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זה היה מעשה כצ״ל:
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לטומאה ביהו .שמא אם יזקק לאשתו ותראה ל ס בשעת ביאה ונמצא
תנא בפרק י()הערל( )יכמות לף על (:לסבירא ליה לאפילו מלאוריי׳
ט מ א שבעת ימים כמשפט בועל נלה ולא יכול לעבול כיוס ה כ פ ו ד ס :
לא הותר בטבול יום אלא ל ט מ א מת לכתב בההיא פרשה וטבול יום
זה וזה .כהן ליום ה כ פ ו ד ס וכהן ל פ ר ה  :כל שגעה .ימי להפרשה:
לשרץ לאתי כק״ו מטמא מ ת א״כ לליליה בועל נלה לא אתי בקל
מכל חנואוס שהיי שם .מכל ס ר ה ופרה היו נומנין קצת למשמרת מן
וחומר לאיכא למיפרך מ ה לטמא מ ת שאינו מ ט מ א משכב התחתון
האפר כחיל כך שנינו במסכת פ ר ה
כעליון כבועל נלה ושמא ריכ״כ
)פ״ג משנה יא( .ואני שמעתי מ אפר
כוותיה סבירא ליה:
לטומאת ביתו אמר ליה ר׳ יוחנן לריש לקיש
פ ר ה של משה לא כלה :דהואי גמי
נ כ נ ס ו מים ת ח ת דם .ללאו לגמרי
היינו
ממלואים
דילפינא
לדידי
בשלמא
הזאה .בפרישה למלואיס כל ז׳
גמורה היא הא
לרשה
דתניא זה וזה מזין עליו כל שבעה מכל
לכתיב )ויקרא ח> ויז על אהרן וגו׳
אסמכתא
ממלואיס אלא
לגמרי
הטאות שהיו שם דהואי נמי הזאה במלואים
וכתיב שבעת ימים ימלא את ילס כל
בעלמא לעיקר קרא לכאשר עשה
אלא לדידך דילפת מסיני הזאה בסיני מי
ז׳ עשה להס כחוק יוס הראשון:
ביום הזה יש לפרש לביום ראשון של
ובמלזאים דם .הזאת מלואים של ל ס
הואי אמר ליה ולטעמיך מי ניהא במלואים
ז׳ ימי המלואים אמר להם כאשר
כלכתיב :דחני ר׳ חייא כוי .לקמיה
עשה ביום הזה צוה ה׳ לעשות בל ז׳
דם הכא מים הא לא קשיא דתני רבי הייא
בשמעתין מייתי לה :מעלה בעלמא.
ימי המלואיס וכן פרש״י פשוטו
נכנסו מים תחת דם אלא לדידך הזאה בסיני
בפרה כלאמרן וביוה״כ לכבול כניסת
בפירוש חומש וטון לאסמכתא בעלמא
מי הואי אמר ליה מעלה בעלמא תניא מותי׳
מחנה שטנה :הניא כוזהיה ררבי
הוא אין לתוש אי אמרינן נכנסו מים
דרבי יוהנן תניא כוותיה דריש לקיש תניא
יוחנן .ליליף ממלואיס :כריש לקיש.
תחת ל ס  :הזאה בסיני מי הוה.
הקדש
כוותיה דר׳ יוחנן ב ז א ת יבא אהרן אל
ליליף מסיני :בזאה .קרא יתירא
וא״ת והא הוה בסיני הזאת ל ס לכתי׳
במה שאמור בענין מאי היא בענין דמלואים
הוא כללקמן למלרש ביה ולרוש ביה
)שמות כל( ויקח משה את הדם ויזרק
ה ט בזאת התורה האמורה בענין
ומה אמור בענין דמלואים אהרן פירש שבעה
על ה ע ס ויש לומר אותה זריקה לא
במקום אחר יבא אהרן אל הקלש:
היתה בשביל טהרה שהרי לא על
ו ש מ ש יום אחד ומשה מסר לו כל שבעה כדי
מאי היא .באיזה ענין :ושימש יום
משה לבלו נזרק אלא על כל ה ע ם אלא
לחנכו בעבודה ואף לדורות כהן גדול פורש
אחד .ע מ ל ת שמיני הוטלה עליו
ל ס הברית הוה לכתיב )שם( הנה
שבעה ומשמש יום אחד ושני תלמידי חכמים
שנאמר )רקרא ט( קרב אל המזבח:
ל ס הברית אשר כרת ה׳ עמכם אי
מתלמידיו של משה לאפוקי צדוקין מוםרין
לאפוקי צדוקים .שהיו משנין עבולת
נמי ה״ק הזאה כל ז׳ בסיני מי הוה
לו כל שבעה כדי להנכו בעבודה מכאן
קטורת יוה״כ כללקמן בהוציאו לו <לף
ותימה לי ללקמן בפירקין )לף ח(.
אמרו שבעת ימים קודם יוה״כ מפרישין
נג (.שהיו נותנין הקטורת על האש
אמרינן אחל זה ואחל זה מזין עליו
