֶזרּבִ י ֱאִליֶעֶזרּבִ ָאַמר    ,,,,ּבִ ָאַמרּדְ ָאַמרּדְ ָאַמרּדְ ִעיר""""    ::::ּדְ יא ֵמִביא ׂשָ ִעירָנׂשִ יא ֵמִביא ׂשָ ִעירָנׂשִ יא ֵמִביא ׂשָ ִעירָנׂשִ יא ֵמִביא ׂשָ         ....(הוריות ט.)(הוריות ט.)(הוריות ט.)(הוריות ט.)    """"ָנׂשִ

        
ְתַנן ְתַנןּתּו ָהא ּדִ ְתַנןּתּו ָהא ּדִ ְתַנןּתּו ָהא ּדִ ָעה ֲאבֹות ְנִזיִקין""""    ::::ּתּו ָהא ּדִ ָעה ֲאבֹות ְנִזיִקיןַאְרּבָ ָעה ֲאבֹות ְנִזיִקיןַאְרּבָ ָעה ֲאבֹות ְנִזיִקיןַאְרּבָ ה ִלי    ----    (בבא קמא ב.)(בבא קמא ב.)(בבא קמא ב.)(בבא קמא ב.)    """"ַאְרּבָ ה ִליִמְנָיָנא ָלּמָ ה ִליִמְנָיָנא ָלּמָ ה ִליִמְנָיָנא ָלּמָ         ????ִמְנָיָנא ָלּמָ

        
ְעָיא י אֹוׁשַ ַרּבִ ְעָיאְלַאּפּוֵקי ִמּדְ י אֹוׁשַ ַרּבִ ְעָיאְלַאּפּוֵקי ִמּדְ י אֹוׁשַ ַרּבִ ְעָיאְלַאּפּוֵקי ִמּדְ י אֹוׁשַ ַרּבִ             ,,,,ְלַאּפּוֵקי ִמּדְ

ָאַמר ָאַמרּדְ ָאַמרּדְ ָאַמרּדְ ר ֲאבֹות ְנִזיִקין ֵהן    ::::ּדְ ה ָעׂשָ לֹׁשָ ר ֲאבֹות ְנִזיִקין ֵהןׁשְ ה ָעׂשָ לֹׁשָ ר ֲאבֹות ְנִזיִקין ֵהןׁשְ ה ָעׂשָ לֹׁשָ ר ֲאבֹות ְנִזיִקין ֵהןׁשְ ה ָעׂשָ לֹׁשָ             ....ׁשְ
        

י אוֹ  י אוֹ ּוְלַרּבִ י אוֹ ּוְלַרּבִ י אוֹ ּוְלַרּבִ ְעָיא ּוְלַרּבִ ְעָיא ׁשַ ְעָיא ׁשַ ְעָיא ׁשַ ה ִלי    ----ׁשַ ה ִליִמְנָייָנא ָלּמָ ה ִליִמְנָייָנא ָלּמָ ה ִליִמְנָייָנא ָלּמָ             ????ִמְנָייָנא ָלּמָ
        

יא י ִחּיָ ַרּבִ יאְלַאּפּוֵקי ִמּדְ י ִחּיָ ַרּבִ יאְלַאּפּוֵקי ִמּדְ י ִחּיָ ַרּבִ יאְלַאּפּוֵקי ִמּדְ י ִחּיָ ַרּבִ             ,,,,ְלַאּפּוֵקי ִמּדְ
ָאַמר ָאַמרּדְ ָאַמרּדְ ָאַמרּדְ ָעה ֲאבֹות ְנִזיִקין    ::::ּדְ ִרים ְוַאְרּבָ ָעה ֲאבֹות ְנִזיִקיןֶעׂשְ ִרים ְוַאְרּבָ ָעה ֲאבֹות ְנִזיִקיןֶעׂשְ ִרים ְוַאְרּבָ ָעה ֲאבֹות ְנִזיִקיןֶעׂשְ ִרים ְוַאְרּבָ             ....ֶעׂשְ

        
יא  י ִחּיָ יא ּוְלַרּבִ י ִחּיָ יא ּוְלַרּבִ י ִחּיָ יא ּוְלַרּבִ י ִחּיָ ה ִלי    ----ּוְלַרּבִ ה ִליִמְנָיָנא ָלּמָ ה ִליִמְנָיָנא ָלּמָ ה ִליִמְנָיָנא ָלּמָ             ????ִמְנָיָנא ָלּמָ

        
            ,,,,ָמסּורָמסּורָמסּורָמסּור        ::::ְלַאּפּוֵקיְלַאּפּוֵקיְלַאּפּוֵקיְלַאּפּוֵקי

ל לּוְמַפּגֵ לּוְמַפּגֵ לּוְמַפּגֵ             ....ּוְמַפּגֵ
        
        
        
        

                                                        
ֶחּנוּ ְוִכי ָימּות  טטטט 5 ִביִעי ְיַגּלְ ְ ּיֹום ַהׁשּ יֹום ָטֳהָרתֹו ּבַ ח רֹאׁשֹו ּבְ א רֹאׁש ִנְזרֹו ְוִגּלַ ְתאֹם ְוִטּמֵ ֶפַתע ּפִ ֵני יֹוָנה  יייי. ֵמת ָעָליו ּבְ ֵני ּבְ י תִֹרים אֹו ׁשְ תֵּ ִמיִני ָיִבא ׁשְ ְ ּוַבּיֹום ַהׁשּ

ַתח אֶֹהל מֹוֵעד ה ַהּכֵֹהן ֶא   יאיאיאיא. ֶאל ַהּכֵֹהן ֶאל ּפֶ ּיֹום ַההּואְוָעׂשָ ׁש ֶאת רֹאׁשֹו ּבַ ֶפׁש ְוִקּדַ ר ָחָטא ַעל ַהּנָ ר ָעָליו ֵמֲאׁשֶ את ְוֶאָחד ְלעָֹלה ְוִכּפֶ   ָחד ְלַחּטָ
  שיטה מקובצת 6

 רש"י
. לזירות טהרה וקדש את ראשו

  שיה:
. ה' מביאין קרבן עולה ויורד

כלומר על חמש עבירות מביאין 
   קרבן עולה ויורד בפ''ב (שם):

   . ליתי אלו:מייא למה לי
. בהוריות יפאמשום דקתי ס

בפ''ב (דף ח:) ואיירי בהך ה' 
וקתי הכי אין ב''ד חייבין על 
שמיעת הקול ועל בטוי שפתים 
כו' ושיא כיוצא בהן מי דפטור 
אכל הך משום [דלא] שייך בהו 
קרבן עולה ויורד ועיות בשיא 
לא שכיחא ר''א אומר שיא 
מביא שעיר כדיו בכל המצות 

אמר ר' שבתורה ואמרי' בגמ' לא 
אליעזר אלא בטומאת מקדש 
וקדשיו הואיל ואמר בהן כרת 
כבקבועה להכי תא הכא ה' 
לאשמועין דדוקא קט דכל 
המביא על ה' עבירות הללו איו 
מביא קבועה אלא עולה ויורד 
ולא תימא סמי מכאן טומאת 
מקדש וקדשיו לאוקומה כר' 
אליעזר דאמר מביא שיא עליה 

ביא קרבן קבועה אלא איו מ
קבועה אלא אי ר' יוסי הגלילי 
דפטר ליה לגמרי אי ר' עקיבא 
ור' שמעון דמחייבו ליה בעולה 
ויורד דהייו כשבה או שעירה או 

   תורים ובי יוה:
. ועשרים וד' מפרש שלש עשרה

התם בפרק ד' אבות זיקין (ב''ק 
ד:) ולשלם ממיטב כדמפרש 

   התם:
   . מלשין:מסור
של  . כהן שפגל בקרבוומפגל

ישראל לאוכלו חוץ לזמו דחייב 
איו משלם ממיטב דהאי היזקא 
דיבורא בעלמא היא והיזק 

  שאיו יכר יהו:



6                                       ְּגָמָרא ְסדּוָרה        

        ג, אג, אג, אג, א    ----ב, ב  ב, ב  ב, ב  ב, ב   .2
            ::::ָאַמר ָמרָאַמר ָמרָאַמר ָמרָאַמר ָמר

ָאן ּכוּ """" ִאם ֲעׂשָ ָאן ּכוּ ׁשֶ ִאם ֲעׂשָ ָאן ּכוּ ׁשֶ ִאם ֲעׂשָ ָאן ּכוּ ׁשֶ ִאם ֲעׂשָ ֶהְעֵלם ַאַחת ׁשֶ ן ּבְ ֶהְעֵלם ַאַחת ּלָ ן ּבְ ֶהְעֵלם ַאַחת ּלָ ן ּבְ ֶהְעֵלם ַאַחת ּלָ ן ּבְ ל ַאַחת ְוַאַחת    ----ּלָ יב ַעל ּכָ ל ַאַחת ְוַאַחתַחּיָ יב ַעל ּכָ ל ַאַחת ְוַאַחתַחּיָ יב ַעל ּכָ ל ַאַחת ְוַאַחתַחּיָ יב ַעל ּכָ             ".".".".ַחּיָ
        

ָלָמא ׁשְ ָלָמאּבִ ׁשְ ָלָמאּבִ ׁשְ ָלָמאּבִ ׁשְ טּור ְלַגְמֵרי     ::::ּבִ טּור ְלַגְמֵרי ּפָ טּור ְלַגְמֵרי ּפָ טּור ְלַגְמֵרי ּפָ             ,,,,ָלא ָמֵצית ֲאַמְרּתְ ָלא ָמֵצית ֲאַמְרּתְ ָלא ָמֵצית ֲאַמְרּתְ ָלא ָמֵצית ֲאַמְרּתְ     ----ּפָ
ְכִתיב ְכִתיבּדִ ְכִתיבּדִ ְכִתיבּדִ ה ְוִנְכְרתוּ """"    ::::ּדִ ה ִמּכֹל ַהּתֹוֵעבֹות ָהֵאּלֶ ר ַיֲעׂשֶ ל ֲאׁשֶ י ּכָ ה ְוִנְכְרתוּ ּכִ ה ִמּכֹל ַהּתֹוֵעבֹות ָהֵאּלֶ ר ַיֲעׂשֶ ל ֲאׁשֶ י ּכָ ה ְוִנְכְרתוּ ּכִ ה ִמּכֹל ַהּתֹוֵעבֹות ָהֵאּלֶ ר ַיֲעׂשֶ ל ֲאׁשֶ י ּכָ ה ְוִנְכְרתוּ ּכִ ה ִמּכֹל ַהּתֹוֵעבֹות ָהֵאּלֶ ר ַיֲעׂשֶ ל ֲאׁשֶ י ּכָ             ....(ויקרא יח, כט)(ויקרא יח, כט)(ויקרא יח, כט)(ויקרא יח, כט)    7777""""ּכִ

א ֵאיָמא א ֵאיָמאֶאּלָ א ֵאיָמאֶאּלָ א ֵאיָמאֶאּלָ יב ֲח     ----ֲעַבר ֲחָדא ֲעַבר ֲחָדא ֲעַבר ֲחָדא ֲעַבר ֲחָדא                 ::::ֶאּלָ יב ֲח ִנְתַחּיֵ יב ֲח ִנְתַחּיֵ יב ֲח ִנְתַחּיֵ             ,,,,ָדאָדאָדאָדאִנְתַחּיֵ
ֶהְעֵלם ַאַחת  הּו ּבְ ֶהְעֵלם ַאַחת ֲעַבר ּכּוּלְ הּו ּבְ ֶהְעֵלם ַאַחת ֲעַבר ּכּוּלְ הּו ּבְ ֶהְעֵלם ַאַחת ֲעַבר ּכּוּלְ הּו ּבְ א ַאַחת    ----ֲעַבר ּכּוּלְ יב ֶאּלָ א ַאַחתֵאינֹו ַחּיָ יב ֶאּלָ א ַאַחתֵאינֹו ַחּיָ יב ֶאּלָ א ַאַחתֵאינֹו ַחּיָ יב ֶאּלָ             !!!!ֵאינֹו ַחּיָ

        
י יֹוָחָנןָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר              ::::ַרּבִ

ֵרת ּבַ  ֵרת ּבַ ְלָכְך ָיְצָאה ּכָ ֵרת ּבַ ְלָכְך ָיְצָאה ּכָ ֵרת ּבַ ְלָכְך ָיְצָאה ּכָ ק    (ויקרא כ, יז)(ויקרא כ, יז)(ויקרא כ, יז)(ויקרא כ, יז)    8888""""ֲאחֹותוֹ ֲאחֹותוֹ ֲאחֹותוֹ ֲאחֹותוֹ """"ְלָכְך ָיְצָאה ּכָ קְלַחּלֵ קְלַחּלֵ קְלַחּלֵ             ....ְלַחּלֵ
        

ֵייַמְתִקיף ַלּה ַמְתִקיף ַלּה ַמְתִקיף ַלּה ַמְתִקיף ַלּה  ר ַאּבָ יַבי ּבַ             ::::ַרב ּבֵ
יב ֲחָדא ֲעלַ     """"ֲאחֹותוֹ ֲאחֹותוֹ ֲאחֹותוֹ ֲאחֹותוֹ """"ֵאיָמא ֵאיָמא ֵאיָמא ֵאיָמא  ֵפֵרט ְקָרא ִניַחּיֵ יב ֲחָדא ֲעלַ ּדְ ֵפֵרט ְקָרא ִניַחּיֵ יב ֲחָדא ֲעלַ ּדְ ֵפֵרט ְקָרא ִניַחּיֵ יב ֲחָדא ֲעלַ ּדְ ֵפֵרט ְקָרא ִניַחּיֵ             ,,,,ּה ּה ּה ּה ּדְ
ן  ן ְוכּוּלָ ן ְוכּוּלָ ן ְוכּוּלָ ְבֶהְעֵלם ַאַחת    ----ְוכּוּלָ יָון ּדִ ְבֶהְעֵלם ַאַחתּכֵ יָון ּדִ ְבֶהְעֵלם ַאַחתּכֵ יָון ּדִ ְבֶהְעֵלם ַאַחתּכֵ יָון ּדִ א ַאַחת    ,,,,ּכֵ יב ֶאּלָ א ַאַחתָלא ִניַחּיֵ יב ֶאּלָ א ַאַחתָלא ִניַחּיֵ יב ֶאּלָ א ַאַחתָלא ִניַחּיֵ יב ֶאּלָ             !!!!ָלא ִניַחּיֵ

        
ַתְנָיא ֵיי ִמי ֵלית ֵליּה ָהָדא ּדְ ר ַאּבָ יַבי ּבַ ַתְנָיאּוְלַרב ּבֵ ֵיי ִמי ֵלית ֵליּה ָהָדא ּדְ ר ַאּבָ יַבי ּבַ ַתְנָיאּוְלַרב ּבֵ ֵיי ִמי ֵלית ֵליּה ָהָדא ּדְ ר ַאּבָ יַבי ּבַ ַתְנָיאּוְלַרב ּבֵ ֵיי ִמי ֵלית ֵליּה ָהָדא ּדְ ר ַאּבָ יַבי ּבַ             ::::ּוְלַרב ּבֵ

ְכָלל"""" ָהָיה ּבִ ָבר ׁשֶ ל ּדָ ְכָללּכָ ָהָיה ּבִ ָבר ׁשֶ ל ּדָ ְכָללּכָ ָהָיה ּבִ ָבר ׁשֶ ל ּדָ ְכָללּכָ ָהָיה ּבִ ָבר ׁשֶ ל ּדָ ד     ּכָ ָלל ְלַלּמֵ ד ְוָיָצא ִמן ַהּכְ ָלל ְלַלּמֵ ד ְוָיָצא ִמן ַהּכְ ָלל ְלַלּמֵ ד ְוָיָצא ִמן ַהּכְ ָלל ְלַלּמֵ         ְוָיָצא ִמן ַהּכְ
א ְלַלּמֵ  ד ַעל ַעְצמֹו ָיָצא ֶאּלָ א ְלַלּמֵ לֹא ְלַלּמֵ ד ַעל ַעְצמֹו ָיָצא ֶאּלָ א ְלַלּמֵ לֹא ְלַלּמֵ ד ַעל ַעְצמֹו ָיָצא ֶאּלָ א ְלַלּמֵ לֹא ְלַלּמֵ ד ַעל ַעְצמֹו ָיָצא ֶאּלָ ָלל ּכּוּלֹו ָיָצא ד ַעל ַה ד ַעל ַה ד ַעל ַה ד ַעל ַה לֹא ְלַלּמֵ ָלל ּכּוּלֹו ָיָצא ּכְ ָלל ּכּוּלֹו ָיָצא ּכְ ָלל ּכּוּלֹו ָיָצא ּכְ         ּכְ

יַצד יַצדּכֵ יַצדּכֵ יַצדּכֵ             ????ּכֵ
ר"""" ׂשָ ר ּתֹאַכל ּבָ ֶפׁש ֲאׁשֶ רְוַהּנֶ ׂשָ ר ּתֹאַכל ּבָ ֶפׁש ֲאׁשֶ רְוַהּנֶ ׂשָ ר ּתֹאַכל ּבָ ֶפׁש ֲאׁשֶ רְוַהּנֶ ׂשָ ר ּתֹאַכל ּבָ ֶפׁש ֲאׁשֶ ר ַלה    ְוַהּנֶ ָלִמים ֲאׁשֶ ְ ַבח ַהׁשּ ר ַלהִמּזֶ ָלִמים ֲאׁשֶ ְ ַבח ַהׁשּ ר ַלהִמּזֶ ָלִמים ֲאׁשֶ ְ ַבח ַהׁשּ ר ַלהִמּזֶ ָלִמים ֲאׁשֶ ְ ַבח ַהׁשּ             ',',',',ִמּזֶ

יהָ     ----ְוֻטְמָאתֹו ָעָליו ְוֻטְמָאתֹו ָעָליו ְוֻטְמָאתֹו ָעָליו ְוֻטְמָאתֹו ָעָליו  ֶפׁש ַהִהוא ֵמַעּמֶ יהָ ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ ֶפׁש ַהִהוא ֵמַעּמֶ יהָ ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ ֶפׁש ַהִהוא ֵמַעּמֶ יהָ ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ ֶפׁש ַהִהוא ֵמַעּמֶ             ....(ויקרא ז, כ)(ויקרא ז, כ)(ויקרא ז, כ)(ויקרא ז, כ)    """"ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ
ל ַהּקָ  ְכַלל ּכָ ָלִמים ּבִ ל ַהּקָ ַוֲהלֹא ׁשְ ְכַלל ּכָ ָלִמים ּבִ ל ַהּקָ ַוֲהלֹא ׁשְ ְכַלל ּכָ ָלִמים ּבִ ל ַהּקָ ַוֲהלֹא ׁשְ ְכַלל ּכָ ָלִמים ּבִ ה ָיְצאּו? ַוֲהלֹא ׁשְ ים ָהיּו, ָלּמָ ה ָיְצאּו? ָדׁשִ ים ָהיּו, ָלּמָ ה ָיְצאּו? ָדׁשִ ים ָהיּו, ָלּמָ ה ָיְצאּו? ָדׁשִ ים ָהיּו, ָלּמָ         ָדׁשִ

ַח         ::::יׁש ֲאֵליֶהןיׁש ֲאֵליֶהןיׁש ֲאֵליֶהןיׁש ֲאֵליֶהןְלַהּקִ ְלַהּקִ ְלַהּקִ ְלַהּקִ  י ִמְזּבֵ ֵהן ָקְדׁשֵ ָלִמים ׁשֶ ְ ַח ַמה ׁשּ י ִמְזּבֵ ֵהן ָקְדׁשֵ ָלִמים ׁשֶ ְ ַח ַמה ׁשּ י ִמְזּבֵ ֵהן ָקְדׁשֵ ָלִמים ׁשֶ ְ ַח ַמה ׁשּ י ִמְזּבֵ ֵהן ָקְדׁשֵ ָלִמים ׁשֶ ְ יִבין ֲעֵליֶהן    ----ַמה ׁשּ יִבין ֲעֵליֶהןְוַחּיָ יִבין ֲעֵליֶהןְוַחּיָ יִבין ֲעֵליֶהןְוַחּיָ             ,,,,ְוַחּיָ
ַח  י ִמְזּבֵ ֵהן ָקְדׁשֵ ל ׁשֶ ַח ַאף ּכָ י ִמְזּבֵ ֵהן ָקְדׁשֵ ל ׁשֶ ַח ַאף ּכָ י ִמְזּבֵ ֵהן ָקְדׁשֵ ל ׁשֶ ַח ַאף ּכָ י ִמְזּבֵ ֵהן ָקְדׁשֵ ל ׁשֶ יִבין ֲעֵליֶהן    ----ַאף ּכָ יִבין ֲעֵליֶהןַחּיָ יִבין ֲעֵליֶהןַחּיָ יִבין ֲעֵליֶהןַחּיָ         ....ַחּיָ

ִית ֶדק ַהּבַ י ּבֶ ִיתָיְצאּו ָקְדׁשֵ ֶדק ַהּבַ י ּבֶ ִיתָיְצאּו ָקְדׁשֵ ֶדק ַהּבַ י ּבֶ ִיתָיְצאּו ָקְדׁשֵ ֶדק ַהּבַ י ּבֶ             !!!!""""ָיְצאּו ָקְדׁשֵ
        

יַבי    9999ךְ ךְ ךְ ךְ לָ לָ לָ לָ ֲאַמר ֲאַמר ֲאַמר ֲאַמר  יַביַרב ּבֵ יַביַרב ּבֵ יַביַרב ּבֵ             ::::ַרב ּבֵ
ּה,  ר ִמיּנַ ּה, ּבַ ר ִמיּנַ ּה, ּבַ ר ִמיּנַ ּה, ּבַ ר ִמיּנַ         ּבַ

ִיתָיְצאּו ָק ָיְצאּו ָק ָיְצאּו ָק ָיְצאּו ָק """"    ::::ָלאו ִמי ֲאַמְרּתְ ָהָתםָלאו ִמי ֲאַמְרּתְ ָהָתםָלאו ִמי ֲאַמְרּתְ ָהָתםָלאו ִמי ֲאַמְרּתְ ָהָתם ֶדק ַהּבַ י ּבֶ ִיתְדׁשֵ ֶדק ַהּבַ י ּבֶ ִיתְדׁשֵ ֶדק ַהּבַ י ּבֶ ִיתְדׁשֵ ֶדק ַהּבַ י ּבֶ             ,,,,""""ְדׁשֵ
י יָהָכא ַנּמִ יָהָכא ַנּמִ יָהָכא ַנּמִ י אֹוְסָרּה     ,,,,ָהָכא ַנּמִ ַחּיֵ ר ּבְ י אֹוְסָרּה ָמה ֲאחֹותֹו ְמיּוֶחֶדת ֶשִהיא ֶעְרָוה ְוֵאין ָלּה ֶהיּתֵ ַחּיֵ ר ּבְ י אֹוְסָרּה ָמה ֲאחֹותֹו ְמיּוֶחֶדת ֶשִהיא ֶעְרָוה ְוֵאין ָלּה ֶהיּתֵ ַחּיֵ ר ּבְ י אֹוְסָרּה ָמה ֲאחֹותֹו ְמיּוֶחֶדת ֶשִהיא ֶעְרָוה ְוֵאין ָלּה ֶהיּתֵ ַחּיֵ ר ּבְ             ,,,,ָמה ֲאחֹותֹו ְמיּוֶחֶדת ֶשִהיא ֶעְרָוה ְוֵאין ָלּה ֶהיּתֵ

י אֹוְסָרּה  ַחּיֵ ר ּבְ ֵאין ָלּה ֶהיּתֵ ל ׁשֶ י אֹוְסָרּה ַאף ּכָ ַחּיֵ ר ּבְ ֵאין ָלּה ֶהיּתֵ ל ׁשֶ י אֹוְסָרּה ַאף ּכָ ַחּיֵ ר ּבְ ֵאין ָלּה ֶהיּתֵ ל ׁשֶ י אֹוְסָרּה ַאף ּכָ ַחּיֵ ר ּבְ ֵאין ָלּה ֶהיּתֵ ל ׁשֶ             ,,,,ַאף ּכָ
ְעָלּה  י ּבַ ַחיֵּ ר ּבְ ש ָלּה ֶהיּתֵ ּיֵ ת ִאיׁש ׁשֶ ְעָלּה ָיְצָאה ֵאׁשֶ י ּבַ ַחיֵּ ר ּבְ ש ָלּה ֶהיּתֵ ּיֵ ת ִאיׁש ׁשֶ ְעָלּה ָיְצָאה ֵאׁשֶ י ּבַ ַחיֵּ ר ּבְ ש ָלּה ֶהיּתֵ ּיֵ ת ִאיׁש ׁשֶ ְעָלּה ָיְצָאה ֵאׁשֶ י ּבַ ַחיֵּ ר ּבְ ש ָלּה ֶהיּתֵ ּיֵ ת ִאיׁש ׁשֶ             !!!!ָיְצָאה ֵאׁשֶ

        
י יֹונָ ָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  ַע ְוִאיֵתיָמא ְוִאיֵתיָמא ְוִאיֵתיָמא ְוִאיֵתיָמא     הַרּבִ ַרב ְיהֹוׁשֻ ֵריּה ּדְ             ::::ַרב הּוָנא ּבְ

ה""""    ::::ָאַמר ְקָראָאַמר ְקָראָאַמר ְקָראָאַמר ְקָרא ה ִמּכֹל ַהּתֹוֵעבֹת ָהֵאּלֶ ר ַיֲעׂשֶ ל ֲאׁשֶ י ּכָ הּכִ ה ִמּכֹל ַהּתֹוֵעבֹת ָהֵאּלֶ ר ַיֲעׂשֶ ל ֲאׁשֶ י ּכָ הּכִ ה ִמּכֹל ַהּתֹוֵעבֹת ָהֵאּלֶ ר ַיֲעׂשֶ ל ֲאׁשֶ י ּכָ הּכִ ה ִמּכֹל ַהּתֹוֵעבֹת ָהֵאּלֶ ר ַיֲעׂשֶ ל ֲאׁשֶ י ּכָ             ,,,,ּכִ
ם ֶרב ַעּמָ ָפׁשֹות ָהעֹׂשֹת ִמּקֶ םְוִנְכְרתּו ַהּנְ ֶרב ַעּמָ ָפׁשֹות ָהעֹׂשֹת ִמּקֶ םְוִנְכְרתּו ַהּנְ ֶרב ַעּמָ ָפׁשֹות ָהעֹׂשֹת ִמּקֶ םְוִנְכְרתּו ַהּנְ ֶרב ַעּמָ ָפׁשֹות ָהעֹׂשֹת ִמּקֶ             ....ט)ט)ט)ט)ככככ    (ויקרא יח,(ויקרא יח,(ויקרא יח,(ויקרא יח,    """"ְוִנְכְרתּו ַהּנְ

ן לַ 10101010 ל ָהֲעָריֹות ּכּוּלָ שּו ּכָ ן לַ הּוּקְ ל ָהֲעָריֹות ּכּוּלָ שּו ּכָ ן לַ הּוּקְ ל ָהֲעָריֹות ּכּוּלָ שּו ּכָ ן לַ הּוּקְ ל ָהֲעָריֹות ּכּוּלָ שּו ּכָ             ....(ויקרא כ, יז)(ויקרא כ, יז)(ויקרא כ, יז)(ויקרא כ, יז)    """"ֲאחֹותוֹ ֲאחֹותוֹ ֲאחֹותוֹ ֲאחֹותוֹ """"הּוּקְ
ְפֵני ַעְצָמּה     ----    """"ֲאחֹותוֹ ֲאחֹותוֹ ֲאחֹותוֹ ֲאחֹותוֹ """"ָמה ָמה ָמה ָמה  יִבין ָעֶליָה ּבִ ְפֵני ַעְצָמּה ַחּיָ יִבין ָעֶליָה ּבִ ְפֵני ַעְצָמּה ַחּיָ יִבין ָעֶליָה ּבִ ְפֵני ַעְצָמּה ַחּיָ יִבין ָעֶליָה ּבִ             ,,,,ַחּיָ

ל  ל ַאף ּכָ ל ַאף ּכָ ל ַאף ּכָ ְפֵני ַעְצָמּה     ----ַאף ּכָ יִבין ָעֶליָה ּבִ ְפֵני ַעְצָמּה ַחּיָ יִבין ָעֶליָה ּבִ ְפֵני ַעְצָמּה ַחּיָ יִבין ָעֶליָה ּבִ ְפֵני ַעְצָמּה ַחּיָ יִבין ָעֶליָה ּבִ             ....ַחּיָ
        

י ִיְצָחק י ִיְצָחקּוְלַרּבִ י ִיְצָחקּוְלַרּבִ י ִיְצָחקּוְלַרּבִ ָאַמר    ,,,,ּוְלַרּבִ ָאַמרּדְ ָאַמרּדְ ָאַמרּדְ ְכָלל ָהיוּ     ::::ּדְ ֵריתֹות ּבִ יֵבי ּכְ ְכָלל ָהיוּ ַחּיָ ֵריתֹות ּבִ יֵבי ּכְ ְכָלל ָהיוּ ַחּיָ ֵריתֹות ּבִ יֵבי ּכְ ְכָלל ָהיוּ ַחּיָ ֵריתֹות ּבִ יֵבי ּכְ ֵרת ּבַ     ,,,,ַחּיָ ה ָיְצָאה ּכָ ֵרת ּבַ ְוָלּמָ ה ָיְצָאה ּכָ ֵרת ּבַ ְוָלּמָ ה ָיְצָאה ּכָ ֵרת ּבַ ְוָלּמָ ה ָיְצָאה ּכָ             ????""""ֲאחֹותוֹ ֲאחֹותוֹ ֲאחֹותוֹ ֲאחֹותוֹ """"ְוָלּמָ
ַמְלקֹות ָכֵרת ְולֹא ּבְ ַמְלקֹותְלדּוָנּה ּבְ ָכֵרת ְולֹא ּבְ ַמְלקֹותְלדּוָנּה ּבְ ָכֵרת ְולֹא ּבְ ַמְלקֹותְלדּוָנּה ּבְ ָכֵרת ְולֹא ּבְ             ,,,,ְלדּוָנּה ּבְ

ק ְמָנא ֵליּה לְ לְ לְ לְ  ק ְמָנא ֵליּה ַחּלֵ ק ְמָנא ֵליּה ַחּלֵ ק ְמָנא ֵליּה ַחּלֵ         ????ַחּלֵ
            

ת ֻטְמָאָתּה לֹא ִתְקַרב"ָנְפָקא ֵליּה ִמ ָנְפָקא ֵליּה ִמ ָנְפָקא ֵליּה ִמ ָנְפָקא ֵליּה ִמ  ִנּדַ ה ּבְ ָ ת ֻטְמָאָתּה לֹא ִתְקַרב""ְוֶאל ִאׁשּ ִנּדַ ה ּבְ ָ ת ֻטְמָאָתּה לֹא ִתְקַרב""ְוֶאל ִאׁשּ ִנּדַ ה ּבְ ָ ת ֻטְמָאָתּה לֹא ִתְקַרב""ְוֶאל ִאׁשּ ִנּדַ ה ּבְ ָ ה    ,,,,(ויקרא יח,יט)(ויקרא יח,יט)(ויקרא יח,יט)(ויקרא יח,יט)    11111111"ְוֶאל ִאׁשּ ָ ה ְוִאׁשּ ָ ל ִאׁשּ ק ַעל ּכָ הְלַחּלֵ ָ ה ְוִאׁשּ ָ ל ִאׁשּ ק ַעל ּכָ הְלַחּלֵ ָ ה ְוִאׁשּ ָ ל ִאׁשּ ק ַעל ּכָ הְלַחּלֵ ָ ה ְוִאׁשּ ָ ל ִאׁשּ ק ַעל ּכָ             ....ְלַחּלֵ
        

                                                        
ם 7 ֶרב ַעּמָ ָפׁשֹות ָהעֹׂשֹת ִמּקֶ ה ְוִנְכְרתּו ַהּנְ ה ִמּכֹל ַהּתֹוֵעבֹת ָהֵאּלֶ ר ַיֲעׂשֶ ל ֲאׁשֶ י ּכָ   ּכִ
ח 8 ר ִיּקַ ת ָאִביו אֹו ַבת ִאּמֹו ְוָרָאה ֶאת ֶעְרָוָתּה ְוִהיא ִתְרֶאה ֶאת ֶעְרָותֹו ֶחֶסד הּוא ְוִנְכְרתּו ְלֵעיֵני בְּ  ְוִאיׁש ֲאׁשֶ אֶאת ֲאחֹתֹו ּבַ ָ ה ֲעֹונֹו ִיׂשּ ּלָ ם ֶעְרַות ֲאחֹתֹו ּגִ   ֵני ַעּמָ
 ֵליּה שיטה מקובצת. גירסת וילא:  9

יׁש הּוא גירסת וילא: 10   )(הֹוִאיל ְוָכְך ֶהּקֵ
ת ֻטְמָאָתּה לֹא ִתְקַרב ְלַגּלֹות ֶעְרָוָתהּ  11 ִנּדַ ה ּבְ ָ   ְוֶאל ִאׁשּ

 רש"י
. בכלל עריות היתה אחותו

דכתיב בהו (ויקרא יח) וכרתו 
הפשות העושות והדר כתיב 
בקדושים תהיו איש אשר יקח 
את אחותו וגו' וכרתו לעיי בי 

   עמם:
. כי עביד ה קראאחותו דפרט ב

לה בהדי איך ליחייב עלה דידה 
חדא ואאידך כולהו חדא ואי 
תיבעי לך אשכחן אחותו דיצאת 
לחלק אבל שאר עריות למה 
יצאו תריץ לאשמועין דאיתהו 
במיתת ב''ד עריות שיצאו דכתי' 
בהו (שם) מות יומת [יש מהן 
בסקילה ויש מהן בחק] ויש מהן 

הו דכתיב בהו שריפה והי דאית
בכרת מפרש להו ביבמות (דף 
ד.) דפרט בה קרא ואחותו דבעי 

   הכא לא מפרש:
. אמור בכלל כל הקדשים

אליהם לדורותיכם כל איש אשר 
יקרב מכל זרעכם אל הקדשים 
(שם כב) והאי יקרב ליכא למימר 
דגיעה היא ממש דבגיעה ליכא 
טילת שמה כדגרסין במסכת 
מכות (דף יד:) מבכל קדש לא 

ע והייו אכילה ולא גיעה תג
והאי יקרב מי מפרש במסכת 
מעילה (דף י:) דאיו גיעה אלא 
דבר המוכשר ליקרב א''ר אלעזר 
וכי יש וגע שהוא חייב אם כן 
למה אמר אשר יקרב לומר 
שאין חייבין עליו עד שיוכשר 
ליקרב כלומר איו חייב על 
אכילתו משום טומאה עד 

   שיוכשר ליקרב:
. שאיו בדק הבית יצאו קדשי

עוש כרת האוכלן בטומאת הגוף 
   והכא מי ליגמר כולהו מאחותו:

אשת איש שיש לה היתר בחיי 
. שמתגרשת בגט הלכך אוסרה

לא גמרי לה מאחותו ולא 
   משכחת בה בחטאת בהעלם:

. אפי' עשאה עם בפי עצמה
   האחרים:

. והיה לדוו בכרת ולא במלקות
 מלמד על הכלל כולו דלית ליה
חייבי כריתות שלקו פטרו מידי 
כריתתן באלו הן הלוקין (מכות 

   כג.):
. הוה ליה למיכתב ואל אשה

   ולדה לא תקרב:
. דאית להו פטרו מידי ורבן

כריתתן ומפקי כרת דאחותו 
   לחלק:

  . לחלק:תיפוק להו מואל אשה
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יּפּוק ְלהּו ִמ  י ּתֵ ָנן ַנּמִ יּפּוק ְלהּו ִמ ְוַרּבָ י ּתֵ ָנן ַנּמִ יּפּוק ְלהּו ִמ ְוַרּבָ י ּתֵ ָנן ַנּמִ יּפּוק ְלהּו ִמ ְוַרּבָ י ּתֵ ָנן ַנּמִ ת ֻטְמָאָתּה"ְוַרּבָ ִנּדַ ה ּבְ ָ ת ֻטְמָאָתּה""ְוֶאל ִאׁשּ ִנּדַ ה ּבְ ָ ת ֻטְמָאָתּה""ְוֶאל ִאׁשּ ִנּדַ ה ּבְ ָ ת ֻטְמָאָתּה""ְוֶאל ִאׁשּ ִנּדַ ה ּבְ ָ             !!!!(ויקרא יח,יט)(ויקרא יח,יט)(ויקרא יח,יט)(ויקרא יח,יט)    "ְוֶאל ִאׁשּ
        

י יִאין ָהִכי ַנּמִ יִאין ָהִכי ַנּמִ יִאין ָהִכי ַנּמִ             ....ִאין ָהִכי ַנּמִ
        
אֶא ֶא ֶא ֶא  אּלָ אּלָ אּלָ ֵרת ּדַ     ,,,,ּלָ ֵרת ּדַ ּכָ ֵרת ּדַ ּכָ ֵרת ּדַ ּכָ         ְלַמאי ֲאָתא? ְלַמאי ֲאָתא? ְלַמאי ֲאָתא? ְלַמאי ֲאָתא?     ----    """"ֲאחֹותוֹ ֲאחֹותוֹ ֲאחֹותוֹ ֲאחֹותוֹ """"ּכָ
        

ק ֵעי ֵליּה ְלַחּלֵ קִמיּבָ ֵעי ֵליּה ְלַחּלֵ קִמיּבָ ֵעי ֵליּה ְלַחּלֵ קִמיּבָ ֵעי ֵליּה ְלַחּלֵ             ,,,,ַעל ֲאחֹותוֹ ַעל ֲאחֹותוֹ ַעל ֲאחֹותוֹ ַעל ֲאחֹותוֹ         ,,,,ִמיּבָ
            ,,,,ְוַעל ֲאחֹות ָאִביוְוַעל ֲאחֹות ָאִביוְוַעל ֲאחֹות ָאִביוְוַעל ֲאחֹות ָאִביו
            ....ְוַעל ֲאחֹות ִאּמוֹ ְוַעל ֲאחֹות ִאּמוֹ ְוַעל ֲאחֹות ִאּמוֹ ְוַעל ֲאחֹות ִאּמוֹ 

        
ק ה ְלהּו ְלַחּלֵ קָהֵני ָלּמָ ה ְלהּו ְלַחּלֵ קָהֵני ָלּמָ ה ְלהּו ְלַחּלֵ קָהֵני ָלּמָ ה ְלהּו ְלַחּלֵ מֹות מּוְחָלִקין        ????ָהֵני ָלּמָ מֹות מּוְחָלִקיןֲהֵרי ׁשֵ מֹות מּוְחָלִקיןֲהֵרי ׁשֵ מֹות מּוְחָלִקיןֲהֵרי ׁשֵ             !!!!ֲהֵרי ׁשֵ

            !!!!ַוֲהֵרי ּגּוִפים מּוְחָלִקיםַוֲהֵרי ּגּוִפים מּוְחָלִקיםַוֲהֵרי ּגּוִפים מּוְחָלִקיםַוֲהֵרי ּגּוִפים מּוְחָלִקים
        

א אֶאּלָ אֶאּלָ אֶאּלָ ק ַעל ֲאחֹות    ::::ֵאיָמאֵאיָמאֵאיָמאֵאיָמא    ,,,,ֶאּלָ ק ַעל ֲאחֹותְלַחּלֵ ק ַעל ֲאחֹותְלַחּלֵ ק ַעל ֲאחֹותְלַחּלֵ ִהיא ֲאחֹות ָאִביו ְוֶשִהיא ֲאחֹות ִאּמוֹ     ,,,,וֹ וֹ וֹ וֹ ְלַחּלֵ ִהיא ֲאחֹות ָאִביו ְוֶשִהיא ֲאחֹות ִאּמוֹ ׁשֶ ִהיא ֲאחֹות ָאִביו ְוֶשִהיא ֲאחֹות ִאּמוֹ ׁשֶ ִהיא ֲאחֹות ָאִביו ְוֶשִהיא ֲאחֹות ִאּמוֹ ׁשֶ             ....ׁשֶ
        

ָתא ְמָנא ֵליּה?  י ִיְצָחק ָהא ִמיּלְ ָתא ְמָנא ֵליּה? ְוַרּבִ י ִיְצָחק ָהא ִמיּלְ ָתא ְמָנא ֵליּה? ְוַרּבִ י ִיְצָחק ָהא ִמיּלְ ָתא ְמָנא ֵליּה? ְוַרּבִ י ִיְצָחק ָהא ִמיּלְ         ְוַרּבִ
        

ְקָרא ְקָראָנְפָקא ֵליּה ִמן ֵסיָפא ּדִ ְקָראָנְפָקא ֵליּה ִמן ֵסיָפא ּדִ ְקָראָנְפָקא ֵליּה ִמן ֵסיָפא ּדִ             , , , , ָנְפָקא ֵליּה ִמן ֵסיָפא ּדִ
ְכִתיב ְכִתיבּדִ ְכִתיבּדִ ְכִתיבּדִ ה""""    ::::ּדִ ּלָ הֶעְרַות ֲאחֹותֹו ּגִ ּלָ הֶעְרַות ֲאחֹותֹו ּגִ ּלָ הֶעְרַות ֲאחֹותֹו ּגִ ּלָ         ....(ויקרא כ,יז)(ויקרא כ,יז)(ויקרא כ,יז)(ויקרא כ,יז)        12121212""""ֶעְרַות ֲאחֹותֹו ּגִ

        
ָנן ָנןְוַרּבָ ָנןְוַרּבָ ָנןְוַרּבָ ְקָרא     """"ֲאחֹותוֹ ֲאחֹותוֹ ֲאחֹותוֹ ֲאחֹותוֹ """"    ,,,,ְוַרּבָ ֵסיָפא ּדִ ְקָרא ּדְ ֵסיָפא ּדִ ְקָרא ּדְ ֵסיָפא ּדִ ְקָרא ּדְ ֵסיָפא ּדִ         ַמאי ָעְבֵדי ֵליּה? ַמאי ָעְבֵדי ֵליּה? ַמאי ָעְבֵדי ֵליּה? ַמאי ָעְבֵדי ֵליּה?     ----ּדְ

        
ֵעי ֵליּה             ג,א ֵעי ֵליּה ִמיּבָ ֵעי ֵליּה ִמיּבָ ֵעי ֵליּה ִמיּבָ ת ָאִביו ּוַבת ִאּמוֹ ̂̂^̂    ִמיּבָ ִהיא ּבַ ת ָאִביו ּוַבת ִאּמוֹ ַלֲאחֹותֹו ׁשֶ ִהיא ּבַ ת ָאִביו ּוַבת ִאּמוֹ ַלֲאחֹותֹו ׁשֶ ִהיא ּבַ ת ָאִביו ּוַבת ִאּמוֹ ַלֲאחֹותֹו ׁשֶ ִהיא ּבַ             ,,,,ַלֲאחֹותֹו ׁשֶ

ין ין ִמן ַהּדִ ֵאין עֹוְנׁשִ יןלֹוַמר ׁשֶ ין ִמן ַהּדִ ֵאין עֹוְנׁשִ יןלֹוַמר ׁשֶ ין ִמן ַהּדִ ֵאין עֹוְנׁשִ יןלֹוַמר ׁשֶ ין ִמן ַהּדִ ֵאין עֹוְנׁשִ             ....לֹוַמר ׁשֶ
        

י ִיְצָחק י ִיְצָחקְוַרּבִ י ִיְצָחקְוַרּבִ י ִיְצָחקְוַרּבִ             ????ְוַרּבִ
        

ין ין ִמן ַהּדִ יןָסַבר עֹוְנׁשִ ין ִמן ַהּדִ יןָסַבר עֹוְנׁשִ ין ִמן ַהּדִ יןָסַבר עֹוְנׁשִ ין ִמן ַהּדִ             ....ָסַבר עֹוְנׁשִ
        

ֵעית ֵאיָמא ֵעית ֵאיָמאְוִאיּבָ ֵעית ֵאיָמאְוִאיּבָ ֵעית ֵאיָמאְוִאיּבָ             ::::ְוִאיּבָ
            ....ָיֵליף עֹוֶנׁש ֵמַאְזָהָרהָיֵליף עֹוֶנׁש ֵמַאְזָהָרהָיֵליף עֹוֶנׁש ֵמַאְזָהָרהָיֵליף עֹוֶנׁש ֵמַאְזָהָרה

        
י ֶאְלָעָזרָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  ְע ָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרּבִ י הֹוׁשַ             ::::ָיאַרּבִ

ֵני ָלאִוין ְוָכֵרת ֶאָחד  ה מֹוֵצא ׁשְ ַאּתָ ל ָמקֹום ׁשֶ ֵני ָלאִוין ְוָכֵרת ֶאָחד ּכָ ה מֹוֵצא ׁשְ ַאּתָ ל ָמקֹום ׁשֶ ֵני ָלאִוין ְוָכֵרת ֶאָחד ּכָ ה מֹוֵצא ׁשְ ַאּתָ ל ָמקֹום ׁשֶ ֵני ָלאִוין ְוָכֵרת ֶאָחד ּכָ ה מֹוֵצא ׁשְ ַאּתָ ל ָמקֹום ׁשֶ יֵניֶהן    ----ּכָ את ּבֵ ק ַחּטָ יֵניֶהןַחּלֵ את ּבֵ ק ַחּטָ יֵניֶהןַחּלֵ את ּבֵ ק ַחּטָ יֵניֶהןַחּלֵ את ּבֵ ק ַחּטָ             ....ַחּלֵ
ם        ּוַמאי ִהיא? ּוַמאי ִהיא? ּוַמאי ִהיא? ּוַמאי ִהיא?  םְמַפּטֵ םְמַפּטֵ םְמַפּטֵ             ,,,,ְמַפּטֵ

   .ָסךְ וְ 
ְכִתיב ר ָאָדם לֹא ִייָסךְ " :ּדִ ׂשַ    ,ַעל ּבְ

מֹהוּ  ּוְבַמְתֻכְנּתוֹ     ,לב)(שמות ל, "קֶֹדׁש הּוא קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם - לֹא ַתֲעׂשּו ּכָ
ֵרת ֶאָחד  ְכִתיב –כָּ יו" :ּדִ ּנּו ַעל ָזר ְוִנְכַרת ֵמַעּמָ ן ִמּמֶ ר ִיּתֵ מֹהּו ַוֲאׁשֶ ר ִיְרַקח ּכָ    .(שמות ל,לג) "ֲאׁשֶ

  
ָלאִוין מּוְחָלִקים,    ְוִכי ֵמַאַחר ּדְ

ֵרת ּדַ  ְכַתב ַרֲחָמָנא  "ֲאחֹותוֹ "כָּ ה ִלי?  -ּדִ   ָלּמָ
  

י ִיְצָחק  ְדִאית ֵליּה  -ְלַרּבִ    .כִּ
ָנן  ְעָיא ְלהּו לֹוַמר -ְלַרּבָ ין :ִמיּבַ ין ִמן ַהּדִ ֵאין עֹוְנׁשִ    .13ׁשֶ

  
ר ִיְצָחקֲאַמר     :ַרב ַנְחָמן ּבַ

ֵניָנא י ּתָ    :ַאף ֲאַנן ַנּמִ

                                                        
ת ָאִביו אֹו ַבת ִאּמֹו ְוָרָאה ֶאת ֶעְרָוָתּה ְוִהיא ִתְרֶאה ֶאת ֶעְרָותֹו ֶחֶסד הּוא וְ  12 ח ֶאת ֲאחֹתֹו ּבַ ר ִיּקַ הְוִאיׁש ֲאׁשֶ ּלָ ם ֶעְרַות ֲאחֹתֹו ּגִ ֵני ַעּמָ א ִנְכְרתּו ְלֵעיֵני ּבְ ָ   ֲעֹונֹו ִיׂשּ
ִהיא ֲא  מסורת הש"ס על פי פרוש רש"י. גירסת מהדורת וילא: 13 ִהיא ֲאחֹות ָאִביו ְוׁשֶ יב ַעל ֲאחֹותֹו ׁשֶ יק ֵליּה ְלַחּיֵ י ִיְצָחק ַמּפִ   חֹות ִאּמֹו (ְלַרּבִ

ָנן ּדְ  אְוַרּבָ ֵריׁשָ י ִיְצָחק ָסַבר ֲאחֹותֹו ּדְ  .ָנְפָקא ְלהֹון ִמן ֲאחֹותֹו ּדְ ְקָרא ִהיא ְַרּבִ א אֹוְרֵחיּה ּדִ ְקָרא ,ֵריׁשָ ֵסיֵפיּה ּדִ ק ֵמֲאחֹותֹו ּדְ יק ְלַחּלֵ ִהיא  ּוַמּפִ ק ַעל ֲאחֹותֹו ׁשֶ ְלַחּלֵ
ִהיא ֲאחֹות ִאּמֹו)  ֲאחֹות ָאִביו ְוׁשֶ

 רש"י
על אחותו ועל אחות אביו ועל 

. דסד''א הואיל אחות אמו
אחוה אכולהו לא ואיסור חד ד

   חייב אלא חדא:
. הרי שמות וגופים מוחלקין

מואל אשה פקא מקראות 
מוחלקין דמתלתא קראי פקי 
   אחותו ואחות אביו ואחות אמו:
אחותו שהיא אחות אביו ואחות 

. מפרש לקמן בפ' אמרו לו אמו
(דף טו.) ברשיעא בר רשיעא 
(כותי) הבא על אמו והוליד שתי 

הן והוליד בן בות ובא על אחת מ
ובא הבן על אחותו שהיא אחות 
אביו ואחות אמו ועלה איצטריך 
קרא לחלק משום דגוף אחד 

   הוא:
. דקרא דכרת מאחותו דסיפיה

  דלעיל מי עלה קאי:
. דלא שאין עושין מן הדין

אמרין מה אחותו מן האב 
גרידא או מן האם גרידתא עש 
   עליה מן האב ומן האם לא כ''ש:

. לר''י אין עושין מאאי בעית אי
מן הדין ועוש באחותו מן האב 
ומן האם לר' יצחק פקא ליה 
דיליף עוש מאזהרה כשם 
שהזהיר עליה כשאר עריות כך 
עש עליה ואזהרה דידה מפרש 
במסכת מכות (דף יד.) דאמר 
קרא ערות בת אביך או בת אמך 
אין לי אלא בת אביך שלא בת 
אמך ובת אמך שלא בת אביך בת 

יך ואמך מין ת''ל אחותך אב
היא לא תגלה ערותה וכשם 

   שהזהיר עליה כך עש עליה:
. שאם א''ר אלעזר חלוק חטאות

עשאן שיהם בהעלם אחת חייב 
   שתים:

. דפרט בה קרא כרת באחותו
למאי אתא: הגה''ה כיון דלאוין 
מחלקין לא מיבעי ליה לחלק על 
אחותו שהיא אחות אביו ואחות 

ג' לאוין: ה''ג אמו שהרי יש בה 
לר' יצחק כדאית ליה לרבן 
מיבעי להו לאחותו בת אביו 
ואמו לומר שאין עושין מן הדין. 
וכוליה קרא משום אחותו 
דסיפא אתא ובשביל חדוש אחד 
דרך לשות פרשה שאמרה: 
לרבי יצחק מיבעי ליה כו' עד 
סיפא ל''ג לה ופירוש משובש 
הוא מתלמידים טועין עד כאן 

   הגה''ה:



8                                       ְּגָמָרא ְסדּוָרה        

ָחה" ׁשְ ֶמן ַהּמִ ׁשֶ ְך ּבְ טֶֹרת ְוַהסָּ ם ֶאת ַהּקְ ֶמן ַהְמַפטֵּ ֶ ם ֶאת ַהׁשּ    ."ַהְמַפטֵּ
ַתְנָיא ה ִלי ּדְ טֶֹרתַהְמַפ " :ָלּמָ ם ֶאת ַהּקְ ִמיְצָעא?  "טֵּ   ּבְ

טֶֹרת   ָלאו ָהא ָקַמְשַמע ָלן: ְפֵני ַעְצמוֹ   -ַמה ּקְ    ,ָלאו ּבִ
יִבים ָעֶליָה  ְפֵני ַעְצמוֹ  14ְוַחּיָ    ,ּבִ

ֶמן  ַאף  ם ׁשֶ    ,ְמַפּטֵ
י  ְפֵני ַעְצמוֹ    -ְוָסְך ַנּמִ ָלאו ּבִ יָון ּדְ    ,כֵּ

ְפֵני ַעְצָמּה  יִבים ָעָליו ּבִ    .ַחּיָ
  
יָמאוְ  ֲהֵדי ֲהָדֵדי ִניְתנְ  :ִכי ּתֵ יּטּוִמין ּבַ ֵעי ְלִמיְתָנא ּפִ ָקא ּבָ ָכא הוּדְ    :15ִאיּפְ

טֶֹרת ם ֶאת ַהּקְ    ,ַהְמַפּטֵ
ֶמן ֶ ם ֶאת ַהׁשּ    ,ְוַהְמַפּטֵ

ָחה  ׁשְ ֶמן ַהּמִ ְך ׁשֶ   ְוַהּסָ
ֶמן?  יּה ְלׁשֶ ְלּגֵ אי ּפַ   ַאּמַ

א :ָלאו ָהא ָקַמְשַמע ָלן ֵיׁש ִחיּלּוק ַחּטָ יֵניֶהןּדְ    .ֹות ּבֵ
  

ּה  ַמע ִמיּנַ    .ׁשְ
  
  

                                                        
ֵרתשיטה מקובצת. גירסת וילא:  14   כָּ
 ֵאיפּוךְ כתבי יד. גירסת וילא:  15

 רש"י
. על כל וחייבין עליהן בפי עצמה

  אחד כי עביד להו בהעלם אחת:
  



  ""ְׁשִׁשים ָוֵׁשש –מסכת כריתות פרק א' 
9

        ג, אג, אג, אג, א .3
כּור" א ַעל ַהּזְ    ."ַהּבָ
  

יב?  ֵ ַמאי ָקא ַחׁשּ א ּבְ ּנָ   ּתַ
ַגְבֵרי  ל  -ִאי ּבְ ְרַבַעת'ּדַ ה ַהּנִ ָ    !ּוָבְצָרא ַלּה ֲחָדא 'ָהִאׁשּ

יב  ֵ י ָקַחׁשּ ָנׁשֵ הֹון  -ִאי ּבְ ל ִמיּנְ ֵהָמה"ּדַ כּור ְוַעל ַהּבְ א ַעל ַהּזְ יוּ  "ַהּבָ ְרּתֵ    !ָבְצֵרי ְלהּו ּתַ
  

י יֹוָחָנןָאַמר     :ַרּבִ
יב ֵ ְבֵרי ָקַחׁשּ א ּגַ ּנָ    ,ְלעֹוָלם ּתַ

כּור   :ּוְתֵני ָהִכי א ַעל ַהּזְ    ,ַהּבָ
  ְוֵהִביא ְזכּור ָעָליו 

ָאַמר ָמֵעאל ִהיא ּדְ י ִיׁשְ ִים :ְוַרּבִ ּתַ יב ׁשְ    .ַחּיָ
  

ֵסיֵפיּה ּומוֹ  ף ּבְ ֵני ְמַגּדֵ ָקּתָ י ֲעִקיָבאְוָהא ִמּדְ ַרּבִ    ,ְקִמיַנן ַלּה כְּ
י ֲעִקיָבא י ַרּבִ א ַנּמִ    !ֵריׁשָ

  
י ֲעִקיָבא ִהיא יָמא ַרּבִ ָמֵעאל  ,ְוִכי ּתֵ י ִיׁשְ ַרּבִ א ָסַבר ַלּה כְּ    -ּוְבֵריׁשָ

הוּ ְוָהָאַמר  י ַאּבָ    :ַרּבִ
כּור ְוֵהִביא ְזכּור ָעָליו  א ַעל ַהּזְ   ַהּבָ

ַמּפִ  ָמֵעאל ּדְ י ִיׁשְ י ְקָרֵאיְלַרּבִ ְרּתֵ ב"ִמ   :יק ֵליּה ִמּתַ ּכַ    ,(ויקרא יח, כב) 16"ְוֶאת ָזָכר לֹא ִתׁשְ
ָרֵאל"ּוִמ  ֵני ִיׂשְ   ,(דברים כג, יח) 17"ְולֹא ִיְהֶיה ָקֵדׁש ִמּבְ

ִים ּתַ יב ׁשְ    ,ַחּיָ
א ַאַחת יב ֶאּלָ י ֲעִקיָבא ֵאינֹו ַחּיָ    ,ְלַרּבִ

ֵמַחד ְקָרא ָנֵפיק ֵליּה  בֶאת ָזָכר לֹא ִת " ,ּדְ ּכַ ֵכב "ׁשְ ָ ׁשּ יּה לֹא ּתִ    !ְקֵרי ּבֵ
  

ָמֵעאל י ִיׁשְ א ַרּבִ א ֵריׁשָ    ,ֶאּלָ
י ֲעִקיָבא ַרּבִ ף ָסַבר ַלּה כְּ    .ּוִבְמַגּדֵ

  
י ,ִאי ָהִכי ֵהָמה ָעָליו :ִניְתֵני ַנּמִ ֵהָמה ְוֵהִביא ּבְ א ַעל ַהּבְ    !ַהּבָ

  
ֵייָהא ֲאַמר     :ַאּבָ

ֵה  ֵהָמה ְוֵהִביא ּבְ א ַעל ַהּבְ    ,ָמה ָעָליוַהּבָ
א ַאַחת יב ֶאּלָ ָמֵעאל ֵאינֹו ַחּיָ י ִיׁשְ    ,ַאף ְלַרּבִ

ִתיב ְקָרא ִכי כְּ ִתיב ,ּדְ ַגְבֵרי כְּ    .ּבְ
  

י ֶאְלָעָזר ֵמיּה ּדְ  ַרּבִ ְ    :ֲאַמר ַרבִמׁשּ
אֹות לֹׁש ַחּטָ ים ְוׁשָ לֹׁשִ ֵני ׁשְ א ּתָ ּנָ    ,ּתַ

ְכֵר  ֵריתֹות ְלַסּיֹוִמיְנהּו ּבִ לֹׁש כְּ    .יתֹותְוָתֵני ׁשָ
  

ֵני ֵסיָפא ָקּתָ ה :ּדְ ִמְצַות ֲעׂשֵ ַסח ּוִמיָלה ּבְ    .ּפֶ
ֵני ְלהּו?  אי ָקּתָ ַסח ּוִמיָלה ַאּמַ   ּפֶ

ן ֲעֵליהֹון     !ִמי ַמְייֵתי? -ְוִאיֵתיָמא ְלַאְיתֹוֵיי ָקְרּבָ
ְנָיא    :ְוָהּתַ

ּה ַלֲעבֹוָדה ָזָרה " ל ַהּתֹוָרה ּכּוּלָ ה ּכָ ׁשָ   הּוּקְ
ְכִתיב ָגָגהּתֹוָר " :ּדִ ׁשְ ה ּבִ    .ה ַאַחת ִיְהֶיה ָלֶכם ָלעֹוׂשֶ

ָיד ָרָמה ה ּבְ ֲעׂשֶ ר ּתַ ֶפׁש ֲאׁשֶ   .)ל-(במדבר טו, כט 18"ְוַהּנֶ
ה -ָמה ֲעבֹוָדה ָזָרה  ֲעׂשֶ ב ְוַאל תַּ    ,ׁשֵ

ה ֲעׂשֶ ב ְוַאל תַּ ל ׁשֵ    ."ַאף ּכָ
ּה  ַמע ִמיּנַ א ָלאו ׁשְ אֹות :ֶאּלָ לֹׁש ַחּטָ ים ְוׁשָ לֹׁשִ ָנא ׁשְ    19ּתָ

ֵריתֹות ְלַסּיֹוִמיְנהּו ִלְכֵריתֹותוַ  לֹׁש כְּ ָנא ׁשָ    .ֲהַדר ּתָ
  

ּה  ַמע ִמיּנַ    .ׁשְ

                                                        
ב ִמׁשְ  16 ּכַ ה ּתֹוֵעָבה ִהואְוֶאת ָזָכר לֹא ִתׁשְ ָ ֵבי ִאׁשּ  ּכְ

ָרֵאל 17 ֵני ִיׂשְ ָרֵאל ְולֹא ִיְהֶיה ָקֵדׁש ִמּבְ נֹות ִיׂשְ ה ִמּבְ  לֹא ִתְהֶיה ְקֵדׁשָ

ָגָגה כטכטכטכט 18 ׁשְ ה ּבִ תֹוָכם ּתֹוָרה ַאַחת ִיְהֶיה ָלֶכם ָלעֹׂשֶ ר ּבְ ר ַהּגָ ָרֵאל ְוַלּגֵ ְבֵני ִיׂשְ ה לללל. ָהֶאְזָרח ּבִ ֲעׂשֶ ר תַּ ֶפׁש ֲאׁשֶ ר ֶאת  ְוַהּנֶ ָיד ָרָמה ִמן ָהֶאְזָרח ּוִמן ַהּגֵ הּוא  ה'ּבְ
הּ  ֶרב ַעּמָ ֶפׁש ַהִהוא ִמּקֶ ף ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ   ְמַגּדֵ

ׁשֹוֵגג שיטה מקובצת. גירסת וילא: 19 ָעְבֵדי ּבְ   ַמאן ּדְ

 רש"י
. מכדי אמרן תא מאי קחשיב

לעיל מייא להכי אתא שאם 
עשאן כולן כו' היכי משכחת לה 

   לשלשים וארבע חטאות בחד:
   . הוא דרבע לבהמה:גברא

. כגון שבעלה לבה ולבן איתתא
בעלה ולחמיה ולחתה ולבהמה 

   ולם:וכן כ
. הבא על הזכור ועל הבהמה

דאין כאן צד אשה. פסח ומילה 
לא מצי למיפרך דלאו משום 
חטאות קט להו דהא לאו בי 
קרבן יהו דאין קרבן אלא על 

   לאו כדמפרש לקמן:
. בפרק ד' ור' ישמעאל היא

   מיתות:
. בכלל כריתות והא מדקתי

מגדף לאשמועין דמביא קרבן 
דאמר ומוקמי לה לקמן כר''ע 

בסוף פירקין (דף ז.) מגדף מביא 
   קרבן רישא מי ר''ע:

. בפרק ד' מיתות דאמר רבי אבהו
(סהדרין ד:) לא יהיה קדש 
אזהרה לשכב ועוש מגזירה 
שוה דכתיב וגם קדש היה בארץ 
ואי קשיא גבי עריות היכן מציו 
אזהרה לאשה כמו לזכר 
דאשכחן בכולהו לאו פריק הכי 

יהי מי שאי התם כיון דא
מיתהייא משכיבה קריא בה 
הפשות העושות אבל משכב זכר 
דלא מתהי בעי אזהרה ובגברי 
כתיב דאין זכור לבהמה ולא 

   מיקרי קדישות:
. בגברי חשיב ודקא ר''א אמר

קשיא לך דאשה רבעת תא ל''ג 
חטאות חשיב בחד גברא בהעלם 
אחד ותא אשה רבעת ופסח 

   ומילה לסיומיהו לכריתות:
. והפש אשר תעשה ביד רמה
   בעבודת כוכבים הכתוב מדבר:

מה עבודת כוכבים שב ואל 
. וחייבין על זדוו כרת ועל תעשה

שגגתו חטאת כדכתיב לעיל 
   מייה עז בת שתה לחטאת:

. שזדוו אף כל שב ואל תעשה
  כרת ושגגתו חטאת:
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        בבבב----ג, אג, אג, אג, א .4
ת" ּבָ ַ ל ֶאת ַהׁשּ    ."ַהְמַחּלֵ
  

ִעים ָחֵסר ַאַחת ָהְווָיין ת ַאְרּבָ ּבָ    !ָאְמֵרי ׁשַ
  

י יֹוָחָנןָאַמר     :ַרּבִ
ָלא ִמַחיַּ  ת ּוְזדֹון ְמָלאכֹות ּדְ ּבָ ְגַגת ׁשַ ָנא ׁשִ א ֲחָדאּתָ    .יב ֶאּלָ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ה"" ִהיא ַאַחת - (ויקרא ד, ב) 20"ֵהּנָ ת ּוְזדֹון ְמָלאכֹות :ׁשֶ ּבָ ְגַגת ׁשַ    ."ׁשִ
  

ִעים ָחֵסר ַאַחת יב ַאְרּבָ ִמַחּיַ ְגַגת ְמָלאכֹות ּדְ ת ְוׁשִ ּבָ    !ְוִניְתֵני ְזדֹון ׁשַ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ה"" ה ֵמַאַחת ֵמֵהּנָ ן - (ויקרא ד, ב) "ְוָעׂשָ יב ַאַחת ַעל ּכּוּלָ ַחּיָ ָעִמים ׁשֶ    ,ּפְ

ל ַאַחת ְוַאַחת יב ַעל ּכָ ַחּיָ    ."ּוְפָעִמים ׁשֶ
   :21ַתְנָיאוְ 
ִהיא "ַאַחת"" ה" ׁשֶ ְגַגת ְמָלאכֹות - "ֵהּנָ ת ְוׁשִ ּבָ    !"ְזדֹון ׁשַ

  
ת ּוְזדֹון ְמָלאכֹות ֲעִדיָפא ֵליּה  ּבָ ְגַגת ׁשַ א ׁשִ ּנָ    ,ּתַ

את ִמיָהא ָלא ֵמַחּטָ ַטר ּדְ    .ִמיּפְ
  

י ֲעבֹוָדה ָזָרה ּבֵ ה מֹוֵצא ּגַ    ,ְוֵכן ַאּתָ
ֵני ָקּתָ ְגַגת ֲעבֹוָדה ָזָרה  :ּדְ    ,ׁשִ

   .ּוְזדֹון ֲעבֹודֹות
  

ְגַגת ֲעבֹוָדה ָזָרה" ֵמי?  - "ׁשִ   ֵהיִכי ּדָ
ֲחָוה  :ִאיֵליָמא ּתַ ֶנֶסת ִהיא ְוִהׁשְ ית ַהכְּ ֵבית ֲעבֹוָדה ָזָרה ּוְסַבר ּבֵ ֲעַמד ּבְ ַמִיםֲה  -ּדַ ָ    !ֵרי ִלּבֹו ַלׁשּ

א ְרָטא ּוְסִגיד ַלּה  ,ְוֶאּלָ ֲחָזא ַאְנּדַ ר ְסִקיָלה הּוא   -ּדַ ֱאלֹוהַּ ּבַ ֵליּה ֲעֵליּה ּבֶ ַקּבְ    !ִאי ּדְ
ֱאלֹוהַּ ָלאו ִמיֵדי הּוא ֵליּה ּבֶ ָלא ַקּבְ    !ְוִאי ּדְ

  
ְרָאה א ֵמַאֲהָבה ּוִמּיִ    .ֶאּלָ

  
ֵיי ָאַמר ,ָהִניָחא ְלַאּבָ יבַח  :ּדְ    .ּיָ

א ְלָרָבא ָאַמר ,ֶאּלָ טּור  :ּדְ א ְלֵמיַמר -ּפָ    !ַמאי ִאיכָּ
  

אֹוֵמר   ג,ב א ּבְ ר' :ֶאּלָ    '.מּוּתָ
יב א ִאי ֲחָדא ִמַחּיַ יּה ָרָבא ֵמַרב ַנְחָמן ֶאּלָ ֵעי ִמיּנֵ אן ָלא ָקּבָ ַעד כָּ יב ,ּדְ י ִמַחּיַ ְרּתֵ    ,ִאי ּתַ

ָעא ִמינֵּ  ַטר ְלַגְמֵרי ָלא ּבְ   יּה. ֲאָבל ִמיּפְ
  

א ּפָ    :ֲאַמר ַרב ּפַ
ה ְלֵבין ַהּגֹוִיים ּבָ ׁשְ ּנִ ִתינֹוק ׁשֶ ַחת ַלּה ּבְ כַּ    ,ַמׁשְ

ֲאִסיָרא ֲעבֹוָדה ָזָרה ָיַדע ּדַ    ,ּדְ
ֲאִסיָרן    .ְוָהֵני ֲעבֹוָדה ָזָרה ָלא ָיַדע ּדַ

  
ֵעית ֵאיָמא ָגדֹול :ְוִאי ּבָ יָמא ּבְ    ,ֲאִפיּלּו ּתֵ

ָהֵד  ָקא ָטֵעי ּבְ גֹון ּדְ    :ין ְקָראכְּ
י ֱאלֵֹהי ֶכֶסף ֵואלֵֹהי ָזָהב"    .(שמות כ, כג) "לֹא ַתֲעׂשּו ָלֶכם לֹא ַתֲעׂשּון ִאּתִ

ְרָיא  ִמיֵני ַאֲחִריֵני ׁשַ ֶכֶסף ְוָזָהב ֲאָבל ּדְ ֲחָוָאה ַלֲעבֹוָדה ָזָרה ּדְ ּתַ י ֲאִסיָרא ִהׁשְ    –ָסַבר כִּ
ְגַגת ֲעבֹוָדה ָזָרה ּוְזדֹון ֲעבוֹ  ַהְיינּו ׁשִ   .דֹותּדְ

   
ַרב ִאיָקא ֵריּה ּדְ ֵמיּה ּדְ  ַרב ַאָחא ּבְ ְ יַביִמׁשּ    :ֲאַמר ַרב ּבֵ

                                                        
ָגָגה ִמּכֹל ִמְצֹות  20 י ֶתֱחָטא ִבׁשְ ָרֵאל ֵלאמֹר ֶנֶפׁש ּכִ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ הֲאׁשֶ  ה'ּדַ ה ֵמַאַחת ֵמֵהּנָ יָנה ְוָעׂשָ   ר לֹא ֵתָעׂשֶ
ַתְנָיא) שיטה מקובצת. גירסת וילא: 21   וזה מסתדר טוב עם הסוגיה המקבילה בשבת ע: ששם משמע שזה דברי הגמרא. .(ּדְ

 רש"י
. ליתי ע''ה מ' חסר אחת הן

   כריתות:
   ר שהיום חול:. דסבותא שגגת שבת
. שיודע שמלאכות וזדון מלאכות

הללו אסורות בשבת דא'' עביד 
לכולהו אבות מלאכות איו חייב 
אלא אחת דליכא אלא חדא שגגה 
ומתיתין בתר חיוב חטאת קטיהו 

   לכריתות:
. דכתיב ועשה הה שהיא אחת

מאחת מהה וה''ל למיכתב אחת 
מהה מאי מאחת משמע פעמים 

אחת הה כלומר  שחייב מעבירה
כמה חטאות ומהה מעבירות הרבה 

   חטאת אחת:
. ועשה שגגת שבת וזדון מלאכות

   מלאכות הרבה איו חייב אלא אחת:
   . דיודע שהיום שבת:זדון שבת

. דאיו יודע ושגגת מלאכות
שמלאכות הללו אסורות אבל יודע 
מצות שבת בדבר אחד כגון דידע 

   שאסור לצאת חוץ לתחום:
. על מצוה אחת כגון הה אחת שהיא

   שבת חייב כמה חטאות:
שגגת שבת וזדון מלאכות עדיפא 

. למיתי לאשמעין חדוש דאע''ג ליה
דהזיד במלאכות לא מפטר מחד 
חטאת: לישא אחריא שגגת שבת 
וזדון מלאכות עדיפא ליה דמילתא 
פסיקא ליה דמכי שגג אשבת לא 
מיפטר מיהא מחד חיובא חטאת 

מלאכות מחייב חדא דא'' שגג אף ב
אבל שגגת מלאכות דליחייב בכל 
חדא וחדא לא פסיקא ליה דזימין 
דמיפטר מהך חיובא כגון שגג אף 
בשבת דהעלם זה וזה בידו ואמרין 
במסכת שבת (דף ע:) דלא מחייב 
אלא חדא והכי מסתברא דבשגגת 
שבת קמיירי מדחשיב גבי עבודת 
כוכבים במתי' חדא ותו לא מכלל 

בודת כוכבים וזדון עבודות דבשגגת ע
קמיירי דאי בשגגת עבודה איכא ד' 
חטאות בד' עבודות זיבח וקיטור 

   ויסך והשתחוה:
. דאי מי בבית הרי לבו לשמים

עבודת כוכבים השתחוה לשמים לאו 
   איסורא עבד וליכא חטאת:

ה''ג אי דלא קבליה עליה באלוה לאו 
. דכיון דלא עשה לשם כלום הוא

ם השתחואה דידיה לאו עבודת כוכבי
   כלום היא:

. השתחוה לעבודת כוכבים אלא
מאהבת אדם ומיראת אדם דסבר 
מותר לעבוד עבודת כוכבים מאהבה 
ומיראה וזדון מלאכות קרי 

  משמתכוין לעבוד:
. לעבוד עבודת אלא באומר מותר

כוכבים דהייו שגגת עבודת כוכבים 
   ושגגת עבודות:

. 'דעד כאן לא בעא מייה רבא מר'
העלם זה וזה בידו מהו בפ' ד' מיתות 
(סהדרין סב.) רב פפא אמר משכחת 
לה בתיוק ששבה לבין העובדי 
כוכבים. שגגת עבודת כוכבים וזדון 
עבודות כגון שחזר ושמע שאותה 
עבודת כוכבים שישה שם אסורה 
בד' עבודות הללו והי עבודות הרוב 

   ידעי דאסירן:
אין  . דסבורשגגת עבודת כוכבים
   עבודת כוכבים של עץ:

רב אחא בריה דרב איקא משמיה 
. לעולם זדון שבת דרב ביבי אמר

ושגגת מלאכות מי קחשיב 
ודקאמרת ליחשיב טפי תא לא 
מהדר אלא על מצות שחייבין עליהן 

   כרת:
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ם  א ׁשֵ ּנָ ת'ּתַ ּבָ ם  'ׁשַ ֵני 'ֲעבֹוָדה ָזָרה'ְוׁשֵ    .ָקּתָ
אי    ?ִמּמַ

ֵני ָקּתָ ת ִאיׁש " :ִמּדְ ּה ְוַעל ֵאׁשֶ ה ּוִבתָּ ָ א ַעל ִאׁשּ    ,"ַהּבָ
ּתֹו ֵמֲאנּוָסתוֹ ' :ְוָהא ֵיׁש  ָלא ָק  'ּבִ ֵני ַלּה ּדְ    .ּתָ

  
ֵני :ָאְמֵרי ִתיָבן ָלא ָקּתָ ָלא כְּ ֵני ּדְ ְכִתיָבן ָקּתָ   !ּדִ

   
א ְכִתיָב  :ְוָהִאיכָּ ָנּה ּדִ ּתֹו ּוַבת ּבְ ּתֹו ּוַבת ּבִ ת ִאׁשְ ֵני (ויקרא יח, יז) 22ןּבַ    !ְוָלא ָקּתָ

ם  א ׁשֵ ּה 'ֶאּלָ ה ּוִבּתָ ָ ֵני 'ִאׁשּ    ,ָקּתָ
י ם  ,ָהָכא ַנּמִ ת'ׁשֵ ּבָ ֵני 'ֲעבֹוָדה ָזָרה'ם ְוׁשֵ  'ׁשַ   .ָקּתָ

   
ַרב ִאיָקא ֵריּה ּדְ יֵליּה  ַרב ַאָחא ּבְ יֵליּה ַאּדִ    .ָרֵמי ּדִ

ֵיי ָהִכי ר ַאּבָ יַבי ּבַ ֵני" :ִמי ֲאַמר ַרב ּבֵ ם ֲעבֹוָדה ָזָרה ָקּתָ ֵני ְוׁשֵ ת ָקּתָ ּבָ ם ׁשַ    "?!ׁשֵ
  

ַמר    :ְוָהִאיּתְ
חּוץ " ִנים ּבַ ֲעֶלה ֵאְבֵרי ּפְ י –ַהּמַ    ,בַחּיָ

חּוץ  יב –ֵאְבֵרי חּוץ ּבַ    "ַחּיָ
ֵיי ר ַאּבָ יַבי ּבַ ָיא ֵליּה ְלַרב ּבֵ    :ְוַקׁשְ

   ,ִאי ָהִכי
ְתַנן    :ָהא ּדִ

ּתֹוָרה" ֵריתֹות ּבַ ש ּכְ ים ָוׁשֵ לֹׁשִ א - "ׁשְ ִאיכָּ ַבע ִניְנהּו ּדְ ָלִתין ְוׁשֶ ֲעֶלה   :ּתְ    ,ַהּמַ
ֲעֶלה   !ְוַהּמַ

ָיא ֵליּה  י ׁשֵ  ?ַמאי ַקׁשְ ּנֵ ֵני 'ַהֲעָלָאה'ם ִניׁשַ    !ָקּתָ
  

  
ֵמי    ?!ִמי ּדָ

ת ַוֲעבֹוָדה ָזָרה  ּבָ ַכְנֵהיהֹון -ׁשַ ָנא ָיְתהֹון ּבְ    ,23ּתְ
ֵריתֹות  י כְּ ּבֵ ִאיְרָיא –ּגַ    ,ּדְ

ֵני ת ָקּתָ ּבָ ם ׁשַ י ׁשֵ ּנֵ ֵני ,ְמׁשַ ם ֲעבֹוָדה ָזָרה ָקּתָ    ,ׁשֵ
י ַהֲעָלָאה  ּבֵ ַכְנֵהיהוֹ  -ּגַ ָנא ָיְתהֹון ּבְ ֵני ָהִכי?נִ ן ּדְ ִמי ּתְ    !ׁשָ

  
  
  
  

                                                        
ח ְלַגּלֹות ֶעְרוָ  22 ּה לֹא ִתּקַ תָּ ת ּבִ ָנּה ְוֶאת ּבַ ת ּבְ ה ֶאת ּבַ ּה לֹא ְתַגּלֵ ה ּוִבתָּ ָ ה ִהואֶעְרַות ִאׁשּ ה ִזּמָ ֲאָרה ֵהּנָ   ָתּה ׁשַ
 רבו הגירסאות כאן ובהמשך. 23

 רש"י
שם שבת קתי שם עבודת 

. ולעולם בכל חדא כוכבים קתי
  וחדא איכא טובא:

ו דלא והאיכא בתו מאוסת
. אלא אתיא הה הה כתיבא

אתיא זמה זמה במסכת חגיגה 
   בשילהי פ''ק (דף יא.):

. דרב ביבי אדרב רב אחא רמי
   ביבי:

. במס' זבחים בפ' והאיתמר
   השוחט (דף קז.):

   . ששחטה בעזרה:אברי פים
. בהמת קדשים אברי חוץ

   ששחטה בחוץ:
. התם וקשיא ליה לרב ביבי

וי העלאה בזבחים א''כ דתרי גו
איכא יתי בכריתות המעלה 
חוץ לעזרה אברי פים והמעלה 

   מי אברי חוץ:
. שבת חשבון חיובי' תא מי דמי

במס' שבת (דף עג.) ודעבודת 
   כוכבים במס' סהדרין (דף ס:):

   . במקומותן:בכיהון
. הוא גררא וגבי כריתות דאיריא

בעלמא דחשיב להו למצות 
לשויי שחייבין עליהן כרת איכא 

   שם שבת שם עבודת כוכבים:
. לא אשכחן ביה אבל גבי העלאה

כא דליתי במשה תרי גווי 
  העלאה:
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        ד, אד, אד, אד, א    ––––ג, ב ג, ב ג, ב ג, ב  .5
יּה  ָעא ִמיּנֵ י ִיְרְמָיהּבְ י ֵזיָראֵמ  ַרּבִ    :ַרּבִ

ֵריתֹות ְוָלאו ֶאָחד  י כְּ ּתֵ    ?ַמהוּ  –ׁשְ
  

   :ֲאַמר ֵליּה 
ֵני ָלאִוין ִניְנהוּ  ?!ׁשֹוֵחט ְוֶהֱעָלה ָקֲאַמְרּתְ     !ָהֵני ׁשְ

ָוה ֵזָרה ׁשָ ָגַמר ִמּגְ אןֶנֱא  ,ִאי ְלַמאן ּדְ ן (ויקרא יז, ד) 24'ֲהָבָאה' :ַמר כָּ    ,(ויקרא יז, ט) 25'ֲהָבָאה' :ְוֶנֱאַמר ְלַהּלָ
ן  ַהּלָ ן ִהְזִהיר -ַמה ּלְ א ִאם כֵּ    ,לֹא ָעַנׁש ֶאּלָ

אן  ן ִהְזִהיר -ַאף כָּ א ִאם כֵּ    !לֹא ָעַנׁש ֶאּלָ
ש 26יִא  ֶהיּקֵ ַמְייֵתי ַלּה ּבְ ֲעֶלה" :ָאַמר ְקָרא ,ְלַמאן ּדְ ם ּתַ ה ׁשָ ֲעׂשֶ ם ּתַ    .(דברים יב, יד) 27"ְוׁשָ

ִחיָטה ְלַהֲעָלָאה יׁש ׁשְ    ,ַמּקִ
ן ִהְזִהיר -ַמה ַהֲעָלָאה  א ִאם כֵּ    ,לֹא ָעַנׁש ֶאּלָ
ִחיָטה  ן ִהְזִהיר -ַאף ׁשְ א ִאם כֵּ    !לֹא ָעַנׁש ֶאּלָ

  
י ִמיתֹות ְוָלאו ֶאָחד ָקֲאַמְרּתְ ּוַמה ִהיא ּתֵ ְלָמא ׁשְ    ,אֹוב ?ּדִ

ע    .ֹוִניְוִיּדְ
  

  .ִאין :ֲאַמר ֵליּה 28
  

   :ֲאַמר ֵליּה 
י יֹוָחָנן ְוֵריׁש ָלִקיׁש  -ָהא  ַרּבִ א ּדְ לּוְגּתָ    .ּפְ

  
ְתַנן ְסָקִלין ּדִ י ַהּנִ ּבֵ עֹוִני :29ּגַ ַעל אֹוב ְוִיּדְ    .ּבַ

ָיא ָלן י    :ְוַקׁשְ ּבֵ ָנא ּגַ עֹוִניּדְ  - 'ְסִקילֹות'ַמאי ׁשְ ֵני ִיּדְ    ,ּתָ
ֵריתֹות י כְּ עֹוִני - ְוַגּבֵ ֵני ִיּדְ    ?ָלא ּתָ

  
י יֹוָחָנןָאַמר וְ     :ַרּבִ

ָלאו ֶאָחד ֶנֶאְמרוּ  ֵניֶהם ּבְ    .הֹוִאיל ּוׁשְ
  

ַעל אֹוב עֹוִני ְוָלא ֵניָמא ּבַ    !ְוֵניָמא ִיּדְ
  

ַבַעל אֹוב :ָקָסַבר תּוב ּבְ    .הֹוִאיל ּוָפַתח ַהכָּ
  
   :ָאַמר ֵריׁש ָלִקיׁש וְ 

ה    .הֹוִאיל ְוֵאין ּבֹו ַמֲעׂשֶ
  

י יֹוָחָנן?  ַרּבִ   ְוֵריׁש ָלִקיׁש ַמאי ַטְעָמא ָלא ָאַמר כְּ
  

אֲאַמר  ּפָ    :ַרב ּפַ
ִמיתֹות ָהא ֲחלּוִקין ֵהן ּבְ    .ּדְ

  
י יֹוָחָנן ָאַמר ָלךְ     :ְוַרּבִ

ָלאו     ,ָהֵוי ֲחלּוָקה -ֲחלּוָקה ּדְ
ִמיָתה     .ָלא ָהְוָיא ֲחלּוָקה -ֲחלּוָקה ּדְ

  
י יֹוָחָנן ַמאי ַט  ֵריׁש ָלִקיׁש? ְוַרּבִ   ְעָמא ָלא ָאַמר כְּ

  
ֵריתֹות :ָקָסַבר ָנא כְּ י ֲעִקיָבא ִהיא ?ַמאן ּתְ ָאַמר ,ַרּבִ ה :ּדְ ֵעיַנן ַמֲעׂשֶ    .ָלא ּבָ

  
   ?ְוֵריׁש ָלִקיׁש 

                                                        
ן לַ  24 ַתח אֶֹהל מֹוֵעד לֹא ֱהִביאֹו ְלַהְקִריב ָקְרּבָ ן  ה'ְוֶאל ּפֶ ּכַ ֶרב ַעּמוֹ  ה'ִלְפֵני ִמׁשְ ָפְך ְוִנְכַרת ָהִאיׁש ַההּוא ִמּקֶ ם ׁשָ ב ָלִאיׁש ַההּוא ּדָ ם ֵיָחׁשֵ  ּדָ

ַתח אֶֹהל מֹוֵע  25 יו ה'ד לֹא ְיִביֶאּנּו ַלֲעׂשֹות אֹתֹו לַ ְוֶאל ּפֶ   ְוִנְכַרת ָהִאיׁש ַההּוא ֵמַעּמָ
  שיטה מקובצת 26
ר ִיְבַחר  27 קֹום ֲאׁשֶ ּמָ י ִאם ּבַ ּךָ  ה'ּכִ ר ָאנִֹכי ְמַצּוֶ ה ּכֹל ֲאׁשֶ ֲעׂשֶ ם תַּ ֲעֶלה עֹלֶֹתיָך ְוׁשָ ם תַּ ָבֶטיָך ׁשָ ַאַחד ׁשְ   ּבְ
  ה מקובצת וכתבי יד.כאן ובהמשך על פי: רביו גרשום, שיט 28
 (ַסְנֶהְדִרין) גירסת וילא: 29

 רש"י
. בעא מייה ר' ירמיה [וכו'] מהו

אם עשאן בהעלם אחת חייב 
אחת או ב' מי מיחלקן כריתות 

   לחטאות כלאוין אי לא:
. איכא ב' כריתות שוחט ומעלה

י באחרי מות וחד לאו בראה אכ
השמר לך פן תעלה עולותיך בכל 
מקום [וכו' וכל מקום] שאמר 
השמר פן ואל איו אלא לא 
תעשה אבל בשחיטה ליכא לאו 
בהדיא דהאי דכתיב בפרשת 
(ויקרא יז) ולא יזבחו עוד את 
זבחיהם וגו' מוקים ליה בזבחים 
בפרק השוחט והמעלה (דף קו.) 

   בזובח בהמה למרקוליס:
טה . התם בזבחים בשחיג''ש

אמר הבאה (שם) ואל פתח אהל 
מועד לא הביאו ובהעלאה אמר 
(שם) ואל פתח אהל מועד לא 
יביאו מה להלן בהעלאה עש 

   והזהיר:
   . [ה''] שוחט:ושם תעשה

. איכא ב' מיתות אוב וידעוי
דכתיב (שם כ) אוב או ידעוי מות 
יומת דאו מחלק אי זו שיעשה 
ימות ולאו אחד דכתיב לא ימצא 

וגו' ושואל אוב וידעוי ובי בך 
קרבן יהו דכתיב בהו כרת (שם) 
והפש אשר תפה אל האובות 
וקמיבעי לך אי מיתות מחלקות 
לחטאות והעושן בהעלם אחד 

   חייב שתים אי לא:
הא פלוגתא דר' יוחן וריש 

. באלו הן הסקלין בד' לקיש
מיתות (סהדרין דף סה.) 
דשמעין דתרווייהו דאין חייבין 
עליהן אלא אחת הואיל בלאו 
אחד אמרו הלכך אין חילוק 
חטאות בייהן להכי לא חשיב 
אלא חד מיייהו דכולהו כריתות 
דתן במתי' למייא דחטאות 
תהו כדאמרי' בריש פירקין אם 
עשאן כולן בהעלם אחת חייב על 

   כל אחת ואחת:
. הילכך הואיל ואין בו מעשה

בו לאו בר קרבן הוא אבל אוב יש 
מעשה שמקש בזרועותיו ומדבר 

   משחיו:
. מכיס עצם חיה ששמה ידעוי

   ידוע לתוך פיו ומדבר:
. ואי דהא חלוקין הן במיתות

לאו הטעם דלית ביה מעשה 
מיתות מחלקן לחטאות דהא 
חלוקין הן במיתות וה''ל 

   למיתיהו אי הוה בר קרבן:
. לקמן (דף ד.) ר''ע היא דאמר

בעין מגדף מביא קרבן דלא 
  מעשה:
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ה ה ַרּבָ ֵעי ַמֲעׂשֶ י ֲעִקיָבא ָלא ּבָ ַרּבִ ֵעי ,ְנִהי ּדְ ה זּוָטא ּבָ    .ַמֲעׂשֶ

  
ַעל אֹוב  ה ִא  -ּבַ יּה? ַמאי ַמֲעׂשֶ   ית ּבֵ

  
ת ְזרֹועֹוָתיו  ׁשַ ה -ַהּקָ    .ָהֵוי ַמֲעׂשֶ

  
ף  יּה?  -ְמַגּדֵ ה ִאית ּבֵ   ַמאי ַמֲעׂשֶ

  
ה ָפָתיו ָהֵוי ַמֲעׂשֶ    .ֲעִקיַמת ׂשְ

  
ין ְעּתִ ָנן :ָקא ָסְלָקא ּדַ ה זּוָטא ֲאִפיּלּו ְלַרּבָ ת ְזרֹועֹוָתיו ָהֵוי ַמֲעׂשֶ ׁשַ    .ַהּקָ

  
   :ֵמיִתיֵבי

ֲעבֹוָדה ָזָרה" ה - ּבַ ש ּבֹו ַמֲעׂשֶ ּיֵ ָבר ׁשֶ א ַעל ּדָ יב ֶאּלָ    ,ֵאינֹו ַחּיָ
גֹון ַח  :ּכְ יּבֵ ּזִ    ,ׁשֶ

ר    ,ְוִקיטֵּ
ךְ     ,ְוִניסֵּ

ֲחָוה תַּ    ."ְוִהׁשְ
ָיא ָלן  ֲחָוָאה"ְוַקׁשְ תַּ ה - "ִהׁשְ ּה ַמֲעׂשֶ    !ֵלית ּבַ

י :ֵריׁש ָלִקיׁש ַוֲאַמר  י ֲעִקיָבא ִהיא ?ָהא ַמּנִ ָאַמר ,ַרּבִ ה ָלא :ּדְ ֵעיַנן ַמֲעׂשֶ    .ּבָ
י יֹוָחָנןוְ  ָנן :ֲאַמר ַרּבִ יָמא ַרּבָ ה ,ֲאִפיּלּו ּתֵ ִפיַפת קֹוָמתֹו ָהֵוי ַמֲעׂשֶ    .כְּ

ָנן ַרּבָ א ּדְ יּבָ ְסִביָרא ֵליּה ְלֵריׁש ָלִקיׁש ַאּלִ ָלל ּדִ ָנן    :ִמכְּ ִפיַפת קֹוָמתֹו ְלַרּבָ ה -כְּ    .ָלא ָהֵוי ַמֲעׂשֶ
ת ְזרֹועֹוָתיו ָה  ׁשַ הַהּקָ    !ֵוי ַמֲעׂשֶ

  
י ָקָאַמר ֵריׁש ָלִקיׁש  א כִּ י ֲעִקיָבא   :ְוֶאּלָ ַרּבִ א ּדְ יּבָ ה זּוָטא ַאּלִ ת ְזרֹועֹוָתיו ָהֵוי ַמֲעׂשֶ ׁשַ    ,ַהּקָ

ה ָנן ָלא ָהֵוי ַמֲעׂשֶ    .ֲאָבל ְלַרּבָ
  

ֵני ,ִאי ָהִכי אי ּתָ ה" :ַאּמַ ֵאין ּבֹו ַמֲעׂשֶ ף ׁשֶ    ",ָיָצא ְמַגּדֵ
ף ּוַבַעל אֹובָיָצא ' :ִניְתֵני   '!ְמַגּדֵ

   
ֵני י ָקּתָ ְרּתֵ    .ֲחָדא ִמּתַ

  
ף ַעל אֹוב ְוָלא ִליְתֵני ְמַגּדֵ    !ְוִליְתֵני ּבַ

  
ף ִאיְצְטִריְך ֵליּה     ,ְמַגּדֵ

ְך ֲאִמיָנא ְעּתָ ן :ָסְלָקא ּדַ ְמקֹום ָקְרּבָ יֵליּה ּבִ ֵרת ּדִ    ,הֹוִאיל ּוְכִתיב כָּ
י ֲעִקיָב  :ֵאיָמא    ,אמֹוֶדה ֵליּה ְלַרּבִ

ָלא ַמע ָלן ּדְ   .ָקא ַמׁשְ
   

א    :ֲאַמר עּוּלָ
ד ר ְלׁשֵ ְמַקּטֵ ֵני ּבִ ָקּתָ ַעל אֹוב ּדְ   .ּבַ

   
   :ָרָבאַמְתִקיף ַלּה 

ן    !ַהְיינּו עֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה ,ִאם כֵּ
  

א ֲאַמר     :ָרָבאֶאּלָ
רוֹ  ד ַעל ְמָנת ְלַחּבְ ר ְלׁשֵ    .ְמַקּטֵ

  
ֵייֲאַמר ֵליּה     :ַאּבָ

ן    '!חֹוֵבר ָחֶבר'ְיינּו ַה  ,ִאם כֵּ
  

   :ֲאַמר ֵליּה 
ְסִקיָלה "חֹוֵבר ָחֶבר" :ַהּתֹוָרה ָאְמָרה גֹון ֶזה ּבִ    .כְּ

  
ְבָלאו ֵהֵדין הּוא?  א חֹוֵבר ָחֶבר ּדִ   ְוֶאּלָ

 רש"י
. הי דלא בעי מעשה רבה

   מדקתי מגדף:
. מדקאמר ר''ל הקשת קס''ד

זרועותיו הוי מעשה וחזין 
במתי' דפליגי רבן אמגדף ולא 
פליגי אבעל אוב ש''מ דאפי' 

   לרבן חשיב מעשה:
. כרת דמגדף מישתעי כרת דיליה

קרא בקרבן עבודת כוכבים 
בסדר שלח לך פש כי תחטא 

והקריבה עז בת שתה  בשגגה
וגו' ובההיא פרשתא כתיב והפש 
אשר תעשה ביד רמה וגו' 
וכרתה דמישתעי במגדף 
וקסד''א הואיל וכתיב במקום 
קרבן ליחייב קרבן אע''ג דלית 

   ביה מעשה קמ''ל יצא מגדף:
. הייו טעמא דלא עולא אמר

פליגי רבן אבעל אוב דלאו 
בהקשת זרועותיו מיירי אלא 

   השדים:מקטר לשר 
. שיתחבר אליו על מת לחברו

ויסייעו בכשפיו ולא קיטר לו 
   לשם אלוה:

. ולא בכרת הוא הייו חובר חבר
   ולא במיתה הוא אלא בלאו:

. שמקטר לשר חובר חבר כגון זה
  השדים הוא:
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   :ֲאַמר ֵליּה 

ְדַתְנָיא    :כִּ
דֹול - יא)-(דברים יח, י 30"ְוחֹוֵבר ָחֶבר""    .ןְוֶאָחד חֹוֵבר ָקָט  ,ֶאָחד חֹוֵבר ּגָ

ים  ים ְוַעְקַרּבִ יב –ַוֲאִפיּלּו חֹוֵבר ִלְנָחׁשִ    ."ַחּיָ
  

ֵייָאַמר     :ַאּבָ
ְך ֲאִפיּלוּ  א 31ִהיְלכָּ    .ָאסּור – ְלִמיְצַמד ִזיּבּוָרא ְוַעְקַרּבָ

  
ְתֵריּה  ֵרי –ְוִאי ָקָאתּו ּבַ   .ׁשָ

   
  

י יֹוָחָנן ָאַמר ,ְלַרּבִ ִפיַפת קֹוָמתֹו  :ּדְ ה -כְּ    .ָהֵוי ַמֲעׂשֶ
ָפָתיו ^ ֲעִקיַמת   אד, ף -ׂשְ י ְמַגּדֵ ּבֵ ה ּגַ    !ֶנֱהֵוי ַמֲעׂשֶ

  
   :ָרָבאֲאַמר 

ף אִני ְמַגּדֵ    ,ׁשָ
ֵלב נֹו ּבְ    .הֹוִאיל ְוֶיׁשְ

ָעְלָמא ָפָתיו  ,ֲאָבל ּבְ ה -ֲעִקיַמת ׂשְ    .ָהֵוי ַמֲעׂשֶ
  

י ֵזיָראֵמִתיב     :ַרּבִ
ה" ֵאין ּבֹו ַמֲעׂשֶ אי ָהא וְ  - "ָיְצאּו ֵעִדים זֹוְמִמין ׁשֶ י"ַאּמַ ֶהן (דברים יט, טו) 32"ַעל ּפִ ִתיב ּבָ    !כְּ
  

   :ָרָבאֲאַמר 
יה ְרִאּיָ ָנן ּבִ אִני ֵעִדים זֹוְמִמין הֹוִאיל ְוֶיׁשְ    .ׁשָ

  
  

                                                        
ף יייי 30 ֵ ֵאׁש קֵֹסם ְקָסִמים ְמעֹוֵנן ּוְמַנֵחׁש ּוְמַכׁשּ נֹו ּוִבּתֹו ּבָ ֵצא ְבָך ַמֲעִביר ּבְ ִתים  יאיאיאיא. לֹא ִיּמָ עִֹני ְודֵֹרׁש ֶאל ַהּמֵ   ְוחֵֹבר ָחֶבר ְוׁשֵֹאל אֹוב ְוִיּדְ
ָבֵעי ַהאי שיטה מקובצת ועוד. גירסת וילא: 31   ַמאן ּדְ
י ׁשְ  32 ֵני ֵעִדים אֹו ַעל ּפִ י ׁשְ ר ֶיֱחָטא ַעל ּפִ ָכל ֵחְטא ֲאׁשֶ את ּבְ ִאיׁש ְלָכל ָעֹון ּוְלָכל ַחּטָ ָברלֹא ָיקּום ֵעד ֶאָחד ּבְ ה ֵעִדים ָיקּום ּדָ   לׁשָ

 רש"י
. שמחבר חיות אחד חבר גדול

   גדולות ומצמדן יחד:
. לחיות קטות לוחש חבר קטן

   יחד: ומחברן בכשפים
. דלא אפילו זיבורא ועקרבא

   חשיבי אסור לוחשן:
. עיקר איסורו תלוי וישו בלב

ברוע לבו ידע למי גידף הילכך לא 
חשיב מעשה אבל השתחואה או 
רואין משתחוה לעבודת 

. הואיל וישו בלב גליון כוכבים:
עיקר איסורו במחשבת הלב ואין 
כאן מעשה ומה שמדבר איו 

אבל כפיפת אלא משמיע איסורו 
קומתו הייו עיקר איסורו דאילו 
היה מדבר במקבל עבודת 
כוכבים בלא השתחואה לא 
מחייב דאין עיקר בלב אלא 

  כפיפה היא החיוב. ראה לי:
. בתורת יצאו עדים זוממין

כהים גבי פר כהן משיח והכי 
אמרין אחר שריביו דברים 
שהן בעבודת כוכבים ודברים 

ול שאין בעבודת כוכבים יכ
שאי מרבה המסית והמדיח 
ועדים זוממין ת''ל ועשה יצאו 
אלו שאין בהן מעשה יצאו מכלל 

   חטאת:
. וימא והא על פי כתיב בהו

   עקימת פיו הוי מעשה:
. הא על פי כתיב והיכי גיליון

אמרת אבל בעלמא הוי ביה 
   מעשה:

. עיקר הואיל וישן בראייה
עדותן בראיית העין שמעידין מה 

  כך לא חשיב מעשה:שראו היל
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        ד, אד, אד, אד, א .6
   ."ָהאֹוֵכל ֵחֶלב"
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ל ֵחֶלב""    ,ׁשֹור  :ּכָ

ב    ,ְוֶכׂשֶ
   .(ויקרא ז, כג) 33"לֹא תֹאֵכלוּ  -ָוֵעז 

ל ַאַחת ְוַאַחתְלַחיֵּ     ,יב ַעל ּכָ
ְבֵרי  ָמֵעאלּדִ י ִיׁשְ    .ַרּבִ

   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 
א ַאַחת יב ֶאּלָ    ."ֵאינֹו ַחּיָ

