
  זליומא דף 
  

 ? שבאנא ומנין: שאלה
  . באנא כאן אף באנא להלן מה כפרה בחורב להלן ונאמר כפרה כאן נאמר: תשובה

  
  ו פסוק טז פרק ויקרא -וידוי כהן גדול 

  :ביתו ובעד בעדו כפרו לו אשר החטאת פר את אהרן והקריב
  לא-ל: לב שמות – משה בחורב

 בעד אכפרה אולי 'ה אל אעלה ועתה גדלה חטאה חטאתם אתם העם אל משה ויאמר ממחרת ויהי
  :זהב אלהי להם ויעשו גדלה חטאה הזה העם חטא אנא ויאמר 'ה אל משה וישב:  חטאתכם

  
  ? שבשם ומנין: שאלה
 -עגלה ערופה . בשם כאן אף בשם להלן מה, כפרה ערופה בעגלה ונאמרה כפרה כאן נאמר :תשובה
  ח פסוק כא פרק דברים

  הדם להם ונכפר ישראל עמך בקרב נקי דם תתן ואל 'ה פדית אשר ישראל לעמך כפר
  
   ערופה עגלה אלא. הוה דהוה מאי יליף לא ערופה מעגלה חורב בשלמא: אביי אמר: קושי    
  , ישראל לעמך כפר )כא דברים(: אומרים הכהנים: והתנן -  נמי הכי: תימא וכי! מחורב תיליף    
  ! אמר קא לא באנא ואילו  
  . קשיא :אין תירוץ    

  
  . אחריו עונין והן

 להם אמר. לאלהינו גדל הבו אקרא' ה שם כי )לב דברים(: אומר רבי. 1 :"ברוך שם"לעניית  ותמקור
  . גדל הבו אתם הוא ברוך הקדוש של שמו מזכיר שאני בשעה: לישראל משה

 שאני בשעה: לישראל נביא להם אמר, לברכה צדיק זכר )י משלי(: אומר יהושע רבי אחי בן חנניה. 2
 . ברכה תנו אתם -  עולמים צדיק מזכיר

  
  

 לבחירת ברוך שם כבוד כעניית אמן במקדשמקור  – ה פסוק ט פרק נחמיה
 מן אלהיכם 'ה את ברכו קומו פתחיה שבניה הודיה שרביה חשבניה בני וקדמיאל ישוע הלוים ויאמרו
  :ותהלה ברכה כל על ומרומם כבודך שם ויברכו העולם עד העולם

 
  ח פסוק טז פרק ויקרא

 
 :לעזאזל אחד וגורל' ה אחד גורל גורלות השעירם שני על אהרן ונתן
 לשם כאן אין לעזאזל אחד וגורל' להאחדגורל  זה על ושנים זה על שנים יתן יכול

  אחד אלא לעזאזל כאן ואין אחד גורל אלא
 ושל שם ושל, זה על עזאזל ושל שם של יתן יכול

  זה על עזאזל
 כאן ואין, אחד אלא' לה כאן אין - 'להאחדגורל

  אחד אלא לעזאזל
 של ואחד זהב של אחד יעשה שלא, שוין שיהיו
  קטן ואחד גדול אחד, כסף

 גורלות

  ריבה גורלגורל  .אשכרוע של ריבה, אגוז של ריבה, זית של ריבה

 


