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קא.
(ויקרא י) כי כן צויתי, כאשר צויתי, כאשר צוה ה'תנו רבנן:▀◊

כי כן צויתי ־ באנינות יאכלוה▀▀◊קא.

כאשר צויתי ־ בשעת מעשה אמר להן▀▀◊קא.

 כאשר צוה ה' ־ לא מאליי אני אומר.▀▀◊קא.

מפני אנינות שרפוה, לכך נאמר כאלהִ ורמינהי:▀¿◊קא.

ֹ שמואל:!◊קא. לא קשיא: הא רבי נחמיה, הא רבי יהודה ורבי שמעון

ֹ דתניא:[רבי נחמיה]♦▀!◊קא. מפני אנינות שרפוה, לכך נאמר כאלה, דברי רבי נחמיה

רבי יהודה ור"ש:♦▀!◊קא.
מפני טומאה נשרפה, שאם אתה אומר: מפני אנינות נשרפה, היו לשלשתן שישרפוה, ד"א: היו ראוי 

לאוכלן לערב, ד"א: והלא פינחס היה עמהן.

אידי ואידי רבי נחמיה, ולא קשיא: כאן בקדשי שעה, כאן בקדשי דורות.רבא:!◊קא.

רבי נחמיה היכי מתריץ להני קראי, ורבנן היכי מתרצי להו להני קראי?¿קא.

¿!◊קא.
רבי נחמיה מתריץ להו 

הכי:
מדוע לא אכלתם ־ אמר לו משה לאהרן: שמא נכנס דמה לפני ולפנים?

ֹ !!קא. אמר לו: (ויקרא י) הן לא הובא את דמה

שמא חוץ למחיצתה יצאת?¿!קא.

ֹ !!קא. אמר לו: בקדש היתה

ודלמא באנינות אקריבתוה ופסלתוה?¿!קא.

אמר לו: משה, וכי הם הקריבו? אני הקרבתיִ !!קא.

וא"ל: הן לא הובא את דמה ובקדש היתה, אכול תאכלו אותה כאשר צויתי באנינות יאכלוהִ ¿!◊קא.

!!◊קא.

אמר לו: (ויקרא י) ותקראנה אותי כאלה ואכלתי חטאת היום הייטב בעיני ה'? שמא לא שמעת אלא 

בקדשי שעה, דאי בקדשי דורות, ק"ו ממעשר הקל, ומה מעשר הקל אמרה תורה: (דברים כו) לא 

 ִ אכלתי באוני ממנו, בקדשי דורות לא כל שכן

▀!◊קא.
מיד: (ויקרא י) וישמע משה וייטב בעיניו, הודה ולא בוש משה לומר לא שמעתי, אלא אמר שמעתי 

ושכחתי.

ור"י ור"ש היכי מתרצי להו?¿קא.

הכי מתרצי להו:[רבי יהודה ורבי שמעון]!◊קא.

(ויקרא י) מדוע לא אכלתם את החטאת במקום הקודש ־ שמא נכנס דמה לפני ולפנים?¿!◊קא.

אמר לו: (ויקרא י) הן לא הובא את דמה!!קא.

שמא חוץ למחיצתה יצאת?¿!קא.

ֹ !!קא. אמר לו: הן בקודש היתה

ודילמא באנינות אקריבתוה ופסלתוה?¿!קא.

אמר לו: משה, הן הקריבוה דפסלה בהו אנינות? אני הקרבתיהִ !!קא.

ודילמא אגב מררייכו פשעתו בה ואיטמאי?¿!◊קא.

!!◊קא.
אמר לו: משה, כך אני בעיניך שאני מבזה קדשי שמים? ותקראנה אותי כאלה, ואפילו אלה וכאלה אין 

 ֹ אני מבזה קדשי שמים
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¿!◊קא.
אמר לו: ואי הן לא הובא את דמה ובקודש היתה, אכול תאכלו אותה בקודש כאשר צויתי באנינות 

יאכלוהִ 

!!◊קא.
אמר לו: שמא לא שמעת אלא בלילה? דאי ביום, ק"ו ממעשר הקל, ומה מעשר הקל אמרה תורה: 

 ִ (דברים כו) לא אכלתי באוני ממנו, קודש חמור לא כל שכן

ֹ ▀!◊קא. מיד: וישמע משה וייטב בעיניו, לא בוש משה לומר לא שמעתי, אלא שמעתי ושכחתי

קא:
איבעי להו לשהוייה ולמיכלא באורתא¿◊

טומאה באונס באתה.!◊קא:

בשלמא לרבנן, היינו דכתיב היום, אלא לרבי נחמיה מאי היום?¿◊קא:

חובת היום.!◊קא:

בשלמא לרבי נחמיה, היינו דכתיב הן היום, אלא לרבנן מאי הן היום?¿◊קא:

ה"ק: הן הקריבו? אני הקרבתי.!◊קא:

היו לשלשתן שישרפו.אמר מר:▀◊>קא:

מאי שלשתן?^קא:

דתניא:▀!◊קא:
(ויקרא י) ואת שעיר החטאת דרש דרש משה, שעיר ־ זו שעיר נחשון חטאת ־ זו חטאת שמיני, דרש ־ 

שעיר של ראש חודש, יכול שלשתן נשרפו? ת"ל: והנה שורף, אחד נשרף ולא שלשתן נשרפו.

דרש דרש ־ שתי דרישות למה?^◊קא:

אמר להו: מפני מה חטאת זו נשרפה ואלו מונחות?!◊קא:

▀◊קא:
ואיני יודע איזהו, כשהוא אומר: (ויקרא י) ואותה נתן לכם לשאת את עון העדה, הוי אומר: זה שעיר 

של ראש חודש.

שפיר קאמרי ליהִ ¿קא:

רבי נחמיה לטעמיה!קא:

קדשי שעה לא פסלה בהו אנינות.דאמר:[רבי נחמיה]▀!◊קא:

היה לו לאכלה לערב.אמר מר:▀◊>קא:

שפיר קאמרי ליהִ ¿קא:

אנינות לילה דאורייתא.קסבר:[רבי נחמיה]▀!◊קא:

דבר אחר: והלא פינחס היה עמהן.▀◊>קא:

שפיר קאמרי ליהִ ¿קא:

סבר לה כרבי אלעזר[רבי נחמיה]!◊קא:

לא נתכהן פינחס עד שהרגו לזמרי, דכתיב: (במדבר כה) והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם.דאר"א א"ר חנינא:♦▀!◊קא:

רב אשי:♦▀!◊קא:
עד ששם שלום בין השבטים, שנאמר: (יהושע כב) וישמע פינחס הכהן ונשיאי העדה וראשי אלפי 

ישראל וגו'.

ואידך נמי והכתיב: והיתה לו ולזרעו אחריוִ ¿קא:

כי כתיב ההוא ־ בברכה הוא דכתיב.[רב אשי]!◊קא:

ִ ¿קא: ואידך נמי הא כתיב: וישמע פינחס הכהן

ההוא ליחס זרעו אחריו. הוא דאתא[רבי אלעזר]!◊קא:
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משה רבינו כהן גדול וחולק בקדשי שמים היה, שנאמר: (ויקרא ח) מאיל המלואים למשה היה למנה.רב:▀◊קא:

ֹ מיתיבי:▀¿◊קא: והלא פינחס היה עמהן

ִ ¿קא: ואם איתא, לימא: והלא משה רבינו היה עמהן

דילמא שאני משה, דטריד בשכינה!◊קא:

משה בהשכמה עלה ובהשכמה ירד.דאמר מר:▀!קא:

מיתיבי:▀¿◊קא:

(ויקרא כא) לחם אלהיו מקדשי הקדשים ומן הקדשים יאכל ־ אם נאמרו קדשי קדשים למה נאמר 

קדשים קלים? ואם נאמרו קדשים קלים, למה נאמר קדשי קדשים? אילו לא נאמר קדשים קלים, הייתי 

אומר: קדשי קדשים הוא דאוכל שהרי הותרו לזר ולהן, קדשים קלים לא יאכ  ואילו לא נאמרו קדשי 

קדשים, הייתי אומר: בקדשים קלים יהא אוכל שהן קלים, בקדשי קדשים לא יהא אוכל, לכך נאמרו 

 ֹ קדשי קדשים ולכך נאמר קדשים קלים

שהרי הותרו לזר ולהןקתני מיהא:▀¿קא:

לאו משהִ ¿קא:

לא, בבמה לזר, וכדברי האומר: יש מנחה בבמה.רב ששת:!◊קא:

מיתיבי:▀¿◊קא:

מרים מי הסגירה? א"ת משה הסגירה, משה זר הוא, ואין זר רואה את הנגעיִם וא"ת אהרן הסגירה, 

אהרן קרוב הוא, ואין קרוב רואה את הנגעיִם אלא כבוד גדול חלק לה הקב"ה למרים, אותה שעה: אני 

 ֹ כהן ואני מסגירה, אני חולטה ואני פוטרה

Talmud Navigator עמוד 3 זבחים קא


