
 

 

 

 

 

  נקימה ונטירה

 )איבה בלבו(, ונוטר )נקמתו(בן יהוצדק: כל תלמיד חכם שאינו נוקם  רבי שמעוןמשום  רבי יוחנןאמר )כ"ג א'( 
 כנחש, אינו תלמיד חכם. 

ֹר" והכתיב )ומקשה( ֹם ְולֹא ִתט   ההוא בממון הוא דכתיב.  )ומתרץ( !"לֹא ִתק 

)השני : אמר לו השאילני ַמָגלך. אמר לו: לאו. למחר, אמר לו נקימה איזו היא נקימה ואיזו היא נטירה?: דתניא

: השאילני קרדומך. אמר לו: איני משאילך, כדרך שלא השאלתני. זו היא נקימה. ואיזו היא שסירב ביום קודם(
: השאילני חלוקך. אמר )השני שסירב ביום קודם(אמר לו השאילני קרדומך. אמר ליה: לא. למחר אמר לו  ?נטירה

 . )שנוטר האיבה בלבו(הילך. איני כמותך, שלא השאלתני. זו היא נטירה לו: 

הנעלבין ואינן עולבין, שומעין חרפתם ואינן משיבין, עושין מאהבה  תניא:וצערא דגופא לא?! והא  )ומקשה(
ְגֻבָרתוֹ ְואֲֹהָביו " 1ושמחין בייסורין, עליהן הכתוב אומר ׁש ב ִ מֶּׁ ֶּׁ ֵצאת ַהׁש   "! כ ְ

 . )ואם בא אחר לנקום נקמתו בקיום המשפט, ישתוק(דנקיט ליה בליביה  לעולם )ומתרץ(

 !והאמר רבא: כל המעביר על מידותיו, מעבירין לו על כל פשעיו )ומקשה(

 .)אז ראוי להעביר על מידותיו( ומפייס )לבקש מחילה(דמפייסו ליה  )דברי רבא( )ומתרץ(

 שיטות הראשונים

אם מפייסו, ראוי למחול מלב ונפש. ואם הלה  וכו', ל כל שציער לחבירו בגופו, אבהמאיריכתב : נקמה בצערא דגופא
וכן לא מובא בפירוש החילוק בין ממונא לצערא דגופא.  ם"וברמבאינו מפייסו, מותר לו בנקמה, כל שרואה בה מקום. 

 2.בחינוך

, אבל המוציא שם רע על חבירו, אין לו מחילה עולמית. וכן פסק הירושלמיבשם  המרדכיכתב : הוציא עליו שם רע
 3, שאין צריך למחול לו.הרמ"א

עד  ,ינא רישא אבי סדיאתיתי לי דלא שד :דאמר ,הקשה מפרק כל כתבי הקודש הריטב"א: דמפייסי ליה ומפייס
 , וההיא דהתם )ואסור למחול(דמיירי דלא מפייסי ליה, והא דהכא במילי דשמיא  ביארו 4דמחילנא לכל מאן דמצערן לי.

                                                
 שופטים ה,לא.  . 1
שלא לנקום, כלומר שנמנענו מלקחת נקמה מישראל. והענין הוא כגון ישראל שהרע או ציער לחבירו באחד מכל  :לשון החינוךזה  . 2

הדברים, ונוהג רוב בני אדם שבעולם הוא שלא יסורו מלחפש אחרי מי שהרע להן עד שיגמלוהו כמעשהו הרע או יכאיבוהו כמו 
לא תקום. ולשון ספרא, עד היכן כוחה של נקמה, אמר לו  (ט,יחיקרא וי)ענין מנענו השם ברוך הוא באומרו שהכאיבם. ומזה ה

השאילני מגלך ולא השאילו, למחר אמר לו השאילני קרדומך, אמר לו איני משאילך כדרך שלא השאלת לי מגלך, לכך נאמר לא 
 .(ז"תורה, פהל' תלמוד ; וז,זהל' דעות ראה )ם "רמב. (מצוה רמא)החינוך  :קורותמ ם. ועל כגון זה היקש כל הענינים.תקו

 דאיכא דשמע בחשדא, ולא שמע בפיוס, ונשאר השם רע. ומכל מקום מידת ענווה למחול גם בזה.)ס"ק יא( או"ח תרו,א. וכתב המשנ"ב  . 3
חיל ליה ולא משמע לתרוצי דהתם איירי דמ !נו נוקם ונוטר כנחששלא כדין כשאיהרי הוא עושה  ,אי דלא מפייסי ליה ?היכי דמי . 4

 !דאם כן מאי רבותיה ,ועוד !שמע הכיואי דמפייסי ליה ומפייס, הא לא מ .מגופיה ונקיט ליה בליביה

 ת”בעזהשי

 "אפתש אייר כב
 "גכ| דף:  ב| פרק:  יומאמסכת: 



 

 

 

 

 

 

 5.בצערא דמצערי שלא על מילי דשמיא

ַבח ְלַתְלִמיד ֲחָכִמים ְלַהְנִהיג " ם"הרמב כתב: על בזיון חכםת מחיל ֹות ִלְכבֹודֹו, ֵאינֹו ׁשֶּׁ ָחָכם ְלַנד  ׁש ְרׁשו ת לֶּׁ י ֵ י ׁשֶּׁ ִ ַאף ַעל פ 
ָאַמר ׁשְ  ִעְנָין ׁשֶּׁ ן, כ ָ ֹו ָלהֶּׁ ית ִלב  ץ, ְולֹא ָיׁשִ י ָהָארֶּׁ ֵ ְבֵרי ַעמ  א ַמְעִלים ָאְזָניו ִמד ִ ל ָ ה; אֶּׁ ָדָבר זֶּׁ ם ַעְצמֹו ב ְ ָחְכָמתֹו: "ג ַ ְלָכל לֹמֹה ב ְ

ָך" )קהלת ז,כא(. ן ִלב ֶּׁ ת ֵ רו  ַאל ת ִ ר ְיַדב ֵ ָבִרים ֲאׁשֶּׁ  ..ַהד ְ

ר. ֲאָבל תֶּׁ ס ֵ ו הו  אֹו ֵחְרפו הו  ב ַ ז  ב ִ ׁשֶּׁ ָבִרים ֲאמו ִרים? ב ְ ה ד ְ ֶּׁ מ  ְסָיא  ב ַ ַפְרהֶּׁ הו  אֹו ֵחְרפֹו ָאָדם ב ְ ז ָ ב ִ ְלִמיד ֲחָכִמים ׁשֶּׁ ָאסו ר לֹו ִלְמחֹל  -ת ַ
בֹודֹו; ְוִאם ָמַחל  ו  ְמִחיָלה, ְוִיסְ  -ַעל כ ְ נ  ֶּׁ ׁש ִממ  ַבק ֵ י ְ ָחׁש, ַעד ׁשֶּׁ נ ָ ה כ ַ א נֹוֵקם ְונֹוֵטר ַהְרב ֵ ל ָ ֹוָרה; אֶּׁ ְזיֹון ת  ה ב ִ ז ֶּׁ ֱעָנׁש, ׁשֶּׁ  6"ַלח לֹו.נֶּׁ

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות יום הכיפורים, סימן תרו(

דְ  א.  א ב ִ ל ָ ו  לֹא ִהְקִניטֹו אֶּׁ ; ֲאִפל  ו  נ  סֶּׁ ַפי ְ י ְ ר ַעד ׁשֶּׁ ֵ ו ִרים ְמַכפ  פ  ין ָאָדם ַלֲחֵברֹו ֵאין יֹום ַהכ ִ ב ֵ סֹו...  ָבִרים, ָצִריךְ ֲעֵברֹות ׁשֶּׁ  :הגהְלַפי ְ

ְמחֹל  ה ַאְכָזִרי ִמל ִ ֹוֵחל לֹא ִיְהיֶּׁ ׁש ְמִחיָלה )ַמֲהִרי''ל(, ְוַהמ  ן ְלטֹוַבת ַהְמַבק ֵ ַכו ֵ ְ מ  יֹוָמא(; ִאם לֹא ׁשֶּׁ ָמָרא ד ְ ם ַרע, ֵאינֹו ָצִריְך )ג ְ ְוִאם הֹוִציא ָעָליו ׁשֵ

ַכי ו ְסַמ''ג ְוהגה''מ פ''ב ֵמִהְלכוֹ  .ִלְמחֹל לוֹ  ׁשו ָבה)ָמְרד ְ  .ו מהרי''ו( ת ת ְ
 )חו"מ, הלכות חובל בחבירו, סימן תכב(

ו  ְוִיְמחֹל לוֹ  א.  נ  ֶּׁ ׁש ִממ  ַבק ֵ י ְ ר לֹו ַעד ׁשֶּׁ ֵ פ  ָבִרים, ֵאינֹו ִמְתכ ַ ַתן לֹו ה' ד ְ נ ָ י ׁשֶּׁ ִ ֲחֵברֹו, ַאף ַעל פ  ל ִלְהיֹות ַאְכָזִרי ַהחֹוֵבל ב ַ ְחב ָ . ְוָאסו ר ַלנ ֶּׁ
י ֵאין  ְמחֹל, כ ִ ה, ְויָ ִמל ִ ִני ָ ן לֹו ַפַעם ִראׁשֹוָנה ו ׁשְ ו  ַהחֹוֵבל ְוִנְתַחנ ֵ נ  ֶּׁ ֵקׁש ִממ  ב ִ יָון ׁשֶּׁ א כ ֵ ל ָ ָרֵאל, אֶּׁ ַרע ִיש ְ ְך זֶּׁ רֶּׁ ה דֶּׁ ב זֶּׁ הו א ׁשָ דו ַע ׁשֶּׁ

ח, ְורו ַח ֲחָכִמים נֹוָחה הֵ  ב ָ ה ְמׁשֻ ְטאֹו ְוִנַחם ֵמָרָעתֹו, ִיְמחֹל לֹו. ְוָכל ַהְמַמֵהר ִלְמחֹל ֲהֵרי זֶּׁ . ֵמחֶּׁ ו  נ  ים ִסיָמן  :הגהימֶּׁ אַֹרח ַחי ִ ן ב ְ ְוַעי ֵ

ָנא ְבַאְרָעא י ָ ִאית ֵלה  ד ַ ה לֹו ָרָעה. ְוַדְוָקא ד ְ ָעש ָ ַמִים ַעל ֲחֵברֹו ׁשֶּׁ ָ ין ִמן ַהׁש  ׁש ד ִ חִ  .תר''ו. ָאסו ר ְלַבק ֵ ֱעָנׁש ת ְ ֹוֵעק ַעל ֲחֵברֹו, הו א נֶּׁ ָמָרא ְוָכל ַהצ  ה )ג ְ ל ָ

ק ַהחֹוֵבל( רֶּׁ ֶּׁ ה ְויֵ  .פ  ִחל ָ ן הֹוִדיעֹו ת ְ א ִאם כ ֵ ל ָ ַאְרָעא ָאסו ר ִלְצעֹק ָעָליו, אֶּׁ ָנא ב ְ י ָ ו  ֵלית ֵלה  ד ַ ֲאִפל  ר''ה(ׁש אֹוְמִרים ד ַ  .)ָהַר''ן פ''ק ד ְ

 אופן עריכת הפיס

 השתא שתיים מוציאין, אחת מבעיא?!  (ומה הן מוציאין אחת או שתייםבמשנה  )שנינו )כ"ג א'(

 .)אינו יכול לכבוש אצבעותיו. וכשמוציא אחת, יוצאת חברתה עמה(קשיא, כאן בבריא, כאן בחולה אמר רב חסדא: לא 

שתיים  אפילובבריא. אבל בחולה,  ם אין מוציאין. במה דברים אמורים?אחת מוציאין. שתיי :)בניחותא(והתניא 
 מוציאין שתיים. ואין מונין להן אלא אחת.  7,מוציאין. והיחידין

  )שאין מוציאים שתיים(, ולא גודל לא שליש )עם האצבע(אין מוציאין : והתניאמונין לו אלא אחת?!  ואין )ומקשה(

                                                
 . )כ"ג א', ד"ה דמפייסי( ריטב"א :מקורות . 5
דקידושין )ל"ב ב'( הרב שמחל על כבודו כבודו מחול, היינו מידי אע"פ שאמרו בפ"ק  ,הראב"דריב"ש בשם בשם  הכסף משנהכתב  . 6

חייב לנהוג בו כבוד מחמת תורתו כגון לעמוד מפניו וכיוצא בזה. אבל על בזיונו אינו  דםדלית ביה בזיון אלא שבאותם הדברים שא
דליכא  ,האב שמחל על כבודו כבודו מחול ,ודמי למאי דאמרינן התם. תורה מתבזית בכךור לו למחול, שהיכול למחול, אדרבא אס

ו דאמרינן בפרק ב' דיומא שהת"ח צריך שיהא נוקם ונוטר והיינ .למימר שיהא האב יכול למחול לבן שיאמר לו דברי חירופין וגידופין
 .(הל' תלמוד תורה ז,יג)ם "רמב :מקורותכנחש. עכ"ל. 

יחידים. אמר רב הונא: תענות. ואמרינן התם מאן ( התחילו היחידים להא' כדתנן )תענית י'הכוונה לרבנן, פירשו ש רבנו חננאל וערוך . 7
 .מדובר בחולים ששוהים לבדםפירש שרש"י ורבנן. 

 ת”בעזהשי

 "אפתש אייר כב
 "גכ| דף:  ב| פרק:  יומאמסכת: 



 

 

 

 

 

. ולא )כלל, אלא מוציאין אותו מביניהן(גודל, אין מונין לו  8., מונין לו)אצבע שלישי( רמאים. ואם הוציא שלישמפני ה
 ! )רצועה(עוד אלא שלוקה מן הממונה בפקיע 

 לו נמי, אחת.  מאי מונין )ומתרץ(

 שיטות הראשונים

י" הרמב"םכתב  ְסכ ִ י ַ ל ִמְנָין ׁשֶּׁ ף אֹו כ ָ לֶּׁ ֹוִנין, ֵמָאה אֹו אֶּׁ מ  יִמין ַעל ִמְנַין ׁשֶּׁ ף, ו ַמְסכ ִ ק ֵ הֶּׁ יַצד ְמִפיִסין? עֹוְמִדין ב ְ ה כ ֵ ֻמנ ֶּׁ ְ מו  ָעָליו, ְוַהמ 
ן,  עֹוֵתיהֶּׁ ְצב ְ ', ְוֵהם מֹוִציִאין אֶּׁ יעו  ן 'ַהְצב ִ לׁש אֹוֵמר ָלהֶּׁ ִים. ְוִאם הֹוִציא ׁשָ ת ַ ו ָדל  -ַאַחת אֹו ׁשְ לׁש. ְוֵאין מֹוִציִאין ג  מֹוִנין לֹו ׁשָ

ו ָדל  ֹוִציא ג  ֹותֹו. ְוַהמ  ו ָדל ָקָצר, ְונֹוַח ְלהֹוִציאֹו ְוִלְכפ  ַהג  ִאין; ׁשֶּׁ ָ ֵני ָהַרמ  ְ ׁש, ִמפ  ְקד ָ ִ מ   9ֵאין מֹוִנין אֹותֹו לֹו. -ב ַ

ה לִ  ֻמנ ֶּׁ ְ ׁשְ ו ַמְתִחיל ַהמ  י ַ ן, ְוחֹוֵזר ֲחִליָלה, ַעד ׁשֶּׁ עֹוֵתיהֶּׁ ְצב ְ ה ַעל אֶּׁ ה, ו מֹונֶּׁ ִחל ָ ֹו ת ְ ֵהִסיר ִמְצַנְפת  דו ַע ׁשֶּׁ ְנָין ְמנֹות ִמן ָהִאיׁש ַהי ָ ִ ִלים ַהמ 
עֹו  ְצב ָ ל אֶּׁ ְנָין ֵאצֶּׁ ִ ַלם ַהמ  ָ ׁש  ימו  ָעָליו. ְוָהִאיׁש ׁשֶּׁ ִהְסכ ִ ִיס ִראׁשֹון ָלֲעב -ׁשֶּׁ ַ פ  ָצא ב ַ י ָ   10"ֹוָדה.הו א ׁשֶּׁ

 הוצאת הדשן

ט :תנו רבנן ()כ"ג ב' ָפׁשַ ."ו  . ָגִדים . ן",  ְוָלַבׁש ב ְ ׁשֶּׁ ת ַהד ֶּׁ ושט בגדי שפ שומעני כדרך יום הכפורים,ֲאֵחִרים ְוהֹוִציא אֶּׁ

ָגָד "תלמוד לומר:  11?קודש ולובש בגדי חול ת ב ְ ט אֶּׁ ָפׁשַ ָגִדים ֲאֵחִריםו  מקיש בגדים שלובש לבגדים ", יו ְוָלַבׁש ב ְ
 ?"ֲאֵחִריםמה ת"ל " אם כןבגדי קודש.  )בהוצאת הדשן(בגדי קודש, אף כאן )בתרומת הדשן( שפושט. מה להלן 

 13, לימד על הכהנים בעלי מומין, שכשרין להוציא הדשן."ם ְוהֹוִציאֲאֵחִריאומר: " רבי אליעזר 12פחותין מהם.

של בהן קדרה ימעאל: בגדים שבדבי רבי יש דתנאדבי רבי ישמעאל.  כדתנאפחותין מהן,  ,אמר מר: אחרים

 14לא ימזוג בהן כוס לרבו. ,לרבו

  15.כמחלוקת בהוצאה כך מחלוקת בהרמה אמר ריש לקיש:

 

                                                
 .ומשמע שמונים לו יותר מאחת רש"י. שאינו רמאי, לפי שהוא ניכר שאינו משני בני אדם, שאין יכול להרחיק זו מזו. . 8
שכתב שאם הוציא שלוש  ,א חילק כלל בין חולה לבריא. ועודשל :אינם עולים בקנה אחד עם גירסתנו שדבריו ם משנה,תמה הלח . 9

וכן מש"כ שלוש  .ובגמרא אמרינן איפכא, תו, משמע אם הוציא אחר עמו מוניןמונין לו כל השלוש, ואם הוציא גודל אין מונין או
 ראה להלן.ו .בגירסתנו היא שליש וכו'

זה הוקשה מאוד על כל מי שקדם, וכו' ובעזרת שמים ו( הפיס העוד הרמב"ם בתשובת שאלה )סי' קכ . וכתב"מראה מש"כ בפיהו . 10
גירסת מבאר ו .("מו' )עיי"ש שמבאר כפי שכתב בפיהנתברר לנו עניינו, ואחר שנבאר היאך היה, נתאם אותו עם לשונות התלמוד וכ

 מקורות: רמב"ם )הל' תמידין ומוספין ד,ג(. ., עיי"שהגמרא
אם בא להוציא דשן שעל התפוח אחר ההרמה מיד, כדרך שהיא חובה על כהן  ,בין תרומה להוצאהשמטיל עליו חובה לשנות בגדיו  . 11

  .גדול בחמש עבודות שביום הכפורים, שמשנה בגדיו בכל העבודות בין זו לזו
ש בהן על כגון שחקים, או מפשתן שאינו מוצהב ואין דמיהם יקרים, שהאפר מלכלכם כשנושאו חוץ למחנה, גנאי למלך שיהא משמ . 12

 רש"י. המזבח בעבודת אכילה.
 . רש"י.כשירין לעבודה זו ,משאר עבודות אכהן קאי, כלומר כהנים שהן אחרים, מרוחקים 'אחרים'האי  . 13
 רש"י. אין כבוד המלך לשרת בהן שירות אחר. ,אף כאן לענין הוצאת הדשן .דירהלפי שנתעשנו ונתלכלכו בבישול ק . 14
 רש"י.. יר בעלי מומין להוצאה, כך מכשירן להרמהמכש רבי אליעזרכשם ש . 15

 ת”בעזהשי

 "אפתש אייר כב
 "גכ| דף:  ב| פרק:  יומאמסכת: 



 

 

 

 

 

 וצאה. אבל בהרמה, דברי הכל עבודה היא. אמר: מחלוקת בה רבי יוחנןו

בשני  )רק(יש לך עבודה שכשירה  )וכי(עבודה היא,  י טעמא דריש לקיש? אמר לך: אי סלקא דעתךמא )ומבאר(
ִמְכְנֵסי ַבד" ומשמע שדי בלבישת שני אלו(כלים  ֹו ַבד, ו   . )בגדים מתוך ארבעת בגדי הכהונה. וכאן כתוב "ִמד 

ֹו", )שהזכירם הכתוב(והוא הדין למצנפת ואבנט. ומאי שנא הני  16ם,נא בכתונת ומכנסי: גלי רחמרבי יוחנןו ? "ִמד 

רוֹ : לכדתניא"ִמְכְנֵסי ַבד",  17כמדתו. ש ָ ׁש ַעל ב ְ ִמְכְנֵסי ַבד ִיְלב ַ  מניין שלא יהא דבר קודם למכנסיים, שנאמר ו 

 )משמע שלובש בעודו ערום, שאין עליו אלא בשרו(. 

 םשיטות הראשוני

כתב, פחותים מהם,  יטב"אורשאינה חובה, אלא דרך ארץ בלבד.  רש"ידעת : מה תלמוד לומר אחרים, פחותים מהם

 18פירוש כגון שחקים. ולומר, שתהא חובה בשחקים.

, דבין לתנא קמא בין לרבי אליעזר, תרווייהו מודו דמקיש תוספות: דעת הוצאת הדשן בבגדי חול לפי רבי אליעזר
שאין הוצאת , ריטב"אכתב  הרב החסידובשם  .ריטב"אוכן פירש  בגדים שפושט, שצריך בגדי קודש.בגדים שלובש ל

 19הדשן צריכה בגדי קודש.

ָרָצה ִמן , וכתב "דרבי אליעזר כתנא קמא הרמב"ם: פסק בבעלי מומין אם נחשבת עבודה ודינה הוצאת הדשן ל ִמי ׁשֶּׁ כ ָ
הֹוִר  ן ׁשֶּׁ ׁשֶּׁ א ִמן ַהד ֶּׁ ֲֹהִנים ְמַמל ֵ ן ַלחו  ַהכ  ׁשֶּׁ ן. ְוֵאין ְלהֹוָצַאת ַהד ֶּׁ ׁשֶּׁ ְך ַהד ֶּׁ פֶּׁ ה, ו מֹוִציא חו ץ ָלִעיר ְלׁשֶּׁ ל ידו  ְלַמט ָ א כ ָ ל ָ ִיס, אֶּׁ ַ ץ פ 

ה. ֲעֵלי מו ִמין מֹוִציִאין אֹותֹו. ..ָהרֹוצֶּׁ ֵאין הֹוָצָאתֹו ַלחו ץ ֲעבֹוָדה, ֵאין ב ַ י ׁשֶּׁ ִ , שהוצאה לתנא קמא, תוספותודעת " ְוַאף ַעל פ 

 20רבי יוחנן, עבודה היא.אליבא ד

א מחתה ליום, אין שם ושלתרומת הדשן, שאינו אלא מל רש"ידעת : גם בתרומת הדשן צריך בגדים פחותיםהאם 

חו ִתין ִמן כתב " הרמב"םואילו  21לכלוך בגדים, ואין חובה ללבוש בגדים שחקין. ְ ן ִיְהיו  פ  ׁשֶּׁ ן ַהד ֶּׁ הֶּׁ ֹוֵרם ב ָ ת  ה ׁשֶּׁ ֻהנ ָ ו ִבְגֵדי כ ְ
לִ  ָגָדיַהכ ֵ ת ב ְ ט אֶּׁ ֱאַמר: "ו ָפׁשַ נ ֶּׁ ָאר ֲעבֹודֹות, ׁשֶּׁ ׁשְ ן ב ִ הֶּׁ ׁש ב ָ ֵ מ  ׁשַ ְ מ  ן"ים ׁשֶּׁ ׁשֶּׁ ת ַהד ֶּׁ ָגִדים ֲאֵחִרים", "ְוֵהִרים אֶּׁ ; ֵאינֹו אֹוֵמר ו ְוָלַבׁש ב ְ

ֵאין ד ֶּׁ  חו ִתין ִמן ָהִראׁשֹונֹות, ְלִפי ׁשֶּׁ ְ ְהיו  פ  י ִ א ׁשֶּׁ ל ָ ְגֵדי חֹל, אֶּׁ ְהיו  ב ִ י ִ ם "ֲאֵחִרים" ׁשֶּׁ הֶּׁ ל ב ָ ֵ ׁש  ב ִ ָגִדים ׁשֶּׁ ב ְ ֹו ב ַ ֹוס ְלַרב  ְמזֹג כ  י ִ ץ ׁשֶּׁ רֶּׁ ְך אֶּׁ רֶּׁ
ֹו.  ל אלא שאותם שבהוצאה צריך שיהו פחותים יתר ע ,ויש מכריעין ששתיהן בבגדים פחותיםכתב,  והמאירי "ְקֵדָרה ְלַרב 

 

                                                
 . רש"י.יא עבודה, וצריכה אף מצנפת ואבנטולימדך שאינה כשירה בבגדי חול שלו, ומאליך אתה למד שה . 16
 רש"י.. ('א "חוהכי אמרינן בזבחים )י .לקותכאן לימדך שיהא כתונת כהנים למדת קומתו, לא נגררות ולא מסו . 17
 )על התורה, ויקרא, פר' צו, ו,ד(. ריטב"א )כ"ג ב', ד"ה א"כ(.  מקורות: רש"י . 18
ומה שאמרו לקמן כמחלוקת בהוצאת הדשן כך מחלוקת בהרמה, אינו  .הא הוצאת הדשן גריעא מתרומת הדשןשאי אפשר שלא ת . 19

 . ריטב"א )ד"ה ר"א אומר(.דה(תוספות )כ"ג ב', ד"ה יש עבומקורות:  . ריטב"א.כדפירש רש"י ,שר בעלי מומין בלחודאלא לענין הכ
 . תוספות )כ"ז ב', ד"ה איכא דאמרי(.(; וכן ר' משנה למלך בהל' תמידין ב,י'הר המוריה'; ועיי"ש ב)הל' תמידין ומוספין ב,טומקורות: רמב"ם  . 20
ני שמעתי: להביא שחקים וא . וכתב,שאף השחקין כשרים לעבודהלעיל, י"ב ב', אמרינן 'ילבש', לרבות את השחקין. ופירש רש"י,  . 21

)כ"ג  ואין נראה בעיני, דבשלמא גבי הוצאת הדשן אמרינן לקמן .קדרה לרבו לא ימזוג בהן כוס לרבודוקא, משום בגדים שבשל בהן 
אבל תרומת הדשן שאינו אלא מלא מחתה ליום, כדאמרינן במסכת תמיד )ד, א(  ;ני שהבגדים מתבזים ומתלכלכין בהןמפ ,הכיב'( 

 לכלוך בגדים.ואין שם 



 

 

 

 

 

 

 22.אותם של הרמה

ָגדִ " הרמב"ם: כתב סדר לבישת הבגדים ת ַהב ְ ר ְלִביׁשַ יַצד ֵסדֶּׁ ְכָנַסִים ְלַמְעָלה כ ֵ ִ ת ַהמ  ה, ְוחֹוֵגר אֶּׁ ִחל ָ ְכָנַסִים ת ְ ִ ים? לֹוֵבׁש ַהמ 
יֵלי ָיָדיו, ד ַאצ ִ גֶּׁ נֶּׁ ת ָהַאְבֵנט כ ְ ְך חֹוֵגר אֶּׁ ת, ְוַאַחר כ ָ ֹנֶּׁ ת  ְך לֹוֵבׁש ַהכ ֻ ו רֹו ֵמַעל ָמְתָניו, ְוַאַחר כ ָ ב  ְך ַעד  ִמט ַ רֶּׁ י כ ֶּׁ ב ֵ ְך ַעל ג ַ רֶּׁ יפֹו כ ֶּׁ ו ַמק ִ

ֹוֵמר ג  ר. ׁשֶּׁ  23"ְוקֹוׁשֵ

, שלא הוציאו הדשן בכל יום, אלא רק כשהיה הדשן ותוספות , רשב"ם,רש"י: דעת הוצאת הדשן האם הייתה בכל יום

 24שבכל יום היו מוציאין את הדשן. דראב". ודעת , ואין מקום למערכהרב

 

                                                
 מקורות: רש"י )י"ב ב', ד"ה את השחקין(. רמב"ם )הל' תמידין ומוספין ב,י. עיי"ש כס"מ(. מאירי )ד"ה נאמר בתורה(. . 22
 .רמב"ם )הל' כלי המקדש י,א(מקורות:  . 23
וספות )כ"ז ב', ד"ה איכא דאמרי(. תרשב"ם )על התורה, ויקרא ו,ג(. מקורות: רש"י )על התורה, ויקרא ו,ד; חולין צ' ב', ד"ה חולצו(.  . 24

 .(; ובדעת הרמב"ם, ראה משנה למלך, הל' יגתמידין ומוספין ב,ז)הל'  ראב"ד

 ת”בעזהשי

 "אפתש אייר כב
 "גכ| דף:  ב| פרק:  יומאמסכת: 