  
ָהא ָקִמיְפְלֵגי    :ֵניָמא ּבְ
ָמֵעאל ָסַבר י ִיׁשְ ַרּבִ ְכָללֹות :ּדְ ּבִ    .לֹוִקין ַעל ָלאו ׁשֶ

ָנן ָסְבֵרי ְכָל  :ְוַרּבָ ּבִ    .לֹותֵאין לֹוִקין ַעל ָלאו ׁשֶ
  

ָמֵעאל י ִיׁשְ ְכָללֹות :ְלעֹוָלם ָסַבר ַרּבִ ּבִ    ,ֵאין לֹוִקין ַעל ָלאו ׁשֶ
אִני ָהָכא יְתֵרי ֵליּה ְקָרֵאי :ְוׁשָ ִמּיַ    .ּדְ
ל ֵחֶלב לֹא ֹתאֵכלוּ  :ִנְכּתֹוב ְקָרא ב ָוֵעז" ,כָּ ה ִלי - "ׁשֹור ְוֶכׂשֶ    ?ָלּמָ
ּה  ַמע ִמיּנַ ק :ׁשְ    .ְלַחּלֵ

  
ָנן    ?ְוַרּבָ

  
ִתיבִא  ב ָוֵעז" :י ָלא כְּ ַמע :ֲהָוה ֲאִמיָנא - "ׁשֹור ְוֶכׂשֶ ַמׁשְ ה ּבְ    .ֲאִפיּלּו ֵחֶלב ַחּיָ

ַתב  ב ָוֵעזוְ ׁשֹור "ְלָהִכי כְּ ָאסּור "ֶכׂשֶ ב ָוֵעז הּוא ּדְ ֵחֶלב ׁשֹור ְוֶכׂשֶ    ,ְלֵמיְמָרא ּדְ
ה  ַחּיָ ֵרי –ֲאָבל ּדְ    .ׁשָ

  
יר ָקָאְמֵרי ֵליּה  ּפִ    !ׁשַ

  
א ָמֵעאלַהיְ  ,ֶאּלָ י ִיׁשְ ַרּבִ    :ינּו ַטְעָמא ּדְ

ָקָסַבר ן :ּדְ ל ֵחֶלב ׁשֹור לֹא ֹתאֵכלוּ 'ִלְכּתֹוב  ,ִאם כֵּ ב ָוֵעז" 'כָּ ׂשֶ ה ִלי - "ּכֶ    ?ָלּמָ
ּה  ַמע ִמיּנַ ק :ׁשְ    .ְלַחּלֵ

  
ָנן    ?ְוַרּבָ

  
ַתב ַרֲחָמָנא  :ָסְבֵרי ל ֵחֶלב ׁשֹור'ִאי כְּ ת" ִמ ׁשֹור" "ׁשֹור"ֵניַלף  :ֲהָוה ֲאִמיָנא - 'כָּ ּבָ    ,34ׁשַ

ת  ּבָ י ׁשַ ּבֵ ֶהן -ַמה ּגַ ּיֹוֵצא ּבָ ה ָועֹוף כַּ    ,ַחּיָ
י ֲאִכיָלה  ּבֵ ֶהן -ַאף ּגַ ּיֹוֵצא ּבָ ה ָועֹוף כַּ    .ַחּיָ

ַתב ַרֲחָמָנא ב ָוֵעז" :ְלָהִכי כְּ ָאסּור :ְלֵמיְמָרא ,"ׁשֹור ְוֶכׂשֶ ָהֵני ּדְ    ,ּדְ
ה ָועֹוף  ֵרי –ֲאָבל ַחּיָ   .ׁשָ

   
ּפִ     !יר ָקא ָאְמֵרי ֵליּה ׁשַ

  
א    :ַהְיינּו ַטְעָמא ,ֶאּלָ

ָקָסַבר ב לֹא ֹתאֵכלוּ 'ִנְכּתֹוב  :ּדְ ׂשֶ ל ֵחֶלב כֶּ    ',כָּ
י ל ֵחֶלב ֵעז לֹא ֹתאֵכלוּ ' :ִאי ַנּמִ    ',כָּ

ב ָוֵעז" ה ִלי - "ׁשֹור ְוֶכׂשֶ    ?ָלּמָ
ּה  ַמע ִמיּנַ ק :ׁשְ    .ְלַחּלֵ

  
ָנן    ?ְוַרּבָ

  
ַתב :ָסְבֵרי ב' ִאי כְּ ׂשֶ ל ֵחֶלב כֶּ ב    :ֲהָוה ֲאִמיָנא - 'כָּ ׂשֶ    ,ָאסּור –ֵחֶלב כֶּ

ֵרי –ְוׁשֹור ְוֵעז    .ׁשָ

                                                        
ב ָוֵעז לֹא תֹאֵכלוּ  33 ל ֵחֶלב ׁשֹור ְוֶכׂשֶ ָרֵאל ֵלאמֹר ּכָ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ   ּדַ
יַניאן ובהמשך. רביו גרשום, רשי, מסורת הש"ס. גירסת וילא: כ 34   ִמּסִ

 רש"י
. מלקות חייב על כל אחת ואחת

   אם אכלן בהתראה אחת:
. על כל לוקין על לאו שבכללות

  אחד ואחד:
. ואי ורבן סברי אין לוקין

תיקשי לא לילקי אפילו חדא 
   דחדא מיהא לקי:

. למען ויליף שור שור משבת
יוח שורך (שמות כג) מה התם 
חיה ועוף כיוצא בו דהכי 

ן בב''ק בפרק שור שגח מוקמי
   את הפרה (דף ד: ע''ש):

. דליכא השתא כל חלב כשב
  ג''ש:
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יָמא ב :ְוִכי ּתֵ ֶכׂשֶ    ?ַמאי אּוְלֵמיּה ּדְ

ַאְלָיה ה ּבְ ִנְתַרּבָ ּום ּדְ    .ִמׁשּ
  

י ֲחַנְנָיאְוִכְדָתָנא     :ַרּבִ
תּוב" ה ָמָנה ַהּכָ ׁשֹור    :ָלּמָ    ?ֵאימּוִרין ּבְ

בְוֵאימוּ  ֶכׂשֶ    ?ִרים ּבְ
ֵעז    ?ְוֵאימּוִרים ּבְ

ְכִתיב כֹור ׁשֹור"  :ּדִ    ,ַאְך ּבְ
ב ׂשֶ    ,אֹו ְבכֹור ּכֶ

ה   -אֹו ְבכֹור ֵעז     ,קֶֹדׁש ֵהם ,לֹא ִתְפּדֶ
ַח  ְזּבֵ ְזרֹק ַעל ַהּמִ ָמם ּתִ    ,ֶאת ּדָ

ְקִטיר  ם ּתַ ה ְלֵריַח ִניחַֹח לַ  -ְוֶאת ֶחְלּבָ ֶ    .(במדבר יח, יז) "ה'ִאׁשּ
  
   .יֵכיְצִר 

ַתב  ִאי כְּ יּה    :ֲהָוה ֲאִמיָנא - "ׁשֹור"ּדְ ב ְוֵעז ָלא ָיְלִפיַנן ִמיּנֵ ׂשֶ    ,כֶּ
א ְלִמיְפַרךְ  ִאיכָּ ְנָסִכים :ּדְ ה ּבִ ן ִנְתַרּבָ כֵּ ׁשֹור ׁשֶ    !ַמה ּלְ

ב"ִנְכּתֹוב ַרֲחָמָנא ּבְ  ב "ֶכׂשֶ ׂשֶ    ,ְוֵניַלף ׁשֹור ְוֵעז ִמכֶּ
א ְלִמיְפַרךְ  ֶכׂשֶ  :ִאיכָּ ַאְלָיהַמה ּלְ ה ּבְ ן ִנְתַרּבָ כֵּ    !ב ׁשֶ
יּה  "ֵעז" :ִנְכּתֹוב ַרֲחָמָנא ב ִמיּנֵ    ,ְוֵניַלף ׁשֹור ְוֶכׂשֶ
א ְלִמיְפַרךְ  ה ֵאֶצל ֲעבֹוָדה ָזָרה :ִאיכָּ ן ִנְתַרּבָ כֵּ ֵעז ׁשֶ    !ַמה ּלְ

   ,ָלא ָיְלִפיַנן -ִמן ַחד 
י ְרּתֵ י ְוֵניַלף ֲחָדא ִמּתַ ְרּתֵ    .ִנְכּתֹוב ּתַ

   ?ין ֵניַלףֵהי ּדֵ 
ב ָוֵעז  ׂשֶ יְרָכא -ׁשֹור ִמכֶּ ַסח :ִאית ְלהֹון ּפִ ן ִנְתַרּבּו ֵאֶצל ַהּפֶ כֵּ ב ְוֵעז ׁשֶ ֶכׂשֶ    !ַמה ּלְ

ֹור ְוֵעז  ב ְוֵניַלף ִמׁשּ ׂשֶ יְרָכא -ָלא ִנְכּתֹוב כֶּ ה ֵאֶצל ֲעבֹוָדה ָזָרה :ִאית ְלהֹון ּפִ ן ִנְתַרּבָ כֵּ ׁשֹור ְוֵעז ׁשֶ    !ַמה ּלְ
ב ָלא ִנְכּת  ֹור ְוֶכׂשֶ יְרָכא -ֹוב ֵעז ְוֵניַלף ִמׁשּ ן ֵיׁש ּבֹו ַצד ִריּבּוי :ִאית ְלהֹון ּפִ כֵּ ב ׁשֶ ׁשֹור ְוֶכׂשֶ    !ַמה ּלְ

ְך ָלא ָיְלֵפי ֵמֲהָדֵדי    .ִהְלכָּ
  

יר ָקא ָאְמֵרי ֵליּה  ּפִ   !ׁשַ
   

א ָרא ,ֶאּלָ ְדָאְמִריַנן ֵמִעיּקָ ָמֵעאל כִּ י ִיׁשְ ַרּבִ    ,ְלעֹוָלם ַטְעָמא ּדְ
ן ִנְכּתֹוב  ִאם כֵּ ל ֵחֶלב'ּדְ ּתֹוק 'כָּ    .ְוִליׁשְ

ְכַתב  ב ָוֵעז"ַמאי ֲאַמְרּתְ ַהאי ּדִ ה ?"ׁשֹור ְוֶכׂשֶ ֵרי ֵחֶלב ַחּיָ    ,ְלִמׁשְ
ים וְ  ָקָדׁשִ ִעְנָייָנא ּדְ ַתב ְקָרא ּבְ י כְּ    ".ָדָבר ָלֵמד ֵמִעְנָיינוֹ "ָהא כִּ

  
ָנן ָסְבֵרי ַרּבָ ָלל ּדְ ָבר ָלֵמד ֵמִעְנָיינוֹ ָלא ָיְלִפינַ  :ִמכְּ    .ן ּדָ

  
י ָעְלָמא ָיְלִפיַנן ,ָלא כּוּלֵ ֵמד ֵמִעְנָיינוֹ  :ּדְ ָבר ַהּלָ    ,ּדָ

ִליֵגי ָהא ּפְ    :ְוָהָכא ּבְ
ָמֵעאל ָסַבר י ִיׁשְ או  ְלֵמיִדין :ַרּבִ    ,ָלאו ִמּלָ

או וְ     .35ָכֵרתִמ ּלָ
ָנן או   :ְוַרּבָ    ,ָיְלִפיַנן -ָלאו ִמּלָ

ֵרת     .ָיְלִפיַנןָלא  -ָלאו ִמכָּ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ
ָנן ַרּבָ ַדֲאַמר ֵליּה  :ַהְיינּו ַטְעַמְייהּו ּדְ    :ַרב ְזִבידלְ  ַרב ָמִריכְּ

ַסר יּתְ ין ּתִ חּוּלִ ה ַאְלָיה ּדְ א ֵמַעּתָ   . (ויקרא ג, יז) 36ֶאּלָ
   :ֲאַמר ֵליּה 

                                                        
ָכֵרתגירסת רשי ועוד. גירסת וילא:  35 או ּדְ או ּוֵבין ִמּלָ ין ִמּלָ   .ּבֵ

ב ָוֵעז"(ּדְ  ל ֵחֶלב ׁשֹור ְוֶכׂשֶ או ּדְ  "ּכָ ל ֵחֶלב ְוָכל ּדָ ִמּלָ בֹוֵתיֶכם ּכָ ָכל מֹוׁשְ ת עֹוָלם ְלדֹורֹוֵתיֶכם ּבְ ים  (ויקרא ג, יז) ם לֹא תֹאֵכלּו""ֻחּקַ ָקָדׁשִ ִעְנָייָנא ּדְ ְכִתיב ּבְ   ּדִ
ה  הֹון ַחּיָ ים ָלא ִאית ּבְ   .ּוְבָקָדׁשִ

ה ַחּיָ א ְלַסּפּוֵקי ּבְ ִתיב ֵליּה ְסָתָמא ֵליכָּ י כְּ ל ֵחֶלב ׁשֹור כִּ ְך  ,ַאף כָּ ב ָוֵעז"ִהְלכָּ יב ַעל "ׁשֹור ְוֶכׂשֶ ֲאָתא ְלַחּיֵ ק הּוא ּדַ ל ַאַחת ְוַאַחת ְלַחּלֵ    .כָּ
ל ֵחֶלבְוָיְלִפיַנן ָלאו ּדְ  ת עֹוָלם"ְוָלאו ּדְ  ""ּכָ ֵרת "ֻחּקַ ה"ּדְ , ִמכָּ ּנָ ר ַיְקִריבּו ִמּמֶ ֵהָמה ֲאׁשֶ ל אֹוֵכל ֵחֶלב ִמן ַהּבְ י ּכָ ק (ויקרא ז, כה)  "ּכִ ק ַאף ָהֵדין ְלַחּלֵ  ).ַמה ַההּוא ְלַחּלֵ

כֹל  36 ת עֹוָלם ְלדֹרֵֹתיֶכם ּבְ ם לֹא תֹאֵכלוּ ֻחּקַ ל ֵחֶלב ְוָכל ּדָ בֵֹתיֶכם ּכָ   מֹוׁשְ

 רש"י
. חצי ההין שור תרבה בסכים

   יהיה לפר:
. עז תרבה בעבודת כוכבים

   ביחיד:
. הצד השוה שבהן שהן חד מתרי

מין בהמה וחלבו אסור ואימורי 
   בכוריהם קריבים:

. פר תרבו אצל עבודת כוכבים
ועז ביחיד: ה''ג מה לשור  בצבור

וכשב שכן יש בהן ריבוי אצל 
מזבח שור בסכים וכשב באליה 
אבל עז אין בקרבו ריבוי אצל 

   מזבח:
הא כי כתיב קרא בעייא 

. דכתיב (ויקרא ז) דקדשים כתיב
כי כל אוכל חלב מן הבהמה וגו' 
והואיל ובעייא דקדשים כתיב 
ודאי אין חיה והגת בהו הלכך 

טריך שור וכבש למישרי לא איצ
   חיה:

. לא ילפין מכלל דרבן סברי
   לאו דכל חלב מעייו בתמיה:

דכולי עלמא ילפין דבר למד 
. בעלמא אבל הכא לאו מעייו

   עייו דהאי לאו והאי כרת:
. גירסא והכא בהא קמיפלגי כו'

זו הכתובה בספרים משובשת 
היא ועל ידי פרשים טועין שלא 

מועה ופירשוה היו בקיאין בש
בשיבוש בתוך הגירסא וכך 
הצעה ולא יותר והכא בהא 
קמיפלגי מר סבר למידין לאו 
מלאו ולאו מכרת ומר סבר לאו 
מלאו ילפין לאו מכרת לא 
ילפין והכי פירושא ר' ישמעאל 
סבר למידין דבר מעייו בין לאו 

   מלאו בין לאו מכרת:
. לאו מלאו למידין ורבן סברי

בפרשה אחת דבר זה מזה כשהן 
למד מעייו כי ההיא דבשר 
בחלב השויה בפ' כל הבשר 
(חולין קטו:) לא תאכלו בבשר 
בחלב הכתוב מדבר אבל לאו 
מכרת כעין הכא לא ילפין דבר 
למד מעייו הלכך אי לא כתיב 
   שור וכשב ועז ה''א חיה במשמע:
. ואי בעית אימא טעמייהו דרבן

עי משום דהאי שור וכשב ועז מיב
   להו לכדרב מרי:

. דחלב אליה דחולין תיתסר
איקרי בפרק כל הבשר (חולין 

  קיז.):



  ""ְׁשִׁשים ָוֵׁשש –מסכת כריתות פרק א' 
17

ב ָוֵעז" :ָעֶליָך ָאַמר ְקָרא ל ֵחֶלב ׁשֹור ְוֶכׂשֶ ֵעיַנן , כג)(ויקרא ז 37"ּכָ ן ּבָ ּתָ ָלׁשְ ׁשְ ֶוה ּבִ ָ ָבר ַהׁשּ א ,ּדָ    .ְוֵליכָּ
י ֲאָתא  ְך כִּ ב ָוֵעז"ִהְלכָּ ֲאָתא "ׁשֹור ְוֶכׂשֶ ין הּוא ּדַ חּוּלִ ֵרי ַאְלָיה ּדְ    .ְלִמיׁשְ

  
ָמֵעאל י ִיׁשְ    ?ְוַרּבִ

  
ן ֵליָמא ְקָרא :ָאַמר ָלךְ  ב' :ִאם כֵּ ל ֵחֶלב ׁשֹור ְוֶכׂשֶ ה "ֵעז" – 'כָּ    ?ִלי ָלּמָ

ּה  ַמע ִמיּנַ ק :ׁשְ    .ְלַחּלֵ
  
  

י ֲחִניָנאָאַמר     :ַרּבִ
ן  ָמֵעאל ְלִעְנַין ָקְרּבָ י ִיׁשְ את ַאַחת -מֹוֶדה ַרּבִ א ַחּטָ ֵאין ֵמִביא ֶאּלָ    .ׁשֶ

  
   ?ַמאי ַטְעָמא

  
ֵמי ָהֵדין ָלאו ָלא ּדָ ֲעָריֹות ,ּדְ    .ְלָלאו ּדַ

  

                                                        
ב ָוֵעז לֹא תֹאֵכלוּ  37 ל ֵחֶלב ׁשֹור ְוֶכׂשֶ ָרֵאל ֵלאמֹר ּכָ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ   ּדַ

 רש"י
. שקרא חלב ששוה בשלשתן

בשלשתן ואליה לא איקרי חלב 
   אלא בכשב:

. א''כ כתוב כל חלב שור וכשב
ומהתם ממעיטא אליה דבעין 

  דבר השוה בשיהן:
. להכי קט עריות לאו דעריות

ואיכא לאו דאיכא מילי טובא 
   בכל חדא:

  



18                                       ְּגָמָרא ְסדּוָרה        

        בבבב----ד, אד, אד, אד, א .7
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ה ַאַחת"" ה  (ויקרא ד, ב) 38"ְוָעׂשָ ה ֵהּנָ ל ַאַחת ְוַאַחת -ְוָעׂשָ יב ַעל ּכָ    .ְלַחּיֵ

ִאם ָאַכל ֵחֶלב    :ְוֵחֶלב ,ׁשֶ
ֵני ֶהְעֵלמֹות  ׁשְ ם ֶאָחד ּבִ ִים -ׁשֵ תַּ יב ׁשְ    .ַחּיָ

ֶהְעֵלם ַאַחת  מֹות ּבְ י ׁשֵ תֵּ ִים -ׁשְ תַּ יב ׁשְ    ."ַחּיָ
  

ר ָחָמאֲאַמר ֵליּה  אְל  ָרִמי ּבַ    :ַרב ִחְסּדָ
ָלָמאּבִ  ִים" :ׁשְ תַּ יב ׁשְ ֵני ֶהְעֵלמֹות ַחּיָ ׁשְ ם ֶאָחד ּבִ ִקין - "ׁשֵ ֶהְעֵלמֹות ְמַחּלְ ּום ּדְ    .ִמׁשּ

א ֶהְעֵלם ַאַחת" :ֶאּלָ מֹות ּבְ ֵני ׁשֵ אי   - "ׁשְ ִים"ַאּמַ תַּ יב ׁשְ    ?"ַחּיָ
ֵעיַנן ֶהְעֵלמֹות מּוְחָלִקין א ,ָהא ּבָ    !ְוֵליכָּ

  
   :ֲאַמר ֵליּה 

ַמאי  נֹוָתר :ָעְסִקיַנןָהָכא ּבְ ֲאַכל ֵחֶלב ּדְ גֹון ּדַ    ,כְּ
יב ִמַחּיַ ּום נֹוָתר  :ּדְ    ,ִמׁשּ

ּום ֵחֶלב    .ּוִמׁשּ
  

   :ֲאַמר ֵליּה 
ן ּום קֹוֶדׁש  ,ִאם כֵּ י ִמׁשּ יב ַנּמִ    !ִניַחּיַ

  
א ֲאַמר  תֶאּלָ ׁשֶ    :ַרב ׁשֵ

ׁש  ֶהְקּדֵ ֲאַכל ֵחֶלב ּדְ גֹון ּדַ י ְיהּוָדה ִהיא ,כְּ    .ְוַרּבִ
  

ַת     :ְנָיאּדְ
   ,ָאַכל ֵחֶלב ְנֵבָלה"

ין  ׁשִ ִים -ָאַכל ֵחֶלב מּוְקּדָ תַּ יב ׁשְ    .ַחּיָ
י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ

ין  ׁשִ לֹׁש  -ֵחֶלב מּוְקּדָ    ."לֹוֶקה ׁשָ
  

ַמֲעָרָבא יכּו ֲעַלּה ּבְ    ,ְמַחּיְ
ב ָוֵעז ׁשֹור ְוֶכׂשֶ גֹון ֵחֶלב ּדְ ָמֵעאל ִהיא ,ְונֹוְקַמּה כְּ י ִיׁשְ ָאַמר ,ְוַרּבִ לֹׁש  :ּדְ    !לֹוֶקה ׁשָ

  
אי   ד,ב א ַאּמַ ָמֵעאל 39ֶאּלָ י ִיׁשְ ַרּבִ    ?ָלא אֹוְקַמּה כְּ

ָאַמר  י ֲחִניָנאּדְ את ַאַחת :ַרּבִ א ַחּטָ יב ֶאּלָ ֵאינֹו ַחּיָ ן ׁשֶ ָמֵעאל ְלִעְנַין ָקְרּבָ י ִיׁשְ    .מֹוֶדה ָהָיה ַרּבִ
י ְיהּוָדה ָלא ִמּתֹוְקָמ  ַרּבִ י כְּ א ַנּמִ ּתָ    ,אַהׁשְ

ָהא ָאַמר  י ֶאְלָעָזרּדְ את ַאַחת: ַרּבִ א ַחּטָ ֵאין ֵמִביא ֶאּלָ ן ׁשֶ י ְיהּוָדה ְלִעְנַין ָקְרּבָ    !מֹוֶדה ָהָיה ַרּבִ
  

א ֲאַמר  ּום  ֵריׁש ָלִקיׁש ֶאּלָ אּוְטִניִמׁשּ ר ּתָ    :ּבַ
ַמאי ָעְסִקיַנן ֵני ַתְמחּוִיין :ָהָכא ּבְ ׁשְ ֲאָכָלן ּבִ גֹון ׁשֶ    ,כְּ

יּבָ  ָאַמרְוַאּלִ ַע ּדְ י ְיהֹוׁשֻ ַרּבִ ִקים :א ּדְ ְמחּוִיין ְמַחּלְ    .ּתַ
  
  

                                                        
ָגָגה ִמּכֹל ִמְצֹות  38 י ֶתֱחָטא ִבׁשְ ָרֵאל ֵלאמֹר ֶנֶפׁש ּכִ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ה ֵמ  ה'ּדַ יָנה ְוָעׂשָ ר לֹא ֵתָעׂשֶ הֲאׁשֶ   ַאַחת ֵמֵהּנָ
  ַאְלָמאשיטה מקובצת. גירסת וילא:  39

 רש"י
. משמע מאחת מאחת מהה

   חייב הה כמה חטאות:
   . שי זיתי חלב:חלב וחלב
. חלב הכליות או חלב שם אחד

הדקין שם אחד בהעלם אחד 
   ל''ג:

. כזית משעל הכוליא שי שמות
   וכזית משעל הדקין:

. דכיון דודע דהעלמות מחלקין
לו ביתים הרי הן שתי שגגות 

בידיעה תלה רחמא  וחטאת
   דכתיב (ויקרא ד) או הודע אליו:

. דאיכא שתי שגגות חלב דותר
משתי כריתות חלב וותר וחייב 

   שתי חטאות:
. אשם יחייב מי משום קדש

   מעילות:
אלא אמר רב ששת כגון שאכל 

. ולעולם משום חלב חלב דקודש
חייב שתים ולהכי לא חשיב 
אשם מעילות אלא של שם אחד 

יהודה היא דמחייב אחלב ורבי 
מוקדשין שתים משום חלב ושי 
שמות דקתי משום דבחלב 

   מוקדשין כתיבי תרי קראי:
. משום חלב בלה לוקה שתים

חלב ומשום בלה והמוקדשין 
   משום חלב ומשום זרות:

. ב' משום חלב כדמפ' לקמן ג'
   וא' משום זרות:

. להא דלעיל דקתי ב' ווקמה
מות שמות כלומר משתי בה

   משי מיין ור' ישמעאל היא:
. וברייתא דלעיל לעין קרבן

בקרבן קמיירי דגבי חטאות 
   כתיב ועשה מאחת מהה:

. הא דקתי ב' שמות כגון הב''ע
שאכלן בב' תמחוין ב' מאכלין 
דהייו ב' שמות כגון תבשיל 
וצלי: (ל''א חייב ב' א' משום 
חלב וא' משום קדש אשם מעילה 

דמחייב משום ודלא כר' יהודה 
חלב שתים משום ב' לאוין 
דכתיבי בחלב : דרבי יהושע. 

   בפרק אמרו לו (לקמן טו:):
. חד בקדשים חוקת תרי קראי

עולם וחד בין בחולין בין 
בקדשים הילכך בחלב 
המוקדשים איכא שי לאוין 
משום חלב וחלב חולין פקא ליה 
לר' יהודה כדאמרין בפ' אלו 

כל אוכל עוברין (פסחים מג:) כי 
חלב מן הבהמה אין לי אלא חלב 
תמימין הראוי ליקרב חלב בעלי 
מומין מין תלמוד לומר כל חלב 

  חולין מין תלמוד לומר כי כל:
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        ד, בד, בד, בד, ב .8
   :ּגּוָפא

ִים -ָאַכל ֵחֶלב ְנֵביָלה " תַּ    .לֹוֶקה ׁשְ
ין  ׁשִ ִים -ֵחֶלב מּוְקּדָ תַּ    .לֹוֶקה ׁשְ

י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ
ין  ׁשִ לֹׁש  -ֵחֶלב מּוְקּדָ   ."לֹוֶקה ׁשָ

   
יְזִביֲאַמר ֵליּה     :ָרָבאלְ  ַרב ׁשִ

י ְיהּוָדה ַהְיינּו ַטְעָמא ָלָמא ְלַרּבִ ׁשְ    :40ּבִ
ְכִתיֵבי ת עֹוָלם"  :ְקָרֵאי יֵר ּתְ  ּדִ    .(ויקרא ג, יז) 41"ֻחּקַ

ב ָוֵעז לֹא תֹאֵכלוּ " ל ֵחֶלב ׁשֹור ְוֶכׂשֶ    .(ויקרא ז, כג) 42"ּכָ
ָלָתא ָלאִוין - (ויקרא כב, י)43"ְוָכל ָזר לֹא יֹאַכל קֶֹדׁש "   .ָהא ּתְ

ָנן ֶאלָּ    ַמאי ַטְעָמא?  -א ְלַרּבָ
  

ת עֹוָלם"ָלאו ּדְ    :ָקָסְבֵרי ים – "ֻחּקַ ָקָדׁשִ    ,ּבְ
ין – "ֵחֶלב ׁשֹור"ְוָלאו ּדְ  חּוּלִ    .ּבְ

  
   .ּוְצִריֵכי

ים  ָקָדׁשִ ַתב ַרֲחָמָנא ּבְ ִאי כְּ ָאסּור ֶחְלּבוֹ  :ֲהָוה ֲאִמיָנא -ּדְ ֲחִמיֵרי ּדְ ים הּוא ּדַ ין ,ָקָדׁשִ    !ֵאיָמא ָלא ֲאָבל חּוּלִ
ַתב ַרֲחָמָנא ּום ָהִכי כְּ ל ֵחֶלב ׁשֹור" :ִמׁשּ    ."ּכָ

ַתב ל ֵחֶלב ׁשֹור" :ְוִאי כְּ ָללוֹ  :ֲהָוה ֲאִמיָנא - "ּכָ ר ִמכְּ לֹא הּוּתַ ּום ּדְ ָאסּור ִמׁשּ ין הּוא ּדְ חּוּלִ    ,ֵחֶלב ּדְ
ָללֹו ֲהָוה ֲאִמיָנא ר ִמכְּ הּוּתַ ין ּדְ ׁשִ ןִמּדְ  :ֲאָבל ֵחֶלב מּוְקּדָ י ֶחְלּבָ ִרי ַנּמִ ּתְ ָרן ִאיׁשְ ׂשָ ר ּבְ    !הּוּתַ

   .ְצִריֵכי
  

י ְיהּוָדה    ?ְוַרּבִ
  

ִתיב  :ָסַבר י כְּ ִתיב "ֵחֶלב ׁשֹור"כִּ ים כְּ ָקָדׁשִ ִעְנָייָנא ּדְ    .ּבְ
  

ָנן ָסְבֵרי ַרּבָ ָלל ּדְ א ִמכְּ ֵמד ֵמִעְנָיינוֹ "ָלא ָיְלִפיַנן  :ֶאּלָ ָבר ַהּלָ    ".ּדָ
  
   !ָלא

כּולֵּ  ֵמד ֵמִעְנָיינוֹ " :ָיְלִפיַנן :י ָעְלָמאּדְ ָבר ַהּלָ    ".ּדָ
   :ּוְבָהא ָקִמיְפְלֵגי
י ְיהּוָדה ָסַבר או :ַרּבִ    ,ְלֵמיִדין ָלאו ִמּלָ

ֵרת    .ְוָלאו ִמכָּ
ָנן ָסְבֵרי או    :ְוַרּבָ    ,ָיְלִפיַנן –ָלאו ִמּלָ

ֵרת     .44ָלא ָיְלִפיַנן -ָלאו ִמכָּ
  

                                                        
  הגהות הב"ח 40
ם לֹא תֹאֵכלוּ  41 ל ֵחֶלב ְוָכל ּדָ בֵֹתיֶכם ּכָ כֹל מֹוׁשְ ת עֹוָלם ְלדֹרֵֹתיֶכם ּבְ   ֻחּקַ
ב ָוֵעז לֹא תֹאֵכלוּ  42 ל ֵחֶלב ׁשֹור ְוֶכׂשֶ ָרֵאל ֵלאמֹר ּכָ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ   ּדַ
ִכיר לֹא יֹאַכל קֶֹדׁש  ְוָכל ָזר לֹא יֹאַכל 43 ב ּכֵֹהן ְוׂשָ   קֶֹדׁש ּתֹוׁשַ
י ְיהּוָדה גירסת וילא: 44 א ְלַרּבִ ם לֹא תֹאֵכלוּ " ,(ֶאּלָ ל ֵחֶלב ְוָכל ּדָ ) ?ְלַמאי ֲאָתא - "ּכָ יׁש ּדְ ֵעי ֵליּה ְלַהּקִ   ִמיּבָ

 רש"י
. רבן לאו דחקת עולם קסברי

בקדשים דהא בעייא דקדשים 
כתיב ולאו דכל חלב בחולין ולא 

   בקדשים:
ה''ג אבל דחולין דאסור חלבו 

הכי פירושא אבל . ואימא לא
חולין דקילי אימא לא אסיר 
חלבו. דאסור חלבו אימא לא 
כלומר אימא לא אסור חלבו 
ולשון הפוך היא לשון גרסא 

   ירושלמית:
. חלב מוקדשין הותר מכללו

דהא אליה איקרי חלב בכבש 
   ואישתראי בשור ועז:

. ור' יהודה סבר כי כתיב מי כו'
   כדאמרן לעיל:

 . בתמיה:מכלל דרבן לא ילפי
. לאו מלאו ולאו מכרת למידין

דבר מעייו בין לאו מלאו כגון 
בעלמא גבי אבר מן חי בפ' (כל 
הבשר) (חולין קב.) בין לאו 
מכרת כגון הכא מה כרת 

   בקדשים אף לאו בקדשים:
ורבן סברי לאו מלאו הוא 

. כי התם אבל לאו מכרת דילפין
לא ילפין הלכך בחולין כתיב 

ים משובשים ואף בזו הספר
  וכולה גרסא ליתא: 

ה''ג ת''ר כל חלב וכל דם לא 
תאכלו ר' יהודה אומר מה חלב 
לוקה שתים אף דם לוקה שתים 
וחכ''א אין בו אלא אזהרה 

  אחת:
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ְנָיא   :ּתַ

ם לֹא תֹאֵכלוּ "" ל ֵחֶלב ְוָכל ּדָ     .(ויקרא ג, יז) 45"ּכָ

ִים -ַמה ֵחֶלב  תַּ    ,לֹוֶקה ׁשְ
ם  ִים -ַאף ּדָ תַּ    ,לֹוֶקה ׁשְ

ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ    .ַרּבִ
   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 

א ַאְזָהָרה ַאַחת    ."ֵאין ּבֹו ֶאּלָ
  

י ָלא ֶהיּקֵ ִים ּבְ ּתַ לֹוֶקה ׁשְ ָנא ֵחֶלב ּדְ אּוַמאי ׁשְ    ?ׁשָ
ֵרי ְקָרֵאי יּה ּתְ ְכַתב ּבֵ ם לֹא תֹאֵכלוּ "   :ּדִ ל ֵחֶלב ְוָכל ּדָ     .(ויקרא ג, יז) "ּכָ

ב" ל ֵחֶלב ׁשֹור ְוֶכׂשֶ    .(ויקרא ז, כג) 46"ּכָ
ִים ּתַ א ִניְלֵקי ׁשְ יׁשָ ָלאו ֶהיּקֵ י ּבְ ם ַנּמִ    ,ּדָ

ֵרי ָלאִוין יּה ּתְ ְכִתיב ּבֵ ם לֹא תֹאכֵ "  :ּדִ ל ֵחֶלב ְוָכל ּדָ    .(ויקרא ג, יז) "לוּ ּכָ
ֵהָמה" בֹוֵתיֶכם ָלעֹוף ְוַלּבְ ָכל מֹוׁשְ ם לֹא תֹאְכלּו ּבְ    !(ויקרא ז, כו)47"ְוָכל ּדָ

  
א ֵאיָמא לֹׁש  :ֶאּלָ לֹׁש  -ַמה ֵחֶלב לֹוֶקה ׁשָ ם לֹוֶקה ׁשָ    .ַאף ּדָ

  
לֹׁש  לֹוֶקה ׁשָ ָנא ֵחֶלב ּדְ    ?ּוַמאי ׁשְ

יּה  ְכִתיב ּבֵ ֵרי ָלאִוי    :ּדִ    ,ןָהֵלין ּתְ
ָזרּות  ָלָתא -ְוָלאו ּדְ    .ָהא ּתְ

י ם ַנּמִ ָלָתא ,48ּדָ יּה  ,ִניְלֵקי ּתְ ְכִתיב ּבֵ ֵרי ָלאִוין  :ּדִ    ,ָהֵלין ּתְ
ָזרּות  ָלָתא -ְוָלאו ּדְ   !ָהא ּתְ

  
   .ִאיְצְטִריךְ 

ְך ֲאִמיָנא ְעּתָ ם  :ָסְלָקא ּדַ ִעיָלהִמ הֹוִאיל ְוִאיְתְמִעיט ּדָ רּות 49ּמְ    ,ִליְתְמִעיט ִמּזָ
ַמע ָלןָק  א :א ַמׁשְ יׁשָ    .ֶהיּקֵ

  
ָנן א ְלַרּבָ א ְלַמאי ֲאָתא ,ְוֶאּלָ יׁשָ    ?ֶהּקֵ

  
ֵעי ֵליּה ִלְכְדַתְנָיא    :ִמיּבָ

ם לֹא תֹאֵכלוּ "" ל ֵחֶלב ְוָכל ּדָ    ,(ויקרא ג, יז) "ּכָ

רוֹ     :ַמה ֵחֶלב ְמיּוָחד ׂשָ ֶחְלּבֹו ָחלּוק ִמּבְ    ,ׁשֶ
  ְוֵאין ִמְצָטְרִפין ֶזה ִעם ֶזה 

רוֹ  ַאף ׂשָ מֹו ָחלּוק ִמּבְ ּדָ ם ׁשֶ   .ֵאין ִמְצָטְרִפין ֶזה ִעם ֶזה - ּדָ

ָרן  ׂשָ ָמן ָחלּוק ִמּבְ ֵאין ּדָ ָרִצים הֹוִאיל ּדְ ם ׁשְ    ."ִמְצָטְרִפין –אֹוִציא ּדָ
  

   !ֵמָהָתם ָנְפָקא ?!ְוָהא ֵמָהָכא ָנְפָקא
ֵמא" ֶ  -(ויקרא יא, כט) 50"ְוֶזה ָלֶכם ַהּטָ ם ַהׁשּ ד ַעל ּדַ ְצָטְרִפין ֶזה ִעם ֶזהִליּמֵ ּמִ ֶרץ ׁשֶ ֶ    !ֶרץ ְוַהׁשּ
  

א יׁשָ ְך ֲאִמיָנא ,ִאי ָלאו ֶהיּקֵ ְעּתָ י ְלטּוְמָאה ֲאָבל ַלֲאִכיָלה ֵאיָמא ָלא :ָסְלָקא ּדַ    ,ָהֵני ִמיּלֵ
א ַלֲאִכיָלה יׁשָ ְמִעיַנן ֶהיּקֵ   .ַאׁשְ

   
   :ָרִביָנאֲאַמר 

רֹו ִמְצָטְרִפ  ם ָנָחׁש ּוְבׂשָ ְך ּדַ    .(ויקרא יא, מב) 51יןִהיְלכָּ
  

ַמע ָלן א ?ַמאי ָקא ַמׁשְ יׁשָ    !ַהְיינּו ֶהיּקֵ
  

                                                        
ם לֹא  45 ל ֵחֶלב ְוָכל ּדָ בֵֹתיֶכם ּכָ כֹל מֹוׁשְ ת עֹוָלם ְלדֹרֵֹתיֶכם ּבְ   תֹאֵכלוּ ֻחּקַ
ב ָוֵעז לֹא תֹאֵכלוּ  46 ל ֵחֶלב ׁשֹור ְוֶכׂשֶ ָרֵאל ֵלאמֹר ּכָ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ   ּדַ
ֵהָמה 47 בֵֹתיֶכם ָלעֹוף ְוַלּבְ כֹל מֹוׁשְ ם לֹא תֹאְכלּו ּבְ   ְוָכל ּדָ
  שיטה מקובצת 48
  ִמּטּוְמָאהרשי. גירסת וילא:  49
ֵֹרץ ַעל הָ  50 ֶרץ ַהׁשּ ֶ ׁשּ ֵמא ּבַ ב ְלִמיֵנהוּ ְוֶזה ָלֶכם ַהּטָ ר ְוַהּצָ   ָאֶרץ ַהחֶֹלד ְוָהַעְכּבָ
ֵֹרץ ַעל ָהָאֶרץ לֹא תֹא 51 ֶרץ ַהׁשּ ֶ ה ַרְגַלִים ְלָכל ַהׁשּ ל ַמְרּבֵ ע ַעד ּכָ חֹון ְוכֹל הֹוֵלְך ַעל ַאְרּבַ ֶקץ ֵהםּכֹל הֹוֵלְך ַעל ּגָ י ׁשֶ   ְכלּום ּכִ

 רש"י
. כלומר מ''ט מאי שא חלב

כתביה לדם בהדי חלב ליכתביה 
באפי פשיה ואא ידעא דלוקה 
ב' דמ''ש חלב דלוקה שתים בלא 

א כלומר דם מי כתיבי ב' הקיש
קראי אי הוה כתיב באפי פשיה 
כגון כל דם לא תאכלו לכתוב 
בחקת עולם ל''ל דכתיב בהדי 

   חלב:
. בסוף כל דם אימעיט ממעילה

הבשר בשחיטת חולין (דף קיז:) 
ואימא כי היכי דאימעיט מזרות 
קרבן מעילה אימעיט מי 
ממלקות דזרות קמ''ל: ה''ג ס''ד 

ואימעיט ממעילה  אמיא הואיל
   אימעיט מי מזרות קמ''ל:

. כיון דתרצין דלר' אלא לרבן
יהודה לא בעי הקישא אלא 
משום זרות ורבן פליגי עליה 
ואמרי אין בו אלא אזהרה אחת 
מכלל דסבירא להו מזרות מי 

   אימעיט ולדידהו הקישא ל''ל:
מה חלב מיוחד שחלבו חלוק 

. שלא אמר איסור חלב מבשרו
שור וכשב ועז שחלבן אלא ב

   אסור ובשרן מותר:
. ואין מצטרפין זה עם זה

לאיסור שבה שהרי אין כאן אלא 
איסור החלב לבדו ואין היתר 
מצטרף לאיסור חוץ מאיסורי 

   זיר:
. אע''פ שאיסורו והג אף דם

בטמאין וראוי להצטרף הדם 
והבשר להתחייב בכזית משיהן 
משום טמא לא יצטרפו שלמד 

מה החלב על כרחיה  דם מחלב
לחלקו מפרידו מלהצטרף שהרי 
חלוקין זה לאיסור וזה להיתר 
דאין איסור והיתר מצטרפים אף 
דם הטמאים הואיל ודמן חלוק 
מבשרן שיש על הדם איסור כרת 
משום דם מה שאין כן בבשר 
איו מצטרף אפילו לעין 

   (איסור) לטמא:
. מדין ההיקש הזה יצאו שרצים

חלוק מבשרן הואיל ואין דמן 
שאיו מוזהר על דמן משום דם 
אלא משום שרץ כדאמרי' בפר' 
דם שחיטה (לקמן כא:) יצאו 
שרצים שאין בהן טומאה קלה 
כו' הילכך מצטרפין זה עם זה 
שהרי שם אחד להן הילכך דם 
חש ובשרו מצטרפין דאין 
מוזהר על דמן משום דם 
כדאמרין בפרק דם שחיטה 
(שם) שאין אזהרת דם אלא 

   בבהמה חיה ועוף כו':
. דאי ללמוד דם שרץ מוזה פקא

לשרץ גופיה הא כתיב אלה 
   הטמאים לכם:

   . לכעדשה:לטומאה
   . בכזית:לאכילה

. דאמרת כל שאין דמו הילכך
  חלוק מבשרו מצטרפין:

. אע''ג דלאו בר טומאה חש מי
הוא מצטרף דמו לבשרו לכזית 
לאכילה דאין מוזהרין על דמו 

  רו:אלא משום בש
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ְך ֲאִמיָנא ְעּתָ י ַלֲאִכיָלה :ָסְלָקא ּדַ י ְלטּוְמָאה ִאיְתַרּבֵ ִאיְתַרּבֵ ֶרץ ּדְ    ,ׁשֶ
י ַלֲאִכיָלה י ְלטּוְמָאה ָלא ִאיְתַרּבֵ ָלא ִאיְתַרּבֵ    ,ָנָחׁש ּדְ

ַמע ָלן א :ָקא ַמׁשְ יׁשָ ַמעכָּ  ,ֶהיּקֵ רֹו ַמׁשְ ׂשָ מֹו ָחלּוק ִמּבְ ֵאין ּדָ י ּדְ    .ל ִמיּלֵ
  
  
  

   :ָרָבאָאַמר 
ָדם ֵריתֹות ָהֲאמּורֹות ּבְ לֹׁש כְּ    ?ְלַמאי – (ויקרא ז, כז; יז, י; יז, יד) 52ׁשָ

  
ין -ַאַחת     .ְלַדם חּוּלִ

ים -ְוַאַחת     .ְלַדם ָקָדׁשִ
ְמִצית -ְוַאַחת     .ְלַדם ַהּתַ

  
י יְ     ,הּוָדהָהִניָחא ְלַרּבִ

ַתְנָיא    :ּדְ
ְמִצית " ם ַהתַּ ַאְזָהָרה –ּדַ    .ּבְ

י ְיהּוָדה ָכֵרת :אֹוֵמר ַרּבִ    ."ּבְ
ָנן א ְלַרּבָ    ?ַהִהיא ְלַמאי ֲאָתא ,ֶאּלָ

  
י ְיהּוָדה ֵרת ָנְפָקא ֵליּה ִמן  ,ַוֲאִפיּלּו ְלַרּבִ ם"כָּ ל ּדָ   ,(ויקרא יז, י) "ּכָ

ַתְנָיא    :ּדְ
י ְיהּוָדה" ם" :אֹוֵמר ַרּבִ    .(ויקרא יז, י) "ּדָ

ְלמּוד לֹוַמר ם" :ַמה תַּ ל ּדָ    ?(ויקרא יז, י) "ּכָ
ר הּוא ְמַכּפֵ ֶפׁש יֹוֵצא ּבֹו ׁשֶ ַהּנֶ ים ׁשֶ ם ָקָדׁשִ א ּדַ    ,ֵאין ִלי ֶאּלָ

ִין ְמִצית ִמּנַ ין ְוַדם ַהתַּ ם חּוּלִ    ?ּדַ

ְלמּוד לֹוַמר ם" :תַּ ל ּדָ   .""ּכָ
   

א ֵאיָמא    :ֶאּלָ
יןְלַדם  -ֶאָחד     .חּוּלִ

ים -ְוֶאָחד     .ְלַדם ָקָדׁשִ
יּסּוי -ְוֶאָחד     .ְלַדם כִּ

  
  

   :ָרָבאְוָאַמר 
ָדם ה ָלאִוין ָהֲאמּוִרין ּבְ ָ ה – כד)-(ויקרא ג, יז; ז, כו; יז, יז; דברים יב, טז; דברים יב, כג 53ֲחִמׁשּ    ?ָלּמָ

ין -ַאַחת     .ְלַדם חּוּלִ
ים -ְוַאַחת     .ְלַדם ָקָדׁשִ
יּסּוי -ְוַאַחת     .ְלַדם כִּ
   .ְלַדם ֵאיָבִרין -ְוַאַחת 
ְמִצית -ְוַאַחת     .ְלַדם ַהּתַ

  
  
  

י ִאיָלאָאַמר     :ַרּבִ
ר ָגן  ָאַכל ַמְעׂשַ    ,ּדָ

   ,ְוִתירֹוׁש 
לֹׁש  -ְוִיְצָהר     .לֹוֶקה ׁשָ

                                                        
פֶ  52 ם ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ ל ּדָ ר ּתֹאַכל ּכָ ל ֶנֶפׁש ֲאׁשֶ יהָ ּכָ   (ויקרא ז, כז) ׁש ַהִהוא ֵמַעּמֶ

ֶפׁש ָהאֶֹכֶלת  ּנֶ י ָפַני ּבַ ם ְוָנַתתִּ ל ּדָ ר יֹאַכל ּכָ תֹוָכם ֲאׁשֶ ר ּבְ ר ַהּגָ ָרֵאל ּוִמן ַהּגֵ ית ִיׂשְ הּ ְוִאיׁש ִאיׁש ִמּבֵ ֶרב ַעּמָ י אָֹתּה ִמּקֶ ם ְוִהְכַרתִּ   (ויקרא יז, י) ֶאת ַהּדָ
מֹו בְ  ר ּדָ ׂשָ ל ּבָ י ֶנֶפׁש ּכָ ל אְֹכָליו יִ ּכִ מֹו ִהוא ּכָ ר ּדָ ׂשָ ל ּבָ י ֶנֶפׁש ּכָ ר לֹא תֹאֵכלּו ּכִ ׂשָ ל ּבָ ם ּכָ ָרֵאל ּדַ ֵרתַנְפׁשֹו הּוא ָואַֹמר ִלְבֵני ִיׂשְ   (ויקרא יז, יד) ּכָ

ם לֹא תֹאֵכלוּ    53 ל ֵחֶלב ְוָכל ּדָ בֵֹתיֶכם ּכָ כֹל מֹוׁשְ ת עֹוָלם ְלדֹרֵֹתיֶכם ּבְ    )(ויקרא ג, יז  ֻחּקַ

ֵהָמה:וְ        בֵֹתיֶכם ָלעֹוף ְוַלּבְ כֹל מֹוׁשְ ם לֹא תֹאְכלּו ּבְ   (ויקרא ז, כו) ָכל ּדָ

ל בָּ        י ֶנֶפׁש ּכָ ר לֹא תֹאֵכלּו ּכִ ׂשָ ל ּבָ ם ּכָ ָרֵאל ּדַ מֹו ְבַנְפׁשֹו הּוא ָואַֹמר ִלְבֵני ִיׂשְ ר ּדָ ׂשָ ל ּבָ י ֶנֶפׁש ּכָ ֵרתּכִ ל אְֹכָליו ִיּכָ מֹו ִהוא ּכָ ר ּדָ   יז, יד)(ויקרא  ׂשָ
ִים ּמָ ֶכּנּו ּכַ ּפְ ׁשְ ם לֹא תֹאֵכלּו ַעל ָהָאֶרץ תִּ    (דברים יב, טז) ַרק ַהּדָ

ר כגכגכגכג ׂשָ ֶפׁש ִעם ַהּבָ ֶפׁש ְולֹא תֹאַכל ַהּנֶ ם הּוא ַהּנָ י ַהּדָ ם ּכִ י ֲאכֹל ַהּדָ ִים  כדכדכדכד. ַרק ֲחַזק ְלִבְלתִּ ּמָ ֶכּנּו ּכַ ּפְ ׁשְ   כד)-כג (דברים יב, לֹא ּתֹאְכֶלּנּו ַעל ָהָאֶרץ תִּ
 

 רש"י
. כדאמרן וזה דאיתרבו לטומאה

לכם הטמא לימד על דם השרץ 
   ובשרו שמצטרפין לטומאה:

. תרין באחרי מות וחד ג' כריתות
   בצו את אהרן:

. לא פקא ליה ואפי' לר' יהודה
דם התמצית מחד מהך 

   כריתות:
   . הוה ליה למיכתב:דם

. באחרי מות מה ת''ל כל דם
הגר איש איש מבית ישראל ומן 

הגר בתוכם אשר יאכל כל דם 
ותתי פי וגו' אין לי שיהא בכרת 
אלא דם קדשים שהפש יוצאה 
בו שמתכפר בו שראוי לכפרה על 
המזבח דהא כפרה כתיבא הכא 
ואי תתיו לכם על המזבח לכפר 

   והי הוא דראויין לכפרה:
. דם חולין ודם התמצית

לקדשים דאים ראוין לכפרה 
ד שחט כדאמרין בסוף תמי

   בפסחים (דף סה.):
. לעולם רבן דלא פקא אלא

לחולין מריבויא דקרא דכל 
ואע''ג דלית להו כרת בדם 
התמצית מיבעי להו חד כרת 
לדם כיסוי לדם חיה ועוף 
שכיסהו ותגלה סד''א בטלה 
אגב ארעא ואי הדר אכלה עפרא 
 בעלמא הוא ולא ליחייב קמ''ל:

. הך דלא אתו לדרשה ה' לאוין
(ויקרא ג) דחקת עולם וחד חד 

בצו את אהרן (שם ז) כל דם לא 
תאכלו בכל מושבותיכם וחד 
באחרי מות (שם יז) דם כל בשר 
לא תאכלו וחד בראה אכי 
(דברים יב) לא תאכלו על הארץ 
תשפכו כמים הרי ה' ודכתיב 
לעיל מייה לא תאכל הפש עם 
הבשר באבר מן החי משתעי 
ודכתיב בתריה לא תאכלו 

קמין בפרק כל הבשר מו
בשחיטת חולין (דף קטו:) 
אזהרה לבשר בחלב ועוד כתיב 
בראה אכי רק את דמו לא 
תאכלו ומוקמין ליה בפרק שי 
דבכורות (דף טו.) לחלב פסולי 
המוקדשים ודכתיב באחרי מות 
כל פש מכם לא תאכל דם 
מוקים ליה תורת כהים להזהיר 

   גדולים על הקטים:
מעשר שי של א''ר אילא אכל 

. דגן ותירוש ויצהר לוקה ג'
משום לא תוכל לאכול בשעריך 

   וגו':
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ְכָללֹות ּבִ    !ְוָהא ֵאין לֹוִקין ַעל ָלאו ׁשֶ

  
יְתֵרי ְקָרֵאי ִמּיַ אִני ָהָכא ּדְ    ,ׁשָ

ַתב ַרֲחָמָנאִמ  ִדי כְּ ָך ְוִיְצָהֶרךָ " :כְּ ירֹוׁשְ ָגְנָך ּתִ ר ּדְ    ,(דברים יד, כג) 54"ְוָאַכְלּתָ ִלְפֵני ה' ֱאלֶֹהיָך ַמְעׂשַ
ְפִנים     ,ִאין –ּבִ
חּוץ     .ָלא –ּבַ

ְכַתב ַרֲחָמָנא ה ִלי ּדִ ךָ " :ָלּמָ ָגְנָך ְוִתירֹוׁשְ ר ּדְ ָעֶריָך ַמְעׂשַ ׁשְ    ?(דברים יב, יז) 55" ְוִיְצָהֶרךָ לֹא תּוַכל ֶלֱאכֹול ּבִ
ק    .ְלַחּלֵ

  
ה :ֲהָוה ֲאִמיָנא -ִאי ֵמַההּוא  ֲעׂשֵ י ּבַ    ,ָהֵני ִמיּלֵ
ָלאו     ,ֵאיָמא ָלא -ֲאָבל ּבְ

ַתב ַרֲחָמָנא^  ַאְמטּו ְלָהִכי   ה,א ָלאו "לֹא תּוַכל" :כְּ    ,ְלאֹוְקַמּה ּבְ
ְכָללֹות הּוא ּבִ    !ַוֲעַדִיין ָלאו ׁשֶ

  
ן  ָעֶריךָ " :ֵניָמא ְקָראִאם כֵּ ׁשְ    ,"לֹא תּוַכל ְלָאְכָלם ּבִ

ָך ְוִיְצָהֶרךָ " ירֹוׁשְ ָגְנָך ּתִ ר ּדְ ה ִלי - "ַמְעׂשַ    ?ָלּמָ
ָכל ַחד ְוַחד    .ְלַיחּוֵדי ֲאִכיָלה ּדְ

  
  

י ִיְצָחקָאַמר     :ַרּבִ
לֹׁש  -ָהאֹוֵכל ֶלֶחם ָקִלי ְוַכְרֶמל    .לֹוֶקה ׁשָ

   
ְכָללֹותְוָהא ֵאין לֹוִקין ַעל ָלא ּבִ    !ו ׁשֶ

  
אִני ָהָכא ר ְקָרֵאי ,ׁשָ יּתַ ִמּיַ    ,ּדְ
יּה  "ֶלֶחם" :ֵליָמא ְקָרא א ְלִמיְפַרךְ  -ְוֵניַלף ָקִלי ְוַכְרֶמל ִמיּנֵ ה :ִאיכָּ ה ֵאֶצל ַחּלָ ן ִנְתַרּבָ כֵּ ֶלֶחם ׁשֶ    !ַמה ּלְ

ִלי  "ֶלֶחם"ְוָלא ִלְכּתֹוב  "ָקִלי"ִנְכּתֹוב  ִלי ָלא ָאֵתיֶלֶחם ִמ  -ְוֵניַלף ִמּקָ    ,ּקָ
ָקִלי  ּום ּדְ ֵעיֵניּה  -ִמׁשּ    ,ִאיֵתיּה ּבְ

ֵעיֵניּה  -ֶלֶחם     .ָלא ִאיֵתיּה ּבְ
ִלי ָלא ָאֵתי ְרֶמל ִמּקָ   , כַּ

ָקִלי  ּום ּדְ ה ֵאֶצל ְמָנחֹות -ִמׁשּ    ,ִנְתַרּבָ
ְרֶמל  ה ֵאֶצל ְמָנחֹות -כַּ    .לֹא ִנְתַרּבָ
ְרֶמל"ִנְכּתֹוב  יּה ְוֵניַלף ֶלֶחם וְ  "ּכַ א ְלִמיְפַרךְ  - ָקִלי ִמיּנֵ יתוֹ  :ִאיכָּ ִרּיָ ה ִמּבְ ּנָ ּתַ ן לֹא ִנׁשְ כֵּ ַכְרֶמל ׁשֶ    !ַמה ּלְ

  
   ,ִמן ַחד ָלא ָיְלֵפי

ֵרין    .ֵניַלף ֲחָדא ִמן ּתְ
ִלי ְוַכְרֶמל א ְלִמיְפַרךְ  - ָלא ִנְכּתֹוב ְקָרא ֶלֶחם ְוֵניַלף ִמּקָ ִאיְתנְ  :ִאיכָּ ָקִלי ְוַכְרֶמל ּדְ ֵעיֵניהֹוןַמה ּלְ    !הֹון ּבְ
ֶחם ְוָקִלי ְרֶמל ְוֵניַלף ִמּלֶ א ְלִמיְפַרךְ  - ָלא ִנְכּתֹוב ְקָרא כַּ ן ִנְתַרּבּו ֵאֶצל ְמָנחֹות :ִאיכָּ כֵּ ֶלֶחם ְוָקִלי ׁשֶ    !ַמה ּלְ

  
י ִיְצָחק    :ָאַמר ָלְך ַרּבִ

ֶחם ְוַכְרֶמל  ְרַכת -ָלא ִנְכּתֹוב ְקָרא ָקִלי ְוֵניַלף ִמּלֶ    ?ַמאי ּפָ
ה  ה ֵאֶצל ַחּלָ ן ִנְתַרּבָ כֵּ ֶלֶחם ׁשֶ ְרַכת ַמה ּלְ ְרֶמל יֹוִכיַח  -ִאי ּפָ    ,כַּ

יתֹו  ִרּיָ ה ִמּבְ ּנָ ּתַ ַכְרֶמל לֹא ִנׁשְ ּום ּדְ    ,ֶלֶחם יֹוִכיַח  -ְוִאי ִמׁשּ
ר יּתַ ִמּיַ ְך לֹוֶקה ּדְ    .ִהְלכָּ

  
יב ֲחָדא  ר ִמַחּיַ יּתַ ִמּיַ   ְוֵאיָמא ָקִלי ּדְ

הֹון ִמַח  יב ֲחָדאַאּכּוּלְ    !ּיַ
  

ן ִנְכּתֹוב ְקָרא ְרֶמל ְוָקִלי :ִאם כֵּ    ,ֶלֶחם כַּ
י ִנְכּתֹוב    ,ָקִלי ְוֶלֶחם ְוַכְרֶמל :ִאי ַנּמִ
ַתב ְל  אי כְּ ֶאְמַצע "ָקִלי"ַאּמַ    ?ּבָ

                                                        
ָקְרָך ְוצֹ  ה'ְוָאַכְלתָּ ִלְפֵני  54 ָך ְוִיְצָהֶרָך ּוְבכֹרֹת ּבְ ירֹׁשְ ָגְנָך תִּ ר ּדְ ם ַמְעׂשַ מֹו ׁשָ ן ׁשְ ּכֵ ר ִיְבַחר ְלׁשַ קֹום ֲאׁשֶ ּמָ ְלַמד ְלִיְרָאה ֶאת ֱאלֶֹהיָך ּבַ ל  ה'אֶנָך ְלַמַען תִּ ֱאלֶֹהיָך ּכָ

ִמים   ַהּיָ
ָעֶר  55 ׁשְ ּדֹר ְוִנְדבֶֹתיָך וּ לֹא תּוַכל ֶלֱאכֹל ּבִ ר תִּ ָקְרָך ְוצֹאֶנָך ְוָכל ְנָדֶריָך ֲאׁשֶ ָך ְוִיְצָהֶרָך ּוְבכֹרֹת ּבְ ָגְנָך ְוִתירׁשְ ר ּדְ   ְתרּוַמת ָיֶדךָ יָך ַמְעׂשַ

 רש"י
. לאו הבא מכלל עשה בעשה
   עשה:

. דהא כתוב לא תוכל לאכלם
איירי לעיל עולותיכם וזבחיכם 

   מעשרותיכם וגו':
   . לפי העומר:לחם וקלי וכרמל

. כרמל . שתייבש בתור:קלי
   ר:שתמולל ביד ולא הובהב באו

. קלי וכרמל איתהו בעיייהו
   דלא טחן:

. קלי תרבה במחת העומר
דכתיב (ויקרא כג) גביה קלוי 
באש ואף על גב דבההוא קרא 
כתיב כרמל לא הוכשר אלא על 
ידי האור כדאמרין במחות (דף 
סו:) אבוב של קליות היה שם 
מוקב ככברה שיהא האור שולט 
בכולן ולשון כרמל רך ומל רך 

  ל:שמל
. דלחם הפים לחם ישו במחות

איקרי מחה ושתי הלחם של 
עצרת דכתיב בהו (במדבר כח) 

   בהקריבכם מחה חדשה:
. הלכך לא שכן איתהו בעיייהו

מצית ילפת לה דהא כי אמרין 
מה לקלי דאיתיה בעייה ליכא 

   למימר כרמל יוכיח:
. וכי שכן תרבו אצל מחות

פרכת מה לקלי שכן תרבה על 
די מחות ליכא למימר לחם י

   יוכיח:
. דחייבין הפגול א' מגופי תורה

עליו כרת ולא למדוה הכתוב 
שיהא בכרת אלא אמר 
בקדושים תהיו ואוכליו עוו ישא 
ואע''ג דכתיב ביה פגול לא 
בפיגול גמור קמיירי אלא 
במחשב בשחיטה חוץ למקומו 
דהכי דרשין בתורת כהים 
 ובשחיטת קדשים (דף כח:) אם
איו עין לחוץ לזמו תהו עין 
לחוץ למקומו וליכא למימר 
דהאי כרת עליה קאי דכתיב 
בפגול גמור בצו את אהרן והפש 
האוכלת ממו עוה תשא 
ודרשין בתורת כהים ממו 
עוה תשא ולא מחברו דהייו 
חוץ למקומו דכתיב ביה מחשבה 

   כותיה:
. בצו את אהרן בפגול אמר כאן

אוכלת וגו' והתם גמור והפש ה
כתיב לא יחשב דהייו פגול גמור 

   חוץ לזמו:
. גבי ותר בפרשת ואמר להלן

קדושים תהיו ואוכליו עוו ישא 
וגו' מה (כאן) [להלן] בקדושים 

   תהיו כרת דכתיב וכרת:
. לותר בכרת ולא למדו הכתוב

אלא בגזירה שוה דלא ידעין 
דהאי כרת דקדושים תהיו בותר 

א בתר דקרא דחוץ קמיירי דה
למקומו כתיב ומשמע דעליה 
קאי אלא משום דאתיא קדש 

  קדש:
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יבִמ ָקִלי כְּ ֶלֶחם  :ָהִכי ָקָאַמר    ,ַחּיַ
יב ִמ ְוַכְרֶמל     .56ָקִליכְּ ַחּיַ

  
  
  

איָאַמר  י ַיּנַ    :ַרּבִ
ֵעיֶניךָ ְלע ה ּבְ ָוה ַקּלָ ֵזיָרה ׁשָ ִהי ּגְ    ,ֹוָלם ַאל ּתְ

יּגּול ֶאָחד ִמּגּוֵפי תֹוָרה ֲהֵרי ּפִ ָוה ,ׁשֶ ֵזיָרה ׁשָ א ִמּגְ תּוב ֶאּלָ דֹו ַהכָּ    .ְולֹא ִליּמְ
ָאַמר  י יֹוָחָנןּדְ    :ַרּבִ

ֵני  ר ֵלִויּתָ א ּבַ    :ַזְבּדָ
ן" א" :ֶנֱאַמר ְלַהּלָ ָ    ,(ויקרא יט, ח) 57"ְואֹוְכָליו ֲעֹונֹו ִיׂשּ

אן א" :ְוֶנֱאַמר כָּ ָ ׂשּ ּנּו ֲעֹוָנּה ּתִ ֶפׁש ָהאֹוֶכֶלת ִמּמֶ    .(ויקרא ז, יח) 58"ְוַהּנֶ
ֵרת  ן כָּ ַהּלָ ֵרת -ַמה ּלְ אן כָּ    .ַאף כָּ

  
י ִסיָמאיָאַמר     :ַרּבִ

ֵעיֶניךָ  ה ּבְ ָוה ַקּלָ ֵזיָרה ׁשָ ִהי ּגְ    ,ְלעֹוָלם ַאל ּתְ
ֲהֵרי נֹוָתר ֶאָחד ִמּגוּ    ֵפי תֹוָרהׁשֶ

ָוה ֵזיָרה ׁשָ א ִמּגְ תּוב ֶאּלָ דֹו ַהכָּ    ,ְולֹא ִליּמְ
   ?ַמאי ִהיא

   - "קֶֹדׁש " "קֶֹדׁש "ָיֵליף 
ל": ָהָכא ְכִתיב י ֶאת קֶֹדׁש ה' ִחּלֵ א ּכִ ָ    "ְואֹוְכָליו ֲעֹונֹו ִיׂשּ

ֵאׁש " :ּוְכִתיב ַרְפּתָ ֶאת ַהּנֹוָתר ּבָ י קֶֹדׁש הּוא... ְוׂשָ    .לד)(שמות כט,  59"ּכִ
  
  

ֵייָאַמר     :ַאּבָ
ֵעיֶניךָ  ה ּבְ ָוה ַקּלָ ֵזיָרה ׁשָ ִהי ּגְ    ,ְלעֹוָלם ַאל ּתְ

ּתֹו ֵמֲאנּוָסתֹו ֵהן ֵהן ּגּוֵפי תֹוָרה ֲהֵרי ּבִ ָוה ,ׁשֶ ֵזיָרה ׁשָ א ִמּגְ תּוב ֶאּלָ ָדּה ַהכָּ    .ְולֹא ִליּמְ
  

ָאַמר     :ָרָבאּדְ
יִמיֲאַמר ִלי  ר ַאְבּדִ י ִיְצָחק ּבַ ה"ָיא ָאְת  ַרּבִ ה" (ויקרא יח, י) 60"ֵהּנָ    .ְלִאיּסּוָרא (ויקרא יח, יז) 61"ֵהּנָ

ה"ָאְתָיא  ה" (ויקרא יח, יז) "ִזּמָ ֵרָפה (ויקרא כ, יד) 62"ִזּמָ   .ִלׂשְ
  

יָאַמר     :ַרב ַאׁשִ
ֵעיֶניךָ  ה ּבְ ָוה ַקּלָ ֵזיָרה ׁשָ ִהי ּגְ    ,ַאל ּתְ
ֲהֵרי ִנְסָקִלים ֵהן ֵהן ּגּוֵפי תֹוָרה ָוהְולֹא לִ  ,ׁשֶ ֵזיָרה ׁשָ א ִמּגְ תּוב ֶאּלָ ָדּה ַהכָּ    .יּמְ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

אן" ם" :ֶנֱאַמר ּכָ ֵמיֶהם ּבָ עֹוִני טז)-(ויקרא כ, יא 63"ּדְ אֹוב ְוִיּדְ ם" :ְוֶנֱאַמר ּבְ ֵמיֶהם ּבָ   .(ויקרא כ, כז) 64"ּדְ
ן  ַהּלָ ְסִקיָלה –ַמה ּלְ    ,ּבִ

אן  ְסִקיָלה –ַאף כָּ    .ּבִ
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מֹוָך ֲאִני  57 ָך ְוָאַהְבתָּ ְלֵרֲעָך ּכָ ֵני ַעּמֶ   ה'לֹא ִתּקֹם ְולֹא ִתּטֹר ֶאת ּבְ
ּגּול ִיְהֶיה ְוַהנֶּ ְוִאם ֵהָאכֹל יֵ  58 ב לֹו ּפִ ְקִריב אֹתֹו לֹא ֵיָחׁשֵ י לֹא ֵיָרֶצה ַהּמַ ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהׁשּ ָלָמיו ּבַ ר ֶזַבח ׁשְ ׂשַ אָאֵכל ִמּבְ ָ ׂשּ ּנּו ֲעֹוָנּה תִּ   ֶפׁש ָהאֶֹכֶלת ִמּמֶ
ַרְפתָּ ֶאת הַ  59 ֶחם ַעד ַהּבֶֹקר ְוׂשָ ִאים ּוִמן ַהּלֶ ּלֻ ר ַהּמִ ׂשַ ֵתר ִמּבְ י קֶֹדׁש הּואְוִאם ִיּוָ ֵאׁש לֹא ֵיָאֵכל ּכִ   ּנֹוָתר ּבָ
ה 60 י ֶעְרָוְתָך ֵהּנָ ה ֶעְרָוָתן ּכִ ָך לֹא ְתַגּלֶ תְּ ְנָך אֹו ַבת ּבִ ת ּבִ   ֶעְרַות ּבַ
ֲאָרה ֵהנָּ  61 ח ְלַגּלֹות ֶעְרָוָתּה ׁשַ ּה לֹא ִתּקַ תָּ ת ּבִ ָנּה ְוֶאת ּבַ ת ּבְ ה ֶאת ּבַ ּה לֹא ְתַגּלֵ ה ּוִבתָּ ָ ה ִהואֶעְרַות ִאׁשּ   ה ִזּמָ
תֹוֲככֶ  62 ה ּבְ ְרפּו אֹתֹו ְוֶאְתֶהן ְולֹא ִתְהֶיה ִזּמָ ֵאׁש ִיׂשְ ה ִהוא ּבָ ּה ִזּמָ ה ְוֶאת ִאּמָ ָ ח ֶאת ִאׁשּ ר ִיּקַ   םְוִאיׁש ֲאׁשֶ
ם יאיאיאיא 63 ֵמיֶהם ּבָ ֵניֶהם ּדְ ה מֹות יּוְמתּו ׁשְ ּלָ ת ָאִביו ֶעְרַות ָאִביו ּגִ ב ֶאת ֵאׁשֶ ּכַ ר ִיׁשְ ֶבל ָעׂשּו  בבבביייי. ְוִאיׁש ֲאׁשֶ ֵניֶהם תֶּ תֹו מֹות יּוְמתּו ׁשְ ּלָ ב ֶאת ּכַ ּכַ ר ִיׁשְ ְוִאיׁש ֲאׁשֶ

ם ֵמיֶהם ּבָ ם יגיגיגיג. ּדְ ֵמיֶהם ּבָ ֵניֶהם מֹות יּוָמתּו ּדְ ה ּתֹוֵעָבה ָעׂשּו ׁשְ ָ ֵבי ִאׁשּ ּכְ ב ֶאת ָזָכר ִמׁשְ ּכַ ר ִיׁשְ ה ְוֶאת ִאּמָ   ידידידיד. ְוִאיׁש ֲאׁשֶ ָ ח ֶאת ִאׁשּ ר ִיּקַ ה ִהוא ְוִאיׁש ֲאׁשֶ ּה ִזּמָ
תֹוֲכֶכם ה ּבְ ְרפּו אֹתֹו ְוֶאְתֶהן ְולֹא ִתְהֶיה ִזּמָ ֵאׁש ִיׂשְ ֲהרֹגוּ  טוטוטוטו. ּבָ ֵהָמה תַּ ְבֵהָמה מֹות יּוָמת ְוֶאת ַהּבְ ָכְבּתֹו ּבִ ן ׁשְ ר ִיתֵּ ל   טזטזטזטז. ְוִאיׁש ֲאׁשֶ ְקַרב ֶאל ּכָ ר תִּ ה ֲאׁשֶ ָ ְוִאׁשּ

ֵהָמה ְלִרְבָעה אָֹתּה ְוָהַרְגתָּ ֶאת הָ  םּבְ ֵמיֶהם ּבָ ֵהָמה מֹות יּוָמתּו ּדְ ה ְוֶאת ַהּבְ ָ   ִאׁשּ
ם 64 ֵמיֶהם ּבָ מּו אָֹתם ּדְ ֶאֶבן ִיְרּגְ עִֹני מֹות יּוָמתּו ּבָ י ִיְהֶיה ָבֶהם אֹוב אֹו ִיּדְ ה ּכִ ָ   ְוִאיׁש אֹו ִאׁשּ

 רש"י
. בתו מאוסתו אחד מגופי תורה

   דבשריפה:
. כתיב באשתו אתיא הה הה

(ויקרא יח) ערות אשה ובתה לא 
תגלה דמשמע בתה ממו ובתה 
מאחר סיפיה דקרא שארה הה 
זמה היא וכתיב (שם) ערות בת 

ובאוסה כתיב בך או בת בתך 
דהא בת בתו מאשתו פקא לו 
מקרא דלעיל ערות אשה ובתה 
ובתו לא כתיבא באוסתו אלא 
אתיא הה הה מאשתו כתיב 
באשתו שארה הה זמה היא 
וכתיב באוסתו כי ערותך הה 
מה התם כתיבא בתו דכתיב 
אשה ובתה אף כאן מי באוסה 
עשה בתו כבת בתו וא''ת קל 

רין מן וחומר הוא אין מזהי
   הדין:

. כי יקח איש זמה זמה לשריפה
את אשה ואת אמה זמה היא 

   (ויקרא כ):
. רוב חייבי סקילה כגון סקלין

הבא על האם ועל הכלה לא 
כתיבא סקילה אלא דמיהם בם 

  (שם):
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ם ֶא " ֶמןַהְמַפטֵּ ֶ טֶֹרת    ת ַהׁשּ ם ֶאת ַהּקְ ךְ  ,ְוַהְמַפטֵּ ֶמן    ְוַהסָּ ׁשֶ ָחה    ּבְ ׁשְ             ...."ַהּמִ
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ֶמן" ֶ ם ֶאת ַהׁשּ    :ַהְמַפטֵּ

   ,ִלְלמֹוד ּבוֹ 
יּבּור  טּור –אֹו ְלמֹוְסרֹו ַלּצִ    .ּפָ

יב –ָלסּוְך     .ַחּיָ
ּנּו  ְך ִמּמֶ טּור   –ְוַהסָּ    ,ּפָ

יִבין ֵאין ַחּיָ ְלַבד ְלִפי ׁשֶ ה ּבִ ה מֹׁשֶ ָעׂשָ ָחה ׁשֶ ׁשְ ֶמן ַהּמִ א ַעל ִסיַכת ׁשֶ    ."ֶאּלָ
  

   :ָאַמר ָמר
יּבּור " טּור –ִלְלמֹוד ּבֹו אֹו ַעל ְמָנת ְלמֹוְסרֹו ַלּצִ    ."ּפָ
  

   ?ְמָנַלן
  

ְנּתֹו"ָאְתָיא  ּה"ִמן  "ַמְתּכֻ ְנּתָ ַמְתּכֻ ְקטֶֹרת "ּבְ    .ּדִ
י ְקטֶֹרת    .(שמות ל, לז) 65"ּו ָלֶכםלֹא ַתֲעשׂ " :ּוְכִתיב ְלַגּבֵ

ָאסּור - "ָלֶכם"    ,הּוא ּדְ
יּבּור  טּור –ֲאָבל ְלמֹוְסרֹו ַלּצִ    .ּפָ

י ֶמן ַנּמִ י ׁשֶ ּבֵ    ,ּגַ
יּבּור  טּור –ְלמֹוְסרֹו ַלּצִ    .ּפָ

  
ֶמן ֶ    ,ְוֶתיֱהַדר ְקטֶֹרת ְוֵניַלף ִמׁשּ
ם ַלֲחָצִיין  י ְמַפּטֵ ֶמן כִּ ֶ טּור –ַמה ׁשּ    ,ּפָ

ם ַלֲחָצִיין ַאף ְקטֶֹרת נַ  י ְמַפּטֵ י כִּ טּור –ּמִ    !ּפָ
ָמה ֲאַמר  ָמּה ַלֲחָצִיין  :ָרָבאַאּלָ ּטְ ּפִ יב -ְקטֶֹרת ׁשֶ    ,ַחּיָ

מֹו ַלֲחָצִיין  ּטְ ּפִ ֶמן ׁשֶ טּור –ׁשֶ    !ּפָ
  

   :ָאַמר ָלְך ָרָבא
ִתיב ֶמן כְּ י ׁשֶ ּבֵ מֹהּו" :ּגַ    (שמות ל, לב) 66"ּוְבַמְתֻכְנּתֹו לֹא ַתֲעׂשּו ּכָ

ָאסּור - "מֹוהוּ כָּ "    ,הּוא ּדְ
ֵמי -ֲאָבל ֶחְציֹו  יר ּדָ ּפִ    .ׁשַ

ְכִתיב י ְקטֶֹרת ּדִ ּבֵ ה" :ּגַ ֲעׂשֶ ר ּתַ טֶֹרת ֲאׁשֶ    – (שמות ל, לז) "ְוַהּקְ
ְקטֶֹרת  יה ּדִ ּיָ ל ֲעׂשִ ֲחִרית -כָּ ָרס ׁשַ ַמְקִטיר ּפְ ר ּדְ    ,ֶאְפׁשָ

ִים ין ָהַעְרּבַ    .ּוְפָרס ּבֵ
  

                                                        
ְהֶיה  65 ּה לֹא ַתֲעׂשּו ָלֶכם קֶֹדׁש תִּ ְנתָּ ַמְתּכֻ ה ּבְ ֲעׂשֶ ר תַּ טֶֹרת ֲאׁשֶ   ה'ְלָך לַ ְוַהקְּ
מֹהּו קֶֹדׁש הּוא קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם 66 ְנּתֹו לֹא ַתֲעׂשּו ּכָ ר ָאָדם לֹא ִייָסְך ּוְבַמְתּכֻ ׂשַ   ַעל ּבְ

 רש"י
. לסוך ממו חייב דכתיב המפטם

   (שמות ל) אשר ירקח כמוהו:
   . אחר שלא פטמו:והסך ממו

. מאותו של וואשר יתן ממ
   משה:

. כגון ו' לוגין דההוא לחצאין
   דמשה הוה הין י''ב לוגין:

. קפ''ד מין דבכל חצאין דקטרת
יום היה מקטיר מה כדאמרין 
לקמן (ד' ו.) שס''ה מין (כמין 

   ימות החמה):
  . חצי מה:פרס שחרית
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נָ  נּו ַרּבָ    :ןּתָ

ָחה" ׁשְ ֶמן ַהּמִ    :ׁשֶ
רֹור"    .ֲחֵמׁש ֵמאֹות - (שמות ל, כג) 67"ָמר ּדְ
ה"    ,ֲחֵמׁש ֵמאֹות - "ִקּדָ
ם" ׂשֶ ָמן ּבֶ    ,ֲחֵמׁש ֵמאֹות - "ִקּנְ
ם" ים ּוָמאָתִים - "ּוְקֵנה בֹׂשֶ ִ    ,ֲחִמׁשּ

ים ִ ְבָעה ֵמאֹות ַוֲחִמׁשּ ם ֶאֶלף ְוׁשִ    ."ִנְמְצאּו ּכּוּלָ
  

א ִמְנָיינָ  ּנָ ַמע ָלן? ּתַ   א ָקא ַמׁשְ
  

ָיא ֵליּה  א ָהא ָקא ַקׁשְ ּנָ    :ּתַ
ם :ֵאיָמא ׂשֶ ָמן ּבֶ ִקּנְ ם כְּ    ,ְקֵנה בֹׂשֶ

ם  ׂשֶ ָמן ּבֶ ּנְ ים ּוָמאָתִים -ַמה ּקִ ִ ֲחִמׁשּ    ,ַמֲחִציתֹו ּבַ
ם  ים ּוָמאַתִים -ַאף ְקֵנה בֹׂשֶ ִ    ,ַמֲחִציתֹו ֲחִמׁשּ

ֵרין ֲאָלִפים ָהוּו ְלהּו ּתְ    .ּדְ
  

י :אְוֵאיָמ     !ָהִכי ַנּמִ
  

ן ִנְכּתֹוב ְקָרא ים ּוָמאַתִים' :ִאם כֵּ ִ ם ֶמֱחָצה ּוֶמֱחָצה ֲחִמׁשּ ם ּוְקֵנה בֹׂשֶ ׂשֶ ָמן ּבֶ    '.ִקּנְ
  
  
  

  
אֲאַמר ֵליּה  ּפָ ֵיילְ  ַרב ּפַ    :ַאּבָ

ֶהְכֵרַע הּוא ׁשֹוֵקל הּוא ׁשֹוֵקל ּבְ ׁשֶ    ,כְּ
ַעִין הּוא ׁשֹוֵקל :אוֹ     ?ַעִין ּבְ
  

ַתב :ֲאַמר ֵליּה  ַבד" :ַרֲחָמָנא כְּ ד ּבְ ֶהְכֵרַע  (שמות ל, לד) 68"ּבַ    ?ְוַאת ֲאַמְרּתְ ּבְ
  

   :ַרב ְיהּוָדהְוָהָאַמר 
רּוְך הּוא יֹוֵדַע ֶהְכֵרעֹות דֹוׁש ּבָ    ,ַהּקָ

הּו ֶהְכֵרַע  :ַאְלָמא ִאית ּבְ    !ּדְ
  

ם"ר: ַב ָס ַרב ְיהּוָדה 69 ׂשֶ ָמן ּבֶ אי ַמְייֵת  - (שמות ל, כג) "ִקּנְ ֲחֵמׁש ֵמאֹותַאּמַ    ,י ַמֲחִציתֹו ּדַ
ַחד ִזיְמָנא ים ּוָמאַתִים ּבְ ִ    ,ֲחִמׁשּ

ַחד ִזיְמָנא ים ּוָמאַתִים ּבְ ִ    ?ַוֲחִמׁשּ
הֹון ֲחֵמׁש ֵמאֹות ָהְוָיין כּוּלְ יָון ּדְ ַבת ַאַחת ,כֵּ    !ַנְייֵתי ֲחֵמׁש ֵמאֹות ּבְ

ּה  ַמע ִמיּנַ ם ּבִ  :ׁשְ ׂשֶ ָמן ּבֶ ָקַמְייֵתי ַלּה ְלִקּנְ יּה ִמּדְ    .ְתֵרי ִזיְמֵני ֶהְכֵרַע ִאית ּבֵ
ֶהְכֵרעֹות רּוְך הּוא יֹוֵדַע ּבְ דֹוׁש ּבָ    .ְוַהּקָ

  
ַבד"ּוַמאי  ד ּבְ    ?"ּבַ

  
   :ָרִביָנאֲאַמר 

קֹול ָקל ְוִיׁשְ ִמׁשְ ָקל ּבְ יַח ִמׁשְ ּלֹא ַיּנִ   .ׁשֶ

                                                        
ים ּוָמאָתִים ּוְקֵנה בֹׂשֶ  67 ִ ם ַמֲחִציתֹו ֲחִמׁשּ ׂשֶ ָמן ּבֶ רֹור ֲחֵמׁש ֵמאֹות ְוִקּנְ ִמים רֹאׁש ָמר ּדְ ׂשָ ה ַקח ְלָך ּבְ ים ְוַאתָּ ִ   ּוָמאָתִיםם ֲחִמׁשּ
ַבד ִיְהֶיה ה'ַוּיֹאֶמר  68 ד ּבְ ה ּבַ ים ּוְלבָֹנה ַזּכָ ָנה ַסּמִ ֵחֶלת ְוֶחְלּבְ ים ָנָטף ּוׁשְ ה ַקח ְלָך ַסּמִ   ֶאל מֹׁשֶ
א ָאַמרשיטה מקובצת. גירסת וילא:  69   ֶאּלָ

 רש"י
   . שקלים:ה' מאות

. דהכי אמר קמן בשם ה' מאות
שים ומאתים קרא מחציתו חמ

דלהכי קט מחציתו שלא יהו 
שוקלים אותו הכל ביחד אלא 
לחצאין כדי שיהו שם שתי 

   הכרעות:
. כלומר תא הכי קשיא ליה

להכי אשמעין ברייתא דאי 
ממשמעותא דקרא הוה אמיא 
קה בושם כקמן בשם דמחציתו 

   דקרא אתרוייהו קאי קמ''ל:
. שהיו שוקלין מחצה למחצה

   לחצאין:
   . שאין הבשם מכריע:עיןעין ב

. המקום יודע בהכרעות. (ע''א)
שלא היה שוקל ההכרעות לבד 
אלא מיחן כמות שהן והמקום 

   יודע מה משקלו. פירוש רומי:
אלא אמר רב יהודה הכי קשיא 

. ה''ג אלא אמר רב ליה כו'
יהודה. מדקא מייתי ליה תרי 

   זימי ודאי לאפושי הוא דעבד:
ישקול . ששלא ייח משקל כו'

כל בשם ובשם כגד הברזל ולא 
ישקול במיין דמר דרור ויחזור 

  וישקול קדה כגד מר דרור:
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ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ְד " ּמִ ה ּבַ ה מֹׁשֶ ָעׂשָ ָחה ׁשֶ ׁשְ ֶמן ַהּמִ קֹו ִעםׁשֶ ּלְ ר ְמׁשַ ִרין ּבָ    ,ָהִעיּקָ

ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ    .ַרּבִ
י יֹוֵסיָאַמר לֹו     :ַרּבִ

ק ִרין ֵאינֹו ִסיּפֵ    !ַוֲהלֹא ָלסּוְך ָהִעיּקָ
ה יַצד עֹוׂשֶ    ?ּכֵ

ִים ּמַ ִרין ּוְשָלקּום ּבַ    ,ֵהִביאּו ָהִעיּקָ
ֶמן חוֹ  ,ְוָקַלט ֶאת ָהֵריַח  ,70ְוֵהִציף ֲעֵליֶהן ׁשֶ    .ְוִקיּפְ

י ְיהּוָדהָאַמר לֹו    :ַרּבִ
ָחה   ה,ב ׁשְ ֶמן ַהּמִ ׁשֶ ה ּבְ תֹו ְוַעד סֹופוֹ  ?!ְוִכי ֵנס ֶאָחד ַנֲעׂשָ ִחּלָ ה ַנֲעׂשּו ּבֹו ִמתְּ ים ַהְרּבֵ    !ַוֲהלֹא ִנסִּ

ר לֹוג ֵנים ָעׂשָ א ׁשְ תֹו לֹא ָהָיה ֶאּלָ ִחּלָ ח ,תְּ ן ְוֵכָליו  :ּובֹו ִנְמׁשַ ּכָ ׁשְ    ,ַהּמִ
   ,ְוַאֲהרֹן

ּלּוִאים -ָבָניו וּ  ְבַעת ְיֵמי ַהּמִ ל ׁשִ    .ּכָ
דֹוִלים חּו ּכֲֹהִנים ּגְ    ,ּובֹו ִנְמׁשְ

   .ּוְמָלִכים
ים ֶלָעִתיד ָלבֹא    ,ְוכּוּלֹו ַקּיָ

ֱאַמר ּנֶ ַחת קֶֹדׁש ִיְהֶיה ֶזה ִלי ְלדֹורֹוֵתיֶכם" :ׁשֶ ֶמן ִמׁשְ     ."(שמות ל, לא) 71"ׁשֶ
  
ֵנים  - "ֶזה" א ׁשְ ְטִרּיָ ִגיּמַ ין ָהְוָייןּבְ ר לּוּגִ    .ָעׂשָ
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ן"" ּכָ ׁשְ ח ֶאת ַהּמִ ְמׁשַ ָחה ַוּיִ ׁשְ ֶמן ַהּמִ ה ֶאת ׁשֶ ח מֹׁשֶ ּקַ ׁש אָֹתם ַוּיִ ר ּבֹו ַוְיַקּדֵ ל ֲאׁשֶ     .(ויקרא ח, י) "ְוֶאת ּכָ

י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ
ר ַהְרּבֵ  ְדּבָ ּמִ ה ּבַ ה מֹׁשֶ ָעׂשָ ָחה ׁשֶ ׁשְ ֶמן ַהּמִ ים ַנֲעׂשּו ּבוֹ ׁשֶ תֹו ְוַעד סֹופוֹ  ,ה ִנסִּ ִחּלָ    .ִמתְּ

ין ר לּוּגִ ֵנים ָעׂשָ א ׁשְ תֹו לֹא ָהָיה ֶאּלָ ִחּלָ    ,תְּ
ה יֹוָרה ּבֹוַלַעת ּמָ    ?ּכַ

ִרין ּבֹוְלִעין ה ִעיּקָ ּמָ    ?ּכַ
ה ָהאּור ׂשֹוֵרף ּמָ    ?ּכַ

ח ן ְוֵכָליו    :ּובֹו ִנְמׁשַ ּכָ    ,ִמׁשְ
ל ׁשִ , ַאֲהרֹן ּוָבָניו ּלּוִאיםּכָ    .ְבַעת ְיֵמי ַהּמִ

חוּ  דֹוִלים  :ּובֹו ִנְמׁשְ    ,ּכֲֹהִנים ּגְ
   .ּוְמָלִכים

דֹול  ן ּכֵֹהן ּגָ דֹול ּבֶ יָחה -ַוֲאִפיּלּו ּכֵֹהן ּגָ    .ָטעּון ְמׁשִ
ִחין ן ֶמֶלךְ  :ְוֵאין מֹוׁשְ    .ֶמֶלְך ּבֶ

לֹמֹה חּו ֶאת ׁשְ ֵני ָמה ָמׁשְ    ?ְוִאם ּתֹאַמר ִמּפְ
ֵני ַמְחל הִמּפְ    .ֹוֶקת ֲאדֹוִנּיָ

   ?ְוֶאת ְיהֹוָאש
ֵני ֲעַתְלָיה    .ִמּפְ
   ?ְוֶאת ְיהֹוָאָחז

ֵני ְיהֹוָיִקים ָאִחיו ִנים ,ִמּפְ י ׁשָ תֵּ דֹול ֵמָאִחיו ׁשְ ָהָיה ּגָ    ."ׁשֶ

  
   :ָאַמר ָמר

יָחה" דֹול ָטעּון ְמׁשִ ן ּכֵֹהן ּגָ דֹול ּבֶ    ."ַוֲאִפיּלּו ּכֵֹהן ּגָ
  

   ?ְמָנַלן
  

ְכִתיב ָניו"ויקרא ו, טו) ( :ּדִ יו ִמּבָ ְחּתָ יַח ּתַ ׁשִ    72"ְוַהּכֵֹהן ַהּמָ
ָניו' :ֵניָמא ְקָרא יו ִמּבָ ְחּתָ ּתַ יַח  - 'ְוַהּכֵֹהן ׁשֶ ׁשִ    ?ַמאי ַהּמָ

ַמע ָלן דֹול :ָהא ָקא ַמׁשְ ח ָהֵוי ּכֵֹהן ּגָ ְמׁשַ ָניו ַההּוא ּדִ ֲאִפיּלּו ִמּבָ    ,ּדַ
ח     .דֹולָלא ָהֵוי ּכֵֹהן גָּ  -ְוִאי ָלא ְמׁשַ

  
                                                        

ָחהשיטה מקובצת. גירסת וילא:  70 ׁשְ   ַהּמִ
ר ֵלאמֹר ׁשֶ  71 ַדּבֵ ָרֵאל תְּ ֵני ִיׂשְ ַחת קֶֹדׁש ִיְהֶיה ֶזה ִלי ְלדֹרֵֹתיֶכםְוֶאל ּבְ   ֶמן ִמׁשְ
ה אָֹתּה ָחק עֹוָלם לַ  72 ָניו ַיֲעׂשֶ יו ִמּבָ ְחתָּ יַח תַּ ׁשִ ְקָטר ה'ְוַהּכֵֹהן ַהּמָ ִליל תָּ   ּכָ

 רש"י
   . בבשמים:העקרין

. דשמן לא הוה אלא איו סיפק
   י''ב לוגין ועיקרין הוו טובא:

. שיבלעו המים ושראן במים
ולכשיציף עליהן השמן לא 

   יבלעוהו:
. וקלט השמן את הריח וקפחו

ברו קפחת את הרועה קחו וח
ביומא (דף פג:) קחו משה לשמן 

  מעל העיקרין ותו בצלוחית:
. שאתה וכי ס א' עשה בו

מתמיה שאיו ספק אפילו לסוך 
אהרן וביו כל ז' ימי המלואים 
כדמפרש בפ''ק דיומא (דף ה.) 
שבעת ימים ימלא את ידכם 
(ויקרא ח) ואיתקש משיחה 
לריבוי דכתיב למשחה בהם 

   בם את ידם (שמות כט):ולמלא 
. אלמא כולהו זה לי לדורותיכם

   י''ב לוגין דקיימי לעתיד לבוא:
. היה גדול מיהואחז ב' יהויקים

שים דכתיב בו (מלכים ב כג) 
יהואחז בן עשרים ושלש שה 
היה במלכו וג' חדשים מלך 
וביהויקים כתיב (שם) בן עשרים 
וחמש שה היה במלכו מצא 

אחז ב' שים יהויקים גדול מיהו
   כך שויה בסדר עולם:
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   :ָאַמר ָמר
ן ֶמֶלךְ " ִחין ֶמֶלְך ּבֶ    ."ֵאין מֹוׁשְ
  

   ?ְמָנַלן
  

ר ַיֲעקֹבֲאַמר     :ַרב ַאָחא ּבַ
ְכִתיב ה ִהיא - (דברים יז, כ) 73"ְלַמַען ַיֲאִריְך ָיִמים ַעל ַמְמַלְכּתֹו הּוא ּוָבָניו" :ּדִ ָ    .ְירּוׁשּ

  
לֹמֹה" חּו ֶאת ׁשְ ֵני ָמה ָמׁשְ ֵני ?ּוִמּפְ ה ִמּפְ   ."ַמְחלֹוֶקת ֲאדֹוִנּיָ

  
   ?ְמָנַלן

  
יָחה ֵעי ְמׁשִ ִכי ָאֵתי ַמְחלֹוֶקת ּבָ    .ּדְ

  
א מֹוֵרית ֵליּה ַמְלכּוָתא ָבֵעי ַמְלכָּ ל ּדְ    ?ְוָלא כָּ

  
אֲאַמר  ּפָ    :ַרב ּפַ

ָרֵאל" :ָאַמר ְקָרא ֶקֶרב ִיׂשְ ָרֵאל - (דברים יז, כ) "ּבְ ִיׂשְ לֹום ּבְ ָ ׁשּ ְזַמן ׁשֶ    .ּבִ
  

ָנא    :ּתָ
ח" י לֹא ִנְמׁשַ ן ִנְמׁשִ    ,ַאף ֵיהּוא ּבֶ

ן ַאְחָאב ֵני ַמְחלֹוֶקת יֹוָרם ּבֶ א ִמּפְ    ."ֶאּלָ
  

אי ֶמֶלְך ִראׁשֹון הּוא ?ַאּמַ יּפּוק ֵליּה ּדְ    !ּתֵ
  

ֵני ָרא ְוָהִכי ָקּתָ    :ַחּסּוֵרי ִמיַחּסְ
ִוד " ית ּדָ ִחין –ַמְלֵכי ּבֵ    .מֹוׁשְ

ָרֵאל  ִח  -ַמְלֵכי ִיׂשְ    .יןֵאין מֹוׁשְ
חּו  :ְוִאם ּתֹאַמר ֵני ָמה ָמׁשְ יִמּפְ ן ִנְמׁשִ    ?ֵיהּוא ּבֶ

ן ַאְחָאב ֵני ַמְחלֹוֶקת יֹוָרם ּבֶ   ."ִמּפְ
   

   :ָאַמר ָמר
ִוד " ית ּדָ ִחין –ַמְלֵכי ּבֵ ָרֵאל  ,מֹוׁשְ ִחין –ְוֵאין ַמְלֵכי ִיׂשְ    ".מֹוׁשְ

  
   ?ְמָנַלן

  
ְכִתיב י ֶזה הּוא" :ּדִ ֵחהּו ּכִ    .(שמואל א טז, יב) 74"קּום ְמׁשָ

  
יָחה - "ֶזה"    ,ָטעּון ְמׁשִ

יָחה    .ְוֵאין ַאֵחר ָטעּון ְמׁשִ
  

   :ָאַמר ָמר
ֵני ַמְחלֹוֶקת יֹוָרם"    ."ִמּפְ
  

ָחה ׁשְ ֶמן ַהּמִ ׁשֶ ן ַאְחָאב ִנְמַעל ּבְ ּום ַמְחלֹוֶקת יֹוָרם ּבֶ    ?!ּוִמׁשּ
  

ַדֲאַמר  אכְּ ּפָ ְכָיא :ַרב ּפַ ֲאַפְרְסָמא ּדַ    ,ּבַ
ְכָיאָהָכא  ֲאַפְרְסָמא ּדַ י ּבַ    .ַנּמִ

  
  

ִנים" י ׁשָ תֵּ ּנּו ׁשְ דֹול ִמּמֶ ָהָיה ּגָ ֵני ְיהֹוָיִקים ׁשֶ    ."ְוֶאת ְיהֹוָאָחז ִמּפְ
  

יׁש  ִ    ?!ּוִמי ַקׁשּ
ִתיב ה" :ְוָהכְּ ּיָ כֹור   :ּוְבֵני יֹאׁשִ    ,יֹוָחָנן -ַהּבְ

                                                        
מֹאול ְלַמַען ַיֲאִריְך ָיִמים ַע  73 ְצָוה ָיִמין ּוׂשְ י סּור ִמן ַהּמִ י רּום ְלָבבֹו ֵמֶאָחיו ּוְלִבְלתִּ ָרֵאלְלִבְלתִּ ֶקֶרב ִיׂשְ ִמים) . גירסת וילא:ל ַמְמַלְכּתֹו הּוא ּוָבָניו ּבְ ל ַהּיָ   (כָּ
ַלח ַוְיִביֵאהּו ְוהּוא ַאְדמֹוִני ִעם ְיֵפה ֵעיַנִים ְוטֹוב רִֹאי 74 ׁשְ י ֶזה הּוא ה'ַוּיֹאֶמר  ,ַוּיִ ֵחהּו ּכִ   קּום ְמׁשָ

 רש"י
. הוי בזמן ששלום בישראל

המלכות ירושה ולא בעי משיחה 
אבל כי איכא מחלוקת לאו 
ירושה היא ובעי משיחה 

   בתחלה:
. משבא דוד ולא מלכי ישראל
   אבל שאול משח:

ומפי מחלוקתו של יורם משח 
. דבשלמא מלך בן מלך דבית כו'

פקא לן דוד כי איכא מחלוקת 
מקראי דהדר למילתיה קמייתא 
למשיחה אבל מלכי ישראל לא 

   חזו למשיחה כלל:
. משח ולא באפרסמא דכיא

בשמן המשחה: ה''ג [ואמר רבי] 
יוחן הוא יהואחז צדקיהו הוא 

   שלום:



28                                       ְּגָמָרא ְסדּוָרה        

ִני  ֵ    ,ְיהֹוָיִקים -ְוַהׁשּ
ִליִשי  ְ הוּ  -ְוַהׁשּ    ,ִצְדִקּיָ

ּלּום -ְוָהְרִביִעי     .ג, טו) '(דברי הימים א "ׁשַ
יְוָאַמר     :ַרּבִ

   הּוא ְיהֹוָאָחז - "יֹוָחָנן"
הוּ " ּלּום"הּוא  "ִצְדִקּיָ    !"ׁשַ
  

א ְלעֹוָלם יׁש  ,ֶאּלָ ִ    ,ְיהֹוָיִקים ַקׁשּ
אי ָקֵרי ֵליּה  כֹור"ְוַאּמַ    ?"ּבְ

ְלכּות כֹור ַלּמַ הּוא ּבְ    .ׁשֶ
  

אּוִמי מֹוְקִמיַנן  יׁשָ ִ י ַקׁשּ    ?!זּוָטא ַקּמֵ
ִתיב כֹור" :ְוָהכְּ י הּוא ַהּבְ ְמָלָכה ָנַתן ִליהֹוָרם ּכִ    !כא, ג) '(דברי הימים ב 75"ְוֶאת ַהּמַ

  
א ְמקֹום ֲאבֹוָתיו ֲהָוה    .ַההּוא ְמַמּלֵ

  
  

   :ָאַמר ָמר
ּלּום"הּוא  ה"הּוא  "ׁשַ    ."ִצְדִקּיָ

  
יב ָדֵרי ָקָחׁשֵ   !ְוָהא ּבְ

   
י"י ֵליּה ָקֵר  ּוַמאי ִליׁשִ ִנים ?ג, טו) '(דברי הימים א "ׁשְ י ַלּבָ ִליׁשִ הּוא ׁשְ    .ׁשֶ
ְלכּות ?"ְרִביִעי"ָקֵרי ֵליּה  ּוַמאי הּוא ְרִביִעי ַלּמַ יּה , ׁשֶ ְמַלְך ְיָכְנָיה ַקּמֵ ּום ּדִ    .ִמׁשּ

ה ָמַלְך ְיהֹוָאָחז ְוסֹוף ָמַלְך ְיהֹוָיִקים ִחּלָ ּתְ    ,ּבַ
   ,הְוסֹוף ָמַלְך ְיָכְניָ 

ה   .ְוסֹוף ָמַלְך ִצְדִקּיָ
   

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ּלּום"הּוא " ה" הּוא ג, טו) '(דברי הימים א "ׁשַ    ."ִצְדִקּיָ

מוֹ  ה ִנְקָרא ׁשְ ּלּום" ְוָלּמָ יו ?"ׁשַ ַמֲעׂשָ ֵלם ּבְ ָהָיה ׁשָ    .ׁשֶ
ָבר ַאֵחר    :ּדָ

ּלּום" ָיָמיו - "ׁשַ ִוד ּבְ ית ּדָ ַלם ַמְלכּות ּבֵ ּשָ    .ׁשֶ
 ְ    ?מוֹ ּוַמה ׁשּ

מוֹ  ְנָיה ׁשְ    ,ַמתַּ
ֱאַמר ּנֶ ה" :ׁשֶ מֹו ִצְדִקּיָ ב ׁשְ ּסֵ יו ַוּיַ ְחּתָ ְנָיה ּדֹודֹו ּתַ ְמֵלְך ֶאת ַמּתַ    .(מלכים ב כד, יז) 76"ַוּיַ

ָאַמר לוֹ  י :ּדְ ְמרֹוד ּבִ ין ִאם תִּ יק ָעֶליָך ֶאת ַהּדִ    .ָיּה ַיְצּדִ
ֱאַמר ּנֶ    ,ב לו, י)(דברי הימים  77"ַוְיִבֵאהּו ָבֶבָלה" :ׁשֶ

אלִֹהים" :ּוְכִתיב יעֹו ּבֵ ּבִ ר ִהׁשְ ֶבל ָמָרד ֲאׁשֶ ר ֶמֶלְך ּבָ ֶלְך ְנבּוַכְדֶנאּצַ ּמֶ    ."(דברי הימים ב לו, יג) 78"ְוַגם ּבַ
  
  
  

                                                        
נֹות ַרּבֹות ְלֶכֶסף וּ  75 ן ָלֶהם ֲאִביֶהם ַמתָּ תֵּ כֹורַוּיִ י הּוא ַהּבְ ְמָלָכה ָנַתן ִליהֹוָרם ּכִ יהּוָדה ְוֶאת ַהּמַ נֹות ִעם ָעֵרי ְמֻצרֹות ּבִ   ְלָזָהב ּוְלִמְגּדָ
הוּ  76 מֹו ִצְדִקּיָ ב ֶאת ׁשְ סֵּ יו ַוּיַ ְחתָּ ְנָיה דֹדֹו תַּ ֶבל ֶאת ַמתַּ ְמֵלְך ֶמֶלְך ּבָ   ַוּיַ
ֶלְך ְנבּוַכְד  77 ַלח ַהּמֶ ָנה ׁשָ ָ ית ְוִלְתׁשּוַבת ַהׁשּ ת ּבֵ ֵלי ֶחְמּדַ ר ַוְיִבֵאהּו ָבֶבָלה ִעם ּכְ ם ה'ֶנאּצַ לִָ הּו ָאִחיו ַעל ְיהּוָדה ִוירּוׁשָ ְמֵלְך ֶאת ִצְדִקּיָ   ַוּיַ
ּוב 78 ץ ֶאת ְלָבבֹו ִמׁשּ ֶקׁש ֶאת ָעְרּפֹו ַוְיַאּמֵ אלִֹהים ַוּיֶ יעֹו ּבֵ ּבִ ר ִהׁשְ ר ָמָרד ֲאׁשֶ ֶלְך ְנבּוַכְדֶנאּצַ ּמֶ ָרֵאלֱא  ה'ֶאל  ְוַגם ּבַ   לֵֹהי ִיׂשְ

 רש"י
. דחשיב והא בדרי חשיב ליה

   שלישי ורביעי:
. בן יהויקים תחת דמלך יכיהו

   יהו:יהויקים אביו קמי צדק
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        ה, בה, בה, בה, ב .13
ָנן[ נּו ַרּבָ    :ּתָ
ן"" ּכָ ׁשְ ח ֶאת ַהּמִ ְמׁשַ ָחה ַוּיִ ׁשְ ֶמן ַהּמִ ה ֶאת ׁשֶ ח מֹׁשֶ ּקַ ר ּבוֹ  ַוּיִ ל ֲאׁשֶ ׁש אָֹתם ְוֶאת ּכָ     .(ויקרא ח, י) "ַוְיַקּדֵ
...  

   ?ְוֶאת ְיהֹוָאָחז

ֵני ְיהֹוָיִקים ָאִחיו ִנים ,ִמּפְ י ׁשָ תֵּ דֹול ֵמָאִחיו ׁשְ ָהָיה ּגָ   .79]"ׁשֶ

  
ָחה ׁשְ ֶמן ַהּמִ    ?!ּוִמי ֲהָוה ׁשֶ

ְנָיא    :ְוָהּתַ
ְגַנז ֲארֹון " ּנִ ֶ ן -ִמׁשּ    ,ִנְגַנז ִצְנֶצֶנת ַהּמָ

ֶמן ַה  ָחהּוְצלֹוִחית ׁשֶ ׁשְ    ,ּמִ
ֵקִדים ּוְפָרִחים ל ַאֲהרֹן ׁשְ    ,ּוַמְקלֹו ׁשֶ

ָרֵאל ים ּדֹורֹון ֵלאלֵֹהי ִיׂשְ תִּ ִלׁשְ רּו ּפְ ּגְ ּשִ ז ׁשֶ    .ְוַאְרּגַ
ֱאַמר ּנֶ ּדֹו" :ׁשֶ ז ִמּצִ ימּו ָבַאְרּגַ ׂשִ ם ּתָ בֶֹתם לֹו ָאׁשָ ר ֲהׁשֵ ָהב ֲאׁשֶ ֵלי ַהּזָ    .(שמואל א ו, ח) 80"ְוֵאת ּכְ
ָנז    ?וֹ ּוִמי ּגְ

ָנזוֹ  ה ֶמֶלְך ְיהּוָדה ּגְ ּיָ    .יֹאׁשִ
ֱאַמר ּנֶ ים ַלה'" :ׁשֶ דֹוׁשִ ָרֵאל ַהּקְ ִביִנים ְלָכל ִיׂשְ ם ַהּמְ    ,ַוּיֹאֶמר ַלְלִוּיִ

נּו ֶאת ֲארֹון ַהּקֶֹדׁש    ."(דברי הימים ב' לה, ג) 81"ּתְ
  

י ֶאְלָעָזרְוָאַמר     :ַרּבִ
ה"ָאְתָיא  ּמָ ה" (שמות ל, ו) 82"ׁשָ ּמָ    .ות טז, לג)(שמ 83"ׁשָ
   .(שמות ל, לא) 84"ּדֹורֹות" (שמות טז, לג) "ּדֹורֹות"ָאְתָיא 
ֶמֶרת"ָאְתָיא  ֶמֶרת" (שמות טז, לג) "ִמׁשְ   !(במדבר יז, כה) 85"ִמׁשְ

  
אֲאַמר  ּפָ    :ַרב ּפַ

ְכָיא ֲאַפְרְסָמא ּדַ    .ּבַ
  
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ִמין ֵנֶזר ְוֶאת ַהּכֹ" ָלִכים ּכְ ִחין ֶאת ַהּמְ ימֹוׁשְ ִמין ּכִ    ."ֲהִנים ּכְ
  

ָיהָאַמר     :ַרב ְמַנׁשְ
י" ִמין ּכִ    .ְיָוִני – "ּכְ
  
  
  

ֵני ֲחָדא    :ּתָ
ה " ִחּלָ תְּ ֶמן ַעל רֹאׁשוֹ  -ּבַ יק ׁשֶ    ,ַמּצִ

ין ִריֵסי ֵעיָניו ֶמן ּבֵ ְך נֹוֵתן לֹו ׁשֶ    ."ְוַאַחר ּכָ
  

   :ְוָתֵני ַאֲחִריִתי
ה " ִחּלָ תְּ ין -ּבַ ֶמן ּבֵ    ,ִריֵסי ֵעיָניו נֹוֵתן לֹו ׁשֶ

ְך  ֶמן ַעל רֹאׁשוֹ  -ְוַאַחר ּכָ יק לֹו ׁשֶ    ."ַמּצִ
  

ֵאי ִהיא ּנָ    ,ּתַ
ָאַמר א ְלַמאן ּדְ יָחה ֲעִדיָפא :ִאיכָּ    ,ְמׁשִ

ָאַמר א ְלַמאן ּדְ    .ְיִציָקה ֲעִדיָפא :ְוִאיכָּ

                                                        
 כך פרש רשי שקושיית הגמרא על הברייתא.  79

ם ֶאת ֲארֹון  80 ְחתֶּ  ה'ּוְלַקְחתֶּ ּלַ ּדֹו ְוׁשִ ז ִמּצִ ימּו ָבַאְרּגַ ׂשִ ם תָּ בֶֹתם לֹו ָאׁשָ ר ֲהׁשֵ ָהב ֲאׁשֶ ֵלי ַהּזָ ם אֹתֹו ֶאל ָהֲעָגָלה ְוֵאת ּכְ   ם אֹתֹו ְוָהָלךְ ּוְנַתתֶּ
ם הַ  81 ים לַ ַוּיֹאֶמר ַלְלִוּיִ דֹוׁשִ ָרֵאל ַהקְּ ִביִנים ְלָכל ִיׂשְ ֵתף ַעתָּ  ה'ּמְ ּכָ א ּבַ ָ ָרֵאל ֵאין ָלֶכם ַמׂשּ ִויד ֶמֶלְך ִיׂשְ לֹמֹה ֶבן ּדָ ָנה ׁשְ ר ּבָ ִית ֲאׁשֶ ּבַ נּו ֶאת ֲארֹון ַהּקֶֹדׁש ּבַ ה תְּ

ָרֵאל ה'ִעְבדּו ֶאת    ֱאלֵֹהיֶכם ְוֵאת ַעּמֹו ִיׂשְ
ה אֹתֹו ִלְפֵני ַהּפָ  82 הְוָנַתתָּ ּמָ ֵעד ְלָך ׁשָ ר ִאּוָ ר ַעל ָהֵעֻדת ֲאׁשֶ ּפֶֹרת ֲאׁשֶ ר ַעל ֲארֹן ָהֵעֻדת ִלְפֵני ַהּכַ   רֶֹכת ֲאׁשֶ
ֶמֶרת  83 ח אֹתֹו ִלְפֵני ְיהָֹוה ְלִמׁשְ ה ְמלֹא ָהעֶֹמר ָמן ְוַהּנַ ּמָ ה ֶאל ַאֲהרֹן ַקח ִצְנֶצֶנת ַאַחת ְוֶתן ׁשָ   ְלדֹרֵֹתיֶכםַוּיֹאֶמר מֹׁשֶ
ֵני יִ  84 ַחת קֶֹדׁש ִיְהֶיה ֶזה ִלי ְלדֹרֵֹתיֶכםְוֶאל ּבְ ֶמן ִמׁשְ ר ֵלאמֹר ׁשֶ ַדּבֵ ָרֵאל תְּ   ׂשְ
לּוּנָֹת  85 ֶמֶרת ְלאֹות ִלְבֵני ֶמִרי ּוְתַכל תְּ ה ַאֲהרֹן ִלְפֵני ָהֵעדּות ְלִמׁשְ ב ֶאת ַמּטֵ ה ָהׁשֵ   ם ֵמָעַלי ְולֹא ָיֻמתוּ ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֹׁשֶ

 רש"י
. שאמר ואת כלי הזהב וגו'

מדכתיב בארגז מצדו אלמא כל 
היכא דהוי ארון הוי ארגז בהדיה 

   וכי איגיז איגיז בהדיה:
. בבית אשר בה תו את הארון

שלמה כי אין לכם משא בכתף 
וגרסין במסכת שקלים (דף י) 
אמר להם אם גלה עמכם לבבל 
שוב אין אתם מחזירין אותו 

   וגזו:בכתפיכם 
. כתיב צצת אתיא שמה שמה

בארון (שמות ל) אשר אועד לך 
שמה ובצצת כתיב (שם טז) ותן 

   שמה מלא העומר מן:
מקלו של אהרן אתיא משמרת 

. מצצת כתיב במקל משמרת
(במדבר יז) למשמרת לאות לבי 
מרי בצצת למשמרת 

   לדורותיכם:
ושמן המשחה אתיא דורות 

   . מצצת:דורות
  . סביב על ראשו:זרכמו 

. אות יווית ועשוי כזה כמין כי
דמציק שמן על ראשו ואח''כ בין 
ריסי עייו ומצרפן באצבעו דרך 

   הפדחת:
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ָאַמר ַמאן ּדְ    "?ְיִציָקה ֲעִדיָפא" :ַמאי ַטְעָמא ּדְ

  
ֱאַמר ּנֶ צֹ " :ׁשֶ ָחה ַעל רֹאׁש ַאֲהרֹןַוּיִ ׁשְ ֶמן ַהּמִ ֶ    .(ויקרא ח, יב) 86"ק ִמׁשּ

  
ָאַמר יָחה ֲעִדיָפא" :ּוַמאן ּדְ    ":ְמׁשִ

ֵרת :ָקָסַבר ֵלי ׁשָ ה ֵאֶצל כְּ ן ִנְתַרּבָ כֵּ    .ׁשֶ
  

ִתיב צֹק" :ְוָהכְּ ח"ּוְלַבּסֹוף  "ַוּיִ ְמׁשַ   !(ויקרא ח, יב) "ַוּיִ
  

   :ָהִכי ָקָאַמר
ַעם  צֹק"ַמה ּטַ ּום  "ַוּיִ ׁשוֹ "ִמׁשּ ח אֹותֹו ְלַקּדְ ְמׁשַ    ."ַוּיִ

  
  
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
י ִמּדֹוָתיו"" ּיֵֹרד ַעל ּפִ ָקן ְזַקן ַאֲהרֹן ׁשֶ ֶמן ַהּטֹוב ַעל ָהרֹאׁש יֵֹרד ַעל ַהּזָ ֶ ׁשּ   .(תהילים קלג, ב) "ּכַ

ְזָקנוֹ  לּויֹות ְלַאֲהרֹן ּבִ ִלּיֹות ָהיּו תְּ ין ַמְרּגָ י ִטיּפִ תֵּ ִמין ׁשְ    .ּכְ
  

ֲהָנאָאַמר     :ַרב ּכַ
ָנא    :ּתָ

ֵרי ְזָקנוֹ " ִעיּקָ בֹות ּבְ ר עֹולֹות ְויֹוׁשְ הּוא ְמַסּפֵ ׁשֶ    ."ּכְ
  

ינּו ּדֹוֵאג ה ַרּבֵ ָבר ֶזה ָהָיה מֹׁשֶ ָחה :ְוַעל ּדָ ׁשְ ֶמן ַהּמִ ׁשֶ י ּבְ לֹום ָמַעְלתִּ א ַחס ְוׁשָ ּמָ    .ׁשֶ
ת קֹול ְוָאְמָרה ַטל ֶחְרמֹון ׁשֶ " :ָיְצָתה ּבַ     .(תהילים קלג, ג) 87"ּיֹוֵרד ַעל ַהְרֵרי ִצּיֹוןּכְ

ל     ,ֵאין ּבֹו ְמִעיָלה -ַמה טַּ
ּיֹוֵרד ַעל ְזַקן ַאֲהרֹן  ֶמן ׁשֶ    .ֵאין ּבֹו ְמִעיָלה -ַאף ׁשֶ

י ה לֹא ָמַעל ַוֲאִני ָמַעְלתִּ א מֹׁשֶ ּמָ    ,ַוֲעַדִיין ַאֲהרֹן ָהָיה ּדֹוֵאג ׁשֶ
ת קֹול ְוָאְמָרה לוֹ  ם ָיַחד" :ָיְצָתה ּבַ ֶבת ַאִחים ּגַ ִעים ׁשֶ ה ַמה ּטֹוב ּוַמה ּנָ    .(תהילים קלג, א) 88"ִהּנֵ

ה     ,לֹא ָמַעל -ַמה ּמֹׁשֶ
ה     ."לֹא ָמַעְלתָּ  -ַאף ַאתָּ

  
  

                                                        
ׁשְ  86 ֶמן ַהּמִ ֶ צֹק ִמׁשּ ׁשוֹ ַוּיִ ח אֹתֹו ְלַקּדְ ְמׁשַ   ָחה ַעל רֹאׁש ַאֲהרֹן ַוּיִ
ים ַעד ָהעֹוָלם 87 ָרָכה ַחּיִ ה ְיהָוה ֶאת ַהּבְ ם ִצּוָ י ׁשָ ּיֵֹרד ַעל ַהְרֵרי ִצּיֹון ּכִ ַטל ֶחְרמֹון ׁשֶ   ּכְ
ם ָיַחד 88 ֶבת ַאִחים ּגַ ִעים ׁשֶ ה ַמה ּטֹוב ּוַמה ּנָ ֲעלֹות ְלָדִוד ִהּנֵ יר ַהּמַ   ׁשִ

 רש"י
. מדבר ל''א מסתפר מספר

   דשקיל במזייה:
. ששמתי שם יותר שמא מעלתי

   מדאי:
. שבגדי הים מריח ואי מעלתי

   השמן שבזקי:
. מעיין קטן סמוך גיחון

ירושלים ולא זהו גיחון הגדול ל
   היוצא מעדן:

   . לשם כך:ייתי תרגולתא
  . אפל במקצת:בביתא דבהתא
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        ו, או, או, או, א    ––––ה, ב ה, ב ה, ב ה, ב  .14
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ְך ַמְלכּוָתן" ׁשֵ יּמָ תִּ ֵדי ׁשֶ ְעָיין ּכְ א ַעל ַהּמַ ָלִכים ֶאּלָ ִחין ֶאת ַהּמְ    ֵאין מֹוׁשְ

ֱאַמר ּנֶ ֶכם" :ׁשֶ ֶלְך ָלֶהם ְקחּו ִעּמָ    ... ַוּיֹאֶמר ַהּמֶ
ם ח אֹותֹו ׁשָ יחֹון ּוָמׁשַ ם אֹותֹו ֶאל ּגִ    .")לד-(מלכים א א, לג 89"ְוהֹוַרְדּתֶ

  
יֲאַמר     :ַרב ַאּמִ

ָבֵעי ֵליַדע א :ַהאי ַמאן ּדְ ּתָ ָכא ׁשַ    - ִאי ָלא ,ִאי ָמׁשְ
ָר  ָהֵלין ֲעׂשָ ָרָגא ּבְ ִכיּפּוֵריַמְייֵתי ׁשְ א ְליֹוָמא ּדְ ּתָ ֵבין ֵריׁש ׁשַ    ,ה יֹוִמין ּדְ

יב ִזיָקא ָלא ָנׁשֵ ֵביָתא ּדְ    ,ְוִניְתֵלי ּבְ
יְך ְנהֹוֵריּה  יּה  -ִאי ָמׁשֵ ּתֵ יק ׁשַ ַמּסִ    .ֵניַדע ּדְ

ָבֵעי ַנֲעֵביד ִעיְסֵקי ֵניַדע ִאי ַמְצַלח ִעיְסֵקי ִאי ָלא  ,ּוַמאן ּדְ    -ּוָבֵעי ּדְ
י ּתַ  ַפר  ,ְרְנגֹוָלאִניְרּבֵ ין ְוׁשָ ּמִ ַמְצַלח -ִאי ׁשַ    .ֵניַדע ּדְ

אֹוְרָחא ָבֵעי ֵניּפּוק ּבְ ֵניַדע ִאי ָהַדר ְלֵביֵתיּה  ,ַהאי ַמאן ּדְ    –ּוָבֵעי ּדְ
ָבֲהָתא   ו,א ֵביָתא ּדְ ָבבּוָאה ^ִאם ָחֵזי  ,ֵניעּול ֵניקּום ּבְ בּוָאה ְלָבבּוָאה ּדְ ָאֵתי ְלֵביֵתיּה  -ּבָ   .ֵניַדע ּדְ

   
ָתא ִהיא    ,ְוָלאו ִמיּלְ

ֵליּה  ַרע ַמּזָ יּה ּוִמּתְ ְעּתֵ א ּדַ יְלָמא ָחְלׁשָ    .ּדִ
        
        

ֵייֲאַמר ֲאַמר ֲאַמר ֲאַמר              ::::ַאּבָ
ָתא ִהיא ֲאַמְרּתְ ִסיָמָנא ִמיּלְ א ּדַ ּתָ ָתא ִהיאַהׁשְ ֲאַמְרּתְ ִסיָמָנא ִמיּלְ א ּדַ ּתָ ָתא ִהיאַהׁשְ ֲאַמְרּתְ ִסיָמָנא ִמיּלְ א ּדַ ּתָ ָתא ִהיאַהׁשְ ֲאַמְרּתְ ִסיָמָנא ִמיּלְ א ּדַ ּתָ             ,,,,ַהׁשְ

א ּתָ אְיֵהא ָרִגיל ִאיִניׁש ְלֵמיַכל ֵריׁש ׁשַ ּתָ אְיֵהא ָרִגיל ִאיִניׁש ְלֵמיַכל ֵריׁש ׁשַ ּתָ אְיֵהא ָרִגיל ִאיִניׁש ְלֵמיַכל ֵריׁש ׁשַ ּתָ             ,,,,ָקָראָקָראָקָראָקָרא        ::::ְיֵהא ָרִגיל ִאיִניׁש ְלֵמיַכל ֵריׁש ׁשַ
ָיא ָיאְורּוּבְ ָיאְורּוּבְ ָיאְורּוּבְ             ,,,,ְורּוּבְ

י ְרּתִ יּכַ ְרּתִ יּכַ ְרּתִ יּכַ ְרּתִ             ,,,,ּכַ
            ,,,,ִסיְלָקאִסיְלָקאִסיְלָקאִסיְלָקא
            ....ְוַתְמֵריְוַתְמֵריְוַתְמֵריְוַתְמֵרי

        
ָיאר ְלהּו ר ְלהּו ר ְלהּו ר ְלהּו ֲאַמ ֲאַמ ֲאַמ ֲאַמ  ְרׁשְ             ::::ְלָבֵניּה ְלָבֵניּה ְלָבֵניּה ְלָבֵניּה     ַרב ְמׁשַ

כֹון יּה ַרּבְ ִעיתּו ְלֵמיַזל ְלִמְגַמר ַקּמֵ י ּבָ כֹוןּכִ יּה ַרּבְ ִעיתּו ְלֵמיַזל ְלִמְגַמר ַקּמֵ י ּבָ כֹוןּכִ יּה ַרּבְ ִעיתּו ְלֵמיַזל ְלִמְגַמר ַקּמֵ י ּבָ כֹוןּכִ יּה ַרּבְ ִעיתּו ְלֵמיַזל ְלִמְגַמר ַקּמֵ י ּבָ             ,,,,ּכִ
כֹון י ַרּבְ ָרא ַמְתִניִתין ַוֲהַדר עּולּו ַקּמֵ רּוסּו ֵמִעיּקָ כֹוןּגְ י ַרּבְ ָרא ַמְתִניִתין ַוֲהַדר עּולּו ַקּמֵ רּוסּו ֵמִעיּקָ כֹוןּגְ י ַרּבְ ָרא ַמְתִניִתין ַוֲהַדר עּולּו ַקּמֵ רּוסּו ֵמִעיּקָ כֹוןּגְ י ַרּבְ ָרא ַמְתִניִתין ַוֲהַדר עּולּו ַקּמֵ רּוסּו ֵמִעיּקָ             ,,,,ּגְ

כֹון  י ַרּבְ כֹון ְוִכי ָיְתִביתּו ַקּמֵ י ַרּבְ כֹון ְוִכי ָיְתִביתּו ַקּמֵ י ַרּבְ כֹון ְוִכי ָיְתִביתּו ַקּמֵ י ַרּבְ כֹון    ----ְוִכי ָיְתִביתּו ַקּמֵ ַרּבְ יּה ּדְ כֹוןֲחזּו ְלפּוּמֵ ַרּבְ יּה ּדְ כֹוןֲחזּו ְלפּוּמֵ ַרּבְ יּה ּדְ כֹוןֲחזּו ְלפּוּמֵ ַרּבְ יּה ּדְ             ,,,,ֲחזּו ְלפּוּמֵ
ֱאַמר ּנֶ ֱאַמרׁשֶ ּנֶ ֱאַמרׁשֶ ּנֶ ֱאַמרׁשֶ ּנֶ             ....(ישעיה ל, כ)(ישעיה ל, כ)(ישעיה ל, כ)(ישעיה ל, כ)    90""""ֶניָך רֹואֹות ֶאת מֹוֶריךָ ֶניָך רֹואֹות ֶאת מֹוֶריךָ ֶניָך רֹואֹות ֶאת מֹוֶריךָ ֶניָך רֹואֹות ֶאת מֹוֶריךָ ְוָהיּו ֵעיְוָהיּו ֵעיְוָהיּו ֵעיְוָהיּו ֵעי""""    ::::ׁשֶ

א  ַמְעּתָ ִריִסיתּו ׁשְ א ְוִכי ּגְ ַמְעּתָ ִריִסיתּו ׁשְ א ְוִכי ּגְ ַמְעּתָ ִריִסיתּו ׁשְ א ְוִכי ּגְ ַמְעּתָ ִריִסיתּו ׁשְ א    ----ְוִכי ּגְ רּוסּו ַעל ַמּיָ אּגְ רּוסּו ַעל ַמּיָ אּגְ רּוסּו ַעל ַמּיָ אּגְ רּוסּו ַעל ַמּיָ             ,,,,ּגְ
כֹון ַמְעּתְ ְמׁשֹוְך ׁשְ א ּתִ ֵכי ַמּיָ ָמׁשְ ִכי ֵהיִכי ּדְ כֹוןּדְ ַמְעּתְ ְמׁשֹוְך ׁשְ א ּתִ ֵכי ַמּיָ ָמׁשְ ִכי ֵהיִכי ּדְ כֹוןּדְ ַמְעּתְ ְמׁשֹוְך ׁשְ א ּתִ ֵכי ַמּיָ ָמׁשְ ִכי ֵהיִכי ּדְ כֹוןּדְ ַמְעּתְ ְמׁשֹוְך ׁשְ א ּתִ ֵכי ַמּיָ ָמׁשְ ִכי ֵהיִכי ּדְ             ....ּדְ

ָמָתא ְמַחְסָיא יְלֵקי ּדְ ָמָתא ְמַחְסָיאַאּקִ יְלֵקי ּדְ ָמָתא ְמַחְסָיאַאּקִ יְלֵקי ּדְ ָמָתא ְמַחְסָיאַאּקִ יְלֵקי ּדְ ִדיָתא    ,,,,ַאּקִ פּוְמּבְ ְדֵני ּדְ ִדיָתאְוָלא ַאּפַ פּוְמּבְ ְדֵני ּדְ ִדיָתאְוָלא ַאּפַ פּוְמּבְ ְדֵני ּדְ ִדיָתאְוָלא ַאּפַ פּוְמּבְ ְדֵני ּדְ             ....ְוָלא ַאּפַ
ָנא ַסְרָיא  יְלּדָ ָנא ַסְרָיא ָטב ּגִ יְלּדָ ָנא ַסְרָיא ָטב ּגִ יְלּדָ ָנא ַסְרָיא ָטב ּגִ יְלּדָ יֵפי    ,,,,ְלֵמיַכלְלֵמיַכלְלֵמיַכלְלֵמיַכלָטב ּגִ ָרֵמי ּכִ ָחא ּדְ יֵפיִמּכּוּתָ ָרֵמי ּכִ ָחא ּדְ יֵפיִמּכּוּתָ ָרֵמי ּכִ ָחא ּדְ יֵפיִמּכּוּתָ ָרֵמי ּכִ ָחא ּדְ         ....ִמּכּוּתָ

        
            
ה' ָרָמה ַקְרִני"""" י ּבַ ה ַוּתֹאַמר ָעַלץ ִלּבִ ל ַחּנָ ּלֵ ְתּפַ ה' ָרָמה ַקְרִניַוּתִ י ּבַ ה ַוּתֹאַמר ָעַלץ ִלּבִ ל ַחּנָ ּלֵ ְתּפַ ה' ָרָמה ַקְרִניַוּתִ י ּבַ ה ַוּתֹאַמר ָעַלץ ִלּבִ ל ַחּנָ ּלֵ ְתּפַ ה' ָרָמה ַקְרִניַוּתִ י ּבַ ה ַוּתֹאַמר ָעַלץ ִלּבִ ל ַחּנָ ּלֵ ְתּפַ         ....(שמואל א ב, א)(שמואל א ב, א)(שמואל א ב, א)(שמואל א ב, א)    91""""ַוּתִ

        
י    ----    """"ָרָמה ַקְרִניָרָמה ַקְרִניָרָמה ַקְרִניָרָמה ַקְרִני"""" ּכִ יְולֹא ָרָמה ּפַ ּכִ יְולֹא ָרָמה ּפַ ּכִ יְולֹא ָרָמה ּפַ ּכִ             ....ְולֹא ָרָמה ּפַ

ֶקֶרן  חּו ּבְ ְמׁשְ ּנִ לֹמֹה ׁשֶ ִוד ּוׁשְ ֶקֶרן ּדָ חּו ּבְ ְמׁשְ ּנִ לֹמֹה ׁשֶ ִוד ּוׁשְ ֶקֶרן ּדָ חּו ּבְ ְמׁשְ ּנִ לֹמֹה ׁשֶ ִוד ּוׁשְ ֶקֶרן ּדָ חּו ּבְ ְמׁשְ ּנִ לֹמֹה ׁשֶ ִוד ּוׁשְ ָכה ַמְלכּוָתם    ----ּדָ ָכה ַמְלכּוָתםִנְמׁשְ ָכה ַמְלכּוָתםִנְמׁשְ ָכה ַמְלכּוָתםִנְמׁשְ             ....ִנְמׁשְ
אּול ְוֵיהּוא ׁשֶ  אּול ְוֵיהּוא ׁשֶ ׁשָ אּול ְוֵיהּוא ׁשֶ ׁשָ אּול ְוֵיהּוא ׁשֶ ׁשָ ְך ׁשָ חּו ִמן ַהּפַ ְמׁשְ ְך ּנִ חּו ִמן ַהּפַ ְמׁשְ ְך ּנִ חּו ִמן ַהּפַ ְמׁשְ ְך ּנִ חּו ִמן ַהּפַ ְמׁשְ ָכה ַמְלכּוָתם    ----ּנִ ָכה ַמְלכּוָתםלֹא ִנְמׁשְ ָכה ַמְלכּוָתםלֹא ִנְמׁשְ ָכה ַמְלכּוָתםלֹא ִנְמׁשְ             ....לֹא ִנְמׁשְ

        
        

                                                        
ר ִלי ְוהוֹ ַוּיֹ  לגלגלגלג 89 ה ֲאׁשֶ ְרּדָ לֹמֹה ְבִני ַעל ַהּפִ ם ֶאת ׁשְ ְבתֶּ ֶכם ֶאת ַעְבֵדי ֲאדֵֹניֶכם ְוִהְרּכַ ֶלְך ָלֶהם ְקחּו ִעּמָ חֹוןאֶמר ַהּמֶ ם אֹתֹו ֶאל ּגִ   . ַרְדתֶּ

וֹ  לדלדלדלד ׁשּ ם ּבַ ָרֵאל ּוְתַקְעתֶּ ִביא ְלֶמֶלְך ַעל ִיׂשְ ם ָצדֹוק ַהּכֵֹהן ְוָנָתן ַהּנָ ח אֹתֹו ׁשָ לֹמֹהּוָמׁשַ ֶלְך ׁשְ ם ְיִחי ַהּמֶ  ָפר ַוֲאַמְרתֶּ

ֵנף עֹוד מֹוֶריָך ְוָהיּו ֵעיֶניָך רֹאֹות ֶאת מֹוֶריךָ  90   ְוָנַתן ָלֶכם ֲאדָֹני ֶלֶחם ָצר ּוַמִים ָלַחץ ְולֹא ִיּכָ
י ַעל אֹויְ  91 יהָוה ָרַחב ּפִ יהָוה ָרָמה ַקְרִני ּבַ י ּבַ ה ַוּתֹאַמר ָעַלץ ִלּבִ ל ַחּנָ ּלֵ ְתּפַ יׁשּוָעֶתךָ ַותִּ י ּבִ ַמְחתִּ י ׂשָ  ַבי ּכִ

 רש"י
   . צל לצלו:בבואה לבבואה

. דלא ליעביד ולאו מילתא היא
אייש הכי דלמא הוי סימא 
בישא ומצער פשיה ומיתרע 

   מזליה:
   . דלעת:קרא

. תלתן והי איכא דגדלי רוביא
   תקי:מהר ואיכא דמ

   . אשפות:קלקי
. ולא על אפדי דפומבדיתא

שלסטין היו כדאמרין בהעור 
והרוטב (חולין קכז.) 
פומבדיתאה אלוייך אשי 

   אושפיזך:
. דג קטן מוסרח גילדא סריא

כדאמרי' בפ''ק דמועד קטן (דף 
יא.) כוורא סמוך למיסרחיה 

   מעלי:
. אפילו מכותחא דרמי כיפי

כותח שהוא משובח וחזק 
בר את האבן כששופכין שמש

הימו ע''ג האבן אעפ''כ לא 
תאכלו הימו כדאמרי' בפ' אלו 
עוברין (פסחים מב.) שלשה 
דברים אמרו בכותח מטמטם 

   את הלב כו':
. סלע כדמתרגמין סלע כיפי

  כיפא:
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        ו, או, או, או, א .15
טֶֹרת"""" ם ֶאת ַהּקְ טֶֹרתַהְמַפטֵּ ם ֶאת ַהּקְ טֶֹרתַהְמַפטֵּ ם ֶאת ַהּקְ טֶֹרתַהְמַפטֵּ ם ֶאת ַהּקְ             ....""""ַהְמַפטֵּ
        

ָנן נּו ַרּבָ ָנןּתָ נּו ַרּבָ ָנןּתָ נּו ַרּבָ ָנןּתָ נּו ַרּבָ             ::::ּתָ
טֶֹרת"""" ם ֶאת ַהּקְ טֶֹרתַהְמַפטֵּ ם ֶאת ַהּקְ טֶֹרתַהְמַפטֵּ ם ֶאת ַהּקְ טֶֹרתַהְמַפטֵּ ם ֶאת ַהּקְ ּה         ::::ַהְמַפטֵּ ד ּבָ ּה ְלַלּמֵ ד ּבָ ּה ְלַלּמֵ ד ּבָ ּה ְלַלּמֵ ד ּבָ             ,,,,ְלַלּמֵ

יּבּור  יּבּור אֹו ְלמֹוְסָרּה ַלּצִ יּבּור אֹו ְלמֹוְסָרּה ַלּצִ יּבּור אֹו ְלמֹוְסָרּה ַלּצִ טּור    ––––אֹו ְלמֹוְסָרּה ַלּצִ טּורּפָ טּורּפָ טּורּפָ             ....ּפָ
ּה  ּה ְלָהִריַח ּבָ ּה ְלָהִריַח ּבָ ּה ְלָהִריַח ּבָ יב    ––––ְלָהִריַח ּבָ יבַחּיָ יבַחּיָ יבַחּיָ             ....ַחּיָ

ּה  ִריַח ּבָ ּה ְוַהּמֵ ִריַח ּבָ ּה ְוַהּמֵ ִריַח ּבָ ּה ְוַהּמֵ ִריַח ּבָ טּור            ––––ְוַהּמֵ טּורּפָ טּורּפָ טּורּפָ             ,,,,ּפָ

ַעל ּמָ א ׁשֶ ַעלֶאּלָ ּמָ א ׁשֶ ַעלֶאּלָ ּמָ א ׁשֶ ַעלֶאּלָ ּמָ א ׁשֶ             ....""""ֶאּלָ
        

ֵריַח  א ְמִעיָלה ּבְ ֵריַח ּוִמי ִאיּכָ א ְמִעיָלה ּבְ ֵריַח ּוִמי ִאיּכָ א ְמִעיָלה ּבְ ֵריַח ּוִמי ִאיּכָ א ְמִעיָלה ּבְ             ?!?!?!?!ּוִמי ִאיּכָ
ִזיְוָהָאַמר ְוָהָאַמר ְוָהָאַמר ְוָהָאַמר  ן ּפָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ן ֵלִויָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ַרּבִ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ּום     ַרּבִ ּום ִמׁשּ ּום ִמׁשּ ּום ִמׁשּ ָראִמׁשּ ר ַקּפָ             ::::ּבַ

            ,,,,קֹולקֹולקֹולקֹול
            ,,,,ּוַמְרֶאהּוַמְרֶאהּוַמְרֶאהּוַמְרֶאה

ּום ְמִעיָלה    ----ְוֵריַח ְוֵריַח ְוֵריַח ְוֵריַח  ֶהן ִמׁשּ ּום ְמִעיָלהֵאין ּבָ ֶהן ִמׁשּ ּום ְמִעיָלהֵאין ּבָ ֶהן ִמׁשּ ּום ְמִעיָלהֵאין ּבָ ֶהן ִמׁשּ             !!!!ֵאין ּבָ
        

ְמָרתֹו  ֲעֶלה ּתִ ּתַ ְמָרתֹו ֵריַח ַאַחר ׁשֶ ֲעֶלה ּתִ ּתַ ְמָרתֹו ֵריַח ַאַחר ׁשֶ ֲעֶלה ּתִ ּתַ ְמָרתֹו ֵריַח ַאַחר ׁשֶ ֲעֶלה ּתִ ּתַ ּום ְמִעיָלה    ----ֵריַח ַאַחר ׁשֶ ּום ְמִעיָלהֵאין ּבֹו ִמׁשּ ּום ְמִעיָלהֵאין ּבֹו ִמׁשּ ּום ְמִעיָלהֵאין ּבֹו ִמׁשּ             ....ֵאין ּבֹו ִמׁשּ
ה ִמְצָותוֹ  ֲעׂשָ ּנַ ָבר ַאַחר ׁשֶ ֲהֵרי ֵאין ְלָך ּדָ ה ִמְצָותוֹ ׁשֶ ֲעׂשָ ּנַ ָבר ַאַחר ׁשֶ ֲהֵרי ֵאין ְלָך ּדָ ה ִמְצָותוֹ ׁשֶ ֲעׂשָ ּנַ ָבר ַאַחר ׁשֶ ֲהֵרי ֵאין ְלָך ּדָ ה ִמְצָותוֹ ׁשֶ ֲעׂשָ ּנַ ָבר ַאַחר ׁשֶ ֲהֵרי ֵאין ְלָך ּדָ         ....ּומֹוֲעִלין ּבוֹ ּומֹוֲעִלין ּבוֹ ּומֹוֲעִלין ּבוֹ ּומֹוֲעִלין ּבוֹ     ,,,,ׁשֶ

            
ָמה ָלא ָמה ָלאַאּלָ ָמה ָלאַאּלָ ָמה ָלאַאּלָ             ????ַאּלָ

ּה  ית ִמְצָוָתּה ּומֹוֲעִלין ּבָ ַנֲעׁשֵ ן ּדְ ׁשֶ רּוַמת ַהּדֶ ּה ַוֲהֵרי ּתְ ית ִמְצָוָתּה ּומֹוֲעִלין ּבָ ַנֲעׁשֵ ן ּדְ ׁשֶ רּוַמת ַהּדֶ ּה ַוֲהֵרי ּתְ ית ִמְצָוָתּה ּומֹוֲעִלין ּבָ ַנֲעׁשֵ ן ּדְ ׁשֶ רּוַמת ַהּדֶ ּה ַוֲהֵרי ּתְ ית ִמְצָוָתּה ּומֹוֲעִלין ּבָ ַנֲעׁשֵ ן ּדְ ׁשֶ רּוַמת ַהּדֶ             !!!!ַוֲהֵרי ּתְ
        

ָהֵוי ּום ּדְ ָהֵויִמׁשּ ּום ּדְ ָהֵויִמׁשּ ּום ּדְ ָהֵויִמׁשּ ּום ּדְ ן    ::::ִמׁשּ ׁשֶ רּוַמת ַהּדֶ ןּתְ ׁשֶ רּוַמת ַהּדֶ ןּתְ ׁשֶ רּוַמת ַהּדֶ ןּתְ ׁשֶ רּוַמת ַהּדֶ ה     ,,,,ּתְ ה ּוִבְגֵדי ְכהּוּנָ ה ּוִבְגֵדי ְכהּוּנָ ה ּוִבְגֵדי ְכהּוּנָ ֶאָחד    ----ּוִבְגֵדי ְכהּוּנָ ִאים ּכְ ֵני ְכתּוִבים ַהּבָ ֶאָחדׁשְ ִאים ּכְ ֵני ְכתּוִבים ַהּבָ ֶאָחדׁשְ ִאים ּכְ ֵני ְכתּוִבים ַהּבָ ֶאָחדׁשְ ִאים ּכְ ֵני ְכתּוִבים ַהּבָ             ,,,,ׁשְ
ֶאָחד  ִאין ּכְ ֵני ְכתּוִבין ַהּבָ ֶאָחד ְוָכל ׁשְ ִאין ּכְ ֵני ְכתּוִבין ַהּבָ ֶאָחד ְוָכל ׁשְ ִאין ּכְ ֵני ְכתּוִבין ַהּבָ ֶאָחד ְוָכל ׁשְ ִאין ּכְ ֵני ְכתּוִבין ַהּבָ ִדים    ----ְוָכל ׁשְ ִדיםֵאין ְמַלּמְ ִדיםֵאין ְמַלּמְ ִדיםֵאין ְמַלּמְ             ....ֵאין ְמַלּמְ

        
ָנן ָנןָהִניָחא ְלַרּבָ ָנןָהִניָחא ְלַרּבָ ָנןָהִניָחא ְלַרּבָ             ,,,,ָהִניָחא ְלַרּבָ

י ּדֹוָסא  א ְלַרּבִ י ּדֹוָסא ֶאּלָ א ְלַרּבִ י ּדֹוָסא ֶאּלָ א ְלַרּבִ י ּדֹוָסא ֶאּלָ א ְלַרּבִ א ְלֵמיַמר    ----ֶאּלָ א ְלֵמיַמרַמאי ִאיּכָ א ְלֵמיַמרַמאי ִאיּכָ א ְלֵמיַמרַמאי ִאיּכָ             ????ַמאי ִאיּכָ
ַתְנָיא ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ             ::::ּדְ

ם"""""""" יָחם ׁשָ םְוִהּנִ יָחם ׁשָ םְוִהּנִ יָחם ׁשָ םְוִהּנִ יָחם ׁשָ ִניזָ     ----    (ויקרא טז, כג)(ויקרא טז, כג)(ויקרא טז, כג)(ויקרא טז, כג)    92""""ְוִהּנִ עּוִנין ּגְ טְּ ד ׁשֶ ִניזָ ְמַלּמֵ עּוִנין ּגְ טְּ ד ׁשֶ ִניזָ ְמַלּמֵ עּוִנין ּגְ טְּ ד ׁשֶ ִניזָ ְמַלּמֵ עּוִנין ּגְ טְּ ד ׁשֶ             ....ההההְמַלּמֵ

י ּדֹוָסא             ::::אֹוֵמראֹוֵמראֹוֵמראֹוֵמר    ַרּבִ
יִרין ֵהן ְלכֵֹהן ֶהְדיֹוט ׁשֵ יִרין ֵהן ְלכֵֹהן ֶהְדיֹוטּכְ ׁשֵ יִרין ֵהן ְלכֵֹהן ֶהְדיֹוטּכְ ׁשֵ יִרין ֵהן ְלכֵֹהן ֶהְדיֹוטּכְ ׁשֵ             ....ּכְ

ְלמּוד לֹוַמר ְלמּוד לֹוַמרּוַמה תַּ ְלמּוד לֹוַמרּוַמה תַּ ְלמּוד לֹוַמרּוַמה תַּ ם""""    ::::ּוַמה תַּ יָחם ׁשָ םְוִהּנִ יָחם ׁשָ םְוִהּנִ יָחם ׁשָ םְוִהּנִ יָחם ׁשָ             ????""""ְוִהּנִ

ּפּוִרים ַאֵחר יֹום ַהּכִ ֶהן ּבְ ׁש ּבָ ּמֵ תַּ ּלֹא ִיׁשְ ּפּוִרים ַאֵחרׁשֶ יֹום ַהּכִ ֶהן ּבְ ׁש ּבָ ּמֵ תַּ ּלֹא ִיׁשְ ּפּוִרים ַאֵחרׁשֶ יֹום ַהּכִ ֶהן ּבְ ׁש ּבָ ּמֵ תַּ ּלֹא ִיׁשְ ּפּוִרים ַאֵחרׁשֶ יֹום ַהּכִ ֶהן ּבְ ׁש ּבָ ּמֵ תַּ ּלֹא ִיׁשְ             !!!!""""ׁשֶ
        

ן ׁשֶ רּוַמת ַהּדֶ ָהֵוי ּתְ ּום ּדְ ןִמׁשּ ׁשֶ רּוַמת ַהּדֶ ָהֵוי ּתְ ּום ּדְ ןִמׁשּ ׁשֶ רּוַמת ַהּדֶ ָהֵוי ּתְ ּום ּדְ ןִמׁשּ ׁשֶ רּוַמת ַהּדֶ ָהֵוי ּתְ ּום ּדְ ִאין     ----ְוֶעְגָלה ֲערּוָפה ְוֶעְגָלה ֲערּוָפה ְוֶעְגָלה ֲערּוָפה ְוֶעְגָלה ֲערּוָפה     ,,,,ִמׁשּ ֵני ְכתּוִבין ַהּבָ ִאין ׁשְ ֵני ְכתּוִבין ַהּבָ ִאין ׁשְ ֵני ְכתּוִבין ַהּבָ ִאין ׁשְ ֵני ְכתּוִבין ַהּבָ ֶאָחד ׁשְ ֶאָחד ּכְ ֶאָחד ּכְ ֶאָחד ּכְ         ּכְ
ִדין.  ֶאָחד ֵאין ְמַלּמְ ִאין ּכְ ֵני ְכתּוִבין ַהּבָ ִדין. ְוָכל ׁשְ ֶאָחד ֵאין ְמַלּמְ ִאין ּכְ ֵני ְכתּוִבין ַהּבָ ִדין. ְוָכל ׁשְ ֶאָחד ֵאין ְמַלּמְ ִאין ּכְ ֵני ְכתּוִבין ַהּבָ ִדין. ְוָכל ׁשְ ֶאָחד ֵאין ְמַלּמְ ִאין ּכְ ֵני ְכתּוִבין ַהּבָ         ְוָכל ׁשְ

        
ן"""" ׁשֶ רּוַמת ַהּדֶ ןּתְ ׁשֶ רּוַמת ַהּדֶ ןּתְ ׁשֶ רּוַמת ַהּדֶ ןּתְ ׁשֶ רּוַמת ַהּדֶ         ????ַמאי ִהיאַמאי ִהיאַמאי ִהיאַמאי ִהיא    ----    """"ּתְ
            

ַתְנָיא ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ             ::::ּדְ
ַח """""""" ְזּבֵ מֹו ֵאֶצל ַהּמִ ַח ְוׂשָ ְזּבֵ מֹו ֵאֶצל ַהּמִ ַח ְוׂשָ ְזּבֵ מֹו ֵאֶצל ַהּמִ ַח ְוׂשָ ְזּבֵ מֹו ֵאֶצל ַהּמִ ִניָזה    ----    (ויקרא ו, ג)(ויקרא ו, ג)(ויקרא ו, ג)(ויקרא ו, ג)    93""""ְוׂשָ עּוִנין ּגְ טְּ ד ׁשֶ ִניָזהְמַלּמֵ עּוִנין ּגְ טְּ ד ׁשֶ ִניָזהְמַלּמֵ עּוִנין ּגְ טְּ ד ׁשֶ ִניָזהְמַלּמֵ עּוִנין ּגְ טְּ ד ׁשֶ             ....""""ְמַלּמֵ
        
        ????ַמאי ִהיאַמאי ִהיאַמאי ִהיאַמאי ִהיא    ----    """"ֶעְגָלה ֲערּוָפהֶעְגָלה ֲערּוָפהֶעְגָלה ֲערּוָפהֶעְגָלה ֲערּוָפה""""
            

ַתְנָיא ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ             ::::ּדְ
ַחלוְ וְ וְ וְ """""""" ּנָ ם ֶאת ָהֶעְגָלה ּבַ ַחלָעְרפּו ׁשָ ּנָ ם ֶאת ָהֶעְגָלה ּבַ ַחלָעְרפּו ׁשָ ּנָ ם ֶאת ָהֶעְגָלה ּבַ ַחלָעְרפּו ׁשָ ּנָ ם ֶאת ָהֶעְגָלה ּבַ             ––––    (דברים כא, ד)(דברים כא, ד)(דברים כא, ד)(דברים כא, ד)    94""""ָעְרפּו ׁשָ

ם םׁשָ םׁשָ םׁשָ             ....95""""ּה ּה ּה ּה ָת ָת ָת ָת ָר ָר ָר ָר בוּ בוּ בוּ בוּ א ְק א ְק א ְק א ְק ֵה ֵה ֵה ֵה תְּ תְּ תְּ תְּ     ––––    ׁשָ
        

                                                        
ם 92 יָחם ׁשָ בֹאֹו ֶאל ַהּקֶֹדׁש ְוִהּנִ ר ָלַבׁש ּבְ ד ֲאׁשֶ ְגֵדי ַהּבָ ט ֶאת ּבִ   ּוָבא ַאֲהרֹן ֶאל אֶֹהל מֹוֵעד ּוָפׁשַ
ר ּתֹ  93 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   אַכל ָהֵאׁש ֶאת ָהעָֹלה ַעל ַהּמִ
ם ֶאת הָ  94 ֵרַע ְוָעְרפּו ׁשָ ר לֹא ֵיָעֵבד ּבֹו ְולֹא ִיּזָ ַחלְוהֹוִרדּו ִזְקֵני ָהִעיר ַהִהוא ֶאת ָהֶעְגָלה ֶאל ַנַחל ֵאיָתן ֲאׁשֶ ּנָ   ֶעְגָלה ּבַ
ּטְ  מסורת הש"ס. גירסת וילא: 95 ד ׁשֶ ִניָזה)(ְמַלּמֵ   עּוִנין ּגְ

 רש"י
. בקטרת של ציבור ואם הריח בה

   פטור:
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   וכי קאמר מעל קודם לכן:
. דכתיב תרומת הדשן מועלין בה

   ושמו דמשמע שם תהא גיזתו:
. שם תהא שם את העגלה
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ָאַמר ָאַמרּוְלַמאן ּדְ ָאַמרּוְלַמאן ּדְ ָאַמרּוְלַמאן ּדְ ֶאָחד """"    ::::ּוְלַמאן ּדְ ִאים ּכְ ֵני ְכתּוִבין ַהּבָ ֶאָחד ׁשְ ִאים ּכְ ֵני ְכתּוִבין ַהּבָ ֶאָחד ׁשְ ִאים ּכְ ֵני ְכתּוִבין ַהּבָ ֶאָחד ׁשְ ִאים ּכְ ֵני ְכתּוִבין ַהּבָ ִדין    ––––ׁשְ ִדיןְמַלּמְ ִדיןְמַלּמְ ִדיןְמַלּמְ                 ----" " " " ְמַלּמְ
ִדין    ----ָהָכא ָהָכא ָהָכא ָהָכא  אי ֵאין ְמַלּמְ ִדיןַוּדַ אי ֵאין ְמַלּמְ ִדיןַוּדַ אי ֵאין ְמַלּמְ ִדיןַוּדַ אי ֵאין ְמַלּמְ             ,,,,ַוּדַ

ֵרי ִמיעּוֵטי ָהֵוי ּתְ ּום ּדְ ֵרי ִמיעּוֵטיִמׁשּ ָהֵוי ּתְ ּום ּדְ ֵרי ִמיעּוֵטיִמׁשּ ָהֵוי ּתְ ּום ּדְ ֵרי ִמיעּוֵטיִמׁשּ ָהֵוי ּתְ ּום ּדְ         : : : : ִמׁשּ
ׁשֶ  ְתרּוַמת ַהּדֶ ׁשֶ ּבִ ְתרּוַמת ַהּדֶ ׁשֶ ּבִ ְתרּוַמת ַהּדֶ ׁשֶ ּבִ ְתרּוַמת ַהּדֶ ִתיב    ––––ן ן ן ן ּבִ ִתיבּכְ ִתיבּכְ ִתיבּכְ מוֹ """"    ::::ּכְ מוֹ ְוׂשָ מוֹ ְוׂשָ מוֹ ְוׂשָ             ....ָלאָלאָלאָלא    ––––ִמיֵדי ַאֲחִריָנא ִמיֵדי ַאֲחִריָנא ִמיֵדי ַאֲחִריָנא ִמיֵדי ַאֲחִריָנא     ,,,,ִאיןִאיןִאיןִאין    ––––ָהֵדין ָהֵדין ָהֵדין ָהֵדין     (ויקרא ו, ג)(ויקרא ו, ג)(ויקרא ו, ג)(ויקרא ו, ג)    """"ְוׂשָ

י ֶעְגָלה ֲערּוָפה  ּבֵ י ֶעְגָלה ֲערּוָפה ּגַ ּבֵ י ֶעְגָלה ֲערּוָפה ּגַ ּבֵ י ֶעְגָלה ֲערּוָפה ּגַ ּבֵ ִתיב    ––––ּגַ ִתיבּכְ ִתיבּכְ ִתיבּכְ             ....ָלאָלאָלאָלא    ––––ִמיֵדי ַאֲחִריָנא ִמיֵדי ַאֲחִריָנא ִמיֵדי ַאֲחִריָנא ִמיֵדי ַאֲחִריָנא     ,,,,ִאיןִאיןִאיןִאין    ––––ֲערּוָפה ֲערּוָפה ֲערּוָפה ֲערּוָפה     (דברים כא, ו)(דברים כא, ו)(דברים כא, ו)(דברים כא, ו)    96"ָהֲערּוָפהָהֲערּוָפהָהֲערּוָפהָהֲערּוָפה""""    ::::ּכְ

                                                        
ַחל 96 רִֹבים ֶאל ֶהָחָלל ִיְרֲחצּו ֶאת ְיֵדיֶהם ַעל ָהֶעְגָלה ָהֲערּוָפה ַבּנָ   ְוכֹל ִזְקֵני ָהִעיר ַהִהוא ַהקְּ

 רש"י
. משמע היא אין הערופה

  אחריא לא:
  



34                                       ְּגָמָרא ְסדּוָרה        

        ו, או, או, או, א .16
ָנן נּו ַרּבָ ָנןּתָ נּו ַרּבָ ָנןּתָ נּו ַרּבָ ָנןּתָ נּו ַרּבָ             ::::ּתָ

טֶֹרת" יּטּום ַהּקְ ִרי  :ּפִ    ,ַהּצֳ
יּפוֹ     ,ֶרןְוַהּצִ

ָנה    ,ְוַהֶחְלּבְ
בֹוָנה  ְבִעים ָמֶנה -ְוַהּלְ ל ׁשִ ְבִעים ׁשֶ ָקל ׁשִ    .ִמׁשְ

   ,מֹור
   ,ּוְקִציָעה
יּבֹוֶלת    ,ׁשִ

   ,ֵנְרּדְ 
ר ָמֶנה -ְוַכְרּכֹום  ה ָעׂשָ ָ ׁשּ ל ׁשִ ר ׁשֶ ה ָעׂשָ ָ ׁשּ ָקל ׁשִ    .ִמׁשְ
ְט  ר -ַהּקֹוׁשְ ֵנים ָעׂשָ    .ׁשְ
ה –ִקיּלּוָפה  לֹׁשָ    ,ׁשְ

ָעה –מֹון ְוִקנָּ  ׁשְ   .תִּ
  

יָנה  ְרׁשִ ין -ּבֹוִרית ּכַ ָעה ַקּבִ ׁשְ    .תִּ
ָלָתא   -ֵיין ַקְפִריִסין  ין תְּ ָלָתא ַקּבִ    .ְסִאין תְּ

יק -ִאם ֵאין לֹו ֵיין ַקְפִריִסין  ְרָיין ַעתִּ    .ֵמִביא ֲחַמר ִחיּוַ
   .רֹוַבע –ֶמַלח ְסדֹוִמית 

ן  הּוא -ַמֲעֶלה ָעׁשָ ל ׁשֶ    .ּכָ
י ָנָת     :אֹוֵמר ןַרּבִ

ן  ְרּדֵ ת ַהּיַ יּפַ הּוא -ַאף ּכִ ל ׁשֶ    .ּכָ
  

ַבׁש  ּה ּדְ ָסָלּה  –ְוִאם ָנַתן ּבָ    .ּפְ
ל ַסְמָמֶניָה  ר ַאַחת ִמּכָ יב ִמיָתה -ִחיסֵּ    .ַחּיָ

  
ְמעֹון י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ִרי" ָטף - "ַהּצֳ ָרף ַהּנֹוֵטף ֵמֲעֵצי ַהּקְ א ׂשְ    .ֵאינֹו ֶאּלָ
ינָ  ְרׁשִ יּפֹוֶרן -ה ּבֹוִרית ּכַ ּה ֶאת ַהּצִ ִפין ּבָ ָ ׁשּ ֵהא ָנָאה ,ׁשֶ תְּ ֵדי ׁשֶ    .ּכְ
יּפֹוֶרן -ֵיין ַקְפִריִסין  ֹוִרין ּבֹו ֶאת ַהּצִ ׁשּ ה ,ׁשֶ ֵהא ַעּזָ תְּ ֵדי ׁשֶ    .ּכְ

   !ָיִפין ָלּה  -ַוֲהלֹא ֵמי ַרְגַלִים 

ׁש  ְקּדָ ֵאין ַמְכִניִסין ֵמי ַרְגַלִים ַלּמִ א ׁשֶ             ...."ֶאּלָ
        

יע לֵ  יע לֵ ְמַסּיַ יע לֵ ְמַסּיַ יע לֵ ְמַסּיַ י ֲחִניָנאְמַסּיַ ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ י ֲחִניָנאיּה ְלַרּבִ ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ י ֲחִניָנאיּה ְלַרּבִ ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ י ֲחִניָנאיּה ְלַרּבִ ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ             ....יּה ְלַרּבִ
ָאַמר ָאַמרּדְ ָאַמרּדְ ָאַמרּדְ ְהֶיה ָלֶכם"    ::::ּדְ             ––––    (שמות ל, לב)(שמות ל, לב)(שמות ל, לב)(שמות ל, לב)    97"קֶֹדׁש ִהיא קֶֹדׁש ּתִ

ּקֶֹדׁש  א ּבַ יָה לֹא ְיהּו ֶאּלָ ל ַמֲעׂשֶ ּקֶֹדׁש ּכָ א ּבַ יָה לֹא ְיהּו ֶאּלָ ל ַמֲעׂשֶ ּקֶֹדׁש ּכָ א ּבַ יָה לֹא ְיהּו ֶאּלָ ל ַמֲעׂשֶ ּקֶֹדׁש ּכָ א ּבַ יָה לֹא ְיהּו ֶאּלָ ל ַמֲעׂשֶ             ....ּכָ
        

            ::::ֵמיִתיֵביֵמיִתיֵביֵמיִתיֵביֵמיִתיֵבי
יׁש ְנָכָסיו" ְקּדִ    :ַהּמַ

יּבּור  נֹות ַהּצִ ָבִרים ָהְראּוִיין ְלָקְרּבְ ּה ּדְ ָכָרןִינָּ  -ְוָהיּו ּבָ ׂשְ ִנין ּבִ             ....(שקלים ד, ו)(שקלים ד, ו)(שקלים ד, ו)(שקלים ד, ו)    "ְתנּו ָלאּוּמָ
ָבִרים ָהְראּוִיין"ָהֵני ָהֵני ָהֵני ָהֵני              ????ַמאי ִניְנהוּ ַמאי ִניְנהוּ ַמאי ִניְנהוּ ַמאי ִניְנהוּ     ----    "ּדְ

ה  ֵהָמה ְוַחּיָ ה ִאי ּבְ ֵהָמה ְוַחּיָ ה ִאי ּבְ ֵהָמה ְוַחּיָ ה ִאי ּבְ ֵהָמה ְוַחּיָ ָנא ֵליּה     ----ִאי ּבְ ָנא ֵליּה ּתָ ָנא ֵליּה ּתָ ָנא ֵליּה ּתָ             !!!!ּתָ
ָמִנים ּוְסָלתֹות  ָמִנים ּוְסָלתֹות ִאי ֵיינֹות ׁשְ ָמִנים ּוְסָלתֹות ִאי ֵיינֹות ׁשְ ָמִנים ּוְסָלתֹות ִאי ֵיינֹות ׁשְ ָנא ֵליּה     ----ִאי ֵיינֹות ׁשְ ָנא ֵליּה ּתָ ָנא ֵליּה ּתָ ָנא ֵליּה ּתָ             !!!!ּתָ

א ָלאו ְקטֶֹרת א ָלאו ְקטֶֹרתֶאּלָ א ָלאו ְקטֶֹרתֶאּלָ א ָלאו ְקטֶֹרתֶאּלָ             !!!!ֶאּלָ
        

ְעָיאָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  י אֹוׁשַ             ::::ַרּבִ
יּתֶ  אֹוָתּה ַהּנִ יּתֶ ּבְ אֹוָתּה ַהּנִ יּתֶ ּבְ אֹוָתּה ַהּנִ יּתֶ ּבְ אֹוָתּה ַהּנִ ָכָרן ּבְ ׂשְ ִנים ּבִ ָכָרן ֶנת ָלאּוּמָ ׂשְ ִנים ּבִ ָכָרן ֶנת ָלאּוּמָ ׂשְ ִנים ּבִ ָכָרן ֶנת ָלאּוּמָ ׂשְ ִנים ּבִ         ֶנת ָלאּוּמָ

ַתְנָיא ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ ַתְנָיאּדְ             ::::ּדְ
טֶֹרת " ּה  -מֹוַתר ַהּקְ ין ּבָ    ?ֶמה ָהיּו עֹוׂשִ

ין ִנין    98ָהיּו ַמְפִריׁשִ ִלין אֹוָתּה ַעל ְמעֹות ָהאּוּמָ ִנין ּוְמַחּלְ ַכר ָהאּוּמָ    ,ׂשְ
ָכָרן ׂשְ ִנין ּבִ    ,ְונֹוְתִנין אֹוָתן ָלאּוּמָ

                                                        
מֹהּו קֶֹדׁש הּוא קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם 97 ְנּתֹו לֹא ַתֲעׂשּו ּכָ ר ָאָדם לֹא ִייָסְך ּוְבַמְתּכֻ ׂשַ   ַעל ּבְ
ה) וילא:הגהות הב"ח. גירסת  98 ּנָ  (ִמּמֶ

 "ירש
. שרף טף כדמפרש לקמן שרף [הוטף] הצרי

מעצי הקטף ושרף הייו מידי דמטף מן העץ 
   : }ָׁשָרף{וקורין גומא 

. שחלת דמתרגמין טופרא שחלקה צפורן
   כצפורן:

גלבי"א: שרף של סוג {. גלב''א חלבה
   : }כלך (צמח סוככי) [באיטלקית]

. חד הוא ובלעז שפיג''א שבולת רד
   : }אזוביוןאישפי"ג: {

   . בשם וזהו ששמו קמון:קילופה
   . סך הכל שס''ח מין:(ט' קבין)

. שבא ממקום ששמו קפרס ע''א יין קפריסין
בגליון יין קפריסין שעושין מקפרא של אילן 
   הוא ששמו קפרס כגון הצלף והקפרס מ''ר:

   : }שבו"ן: סבון{. סאבו''ן בורית
. הבא מאותו מקום ל''א עשב כרשיא

אירב"א {רא אירב''ה שוטי''א הק
שעושין  }שבוייר"א: עשב סבוי (סבוית)

   ממו בורית שקורין ספוי מפי הרב הגדול:
   . הקב:רובע

   . שם עשב:מעלה עשן
   . עשב הגדל על שפת הירדן:כיפת הירדן

. דכתיב כי כל שאור וכל דבש (ויקרא פסלה
   ב):

 . כי עייל ביוה''כ דכתיב (שם טז)חייב מיתה
ואל יבא בכל עת אל הקודש וגו' ולא ימות 
וגו' בזאת יבא אהרן וגו' וכי מעייל קטרת 
שלא כהלכתה ביאה ריקית היא וחייב 

   מיתה:
   . לפרושי אתא:רשב''ג
   . מושחין:ששפין

   . ששחורה היא:שתהא אה
   . שיהא ריחה חזק:שתהא עזה

   . שבעזרה היו מפטמין:למקדש
ליה (לברא . מדלא מפרש מסייע ליה כו'

בשעת שריית) סמים ויתו בה מי רגלים 
מסייע ליה דקאמר כל מעשיה בקדש 

   בעזרה:
. קיי''ל סתם הקדשות לבדק המקדיש כסיו

   הבית:
. והיו בהן דברים הראויין לקרבן ציבור

דקיי''ל המקדיש כסיו ויש בהן דבר הראוי 
למזבח איו יוצא מידי מזבח לעולם הראוי 

תו ליחיד הצריך קרבן ליחיד מוכרין או
והראוי לציבור א''א להקריבו דבעי לקותו 
מתרומת הקופות הילכך ותין אותה 
לאומין בשכרן ובגמרא מפרש באומי בית 
אבטיס שהיו וטלין קטרת במס' שקלים 

   בפרק התרומה מה היו עושין (הלכה ח):
. התם במסכת שקלים והי הא תא להו

   ראויין ליחיד כמו לצבור:
   . לאו דוקא:בהמה וחיה

. דאיו ראוי אלא לציבור אלא לאו קטרת
אלמא עושין קטרת מן החולין ובחוץ וקשיא 

   לר' יוסי בר' חיא:
. לעולם בקודש עשית באותה היתת כו'

   ולא הספיקו ללוקחה הימו עד שהקדישה:
. שבכל שה היה שאר מאותן מותר קטרת

ולא היה  ג' מים יתירין שכהן גדול מכיס
מקטיר אלא מלא חפיו ושאר המותר 
ואותו מותר לא היה ראוי לשה הבאה 
מיסן ואילך דיסן ראש השה דתרומת 
שקלים דאמרה תורה חדש והבא קרבן 
מתרומה חדשה במסכת ראש השה (דף ז.) 

   ומה היו עושין בו:
. מהקדש בדק הבית את שכר מפרישין

   האומין המחזקים את בדק הבית:
. את מותר זה על (מותר) מעות דכל חלליןומ

זמן שהיא בקדושתה אין רשאין לתתה 
לאומין דכל דבר שראוי למזבח איו יוצא 
מידי מזבח לעולם: ל''ג תי רב יהודה אלא 
ה''ג בכולהו מותרין תי חוזרין כו' והכא לא 
תי. והא מדתי בכולהו מותרין היתין 

' והכא לא לאומין חוזרין ולוקחין אותן כו
תי הכי מכלל דלאו בקטרת גמורה קמיירי 
אלא בשעשית חולין וקרי לה ראויין 
   לקרבות צבור ותיובתא דר' יוסי בר' חיא:
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הְוחֹוְזִרים ְולֹוְקִחין אֹוָתּה  רּוָמה ֲחָדׁשָ         ....(שקלים ד, ה)(שקלים ד, ה)(שקלים ד, ה)(שקלים ד, ה)    " ִמתְּ
        

            ::::ַרב יֹוֵסףַמְתִקיף ַלּה ַמְתִקיף ַלּה ַמְתִקיף ַלּה ַמְתִקיף ַלּה 
ֵני הּו מֹוָתרֹות ּתָ כּוּלְ ֵניָהא ּבְ הּו מֹוָתרֹות ּתָ כּוּלְ ֵניָהא ּבְ הּו מֹוָתרֹות ּתָ כּוּלְ ֵניָהא ּבְ הּו מֹוָתרֹות ּתָ כּוּלְ ה"    ::::ָהא ּבְ רּוָמה ֲחָדׁשָ             ,,,,"חֹוְזִרין ְולֹוְקִחין אֹוָתּה ִמתְּ

ֵני ֵניְוָהָכא ָלא ּתָ ֵניְוָהָכא ָלא ּתָ ֵניְוָהָכא ָלא ּתָ         !!!!ְוָהָכא ָלא ּתָ
            

א ָאַמר  א ָאַמר ֶאּלָ א ָאַמר ֶאּלָ א ָאַמר ֶאּלָ             ::::ַרב יֹוֵסףֶאּלָ
טֶֹרת ְמָמֵני ַהּקְ ֶאָחד ִמּסַ טֶֹרתּבְ ְמָמֵני ַהּקְ ֶאָחד ִמּסַ טֶֹרתּבְ ְמָמֵני ַהּקְ ֶאָחד ִמּסַ טֶֹרתּבְ ְמָמֵני ַהּקְ ֶאָחד ִמּסַ         ....ּבְ

        
            

ָנן נּו ַרּבָ ָנןּתָ נּו ַרּבָ ָנןּתָ נּו ַרּבָ ָנןּתָ נּו ַרּבָ             ::::ּתָ
מֹוָנה ָמֶנה " ים ּוׁשְ ִ ׁשּ לֹׁש ֵמאֹות ְוׁשִ ית ׁשְ   ְקטֶֹרת ָהְיָתה ַנֲעׂשֵ

ה  ֶנֶגד ְימֹות ַהַחּמָ ה ּכְ ָ ים ַוֲחִמׁשּ ִ ׁשּ לֹׁש ֵמאֹות ְוׁשִ   ׁשְ
יּפּוִרים  יֹום ַהּכִ דֹול ְמלֹא ָחְפָניו ּבְ ֶהן ַמְכִניס ּכֵֹהן ּגָ ּמֵ ה ָמִנין ְיֵתיִרין ׁשֶ לֹׁשָ   ׁשְ

ָאר ִניתֶּ  ְ ָכָרןְוַהׁשּ ׂשְ ִנין ּבִ             ...."ֶנת ָלאּוּמָ
        

ְדַתְנָיא ְדַתְנָיאּכִ ְדַתְנָיאּכִ ְדַתְנָיאּכִ             ::::ּכִ
טֶֹרת " ּה  -מֹוַתר ַהּקְ ין ּבָ    ?ֶמה ָהיּו עֹוׂשִ

ִנין ַכר ָהאּוּמָ ין ׂשְ    ,ַמְפִריׁשִ
ִנין ִלין אֹוָתּה ַעל ְמעֹות ָהאּוּמָ    ,ּוְמַחּלְ

ָכָרן ׂשְ ִנין ּבִ    ,ְונֹוְתִנין אֹוָתן ָלאּוּמָ

הְוחֹוְזִרין ְולֹוְקִחין אֹוָתּה  ּכָ ׁשְ רּוַמת ַהּלִ   ....(שקלים ד, ה)(שקלים ד, ה)(שקלים ד, ה)(שקלים ד, ה)    " ִמתְּ

  
  

ָנן   ,בו נּו ַרּבָ    :ּתָ
טֶֹרת " ִמין אֹוָתּה ַלֲחָצִאין -מֹוַתר ַהּקְ ָנה ָהיּו ְמַפטְּ ְבִעים ׁשָ ים אֹו ְלׁשִ ִ ׁשּ    .ַאַחת ְלׁשִ

ם ַלֲחָצִאין  יטֵּ ּפִ יב –ְלִפיָכְך ָיִחיד ׁשֶ    ,ַחּיָ
ְבֵרי  ְמ ּדִ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ּום  ִליֵאלַרּבָ ָאַמר ִמׁשּ ָגןׁשֶ    .ַהּסְ

ִליׁש ּוְרִביַע  י -ֲאָבל ׁשְ ַמְעתִּ    .לֹא ׁשָ
   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 

ּה ְוָהָיה ַמְכִניס ַמְתּכּוְנתָּ ן ּבְ ָכל יֹום ְמַתּקֵ    ."ּבְ
  

יע ֵליּה ְלָרָבא    ,ְמַסּיַ
ָאַמר     :ָרָבאּדְ
טֶֹרת מֹו ַלֲחָצִאין  99ּקְ ּטְ ּפִ יב –ׁשֶ    .ַחּיָ

ה" :ְכִתיבּדִ  ֲעׂשֶ ר ּתַ טֶֹרת ֲאׁשֶ ה - (שמות ל, לז) 100"ְוַהּקְ ֲעׂשֶ ּתַ ל ׁשֶ    .כָּ
ִים ין ָהַעְרּבַ ֲחִרית ּוְפָרס ּבֵ ׁשַ ָרס ּבְ ָעְבָדה ּפְ ר ּדְ   .ְוָהא ֶאְפׁשָ

  
   

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ָנה" ָ ׁשּ ֲעַמִים ּבַ ת ּפַ ׁשֶ ְכתֶּ    .ָהיּו ַמֲחִזיִרין אֹוָתּה ַלּמַ

ה  ימֹות ַהַחּמָ זּוָרה –ּבִ ׁש  ,ּפְ ְתַעּפֵ ּלֹא תִּ    .ׁשֶ
ִמים ׁשָ ימֹות ַהּגְ ּלֹא ָתפּוג ֵריָחּה  ,ְצבּוָרה – ּבִ ֵדי ׁשֶ    .ּכְ
הּוא ׁשֹוֵחק     ,ֵהיֵטב ָהֵדק ,ָהֵדק ֵהיֵטב :אֹוֵמר –ּוְכׁשֶ

ְבֵרי  ן יֹוָחָנןּדִ א יֹוֵסי ּבֶ    .ַאּבָ
לֹׁש ָמִנין ְיֵתיִרין    ,ְוׁשָ
דֹול ַמ  ֶהן ּכֵֹהן ּגָ ּמֵ ּפּוִריםׁשֶ יֹום ַהּכִ    ,ְכִניס ְמלֹא ָחְפָניו ּבְ

ּפּוִרים ְוׁשֹוֲחָקן ָיֶפה ָיֶפה ֶעֶרב יֹום ַהּכִ ת ּבְ ׁשֶ    ,נֹוֵתן אֹוָתּה ְלַמְכתֶּ
ה ּקָ ה ִמן ַהּדַ ּקָ ֵהא ּדַ תְּ ֵדי ׁשֶ    ."ּכְ

  
  
  
  

                                                        
ָחה) מסורת הש"ס. גירסת וילא: 99 ׁשְ ֶמן ַהּמִ   . ורבו הגירסאות כאן.(ׁשֶ

ה 100 ְהֶיה ְלָך ַליהֹוָ ּה לֹא ַתֲעׂשּו ָלֶכם קֶֹדׁש תִּ ְנתָּ ַמְתּכֻ ה ּבְ ֲעׂשֶ ר תַּ טֶֹרת ֲאׁשֶ   ְוַהקְּ

 רש"י
אלא אמר רב יוסף מאי ראויין 
. דקתי אחד מסממי הקטרת

   ולא קטרת פטומה:
. דהכי סליק שס''ח מין

חושבא דסממין דלעיל בורית 
עשן לאו סממין ויין ומעלה 

  יהו:
אחת לששים או לשבעים שה 
גרסין היו מפטמין אותה 

. שלא היה צריך לפטם לחצאין
אלא חצי שיעור משום דמותר 
דששים או שבעים שה סלקי 
לחצי שיעור הקטרת פעמים 
לששים פעמים לשבעים או 
סמוך להם לפי שאין כל 

   החפיים שוות:
. לשליש ולרביע לא שמעתי

ין המותר שמוים שהיו משה
שים או צ' או ק' שלא הוצרכו 
לפטם אלא שליש או רביע ויחיד 
   מי שפיטם שליש או רביע פטור:

. לישא דקרא אם במתכותה
היה רוצה לפטם הקטרת דבר 
יום ביומו עושה הילכך יחיד 
שלא פיטם אלא מה חייב: 
חצאין דרבא לאו דוקא אלא כל 

   דראוי להקטיר:
   . מפזרה:בזורה

. הממוה היטב הדק הדק היטב
  אומר כן לשוחק:
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ְדַתְנָיא    :כִּ
ה"" ּקָ ְלמּוד לֹוַמר - (ויקרא טז, יב) 101"ּדַ    ?ַמה תַּ

ָב  ה ָהֵדק" :ר ֶנֱאַמרַוֲהלֹא ּכְ ּנָ ַחְקּתָ ִמּמֶ    ,(שמות ל, לו) 102"ְוׁשָ
ְלמּוד לֹוַמר ה" :ַמה תַּ ּקָ    ?"ּדַ

ה ּקָ ה ִמן ַהּדַ ּקָ ֵהא ּדַ תְּ ֵדי ׁשֶ    ."ּכְ
  

   :ָאַמר ָמר
הּוא ׁשֹוֵחק " ׁשֶ    ."ָהֵדק ֵהיֵטב ,ֵהיֵטב ָהֵדק :אֹוֵמר –ּכְ

  
י יֹוָחָנן יע ֵליּה ְלַרּבִ    ,ְמַסּיַ

ָאַמר     :י יֹוָחָנןַרּבִ ּדְ
ִין יּבּור ַרע ַלּיַ ַהּדִ ם ׁשֶ ׁשֵ    ,כְּ

ִמים ׂשָ יּבּור ָיֶפה ַלּבְ ן ַהּדִ    .כֵּ
  

י יֹוָחָנןָאַמר     :ַרּבִ
ִסיַני ה ּבְ ר ַסְמָמִנין ֶנֶאְמרּו לֹו ְלמֹׁשֶ    .ַאַחד ָעׂשָ

  
   :ַרב הּוָנאֲאַמר 

   ?ַמאי ְקָרָאה
ים" ֵרי – (שמות ל, לד) 103"ַקח ְלָך ַסּמִ    .ּתְ
ָנהנָ " ֵחֶלת ְוֶחְלּבְ ה - "ָטף ּוׁשְ ָ    .ָהא ֲחִמׁשּ
ים"וְ  ה  "ַסּמִ ָ ָרה -ַאֲחִריֵני ֲחִמׁשּ    .ָהא ֲעׂשָ
ה"    .ָהא ַחד ְסֵרי -ַחד  "ּוְלבֹוָנה ַזּכָ
  

   :ְוֵאיָמא
ים" ָלל  - "ַסּמִ   כְּ
ָנה" ֵחֶלת ְוֶחְלּבְ ָרט – "ָנָטף ּוׁשְ    ,ּפְ
ים"    .ָחַזר ְוָכַלל - "ַסּמִ

ָלל ּוְפָר  ָרט -ט ּוְכָלל כְּ ֵעין ַהּפְ א כְּ ן ֶאּלָ ה ּדָ    ,ִאי ַאּתָ
ר ְועֹוֶלה ְוֵריחֹו נֹוֵדף יּטֵ ּקִ ָבר ׁשֶ ָרט ְמפֹוָרׁש ּדָ    ,ַמה ַהּפְ

ר ְועֹוֶלה ְוֵריחֹו נֹוֵדף יּטֵ ּקִ ָבר ׁשֶ ל ּדָ    !ַאף כָּ
  

יָמא ָרָטא :ְוִכי ּתֵ ן ִלְכּתֹוב ְקָרא ַחד ּפְ    ,ִאם כֵּ
   .יָלאיי ִמיְצַרְך ְצִריכֵ 

ַתב ָנָטף  ִאי כְּ    ,ִאין –ִמין ִאיָלן   :ֲהָוה ֲאִמיָנא -ּדְ
יּדּוֵלי ַקְרַקע     .ָלא –ֲאָבל ּגִ

ַתב ּום ָהִכי כְּ ֵחֶלת" :ִמׁשּ    ."ּוׁשְ
ַתב ֵחֶלת" :ְוִאי כְּ יּדּוֵלי ַקְרַקע     :ֲהָוה ֲאִמיָנא - "ּוׁשְ    ,ִאין –ּגִ

   .ֵאיָמא ָלא -ֲאָבל ִמין ִאיָלן 
ּום ָהכִ  ַתבִמׁשּ    ."ָנָטף" :י כְּ

  
ָנה"    ,ְלגּוֵפיּה ֲאָתא "ְוֶחְלּבְ

ֵריָחּה ָרע ֵני ׁשֶ    .ִמּפְ
  

ן ִמ     .ָנְפָקא ֵליּה  "ַקח ְלָך"ִאם כֵּ
  

ים"ְוֵאיָמא  ֵרין ִניְנהוּ  "ַסּמִ ְתָרֵאי ּתְ ים" ַקְדָמֵאי ,ּבָ "ַסּמִ    !כְּ
  

ֲהֵדי ֲהָדֵדי ים ּבַ ים ַסּמִ ן ִנְכּתֹוב ַסּמִ ָנה"ִנְכּתֹוב ְוסֹוף  ,ִאם כֵּ ֵחֶלת ְוֶחְלּבְ    ."ָנָטף ּוׁשְ
  
  

                                                        
ְפנֵ  101 ַח ִמּלִ ְזּבֵ ֲחֵלי ֵאׁש ֵמַעל ַהּמִ ה ּגַ ְחתָּ רֶֹכתְוָלַקח ְמלֹא ַהּמַ ית ַלּפָ ה ְוֵהִביא ִמּבֵ ּקָ ים ּדַ   י ְיהָֹוה ּוְמלֹא ָחְפָניו ְקטֶֹרת ַסּמִ
ה קֶֹדׁש ָקָדׁשִ  102 ּמָ ֵעד ְלָך ׁשָ ר ִאּוָ אֶֹהל מֹוֵעד ֲאׁשֶ ה ִלְפֵני ָהֵעֻדת ּבְ ּנָ ה ִמּמֶ ה ָהֵדק ְוָנַתתָּ ּנָ ַחְקתָּ ִמּמֶ ְהֶיה ָלֶכםְוׁשָ   ים תִּ
ה ַק  103 ַבד ִיְהֶיהַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֹׁשֶ ד ּבְ ה ּבַ ים ּוְלבָֹנה ַזּכָ ָנה ַסּמִ ֵחֶלת ְוֶחְלּבְ ים ָנָטף ּוׁשְ   ח ְלָך ַסּמִ

 רש"י
. במסכת מחות דיבור רע ליין

בפרק. כל הקרבות (דף פז.) זרק 
הגיד של שמרים הגזבר הקיש 
שהגזבר מקיש בקה למוציא 
היין ורומז לו ובלא דבור שרע 
הוא לסכים ולא היה מדבר בפיו 

   שהדבור רע ליין:
. ולעיל חשבו י''א י''א סמים

צרי צפורן חלבה ולבוה מר 
קציעה שבולת רד כרכום הרי ח' 
קושט קמון קילופה הרי י''א 
סממים אמרו לו למשה ולא 
יקבו אלא ד' וכל י''א דביעי 
יתיב ובלבד שיהא קוטר ועולה 
כדדרשין לקמן בכלל ופרט 

   כדברי ר' ישמעאל:
. כלומר ממאי ואימא סמים כלל

דקרא לחושבא אתא דילמא 
מידרש כלל ופרט [וכלל] לחוד ל

   הוא דאתא ולא למין י''א:
. שמתמר ועולה כמקל ולא קוטר

   יפציל לכאן ולכאן:
   . דהוא צרי:מין אילן

. אתא לאשמועין דאע''ג לגופה
   דריחיה רע משוין ליה לקטרת:

. דבכלל ופרט וכלל לחוד אם כן
בעי למידרשיה לא כתוב קרא 
סמים אלא קח לך הוה משמע 

לל אלא הכי קט ברישא סמים כ
וכתיב מי קח לך למידרש כלל 
ופרט וכלל לקוטר ועולה 

   כדלקמן ולמין י''א:
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ֵבי  ָמֵעאלּדְ י ִיׁשְ ֵני ַרּבִ    :ּתָ
ים"" ָלל – (שמות ל, לד) "ַסּמִ    .ּכְ

ָנה" ֵחֶלת ְוֶחְלּבְ ָרט – "ָנָטף ּוׁשְ    .ּפְ
ים"    .ָחַזר ְוָכַלל - "ַסּמִ

ָלל ּוְפָרט ּוְכָלל ָרט - ּכְ ֵעין ַהּפְ א ּכְ ן ֶאּלָ ה ּדָ    .ִאי ַאתָּ
ָרט ְמפֹוָרׁש ַמ  ר ְועֹוֶלה ְוֵריחֹו נֹוֵדף -ה ַהּפְ יטֵּ ּקִ ָבר ׁשֶ    ,ּדָ

ר ְועֹוֶלה ְוֵריחֹו נֹוֵדף יטֵּ ּקִ ָבר ׁשֶ ל ּדָ    .ַאף ּכָ
ָלל  א ּכְ    .ִראׁשֹון –ְכָלל ּכִ אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ

   ?ִראׁשֹון –ְפָרט ּכִ ּוְפָרט 
   !ָאַמְרתָּ ָלאו

ָלׁשוֹ     ,ן ַאֲחרֹוןָהא ֵאין ְלָך ָעֶליָך ָלדּון ּבְ

ָלׁשֹון ִראׁשֹון א ּבְ    ."ֶאּלָ
  

   :ָאַמר ָמר
ָלל " א ּכְ    .ִראׁשֹון –ְכָלל ּכִ אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ

   ?ִראׁשֹון –ְפָרט ּכִ ּוְפָרט 
   !ָאַמְרתָּ ָלאו

ָלׁשֹון ַאֲחרֹון    ,ָהא ֵאין ְלָך ָעֶליָך ָלדּון ּבְ
ָלׁשֹון ִראׁשֹון א ּבְ   ."ֶאּלָ

  
ָיא    ?ַמאי קּוׁשְ

ָיא ֵליּה ָהִכי  ים" :ָקא ָקׁשְ ְתָרֵאי "ַסּמִ י  ּבָ ֵרי כִּ ים"ּתְ ֵרין "ַסּמִ    !ַקְדָמֵאי ּתְ
ין ְדַשּנִ י כִּ ּנֵ ן ִנְכּתֹוב ְקָרא  ,ֲהַדר ְוׁשַ ִאם כֵּ ָנה'ּדְ ֵחֶלת ְוֶחְלּבְ ים ָנָטף ּוׁשְ ים ַסּמִ    '.ַסּמִ

  
ָרט "ּוַמאי     ?"ְפָרט ִראׁשֹוןּכִ ּפְ

  
ָיא ֵליּה     :ָהִכי ָקא ָקׁשְ

   ,"ָנָטף"ָיְלֵפי ִמן  -ִמיֵני ִאיָלנֹות 
ֵחֶלת"ָיְלֵפי ִמ  -ְוִגיּדּוֵלי ַקְרַקע     ,"ׁשְ

י ִמ  ה"ְוִליְלֵפי ַנּמִ ַחד ַצד "ְלבָֹנה ַזּכָ ַאְייֵתי ּבְ    ,ּדְ
ֵניֵתי ֵריחֹו נֹוֵדף :ּדְ ָבר ׁשֶ ֵאין קֹוֵטר ְועֹוֶלה ,ּדָ י ׁשֶ    !ְוַאף ַעל ּפִ

ן ִנְכּתוֹ  :ֲהַדר ֲאַמר ה"ב ְקָרא ִל ִאם כֵּ ּה  "ְלבָֹנה ַזּכָ ִמיְצֵעי ְוֵתיַלף ִמיּנַ   .ּבְ
   

ְתֵביּה  ה"ִאי כַּ ִמיְצֵעי  "ְלבָֹנה ַזּכָ ר -ּבְ ֵרי ָעׂשָ   !ָהְוָיין ּתְ
   

ן ה" :ִנְכּתֹוב ְקָרא ,ִאם כֵּ ִמיְצֵעי "ְלבָֹנה ַזּכָ ָנה"וְ  ,ּבְ   .ְלַבּסֹוף "ֶחְלּבְ
   

   :ָאַמר ֵריׁש ָלִקיׁש 
   ,ִמּגּוָפּה 

ׁשֹון ַמה     ?"ְקטֶֹרת"ּלְ
ּקֹוֵטר ְועֹוֶלה ָבר ׁשֶ    .ּדָ

  
  

ְזָנאָאַמר  ר ּבִ י ָחָנא ּבַ ְמעֹון ֲחִסיָדאָאַמר  ַרּבִ י ׁשִ    :ַרּבִ
ָרֵאל  ֵעי ִיׂשְ ּה ִמּפֹוׁשְ ֵאין ּבָ ֲעִנית ׁשֶ ל ּתַ ֲעִנית -כָּ    .ֵאיָנּה ּתַ

ָנה ֵריָחּה ַרע ֲהֵרי ֶחְלּבְ תּוב ִעם ַסְמ  ,ׁשֶ    .ָמֵני ְקטֶֹרתּוְמָנָאּה ַהכָּ
  

ֵיי    :ֲאַמר ַאּבָ
תֹו ַעל ֶאֶרץ ְיָסָדּה" :ֵמָהָכא    .(עמוס ט, ו) 104"ַוֲאֻגּדָ

  
  

                                                        
ֵני ָהָאֶרץ ְיה 104 ֵכם ַעל ּפְ ּפְ ׁשְ ם ַוּיִ תֹו ַעל ֶאֶרץ ְיָסָדּה ַהּקֵֹרא ְלֵמי ַהּיָ ַמִים ַמֲעלֹוָתיו ַוֲאֻגּדָ ָ מוֹ ַהּבֹוֶנה ַבׁשּ   ָוה ׁשְ

 רש"י
. מי. בעיא י''א דבי רבי ישמעאל

מדקתי או איו כו' וליכא 
למידרשיה אלא כדדריש ליה 

   ובעי קוטר ועולה:
. כולה מפרש כלל בכלל ראשון

  לקמיה:
הייו . ווילף מי מלבוה כו'

דפריך או איו אלא פרט אחרון 
דהייו לבוה בפרט ראשון מייתי 
מי דדמי ליה ולמעוטי דבר 
[שאין] ריחו ודף ולא קוטר 
ועולה אמרה לי כשאר פרטי 

   קמאי דמייתי מאי דדמי ליה:
. דכשאר פרטי מייתי ליה אם כן

כתביה במיצעי בהדי שאר פרטי 
   קמאי והייו דקאמר לאו:

ה הש''ס הא לאו וקפריך לי
. דאי כתבה ללבוה תירוצא הוא 

בהדי שאר פרטי בין שי הכללות 
הויין תרי סרי כגון סמים ב' וטף 
ושחלת וחלבה ולבוה הרי ו' 
וסמים כגדן הרי י''ב ולהכי לא 
כתבה בהדי פרט דלא תימא י''ב 

   בעין ולעולם גמר מייה:
. אם כן כתביה במקום חלבה

'א הן ושמע דשמע מייה די'
מייה דאפילו איו קוטר ועולה 
וכתב חלבה לבסוף דהא השתא 

   מיהא לאו מידי גמרין מייה:
. משמע שכולן ביחד אז ואגודתו

  על ארץ יסדה:
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        ו, בו, בו, בו, ב .17
ָחה" ׁשְ ֶמן ַהּמִ ׁשֶ ְך ּבְ    ."ְוַהסָּ
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ָחה" ׁשְ ֶמן ַהּמִ ׁשֶ ְך ּבְ    ,ִלְבֵהָמה  :ַהסָּ

טּור –ְוֵכִלים     .ּפָ
   ,ַלּגֹוִיים

ִתים  טּור -ְוַלּמֵ    ."ּפָ
  

ָלָמא ׁשְ ֵהָמה ְוֵכִלים" :ּבִ    – "ּבְ
ְכִתיב ר ָאָדם לֹא ִייָסךְ " :ּדִ ׂשַ    .ּוְבֵהָמה ְוֵכִלים ָלאו ָאָדם הּוא - (שמות ל, לב) 105"ַעל ּבְ

טּור  י ּפָ ִמית ֵליּה  -ֵמִתים ַנּמִ ֵכיָון ּדְ    .ֵמת ִמיְקֵרי ְוָלאו ָאָדם ,ּדְ
א ּגֹוִיים  אי  -ֶאּלָ טּור"ַאּמַ    !ָדם ִניְנהוּ ָהא ָא  ?"ּפָ

  
   ,ָלאיי

ְכִתיב ם" :ּדִ ן צֹאִני צֹאן ַמְרִעיִתי ָאָדם ַאּתֶ    .(יחזקאל לד, לא) 106"ְוַאּתֵ
ם ְקרּוִיין     ,"ָאָדם"ַאּתֶ
   .ְקרּוִיין ָאָדם -ְוֵאין ַהּגֹוִיים 

  
ִתיב ר ָאֶלף" :ְוָהכְּ ה ָעׂשָ ָ ׁשּ    !(במדבר לא, מ) 107"ְוֶנֶפׁש ָאָדם ׁשִ

  
   :ֲאַמר ֵליּה 

ֵהָמהַההוּ     .א ְלַאּפּוֵקי ּבְ
  

ִתיב דֹוָלה :ְוָהכְּ    ,ַוֲאִני לֹא ָאחּוס ַעל ִניְנֵוה ָהִעיר ַהּגְ
ֵרה ִרּבֹו ָאָדם ים ֶעׂשְ ּתֵ ה ִמׁשְ ּה ַהְרּבֵ ר ֶיׁש ּבָ   !(יונה ד, יא) 108"ֲאׁשֶ

  
ֵהָמה    .ַההּוא ְלַאּפּוֵקי ּבְ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

יּה ּדְ  א ַקּמֵ ּנָ ֵני ּתַ ְדָקּתָ י ֶאְלָעָזרכִּ    :ַרּבִ
נוֹ " ָסְך ֶיׁשְ נֹו ּבְ ׁשְ ּיֶ ל ׁשֶ    ,"ִייָסךְ ַבל "ּבְ  ּכָ

ָסְך  ֵאינֹו ּבְ    ."ִייָסךְ ַבל "ֵאינֹו ּבְ  -ְוָכל ׁשֶ
  
  
  

ְנָיא ִאיָדךְ     :ּתַ
ָחה" ׁשְ ֶמן ַהּמִ ׁשֶ ְך ּבְ    ,ִלְבֵהָמה  :ַהסָּ

   ,ְוֵכִלים
   ,ְלגֹוִיים

טּור –ּוֵמִתים     .ּפָ
  

   ,ִלְמָלִכים
י ֵמִאיר  - ֲהִניםּוְלכֹ יב ַרּבִ    .ְמַחּיֵ

י ְיהּוָדהוְ     .ּפֹוֵטר ַרּבִ
יב ה ָיסּוְך ִויֵהא ַחּיָ    ?ְוַכּמָ

י ֵמִאיר הּוא :אֹוֵמר ַרּבִ ל ׁשֶ    .ּכָ
י ְיהּוָדה ִית :אֹוֵמר ַרּבִ ּזַ    ."ּכַ

  
י ְיהּוָדה טּור" :ְוָהָאַמר ַרּבִ    !"ּפָ

  

                                                        
ר ָאָדם לֹא ִיי 105 ׂשַ מֹהּו קֶֹדׁש הּוא קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכםַעל ּבְ ְנּתֹו לֹא ַתֲעׂשּו ּכָ   ָסְך ּוְבַמְתּכֻ
ם ֲאִני ֱאלֵֹהיֶכם ְנֻאם ֲאדָֹני ְיהִוה 106 ן צֹאִני צֹאן ַמְרִעיִתי ָאָדם ַאתֶּ   ְוַאתֵּ
ים ָנֶפׁש  107 לֹׁשִ ַנִים ּוׁשְ ר ָאֶלף ּוִמְכָסם ַליהָֹוה ׁשְ ה ָעׂשָ ָ ׁשּ   ְוֶנֶפׁש ָאָדם ׁשִ
ר לֹא ָיַדע בֵּ ַוֲא  108 ֵרה ִרּבֹו ָאָדם ֲאׁשֶ ים ֶעׂשְ תֵּ ה ִמׁשְ ּה ַהְרּבֵ ר ֶיׁש ּבָ דֹוָלה ֲאׁשֶ הִני לֹא ָאחּוס ַעל ִניְנֵוה ָהִעיר ַהּגְ מֹאלֹו ּוְבֵהָמה ַרּבָ  ין ְיִמינֹו ִלׂשְ

 רש"י
. משום דכתיב לאפוקי בהמה

בהמה בההוא עייא דלא סגי 
   דלא קרי להו אדם:

. כל שהוא עובר כל שישו בסך
או אחרים כשהוא סך את עצמו 

שמצווה שלא יסוך משמן 
   המשחה לזר:

. מצווים אחרים ישו בבל ייסך
   עליו שלא לסוכו:

. לאחר למלכים וכהים גדולים
   שמשחו:
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י ְמָלכִ  ּבֵ י ְיהּוָדה ּגַ ַטר ַרּבִ י ּפָ    ,ים ְוכֲֹהִניםכִּ
י ֶהְדיֹוט  ּבֵ יב –ּגַ    .ְמַחּיֵ

  
ִליֵגי ַמאי ּפְ י ְיהּוָדה ּבְ י ֵמִאיר ְוַרּבִ   ?ַרּבִ

   
   :ַרב יֹוֵסףָאַמר 

ִליֵגי ָהא ּפְ    :ּבְ
  

י ֵמִאיר ָסַבר ר ָאָדם לֹא ִייָסךְ " :ַרּבִ ׂשַ ִתיב  (שמות ל, לב) 109"ַעל ּבְ   כְּ
ּנּו ַעל" :ּוְכִתיב ן ִמּמֶ ר ִיּתֶ    , (שמות ל, לג) 110"ָזר ַוֲאׁשֶ

יָכה  הּוא -ַמה ּסִ ל ׁשֶ    ,כָּ
הּוא -ַאף ְנִתיָנה  ל ׁשֶ    .כָּ

  

י ְיהּוָדה ָסַבר ִתיָנה ּדְ  "ַעל ָזר"ָיְלִפיַנן ְנִתיָנה ּדְ  :ְוַרּבִ    ',ָעְלָמא'ִמּנְ
ָעְלָמא  ִתיָנה ּדְ ִית –ַמה ּנְ ּזַ    ,כַּ
ַעל ָזר  ִית –ַאף ְנִתיָנה ּדְ ּזַ    .כַּ

  
ח ְמָלִכים ְוכֲֹהִנים ֲאָבל ִסיכָ  הּוא -ה ְלִמיְמׁשַ ל ׁשֶ ְבֵרי ַהּכֹל כָּ   .ּדִ

  
   

   :ַרב יֹוֵסףְוָאַמר 
י ְמָלִכים ְוכֲֹהִנים ּבֵ י ְיהּוָדה ּגַ י ֵמִאיר ְוַרּבִ ִליֵגי ַרּבִ ַמאי ּפְ    ?ּבְ

  
י ֵמִאיר ָסַבר ּנּו ַעל ָזר"   :ַרּבִ ן ִמּמֶ ר ִיּתֶ ִתיב (שמות ל, לג) "ַוֲאׁשֶ    ,כְּ

א ָזִרים ִניְנהוּ ּוֶמ  ּתָ    .ֶלְך ְוכֵֹהן ַהׁשְ
י ְיהּוָדה ָסַבר תֹו ְוַעד סֹופוֹ   :ְוַרּבִ ִחּלָ א ָזר ִמּתְ ִאיכָּ ֵעיַנן ַעד ּדְ    ,ּבָ