בחוץ ואחר כך מכניסים :וכשם
כהן גדול מביתו ללשכת פרהדרין וכשם
כל ז׳ ומסיק ללבל משבת ויש לומר
שמפרישים .לא מקרא יליף לה אלא
במלואיס הויא הזאה כל ז׳ אבל ביום
שמפרישין כ״ג כך מפרישין כהן השורף את
ללמדו:
לחנכו.
בעלמא:
מעלה
הכפורים בלורות האחרונים גזרו על
הפרה ללשכה שעל פני הבירה צפונה מזרחה
אמרח .אמור מ ע ת ה  :מאי בזאח.
ההזאה משום שבות ואסרוה בשבת
ואחד זה ואחד זה מזין עליו כל שבעה מכל
לשון נקבה פ ר ואיל לכתיבי בתריה
ותימה לי ללקמן מפרש ראשון שמא
הטאות שהיו שם ואם תאמר במלואים דם
לאו נקיבות הן :שמע מינה .בענין
שלישי שני שמא שלישי וכו׳ ומנא ליה
הכא מים אמרת נכנסו מים תהת דם ואומר
מלואים ו פ ד ש ה לשון נקבה :כהן
לגמרא ל ט ע מ א לרבי מאיר משוס
כ א ש ר עשה ביום הזה צוה ה׳ לעשות לכפר
גדול קמא .אהרן לבלו כל ימיו
חששא לימא משום לגמר ממלואים
אבל <> לורות הבאים לא תנהוג שלא
עליכם לעשות אלו מעשה פרה לכפר אלו
להויא הזאה כל ז׳ ושמא רבי יוסי
נאמר אלא אהרן :זה )» מעשה כר.
ברבי חנינא ל ק א מ ר ה ט לקמן סבירא
מעשה יוה״כ והאי בזאת מיבעי ליה לגופיה
כלומר אי אתה יכול לומר רכסהו להר
ליה כ ד ש לקיש ללא גמר ממלואיס
בפר בן בקר להטאת ואיל לעולה אמרי אי
ולא למשה ואלו ששה ימים הן שהיו
אלא מעלה בעלמא משום ההיא חששא
לקרבן לחודיה לימא קרא בזה או באלה מאי
מראש תלש שבאו לסיני על יום מתן
ראשון לילמא שלישי וכו׳ אי נמי יש
בזאת שמעת מינה תרתי מאי ואומר וכי תימא
תורה ואין כאן פרישה כלל למשה
לומר אפילו מאן לגמר ממלואים
יוה״כ קמא הוא דבעי פרישה כדאשכהן
ש ה ד אותן ששה ימים עלה וירל
סבירא ליה לקרא אסמכתא בעלמא
במלואים אבל ביוה״כ דעלמא לא אי נמי
כהשכמה להזהירן על פדשתן מן האשה
וא״כ אי לאו לאיכא ט ע מ א קצת לא
ומצות הגבלה זאת לא תאמר לפי שזה
כ״ג קמא הוא דבעי פרישה אבל כ״ג בעלמא
הוו מצרכי רבנן הזאה ל ה ט איצטדך
מעשה היה אחר עשרת הלברות
ט ע מ א  :תניא בוותיה
לפרושי
לא ת״ש כאשר עשה וכו׳ תניא כוותיה דריש
בתחילת ארבעים יום שנכנס למחנה
דריש לקיש .לרבי יוסי הגלילי ס״ל
לקיש משה עלה בענן ונתכסה בענן ונתקדש
שטנה להיות שס עם ה׳ לקבל הלוחות
כוותיה תימה לי וכרבי יותנן נמי מי
בענן כדי לקבל תורה לישראל בקדושה
ולקמן > מפרש מהיכא פשיטא ליה לאתר
לא תניא הא ר״ע ס״ל כר׳ יוחנן ללא
שנאמר וישכון כבוד ה׳ על הר סיני זה היה
עשרת הלברות היו ששה ימים הללו:
יליף מסיני וי״ל כבר אייתי לעיל תניא
מעשה אחר עשרת הדברות שהיו תהלה
ר״ע אזמר .קולס עשרת הלברות
כוותיה לרבי יוחנן לעליפא מינה
לארבעים יום דברי רבי יוסי הגלילי ר״ע
היה וששה ימיס הללו ה ס ששה ימים
למתניתין סתמא כרבי יוחנן והלר
שמראש חלש על יום מתן תורה
הודש
מראש
ה׳
כבוד
וישכון
אומר
קאמר תניא נמי כוותיה ל ד ש לקיש
ובשביעי קבלום ומשה וכל ישראל עומרים לקבל עשרת הלברות
אבל תימה לי מאי קא מייתי מהא
לאיכא תנא לסבר כוותיה
כלאמדנן ) מ ט ת לף כל (.אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום
לילמא רבי יותנן אמר לך אנא לאמר
לתניא כוותיה לריש לקיש
ואחר כך עלה כלי לקבל את הלוחות ולא היה שס פרישה כלל:
אפילו כרבי יוסי הגלילי ל ע ל כאן לא קאמר ר׳ יוסי הגלילי אלא בסיני
א(

תוס׳ ישנים
הזאה נסיצי מי הואי.
וא״מ לליליה גמי ללא יליף
פרישת פרה מקרא הזאה
רנפרה מצא ליה ד״ל לגני
פרה ניחא ליה משום לכמה
מעלות היו נפרה אנל
כאן לא היו מתקני! הזאה
מלנס :בזאת ינא אהרן.
נירושלמי מפרש לאותה
פרשה מדנרח נמלואיס
שמזכיר נמימת נכי אהר!
שהיתה נמלואיס :ושני
תלמילי חנמיס .כמל שגי
אלא טוניס השנים מן
האפל :ת״ש כאשר עשה
כיום הזה .מכח לכפר
מוקמינן ליה איום הכפולים
לללורות:

1

2

א
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ה ט הוה אבל ללורות לא ג מ ד נ ן מינה לומר לתסגי בפרישת ששה
ויכסהו
ימים כמו בסיני כלאמר רשב״ל אלא צריך פ ד ש ה שבעה ימיס כמו במלואים וי״ל כיון לאשכחן ר׳ אלעזר לקאמר בסמוך ויקרא אל משה
]משה[ וכל ישראל עומליס וכו׳ והיינו כר״ע אלמא כרבי עקיבא ל ד ש ליה לקראי מ ס ת מ א משמיה לר׳ יוחנן רביה אמרה ואף על גב ללא
אמרה משמיה לרבי יוחנן אשכחן נמי בס״פ האשה רבה )יכמות דף צו (:ט האי גוונא אזל רבי אלעזר אמר לשמעתיה ולא אמרה משמיה
לרבי יוחנן איקפל ר׳ יוחנן וכו׳ על אף ר״א תלמילך יושב ולורש והכל יולעיס שתורתך היא אם כן רבי יוחנן ל ד ש להו לקראי כר״ע:
במקום

תורה אור
 . 1בזאת יבא אהרן אל
הקדש בפי־ בן בקר
לחטאת ואיל לעלה:
ויקרא טו ג
 .2באשר עשה ביום
הזה עוה ין לעשת לכפר
ויקרא ח לד
עליכם:
 .3וישכן כבוד ץ ע ל הר
סיני ויכסהו הענן ששת
;מים ויקךא א ל משה
ביום השביעי מתוף
שמות כד טז
הענן:

