
 

 

  

  

  

  בין ספרים לתפילין ומזוזות ההבדל

נכתבין בכל לשון, ותפילין  לתפילין ומזוזות, אלא שהספרים (תורה נביאים וכתובים)אין בין ספרים     :משנה (ח' ב')

(חוץ מלשון אף בספרים לא התירו שיכתבו רשב"ג אומר: . (לשון הקודש)ומזוזות אינן נכתבות אלא אשורית 

  אלא יוונית. הקודש)

  הא לתופרן בגידין ולטמא את הידיים, זה וזה שוין. )ומדייק(

ֲהדּוָתא: מקרא שכתבו תרגום, ותרגום ורמינהובכל לשון וכו'. וספרים נכתבין  (שנינו במשנה:) שכתבו  )1(כגון ְיַגר ׂשָ

, אינו מטמא את )2(דהיינו שלא שינה את הלשון אבל שינה את הכתב, שכתבו בכתב של עבר הנהרמקרא, וכתב עברי 

  !(הרי שמותר לכתוב רק כתב אשורית)הידיים, עד שיכתבנו בכתב אשורית על הספר ובדיו 

, כאן (מגילת אסתר אינה נכתבת אלא באשורית)במגילה  (הברייתא)אלא לא קשיא כאן ושקיל וטרי, ומסיק) ( (ט' א')

ְכָתָבם ְוִכְלׁשֹוָנם? דכתיב בה "אי טעמאבספרים. מגילה מ (המשנה שספרים נכתבים בכל לשון)   ."ּכִ

 :דתניא, ורבי יהודה היא. (נביאים וכתובים) ר ספריםבשא (שכשר רק לשון אשורית) רב אשי אמר: כי תניא ההיא

הודה: אמר רבי י :ותניאית. לא התירו שיכתבו אלא יונ ן גמליאל)(רבן שמעון ב ספרים נכתבים בכל לשון, ורבותינו

  פר תורה, ומשום מעשה דתלמי המלך.לא התירו אלא בס ,אף כשהתירו רבותינו יונית

  אלא יונית.  )ה"ק(חוץ מלרשב"ג אומר: אף בספרים לא התירו שיכתבו  )(שנינו (ט' ב')

  יוחנן: הלכה כרשב"ג.  מר רביאבהו א מר רביא

  שיטות הראשונים

ּוִרי. "כרשב"ג, וכתב,  הרמב"םפסק : כתיבת ספרים תפילין ומזוזות בלשון אחר ְכָתב ַאׁשּ א ּבִ ין ּוְמזּוזֹות ֶאּלָ ִפּלִ ֵאין ּכֹוְתִבין תְּ

ׁש, ְוָאבַ  ּבֵ תַּ ע ְיָוִני ִמן ָהעֹוָלם, ְוִנׁשְ ּקַ תַּ ְלַבד. ּוְכָבר ִנׁשְ יָוִני ּבִ ָפִרים ְלָכְתָבן ַאף ּבִ ּסְ ירּו ּבַ ן ְוִהתִּ תָּ ָלׁשְ ד; ְלִפיָכְך ֵאין ּכֹוְתִבין ַהּיֹום ׁשְ

וּ  א ַאׁשּ   3"ִרי.ֶאּלָ

אל " הרמב"ם: כתב לספרי קודש הכתובים בשפה זרה טומאת ידיים ָדִנּיֵ ּבְ ֶעְזָרא ְוׁשֶ ּבְ ְרּגּום ׁשֶ ְתֵבי  -תַּ ַלל ּכִ ֲהֵרי הּוא ִמּכְ

ְכָת  ְתֵבי ַהּקֶֹדׁש ּבִ ַתב ּכִ ּכָ ְרּגּום, אֹו ׁשֶ ָתבֹו תַּ ּכְ ָתבֹו ִעְבִרית, ְוִעְבִרית ׁשֶ ּכְ ְרּגּום ׁשֶ ִאין ֶאת  -ב ִעְבִרי ַהּקֶֹדׁש. ֲאָבל תַּ ֵאיָנן ְמַטּמְ

יִּ  ַדִים, ַעד ׁשֶ יֹו.ַהּיָ ּוִרית ַעל ָהעֹור ּוַבּדְ תּוִבים ַאׁשּ   4"ְהיּו ּכְ

                                                

ְלֵעד. . 1 ֲהדּוָתא ְוַיֲעקֹב ָקָרא לֹו ּגַ ְקָרא לֹו ָלָבן ְיַגר ׂשָ  בראשית לא,מז: ַוּיִ

  ובמסכת סנהדרין (כ"א ב') קרי ליה כתבא ליבונאה. . 2

 רמב"ם (הל' תפילין א,יט).מקורות: . 3

  (הל' שאר אבות הטומאה ט,ז).רמב"ם מקורות: . 4

  ת”בעזהשי
  |  מגילהמסכת: 

 'ט| דף:  אפרק: 



 

 

  

  

  ההבדל בין סוגי הכהנים

  אין בין כהן משוח בשמן המשחה למרובה בגדים, אלא פר הבא על כל המצות.     :משנה (ט' ב')

בר פסולו וחזר לעבודתו, והעבירו הבא (כגון שאירע בכהן פסול ומינו אחר תחתיו, ועאין בין כהן משמש לכהן שעבר 

 שמביאום. (חביתי כהן גדול שבכל י, אלא פר יום הכיפורים ועשירית האיפה תחתיו, הראשון קרוי משמש והשני עבר)

  .)רק כהן משמש אותם

  זה וזה שוין. ,ין פר יום כפורים ועשירית האיפההא לענ(ומדייק) 

  שיטות הראשונים

ָחה, " הרמב"םכתב  :כהן משוח ומרובה בגדים ׁשְ ֶמן ַהּמִ ׁשֶ ִחין אֹותֹו ּבְ דֹול, הּוא רֹאׁש ְלָכל ַהּכֲֹהִנים, ּומֹוׁשְ ין ּכֵֹהן ּגָ ּוְמַמּנִ

ְגֵדי כְּ  ין אֹותֹו ּבִ יׁשִ דֹול ֵמֶאָחיו..." ּוַמְלּבִ ֱאַמר: "ְוַהּכֵֹהן ַהּגָ ּנֶ דֹוָלה, ׁשֶ ה ּגְ ָחה (ויקרא כא,י)ֻהּנָ ׁשְ ֶמן ַהּמִ ם ׁשֶ ין אֹותֹו  -. ְוִאם ֵאין ׁשָ ְמַרּבִ

א ֶאת ָידֹו ִללְ  ָחה ּוִמּלֵ ׁשְ ֶמן ַהּמִ ר יּוַצק ַעל רֹאׁשֹו ׁשֶ ֱאַמר: "ֲאׁשֶ ּנֶ ְלַבד, ׁשֶ דֹוָלה ּבִ ה ּגְ ֻהּנָ ִבְגֵדי ּכְ ָגִדים"ּבְ ם  - ּבֹׁש ֶאת ַהּבְ ׁשֵ ּכְ

ְבָגִדים. ה ּבִ ְך ִמְתַרּבֶ ָחה, ּכָ ׁשְ ֶמן ַהּמִ ׁשֶ ה ּבְ ְתַרּבֶ ּמִ   5"..ׁשֶ

דאיירי בהוראת כהן , ופירש ורמב"ם ורש"י 6שהכוונה לפר העלם דבר של ציבור. אריב"דעת  :פר הבא על כל המצוות

   8".הדיוט מצי לאקרוביה אפילו כהן ,פר העלם דבר של צבורש ודעתו, ,ר"יפירש וכן  7משיח לעצמו.

"כ חזר הראשון להכשרו, חוזר לעבודתו, ומעבירין את תחתיו, ואח רפירש שאירע בו פסול ומינו אח הריטב"א :כהן שעבר

הרי הוא  ,כיוצא בהםו קנהיכהן גדול אף על פי שעבר מחמת מום או ז, כתב והרמב"םשעבר'. השני, ואותו שני נקרא 'כהן 

 ,םואין הבדל בינו ובין הכהן גדול המשמש בכל הדברי .משחה אשר ניתן עליו אין פעלו בטלנשאר בקדושתו, לפי ששמן ה

    9.אלא בשירות בלבד ומה שתלוי בו

                                                

  . )רמב"ם (הל' כלי המקדש ד,יבמקורות: . 5

שמרובה בגדים לא  עוטיו. ואתא למיהמשיח היה מקריב אות שהכהן ',ויקרא' שתבפר בוכתיששגגו רוב צבור בהוראת בית דין הגדול, . 6

  יקריבנו. 

ואם 'דכתיב  ,ודוקא משיח .דמייתי פר אם טעה ועשה כהוראת עצמו ,דקיימא לן הוראת כהן משיח לעצמו כהוראת בית דין לצבור. 7

  .ומייתי כשבה או שעירה ,אבל מרובה בגדים הרי הוא כשאר יחיד ';הכהן המשיח

  )., עיי"שד"ה אני ראיתיהתו(יומא נ"ז א',  ור"י ריב"א. ); ופיה"מידרמב"ם (הל' כלי המקדש ד,מקורות: . 8

ָחה, ". רמב"ם. וכן כתב ב'משנה תורה': רצוני לומר פר יום הכיפורים, ועשירית האיפה אשר יקריב בכל יום. 9 ׁשְ ֶמן ַהּמִ ׁשֶ ח ּבְ ְמׁשַ ּנִ דֹול ׁשֶ ּכֵֹהן ּגָ

ָגָגה זֹו  ׁשְ ֶהן, ְוָחָטא ּבִ ֵני מּום אֹו ִזְקָנה ְוַכּיֹוֵצא ּבָ יַח ֵמִביא  - ְוָעַבר ֵמֲעבֹוָדתֹו ִמּפְ ׁש ְלכֵֹהן ָמׁשִ ּמֵ ׁשַ יַח ַהּמְ ין ּכֵֹהן ָמׁשִ ֵאין ּבֵ ְגָגתֹו, ְלִפי ׁשֶ ר ַעל ׁשִ ּפַ

ּמֵ  ׁשַ א ּכֵֹהן ַהּמְ ֵאין ַמְקִריב אֹוָתם ֶאּלָ ָכל יֹום, ׁשֶ ּלְ יִרית ָהֵאיָפה ׁשֶ ּפּוִרים ַוֲעׂשִ ר יֹום ַהּכִ א ּפַ ָעַבר ֶאּלָ ר ַהבָּ ׁשֶ דֹוָלה; ֲאָבל ּפַ ה ּגְ ְכֻהּנָ ל ׁש ּבִ א ַעל ּכָ

ְצוֹות  ִוים ֵהם ּבֹו. - ַהּמִ   . הל' שגגות טו,ז); הוריות ג,ב פירוש המשנהרמב"ם (מקורות:  "ׁשָ

  ת”בעזהשי
  |  מגילהמסכת: 

 'ט| דף:  אפרק: 



 

 

  

  

  בין במה גדולה לקטנה ההבדל

(במת יחיד, מזבח שכל יחיד לבמה קטנה  (במת ציבור)ין במה גדולה ב )בשעת היתר במותהפרש (אין     :משנה (ט' ב')

אינו קרב  נידר ולא נידב,פסחים. זה הכלל: כל שהוא נידר ונידב, קרב בבמה. וכל שאינו לא  , אלאעושה לעצמו)

  בבמה.

  . )וכל חובות הקבוע להם זמן כפסחים( אימא: כעין פסחים פסחים ותו לא?

 ;אלא פסחים וחובות שקבוע להם זמן רבי שמעון אומר: אף צבור לא הקריבו :דתניארבי שמעון היא.  10מני?

  הכא והכא לא קרב.  11,אבל חובות שאין קבוע להם זמן

  שיטות הראשונים

קֹומֹות כתב, "במות. ו, וכל זה בזמן היתר הרמב"םכתב : דין במות בזמן הזה ל ַהּמְ ַלִים ֶנֶאְסרּו ּכָ ירּוׁשָ ׁש ּבִ ְקּדָ ְבָנה ַהּמִ ּנִ יָון ׁשֶ ּכֵ

ַליִ  ירּוׁשָ א ּבִ ִית ְלדֹוֵרי ַהּדֹורֹות ֶאּלָ ם ּבַ ן, ְוֵאין ׁשָ ֶהן ָקְרּבָ ִית ַליי ּוְלַהְקִריב ּבָ ֶהן ּבַ ן ִלְבנֹות ּבָ ּלָ ּה, ּכֻ ּבָ ה ׁשֶ ְלַבד ּוְבַהר ַהּמֹוִרּיָ ם ּבִ

ֱאַמר ּנֶ ָרֵאל" ׁשֶ ַח ְלעָֹלה ְלִיׂשְ ְזּבֵ ית יי ָהֱאלִֹהים ְוֶזה ּמִ ִויד ֶזה הּוא ּבֵ , ְואֹוֵמר: "זֹאת ְמנּוָחִתי ֲעֵדי (דברי הימים א כב,א): "ַוּיֹאֶמר ּדָ

  12".(תהלים קלב,יד)ַעד" 

  

                                                

  . רש"י.א מינה אלא בחובות הקבוע להן זמןמתניתין, דקתני דבמה קטנה אין קרב בה שום חובה, ואמר דבמה גדולה לא עדיפ. 10

  . ון פר העלם דבר ושעירי עבודה זרהכג. 11

  מקורות: רמב"ם (פיה"מ; הל' בית הבחירה א,ג). . 12

  ת”בעזהשי
  |  מגילהמסכת: 

 'ט| דף:  אפרק: 