ָרא ָלאו ָזִרים ֲהווּ  -ּוֶמֶלְך ְוכֵֹהן    .ֵמִעיּקָ
  

יֲאַמר  ַרב ַאּמִ ֵריּה ּדְ י ִאיָקא ּבְ    :ַרּבִ
   :ְוָאְזדּו ְלַטְעַמְייהוּ 

ַתְניָ     :אּדְ
רּוָמה"   ז,א תְּ ָרֵאל ְוָאְכָלה ּבַ את ְלִיׂשְ ֵ יׂשּ ּנִ ת ּכֵֹהן ׁשֶ ֶרן   :ּבַ ֶמת ַהּקֶ ּלֶ    ,ְמׁשַ

ֶמת ֶאת ַהחֹוֶמׁש  ּלֶ    ,ְוֵאיָנּה ְמׁשַ
ֵריָפה ׂשְ    .ּוִמיָתָתּה ּבִ

סּוִלין ת ְלֶאָחד ִמן ַהּפְ ֶמת   :ִניסֵּ ּלֶ    ,ֶקֶרן  ְמׁשַ
   .ָוחֹוֶמׁש 

ֶחֶנק    ,ּוִמיָתָתּה ּבְ
י ֵמִאירְבֵרי ּדִ     .ַרּבִ
   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 

ֶרן   :ַאַחת זֹו ְוַאַחת זוֹ  ֶמת ַהּקֶ ּלֶ    ,ְמׁשַ
ֶמת ַהחֹוֶמׁש  ּלֶ    ,ְוֵאיָנּה ְמׁשַ

ֵריָפה ׂשְ   .(תרומות ז, ב) "ּוִמיָתָתּה ּבִ
  

   :ַרב יֹוֵסףָאַמר 
ָחה ׁשְ ֶמן ַהּמִ ְנִתיַנת ׁשֶ י ,ַמְחלֹוֶקת ּבִ ּנֵ ׁשַ יּנּוֵיי ּדְ    .ַנןּוְבׁשִ

ָעְלָמא  ְבֵרי ַהּכֹל -ֲאָבל ְנִתיָנה ּדְ ִית :ּדִ ּזַ    .כַּ
  
  
  

                                                        
מֹהּו קֶֹדׁש הּוא קֶֹד  109 ְנּתֹו לֹא ַתֲעׂשּו ּכָ ר ָאָדם לֹא ִייָסְך ּוְבַמְתּכֻ ׂשַ   ׁש ִיְהֶיה ָלֶכםַעל ּבְ
יו 110 ּנּו ַעל ָזר ְוִנְכַרת ֵמַעּמָ ן ִמּמֶ ר ִיתֵּ מֹהּו ַוֲאׁשֶ ר ִיְרַקח ּכָ   ִאיׁש ֲאׁשֶ

 רש"י
. דלא אשכחן מה סיכה כל שהוא

שיעור בסיכה אף תיה כל 
שהוא אף על גב דתיה בעלמא 

   כזית כדמפרש לקמן:
. דגמרין תיה בעלמא כזית

ה דותן לכהן את הקדש מתי
דכתיב ביה אכילה (ויקרא כב) 
ואיש כי יאכל קדש וכל אכילה 

   כזית:
. דהא מעיקרא לאו זרים הם

  משחו מתחלה:
. ואיה ששאת לישראל

משלמת חומש. דלא זרה שהרי 
לא תחללה שאם ימות בעלה 
ותשא לכהן אוכלת או אם זרע 

   אין לה הדרא לתרומה:
   :. אשם ל''גמשלמת כו'

. ורבי מאיר ומיתתה בחק
לטעמיה דאע''ג דמעיקרא לאו 
זרה היא השתא מיהא זרה 

   הויא:
   . דבעין זר מתחלתו:אחת זו כו'

. הייו רבי יהודה בר וחכמים
   פלוגתיה:

. דטעמיה דר''מ ובשויי דשין
   משום דאיתקש לסיכה:

. כגון לא יתן אבל תיה דעלמא
עליה לבוה דמחת חוטא בכזית 

ילפין מותן לכהן את הקדש ד
(ויקרא כב) והכי מפרשא בפרק 
כל המחות באות מצה (מחות 

  ט:):
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   :ּגּוָפא

יּה ּדְ  א ַקּמֵ ּנָ ֵני ּתַ י ֶאְלָעָזרּתָ    :ַרּבִ
נוֹ " ָסְך ֶיׁשְ נֹו ּבְ ׁשְ ּיֶ ל ׁשֶ    ,"ִייָסךְ ַבל "ּבְ  ּכָ

ָסְך  ֵאינֹו ּבְ    ."ִייָסךְ ַבל "ֵאינֹו ּבְ  -ְוָכל ׁשֶ
  

   :ֲאַמר ֵליּה 
ּפִ     !יר ָקֲאַמְרּתְ ׁשַ

ִתיב (שמות ל, לב) 111"לֹא ִייָסךְ "    ,כְּ
יּה     .לֹא ָיִסיךְ  :ְוָקֵרי ּבֵ

  
  

ֵני  יּה ּדְ  ַרב ֲחַנְנָיהּתָ    :ָרָבאַקּמֵ
ֵני ֵמָעיו" ַעל רֹאׁשֹו ְוָנַתן ַעל ּבְ ָחה ׁשֶ ׁשְ ֶמן ַהּמִ ֶ ַטל ִמׁשּ ּנָ דֹול ׁשֶ ִין ְלכֵֹהן ּגָ    ,ִמּנַ

יב הּוא ַחּיָ ִין ׁשֶ    ?ִמּנַ
ֱאַמר ּנֶ ר ָאָדם לֹא ִייָסךְ " :ׁשֶ ׂשַ    .(שמות ל, לב) "ַעל ּבְ

  
ָרָבאֲאַמר ֵליּה  ֵריּה ּדְ ילְ  ַרב ַאָחא ּבְ    :ַרב ַאׁשִ

ָנא ֵמָהא    :ַמאי ׁשְ
ַתְנָיא    :ּדְ

ׁש " ל ּבֹו ְוֵאינֹו חֹוׁשֵ ָרֵאל ִמְתַעּגֵ ּתֹו ִיׂשְ ן ּבִ רּוָמה ּבֶ ל תְּ ֶמן ׁשֶ ׁשֶ ְך ּבְ סָּ    ?"ּכֵֹהן ׁשֶ
  
   :ַמר ֵליּה ֲא 

ֻלהּו"ָהָתם  י ְיַחּלְ ִתיב (ויקרא כב, ט) 112"ּוֵמתּו בֹו ּכִ    .כְּ
ִחיל ֵליּה ָהא ִאיּתַ ַחּלְ יָון ּדְ    .כֵּ

ָחה ׁשְ ֶמן ַהּמִ י ׁשֶ ּבֵ ִתיב ,ֲאָבל ּגַ ַחת ֱאלָֹהיו ָעָליו" :כְּ ֶמן ִמׁשְ י ֵנֶזר ׁשֶ    .(במדבר ו, ז) 113"ּכִ
ָחה ַקְרֵייּה ַרֲחָמָנא ֶמן ִמׁשְ ִחילּדְ  ,ׁשֶ ִאיָתא ָעָליו ָלא ִאיּתַ ב ּדְ   .ַאף ַעל ּגַ

  
  
   

                                                        
מֹהּו קֶֹדׁש הּוא קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם 111 ְנּתֹו לֹא ַתֲעׂשּו ּכָ ר ָאָדם לֹא ִייָסְך ּוְבַמְתּכֻ ׂשַ   ַעל ּבְ
אּו ָע  112 י ְולֹא ִיׂשְ ַמְרתִּ ְמרּו ֶאת ִמׁשְ םְוׁשָ ׁשָ ה ְמַקּדְ ֻלהּו ֲאִני ְיהֹוָ י ְיַחּלְ   ָליו ֵחְטא ּוֵמתּו בֹו ּכִ
י ֵנֶזר ֱאלָֹהיו ַעל רֹאׁשוֹ  113 מָֹתם ּכִ א ָלֶהם ּבְ ּמָ   ְלָאִביו ּוְלִאּמֹו ְלָאִחיו ּוְלַאחֹתֹו לֹא ִיּטַ

 רש"י
. בשי יודין שדי לא ייסך כתיב

חדא לתוך התיבה וקרי לא יסיך 
דמשמע מי שמצווה שלא יסיך 
לא לעצמו ולא לאחרים מצווה 
אחר עליו שלא לסוכו ועובד 

   כוכבים לאו בר מצוה הוא:
בן בתו ישראל מתעגל  כהן שסך

. ופי' כהן שסך את עצמו בו כו'
שמן יכול בן בתו ישראל לבא 
להתעגל בו ואפילו גדול ושף 
עצמו באבי אמו ואיו חושש 
אלמא כיון דבטלה בהתירא 
בטלה והכי תיא בהדיא 
בתוספתא דמסכת תרומות (פרק 
י') סך כהן את עצמו שמן של 
תרומה ומביא בן בתו ישראל 

גביו ובן בתו ישראל  ומעגלו על
דקט משום דרגיל אצלו והוא 

  הדין לאחריי:
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יִבין ַעל ְזדֹונֹו     ,,,,ַעל ֵאּלוּ ַעל ֵאּלוּ ַעל ֵאּלוּ ַעל ֵאּלוּ """" יִבין ַעל ְזדֹונֹו ַחּיָ יִבין ַעל ְזדֹונֹו ַחּיָ יִבין ַעל ְזדֹונֹו ַחּיָ ֵרת    ––––ַחּיָ ֵרתּכָ ֵרתּכָ ֵרתּכָ             ,,,,ּכָ

ְגָגתֹו  ְגָגתֹו ְוַעל ׁשִ ְגָגתֹו ְוַעל ׁשִ ְגָגתֹו ְוַעל ׁשִ את    ––––ְוַעל ׁשִ אתַחטָּ אתַחטָּ אתַחטָּ             ....ַחטָּ
ֶהם  ּלָ ֶהם ְוַעל לֹא הֹוַדע ׁשֶ ּלָ ֶהם ְוַעל לֹא הֹוַדע ׁשֶ ּלָ ֶהם ְוַעל לֹא הֹוַדע ׁשֶ ּלָ לּוי    ----ְוַעל לֹא הֹוַדע ׁשֶ ם תָּ לּויָאׁשָ ם תָּ לּויָאׁשָ ם תָּ לּויָאׁשָ ם תָּ             ....ָאׁשָ

יו ש ְוָקָדׁשָ א ִמְקּדָ יוחּוץ ִמן ַהְמַטּמֵ ש ְוָקָדׁשָ א ִמְקּדָ יוחּוץ ִמן ַהְמַטּמֵ ש ְוָקָדׁשָ א ִמְקּדָ יוחּוץ ִמן ַהְמַטּמֵ ש ְוָקָדׁשָ א ִמְקּדָ             ,,,,חּוץ ִמן ַהְמַטּמֵ
עֹוֶלה ְויוֹ  הּוא ּבְ ֵני ׁשֶ עֹוֶלה ְויוֹ ִמּפְ הּוא ּבְ ֵני ׁשֶ עֹוֶלה ְויוֹ ִמּפְ הּוא ּבְ ֵני ׁשֶ עֹוֶלה ְויוֹ ִמּפְ הּוא ּבְ ֵני ׁשֶ             ,,,,ֵרדֵרדֵרדֵרדִמּפְ

י ֵמִאירְבֵרי ּדִ    ".ַרּבִ
  

ֵני יו" :ָקּתָ ׁש ְוָקָדׁשָ א ִמְקּדָ ַטּמֵ יק ֵליּה  - "חּוץ ִמּמְ אי ַמּפִ   ?ִמּמַ
   

ֵני יו" :ָהִכי ָקּתָ ׁש ְוָקָדׁשָ א ִמְקּדָ ַטּמֵ לּוי חּוץ ִמּמְ ם ּתָ ֵאין ֵמִביא ָאׁשָ    ."ׁשֶ
  

י ָעַבר ָעָליו יֹום ַהכִּ  :ְוִניְתֵני ַנּמִ י ׁשֶ לּויחּוץ ִמּמִ ם ּתָ ֵאין ֵמִביא ָאׁשָ    !יּפּוִרים ׁשֶ
  

   :ֵריׁש ָלִקיׁש ֲאַמר 
את ִאיֵתיּה ְלַחּטָ ֵני ֵהיָכא ּדְ י ָקּתָ ְטֵריּה  ,כִּ    .ְוַרֲחָמָנא ּפַ

ר ֵליּה  ּפֶ ָקא כִּ את ּדְ יּפּוִרים ֵליֵתיּה ְלַחּטָ    .ָעַבר ָעָליו יֹום ַהכִּ
  

י יֹוָחָנן    :ָאַמר ַרּבִ
ָקָאַמ  ְמַבֵעט ּדְ ר :רּבִ ּפּוִרים ְמַכּפֵ    ,ֵאין יֹום ַהכִּ

לּוי ם ּתָ ֵעי ְלַאְיתֹוֵיי ָאׁשָ יּפּוִרים ּבָ ַתר יֹום ַהכִּ יּה ּבָ ִאי ָהַדר ּבֵ    .ּדְ
  

   ?ְוֵריׁש ָלִקיׁש 
  

י :ָסַבר יּפּוִרים ,ְמַבֵעט ַנּמִ ר ָעֵליּה יֹום ַהכִּ   .ְמַכּפֵ
   

א    :ּוִבְפלּוְגּתָ
ר ִלי ַח " :ָהאֹוֵמר ּפֵ אִתילֹא ִיְתכַּ    ".ּטָ

ֵיי ֶרת :ָאַמר ַאּבָ    .ֵאיָנּה ְמַכּפֶ
ֶרת :ָאַמר ָרָבא    .ְמַכּפֶ

  
ָאַמר יְקַרב  :ֵהיָכא ּדְ ִליֵגי -לֹא ּתִ י ָעְלָמא ָלא ּפְ כּוּלֵ ֶרת   :ּדְ לֹא ְמַכּפֶ    ,ּדְ

ְכִתיב   .(ויקרא א, ג) 114"ַיְקִריב אֹותֹו ִלְרצֹונוֹ " :ּדִ
ִליֵגי י ּפְ ָאַמר ,כִּ יְקַרב" :ּדְ ר ,ּתִ ַכּפֵ    ".ְולֹא ּתְ

ֵיי ֶרת :ָאַמר ַאּבָ ָהא ָאַמר ,ֵאין ְמַכּפֶ ר :ּדְ ַכּפֵ    .לֹא ּתְ
ֶרת :ָאַמר ָרָבא ָאַמר ,ְמַכּפֶ יָון ּדְ יְקַרב :כֵּ יָלא ָאֵתי ,ּתִ ָרה ִמּמֵ ּפָ   .כַּ

   
יּה     .ָרָבאַוֲהַדר ּבֵ

  
ְדַתְנָיא    :כִּ

ִב " ר ַעל ׁשָ יּפּוִרים ְמַכּפֵ ִביןָיכֹול ְיֵהא יֹום ַהּכִ ֵאין ׁשָ    ?ין ְוַעל ׁשֶ
ִריןוְ   הֹוִאיל  :ְוִדין הּוא ם ְמַכּפְ את ְוָאׁשָ    ,ַחטָּ

ר יּפּוִרים ְמַכּפֵ    .ְויֹום ַהּכִ
ם  את ְוָאׁשָ ִבין -ַמה ַחטָּ ָ א ַעל ַהׁשּ ִרין ֶאּלָ    ,ֵאין ְמַכּפְ
יּפּוִרים  ִבין -ַאף יֹום ַהּכִ ָ א ַעל ַהׁשּ ר ֶאּלָ    .ֵאין ְמַכּפֵ

   !לֹא
ם ִאם ָאַמ  את ְוָאׁשָ ַחטָּ ֹוֵגג -ְרתָּ ּבְ ׁשּ ִזיד ּכַ ִרין ַעל ַהּמֵ ֵאין ְמַכּפְ    ,ׁשֶ

יּפּוִרים  יֹום ַהּכִ ֹוֵגג -ּתֹאַמר ּבְ ׁשּ ִזיד ּכַ ר ַעל ַהּמֵ ַכּפֵ ּמְ    !ׁשֶ
ֹוֵגג  ׁשּ ִזיד ּכַ ר ַעל ַהּמֵ ִבין -ְוהֹוִאיל ּוְמַכּפֵ ֵאין ׁשָ ִבין ְוַעל ׁשֶ ר ַעל ׁשָ    !ְמַכּפֵ

ְלמּוד ל ק (ויקרא כג, כז) 115"ַאךְ " :ֹוַמרתַּ    ."ִחּלֵ
ִבין"ַמאי  ֵאין ׁשָ ִבין ְוׁשֶ    ?"ׁשָ

ִבין" :ִאֵליָמא ִבין" ,ׁשֹוֵגג – "ׁשָ    ,ֵמִזיד – "לֹא ׁשָ

                                                        
ַתח אֶֹהל מֹוֵע  114 ִמים ַיְקִריֶבּנּו ֶאל ּפֶ ָקר ָזָכר תָּ נֹו ִמן ַהּבָ הִאם עָֹלה ָקְרּבָ   ד ַיְקִריב אֹתֹו ִלְרצֹנֹו ִלְפֵני ְיהֹוָ
יֶתם ֶאת ַנְפׁשֵֹתיכֶ  115 ִרים הּוא ִמְקָרא קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ְוִעּנִ ּפֻ ה יֹום ַהּכִ ִביִעי ַהזֶּ ְ ָעׂשֹור ַלחֶֹדׁש ַהׁשּ הַאְך ּבֶ ה ַליהֹוָ ֶ ם ִאׁשּ   ם ְוִהְקַרְבתֶּ

 רש"י
. שאין שאיו מביא אשם תלוי

אשם תלוי בא אלא על ספק 
חטאת קבועה כדמפרש בפ' 

   בתרא (לקמן כה.):
. ביוה''כ דאמר לא מתי' במבעט

תכפר עליו משום הכי לא תי 
   ליה:

   . שלא יכפר:ודין הוא
ו בעין: . דלרצואלא על השבין

אשם לאו דוקא קט דהא 
אשכחן אשם אמזיד בפרק שי 
(לקמן ח:) ד' מביאין על הזדון: 
אך בעשור לחדש יוה''כ הוא: 
חלק יום כפור לשבין ולא 

   לשאין שבין:
. דקתי אין מכפרין מאי שבין

   אלא על השבין:
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ֵני ם !לֹא" :ָהא ָקּתָ את ְוָאׁשָ ַחטָּ    !"ִאם ָאַמְרתָּ ּבְ
  

א י ָהא ּדְ  ,ֶאּלָ אכִּ י יֹוָחָנןָאַמר  עּוּלָ    :ַרּבִ
   ,ָאַכל ֵחֶלב

ן    ,ְוִהְפִריׁש ָקְרּבָ
תוֹ     ,ְוֵהִמיר ּדָ

   :ְוָחַזר ּבוֹ 
ֶחה –הֹוִאיל ְוִנְדָחה     .ִיּדָ

  
ן ֵחי ָקְרּבָ ִאיּדְ    ,ְנִהי ּדְ

ָרה הּוא ּפָ ר כַּ ְבָרא ּבַ    !ּגַ
  

א  ִבין"  ֶאּלָ ָאַמר - "ׁשָ אִתי" :ּדְ ר ָעַלי ַחּטָ    ",ְיַכּפֵ
ִבין" ֵאין ׁשָ ָאַמר – "ׁשֶ ר ָע " :ּדְ ַכּפֵ אִתילֹא ּתְ    ".ַלי ַחּטָ

  
ּה  ַמע ִמיּנַ   .ׁשְ

  
  
  

 רש"י
. הא קתי לא אם אמרת כו'

   וא''כ מאי קאמר הייו הך:
. והייו דקאמר כו' אלא כי הא

חטאת איו מכפר אלא על 
השבין ששבין משעת הפרשה עד 
שעת הקרבה ולא שהמיר דתו 
ביתיים והתם בעי למילף יוה''כ 
דאם המיר דת קודם יוה''כ וחזר 
בו אחר יוה''כ תו לא מכפר עליה 
יום הכפורים אחר על עבירותיו 
שמקמי המרתו: אמאי הי 
דבקרבן אמרין הואיל ודחה 
לאחר הפרשה ידחה מעל המזבח 
אבל גברא לגבי יוה''כ בר כפרה 

   הוא כישראל מעליא:
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        ז, אז, אז, אז, א .20
ִבין"[  ֵאין ׁשָ ִבין ְוַעל ׁשֶ ר ַעל ׁשָ יּפּוִרים ְמַכּפֵ    ?ָיכֹול ְיֵהא יֹום ַהּכִ

ִריןוְ   הֹוִאיל  :ְוִדין הּוא ם ְמַכּפְ את ְוָאׁשָ    ,ַחטָּ
ר יּפּוִרים ְמַכּפֵ    .ְויֹום ַהּכִ

ם  את ְוָאׁשָ ִרין ֶא  -ַמה ַחטָּ ִביןֵאין ְמַכּפְ ָ א ַעל ַהׁשּ    ,ּלָ
יּפּוִרים  ִבין -ַאף יֹום ַהּכִ ָ א ַעל ַהׁשּ ר ֶאּלָ    .ֵאין ְמַכּפֵ

   !לֹא
ם  את ְוָאׁשָ ַחטָּ ֹוֵגג -ִאם ָאַמְרתָּ ּבְ ׁשּ ִזיד ּכַ ִרין ַעל ַהּמֵ ֵאין ְמַכּפְ    ,ׁשֶ

יּפּוִרים  יֹום ַהּכִ ֹוֵגג -ּתֹאַמר ּבְ ׁשּ ִזיד ּכַ ר ַעל ַהּמֵ ַכּפֵ ּמְ    !ׁשֶ
ֹוֵגג ְוהֹוִא  ׁשּ ִזיד ּכַ ר ַעל ַהּמֵ ִבין -יל ּוְמַכּפֵ ֵאין ׁשָ ִבין ְוַעל ׁשֶ ר ַעל ׁשָ    !ְמַכּפֵ

ְלמּוד לֹוַמר ק (ויקרא כג, כז) 116"ַאךְ " :תַּ   ]."ִחּלֵ
   

   :ּוְרִמיְנִהי
א ַעל" ר ֶאּלָ יּפּוִרים ְמַכּפֵ ה ּבוֹ     :ָיכֹול לֹא ְיֵהא יֹום ַהּכִ ְתַעּנָ ּנִ    ,ׁשֶ

ה ּבֹו     ,ְמָלאָכהְולֹא ָעׂשָ
   .ּוְקָראֹו ִמְקָרא קֹוֶדׁש 

ה ּבוֹ     ,לֹא ִנְתַעּנָ
ה ּבֹו ְמָלאָכה    ,ְוָעׂשָ

   – ְולֹא ְקָראֹו ִמְקָרא קֹוֶדׁש 
ר יּפּוִרים ְמַכּפֵ    ?ָיכֹול לֹא ְיֵהא יֹום ּכִ

ְלמּוד לֹוַמר יּפּוִרים הּוא" :תַּ ל ָמקֹום (ויקרא כג, כז) 117"יֹום ַהּכִ    ."ִמּכָ
ָיין ַאֲהָדֵדי , ְסָתם ִסיְפָרא הּואְוַתְרַוְייהוּ     !ַקׁשְ

  
ֵייֲאַמר     :ַאּבָ

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
י ְיהּוָדה -ָהא     .ַרּבִ
י -ָהא     .118ַרּבִ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

י"    :אֹוֵמר ַרּבִ
ּתֹוָרה ּבַ ל ֲעֵבירֹות ׁשֶ    :ּכָ

ׁשּוָבה  ה תְּ ׁשּוָבה ּוֵבין לֹא ָעׂשָ ה תְּ ין ָעׂשָ יּפּוִרים ְמ  -ּבֵ ריֹום ַהּכִ    .ַכּפֵ
   ,ּפֹוֵרק עֹול  :חּוץ ִמ 

ּתֹוָרה ִנים ּבַ ה ּפָ    ,ּוְמַגּלֶ
ר ׂשָ ִרית ּבָ    .ּוֵמֵפר ּבְ

ׁשּוָבה  ה תְּ ִאם ָעׂשָ ר -ׁשֶ יּפּוִרים ְמַכּפֵ    ,יֹום ַהּכִ
ר -ְוִאם ָלאו  יּפּוִרים ְמַכּפֵ    ."ֵאין יֹום ַהּכִ

  
   :ֲאַמר ָרָבא

י    ,ָהא ְוָהא ַרּבִ
ֲעֵב  י ּבַ רּומֹוֶדה ַרּבִ ָלא ְמַכּפֵ יּפּוִרים ּגּוֵפיּה ּדְ יֹום ַהכִּ    .ירֹות ּדְ

  

יָמא ָהִכי ִאי ָלא ּתֵ י ,ּדְ יּפּוִרים ְלַרּבִ יֹום ַהכִּ ֵרת ּדְ ר ,כָּ א ְמַכּפֵ ְעּתָ א ְוׁשַ ְעּתָ ְבָכל ׁשַ יָון ּדִ    ,כֵּ
ַחת ַלּה  כַּ    ?ֵהיִכי ַמׁשְ

  
ָיא    ?ּוַמאי קּוׁשְ

יְלָמא א ּכוּ  :ּדִ ֲעַבד ֲעִביְדּתָ ַחר ִמיתּדַ ַ י ֵליְלָיא ּוַבֲהֵדי ַעּמּוד ַהׁשּ ר ֵליּה  ,ּלֵ ְלַכּפֵ ָלא ֲהָוה ְיָמָמא ּדִ    !ּדְ
  

ֵליְלָיא ֵרת ּדְ יַנח כָּ    ,ּתֵ
יָמָמא  ֵרת ּדִ ַחת ַלּה  -כָּ כַּ    ?ֵהיִכי ַמׁשְ

  
ָיא    ?ּוַמאי קּוׁשְ

                                                        
ה יֹום 116 ִביִעי ַהזֶּ ְ ָעׂשֹור ַלחֶֹדׁש ַהׁשּ ה ַאְך ּבֶ ה ַליהֹוָ ֶ ם ִאׁשּ יֶתם ֶאת ַנְפׁשֵֹתיֶכם ְוִהְקַרְבתֶּ ִרים הּוא ִמְקָרא קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ְוִעּנִ ּפֻ   ַהּכִ
יֶתם ֶאת ַנְפׁשֵֹתיכֶ  117 ִרים הּוא ִמְקָרא קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ְוִעּנִ ּפֻ ה יֹום ַהּכִ ִביִעי ַהזֶּ ְ ָעׂשֹור ַלחֶֹדׁש ַהׁשּ ם ִא ַאְך ּבֶ הם ְוִהְקַרְבתֶּ ה ַליהֹוָ ֶ   ׁשּ
118

י ְיהּוָדה -ָהא  גירסת וילא: , רשי. וגם בהמשך.מקובצתשיטה   ַרּבִ א ּדְ יּבָ י ַאּלִ א ִדיֵדיּה  -ָהא  .ַרּבִ יּבָ י ַאּלִ   .ַרּבִ

 רש"י
. אהא דתי לעיל יוה''כ ורמיהו

   איו מכפר אלא על השבין:
. בתקון סדר מקרא קדש

התפלה: ה''ג לא קשיא הא ר' 
   יהודה הא רבי:

   . של כל המצות:פורק עול
. דורש באגדות של מגלה פים

משה שהיה אומר מה  דופי כגון
היה לו למשה לומר ותמע היתה 
פילגש: ברייתא דקתי יוה''כ 

   מ''מ רבי היא:
. מודה רבי בעבירות דיוה''כ

דהא דקתי לא התעה בו מכפר 
אעבירות דכל השה אבל ההיא 
עבירה דעיוי לא מכפר ואך חלק 
מי דקתי לעיל בעבירות דיומיה 
קאמר: יום הכפורים איו מכפר 

לא היום כדכתיב (ויקרא טז) א
   כי ביום הזה:

. הולך ערירי בלא בים ואם כרת
   יש לו מתים:

אי מי דעביד עבידתא סמוך 
. דלא הוה שהות לשקיעת החמה

   לכפורי:
א'' בהדי דעביד עבידתא 

. דרפיק בה לשקיה פסקיה מרא
ומית מיד דלא הוה שהות 

   לכפורי: ה''ג מאי אף המגדף:
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יְלָמא ָקָאַכל ַנֲהָמא :ּדִ ֲהֵדי ּדְ יּה אּוְמָצא ּוִמית ,ּבַ    ,ֲחַנְקּתֵ
ר ֵליּה  ְלַכּפֵ יָמָמא ּדִ הּות ּבִ ָלא ֲהָוה ֵליּה ׁשָ   .ּדְ

   
י    ,ִאי ַנּמִ

ה ִקיַעת ַהַחּמָ יּה ָסמּוְך ִלׁשְ ֲעַבד ֲעִביְדּתֵ    .ּדַ
  

י    ,ִאי ַנּמִ
ֵקיּה ּוִמית ְסֵקיּה ָמָרא ְלׁשָ יּה ּפַ ָעֵביד ֲעִביְדּתֵ ֲהֵדי ּדְ    ,ּבַ

ְלַכּפֵ  יָמָמא ּדִ הּות ּבִ ָלא ֲהָוה ֵליּה ׁשָ    .ר ֵליּה ּדְ
  
  
  

 רש"י
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        בבבב----ז, אז, אז, אז, א .21
            ::::אֹוְמִריםאֹוְמִריםאֹוְמִריםאֹוְמִרים    ֲחָכִמיםוַ וַ וַ וַ """"

ף ףַאף ַהְמַגּדֵ ףַאף ַהְמַגּדֵ ףַאף ַהְמַגּדֵ             ....ַאף ַהְמַגּדֵ
ֱאַמר ּנֶ ֱאַמרׁשֶ ּנֶ ֱאַמרׁשֶ ּנֶ ֱאַמרׁשֶ ּנֶ ְשָגָגה""""    ::::ׁשֶ ה ּבִ ְשָגָגהּתֹוָרה ַאַחת ִיְהֶיה ָלֶכם ָלעֹוׂשֶ ה ּבִ ְשָגָגהּתֹוָרה ַאַחת ִיְהֶיה ָלֶכם ָלעֹוׂשֶ ה ּבִ ְשָגָגהּתֹוָרה ַאַחת ִיְהֶיה ָלֶכם ָלעֹוׂשֶ ה ּבִ         ....(במדבר טו, כט)(במדבר טו, כט)(במדבר טו, כט)(במדבר טו, כט)        119""""ּתֹוָרה ַאַחת ִיְהֶיה ָלֶכם ָלעֹוׂשֶ

ף ףָיָצא ְמַגּדֵ ףָיָצא ְמַגּדֵ ףָיָצא ְמַגּדֵ ה    ,,,,ָיָצא ְמַגּדֵ ה ַמֲעׂשֶ ֵאינֹו עֹוׂשֶ הׁשֶ ה ַמֲעׂשֶ ֵאינֹו עֹוׂשֶ הׁשֶ ה ַמֲעׂשֶ ֵאינֹו עֹוׂשֶ הׁשֶ ה ַמֲעׂשֶ ֵאינֹו עֹוׂשֶ         ....""""ׁשֶ
        

ף""""ַמאי ַמאי ַמאי ַמאי  ףַאף ַהְמַגּדֵ ףַאף ַהְמַגּדֵ ףַאף ַהְמַגּדֵ             ????120""""ַאף ַהְמַגּדֵ
        

ַמעּו לְ  ָנן ׁשְ ַמעּו לְ ַרּבָ ָנן ׁשְ ַמעּו לְ ַרּבָ ָנן ׁשְ ַמעּו לְ ַרּבָ ָנן ׁשְ י ֲעִקיָבאַרּבָ ַעל אֹוב""""    ::::ָתֵניָתֵניָתֵניָתֵניּדְ ּדְ ּדְ ּדְ     ַרּבִ ַעל אֹובּבַ ַעל אֹובּבַ ַעל אֹובּבַ ֵני     """"ּבַ ֵני ְוָלא ּתָ ֵני ְוָלא ּתָ ֵני ְוָלא ּתָ עֹוִני''''ְוָלא ּתָ עֹוִניִיּדְ עֹוִניִיּדְ עֹוִניִיּדְ             '.'.'.'.ִיּדְ
ן    ::::ֲאַמרּו ֵליּה ֲאַמרּו ֵליּה ֲאַמרּו ֵליּה ֲאַמרּו ֵליּה  ָלא ַמְייֵתי ָקְרּבָ ָנא ּדְ ןַמאי ׁשְ ָלא ַמְייֵתי ָקְרּבָ ָנא ּדְ ןַמאי ׁשְ ָלא ַמְייֵתי ָקְרּבָ ָנא ּדְ ןַמאי ׁשְ ָלא ַמְייֵתי ָקְרּבָ ָנא ּדְ             ????ַמאי ׁשְ

ה יּה ַמֲעׂשֶ ֵלית ּבֵ ּום ּדְ הִמׁשּ יּה ַמֲעׂשֶ ֵלית ּבֵ ּום ּדְ הִמׁשּ יּה ַמֲעׂשֶ ֵלית ּבֵ ּום ּדְ הִמׁשּ יּה ַמֲעׂשֶ ֵלית ּבֵ ּום ּדְ             ....ִמׁשּ
ף  ף ְמַגּדֵ ף ְמַגּדֵ ף ְמַגּדֵ ה    ----ְמַגּדֵ יּה ַמֲעׂשֶ י ֵלית ּבֵ הַנּמִ יּה ַמֲעׂשֶ י ֵלית ּבֵ הַנּמִ יּה ַמֲעׂשֶ י ֵלית ּבֵ הַנּמִ יּה ַמֲעׂשֶ י ֵלית ּבֵ             !!!!ַנּמִ

        
ָנןּתָ     :נּו ַרּבָ
ף" ן - ְמַגּדֵ    ,ֵמִביא ָקְרּבָ

   ,ֵרתהֹוִאיל ְוֶנֱאַמר ּבֹו ּכָ 
ְבֵרי  י ֲעִקיָבאּדִ    ,ַרּבִ

א ֶחְטאוֹ " :ְואֹוֵמר    .(ויקרא כד, טו) 121"ְוָנׂשָ
  

יּה  ?!ּוְכָלָלא הּוא ְכִתיב ּבֵ ל ֵהיָכא ּדִ ֵרת"כָּ ן "ּכָ    ?!ַמְייֵתי ָקְרּבָ
ַסח  :ְוָהא    ,ּפֶ

הּו  ְכִתיב ּבְ ֵרת"ּוִמיָלה ּדִ ן "ּכָ    !ְוָלא ַמְייֵתי ָקְרּבָ
    

            ::::ָהִכי ָקָאַמרָהִכי ָקָאַמרָהִכי ָקָאַמרָהִכי ָקָאַמר        ז,ב
ף ְמ ְמ ְמ ְמ  ף ַגּדֵ ף ַגּדֵ ף ַגּדֵ ן            ----ַגּדֵ ןֵמִביא ָקְרּבָ ןֵמִביא ָקְרּבָ ןֵמִביא ָקְרּבָ             ,,,,ֵמִביא ָקְרּבָ

ן    122הֹוִאיל ְוֶנֱאַמרהֹוִאיל ְוֶנֱאַמרהֹוִאיל ְוֶנֱאַמרהֹוִאיל ְוֶנֱאַמר ְמקֹום ָקְרּבָ ֵרת ּבִ ןּבֹו ּכָ ְמקֹום ָקְרּבָ ֵרת ּבִ ןּבֹו ּכָ ְמקֹום ָקְרּבָ ֵרת ּבִ ןּבֹו ּכָ ְמקֹום ָקְרּבָ ֵרת ּבִ             ,,,,ּבֹו ּכָ
י ֲעִקיָבא ְבֵרי ַרּבִ י ֲעִקיָבאּדִ ְבֵרי ַרּבִ י ֲעִקיָבאּדִ ְבֵרי ַרּבִ י ֲעִקיָבאּדִ ְבֵרי ַרּבִ             ....ּדִ

ָעְלָמא    ::::ָקָסַברָקָסַברָקָסַברָקָסַבר ֵרת ּבְ ב ּכָ ָבֵעי ִמְכּתַ ָעְלָמאִמיּגֹו ּדְ ֵרת ּבְ ב ּכָ ָבֵעי ִמְכּתַ ָעְלָמאִמיּגֹו ּדְ ֵרת ּבְ ב ּכָ ָבֵעי ִמְכּתַ ָעְלָמאִמיּגֹו ּדְ ֵרת ּבְ ב ּכָ ָבֵעי ִמְכּתַ ן    ,,,,ִמיּגֹו ּדְ ְמקֹום ָקְרּבָ ֵרת ּבִ ןּוְכִתיב ּכָ ְמקֹום ָקְרּבָ ֵרת ּבִ ןּוְכִתיב ּכָ ְמקֹום ָקְרּבָ ֵרת ּבִ ןּוְכִתיב ּכָ ְמקֹום ָקְרּבָ ֵרת ּבִ             ,,,,ּוְכִתיב ּכָ
ּה  ַמע ִמיּנַ ּה ׁשְ ַמע ִמיּנַ ּה ׁשְ ַמע ִמיּנַ ּה ׁשְ ַמע ִמיּנַ ן    ::::ׁשְ ןַמְייֵתי ָקְרּבָ ןַמְייֵתי ָקְרּבָ ןַמְייֵתי ָקְרּבָ             ....ַמְייֵתי ָקְרּבָ

        
א    ֶחְטאוֹ ֶחְטאוֹ ֶחְטאוֹ ֶחְטאוֹ """"    ::::ְואֹוֵמרְואֹוֵמרְואֹוֵמרְואֹוֵמר"""" ָ אִיׂשּ ָ אִיׂשּ ָ אִיׂשּ ָ ָנן    ןןןןֲאָתאֲאָתאֲאָתאֲאָתא    (במדבר ט, יג)(במדבר ט, יג)(במדבר ט, יג)(במדבר ט, יג)    123""""ִיׂשּ ָנןְלַרּבָ ָנןְלַרּבָ ָנןְלַרּבָ             ,,,,124ְלַרּבָ

ָנן    ְוָהִכי ָקָאַמרְוָהִכי ָקָאַמרְוָהִכי ָקָאַמרְוָהִכי ָקָאַמר י ֲעִקיָבא ְלַרּבָ ָנןַרּבִ י ֲעִקיָבא ְלַרּבָ ָנןַרּבִ י ֲעִקיָבא ְלַרּבָ ָנןַרּבִ י ֲעִקיָבא ְלַרּבָ             ::::ַרּבִ
ה    ::::ָאְמִריתוּ ָאְמִריתוּ ָאְמִריתוּ ָאְמִריתוּ  יּה ַמֲעׂשֶ ף ֵלית ּבֵ הְמַגּדֵ יּה ַמֲעׂשֶ ף ֵלית ּבֵ הְמַגּדֵ יּה ַמֲעׂשֶ ף ֵלית ּבֵ הְמַגּדֵ יּה ַמֲעׂשֶ ף ֵלית ּבֵ             ,,,,ְמַגּדֵ

ף ףַמהּו ְמַגּדֵ ףַמהּו ְמַגּדֵ ףַמהּו ְמַגּדֵ ם    ''''ְמָבֵרךְ ְמָבֵרךְ ְמָבֵרךְ ְמָבֵרךְ ''''    ????ַמהּו ְמַגּדֵ ֵ םֶאת ַהׁשּ ֵ םֶאת ַהׁשּ ֵ םֶאת ַהׁשּ ֵ             !!!!ֶאת ַהׁשּ
ְכִתיב ְלַמאי ֲאָתא ֵרת ּדִ א ּכָ ְכִתיב ְלַמאי ֲאָתאֶאּלָ ֵרת ּדִ א ּכָ ְכִתיב ְלַמאי ֲאָתאֶאּלָ ֵרת ּדִ א ּכָ ְכִתיב ְלַמאי ֲאָתאֶאּלָ ֵרת ּדִ א ּכָ             ????ֶאּלָ

        
            ::::ָאְמֵרי ֵליּה ָאְמֵרי ֵליּה ָאְמֵרי ֵליּה ָאְמֵרי ֵליּה 

ֵרת ַלְמַקלֵּ  ן ּכָ ֵרת ַלְמַקלֵּ ִליּתֵ ן ּכָ ֵרת ַלְמַקלֵּ ִליּתֵ ן ּכָ ֵרת ַלְמַקלֵּ ִליּתֵ ן ּכָ             ....ללללִליּתֵ
        

ל ְמַקּלֵ ְכִתיב ּבַ לּדִ ְמַקּלֵ ְכִתיב ּבַ לּדִ ְמַקּלֵ ְכִתיב ּבַ לּדִ ְמַקּלֵ ְכִתיב ּבַ א ֶחְטאוֹ "    ::::ּדִ             ....125125125125(ויקרא כד, טו)(ויקרא כד, טו)(ויקרא כד, טו)(ויקרא כד, טו)    "ְוָנׂשָ
ִני  ֶפַסח ׁשֵ ִני ּוְכִתיב ּבְ ֶפַסח ׁשֵ ִני ּוְכִתיב ּבְ ֶפַסח ׁשֵ ִני ּוְכִתיב ּבְ ֶפַסח ׁשֵ א"ּוְכִתיב ּבְ ָ             ....(במדבר ט, יג)(במדבר ט, יג)(במדבר ט, יג)(במדבר ט, יג)    "ֶחְטאֹו ִיׂשּ

ן  ַהּלָ ן ַמה ּלְ ַהּלָ ן ַמה ּלְ ַהּלָ ן ַמה ּלְ ַהּלָ ֵרת    ––––ַמה ּלְ ֵרתּכָ ֵרתּכָ ֵרתּכָ             ,,,,ּכָ
אן  אן ַאף ּכָ אן ַאף ּכָ אן ַאף ּכָ ֵרת    ––––ַאף ּכָ ֵרתּכָ ֵרתּכָ ֵרתּכָ             ....ּכָ

        
        

                                                        
ָגָגה 119 ׁשְ ה ּבִ תֹוָכם ּתֹוָרה ַאַחת ִיְהֶיה ָלֶכם ָלעֹׂשֶ ר ּבְ ר ַהּגָ ָרֵאל ְוַלּגֵ ְבֵני ִיׂשְ   ָהֶאְזָרח ּבִ
120 ה) א:גירסת ויל ֵאין ּבֹו ַמֲעׂשֶ   (ׁשֶ
א ֶחְטאוֹ  121 ל ֱאלָֹהיו ְוָנׂשָ י ְיַקּלֵ ר ֵלאמֹר ִאיׁש ִאיׁש ּכִ ַדּבֵ ָרֵאל תְּ ֵני ִיׂשְ   ְוֶאל ּבְ
  ּוָבאשיטה מקובצת. גירסת וילא:  122
ֶפׁש  123 ַסח ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ ר הּוא ָטהֹור ּוְבֶדֶרְך לֹא ָהָיה ְוָחַדל ַלֲעׂשֹות ַהּפֶ א ָהִאיׁש ַההּוא ְוָהִאיׁש ֲאׁשֶ ָ מֲֹעדֹו ֶחְטאֹו ִיׂשּ ן ְיהָֹוה לֹא ִהְקִריב ּבְ י ָקְרּבַ יָה ּכִ   ַהִהוא ֵמַעּמֶ
  כתבי יד. 124
א ָהִאיׁש ַההּוא גירסת וילא: 125 ָ   )(במדבר ט, יג) (ֶחְטאֹו ִיׂשּ

 רש"י
. דמתי' ר''ע עו לר' עקיבאשמ

היא כדמפרש לקמן מגדף מביא 
קרבן דברי ר' עקיבא ואמרי אף 
מגדף מי כידעוי תימה לי ולר' 
יוחן דאמר לעיל (דף ג:) הואיל 
ושיהם בלאו אחד אמרו מאי 

   אף דקתי במתיתין:
. מפרש לקמן ואומר חטאו ישא

דכרת דמגדף איירי בקרבן 
   עבודת כוכבים:

רבן (רבן קאמרי ליה אתיא ל
הגירסא הכתובה בספרים איה 
כפי שיטת הש''ס וכך היא 

  בעיי)
והכי קאמרי ליה רבן לר''ע 
אמרת מגדף מביא קרבן הואיל 
ואמר בו כרת במקום קרבן מי 
סברת מגדף דקרא הייו מברך 
את השם מגדף הייו עובד ע''ז 
והאי דקתי במתי' וחכ''א אף 

י אף המגדף כו' הכי קאמר
המגדף דידך אף מברך את השם 
שאתה קורא אותו מגדף: אלא 
. כרת במברך את השם מא להו

במברך את השם כתיב איש כי 
יקלל אלהיו ושא חטאו (ויקרא 
כד) ואמר בפסח (במדבר ט) 
חטאו ישא האיש ההוא מה להלן 
כרת אף כאן כרת והכי מי איכא 
דדריש ליה בפסחים בפרק מי 

:) ודרשי הכי שהיה טמא (דף צג
וחדל לעשות הפסח ראשון דהא 
קרבן ה' לא הקריב במועדו 
חטאו ישא ולא אמר כרת 
דמגדף במקום קרבן ולא גמרין 
ליה אלא מכרת דפסח שאיה בת 
חטאת דמצות עשה היא. ור''ע 
אית ליה כרת בשי ומוקי 
לחטאו ישא בפסח שי וגמר לה 
ממגדף וסבר מגדף הייו מברך 

ם (שם) מי את השם ובפסחי
   איכא דדריש ליה הכי:
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        ז, בז, בז, בז, ב .22
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ף""    .(במדבר טו, ל) 126"ֶאת ה' הּוא ְמַגּדֵ

ן ְיהּוָד     :אֹוֵמר הִאיִסי ּבֶ
ּה  ְרתָּ ָעָרה ְוִחיסַּ ה ַהּקְ יַרְפתָּ ָאָדם ָהאֹוֵמר ַלֲחֵבירֹו ּגֵ    .ּכְ

ף"ָקָסַבר  ם הּוא :"ְמַגּדֵ ֵ    .ְמָבֵרְך ֶאת ַהׁשּ
ן ֲעַזְרָיה י ֶאְלָעָזר ּבֶ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ּה  ְרתָּ ָעָרה ְולֹא ִחיסַּ ה ַהּקְ יַרְפתָּ ָאָדם ָהאֹוֵמר ַלֲחֵבירֹו ּגֵ    ."ּכְ
ף"ָקָסַבר    . ַהְיינּו עֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה :"ְמַגּדֵ

  
ְנָיא ִאיָדךְ     :ּתַ

  . (במדבר טו, ל) "ֶאת ה'""

ן ֲעַזְרָיה י ֶאְלָעָזר ּבֶ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ר תּוב ְמַדּבֵ עֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה ַהּכָ    .ּבְ

   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 

 ֵ ֵרת ִלְמָבֵרְך ַהׁשּ ן ּכָ א ִליתֵּ תּוב ֶאּלָ א ַהּכָ   ."םלֹא ּבָ
  
  

                                                        
ר ֶאת ְיהָֹוה הּוא 126 ָיד ָרָמה ִמן ָהֶאְזָרח ּוִמן ַהּגֵ ה ּבְ ֲעׂשֶ ר תַּ ֶפׁש ֲאׁשֶ הּ  ְוַהּנֶ ֶרב ַעּמָ ֶפׁש ַהִהוא ִמּקֶ ף ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ   ְמַגּדֵ

 רש"י
. ר' מתחלפת בד' החת גירפת

את הקערה מן התבשיל וחסרת 
גם את העץ קסבר מגדף הייו 
מברך את השם ומילתא רבה 

   עבד דפשט ידו בעיקר:
. קסבר הייו עובד ולא חסרת

עבודת כוכבים כגון משורר 
ומזמר לעבודת כוכבים דלאו 

  :מילתא רבה היא כולי האי
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        ז, בז, בז, בז, ב .23
            ַמְתִניִתין

ן ְוֶנֱאָכל    .ֵיׁש ְמִביאֹות ָקְרּבָ
ן ְוֵאינֹו ֶנֱאָכל    .ְוֵיׁש ְמִביאֹות ָקְרּבָ

ֵאיָנם ְמִביאֹות    .ְוֵיׁש ׁשֶ
  

ן ְוֶנֱאָכל"    ":ְמִביאֹות ָקְרּבָ
ִמין  ֶלת ּכְ ּפֶ ֵהָמה  ַהּמַ    ,ּבְ

ה    ,ַחּיָ
   ,ָועֹוף

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ    .ַרּבִ
   :אֹוְמִרים יםֲחָכִמ וַ 

ֵהא ּבֹו ִמּצּוַרת ָאָדם ּיְ ל  :ַעד ׁשֶ ֶלת ַסְנּדָ ּפֶ    ,ַהּמַ
יְלָיא    ,אֹו ׁשִ

ם ִפיר ְמרּוּקָ    ,אֹו ׁשָ
ךְ     ,ְוַהּיֹוֵצא ְמחּותָּ

  

יָלה  ִהּפִ ְפָחה ׁשֶ ן ְוֶנֱאָכל -ְוֵכן ׁשִ    .ְמִביָאה ָקְרּבָ
  

   ":ְמִביאֹות ְוֵאיָנן ֶנֱאָכלֹות"ְוֵאּלּו 
ֶלת  ּפֶ יָלהַהּמַ    .ְוֵאין יֹוֵדַע ַמה ִהּפִ

ין חֹוָבה טּור ְוַאַחת ִמּמִ ין ּפְ ילּו ַאַחת ִמּמִ ִהּפִ ים ׁשֶ י ָנׁשִ תֵּ    .ּוׁשְ
י יֹוֵסיָאַמר     :ַרּבִ

   ?ֵאיָמַתי
ֲעָרב ְזָרח ְוזֹה ַלּמַ ָהְלכּו זֹה ַלּמִ ְזַמן ׁשֶ    ,ּבִ

יֶהן עֹוְמדֹות תֵּ יֶהן ְמִביאֹות  - ֲאָבל ִאם ָהיּו ׁשְ תֵּ ן ְוֶנֱאָכלׁשְ    .ָקְרּבָ
  

ֵאין ְמִביאֹות"ֵאּלּו     ":ׁשֶ
ִפיר ֶלת ׁשָ ּפֶ    ,ָמֵלא ַמִים  ַהּמַ

ם    ,ָמֵלא ּדָ
ִניִנים    .ָמֵלא ּגְ

ִמין  ֶלת ּכְ ּפֶ ִגים  ַהּמַ    ,ּדָ
   ,ַוֲחָגִבים

ָקִצים    ,ּוׁשְ
ים    .ּוְרָמׂשִ

ִעים ֶלת יֹום ַאְרּבָ ּפֶ    ,ַהּמַ
  

   .ְויֹוֵצא ּדֹוֶפן
ְמעֹון י ׁשִ    :ַרּבִ

יֹוֵצא ּדֹוֶפן יב ּבְ   ....ְמַחּיֵ
  

ָמָרא             ּגְ

ְפָחה"             ????ְמָנַלןְמָנַלןְמָנַלןְמָנַלן    ––––    "ׁשִ
        

ָנן ָתנּו ַרּבָ ָנןּדְ ָתנּו ַרּבָ ָנןּדְ ָתנּו ַרּבָ ָנןּדְ ָתנּו ַרּבָ             ::::ּדְ
ָרֵאל"" ֵני ִיׂשְ ָרֵאל - (ויקרא יב, ב)(ויקרא יב, ב)(ויקרא יב, ב)(ויקרא יב, ב)    127127127127"ּבְ ֵני ִיׂשְ א ּבְ    ,ֵאין ִלי ֶאּלָ

ּיֹוֶרת    ,ּגִ
ְפָחה  ִין –ְוׁשִ    ?ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר ה"    :תַּ ָ             ...."(ויקרא יב, ב)(ויקרא יב, ב)(ויקרא יב, ב)(ויקרא יב, ב)" ִאׁשּ
        

ְפָחהְוֵכן "ַמאי ַמאי ַמאי ַמאי              ????"ׁשִ
        

ְך ֲאִמיָנא ְעּתָ ְך ֲאִמיָנאָסְלָקא ּדַ ְעּתָ ְך ֲאִמיָנאָסְלָקא ּדַ ְעּתָ ְך ֲאִמיָנאָסְלָקא ּדַ ְעּתָ י ָאְמִריַנן     ::::ָסְלָקא ּדַ י ָאְמִריַנן ּכִ י ָאְמִריַנן ּכִ י ָאְמִריַנן ּכִ ה """"ּכִ יֶבת ּבָ ה ַחיֶּ ָ ָהִאׁשּ ל ִמְצֹות ׁשֶ ה ּכָ יֶבת ּבָ ה ַחיֶּ ָ ָהִאׁשּ ל ִמְצֹות ׁשֶ ה ּכָ יֶבת ּבָ ה ַחיֶּ ָ ָהִאׁשּ ל ִמְצֹות ׁשֶ ה ּכָ יֶבת ּבָ ה ַחיֶּ ָ ָהִאׁשּ ל ִמְצֹות ׁשֶ ּה     ----ּכָ יב ּבָ ּה ֶעֶבד ַחּיָ יב ּבָ ּה ֶעֶבד ַחּיָ יב ּבָ ּה ֶעֶבד ַחּיָ יב ּבָ             ",",",",ֶעֶבד ַחּיָ
ה ָ ין ִאיׁש ּוֵבין ִאׁשּ ֶוה ּבֵ ָ ׁשּ ָדָבר ׁשֶ י ּבְ הָהֵני ִמיּלֵ ָ ין ִאיׁש ּוֵבין ִאׁשּ ֶוה ּבֵ ָ ׁשּ ָדָבר ׁשֶ י ּבְ הָהֵני ִמיּלֵ ָ ין ִאיׁש ּוֵבין ִאׁשּ ֶוה ּבֵ ָ ׁשּ ָדָבר ׁשֶ י ּבְ הָהֵני ִמיּלֵ ָ ין ִאיׁש ּוֵבין ִאׁשּ ֶוה ּבֵ ָ ׁשּ ָדָבר ׁשֶ י ּבְ             ,,,,ָהֵני ִמיּלֵ

ים ִאיָתא ְבָנׁשִ ים ִאיָתאֲאָבל יֹוֶלֶדת ּדִ ְבָנׁשִ ים ִאיָתאֲאָבל יֹוֶלֶדת ּדִ ְבָנׁשִ ים ִאיָתאֲאָבל יֹוֶלֶדת ּדִ ְבָנׁשִ ים ֵליָתא     ,,,,ֲאָבל יֹוֶלֶדת ּדִ ֲאָנׁשִ ים ֵליָתא ּבַ ֲאָנׁשִ ים ֵליָתא ּבַ ֲאָנׁשִ ים ֵליָתא ּבַ ֲאָנׁשִ ְפָחהלָ לָ לָ לָ     ::::ֵאיָמאֵאיָמאֵאיָמאֵאיָמא    ––––ּבַ יב ׁשִ ַחיַּ ְפָחהא ּתִ יב ׁשִ ַחיַּ ְפָחהא ּתִ יב ׁשִ ַחיַּ ְפָחהא ּתִ יב ׁשִ ַחיַּ             ....א ּתִ
ָנא  ָנא ַאָהִכי ּתְ ָנא ַאָהִכי ּתְ ָנא ַאָהִכי ּתְ ְפָחה"ַאָהִכי ּתְ     ...."ׁשִ

                                                        
ֹוָתהּ  127 ת ּדְ יֵמי ִנּדַ ְבַעת ָיִמים ּכִ י ַתְזִריַע ְוָיְלָדה ָזָכר ְוָטְמָאה ׁשִ ה ּכִ ָ ָרֵאל ֵלאמֹר ִאׁשּ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ְטָמאּדַ    תִּ

 רש"י
  מתי' 

. מפרש כמין בהמה חיה ועוף
טעמא במסכת דה בפרק 
המפלת (ד' כב:) הואיל ואמרה 

   בו יצירה כאדם:
. ולד הוא אלא שפחתה סדל

   צורתו:
. מי אמרין במסכת דה שיליא

בהמפלת (דף כו.) אין שיליא בלא 
ולד ושפיר הייו עור הולד 
מרוקם שיש בתוך השפיר צורת 

ים ובמס' דה איברים קט
   מפרש לה בהמפלת:

. כעית ובגמ' פריך וכן שפחה
   למה לי למתיי':

. אם צורת ואין ידוע מה הפילה
אדם וחייבת או דגים וחגבים 

   ופטורה:
. שתי תורים [א' מביאה קרבן

לעולה וא' לחטאת ועל של] עולה 
מתה עלה אם מין חובה ילדה 
תהא לחובתה ואם לאו תהא 

חטאת לא מצי  עולת דבה אבל
לאתויי דאין חטאת דבה 
ומחייב בספק ואיו אכל דשמא 
לאו בת קרבן היא ומליקתה 
כבילה בעלמא ומשום חולין על 
המזבח לא איכפת לן דכיון דאין 
למזבח אלא דמה לא חשיבא 
אכילה ובמסכת זיר (דף כט.) 
ילפין דחטאת העוף באה על 

   הספק:
. וכן שתי שים שהפילו

   במחבואה:
   . דגים וחגבים:אחת מין פטור

. סדל או שיליא ואחת מין חובה
ואין ידוע אי זו הפילה פטור ואי 
זו הפילה חובה מביאות כל אחת 
שתי תורים כמו שפירשתי ואיו 

   אכל:
. איו אכל בזמן שהלכה אימתי

כו' שאין יכולות להתות 
שהביאו קייהן לכהן והלכו 

   לדרכן:
. ת כו'אבל אם שתיהן עומדו

   בגמ' מפרש מאי עבדן:
. גווים: (כמין : המפלת גיין

יום ארבעים. במסכת דה בפ' 
המפלת (דף ל.) עד שיעברו מ' יום 
להריון הוי מיא בעלמא: גמ' 
ושפחה מלן דת''ר דבר אל בי 

   ישראל אשה כי תזריע:
. הא פשיטא לן מאי וכן שפחה

דכל מצוה שהאשה חייבת בה 
י לה לה כתיב עבד חייב בה דגמר

באשה (דברים כד) וכתב לה ספר 
כריתות וכתיב בשפחה או חפשה 

  לא תן לה:
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ן""    ":ְוֵאיָנן ֶנֱאָכלֹות    ֵאּלּו ְמִביִאין ָקְרּבָ

יָלה ֶלת ְוֵאין יֹוֵדַע ַמה ִהּפִ ּפֶ    .ַהּמַ
ין חֹוָבה טּור ְוַאַחת ִמּמִ ין ּפְ ילּו ַאַחת ִמּמִ ִהּפִ ים ׁשֶ י ָנׁשִ תֵּ    .ּוׁשְ

י יֹוֵסיָאַמר     :ַרּבִ
   ?ַתיֵאיָמ 

ֲעָרב ְזָרח ְוזֹה ַלּמַ ָהְלכּו זֹה ַלּמִ ְזַמן ׁשֶ    ,ּבִ

יֶהן עֹוְמדֹות תֵּ ן ְוֶנֱאָכל - ֲאָבל ִאם ָהיּו ׁשְ יֶהן ְמִביאֹות ָקְרּבָ תֵּ             ...."ׁשְ
        

            ????ַמאי ָעְבִדיןַמאי ָעְבִדיןַמאי ָעְבִדיןַמאי ָעְבִדין
        

אי ן ַוּדַ ְרַוְייהּו ַחד ָקְרּבָ איַמְייִתין ּתַ ן ַוּדַ ְרַוְייהּו ַחד ָקְרּבָ איַמְייִתין ּתַ ן ַוּדַ ְרַוְייהּו ַחד ָקְרּבָ איַמְייִתין ּתַ ן ַוּדַ ְרַוְייהּו ַחד ָקְרּבָ             ,,,,ַמְייִתין ּתַ
את עֹוף ָסֵפק את עֹוף ָסֵפקְוַחּטַ את עֹוף ָסֵפקְוַחּטַ את עֹוף ָסֵפקְוַחּטַ             ,,,,ְוַחּטַ

            ....ּוַמְתֵניּוַמְתֵניּוַמְתֵניּוַמְתֵני
        

ָנָאהּוִמי ִאית לֵ ּוִמי ִאית לֵ ּוִמי ִאית לֵ ּוִמי ִאית לֵ  י יֹוֵסי ּתְ ָנָאהיּה ְלַרּבִ י יֹוֵסי ּתְ ָנָאהיּה ְלַרּבִ י יֹוֵסי ּתְ ָנָאהיּה ְלַרּבִ י יֹוֵסי ּתְ             ?!?!?!?!יּה ְלַרּבִ
ַנן ַנןְוָהּתְ ַנןְוָהּתְ ַנןְוָהּתְ             ::::ְוָהּתְ

ְמעֹון" י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ
את ַאַחת ֵניֶהן ַחטָּ    .ְמִביאֹות ׁשְ

י יֹוֵסי    :אֹוֵמר ַרּבִ

את ַאַחת ֵניֶהן ְמִביאֹות ַחטָּ             ....(כריתות כג.)(כריתות כג.)(כריתות כג.)(כריתות כג.)    "ֵאין ׁשְ
י יֹוֵסי י יֹוֵסיַאְלָמא ְלַרּבִ י יֹוֵסיַאְלָמא ְלַרּבִ י יֹוֵסיַאְלָמא ְלַרּבִ ָנָאה    ::::ַאְלָמא ְלַרּבִ ָנָאהֵלית ֵליּה ּתְ ָנָאהֵלית ֵליּה ּתְ ָנָאהֵלית ֵליּה ּתְ             !!!!ֵלית ֵליּה ּתְ

        
            ::::ָרָבאֲאַמר ֲאַמר ֲאַמר ֲאַמר 

י יֹוֵסי ּבִ מֹוֶדה מֹוֶדה מֹוֶדה מֹוֶדה  י יֹוֵסי ּבִ ַרּבִ י יֹוֵסי ּבִ ַרּבִ י יֹוֵסי ּבִ ַרּבִ ָרה''''ַרּבִ ּפָ ר ּכַ ָרהְמחּוּסַ ּפָ ר ּכַ ָרהְמחּוּסַ ּפָ ר ּכַ ָרהְמחּוּסַ ּפָ ר ּכַ         '.'.'.'.ְמחּוּסַ
            

י ֲאָתא  י ֲאָתא ְוֵכן ּכִ י ֲאָתא ְוֵכן ּכִ י ֲאָתא ְוֵכן ּכִ י יֹוָחָנןָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר     ָרִביןְוֵכן ּכִ             ::::ַרּבִ
י יֹוֵסי ּבִ  י יֹוֵסי ּבִ מֹוֶדה ַרּבִ י יֹוֵסי ּבִ מֹוֶדה ַרּבִ י יֹוֵסי ּבִ מֹוֶדה ַרּבִ ָרה''''מֹוֶדה ַרּבִ ּפָ ר ּכַ ָרהְמחּוּסַ ּפָ ר ּכַ ָרהְמחּוּסַ ּפָ ר ּכַ ָרהְמחּוּסַ ּפָ ר ּכַ             '.'.'.'.ְמחּוּסַ

        
            ????ַמאי ַטְעָמאַמאי ַטְעָמאַמאי ַטְעָמאַמאי ַטְעָמא

        
ְבָרא ְיִדיָעה            ----ָהָתם ָהָתם ָהָתם ָהָתם  ֵעי ּגַ ְבָרא ְיִדיָעהּבָ ֵעי ּגַ ְבָרא ְיִדיָעהּבָ ֵעי ּגַ ְבָרא ְיִדיָעהּבָ ֵעי ּגַ             ,,,,ּבָ

ְכִתיב ְכִתיבּדִ ְכִתיבּדִ ְכִתיבּדִ אתוֹ "    ::::ּדִ             ––––    כח)כח)כח)כח),,,,(ויקרא ד, כג(ויקרא ד, כג(ויקרא ד, כג(ויקרא ד, כג    128128128128"אֹו הֹוַדע ֵאָליו ַחּטָ
ְך ָלא ַמְתָיין ּוַמְתֵניִהיִהיִהיִהי ְך ָלא ַמְתָיין ּוַמְתֵניְלּכָ ְך ָלא ַמְתָיין ּוַמְתֵניְלּכָ ְך ָלא ַמְתָיין ּוַמְתֵניְלּכָ             ....ְלּכָ

ים----ֲאָבל ָהָכא ֲאָבל ָהָכא ֲאָבל ָהָכא ֲאָבל ָהָכא  ֲאִכיַלת ָקָדׁשִ רּוֵיי ּבַ ּתְ ן ְלִאיׁשְ ים ָקְרּבָ י ַמְתָיין ָנׁשִ יםּכִ ֲאִכיַלת ָקָדׁשִ רּוֵיי ּבַ ּתְ ן ְלִאיׁשְ ים ָקְרּבָ י ַמְתָיין ָנׁשִ יםּכִ ֲאִכיַלת ָקָדׁשִ רּוֵיי ּבַ ּתְ ן ְלִאיׁשְ ים ָקְרּבָ י ַמְתָיין ָנׁשִ יםּכִ ֲאִכיַלת ָקָדׁשִ רּוֵיי ּבַ ּתְ ן ְלִאיׁשְ ים ָקְרּבָ י ַמְתָיין ָנׁשִ             ....ּכִ
ַהִהיא ְדָתֵני ֵסיָפא ּדְ ַהִהיאּכִ ְדָתֵני ֵסיָפא ּדְ ַהִהיאּכִ ְדָתֵני ֵסיָפא ּדְ ַהִהיאּכִ ְדָתֵני ֵסיָפא ּדְ י יֹוֵסי"    ::::ּכִ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ָאה ַעל ֵחְטא  ִהיא ּבָ את ׁשֶ ל ַחטָּ ִים ְמִביאֹות אֹוָתּה  -ּכָ תַּ             ...."ֵאין ׁשְ
        
        

                                                        
ּה ְוֵהִביא ֶאת  128 ר ָחָטא ּבָ אתֹו ֲאׁשֶ ִמיםאֹו הֹוַדע ֵאָליו ַחּטָ ים ָזָכר תָּ ִעיר ִעּזִ נֹו ׂשְ   ָקְרּבָ

ר ָחָטא אתֹו ֲאׁשֶ ִמיָמה ְנֵקָבה ַעל ַחּטָ ים תְּ ִעיַרת ִעּזִ נֹו ׂשְ ר ָחָטא ְוֵהִביא ָקְרּבָ אתֹו ֲאׁשֶ   אֹו הֹוַדע ֵאָליו ַחּטָ

 רש"י
. לרבי יוסי מתיין מאי עבדן

תרוייהו חד קרבן בין שתיהן 
יקו חטאת העוף חדא ודאי 
עולת העוף תביא כל אחת ודאי 
ובתאי שאם איה חייבת תהא 
דבה אבל חטאת העוף לא מצי 

אין חטאת למימר תהא דבה ד
דבה ולהכי מייתו חטאת העוף 
ויקוהו בין שתיהן ומתין אם 
אי חייבת יהא חלקך מחול לי 
ואם את חייבת יהא חלקי מחול 
   לך וממ'' הויא מליקתה כשרה:

. בפרק דם ר''ש אומר כו'
   שחיטה לקמן (דף כג.):

. דמתי' בארבעה מודה רבי יוסי
מחוסרי כפרה דלא מייתי קרבן 

ת אלא לאשתרויי לשום חטא
   בקדשים:

. גבי חטאת חלב בפרק דם התם
שחיטה גברא בעי ידיעה שידע 
שחטא ואי לא מייתי כל חד 
אשם תלוי ולא חטאת 

   בשותפות:
. בפ' דם דקתי סיפא דההיא

שחיטה (שם) כל חטאת שהיא 
באה על חטא אלמא באה על 

   חטא דוקא קט:
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        בבבבז, ז, ז, ז,  .25
ֵאין ְמִביאֹות"ֵאּלּו "    ":ׁשֶ

ִפיר ֶלת ׁשָ ּפֶ    ,ָמֵלא ַמִים  ַהּמַ
ם    ,ָמֵלא ּדָ

ִניִנים    .ָמֵלא ּגְ
ִמין  ֶלת ּכְ ּפֶ ִגים  ַהּמַ    ,ּדָ

   ,ַוֲחָגִבים
ָקִצים    ,ּוׁשְ
ים    .ּוְרָמׂשִ

ִעים ֶלת יֹום ַאְרּבָ ּפֶ    ,ַהּמַ
  

   .ְויֹוֵצא ּדֹוֶפן
ְמעֹון י ׁשִ    :ַרּבִ

יוֹ  יב ּבְ             ...."ֵצא ּדֹוֶפןְמַחּיֵ
        

ְמעֹון י ׁשִ ַרּבִ ְמעֹוןַמאי ַטְעָמא ּדְ י ׁשִ ַרּבִ ְמעֹוןַמאי ַטְעָמא ּדְ י ׁשִ ַרּבִ ְמעֹוןַמאי ַטְעָמא ּדְ י ׁשִ ַרּבִ             ????ַמאי ַטְעָמא ּדְ
        

            ::::ֵריׁש ָלִקיׁש ֲאַמר ֲאַמר ֲאַמר ֲאַמר 
            ....ְלַרּבֹות ֵליָדה ַאֶחֶרתְלַרּבֹות ֵליָדה ַאֶחֶרתְלַרּבֹות ֵליָדה ַאֶחֶרתְלַרּבֹות ֵליָדה ַאֶחֶרת    ----    (ויקרא יב, ה)(ויקרא יב, ה)(ויקרא יב, ה)(ויקרא יב, ה)    129129129129"ְוִאם ְנֵקָבה ֵתֵלד"    ::::ָאַמר ְקָראָאַמר ְקָראָאַמר ְקָראָאַמר ְקָרא

        ַמאי ִהיא? ַמאי ִהיא? ַמאי ִהיא? ַמאי ִהיא? 
            ....יֹוֵצא ּדֹוֶפןיֹוֵצא ּדֹוֶפןיֹוֵצא ּדֹוֶפןיֹוֵצא ּדֹוֶפן

        
ָנן ַמאי ַטְעָמא?  ָנן ַמאי ַטְעָמא? ְוַרּבָ ָנן ַמאי ַטְעָמא? ְוַרּבָ ָנן ַמאי ַטְעָמא? ְוַרּבָ         ְוַרּבָ

        
יׁש ָאַמר ָאַמר ָאַמר ָאַמר  ּטִ ר ּפַ י ָמִני ּבַ             ::::ַרּבִ

ה כִּ " ָ ְזַרַעת    ----    (ויקרא יב, ב)(ויקרא יב, ב)(ויקרא יב, ב)(ויקרא יב, ב)    130130130130"י ַתְזִריַע ְוָיְלָדהִאׁשּ ּמַ קֹום ׁשֶ ֵלד ִמּמָ ּתֵ ְזַרַעתַעד ׁשֶ ּמַ קֹום ׁשֶ ֵלד ִמּמָ ּתֵ ְזַרַעתַעד ׁשֶ ּמַ קֹום ׁשֶ ֵלד ִמּמָ ּתֵ ְזַרַעתַעד ׁשֶ ּמַ קֹום ׁשֶ ֵלד ִמּמָ ּתֵ         ....ַעד ׁשֶ
  
  

                                                        
ת ָיִמים תֵּ  129 ׁשֶ ים יֹום ְוׁשֵ ִ ׁשּ ָתּה ְוׁשִ ִנּדָ ֻבַעִים ּכְ ֵמי ָטֳהָרהְוִאם ְנֵקָבה ֵתֵלד ְוָטְמָאה ׁשְ ב ַעל ּדְ   ׁשֵ
ֹוָתהּ  130 ת ּדְ יֵמי ִנּדַ ְבַעת ָיִמים ּכִ י ַתְזִריַע ְוָיְלָדה ָזָכר ְוָטְמָאה ׁשִ ה ּכִ ָ ָרֵאל ֵלאמֹר ִאׁשּ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ְטָמאּדַ    תִּ

 רש"י
. הוה ליה למכתב ואם קבה תלד

   ה היא:ואם קב
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  ַמְתִניִתין

מֹוִנים ְוֶאָחד ֶלת ְלאֹור ׁשְ ּפֶ    :ַהּמַ
אי מַּ ית ׁשַ    :ּבֵ

ן ְרּבָ    .ּפֹוְטִרין ִמן ַהּקָ
לוּ  יִבין :ֵבית ִהּלֵ    .ְמַחּיְ

לָאְמרּו  ית ִהּלֵ איֵבית ׁשַ ְל  ּבֵ    :מַּ
ָנא  מֹוִנים ְוֶאָחד"ַמאי ׁשְ מֹוִנים ְוֶאָחד "אֹור ׁשְ    ?ִמּיֹום ׁשְ

ה לֹו ְלטּוְמָאה  יּוָ ן -ִאם ׁשִ ֶוה לֹו ְלָקְרּבָ    ?!לֹא ִיׁשְ
איָאְמרּו ָלֶהם  מַּ ית ׁשַ    :ּבֵ

   !לֹא
מֹוִנים ְוֶאָחד  ֶלת יֹום ׁשְ ַמּפֶ ם ּבְ    –ִאם ֲאַמְרתֶּ

ִה  ָעה ׁשֶ ן ָיְצָאה ְלׁשָ ּכֵ ןׁשֶ ּה ָקְרּבָ    ,יא ְראּוָיה ְלָהִביא ּבָ
מֹוִנים ְוֶאָחד ֶלת ְלאֹור ׁשְ ַמּפֶ ן :ּתֹאַמר ּבְ ּה ָקְרּבָ ִהיא ְראּוָיה ְלָהִביא ּבָ ָעה ׁשֶ ּלֹא ָיְצָאה ְלׁשָ    !ׁשֶ

לָאְמרּו ָלֶהן  ית ִהּלֵ    :ּבֵ
ת ּת  ּבָ ַ ׁשּ ָחל ִלְהיֹות ּבַ מֹוִנים ְוֶאָחד ׁשֶ ֶלת יֹום ׁשְ ּפֶ    ,ֹוִכיַח ַוֲהלֹא ַהּמַ

ן יֶבת ָקְרּבָ ן ְוַחּיֶ ּה ָקְרּבָ ִהיא ְראּוָיה ְלָהִביא ּבָ ָעה ׁשֶ ּלֹא ָיְצָאה ְלׁשָ    .ׁשֶ
איָאְמרּו ָלֶהן  מַּ ית ׁשַ    :ּבֵ

   !לֹא
ת ּבָ ַ ׁשּ ָחל ִלְהיֹות ּבַ מֹוִנים ְוֶאָחד ׁשֶ ם יֹום ׁשְ    ,ִאם ֲאַמְרתֶּ

ן ָיִחיד ֵאינֹו ָראּוי ְלָקְרּבָ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ ן ִציּבּור  ׁשֶ   ָראּוי ְלָקְרּבָ
מֹוִנים ְוֶאָחד  ֶלת ְלאֹור ׁשְ ַמּפֶ    –ּתֹאַמר ּבְ

ְיָלה ָראּוי  ֵאין ַהּלַ ן ָיִחיד  ׁשֶ    ,לֹא ְלָקְרּבָ
ן ִציּבּור    .ְולֹא ְלָקְרּבָ

ִמים ֵאיָנן מֹוִכיִחים    ,ְוַהּדָ
תֹוְך  ֶלת ּבְ ּפֶ ַהּמַ ֶמיָה ְטֵמִאי    - (ויקרא יב, ד)(ויקרא יב, ד)(ויקרא יב, ד)(ויקרא יב, ד)    131"ְמלֹאת"ׁשֶ    ,םּדָ

ן ְרּבָ         ....ּוְפטּוָרה ִמן ַהּקָ
  

ָמָרא    ח,א   ּגְ
ְנָיא    :ּתַ

לָאְמרּו ָלֶהן " ית ִהּלֵ איְל  ּבֵ מַּ    :ֵבית ׁשַ

מֹוִנים ְוֶאָחד - (ויקרא יב, ו)    132"ְלַבת"    :ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר             ...."ְלַרּבֹות אֹור ׁשְ
        

                                                        
ע ְוֶא 131 ָכל קֶֹדׁש לֹא ִתּגָ ְדֵמי ָטֳהָרה ּבְ ב ּבִ ׁשֵ ת ָיִמים תֵּ לֹׁשֶ ים יֹום ּוׁשְ לֹׁשִ ׁש לֹא ָתבֹא ַעד ְמלֹאת ְיֵמי ָטֳהָרהּ ּוׁשְ ְקּדָ   ל ַהּמִ
ַתח אֹהֶ  132 את ֶאל ּפֶ ָנתֹו ְלעָֹלה ּוֶבן יֹוָנה אֹו תֹר ְלַחּטָ ן ׁשְ ֶבׂש ּבֶ ִביא ּכֶ   ל מֹוֵעד ֶאל ַהּכֵֹהןּוִבְמלֹאת ְיֵמי ָטֳהָרּה ְלֵבן אֹו ְלַבת תָּ

 רש"י
. שילדה קבה מתי' לאור פ''א

לאור פ''א שהיתה ראויה למחר 
   להביא כפרתה הפילה:

. מלידה ב''ש פוטרין מן הקרבן
ב' אע''ג דלאחר מלאת הוא 
הואיל ולילה הוא ולא יצאה 
שעה ראויה לקרבן דלילה 
מחוסר זמן קרבן הוא דכתיב 
(ויקרא ז) ביום צותו הילכך 

   לאת דמי:לעין קרבן כתוך מ
. מ''ש אור פ''א מיום פ''א

דודאי חייבת כדמפרש לקמן בפ' 
   ארבעה מחוסרי כפרה (דף ט.):

. שהרי אם שיוה לו לטומאה
אתם מודים שמשקיעת החמה 
של יום פ' כלו ימי טוהר שלה 

   ואם ראתה בליל פ''א טמאה:
. שאתה אומר אם שוה והדמים

לו לטומאה כו' אין מוכיחין 
פלת תוך מלאת לקרבן שהרי המ

דמיה טמאין מפי הלידה ואיה 
  חייבת קרבן שי:
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ְעָיא י הֹוׁשַ יּה ּדְ  ַרּבִ ִכיַח ַקּמֵ ָראֲהָוה ׁשְ    ,ַבר ַקּפָ

יּה ּדְ ׁשַ  יאְבֵקיּה ַוֲאָתא ַקּמֵ י ִחּיָ    .ַרּבִ
יּה  ַגע ּבֵ    ,יֹוָמא ַחד ּפְ

יּה  ָעא ִמיּנֵ ִמיִני :ּבְ ֵליל ׁשְ לֹׁש ְרִאּיֹות ּבְ ָרָאה ׁשָ    ,ָזב ׁשֶ
ָדָבר ֶזה ל אֹוְמִרים ּבְ ית ִהּלֵ    ?ַמה ּבֵ

  
ְכִתיב ּום ּדִ ְיָלה ִמׁשּ ּלַ ֶלת ּבַ ַמּפֶ ל ּבְ ֵבית ִהּלֵ    .(ויקרא יב, ו) 133"ְלַבת" :ַטְעַמְייהּו ּדְ

ִמיִני  ֵליל ׁשְ לֹׁש ְרִאּיֹות ּבְ ָרָאה ׁשָ יְתֵרי ְקָרֵאי -ֲאָבל ָזב ׁשֶ ָלא ִמּיַ ְטֵרי ּדְ    .ּפָ
ְלָמא    :אֹו ּדִ
ָנא    ?ָלא ׁשְ

  
ָראֲאַמר ֵליּה  ר ַקּפָ    :ּבַ
ְבִלי ָדָבר ֶזה 134ַמה ּבַ    ?אֹוֵמר ּבְ
יק ּתִ    .ִאיׁשְ

ְעָיא י הֹוׁשַ לּוםָלא ֲאַמ  ַרּבִ    .ר ּכְ
ָראֲאַמר ֵליּה  ר ַקּפָ יא :ּבַ    .ְצִריִכין ְלִדְבֵרי ִעּיָ

  
   :ַנְחזֹור ַעל ָהִראׁשֹונֹות

מֹוִנים ְוֶאָחד - "ְלַבת"ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר    .ְלַרּבֹות אֹור ׁשְ
   

ֵאי ַתּנָ    :ֵניָמא ּכְ
ִמיִני" ֵליל ׁשְ לֹׁש ְרִאּיֹות ּבְ ָרָאה ׁשָ    :ָזב ׁשֶ

ֵני ֲחָדא    ."יאֵמִב " :ּתָ
   ."ֵאינֹו ֵמִביא" :ְוַתְנָיא ִאיָדךְ 

ֵאי ִהיא ּנָ    .ַמאי ָלאו ּתַ
ַתְנָיא ָהא ּדְ ר ְזָמן :ָקָסַבר – "ֵמִביא" :ּדְ    .ַלְיָלה ֵאין ְמחּוּסַ

ָתֵני ר ְזָמן :ָקָסַבר – "ֵאין ֵמִביא" :ְוָהּדְ    .ַלְיָלה ְמחּוּסַ
  

ר ַאָחאֲאַמר  י ֶאְלָעָזרֲאַמר  ַרב הּוָנא ּבַ    :ַרּבִ
ֵאי ָסְבֵרי ּנָ ר ְזָמן :ָהֵני ּתַ    .ַלְיָלה ְמחּוּסַ

ַתְנָיא    :ְוָהא ּדְ
י ְרִאּיֹות" תֵּ ַעל ׁשְ ָזב ּבַ    ."ֵמִביא ּבְ

ַתְנָיא    :ְוָהּדְ
לֹׁש ְרִאּיֹות" ַעל ׁשָ ָזב ּבַ    ."ֵאין ֵמִביא ּבְ
  

י ְרִאּיֹות  ּתֵ ַעל ׁשְ    ?ַמאי ְלֵמיְמָרא -ָזב ּבַ
  

ַמע ָלן    :ָהא ָקא ַמׁשְ
ִמיִני -ְוָקא ָרָאה ּדַ  ֵליל ׁשְ    ,ּבְ

ִביִעי  ׁשְ יָמָמא ּדִ    .ָלא –ֲאָבל ּבִ
  

ּסֹוֶתֶרת  :ָקָסַבר יה ׁשֶ ל ְרִאּיָ ן -ּכָ    .ֵאין ְמִביָאה ִליֵדי ָקְרּבָ
  

   :ָרָבאֲאַמר 
ַתְנָיא א ְלָהא ּדְ אי אֹוִקיְמּתָ לֹׁש ְרִאּיֹות" :ַאּמַ ַעל ׁשָ ָזב ּבַ    ?"ֵאין ֵמִביא ּבְ

י ִליְתְניֵ  ּבֵ ה"יּה ּגַ ן ֶאָחד ַעל ֲעֵבירֹות ַהְרּבֵ ה ְמִביִאין ָקְרּבָ ָ    !(כריתות ט.) "ֲחִמׁשּ
  

ִסיָקא    .ָלא ּפְ

                                                        
ִביא כֶּ  133 ַתח אֶֹהל מֹוֵעד ֶאל ַהּכֵֹהןּוִבְמלֹאת ְיֵמי ָטֳהָרּה ְלֵבן אֹו ְלַבת תָּ את ֶאל ּפֶ ָנתֹו ְלעָֹלה ּוֶבן יֹוָנה אֹו תֹר ְלַחּטָ ן ׁשְ   ֶבׂש ּבֶ
 יאּיָ ויש גורסים: עִ  134

 רש"י
  גמ' 

   . ר' אושעיא לבר קפרא:שבקיה
. רבי אושעיא לבר בעא מייה

   קפרא:
. לזיבה ראשוה ולמחר בליל ח'

   היה ראוי לקרבן:
. מי מייתי ב' מה ב''ה כו'
   קרבות אי לא:

. ר' חייא ובלשון גאי עייא
בעא מייה ר'  קאמר ליה: (הדר

   אושעיא מבר קפרא):
. רבי חייא עלה מבבל בבלי

כדאמרי' התם (סוכה דף כ.) 
בתחלה שתכחה תורה מישראל 
עלה הלל הבבלי ויסדה וחזרה 
ושתכחה עלו בי הגולה ויסדוה 
ומאן יהו יהודה וחזקיה בי 

   רבי חייא:
. כמו אמר חזור על הראשוות

מר לעיל הרי הוא אומר כו' 
בעיא לר' אושעיא טעמייהו ומי

דב''ה משום או לבת או משום 
   דסברי לילה איו מחוסר זמן:

והא דתיא איו מביא קרבן 
. [קסבר] לילה מחוסר זמן
   וטעמייהו דב''ה משום או לבת:

. שזיבה זב בעל שתי ראיות
   ראשוה בת שתי ראיות היתה:

. הלכך כיון דלא יצאת בת ג'
א שעה הראויה לקרבן כולה חד

   זיבה אריכתא היא:
. בפ' שי (לקמן דף ט.) ליתייה

גבי ה' מביאין קרבן אחד כו'. כי 
היכי דקתי זיר שטמא 

   טומאות הרבה:
. כיון דזמין לא פסיקא ליה

דאראיות דלילה מי מיחייב כגון 
ראה אחת בליל ח' ושתים ביום 

   המחרת:
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ָאַמר  י יֹוָחָנןּדְ    :ַרּבִ

ּיֹום  ִים ּבַ ּתַ ְיָלה ּוׁשְ ּלַ    .ֵמִביא –ָרָאה ַאַחת ּבַ
ּיֹום  ְיָלה ְוַאַחת ּבַ ּלַ ִים ּבַ ּתַ    .ֵאין ֵמִביא -ׁשְ

  
   :ֵסףַרב יוֹ ֲאַמר 

ּיֹום  ִים ּבַ ּתַ ְיָלה ּוׁשְ ּלַ ַאַחת ּבַ ַדע ּדְ    .ֵמִביא –ּתֵ
  

ָהא יה ִראׁשֹוָנה  :ּדְ ָעְלָמא -ְרִאּיָ ְכַבת ֶזַרע ּבְ    .ׁשִ
ין ַאֲחָרְנָייָתא  ְרּתֵ    .ִמְצָטְרֵפי ְלהוּ  -ְוִאיּלּו ָחֵזי ּתַ

  
ַרב ִאיִדיֲאַמר  ֵריּה ּדְ ת ּבְ ׁשֶ    :ַרב ׁשֵ

   ?!ִמיֵדי ִאיְרָיא
ל ָזב ְר  יה ִראׁשֹוָנה ׁשֶ ְזַמן ִחּיּוָבא -ִאּיָ    .ַחְזֵייּה ּבִ

ְיָלה ּלַ ְזַמן ִחּיּוָבא ַחְזֵייּה  ,ַאַחת ּבַ ָלאו ּבִ יָון ּדְ    ,ּכֵ
ְמִעיַנן  ַאׁשְ י יֹוָחָנןִאי ָלאו ּדְ ִמְצָטֵרף ַרּבִ ְצָטֵרף :ֲהָוה ֲאִמיָנא ,ּדְ    .ָלא ּתִ

  
י יֹוָחָנן ר ְזָמןַלְיָלה ְמ  :ּוִמי ֲאַמר ַרּבִ    ?!חּוּסַ

הְוָהֲאַמר     :ִחְזִקּיָ
ּיֹום     ,ֵמִביא –ִנְטָמא ּבַ

ְיָלה  ּלַ    .ֵאין ֵמִביא -ּבַ
י יֹוָחָנןוְ  ְיָלה ֵמִביא :ָאַמר ַרּבִ ּלַ   !ֲאִפיּלּו ּבַ
   

י יֹוָחָנן י ָקָאַמר ַרּבִ ּיֹום  :ּכִ ְיָלה ְוַאַחת ּבַ ּלַ ִים ּבַ ּתַ    ,ֵאין ֵמִביא -ׁשְ
ר ְזָמן :ְלִדְבֵרי ָהאֹוֵמר    .ְמחּוּסַ

  
יָטא –...  ְלִדְבֵרי ָהאֹוֵמר ׁשִ   !ּפְ

   
ְיָלה ּלַ ּיֹום  ,ָרָאה ַאַחת ּבַ ִים ּבַ ּתַ    .ִאיְצְטִריָכא ֵליּה  -ּוׁשְ

ֵתיָמא ְזַמן ִחּיּוָבא ָקָחֵזי ֵליּה  :ַמהּו ּדְ ָלאו ּבִ יָון ּדְ ְצָטֵרף -ּכֵ    ,ָלא ּתִ
ַמע ָלן   .ָקא ַמׁשְ

  
  

 רש"י
. דאין לה שכבת זרע בעלמא הוא

בעלמא אלא טומאת ערב 
כדתיא זאת תורת הזב ואשר 
תצא ממו שכבת זרע זב בראיה 
ראשוה הקישו לבעל קרי במס' 
דה (דף לה.) ואמרו מי במגילה 
(דף ח) שתים לטומאה וג' אף 
לקרבן אבל חדא ראייה אין לה 

   אלא טומאת ערב:
. דקאמר ב' ומי א''ר יוחן כו'

   בלילה ואחת ביום כו':
אוי . ח' שרטמא זיר ביום

   לקרבן מביא ב' קרבות:
. דלעין קרבן בליל ח' איו מביא

טומאה אריכתא היא דלילה 
  מחוסר זמן:
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        ח, אח, אח, אח, א .28
            ַמְתִניִתין

ׁש ָעֶליָה ְסֵפק ָחֵמׁש ֵלידֹות ּוְסֵפק ָחֵמׁש ִזיבֹותָה  ּיֵ ה ׁשֶ ָ    :ִאׁשּ
ן ֶאָחד    ,ְמִביָאה ָקְרּבָ

ָבִחים ּזְ    ,ְואֹוֶכֶלת ּבַ
ָאר ָעֶליָה חֹוָבה ְ    .ְוֵאין ַהׁשּ

  
אֹות אֹות ,ָחֵמׁש ִזיבֹות ַוּדָ    :ְוָחֵמׁש ֵלידֹות ַוּדָ
ן ֶאָחד    ,ְמִביָאה ָקְרּבָ

זְּ     ,ָבִחיםְואֹוֶכֶלת ּבַ
ָאר ָעֶליָה חֹוָבה ְ   .ְוַהׁשּ

   
ִדיַנר ָזָהב ַלִים ּבְ ירּוׁשָ ין ּבִ ָעְמדּו ִקיּנִ ה ׁשֶ    .ַמֲעׂשֶ

ְמִליֵאלָאַמר  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    :ַרּבָ
ִדיָנִרין ְהֶיה ּבְ ּיִ ְיָלה ַעד ׁשֶ ה לֹא ָאִלין ַהּלַ עֹון ַהּזֶ    .ַהּמָ

ד ין ְוִלּמֵ    :ִנְכַנס ְלֵבית ּדִ
ה ָ אֹות  ָהִאׁשּ אֹות ָחֵמׁש ִזיבֹות ַוּדָ ׁש ָעֶליָה ָחֵמׁש ֵלידֹות ַוּדָ ּיֵ   ׁשֶ

ן ֶאָחד    ,ְמִביָאה ָקְרּבָ
ָבִחים ּזְ    ,ְואֹוֶכֶלת ּבַ

ָאר ָעֶליָה חֹוָבה  ְ   ְוֵאין ַהׁשּ

ִרְבָעַתִים ּיֹום ַההּוא ּבְ ין ּבַ         ....ְוָעְמדּו ִקיּנִ
        

ָמָרא    ּגְ
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

   ,ָחֵמׁש ִזיבֹות ָסֵפק ,איַוּדַ     135תיבוֹ זִ ָחֵמׁש "
אי    :ְוָחֵמׁש ֵלידֹות ָסֵפק ,אֹו ָחֵמׁש ֵלידֹות ַוּדַ

ין י ִקיּנִ תֵּ אי -ַאַחת     :ְמִביָאה ׁשְ ּדַ    ,ַעל ַהּוַ
ֵפק    .ְוַאַחת ַעל ַהסָּ

אי  ל ַוּדַ ָאר  ,ֶנֱאֶכֶלת –ׁשֶ ְ    .ָעֶליָה חֹוָבה -ְוַהׁשּ
ל ָסֵפק  ָא  ,ֵאין ֶנֱאֶכֶלת -ׁשֶ ְ   .ר ָעֶליָה חֹוָבהְוֵאין ַהׁשּ

  

ן נּוִרי י יֹוָחָנן ּבֶ    :אֹוֵמר ַרּבִ
אי  ֵטר -ַעל ַוּדַ    .ּתֹאַמר ַעל ָהַאֲחרֹוָנה ְוִתּפָ

ל ָסֵפק  ֵטר -ׁשֶ אי ְוִתּפָ ּדַ יֵניֶהן ּתֹאַמר ַעל ַהּוַ אי ּבֵ    .ִאם ֵיׁש ַוּדַ
ֵטר ,ְוִאם ָלאו    .ּתֹאַמר ַעל ֶאָחד ֵמֶהן ְוִתּפָ

  

י ֲעִקיָבא    :ראֹוֵמ  ַרּבִ
אי ּדַ ין ַעל ַהּוַ ֵפק ,ּבֵ ין ַעל ַהסָּ    ,ּבֵ

ֵטר             ...."ּתֹאַמר ַעל ַאַחת ֵמֶהן ְוִתּפָ
        

ר ִיְצָחקֲאַמר ֵליּה  אלְ  ַרב ַנְחָמן ּבַ ּפָ    :ַרב ּפַ
ֵמיּה ּדְ  ְ    :ָרָבאֵאיָמא ָלְך ִמׁשּ

ִליֵגי ַמאי ּפְ ֵאי ּבְ ּנָ    ?ָהֵני ּתַ
ן נּוִרי  י יֹוָחָנן ּבֶ ַרּבִ י ְלה -ּדְ אתְמַדּמֵ    .ֹון ְלַחּטָ

אֹות  יב ָחֵמׁש ַחּטָ ַחּיָ ַמאן ּדְ הֹון    -ּדְ ַמְייֵתי ּכּוּלְ    ,ַעד ּדְ
ר ֵליּה  ּפַ    .ְוסֹוף ִמּכַ

י ָנא ,ָהָכא ַנּמִ    .ָלא ׁשְ
י ֲעִקיָבא  י ְלהֹון ִלְטִביִלין -ְוַרּבִ    ,ְמַדּמֵ

יב ָחֵמׁש ְטִבילֹות ִמַחּיַ ַמאן ּדְ    ,ּדְ
ָטֵביל ֲחָדא ִזיְמ  יָון ּדְ ַהר –ָנא ּכֵ    .ִאיּטְ

י ָנא ,ָהָכא ַנּמִ    .ָלא ׁשְ
  

אֲאַמר ֵליּה  ּפָ    :ַרב ּפַ
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 רש"י
  מתי' 

. כגון [טועה] שראתה ג' ספק זיבה
ימים ואיה יודעת אם בימי דותה 
אם בימי זיבה מביאה קרבן ואיו 

   אכל:
. כגון שהפילה ואין ידוע ספק לידה

' ספקות של מה: האשה שיש עליה ה
לידה או ה' של ספק זיבה מביאה 
קרבן אחד. חטאת העוף הבאה על 

   הספק:
. שהרי הקרבן הזה ואוכלת בזבחים

לטהרה בא והרי הוא כטבילה אם 
טמאת האשה כמה טומאות טבילה 

   אחת עולה לכולן אף קרבן זה כן:
. לא הצריכוה ואין השאר עליה חובה

חכמים להביאן שאף האחת בקושי 
ו להקריבה ספק מליקת חולין התיר

למזבח שאם לא כן אין לה תקה 
ליטהר בקדשים: ה' לידות ודאות או 
ה' זיבות ודאות מביאה קרבן אחד 

   ואוכלת בזבחים. כמו שפירשתי:
. כדאמרין לקמן והשאר עליה חובה

בפ' שי (ד' ט:) יכול תביא על הלידה 
שלפי מלאת ועל הלידה שלאחר 

   הם ת''ל זאת:מלאת קרבן אחד לשי
   . שי קיין ד' תורין:קיין

. בשי זהובין קן לדיר בדירי זהב
   זהב:

   . שבועה:המעון הזה
. אע''פ שהיקל כס לב''ד ללמוד כו'

על דברי תורה עת לעשות לה' הוא 
שאלמלי לא ימצאו יחדלו מלהביא 
אפילו אחד ויאכלו בקדשים בטומאת 

   הגוף:
שי . ב' קיין בקיין ברבעתים

רביעית דיר כסף ל''א רבעתים לשון 
חצי הוא: גמ' ה''ג בתוספתא ה' 
לידות ודאי וה' לידות ספק כו' ר' 
יוחן בן ורי אומר על הודאי חיישין 
לפשיעה דאי אמרת תביא על אחת 
מהן שמא יש אשה שתלד לידה אחת 
ודאית ואיה רוצה להביא קרבן 
שתאמר והלא אשתקד היו עלי ה' 

ות ולא הבאתי קרבן על ד' לידות ודא
מהן ועכשיו אי מביאה ור''ע סבר 
כיון דלא אכלה אשתקד בלא שום 
קרבן לא פשעה: תאמר על האחרוה 
אי מביאה ותפטר על השאר ר''ע 
אומר תאמר על אחת מהן ואיה 
צריכה לומר על האחרוה ותפטר על 

   השאר:
ועל הודאי תאמר על האחרוה 

קרבות . עכשיו מחיוב שאר ותפטר
ואוכלת בזבחים היום ולמחר תקריב 

   שאר קרבות:
. ממין הספק אם יש ודאי בייהן

דאמר על הודאי כדי שתיעשה ודאי 
ותהא אכלת ותפטר לגמרי 
כדפרישית במתי' דבקושי התירו 

   להקריב ספק:
   . ואפילו על הראשוה:על אחת מהן
. איה צריכה לומר על בין ודאי כו'

ה: בדר''ע ל''ג האחרוה אי מביא
   ותפטר:

. לא מכפרת אם ועד דמייתי כולהון
הביא חטאת ראשוה עדיין חטאים 
האחרים עומדין אף כאן אם הביאה 
על הראשוות עדיין טומאה 
האחרוה במקומה ולא טהרה לאכול 
בקדשים לפיכך תאמר על האחרוה 
   וטהרה והראשוות תביא לאחר זמן:

מר . אפי' אמאן דמחייב ה' טבילות
על הראשוה אי טובל טהר מכל 

  טומאה:
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ךְ  ְעּתָ י ָלֶהן :ִאי ָסְלָקא ּדַ את ְמַדּמֵ ן נּוִרי ְלַחּטָ י יֹוָחָנן ּבֶ    ,ַרּבִ
ֵטר ל ָסֵפק ּתֹאַמר ַעל ַאַחת ֵמֶהן ְוִתּפָ אי ׁשֶ    !ַאּמַ

  
יב   ח,ב ִמַחּיַ מוֹ ^ ִאיּלּו ַמאן ּדְ לּוִיין ָחֵמׁש ֲאׁשָ ַטר? -ת ּתְ י ַמְייֵתי ַחד ִמי ִמיּפְ    !ּכִ

ְנָיא    :ְוָהּתַ
מֹות ֲאׁשָ אֹות ֲחלּוִקין ּבַ ַחטָּ ֲחלּוִקין ּבְ ל ׁשֶ ָלל ּכָ   !"ֶזה ַהּכְ

   
א י ָעְלָמא ,ֶאּלָ כּוּלֵ י ְלהֹון :ּדְ    ,ִלְטִבילֹות ְמַדּמֵ

יָעה  ין ִלְפׁשִ ׁשִ    ,ָקִמיְפְלֵגי –ּוְבחֹוׁשְ
י יֹוָחָנן ּבֶ  יָעה :ן נּוִרי ָסַברַרּבִ יַנן ִלְפׁשִ    ,ָחְייׁשִ

י ֲעִקיָבא ָסַבר יָעה :ְוַרּבִ יַנן ִלְפׁשִ   .ָלא ָחְייׁשִ
        
        

        הדרן עלך שלושים וששהדרן עלך שלושים וששהדרן עלך שלושים וששהדרן עלך שלושים ושש
        
        

 רש"י
ה' אשמות תלויין [כו'] חוששין 

. אם לא הצריכוה לומר לפשיעה
על האחרוה אי מביאה תהא 
סוברת שפטרה בקרבן זה ולא 
יהו השאר עליה חובה ותפשע 
ולא תביאם וכי מצרכת לה לומר 
על האחרוה אי מביאה ידעה 
דהשאר עליה חובה אבל על 

ק שאין השאר עליה חובה הספ
לא מזקקין לה לומר על 

   האחרוה אי מביאה:
. ורבי עקיבא לא חייש לפשיעה

ואי שמעתי חוששין לפשיעה 
שמא תפשע ולא תביא אפילו. 
קרבן אחד ותאכל זבחים 
בטומאת הגוף וקשיא לי בגוה 
טובא חדא אפשר היא מתיא 
קרבה ומשום דלא מצרכת לה 

ש שמא לומר על האחרוה ליחו
תחזור בה ועוד אי חיישת להכי 
כל שכן דעל הספק היא מקילה 
ואמאי לא מצרכת לה לומר על 
האחרוה ליחוש שמא תחזור בה 
ולא תביאו ואכלה בקדשים 

  בספק טומאת הגוף:


