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ההבדל בין ספרים לתפילין ומזוזות
)ח' ב'( משנה :אין בין ספרים )תורה נביאים וכתובים( לתפילין ומזוזות ,אלא שהספרים נכתבין בכל לשון ,ותפילין
ומזוזות אינן נכתבות אלא אשורית )לשון הקודש( .רשב"ג אומר :אף בספרים לא התירו שיכתבו )חוץ מלשון
הקודש( אלא יוונית.
)ומדייק( הא לתופרן בגידין ולטמא את הידיים ,זה וזה שוין.
)שנינו במשנה (:וספרים נכתבין בכל לשון וכו' .ורמינהו :מקרא שכתבו תרגום ,ותרגום )כגון יְגַ ר ָ ׂש ֲהדו ָּתא (1שכתבו
מקרא ,וכתב עברי )דהיינו שלא שינה את הלשון אבל שינה את הכתב ,שכתבו בכתב של עבר הנהר ,(2אינו מטמא את
הידיים ,עד שיכתבנו בכתב אשורית על הספר ובדיו )הרי שמותר לכתוב רק כתב אשורית(!
)ט' א'( )ושקיל וטרי ,ומסיק( אלא לא קשיא כאן )הברייתא( במגילה )מגילת אסתר אינה נכתבת אלא באשורית( ,כאן
)המשנה שספרים נכתבים בכל לשון( בספרים .מגילה מאי טעמא? דכתיב בה " ִ ּככְ ָת ָבם וְ כִ לְ ׁשוֹ נָ ם".
רב אשי אמר :כי תניא ההיא )שכשר רק לשון אשורית( בשאר ספרים )נביאים וכתובים( ,ורבי יהודה היא .דתניא:
ספרים נכתבים בכל לשון ,ורבותינו )רבן שמעון בן גמליאל( לא התירו שיכתבו אלא יונית .ותניא :אמר רבי יהודה:
אף כשהתירו רבותינו יונית ,לא התירו אלא בספר תורה ,ומשום מעשה דתלמי המלך.
)ט' ב'( )שנינו( רשב"ג אומר :אף בספרים לא התירו שיכתבו )חוץ מלה"ק( אלא יונית.
אמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן :הלכה כרשב"ג.
שיטות הראשונים
כתיבת ספרים תפילין ומזוזות בלשון אחר :פסק הרמב"ם כרשב"ג ,וכתבֵ " ,אין כּ ְוֹתבִ ין ְּתפִ ִ ּלין ו ְּמזוּזוֹ ת ֶא ָ ּלא ִ ּבכְ ָתב ַא ׁ ּשו ִּרי.
וְ ִה ִּתיר ּו ַ ּב ְּספָ ִרים לְ כָ ְת ָבן ַאף ִ ּביוָ נִ י ִ ּבלְ ַבד .וּכְ ָבר נִ ׁ ְש ַּת ַ ּקע יְוָ נִ י ִמן ָהעוֹ לָ ם ,וְ נִ ׁ ְש ַּת ֵ ּב ׁש ,וְ ָא ַבד; לְ ִפיכָ ְך ֵאין כּ ְוֹתבִ ין ַה ּיוֹם ׁ ְשלָ ׁ ְש ָּתן
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ֶא ָ ּלא ַא ׁ ּש ּו ִרי".
טומאת ידיים לספרי קודש הכתובים בשפה זרה :כתב הרמב"ם " ַּת ְרגּ וּם ׁ ֶש ְ ּב ֶעזְ ָרא וְ ׁ ֶש ְ ּב ָדנִ ּיֵאל ֲ -ה ֵרי הוּא ִמ ְ ּכלַ ל ִ ּכ ְת ֵבי
ַה ּק ֶֹד ׁשֲ .א ָבל ַּת ְרגּ וּם ׁ ֶש ְ ּכ ָתבוֹ ִעבְ ִרית ,וְ ִעבְ ִרית ׁ ֶש ְ ּכ ָתבוֹ ַּת ְרגּ וּם ,אוֹ ׁ ֶש ָ ּכ ַתב ִ ּכ ְת ֵבי ַה ּק ֶֹד ׁש ִ ּבכְ ָתב ִעבְ ִרי ֵ -אינָ ן ְמ ַט ּ ְמ ִאין ֶאת
יוֹ 4
ַה ָ ּי ַדיִםַ ,עד ׁ ֶש ִ ּי ְהי ּו ְ ּכתוּבִ ים ַא ׁ ּשו ִּרית ַעל ָהעוֹ ר ו ַּב ְּד ".

 .1בראשית לא,מז :וַ ּי ְִק ָרא לוֹ לָ ָבן יְגַ ר ָ ׂ
ש ֲהדו ָּתא וְ ֲיַעקֹב ָק ָרא לוֹ ַ ּגלְ ֵעד.
 .2ובמסכת סנהדרין )כ"א ב'( קרי ליה כתבא ליבונאה.
 .3מקורות :רמב"ם )הל' תפילין א,יט(.
 .4מקורות :רמב"ם )הל' שאר אבות הטומאה ט,ז(.
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ההבדל בין סוגי הכהנים
)ט' ב'( משנה :אין בין כהן משוח בשמן המשחה למרובה בגדים ,אלא פר הבא על כל המצות.
אין בין כהן משמש לכהן שעבר )כגון שאירע בכהן פסול ומינו אחר תחתיו ,ועבר פסולו וחזר לעבודתו ,והעבירו הבא
תחתיו ,הראשון קרוי משמש והשני עבר( ,אלא פר יום הכיפורים ועשירית האיפה )חביתי כהן גדול שבכל יום .שמביא

אותם רק כהן משמש(.
)ומדייק( הא לענין פר יום כפורים ועשירית האיפה ,זה וזה שוין.
שיטות הראשונים
כהן משוח ומרובה בגדים :כתב הרמב"ם "ו ְּמ ַמ ִ ּנין כּ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל ,הוּא ר ׁ
ֹאש לְ כָ ל ַהכּ ֲֹהנִ ים ,וּמו ׁ ְֹש ִחין אוֹתוֹ ְ ּב ׁ ֶש ֶמן ַה ּ ִמ ׁ ְש ָחה,
ישין אוֹתוֹ ִ ּבגְ ֵדי ְ ּכ ֻה ָּנה ְ ּגדוֹ לָ הֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר" :וְ ַהכּ ֵֹהן ַה ָ ּגדוֹ ל ֵמ ֶא ָחיו) "...ויקרא כא,י( .וְ ִאם ֵאין ׁ ָשם ׁ ֶש ֶמן ַה ּ ִמ ׁ ְש ָחה ְ -מ ַר ִ ּבין אוֹ תוֹ
ו ַּמלְ ִ ּב ׁ ִ
"א ׁ ֶשר יוּצַ ק ַעל ר ׁ
ֹאשוֹ ׁ ֶש ֶמן ַה ּ ִמ ׁ ְש ָחה ו ִּמ ֵ ּלא ֶאת יָ דוֹ לִ לְ בּ ֹׁש ֶאת ַה ְ ּבגָ ִדים" ּ ְ -כ ׁ ֵשם
ְ ּבבִ גְ ֵדי ְ ּכ ֻה ָּנה ְ ּגדוֹ לָ ה ִ ּבלְ ַבדֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמרֲ :
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ׁ ֶש ּ ִמ ְת ַר ֶ ּבה ְ ּב ׁ ֶש ֶמן ַה ּ ִמ ׁ ְש ָחהּ ָ ,כ ְך ִמ ְת ַר ֶ ּבה ִ ּבבְ גָ ִדים"...
פר הבא על כל המצוות :דעת ריב"א שהכוונה לפר העלם דבר של ציבור 6.ורש"י ורמב"ם פירשו ,דאיירי בהוראת כהן
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משיח לעצמו 7.וכן פירש ר"י ,ודעתו ,שפר העלם דבר של צבור ,אפילו כהן הדיוט מצי לאקרוביה".
כהן שעבר :הריטב"א פירש שאירע בו פסול ומינו אחר תחתיו ,ואח"כ חזר הראשון להכשרו ,חוזר לעבודתו ,ומעבירין את
השני ,ואותו שני נקרא 'כהן שעבר' .והרמב"ם כתב ,כהן גדול אף על פי שעבר מחמת מום או זיקנה וכיוצא בהם ,הרי הוא
נשאר בקדושתו ,לפי ששמן המשחה אשר ניתן עליו אין פעלו בטל .ואין הבדל בינו ובין הכהן גדול המשמש בכל הדברים,
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אלא בשירות בלבד ומה שתלוי בו.

 .5מקורות :רמב"ם )הל' כלי המקדש ד,יב(.
 .6ששגגו רוב צבור בהוראת בית דין הגדול ,וכתיב בפרשת 'ויקרא' ,שהכהן המשיח היה מקריב אותו .ואתא למיעוטי שמרובה בגדים לא
יקריבנו.
 .7דקיימא לן הוראת כהן משיח לעצמו כהוראת בית דין לצבור ,דמייתי פר אם טעה ועשה כהוראת עצמו .ודוקא משיח ,דכתיב 'ואם
הכהן המשיח'; אבל מרובה בגדים הרי הוא כשאר יחיד ,ומייתי כשבה או שעירה.
 .8מקורות :רמב"ם )הל' כלי המקדש ד,יד; ופיה"מ( .ריב"א ור"י )יומא נ"ז א' ,תוד"ה אני ראיתיה ,עיי"ש(.
 .9רצוני לומר פר יום הכיפורים ,ועשירית האיפה אשר יקריב בכל יום .רמב"ם .וכן כתב ב'משנה תורה'" :כּ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל ׁ ֶש ִּנ ְמ ׁ ַשח ְ ּב ׁ ֶש ֶמן ַה ּ ִמ ׁ ְש ָחה,
וְ ָע ַבר ֵמ ֲעבוֹ ָדתוֹ ִמ ּ ְפנֵ י מוּם אוֹ זִ ְקנָה וְ כַ ּיוֹצֵ א ָ ּב ֶהן ,וְ ָח ָטא ִ ּב ׁ ְשגָ גָ ה זוֹ ֵ -מבִ יא ּ ַפר ַעל ׁ ִשגְ גָ תוֹ ,לְ ִפי ׁ ֶש ֵאין ֵ ּבין כּ ֵֹהן ָמ ׁ ִש ַיח ַה ּ ְמ ׁ ַש ּ ֵמ ׁש לְ כ ֵֹהן ָמ ׁ ִש ַיח
ׁ ֶש ָע ַבר ֶא ָ ּלא ּ ַפר יוֹ ם ַה ִ ּכ ּפו ִּרים וַ ֲע ִ ׂ
יפה ׁ ֶש ְ ּלכָ ל יוֹםֶ ׁ ,ש ֵאין ַמ ְק ִריב אוֹ ָתם ֶא ָ ּלא כּ ֵֹהן ַה ּ ְמ ׁ ַש ּ ֵמ ׁש ִ ּבכְ ֻה ָּנה ְ ּגדוֹלָ ה; ֲא ָבל ּ ַפר ַה ָ ּבא ַעל ָ ּכל
ש ִירית ָה ֵא ָ
ַה ּ ִמצְ ווֹת ָ ׁ -שוִ ים ֵהם בּ וֹ  ".מקורות :רמב"ם )פירוש המשנה הוריות ג,ב; הל' שגגות טו,ז(.
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ההבדל בין במה גדולה לקטנה
)ט' ב'( משנה :אין )הפרש בשעת היתר במות( בין במה גדולה )במת ציבור( לבמה קטנה )במת יחיד ,מזבח שכל יחיד

עושה לעצמו( ,אלא פסחים .זה הכלל :כל שהוא נידר ונידב ,קרב בבמה .וכל שאינו לא נידר ולא נידב ,אינו קרב
בבמה.
פסחים ותו לא? אימא :כעין פסחים )וכל חובות הקבוע להם זמן כפסחים(.
מני? 10רבי שמעון היא .דתניא :רבי שמעון אומר :אף צבור לא הקריבו אלא פסחים וחובות שקבוע להם זמן;
אבל חובות שאין קבוע להם זמן 11,הכא והכא לא קרב.
שיטות הראשונים
דין במות בזמן הזה :כתב הרמב"ם ,וכל זה בזמן היתר במות .וכתבּ ֵ " ,כיוָ ן ׁ ֶש ִ ּנבְ נָ ה ַה ּ ִמ ְקדָּ ׁש ִ ּבירו ׁ ָּשלַ יִם נֶ ֶא ְסר ּו ָ ּכל ַה ּ ְמקוֹ מוֹת
ֻ ּכ ָ ּלן לִ בְ נוֹת ָ ּב ֶהן ַ ּביִת לַ יי וּלְ ַה ְק ִריב ָ ּב ֶהן ָק ְר ָ ּבן ,וְ ֵאין ׁ ָשם ַ ּביִת לְ דוֹ ֵרי ַהדּוֹ רוֹת ֶא ָ ּלא ִ ּבירו ׁ ָּשלַ ִים ִ ּבלְ בַ ד וּבְ ַהר ַה ּמו ִֹר ּיָה ׁ ֶש ָ ּב ּה,
ֹאמר דָּ וִ יד זֶ ה הוּא ֵ ּבית יי ָה ֱאל ִֹהים וְ זֶ ה ּ ִמזְ ֵ ּב ַח לְ עֹלָ ה לְ ִי ְ ׂ
אוֹמר" :זֹאת ְמנו ָּח ִתי ֲע ֵדי
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר" :וַ ּי ֶ
ש ָר ֵאל" )דברי הימים א כב,א( ,וְ ֵ
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ַעד" )תהלים קלב,יד(".

 .10מתניתין ,דקתני דבמה קטנה אין קרב בה שום חובה ,ואמר דבמה גדולה לא עדיפא מינה אלא בחובות הקבוע להן זמן .רש"י.
 .11כגון פר העלם דבר ושעירי עבודה זרה.
 .12מקורות :רמב"ם )פיה"מ; הל' בית הבחירה א,ג(.

