עין משפט
נר מצוה
לד א מיי׳ סרק א מהל׳ ענולת
יוה״נ הל׳ ג ועיין ננסף
משנה:
לה ב מיי׳ פייה מהל׳ כלי המקלש
הל׳ ינ:
לו ג מיי׳ שס ופ״י מהלי מעשה
הקלננומ הלנה יח:
לז ד מיי׳ פ״מ מהל׳ נלי המקלש
הלי א ופ״י הלי ל סמנ עשין
קעג:
לח ה מיי• פ״א מהלי ענולח
יוה״כ הלי נ:
לט ו מיי׳ פי״ז מהל׳ איסולי ניאה
הל״א:
פ ו מיי׳ פ״ז מהל׳ לוצח הלי ט:
מא ח מיי׳ פי״! מהלי איסולי
ביאה הלי א:
טב ט מיי׳ פלק ה מהל׳ נל׳
המקלש הל׳ ו וס׳׳ו מהל׳
אנל הלנה י יפ״ח הלנה א:
מנ י מיי׳ פ״ב מהל׳ ביאת מקלש
הל״ו:

כהן משיח פרק שלישי הוריות

יב:

אימא סיפא אין בין כהן המשמש לכהן שעבר .דהיינו שני :אלא פר

יום הכפורים ועשירית האיפה .דמשל ראשון הן באין הא לכל שאר
לבריהם זה וזה שוי] לשני נמי כל מצות כהונה גדולה עליו :אתאן לרבי
מאיר דתניא וכוי .עבר לבריימא לא למי לשעבר למתנימין :רבי
היא ונםיב לה אליבא דתנאי .במלא

סבר לה כרבי מאיר וסתמה ברבי מאיר
וברישא סבר לה כרבנן וסממה כרבנן:
רבי שמעון סבר לה כרבי מאיר בתדא.

לכהן שעבר לשני כל מצות כהונה עליו
מוץ מפר יוה״כ ועשירימ האיפה :יפליג
עליה בתדא .לאילו רבי מאיר סבר
מרובה בגלים מביא פר הבא על כל
המצות  $רהיינו פר העלם לבר של צבור
ואילו ר׳ שמעון סבר לאינו מביא פר
הבא על כל המצות כלמנן י אין בין משוח
בשמן המשחה למרובה בגלים אלא פר

מסורת הש״ס

מומו .לאינו חוזר לעבודתו מפני המוס מנין שמצווה על הגמולה מלמוד
לומר והוא :משיח שגצערע .כלומר כהן גלול שנצטרע מהו באלמנה:
מי אמרינן כהונה גלולה מלחא לחי להאי מאלמנה או ללמא כהונה
גלולה מיפטר פטר ליה להאי מאלמנה וט נצטרע לליכא כהונה גלולה
לא פטר ומותר באלמנה :עבר מחמת
מומו מנין תלמוד לומר והוא .לאפילו

אימא םיפא אין בין כהן משמש לכהן שעבר
אלא פר יום הכפורים ועשירית האיפה אתאן
לרבי מאיר >דתניא אירע בו פםול בכהן
גדול ועבר ומינו כהן אחר תחתיו הראשון
חוזר לעבודתו והשני כל מצות כהונה עליו
דברי ר״מ >]רבי יוםי אומר ראשון חוזר

עבר ראשון מחמח מומו אסור באלמנה
וכי נצטרע אין לן מוס גלול מזה ושמעי׳
מינה לאפילו הט אסור באלמנה :למעה
למעה ממש .להיינו בשפת חלוקו:
למעלה למעלה ממש .בצואר בשפה
במפתח חלוקו :למעה מקמי שפה.
שקורעין למטה משפה לפיו שהוא למטה
מבימ הצואר :למעלה מקמי שפה.
שקורעין בית הצואר ממש :כיון דבעלמא
הוי קרע .לאס רצה אינו מבליל אלא
קורעין למטה משפה ויצא ילי קריעה
אם כן כהן גלול היכי מצי קרע למטה
מקמי שפה קרי כאן בגליו לא יפרום:

א

ג

לעבודתו ושני אינו ראוי לא לכהן גדול ולא
לכהן הדיוט[ אמר רבי יוםי מעשה ביוסף
בן אילים מצפורי שאירע בו פסול בכהן גדול
הבא על כל המצות :ונוטל חלק בראש.
מד כ מיי• שס הל׳ ח:
אע״פ שאינו מקריב :ומשמש בחי כלים.
״)ועבר ומינו אחר תחתיו ולא הניחוהו אחיו
טה ל מיי׳ שס הל׳ ז:
פו מ מיי׳ פ״ה מהל׳ נצי המקלש
במשית
נוהגין
וכולם
בל׳:
וההליוט
הכהנים להיות לא כהן גדול ולא כהן הדיוט(
הל׳ ו ופ״ח מהל׳ אבל הל׳ א:
אינו אלא קרע של תפלות .לבעלמא
שעבר .רהיינו שני :חון מפר יוה״כ
מי נ מיי׳ פ״מ מהל׳ אבל הלכה ג
כהן גדול משום איבה כהן הדיוט משום
לא יצא ילי קריעה הלכך מותר בכהן
שמג עשין מל״ס ב טוש״ע ועשירית האיפה .לאין בין כהן המשמש
רבנן
רישא
מורידין
ואין
בקדש
י>מעלין
יי״ל סי׳ שמ סעיף יב:
גלול :בראש ובגד של סוטה .לכתיב
לכהן שעבר אלא פר יוה״כ ועשירית
מח ס ע מיי׳ פייט מהל׳ תמיליס
וסיפא ר״מ אמר רב חסדא אין רישא רבנן ופרע את ראש האשה <גמדגר ה( ותנן
האיפה :מאן שמעת ליה דאמר פעור
ומיספין הלכה ב:
במס׳ סוטה !דף ז.ן הכהן אוחז בבגליה
על עומאת מקדש וקדשיו רבי שמעון:
פט פ מיי׳ שס הל׳ ז:
וםיפא ר״מ רב יוםף אמר רבי היא ונםיב לה
המקלש
נ צ מיי׳ פ״ל מהלי כלי
דתנאי רבא אמר ר״ש היא וםבר לה אם נקרעו נקרעו ואס נפרמו נפרמו:
ת״ל כי נזר שמן משתת)קדש( אלהיו עליו
אליבא
הלי נ טוש״ע או״ח סי׳ לא
שמואל סבר לה בחרא כרבי יהודה.
ולא על משית מבירו .למעוטי משוח
סעיף ב:
כר״מ בחדא ופליג עליה בחרא >דתניא
לכל שאינו מבליל מקמי שפה הוי קרע
מלחמה לאין מקריב אונן אבל כהן גלול
דברים שבין כהן גדול לכהן הדיוט אלו
של מפלומ :ופלינ עליה בחרא .לאילו
מקריב אונן בין מרובה בגלים ובין
הם פר הבא על כל המצות ופר יוה׳׳כ רבי יהולה סבר לכהן גלול אינו בפריעה
ראשון שחוזר לעבולה ואפילו שני מפני
מוסף רש׳יי
ופרימה כל עיקר ושמואל סבר לפורס
בל טצות כהונה עליו .משמש שהן בכלל כהונה ]גלולה[ לאפוקי משוח
ועשירית האיפה ולא פורע ולא פורם אבל
מלמטה למטה מקמי שפה :למה לי.
נח׳ בגלים ,לא פורע ולא פורס מלחמה ללאו בכלל כהונה גלולה הוא:
הוא פורם מלמטה וההדיוט מלמעלה ואין
למכתב אשר לעולת הממיל אלא לכל
ומצייה על הנתולה ומווהר על ואחר שתלקו הכתוב .למשוח מלחמה
האלמנה ימקרינ אונן !מגילה ס:
ואםור
הבתולה
על
ומוזהר
לקרובים
מטמא
למלירא בכל מקום היא קלמה לזה בנה
וכעי״ז יומא יב >:ואינו מטמא שאינו מקדב אונן ככהן גלול יכול לא
באלמנה ומחזיר את הרוצח ומקריב אונן
אב לבכל מקום תליר קולם למשמע אשר
לקרובים !שם .:ושני אינו ראוי יהא מצווה על הבמולה :אלא שעבר
ואינו אוכל י>]ואינו חולק[ מקריב חלק בראש לעולת התמיל שהיתה כבר :לפתות ראשון.
כוי .לשמש לא בשמונה בגלים מחמה קריו .להוי כהן גלול מעליא
ננהן גלול ולא בארבעה כנה!
לקרות בתורה :ולברך ראשון .בזמון:
בקדש שהרי חוזר לעבולתו הוא :עבר מחמה
ונוטל חלק בראש יומשמש בשמונה כלים
הליוט !שם ושם! .טעלין
פרשת
ולא פוריד־ן .מקרא ילפינ! לה
> וכל עבודת יום הכפורים אינה כשרה אלא
במנחות נפרק שתי הלחס !שנח
א ..:דבי היא .יסחמה אליבא בו ופטור על טומאת מקדש וקדשיו וכולן נוהגין במרובה בגדים חוץ מפר המביא על כל המצותלנפשיה ,ונטיב לה אליבא
דתנאי .נמלינה בגליס סבל לה וכולן נוהגין במשיח שעבר חוץ מפר יוה״כ ועשירית האיפה וכולן אין נוהגין במשוח מלחמה חוץ מה׳
נרננן וננהן שענר סנר לה נרי
על דברים האמורים בפרשה לא פורע ולא פורם ואין מטמא לקרובים יומוזהר על הבתולה ואםור באלמנה
מאיר :מגילה ס .>:פ -הבא
כל המצות .נה! משיח שחטא ״> ומחזיר את הרוצח דברי רבי יהודה וחכמים אומרים יאינו מחזיר והאי ממאי דר״ש היא א״ר פפא
נהעלס לבל ועשה לבר שחיינין
על זלונו כלת ,מביא סל יההליוט מאן שמעת ליה דאמר פטור על טומאת מקדש וקדשיו ייר״ש :חוץ מה׳ דברים האמורים בפרשה:
מביא כשבה או שעירה נשאר
יחיל מה״מ דת״ר והכהן הגדול מאחיו זה כהן גדול אשר יוצק על ראשו שמן המשחה זה משוח מלחמה
שבישראל !יומא נ!ג .:.ועשירית
האיפה .שנכל יום ,כלנתינ ומלא את ידו ללבוש את הבגדים זה מרובה בגדים על כולן הוא אומר ראשו לא יפרע ובגדיו לא
)ייקלא ין הנהן המשיח תחתיו
מנניי יעשה אותה <עוס .1לא יפרום ועל כל נפשות מת לא יבא יכול יהו כולן מקריבין אוננים ת״ל כ י נזר שמן משחת אלהיו
פורע .לאשי לגלל שיער
מממת עליו עליו ולא על חבירו ואחר שחלקו הכתוב יכול לא יהא מצווה על הבתולה ת״ל והוא כתנאי והוא אשה
אנילות !:שם! .פורם פלטטה.
שיפולי בגליו !ש•! .ואי; מטמא בבתוליה יקח אחר שחלק הכתוב ריבה דברי רבי ישמעאל רבי עקיבא אומר אין לי אלא שעבר מחמת קריו
לקדוביפ .אנל הלייט מטמא
לאיתן האמורין נפרשה :שם( .מחמת מומין מנין ת״ל והוא בעא מיניה רבא מרב נחמן משיח שנצטרע מהו באלמנה מידחא דחי או מיפטר
ומוזהר על הבתולה .נעשה,
)ש•! .פטר לא הוה בידיה זימנין הוי יתיב רב פפא וקמבעיא ליה א״ל הונא בדיה דרב נחמן לרב פפא תנינא אין לי
ואפור באלמנה .נלאו
ומחדר את הרוצח .נמיתתו אלא שעבר מחמת קריו עבר מחמת מומין מנין ת״ל והוא קם נשקיה ברישיה ויהיב ליה ברתיה:
!שם! נמו שנאמר )במדבר להן
ואחלי מות הנהן הגלוצ ישונ מתני" כהן גדול פורם מלמטה וההדיוט מלמעלה ׳> כהן גדול ׳מקריב אונן ולא אוכל וההדיוט לא
הרוצח :מכות יא ! .ומקריב
אונן .מקריב ולא אוכל :גמ׳ אמר ]רב[ למטה למטה ממש למעלה למעלה ממש ושמואל אמר למטה
לכתיב )לקרא נו ומן המקלש
לא יצא :יומא ענ.ן .ואינו אוכל .למטה מקמי שפה למעלה למעלה מקמי שפה וזה וזה בצואר מיתיבי י ע ל כל המתים כולן רצה
כלימל אע״פ שהוא מלוק מן
ההליוט לעני] הקלנה ,שוה הוא לו מבדיל קמי שפה שלו רצה אינו מבדיל קמי שפה שלו על אביו ועל אמו מבדיל כיון דבעלמא הוי
לענין אכילה :שם! .ואינו חולק.
כשהיא אינן לאנול לעלנ כשתענול קרע קרי כאן בגדיו לא יפרום שמואל כרבי יהודה םבירא ליה דאמר >כל קרע שאינו מבדיל שפה
האנינות ,לאמרינן נונמיס פרק שלו אינו אלא קרע של תפלות ומי אית ליה לר״י קריעה בכהן גדול והא תניא ״•אילו נאמר ראש
טניל יום )צט (.הלאוי לאכילה
חולק שאינו כאיי לאכילה אינו חילק לא יפרע ובגד לא יפרום הייתי אומר בראש ובגד של םוטה הכתוב מדבר ת״ל יאת ראשו לא יפרע
!:שם( .מקריב חלק בראש.
לאש ובגדיו לא יפרום שאינו בפריעה ופרימה כל עיקר דברי רבי יהודה רבי ישמעאל אומר אינו פורם כדרך
הוא להקטיר ולהקלינ נל חלק
הלק
שינחל !:ש• יד .!.ונוטל
שבני אדם פורמין אלא הוא מלמטה וההדיוט מלמעלה שמואל םבר לה כר״י בחדא ופליג עליה בחדא:
בראש .נחלוקת אנילת קלשיס
נוטל מנה יפה שינחל לו !שמו .מתני׳ > כל התדיר מחבית קודם את חבירו עוכל המקודש מחבית קורם את חבירו פר המשיח ופר
חדי! מפר המביא על
כל העדה עומדים פר המשיח קודם לפר העדה בכל מעשיו :גמ׳ מנא הני מילי >אמר אביי דאמר קרא
המצות .למשיח נתינ ניה ,יאע״ג
משיה
לגני עשילימ האיפה נמי
מלבד עולת הבקר אשר לעולת התמיד >)למה לי( מכדי כתיב עולת הבקר עולת התמיד למה לי
כתינ ,איתרני נמי מלונה נגליס
מוהכהן בת׳׳כ ,אבל הכהן לכתינ הכי קאמר רחמנא כל דתדירה קדמה :וכל המקודש מחבירו הוא קודם את חבירו :מנלן ידתנא דבי
גבי פל הבא על כל המצות
נת״נ רבי ישמעאל וקדשתו *לכל דבר שבקדושה לפתוח *ראשון ולברך ראשון וליטול מנה יפה ראשון:
איצטלין לגופיה ,כלמניא
1שם
משיח יכול זה מלן ת״ל הכהן
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א( יומא יג :ע״ש מגילה ט .ע״ש
תיספחא דיומא פ״א ה״ר ,ב( ג״ש,
ג( יצ״ל ומינוהו תחתיו ובא מעשה
לפני חכמים ואמרו ראשון חוור
לעבודתו שני אינו ראוי לא לכהן
גדול ולא לכהן הדיוט וכן היא
כיומא .נ״ש ,י ( ןנרכות נח .שגפ כא:
יומא יב :עג .מנילה ט :נא :מנתו׳ צט.
צט ,[.ה( ]יומא עג .ע״שן ,י( נ״ש,
] (1יומא לנ :עג .חולי! כט ,[:ח( ]מנית
יא ,[.ט( ]לעיל ט ,[.י( יומא יג :ןמי״ק
יד :נ״ק קי .ן זנחיס צט .תושפחא
לזבחים פ׳ י״א ה״נ 0 ,מו״ק כב,:
ל( 1שס :ושס איתא כל קרע שאינו
מבדיל קמי שפה שלו[ ,מ( ת״כ פי
אמור ,נ( ונתיש פט .צא ,.ס( ןזנחיס
פט .ע״ש[ ,ע( !נונחים שם ליתא(:
פ( גיטי! נטי .מ״ק נת :נלריס סנ,:
צ( ןעי׳ תיס׳ חולין פז .שלייה ימיינו,
ק( עיין נ״ש ,י ( ]לעיל יא:ן,

חורה אור השלם
 . 1והכהן הגדול מאחיו אשר יוצק
על ראשו שמן המשחה ומלא את
;דו ללכיש את הבגדים את ראשו
לא יפרע ובגדיו לא יפרם:
ויקרא כא י
 .2ומן המקדש לא יצא ולא יחלל
את מקדש אלךזיו בי נזר שמן
משחת אליהיו עליו אני יי:
ויקרא כא יב
 .3והוא אשה בבתוליה יקה:
ויקרא כ א יג

 .4מלבד עלת הבקר אשר לעילת
התמיה תעשו את אלה:
במדבר כח כג

תוספות הרא״ש
י ״ י אמל לבי הוא וגסב לה אליבא
דתנאי .ולאו משום לסבר
כר״מ בחרא אלא סבר בכולה
מלתא כרבנן .אלא בחדא נסיב לה
כר״מ כדי לאשכוחי טובא אין בין.
ואליבא דר״מ מצי למתני אין בין
כהן משמש לכהן שעבר אלא )כרי
יוסי הכתיב! ]פר יוה״כ[ ועשירית
האיפה אבל לא אליבא דרבנן
דסברי דשני אין לו דין כהן גדול
כלל :ומהדר את הרוצח ]דברי
ר״י[ וחכ״א אינו מחזיר .פלוגתא
דר״י ורבנן היא במכות פרק אלו
הן הגולין אבל במרובה בגדים
ומישיח שעבר מורו דמחזיר.
ואע״ג דכתיב אשר משח אותו
בשמן הקדש מרבויא דקרא מרבי
להו .דתלתא כהן כתיבי בקרא.
וישב בה עד מות הכהן הגדול .כי
בעיר מקלטו ישב עד מות הכהן
הגדול .ואחרי מות הכהן הגדול
ישוב הרוצח .חד למשיח בשמן
המשחה .וחד למרובה בגדים .וחד
למשיח שעבר .ובמשוח מלחמה
פליגו בה ר׳׳י ורבנן ]ר׳״ םבר[
מחזיר .ומפהש טעמא התם דכתוב
עוד כהן אחרינא לשוב לשבח
בארן עד מות הכהן .ורבנן סכרי
מדלא כתיב הכהן הגדול ש״מ האי
הכהן חד מהנך תלתא כהני הוא:
הכהן הגדול מאחיו זה כהן גדול.
אפי׳ אם לא כתוב אשד יוצק על
ראשו ממילא ידענא דלא הוי כהן
גדול אלא במשיחה או בובוי
בגדים דילפי׳ מאהרן :דבתיב כי
נזר שמן משחת אלהיו עליו עליו
ולא על חבירו .משמע דממעט
אחר משוח כמותו אבל לא מהובה
בגרים .ועוד המרובה בגדים הוי
בכלל ומן המקדש לא יצא שהרי
הוא משמש במקדש בכהונה
גדולה :ר״ע אומר אין לי אלא
שעבר מחמת קריו מחמת מומו
מנין ת״ל והוא .פי• ההמ״ה דר״ע
דריש שתי דהשוה מן והוא דכוליה
יתירא הוא .וה׳׳ק אין לי דמרבה
מן הוא אלא עבר מחמת קריו עבר
מחמת מומו ]מנין[ ת״ל פי׳ וי׳׳ו
יתירא דוהוא .ולא נהירא דמשמע
דר״ע אוהוא דדרש ר׳ ישמעאל
קאי וכי היכי דר״י לא דריש מני׳
אלא חדא דרשא ה״נ ה״ע לא
דריש מניה אלא חדא ררישא .וה״פ
אין לי דמסתבר למימר ׳שלא

תפחות קדושתו ]מחמת[ פסולו אלא שעבד מחמת קריו ׳שבידו לחזור לקדושתו כשירצה שיטבול ושמשא ממילא )עבר( ]ערכא[.
עג .>.וכול; נוהגין כמשיח שעבד .כגו! אס איכע פסול בכהן גלול ומינו אחר תחתיי ולאחר זמן חזר ראשון לעבולמו וענד זה ממשיחותו
עבר מתמת מומו שאין בידו לחזור לקדושתו מנין :משיח שנצטהע מהו באלמנה .לענין מלקות קא בעי דבלאו הכי מצורע אסור
כולן ניהגית ני ;שם( .חוץ מפר יום הכפוריפ ועשירית האיפה .שהם חינה קביעה וחלא אמל לחמנא לתיקרנ ולא שתים !שם!.
בתשמיש המטה .א״נ כמ״ד )מ״ק דף ז (:מצורע בימי הלוטו מותר :מ־־חא דחי או מפטר פטור .פרש״י ז״ל מי אמר״ כהונה גדולה
האפורים בפרשה .גני יהנהן הגליל מאתיו)ייקלא נא( להתס איתלני נמי משוח מלחמה ,כלמפלש מאשל יוצק ,ואלו הן חמשה לנלים לא
• itולא נהירא )דקאי( ]דתרי[ צדדין של האבעיא אינם בצנין אחד דמדחא דחי הוא קודם שנצטרע ומפטר פטר אתר שנצטרע ואין
פורע ט׳ אנל לא מקרינ אונן ואע״נ דנמינ נההיא פלשתא ,רהכי תניא יכול יקרינ אונן ת״ל עליו ולא על חנירו!ישם( .כהן גדול טקריב
זה שטת התלמוד .אלא בכ״מ ב׳ צדדי האבעיא הם בענין אחד .ועוד כשהוא אומר או מפטר פטה אינו נותן שום טעם למה ל״א
אונן .דרתמנא שרייה ,דנחיב)לקרא כא( ומן המקדש לא יצא יצא יחלל וגי׳ ודרשינן לה נשחיטת קדשים מנחים טז.ן במת אניו ואמו שאינו
הואיל ונדחה ידחה .ועוד לישנא דמפטר פטר לא ניחא רהל״ל משרא שרי .ונראה לפרש מדחא דחי מ׳ אמרי׳ משיח שנצטרע מדהה
צרין לצאת מקלושתו כלל ויכול להיית עימל ימקליב ,ט לא תילל עבודתו ננן ,ימינה ילפינן הא כהן הדייט שלא יצא חילל!יומא יג :וכע״ז ב-ק
ידחה מכהונה גדולה לפי שנצטרע וא״א לו לשמש כ״ז שהוא מצורע .ומהשתא ע״כ לא מדחי אלא מדברים שא״א לקיימן כשהוא
ק•! או :ומן המקלש לא יצא ,אינו צריך לצאת מן המקלש ניוס מיתת אביו יאמי ולא יתלל ,שעבולתו אינה מחולצת !!בתים צם .!.או :מלאמל לו
מצורע .אבל מאיסור אלמנה וכיוצא בה דאפשר לקיימן כישהוא מצורע לא מדחי .א״ד מפטר פטר מכל דין כהונה לגמרי והרי הוא
אהרן למשה ואכלתי חטאת היוש תיקרא י! ולא אמר למשה הקלנתי ,מכלל להקלבה באנינות ולמלנו לכ״ג מקליב אינן:מרק יד .(:מבדיל קמי
מותר באלמנה .הרמ״ה ז״ל :לטשה מקמי שפה .כלומר למטה משפת פי הבגד כדכתיב )שמות כח( שפה יהיה לפיו סביב .שמניח
שפה .שאינו נשפה שלפני הצואר אלא קמי שפה .שלפני השפה ,שלפני הצואר שאינה קרועה ,וקילע תחתיה כלי שיהיה נראה הקרע !מדק
את השפה וקורע למטה ממנה .והא דקאמר למטה מקמי שפה לאשמועינן לקריעה לא הוי אלא מצד שהוא לעבר פני הבגד כמו
כנ .!:רצה אינו מבדיל .אלא קולע של בית הצואל אע״ג לאינו נראה הקלע להכל בית הציאד היא !שם! .על אביו ועל אפו מבדיל .קמי
׳שיראה צד פני הלבוש :על אביו ועל אמו מבדיל קמי שפה .דכתיב באלישע והוא מצעק אבי אבי י( ׳ש״מ דבאביו נמי בעי הכי וה׳׳ה
שפה כלי שיהא נראה הקרע ישם .!.קרע של תפלות .כלימר לא יצא ידי קריעה ,לפי מדאה דנית צואר הוא הכל!:שם! .עולת התמיד למה
באמו :נל התדיר מחבירו קודם את חכירו .תמידין קורם למוספין מוסף שבת קודם למוסף ר״ח מופפי ר״ח קודמין למוספי ר״ה:
לי .פשיטא לעולת הנקל עילת התמיל היא ,אלא תלה לך טעם הקדמתה נתדירית מ י שתלמוד לשאר מלילי! שיקדימי ,דמשוש היא גיסא
כל המקודש מחבירו קודם את חבירו .דם חטאת קודם לדם עולה מפני שהוא מרצה .אברי עולה קודמין לאמורי חטאת מפני שהוא
למה לי׳ לשלישי טעמא חנתים פס .,:לפתוח ראשון .ככל לנר נבול ,בין נתילה ני! נישינה הוא ילנל בלאש <גי0ץ נס:׳ לקליע נס״ת <מדק
כליל לאשים ואגב פר העדה ופר העלם דבר הוא דמייתי לה .ואע״פ שאין טעם שלהם לא משום תדיר ולא משום מקודש אלא גוירת
כמ נדרים סנ .!:ולברך ראשי; .נסעילה !גיטץ שם! ננרכת המיציא וננרכמ המוון !נדרי• שם .:וליטול פנה יפה ראשון .אס נא לחליק
הכתוב הוא :מכדי כתיב מלבד עולת הבוקר .ומינה שמעינן דתמידין קודמין למוספין שהכי משמע לישנא דמלבד ׳שלא תאמר עולה
עם ישראל נכל לנר ,לאחר שיחלקי נשוה אומר לו נריר יטיל איזה שתרצה ;גיסי! שם! כשתילק עס אחיי הכהניס נלחם הפנים )נדרים שם.:
זו במקום עולת הבקר היא אלא מלבד עולת הבקר היא באה שאע׳׳פ שהקריבו עולת הבקר צריך שיקריבו גם המוםפין ש״מ דעולת
הבקר קריבא ברישא .למה לי למכתב תו אשר לעולת התמיד .אלא ל־תן טעם לדבר למה תמידין קודמין למוספין לפי שהיא עולת התמיד למילף מינה דכל התדיר מחבירו קודם לו:
אן נראה שנן היתה גילסתי נרש״י מי אמרינן כהונה גלולה מלחי למי להאי מאלמנה או לצמא מפטל פטל ליה להאי מאלמנה כי נצטלע לליכא כהונה גלולה ימומל באלמנה ונשמט כאן נלא״ש ממלת כ״ג על מלת 5״ג .נ( עיי מו״ק כ״נ נ׳ ממשמע שנאמכ נוי ישם נ״ו א׳ אטו ואמו נו׳ אני אני
זה אביו יאמו ואינו מללק כאן לשון הלא״ש מ״ש יה״ה באמי ואילי טייס הוא יצ״ל יללשינן אני אני זה אביי יאמי ש״מ לבאביי יאמי נמי בעי הכי.

כהן משיח פרק שלישי הוריות

מסורת הש״ם

א( זנתיס צ ,:נ ( שם .פסתיס נט ,.פרשת פר כהן משימ כתיבא ברישא והדר כתיבא סר העלם דבר של צבור.
 (1צ״ל לרנה .יעב״ן ,ד( ]נזנחים צ:
ע״ש ,ועשה לפר כאשר עשה לפר החטאת דהיינו לפר כהן משיח למה ליה
איתא רנינא ,ה( נתינות סז.
 0צ״צ את (1 ,נדר מז :ןפ״ש שינויים למיהדר וכתב כאשר שרף את הפר הראשון :וכפר בעלו .והדר ובעד
נמצא
לא
גלולים[ ,יו( גיטין נט(B ,.
ביתו ובעד כל קהל ישראל :סר דעבודת כוכבים הר עולה :חסירא
ננמונ ועיין ננ״ש ,י( ]סוטה ל,[:
כ( ]כלכתינ ארור מען פ ר נח ט אל״ןו .למימרא דעולה קדמה :כמשפע
פנייה[ ,ל( ]נס״א :חתולי][ ,כתיב ביה .בפר לעבודמ כוכבים דבתר
מ( ]רקלא ל[ ,נ( נע״י נוסף:
פר כהן משוח ופר עדה כר :מנא
והאשה בתיבה אזלינן ועולה ברישא כתיבא:
לזנוח האיש קולס להאשה ואפי׳ היא

יג.

שבמקדש :איגעיא להו לעגין טומאה .ליטמא לממ מצוה סגן ומשוח
מלחמה אי זה מהס קודס :להחיוסו .הוא קודס לסגן משוס דצבור
צריכים לו למשוח מלחמה לצורך מלחמה טפי מסגן :דנהיב ויבדל
אהרן .אלמא כהן עדיף מלוי] :בכלל ארור .כנען .לא מצא נח קללה
לכנען גדולה מזו שיהא עבד לאחיו
מכאן שכל עבד הרי הוא בכלל ארור[:

מ(

הני
אשת איש ואפי׳ היא נעלה מאורסה שעיר יתיד קודם לכבשת יחיד .כגון
מילי דת״ר •ושרף אותו כאשר שרף את הפר
הימה בחזקת שמור .דסתם שפחה
דפגמיה לאיש נפיש מאשה ,שהיו שנים זה הביא כשבה וזה הביא
הראשון מה ת״ל הראשון שיהא ראשון
 (Dנש״א :תמולין,
מופקרח .לשון אחר גיורת בעיא לאיגיורי
שעירה :שכן נתרבתה באליה .לעז אינה
קודם לפר העדה בכל מעשיו ת״ר פר כהן
ומשמרת עצמה לפי שבדעתה להמגייר
טעונה אליה :בגין יום .בגלל יום .כבש
משיח ופר העדה עומדים פר כהן משיח קודם אבל שפחה אין מ ה לשחרר עצמה
גלל עומר וכבשים בגלל שתי הלחם:
חורה אור השלם
לפר העדה בכל מעשיו הואיל ומשיח מכפר ואינה משמרת עצמה :מסגי מה הכל
מתני׳ עומדים בקלקלה .האיש למשכב
 .1והוציא את הפה אל מחוץ
מושלין בעכברים .כלומר מפני מה
דאימ
לכולם.
קודמס
אמו
נמ׳
:
זכור
ועדה מתכפרת דין הוא שיקדים המכפר
למחנה ושךף אתו כאשר שרף
נמנה מפלה ימירה לעכבריס שנח־פין
את הפר הראשון חטאת הקהל לה זילומא טפי] :חכם קודם למלן
למתכפר וכן הוא אומר וכפר בעדו ובעד
הוא:
תדיר תדיר :אמר להם מפגי שסורן רע.
ויקרא ד כא ישראל .שאין כל ישראל רארן לחכמה
 .2ובל אדם לא יהיה באהל
ביתו ובעד כל קהל ישראל
׳ פ ר העלם שיצר לבם רע הוא יומר מדאי .סורו שר
מועד בבאו לכפה בקדש עד אבל מלך כל ישראל ראוין למלכות[:
דבר של צבור קודם לפר של עבודת כוכבים שלהם כדאמר )ג״מ דף גט (:בגר שסורו
צאתו וכפר בעדו ובעד ביתו מלך קודם לכהן גדול .מדאמר מלך
יבער כל קהל ישךאל:
לכהן גדול קחו עמכם מעבדי אדוניכם מ״ט האי חטאת והאי עולה ״ותניא והקריב רע דהיינו יצר הרע ששר שלו רע הוא:
ויקרא טו יו
מאי היא .היט הר סודן רע :אמר
 .3והביא אתם אל הכהן ףע״כ אנפשיה קאמח אלמא מלך עדיף:
את אשר לחטאת ראשונה מה ת״ל אם
רבא אפילו גלימי .ללאו מאכל ולימ בהו
והקריב אח אשר לחטאת אמרכלא .שממונה על כולם ואין משיבין
ללמד שתהא חטאת ראשונה הרי בבר נאמר הנאה אפי׳ הט גייצי להו :גייצי .נושטן:
ראשונה ומלק את ראשו ממול על דבריו :גזבר .הממונה על האוצרות
ויקרא ה ח
ערפו ולא ובדיל:
ואת השני יעשה עולה כמשפט אלא זה
שופתא.
 .4וה;ה אם מעיני העדה
נעשתה לשגגה ועשו כל העדה
בנה אב שיהו כל חטאות קודמות לעולות
פר בן בקר אחד לעלה לריח
ניתח לי; ומנחתו ונטכו כמשפט הבאים עמהם וקיי״ל דאפילו חטאת העוף קודמת לעולת בהמה יפר עבודת כוכבים קודם לשעיר עבודת
ושעיר עזים אחד לחטת:
כוכבים אמאי האי חטאת והאי עולה אמרי במערבא משמיה >דרבא בר מרי חטאת עבודת כוכבים חסירא
במדבר טו כד
 . 5ויאמר המלך להם קחו עמכם אל״ף לחטת כתיב י>רבא אמר כמשפט כתיב ביה שעיר עבודת כוכבים קודם לשעיר נשיא מ״ט האי
את עבדי אדניכם והרכבתם את
שלביה בני על הפרדה אשר לי צבור והאי יחיד ישעיר נשיא קודם לשעירת יחיד מ״ט האי מלך והאי הדיוט ישעירת יחיד קודמת לכבשת
והורדתם אתו אל גחון:
יחיד והא תניא כבשת יחיד קודמת לשעירת יחיד אמר אביי תנאי היא מר סבר שעירה עדיפא שכן
מלכים א א לג
 .6ומשח אחו שם צדוק הכהן נתרבתה אצל עבודת כוכבים ביחיד ומר סבר כבשה עדיפא שכן נתרבתה באליה ״עומר קודם לכבש
ונתן הנביא למלך על
ישראל הבא עמו *שתי הלחם קודמים לכבשים הבאים עמהם יזה הכלל דבר הבא בנין ליום קודם לדבר תבא
ותקעתם בשופר ואמרתם יחי
המלך שלמה :מלכים א א לד בגין לחם :מתני׳ > האיש קודם לאשה להחיות ולהשב אבדה והאשה קודמת לאיש לכסות ולהוציא
 .7שמע נא יהושע הכהן הגדול
אתה וךעיף הישבים לפניך בי מבית השבי בזמן ששניהם עומדים בקלקלה האיש קודם לאשה :נמ׳ ת״ר היה הוא ואביו ורבו בשבי
אנשי מופת המה כי העי
מביא =הוא קודם לרבו עורבו קודם לאביו ״אמו קודמת לכולם חכם קודם למלך ישראל חכם שמת אין לנו
זכריה ג ח
אח עבדי צמת:
 .8בי;קום בקרבך נביא או חלם כיוצא בו מלך ישראל שמת כל ישראל ראוים למלכות מלך קודם לכהן גדול שנאמר ויאמר המלך
חלום ונתן אליך אות או מופת:
דברים יג ב )אליהם( ]להם[ קחו עמכם יי )או מ(עבדי אדוניכם וגו׳ כהן גדול קודם לנביא שנאמר ומשח אותו שם
 .9בני עמרם אהרן ונישה ויבדל צדוק הכהן ונתן הנביא הקדים צדוק לנתן ואומר שמע נא יהושע הכהן הגדול אתה ורעיך וגו׳ יכול
אה pלהקדישו קדש קדשים
הוא ובניו עד עולם להקטיר הדיוטות היו ת״ל כי אנשי מופת המה ואין מופת אלא נביא שנאמר ונתן א ל ץ אות או מופת *משוח
לפני י; לשרחו ולברך בשמו
עד בשמן המשחה קודם למרובה בגדים מרובה בגדים קודם למשיח שעבר מחמת קריו משיח שעבר
דברי הימים א כג יג
עולם:
את
 .10בעת ההוא הבדיל יי
מחמת קריו קודם לעבר מחמת מומו עבר מחמת מומו קודם למשוח מלחמה משוח מלחמה קודם לסגן
שבט הלוי לשאת את ארק
ברית י; לעמד לפני י; לעזרתו םגן קודם לאמרכל מאי אמרכל אמר רב חסדא אמר כולא אמרכל קודם לגזבר גזבר קודם לראש משמר
ולברך בשמו עד היום הזה:
דברים י ח ראש משמר קודם לראש בית אב ראש בית אב קודם לכהן הדיוט ׳>איבעיא להו לענק טומאה סגן
 . 11יקרה היא מפנינים ןבל ומשוח מלחמה איזה מהם קודם אמר מר זוטרא בריה דרב נחמן ת״ש דתניא םגן ומשוח מלחמה שהיו
חפציך לא ישוו בה:
משלי ג טו מהלכים בדרך ופגע בהם מת מצוד .יימוטב שיטמא משוח מלחמה ואל יטמא סגן שאם יארע בו פסול
בכהן גדול נכנם הסגן ומשמש תחתיו והתניא משוח מלחמה קודם לםגן אמר רבינא כי תניא ההיא להחיותו:
מתני׳ >יכהן קודם ללוי לוי לישראל ישראל לממזר וממזר לנתין ונתין לגר וגר לעבד משוחרר
תוספות הרא״ש
שהים דת״ר ושרף אותו כאשר אימתי בזמן שכולם שוים אבל אם היה ממזר תלמיד חכם וכהן גדול עם האח ממזר תלמיד חכם
שרף את הפר הראשון קודם לכהן גדול עם הארץ :נמ׳ כהן קודם ללוי שנאמר )ו(בני עמרם אהרן ומשה ויבדל אהרן )להקריב(
וה״ל למכתב כאשר שדף את
בעת ההיא הבדיל ה׳ את שבט הלוי ״)מתוך(
פרו מה ת״ל הראשון ]שיהא[ ]להקדישו[ קדש )ה(קדשים לוי קודם לישראל שנאמר
ראשון )לכל העבודה(
]לפר וגו׳ ישראל קודם לממזר שזה מיוחם וזה אינו מיוחס ממזר קודם לנתין זה בא מטפה כשרה וזה בא
העדה[ לכל מעשיו :דתנ"
והקריב את אשר לחטאת מטפה פסולה נתין קודם לגר זה גדל עמנו בקדושה וזה לא גדל עמנו בקדושה גר קודם לעבד
ראשונה .בקרבן עולה ויורד
בשמיעת קול וביטוי שפתים משוחרר זה היה בכלל ארור וזה לא היה בכלל ארור :אימתי בזמן שכולן שוין בו׳ :מה״מ א״ר אחא
וטומאת מקדש וקדשיו כתיב:
תטאות ברב חנינא דאמר קרא ״יקרה היא מפנינים י>מכהן גדול שנכנס לפניי ולפנים תניא רשב״י אומר
אלא זה בנין אב שיהא
קודמות לעולות הבאים עמהם :בדין הוא שיקדים עבד משוחרר לגר שזה גדל עמנו בקדושה וזה לא גדל עמנו בקדושה אלא זה
וק״״ל דאפילו חטאת העוף
קודמת לעולת הבהמה .ואע״ג היד• בכלל ״ארור וזה לא היה בכלל ארור שאלו תלמידיו את רבי אלעזר ברבי צדוק מפני מה הכל
דבהמה עדיפא דהוי מק זבח.
דאי רצץ לישא גיורת ואין הכל רצץ לישא משוחררת אמר להם זו היתה בכלל ארור וזו לא היתה בכלל ארור דבר
דלהכי אהני קרא יתירא.
לתטאת בהמה הא לא צריך אחר זו היתה בחזקת שמור וזו לא היתה בחזקת שמור שאלו תלמידיו את רבי אלעזר מפני מה הכלב מכיר את
קרא דדם תטאת קודם לדם
העולה שהוא מרצה .אלא קונו וחתול אינו מכיר את קונו אמר להם ומה האוכל ממה שעכבר אוכל משכח האוכל עכבר עצמו עאכ״ו
לאשמעי• דאי מתרמי
חטאת שאלו תלמידיו את ר״א מפני מה הכל מושלים בעכברים מפני שםורן רע מאי היא רבא אמר אפילו גלימי גייצי
העוף דראובן ועולת בהמה
הכל רולין לישא גיורה .שמחרצין לישא

גיורת מלישא משוחררת :משוחררס לא
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נר מצוה
נא א מיי׳ פ״ט מהלי חמילין
ומוספי! הלכה ז:
נב כ מיי׳ שם הל׳ י:
ננ ג מיי׳ שס הצ׳ מ:
נד ד ה ו ז מיי׳ שס הלכה ו:
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לה ושי׳ רננ שייט:
ם ע מיי׳ שם הלכה נ ופ״ה מהלי
ת״מ הלנה א שמג עשי! ינ טול
שו״ע יו״ל סי׳ רמכ שעיף לל ושי׳
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סד ר מיי׳ פ״ת מהלי מתנות עניים
הלנה יו סמג עשי! קסנ טיל
שי״ע יי״ד סי׳ לנא סעיף ט הכל שס:
ש ]מיי׳ שש הצ׳ ית ופ״ג מהל׳
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נ

ג

ה

4

ה

־

15

ל

נ

5

6

7

8

מ

9

10

ל(

רב
דשמעון דקודמת חטאת העוף.
אכל כחד גברא לא משכחת דמייחו חטאת העוף ועולת בהמה :לחטת חסר כתיב .אלא למימר דמעלת חטאת זו הסירה ממעלת שאר חטאת) :דפ״ש( ]ט״פ[ האי דיחיד והאי דצבור וצבור קודמין ליחיד אפי׳ הוא נשיא .והא
דאמרי׳ בפ״ק דר״ה )דף ח :וש״מ( מלך וצבור מלך נכנס תחילה לדין התש שאני כדמפרש טעמא לאו אורת ארעא למיתב מלכא אבראי .ואב״א מקמי דלפוש חרון אף :יאופר שפע נא יהושע הכהן הגדול .מאי ואומר וכ׳ית שאני
צדוק הכהן רהוה משמש באורים ותומים וה״ל כמו נביא כמו)במדבר כז( ולפני אלעזר ]הכהן[ יעמוד ושאל לו כמשפט האורים )וחומים( ויהושע נביא היה ואפ״ה היה צריך לאלעזר .אבל כה״נ שאינו משמש באורימ וחומים
לא עדיף מנביא ת״ל שמע נא יהושע ובבית שני הוה וכבר פסקו אורים וחומים )קודם( :םשוח בשמן המשחה קודם למרובה בגדים .וה״נ איתא במסכת נזיר ר״פ כהן גדול משוח בשמן המשחה ומרובה בגדים משוה בשמן
המשחה עדיף דמביא פר הבא על כל המצות אבל מרובה בגדים לא .ותימה האיך הוה ב• כהנים גדולים כאחד .י״מ שאירע טומאה לכהן משיח .אחר שגנו יאשיהו המלך השמן המשחה )ואינו( ]ומינו[ מרובה בגדים לשמש
תחתיו .ולא נהירא דא״כ ה״ל למכחב משוח בשמן המשחה קודם למרובה בגדים שעבר כדאמרינן מרובה בגדים קודם למשיח שעבר ועוד דהחם בנזיר ה״ל למימר משוח בשמן המשחה עדיף דחזי לעבודה ומרובה בגדים לא
חוי לעבודה כדקאמר החם מרובה בגדים ומשיח שעבר מרובה בגדים עדיף דאילו מרובה בגדים עביד עבודה ואילו משיח שעבר לאו בר עבודה הוא דאינו ראוי לא לכה״ג ולא לכהן הדיוט .ופי׳ הרב ר׳ משה מאוברא דכגון
]שגלה או[ שחלה כה״ג ואוקמו אחר תחתיו וכיון ששימש ימים רבים בכה״ג מסתמא אין מעבירין אותו אף כששב או שנתרפא דדוקא באירע קרי שהשני אינו משמש אלא לפי שעה חוזר ראשון לעבודתו :מרובה בגדים קודם
למשיח שעבר .כגון שאירע קרי לכה״ג קודם שגנז שמן המשחה ומשחו אחר תחתיו ומת כה״נ ומינו אחר תחתיו אחר שגנז שמן המשחה .ומה שלא מינו משוח שעבר )אע״פן ]אפשר[ שהאחר נחחכם ונתעלה יותר או שמא ע״פ
סלך מינוהו כמו שמצינו שהיו נתמנים צפ״י מלך בבית שני ברבוי דמים )יומא דף ח :יח .יבמות סא :(.אבעיא להו לענק טומאה סגן ומשוח מלתמה איזו מהן קודם .הך בעיא איתא נמי בנזיר בריש כ״ג ואין)וכתב( ]כחוב[ שם
לענין טומאה .אלא סנן ומשוח מלחמה מאי .ומשום דקאי אמתניתין כה״ג ונזיר שהיו מהלבץ בדרך ומצאו מת מצוה ר• אלעזר אומר יטמא כה״ג ואל יטמא נזיר .וחכ״א יטמא נזיר ואל יטמא כה״ג .ועלי׳ קאי הבעי׳ משוח מלחמה
וסגן מאי .אבל הכא מתניתין בקדימה להתיותו איירי ומשום הכי הוצרך לפרש לענץ מאי)והא דלא מבעיא( ]ופשיטא[ ליה לענין החיותו משוח מלחמה קודם לפי שהוא ראש ערכי מלחמה וחיי ישראל תלוין בו אבל לענין
טומאה מספקא ליה אי סגן עדיף לפי שהוא מזומן לשמש תחת כה״ג:

מוסף רש״י
והקריב את אשר לחטאת
ראשונה .נשמיעת הקול כמינ
;!בתים צ .:.ואת השני .נתריה
לההוא קרא כתינ נשנועת נטר
וממילא ־לעינן טון להאי שני עולה
תטאת היה לאשון ;פ0וזיס נמ .!.יה
בנה אב .הננין הזה ננה הנתונ אנ
ללמל לכל תטאומ שיקלמו לעולות
הנאות עמהן <שסו תלה הנתונ
הקדמתו נשניל שס חטאת וזנוזים צ .1
וקי״ל דאשילו חטאת העוף בוי.
נונתיס נפרק נל התדיר דהאי בנין אנ
צא איצטריך אלא לחטאת העוף הנאה
עש עולת נהמה כנין יולדת עשירה
שמניאה עולתה נהמה וחטאתה עוף,
שתקדים תטאת לעולה )פסחים .1m
לחטת בתיב .נפרשת שלח לן יהיה
אס מעיני העלה נעשתה נש גגה ונו׳
ונתינ החס ושעיל אתל לחטת חסר
א׳ לומל שאיני נשאל תטאות ,שנל
תטאת שנתולה הנאה עש עולה
תטאת קולמת וזי עולה ק ולמת
)זבחים צ ו .כפששט כתיב .נההיא
קרא ומנתמו ונשנו נמשסט משמע
כמשפט שלר מקראי  pשדר ענולתו,
יפר נרישא נתינ <שס .:והתניא
משוח מלחטה קודט לסנן.
למשמע לנל דנל קולס לי דאיהו
עדיף טפי ״זיר ™ .1:טמזר הלטיד
חכפ קודפ כוי .לפחית לאשי!
ולנרן ראשון !סוסה ד.(:

עין משפט
נר מצוה
םה א ב ג מיי׳ פרק ו מהל׳ ת״ת
הל׳ י סמנ עשין ינ טור שי״ע
יי״ל שי׳ למייל סעיף טי נינרנ
אלפש קידושין פרק א דף רפא:
ע״ש היטנ שהשמיט הא דרבא
האילנא למלשא עלמא אפי׳
צגלוליט ננד[:
פו ד מיי׳ שס הלי ז טיש״ע שס
סעיף נח:
םו ח מיי׳ שש טיש״ע שס סעיף
י״ז:
םח ו טיר יו״ל סי׳ למל:
סט ז מיי׳ פ״י מהל׳ זנייה ומתנה
הלנה ז ]יסי׳י מהל׳ מעשר
שני הלכה י[ שמג עשי! פנ טיש״ע
ח״מ סי׳ רנה שעיף ט:

כהן משיח פרק שלישי הוריות

יג:

מסורת הש״ס

כלאמרינן במסכת ברכות נסב :1.אמר רבא וביזיי אביהם .הא לעושים
שופתא .בימל של מרא לעץ הוא גייץ :המגיח כליו .מלבושיו :פת
פחמין .פת האפוי בגמלים :של שיורי העיסה .שנשמיירו מלישה :סניפין מפני כבול אביהם :נשנית משנה .הא לתניא לעיל כשהנשיא
משכת למוד של מ' שנה .שסדור בפיו כל ע׳ שנה :משיג .מתזיר את נכנס וכו׳ :נתקין מילסא כי לדידן .כלומר נעבל ליה כי היט לעבר
הלמול שנשתכח הימנו כבר ע׳ שגה :וסימנך .לגרסא שלא תטעה שאם הוא למן .ואית לגרסי נתקין מילתא כי ליתנן כלומר נמקין מילמא
ללהוי לזכרון לעולם ללורות אפילו ט
לא תלע אס אחל אומר אחל ולא שחים
אינן בעולם .ואימ לאמרי נתקין מילתא
ואחל אומר שמים ולא שלש או שמא אתל
רב פפא אמר אפילו שופתא מרא גייצי
ט לימני לומר לו שילמלנו לבר שאינו
אומר שתים ולא שלש ואחל אומר שלש
יולע ללמול ויתבייש :גלי עוקצים.
ולא ארבע יהא סימן קמיצה כלומר ת״ר חמשה דברים משבחים את א י הלימוד
ילרוש לן מסכת עוקצין :דלית ליה.
כסוף הקמיצה ונשתיירו מאומן אצבעות
האוכל ממה שאוכל עכבר וממה שאוכל
שאין סלור לו :פשע .פירש :גרס
של יל העומלין לבל שתי אצבעות זקופין
חתול והאוכל לב של בהמה והרגיל בזיתים
ותנא .גרס ושנה :אמר .רבן שמעון
כסדרן מכאן להיינו אצבע ואמה מכאן
והשותה מים של שיורי רחיצה והרוחץ
בן גמליאל מאי לקמא דלמא סס ושלום
וזרת מכאן להיינו שתי אצבעות מכאן
רגליו זו על גבי זו ויש אומרים אף המניח
כוי :בתר דאוקים .במר שסיים :ושדו
ואצבע אחל מכאן ובכך תהא זכור שאחר
ליה .לפימקא בי מלרשא :שאלות
אומר אחת ולא שתים ואחל אומר שתים
כליו תחת מראשותיו חמשה דברים ״משיבים
להוה מיפריק ממרץ ומה שלא היה
ולא שלש .גולל לא קא חשיב הכא עס
את הלימוד פת פחמיז וכל שכן פחמין עצמן
מתרץ כתבו אינהו הפירוקין ושלו בי
שאר אצבעומ משוס ללא קאי בסלר
והאוכל ביצה מגולגלת בלא מלח והרגיל
מלרשא] :חורה מבחון כוי .או הס
אצבעוח :האוכל פמ ופחמין עצמן
בשמן זית והרגיל ביין ובשמים והשותה מים
יכנסו לבהמ״ל או אנו נצא אליהס ונשב
כחלא חשיב להו :קשים ללמוד .שהעושה
עמהםן :נהי דאהני ל ן קמרא דאבוך.
של שיורי עיםה ויש אומרים אף הטובל
אומן יהא קשה לשמוע :העובר החח
כלומר לאהני לך חשיבומא לאביך להוימ
אפסר גמל כ״ש סחח גמל עצמו .כחלא
אצבעו במלח ואוכל הרגיל בשמן זית מםייע
אב ב״ל אבל למהוי נשיא מי אהני לך
חשיב להו :העובר תחת ריח של נבילה.
ליה לרבי יוחנן דאמר רבי יוחנן כשם שהזית
לקא בעית למהר נשיא :קמרא .אבנט
כלומר ההולך ומטח ריח נבילה לכל
משכה לימוד של שבעים שנה כך שמן
מוזהב כלאמרי׳ במסכת שבת בפ׳ במת
ההולך ומטח הד עובר תחח אומו ריח
זית משיב לימוד של שבעים שנה :והרגיל
אשה <לף נ ט  : ( :מתני ליה רבי לרבי
שהריח הולך ועולה :זוהמא ליסערון.
שמעון בריה אחרים אומרים אילו)לא(
אותו כף שבוחשין אמ הקלרה קרי להו
ביין ובשמים :מםייע ליה לרבא ג>דאמר רבא
היה תמורה לא היה קרב .למנן במס׳
הט על שם שמעביטן הזוהמא לצללין.
חמרא וריחני פקחין :והטובל אצבעו במלח:
בכורות בפ׳ בתרא )לף ס (.קרא לתשיעי
]על שני צליו מרמס על מרין סטרוהי[:
אחת
אומר
יהודה
ר׳
כתנאי
ובאחת
ר״ל
אמר
עשירי ולעשירי תשיעי ולאחל עשר עשירי
כל העם עומדין .כל השורות כולן אפילו
ולא שתים רבי יוסי אומר שתים ולא שלש
שלשמן מקולשין התשיעי נאכל במומו
הן מאה :ועושי! לו שמי שורוח בלבל:
והעשירי מעשר והאחל עשר קרב שלמיס
עושין אותן .לבני חכמים שממונים
וסימניך קמיצה עשרה דברים קשים ללימוד
ועושהו ממורה לברי ר״מ אמר לו רבי
אביהס פרנס על הצבור :סניפין .שמושיבין
העובר תחת האפםר ]הגמל[ וכל שכן תחת
יהולה וט יש תמורה עושה ממורה והא
אומן בצל הזקנים מפני כבול אביהם
גמל ]עצמו[ והעובר בין שני גמלים והעובר
קיימא לן לאין תמורה עושה ממורה
להויין סניפין לזקנים כסניף זה שמצניסין
בין שתי נשים והאשה העוברת בין שני
כלתנן במסכת תמורה בפ׳ קמא <דף ה(:
לקורה גלולה סני״ף בלע״ז :אלא לקטנים.
אנשים ותעובר מתחת ריח רע של נבילה
אך בכור שור קלש הן יזי וכו׳ הן קריבין
לאנוס הוא אבל יצא לגלוליס אינו נכנס
ואין תמורתן קריבין ומעשר יליף
ויושב במקומו לפושע הוא משום להוה
והעובר תחת הגשר שלא עברו תחתיו מים
עברה עברת מבכור כתיב הכא י> כל
ליה למיבלק נפשיה :כדי שלא יחרתק.
מ׳ יום והאוכל פת שלא בשל כל צרכו
אשר יעבור תחת השבט וכתיב המם
רהיוצא לפנות ביום צריך שיתרחק מן
והאוכל בשר מזוהמא ליםטרון והשותה
בבכור והעברח כל פטר רחם וגו׳:
הלרך כלי שלא יהו אחרים רואים אותו
הקברות
בבית
העוברת
מאמת המים
אמר
נ(

ס (

ס (

ע(

צ(

א( בבל הס׳׳י הגי׳ נגמ׳ ונלש״י מלמול
בכל העמוד ונצ״ל ,נ( נ״א יפיס
לתלמוד האוכל פת חטין ואצ׳׳ל
חטין עצמן (< ,יומא עו) :סגהמ׳ין
ע ,[.י ( ]מוספי שנהלרין פ״ו ה״ה[,
ס( ]עיין מוס׳ ינמוח קה :ל״ה מי
שצריך[ ,י( ס׳׳א אחורי (1 ,נלממ סנ״
ח( ס״א צא גרסי ועיי נ״ש ,נו( 1עי׳
מיס׳ נייק צל :ל״ה בימין ,י( מגילה יח.
מכומ י ,.כ( ]צ״ל תהלתו[ ,ל( ן עי׳ חיס׳
סוטה יג .ל״ה אחריס[ ,מ( סנהלרין ל.
ןגיטין ננ ,[.נ( צ״ל ביח יל ,ס( ]לבול
זה שייך לעיל אמר ליבול פת פממין[,
מ(!שמית ל[ ,ס( נס״א סאן היא סיה״ל
הקולש ,צ( ]עי׳ רש״א[ ,ק( ן במלנל יח,1
ר( ]ייקרא כז[ ,ש( ןשמית יג[,

תורה אור השלם

 . 1מי ימלל גבורות ין ישמיע כל
תהלים קו ב
תהלתו:
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מוסף רש״י

פקח״ .פקתוני ,עשאוני פקמ :יומא

עו• )0ר,דרץ  uו .ילפד אדם עצמו.
לפנות ,להשכים .קולס היוס,
ולהעריב .משחשכה !נרכות סנ
עי-ש .:אילו היה תמורה .אותו
אתל עשל ,לא היה קרכ .לתמולמ
מעשר אינה קרנה ,כלגמרינן נמסכת
תמורה »ה (:מעשר הענרה הענרה
מננור ,ומנור לרשינן הס קרינין
יאין תמורתו קרינה ,אלא ולאי
מלקרנ שלמיס הקלש ראשי! משנינן
ליה ולכך עושה ממולה נלין שלמיס
אחריש :בכורות ס .>.רב יוסף שיני
רבה עוקר הדים .סיני היו קירין
לרב יוסף שהיה נקי ננר״תית הרנה,
עוקר הריס לרנה נר נחמני שהיה
מחולל יותר בפלפול !בוכות סד.!.
למר־ חטיא .למי שקנן מבואה
למנור ,כלומר למי שקנן שמיעות
:שס .:אוטנא לב־תיה לא חליף.
לא גהנ כל אותן הימיס שוס צד שררה
ינשהיה צליך להקיו לס היה הולך
לניח הרופא ולא היה שולח לנא אליו
;ש!! .:הדק עלך טםכת הור־ות

ש ,

והמסתכל בפני המת ויש אומרים אף הקורא
כתב שעל גבי הקבר ת״ר ״ כשהנשיא נכנס כל העם עומדים ואין יושבים עד שאומר להם שבו כשאב
ב״ד נכנם עושים לו שורה אחת מכאן ושורה אחת מכאן עד שישב במקומו כשחכם נכנם אחד עומד
ואחד יושב עד שישב במקומו יבני חכמים ותלמידי חכמים בזמן שרבים צריכים להם מפםיעין על ראשי
העם יצא > לצורך יכנס וישב במקומו בני ת״ח שממונים אביהם פרנם על הצבור בזמן שיש להם
דעת לשמוע נכנסים ויושבים לפני אביהם ואחוריהם כלפי העם בזמן שאין להם דעת לשמוע נכנסים
ויושבים י* לפני אביהם ופניהם כלפי העם רבי אלעזר בר ר׳ ]צדוק[ אומר אף בבית המשתה עושים
אותם םניפין ]אמר מר[ יצא לצורך נכנם ויושב במקומו אמר רב פפא לא אמרו אלא לקטנים אבל
לגדולים לא הוה ליה למבדק נפשיה מעיקרא >דאמר רב יהודה אמר רב לעולם ילמד אדם עצמו
להשכים ולהעריב כדי שלא יתרחק >)אמר רבא( האידנא דחלשא עלמא יאפילו לגדולים נמי רבי אלעזר
ב״ר ]צדוק[ אומר אף בבית המשתה עושים אותם סניפים אמר רבא בחיי אביהם בפני אביהם א״ר
יוחנן ״בימי רשב״ג נישנית משנה זו רבן שמעון בן גמליאל נשיא רבי מאיר חכם רבי נתן אב״ד כי הוה
רשב״ג התם הוו קיימי כולי עלמא מקמיה כי הוו עיילי רבי מאיר ורבי נתן הוו קיימי כולי עלמא
מקמייהו אמר רשב״ג לא בעו למיתר היכרא בין דילי לדידהו תקין הא מתניתא ההוא יומא לא הוו
רבי מאיר ורבי נתן התם למחר כי אתו חזו דלא קמו מקמייהו כדרגילא מילתא אמרי מאי האי אמרו
להו הכי תקין רשב״ג אמר ליה ר״מ לרבי נתן אנא חכם ואת אב״ד נתקין מילתא כי לדידן מאי נעביד
ליה נימא ליה גלי עוקצים דלית ליה וכיון דלא גמר נימא ליה מ י ימלל גבורות ה׳ ישמיע כל תהלתו
למי נאה למלל גבורות ה׳ מי שיכול להשמיע כל ״תהלותיו נעבריה והוי אנא אב״ר ואת נשיא
שמעינהו רבי יעקב בן קרשי אמר דלמא חם ושלום אתיא מלתא לידי כיםופא אזל יתיב אחורי עיליתיה
דרשב״ג פשט גרס ותנא גרם ותנא אמר מאי דקמא דלמא חם ושלום איכא בי מדרשא מידי יהב דעתיה
וגרםה למחר אמרו ליה ניתי מר וניתני בעוקצין פתח ואמר בתר דאוקים אמר לתו אי לא גמירנא כםיפיתנן
פקיד ואפקינהו מבי מדרשא הוו כתבי קושייתא ]בפתקא[ ושדו התם דהוה מיפריק מיפריק דלא הוו
מיפריק כתבי פירוקי ושדו אמר להו רבי יוסי תורה מבחוץ ואנו מבפנים אמר להן רבן ]שמעון בן[
גמליאל ניעיילינהו מיהו ניקנםינהו דלא נימת שמעתא משמייהו אםיקו לרבי מאיר > אחרים ולר׳ נתן
יש אומרים אחוו להו בחלמייהו דלו פייםוהו ]לרבן שמעון ב״ג[ רבי נתן אזל רבי מאיר לא אזל אמר
״י דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין כי אזל רבי נתן אמר ליה רשב״ג נהי דאהני לך קמרא דאבוך
למהוי אב ב״ד שויניך נמי נשיא מתני ליה רבי לרבן שמעון בדיה אחרים אומרים אילו היה תמורה
נ

א
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ל
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תוספות הרא״ש

וסםנך קמיצה .וסימנך שלא תטעה
לומר שמא חד אמר אחת
ולא שתים וחד אמר שתים ולא
שלש .או שמא אחד אומר שתים
ולא שלש ואחד אומר שלש ולא
ארבע .יהיה סימנך קמיצה .כלומר
כפוף הקמיצה וישאר ב׳ אצכעוח
זקופין ואצבע מצד זה .ובזה
תזכור שא׳ אומר אחת ולא שתים.
והא דלא קאמר וסימנך אמה שאם
תכפוף אצבע אח׳ הארוך ששמו
אמה ׳שארו כמו כן אצבע מכאן
וזרת מכאן וקמיצה מכאן משום
דדרך לכפוף הקמיצה כדי לקמץ
נקט קמיצה .אי נמי דלא הוי סימן
מסוים כ״כ דאיכא למימר אגודל
מן המנץ ויהיו שתים מכאן ושתים
מכאן אבל כשתכפוף הקמיצה
וישאר רק הזרת מצד א׳ ממילא
ידענא דאין הגודל בכלל דא״א
לומר אחד ולא שלש :נרס ותנא.
במשנת עוקצין:

כהן משיח פרק שלישי הוריות

מסורת הש״ם
] (6בנורות ס ,[.ג( נרכומ סד,.
ג( )נ״צ( ]ננא[ גמרא קמה,:
ד( בלפי״י רבא ,ה( ]גנרטח ט׳
רש־׳י שהיה רנ ייסף הולך לבית
הרופא[ ,ו( נ״ ש מ״ז:

תורה אור השלם
 .1גם אהבתם גם שנאתם גם
קנאתם בבר אבךה ןחלק אק
להם עור לעולם בכל אשר
נעשה תחת השמש:
קהלת ט ו
 .2האויב תטו חרבות לנצח
וערים נתשת אבד וכרם המה:
תהלים ט ז

אמר ליה האויב חמו חרגוס לנצח .למשמע אע״פ שכבר ממו חרטה
לנצח ואין יפה להזטרם :אפי׳ ר ג י דעניו הוה .הכא לא נהוג ענותנומא
יתירא לאמר משום רבי מאיר ולא רצה לומר בהליא אמר ר״מ :סיגי
מדין« .מי ששנה משנה ובריימא סלורין לו בנתינמן מהר סיני :וחד
אמר עוקר הרים .לחריף ומפולפל בתורה
אע״פ שאין משנה וברייתא סלורין לו כל
לא היה קרב אמר לו
כך :ר ב יוםן« .קרו ליה סיני לפי שהיו
משניות וברייתות סלורות לו כנתינתן
אנו שותים ושמותם אין אנו מזכירים אמר
מהר סיני אבל לא היה מפולפל כרבה:
ליה בני אדם שבקשו לעקור כבודך וכבוד

•ד.

להביא שום אומן במוך בימו אלא כשהוא רוצה להקיז רם י היה האומן
על לביתיה לרבה ושם היה מקיז .ואימ לגרסי שלא רצה לנהוג שררות
נעצמו כל אותן שנים שמלך רבה כלומר שלא היה לו פנאי להקיז
עצמו אלא היה עוסק כל שעה במורה לפני רבה :חזייה לאביי דגבה
רישיה .כלומר ראה לו הרמת ראש:
נחמני פחח .ואמור לרשא למשמיא
מי הם הללו שמימיהם
פסקו ליה רבומא .אביי קרו ליה נממני

הכל צריכין למרי חעיא .כלומר רב

יוסף הוא מרי חמיא שמשנה וברייתא
סלורין לו מפי השמועה כנתינתן מהר
סיני למשנה וברייתא אבוהון להלכמא:
אומגא לגיסיה לא קרא .שלא רצה

לנהוג שררה בעצמו כל אומן השנים שמלך
רבה אפילו בהאי שררומא שלא רצה

בית אביך אמר ליה

1

גם אהבתם גם שנאתם

גם קנאתם כבר אבדה אמר ליה

2

האויב תמו

חרבות לנצח אמר ליה הני מלי היכא דאהנו
מעשייהו

רבנן

לא

אהנו

מעשייתו

הדר

ה

יי)ואיכא לאמרי לבלשון גנאי קד ליה
נחמני כלומר עדיין אמה מצמידו של
רב נחמן( :חריןז ומקשה .מתוך פלפול
ימירא דהוה ליה הוה מקשה ומחרץ
אבל רבה בר מתנה לא הוה חריף כל
כך אלא מתוך שהוא שוהה ומעיין יפה
יפה מסיק אליבא דהלכמא:

אתני ליה אמרו משום רבי מאיר אילו היה
תמורה לא היה קרב אמר רבא אפילו רבי

הדרן עלך כהן משיח וםליקא לה
מסכת הוריות

דענוותנא הוא תנא *יאמרו משום ר״מ אמר
ר״מ לא אמר אמר רבי יוחנן פליגו בה רבן שמעון בן גמליאל ורבנן חד אמר סיני עדיף וחד אמר עוקר
הרים עדיף >רב יוסף סיני רבה עוקר הרים שלחו לתמן איזה מהם קודם שלחו להו סיני עדיף ׳ידאמר
ג

מר הכל צריכין

למרי חטיא

מלך רב יוסף וכל שני

ואפילו הכי לא

קביל

רב

יוסף עליה מלך רבה

עשרין

ותרתי

שנין

והדר

דמלך רבה רב יוסף אפילו אומנא לביתיה לא חליף אביי ורבא ורבי זירא ורבה

בר מתנה הוו יתבי והוו צריכי רישא אמרי כל דאמר מלתא ולא מפרך להוי רישא דכולהו איפריך דאביי
לא איפי 7חזייה יי רבה לאביי רגבה רישא א״ל נחמני פתח ואימא איבעיא להו רבי זירא ורבה בר רב מתנה
הי מנייהו עדיף רבי זירא חריף ומקשה ורבה בר רב מתנה מתון ומסיק מאי תיקו:

הדרן עלך־ כהן משיח וסליקא לה מסכת הוריות

תוספות הרא״ש
א»ילו אומנא לביחיה לא
קרא .הרבה מהמון
עם הולכין לבית האומן
להקיו דם .והנכבדים קוראים
לאומן ובא לביתם וכ׳׳כ
השפ״ל עצמו שלא רצה
לקרוא את האומן לביתו .ורב
האי גאון פי׳ כד שלחו מתם
סיני עדיף והשפיל רב יוסף
עצמו ולא רצה לנהוג שררה
בפני רבה היה חולק לו רבה
כבוד ואפי׳ מקיז דם לא קרא
אותו לביתו לפי שהיו עושין
כל צרכו בביתו של רבה.
והרמ״ה ז״ל פי׳ כך הואיל
שהשפיל רב יוסף את עצמו
ולא רצה לנהוג שררה בפני
רבה הגינה זכות ענותנותו
עליו ועל אנשי ביתו שלא
חלה אחד מהם כל השנים
שמלך רבה ואפי׳ אומן
להקיז דם לא קרא לביתו.
והדין פירוש מסתבר לן:
אביי ורבא ורב וירא ורבה בר
מתנה הוו יתבו בהדדי והוו
צריכי רישא .כלומר היו
צריכין למנות ראש עליהם
לאותה שעה כדי שישנה
להם ויסדר להם משניות
וברייתות והם יקשו לו והוא
מתרץ ולפי שהיו כלם
חכמים ונבונים ראוים להיות
ראשים ולא אחד מהם כפוף
לחבירו ולא היה אפשר
לאחד מהם למנוח אח השני
כדי שלא יתקנאו בו שלישי
או רביעי .לפיכך אמרו כל
מאן דאמר מלתא ולא מפרכי
להוי רישא .אמר כל חד

מנייהו מלתא )דכל הוה( ]דכולהו[ אםריך ואילו דאביי לא אפרך חזייה רבא לאב״ דגבה רישא .כלומר ראה לו הרמת ראש והצהלת פנים מחמת דלא איפרך ליה מלתא אמר ליה נחמני פתח ואימא דרוש לקמן דמן שמיא פסקי
לך רבותא .ופי׳ רב האי גאון ז״ל אי דאביי נחמני שמו ומפרשי׳ בכמה דוכתי בנמרא ונקטי <נן ד( רבנן דבר אחוהי דרבה בר נחמני הוה ותלמידו וכיון דהוה שמו נחמני כשם אבוהי דרכה לא הוה קרא לו בכל שנותיו נחמני
בשם אבוהי אלא דהוה קרא ליה אביי בלשון ארמי כאדם שקורא אבי וסליק ליה אביי .וכיון שהיה מן האבות והגדולה קריוה רבנן הכי עכ״ד דיל :איכעיא להו רבי וירא ורבה בר מתנה הי מנייהו עדיף .נפיק מינה להיכי דמתרמי
כזו ומצטרך עלמא לחד מנייהו ובעיא הי מנייהו עדיף .והשתא מפרש )מזה( ]מדה[ דלכל חד מנייתו .ר׳ זירא חריף ומקשה מתוך פילפולא היה יודע להקשות ולת) pמי לא( ]מיד[ הוה ידע לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא
רבה בר מתנה מחץ ומסיק כלומר לא היה מפולפל וחריף כ״כ להקשות ולת pמיד אלא שוהה ומעיין יפה עד דמסלקא ליה שמעתי׳ אליבא דהלכתא מאי הי מנייהו עדיף וסלקא בתיקו:
הדח עלך כהן םשיח וםלייןא לה מסכת הוריות
א( עי׳ בערוך ערך אניי.

אחד השלמת המסכתא יאמר זה ויועיל לזכרון בעזרת השם יתברך
הדרן ע ל ך מסכת עדיות והךךך עלן .ך;נתן ע ל ך מסכת עדיות ו ד ע ת ך עלן .ל א נתנשי מינך מסכת עדיות ךלא תתנשי מינן ל א בעלמא הדין
ו ל א ב ע ל מ א ךאתי:
יאמר כן שלשה פעמים ואחר כך יאמר:
יהי ךצון מלפניך ין אלהינו ואלהי אבותינו שתהא תוךתף אמנותנו בעולם הזה ותהא עמנו לעולם הבא .חנינא בר פפא רמי בר פפא
נךזמן בר פפא אחאי בר פפא א ב א בירי ב ר פפא ךפךם ב ר פפא ך ב י ש ב ר פפא םורחב בר פפא א ך א בר פפא ד ר ו בר פפא:
הערב נא יי אלהינו א ת דברי תורתך בפינו ויפיפיות ע מ ך בית ישראל .ןנךזיה בלנו אנחנו וצאצאינו

ו צ א צ א י ע מ ך בית ישראל

בלנו

יוךעי ש מ ך ולומדי תורתך :מאויבי תחכמני מצותיך בי לעולם היא לי :יהי לבי תמים כךוקיך למען ל א אבוש :לעולם ל א אשכח פקודיך
בי בם חייתני :ברוך אתה יי למדני חקיך :אמן אכלן אמן סלה ועד:
מודים אנחנו לפניך יי אלהינו ואלהי אבותינו ש ש מ ת חלקנו מיושבי בית ה מ ד ר ש ו ל א ש מ ת חלקנו מיושבי קרנות .שאנו משכימים והם
משכימים .אנו משכימים

לדברי

תוךה והם משכימים לדברים בטלים .אנו עמלים והם עמלים .אנו עמלים ומקבלים ש כ ר ךהם עמלים

ואינן מקבלים שכר .אנו רצים והם ךצים .אנו רצים לחיי העולם ה ב א והם רצים ל ב א ר שחת .שנאמר ואתה אלהים תורידם ל ב א ר שחת
אנשי דמים ומךמה ל א יחצו ימיהם ואני אבטח בך:
יהי רצון מלפניך ין אלהי כשם שעזרתני לםים מסכת עדיות כן תעזךני להתחיל מסכתות וספרים אחרים ולסימם ל ל מ ד ו ל ל מ ד ל ש מ ו ר
ןלעשות ולקים א ת כ ל דברי ת ל מ ו ד תורתך באהבה .וזכות כ ל התנאים ו^מוךאים ותלמידי חכמים יעמוד לי ולזרעי ש ל א תמוש התוךה
מפי ומפי זרעי וזרע זךעי ע ד עולם .ךתתקים בי בהתהלכך תנחה אותך בשכבך ת ש מ ר עליך והקיצות היא תשיחך .כי בי יךבו ןמיך
ןיוםיפו ל ך שנות חיים :אוךך ןמים בימינה ב ש מ א ל ה עישר ךכבוד :ין עוז לעמו יתן ין יבךך את עמו בשלום:
יתגדל ויתקדש ש מ ה תנא .בעלמא ךהוא עתיד לאתחךתא ,ולאזקןא מתןא ,ולאםקא לדדי עלבלא ,ולמבנא קךתא דירושלם ,ו ל ש כ ל ל
היכליה בגוה ,ולמעקר פולחנא נובנךאה מארעא ,ו ל ^ ת ב א פולחנא דשמןא לאתריה ,וןמליך קודשא בדיך ה ו א במלבותיה ויקךיה] ,וןצמח
פרקנה ויקרב משיחה[ .בחייכון וביומיבון ובחיי ר כ ל בית י ש ר א ל בעגלא ובזמן קריב ,ואמרו אמן .יהא ש מ ה ר ב א מברך לעלם ולעלמי
עלמןא .יתברך ןישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ןיתעלה ויתהלל ש מ ה דקךשא בדיך הוא .ל ע ל א מן כ ל בךכתא ושיךתא

תשבחתא ונחנלתא דאמיךן בעלמא ,ואמרו אמן :ע ל י ש ר א ל ו ע ל רבנן ,ן ע ל תלמידיהון ו ע ל בל תלמידי תלמידיהון ,ו ע ל בל מאן דעםקין
באוריתא ,די ב א ת ך א ) ק ד י ש א ( הךין ודי ב כ ל א ת ר ואתר ,יהא להון ולבון ש ל מ א ת נ א חנא וחסךא וךךומי וחיי אריכי וכלזוני רויחי ופרקנא
מן קדם אבוהון די בשמןא ן א ך ע א ןאמרו אמן :יהא שלביא ך ב א מן שמןא ןחיים טובים עלינו ן ע ל כ ל ישךאל ,ואכירו אמן :עושה שלום
בקירומיו ה י א ?רחמיו ןעשה שלום עלינו ן ע ל כ ל י ש ך א ל ןאמרו אמן:
*(]פי׳ הגון על זה ממצא בס׳ החיים שחיבר אחי הגאון מהר״ל מפראג בס׳ זטות ח״א ס״ג[
**(]בסיומא וסוף תשובת הרמ״א ז״ל וכן בסוף יש״ש בב״ק כתוב רמזים על הזכרת שמות הללו[:

