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  תלמוד בבלי מסכת זבחים דף יט עמוד ב 
  ורחצו ממנו משה ואהרן ובניו.  ן בו כדי לקדש ארבעה כהנים ממנו אין מקדשין בו, שנאמר:חנינא: כל כיור שאי 'יוסי בר 'דאמר ר

  

  רש"י מסכת זבחים דף יט עמוד ב 
  מיהו קרא להכי מידריש. הנו בבת אחתג דלא כ"ואעימי המילואים  ז'תרין ובניו תרין שאף משה כהן היה ב - משה ואהרן

  

  שמות פרק מ 
  :ַוְיִהי ַּבֹחֶדׁש ָהִראׁשוֹן ַּבָּׁשָנה ַהֵּׁשִנית ְּבֶאָחד ַלֹחֶדׁש הּוַקם ַהִּמְׁשָּכן (יז)
  ֶקם ֶאת ַעּמּוָדיו:ֶאת ַהִּמְׁשָּכן ַוִּיֵּתן ֶאת ֲאָדָניו ַוָּיֶׂשם ֶאת ְקָרָׁשיו ַוִּיֵּתן ֶאת ְּבִריָחיו ַוּיָ  ֹמֶׁשהַוָּיֶקם  (יח)
  ס: ַוִּיְפֹרׂש ֶאת ָהֹאֶהל ַעל ַהִּמְׁשָּכן ַוָּיֶׂשם ֶאת ִמְכֵסה ָהֹאֶהל ָעָליו ִמְלָמְעָלה ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיֹקָוק ֶאת ֹמֶׁשה (יט)

  

  ַוָּיֶׂשם ֶאת ִמְזַּבח ַהָּזָהב ְּבֹאֶהל מֹוֵעד ִלְפֵני ַהָּפֹרֶכת: (כו)
  פ: ֶרת ַסִּמים ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיֹקָוק ֶאת ֹמֶׁשהַוַּיְקֵטר ָעָליו ְקטֹ  (כז)
  ַוָּיֶׂשם ֶאת ָמַס ַהֶּפַתח ַלִּמְׁשָּכן: (כח)
  ס: ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיֹקָוק ֶאת ֹמֶׁשה ַוַּיַעל ָעָליו ֶאת ָהֹעָלה ְוֶאת ַהִּמְנָחהְוֵאת ִמְזַּבח ָהֹעָלה ָׂשם ֶּפַתח ִמְׁשַּכן ֹאֶהל מֹוֵעד  (כט)

  ֶׂשם ֶאת ַהִּכֹּיר ֵּבין ֹאֶהל מֹוֵעד ּוֵבין ַהִּמְזֵּבַח ַוִּיֵּתן ָׁשָּמה ַמִים ְלָרְחָצה:ַוּיָ  (ל)
  ּוָבָניו ֶאת ְיֵדיֶהם ְוֶאת ַרְגֵליֶהם: ְוָרֲחצּו ִמֶּמּנּו ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן (לא)
  סִצָּוה ְיֹקָוק ֶאת ֹמֶׁשה:  ְּבֹבָאם ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד ּוְבָקְרָבָתם ֶאל ַהִּמְזֵּבַח ִיְרָחצּו ַּכֲאֶׁשר (לב)

   

  רש"י שמות פרק מ 
  שחרית וערבית, כמו שנאמר (שמות ל ז) בבקר בבקר בהיטיבו את הנרות וגו': -קטרת  אהרוןויקטר עליו  (כז)

  

אף ביום השמיני למלואים, שהוא יום הקמת המשכן, שמש משה והקריב קרבנות צבור, חוץ  -ויעל עליו וגו'  (כט)
  , שנאמר (ויקרא ט ז) קרב אל המזבח וגו':וו בו ביוםמאותן שנצט

  

, ותרגומו ומקדשין מניה, בו ביום קדש יום שמיני למלואים הושוו כולם לכהונה -ורחצו ממנו משה ואהרן ובניו  (לא)
  משה עמהם:

  

  רשב"ם שמות פרק מ 
  את העולה ואת המנחה כל הימים: אהרן ובניו -ויעל עליו  (כט)

  

  מ  רמב"ן שמות פרק
. ואע"פ שלא אמר בצואה (בפסוק ה) משה הקטיר עליו כל שבעת ימי המלואים - ויקטר עליו קטורת סמים) (כז

והקטיר עליו קטורת סמים, הבין זה משאר העבודות כלן, שהרי צוה אותו בכאן (בפסוק ד) שיסדר הלחם ויעלה הנרות. 
וכן ויעל עליו את העולה ואת המנחה (להלן פסוק כט), משה הוא המעלה, שכן נצטוה (לעיל כט לח) וזה אשר תעשה על 

לעשות כן בעבדו בימי המלואים, כי הצואות כולן שם (מפסוק א ואילך) על עבודת משה. ואמר אחרי המזבח, שיתחיל הוא 
כן (בפסוק מב) עולת תמיד לדורותיכם, שיעשו כן הכהנים לדורות. ולכך אמר בה בסדר פנחס (במדבר כח ו) עולת תמיד 

  העשויה בהר סיני, שהתחיל אותה משה שם:
. ואולי בכלל ונתת את מזבח הזהב לקטרת כהן הראשון, ולפיכך הקטיר גם הקטרתוהנה משה רבינו בכל העבודות ה

(פסוק ה) שתקטירנו עליו מיד. ומה שאמר בצואה (לעיל ל ו ז) ונתת אותו לפני הפרוכת והקטיר עליו אהרן קטורת סמים, 
את הנרות בין הערבים, ואין להורות על ענינו מיום שהתחיל אהרן בכהונתו ולעולם, שכך אמר (שם ל ח) ובהעלות אהרן 

ובפירוש רש"י (בפסוק . בכאן (בפסוק ד) צוה למשה בפירוש והעלית את נרותיה כיהדבר אלא מיום זה ואילך, 
, כמה שנאמר (לעיל ל ז ח) בבקר בבקר בהטיבו את הנרות קטורת שחרית וערבית אהרןשלפנינו) ראיתי, ויקטר עליו 

  :ולא ידעתי אם הוא טעות סופריםערבים וגו'. וגו', ובהעלות אהרן את הנרות בין ה
  

  שמות פרק מ  העמק דבר
 • זמנוב הבאה בש״ק שהעריך הנ״ל תאפוסתב נתבאר רבכ • וגו׳ ה׳ צוה כאשר..םחל ערך עליו ויערוך )כג(

 • ותטשיפכ הרשב״ם וכ״כ • אהרן ע״י הכלה העול והעלאה תטרוק בנרות ,פ'ה יטפר כל וכן ןראה המעריך היה וממילא
 התוספתא נגד וכ״ז ותדועב ושארי הפנים לחם העריךה ומש םהמלואי ימי תשבע כל ירטהק שמשה י׳פ ״ןבוהרמ
 אם עתידי אלו ז״ל ״ןבהרמ וסיים • ׳וגו וערבית שחרית רתטק אהרן עליו רטויק על רש״י לשון הרמב״ן הביא והנה
 יום שהוא למלואים השמיני ביום אף עליו ויעל פה״ע פרש״י יפול • כ״ז י"רשפב אתלי ולפנינו • סופרים עותט הוא

 • רש״יפב ורותדמה שני שהיו רוברו • בשמו ז״ל הרמב״ן שהביא ממה להיפך מבואר' כו משה שמש המשכן הקמת
  מכריע ז״לח וקבלת התוספתא ״יפע וזהו הרשב״ם הלך ריוחוא בזקנתו זרחש רש״י מכת״י הוא הרמב״ן שראה מה

   

 ג״כ שנצרך חאני ודאי • יום באותו ג״כ בהקרי שמשה רמב״ן כדעת שהיא פנינול לפרש״י משה ממנו ורחצו )לא(
 התהי א״כ עיקר וכן משה ולא בהקרי ובניו רןשאה רשב״מ תוכדע בו שחזר מה יפל לפרש״י אבל יו״ר לרחיצת
עבודה ומשנה  ליב ילואפ להיכל הביאה על יצהחר בעינן לכ״עד כ׳ ל׳ לעיל שנתבאר וכמו • לא״מ ביאה בשביל זו רחיצה

 מפורשת היא בפ"א דכלים:
  

  :שיטה מקובצת אות ג זבחים יטעיין 


