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ֵי"דֵמנחםֵאבֵתשע"זֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵבס"ד
ֵ
ֵ

ֵהסכמהֵוברכה

ֵ
ֵ

ֵלמעכ"תֵהרבֵהגאוןֵרביֵאליהוֵיפרחֵשליט"אֵמהישובֵקדומיםֵ

ֵלהוציאֵלאורֵעולםֵֵֵשמחתיֵלשמועֵשאתהֵעומד

ֵדיומא"ֵעלֵמס'ֵיומאֵהעוסקתֵבעיקרֵֵמעניינאאתֵספרךֵ"

ֵבעניניֵעבודתֵכה"גֵביוה"כֵומעלתֵועניניֵהיוםֵהקדושֵ

ֵויעןֵכיֵידעתיֵכיֵנכתבֵאחרֵיגיעהֵעצומהֵבתורהֵ

ֵהמצבים,ֵבחריפות,ֵובקיאותֵכידֵבכלֵֵבמסירותֵנפש

ֵה'ֵהטובהֵעליו,ֵאיןֵספקֵכיֵהמעייניםֵיתענגוֵ

ֵעלֵדבריוֵהאמוריםֵבהשכלֵובטובֵטעםֵותרבהֵהדעתֵ.ֵ

ֵאותךֵהשי"תֵלהפיץֵמעיניֵחכמתךֵחוצהֵולחברֵֵיברך

ֵעודֵספריםֵאחריםֵמתןךֵהרחבתֵהדעת.

ֵוע"זֵבאעה"חֵלמעןֵעמלו

ֵתורהֵבטהרה

ֵמרדכיֵבונםֵזילברברג

ֵמהעמודֵהקודם.ֵשליט"אֵהרה"גֵהרבֵמרדכיֵבונםֵזילברברגֵדבריִשְעּתּוקֵֵמובאֵדֵזהבעמו

ֵ



 



 

 
ֵֵבס"דֵ

ֵקודשֵלסדרֵ"אתֵכלֵמצוותֵה'ֵועשיתםֵאותם"ֵהתשע"זמוצאיֵשבתֵ
ֵ

"ֵעלֵמסכתֵמעניינאֵדיומאשמחהֵגדולהֵשמחֵלבי,ֵבראותיֵאתֵהספרֵהנפלאֵוהמופלאֵ"

פרי הדיניםֵהרביםֵֵיומאֵ, המסכתֵופרטֵי מחשבהֵטובהֵלקרבֵאלֵלבֵאתֵענינֵי קודשֵהילולֵי

לֵיומא,ֵמחשבהֵלאותםֵאשרֵאינםֵמחובשיֵספסליֵדביֵמדרשאֵבכֵוהמסועפיםֵשבה,ֵגם

אישֵאשכולותֵנאצל,ֵֵיןמאֵנכונהֵאשרֵצירפהֵלמעשהֵמושלם הדגולֵוהיקרֵ, ידידינֵו כמוהוֵ,

כשרונותיוֵהברוכים,ֵלבוֵהחםֵוהיוקדֵיקודֵאשֵתמידֵֵ.ֵאשרֵבכלרביֵאליהוֵיפרחֵשליט"א

ֵהמתגבר ֵכמעין ֵומרצו ֵהקדושה, ֵתורתינו ֵלעשותֵֵאהבת ֵמאד ֵהפליא ֵמצוה, ֵדבר לכל

ֵ ֵהקודש, ֵעבודתבמלאכת ֵדיני ֵבפרטי ֵעצמה ֵהמסכת ֵבדיני ֵביוםֵֵהן ֵוהמקדש הקודש

ומחווריםֵֵהכפורים,ֵאשרֵביארֵוליבןֵדברֵדבורֵעלֵאופניוֵקטןֵכגדולֵעדֵהיותםֵמאירים

ֵושמחיםֵכנתינתם,ֵוהןֵבכלֵהדבריםֵהמסתעפים,ֵכעניניֵהקרבנותֵהשוניםֵוהקרבתםֵבכל

ניםֵהרביםֵהמוזכריםֵבקצרהֵאוֵימותֵהשנה,ֵדיניֵטומאהֵוטהרה,ֵועודֵועודֵמשללֵהעני

במסכתֵיומא,ֵֵשבהםֵריבהֵידידנוֵהמחברֵשליטאֵ"נופך"ֵספירֵויהלוםֵבהירותֵֵבארוכה

הרואהֵאומרֵברקאיֵכיֵהאירֵפניֵהמסכתֵכולהֵבאורֵיקרות,ֵונגוהותֵאורֵֵהדברים,ֵוכל

יאירוֵעדֵאיןֵקץֵעתֵקיבץֵופירשֵכלֵפרטיהֵודקדוקיה,ֵומתקֵֵשבעתֵהימיםֵזיוֵהתורה

המעייןֵבהםֵאפילוֵמקופיא,ֵואשריוֵואשריֵחלקוֵכיֵזכהֵֵעםֵהדבריםֵיהיוֵכדבשֵלפיֵכלנו

ֵלכך.

ביכוריםֵתחילתֵעבודתֵהקודשֵאשרֵבכתףֵ שיהאֵזהֵפרֵי אצרףֵברכהֵבאהבהֵוהערכהֵרבהֵ,
שמחתֵכלֵלבבֵשירתֵֵישאו טמונֵי שפונֵי לגלותֵצפונֵי להמשיךֵכהנהֵוכהנהֵביתרֵשאתֵועוֵז

יםֵשיבתֵנפש,ֵויזכהֵידידנוֵהמחברֵשליט"אֵלהחםֵלבבותֵרבתירהֵתמימהֵמֵבתֵהשמים
ֵבאישוֵולהאהיבֵתורה

ֵועמלהֵבכלֵאתרֵואתר,ֵאכי״ר.
ֵבכלֵחותמיֵברכות

ֵידידוֵמוקירוֵומכבדו

ֵאי"ש

 מהעמודֵהקודם.ֵהרה"גֵהרבֵאברהםֵישעיהוֵשפיראֵֵשליט"אֵמובאִֵשְעּתּוקֵדבריֵבעמודֵזה



 

 מכתב ידידות
 

 ימי בין המצרים תשע״ז, ייהפכו לששון ושמחה.
 

 ט וארוכים."שיחי' לאוירבי אליהו שמעון יפרח הרב  יפשנלידיד 
ומורה בישראל לעמוד בשער כשר המסכים,  יודעי ומכירי אתה שאין אני רב

מנעני מלכתוב לך בקיצור נמרץ את רחשי ליבי על ספרך הגדול יזה לא  אבל דבר
 נא דיומא".יי"מענ

הספר לדעתי מדבר בעד עצמו. כל מי שניסה בעצמו לסכם סוגיות יודע עד 
היא מלאכה זו. וספרך מעיד על עצמו כמה עמלת בו, הן בלימוד הסוגיות  כמה קשה

מעט כל פרט, הן בהחלטות מושכלות והן בסיכום יסודי שמקיף כ ביסודיות מירבית,
בניסוח מעולה ששומר על דייקנות מחד ועל בהירות  לאלו נושאים לא להיכנס, והן

 מפעימה. מאידך. היצירה הסופית במכלולה פשוט

בבסיסו של ספר שכזה מונחים אלפי שעות עמל ויגיעה. בסיס כזה מהווה 
לומדי מסכת יומא, ויסוד  לבנין המופלא הזה שיביא תועלת מרובה לכל יסוד איתן

 דיהא זה מילתא דמתקבל. עתא דשמיאיילס

יודע אני בך שצנוע אתה, לכן לא ארחיב בדברים עליך עצמך. אך מי שמכיר 
ויודע את הקורות אותך בשנים האחרונות, לא יוכל שלא להתפעם ולקרוא עליך  אותך

", ייתי בענשלמדתי באף היא עמדה לי", ו״לולא תורתך שעשועי אז אבד "תורה
הפסוק "טוב לי כי עוניתי למען אלמד חוקיך". עמל תורה שכזה  וכמעט מתפרץ גם

רצון עז וטהור להביא דבר ה' בבהירות, להאכיל  מתוך דחק של יסורים, ומתוך
אחרון, בודאי יתרמו לכך שהספר יהווה  ולהשקות את רעבי וצמאי דבר ה' בדור
 בעתיד.מרכיב חיוני בספרייה של כל לומד יומא 

אומר את האמת, גם המכתב הזה היה ראוי שייכתב על ידי גדולים וטובים 
באמת אני לא מרשה לעצמי להשתפך בו בהתפעלות כמו שליבי מבקש,  ממני, ולכן

שזכיתי להיות מהמעטים שמכירים את האיש ואת עבודתו, לכן  אך היות שידעתי
 הייתי כמוכרח.

לגבי ברכה כבר העד העידו בנו אמנם אם לגבי הבעת דעה קטונתי, אבל 
שגם ברכת הדיוט מקום לה. על כן שא נא את ברכתי שתזכה עם נוות ביתך  רבותינו

לעזר אמיתי, לשנים ארוכות וטובות בבריאות וכח, שתלך מחיל אל  אשר מצאת לך
 על מסכתות נוספות, ותזכה אך ורק לטוב וחסד כל הימים. חיל, לכתוב ולהכין לדפוס

 
 רבה בברכת אהבה

 עקב שכטרי
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ֵעלֵהספר

ֵ
מייסדֵומנהלֵאתרֵ'פורטלֵהדףֵֵ-טבתֵה'תשע"דֵפנהֵאלייֵהרבֵהראלֵשפיראֵֵבחודש

עלֵפיֵפירושֵֵ-2ֵוביקשֵשאכתובֵבשפתֵימינוֵתמציתֵמענייניֵ'הדףֵהיומי'ֵ-1ֵהיומי'

כדיֵלהפיצהֵמדיֵיוםֵביומוֵבאמצעותֵמסרוניםֵודוא"לֵלכלֵהחפץֵֵ-רש"יֵבלבדֵ

בכך,ֵובעיקרֵלמיֵשאינוֵלומדֵאתֵהדףֵהיומיֵכסדרוֵאךֵרוצהֵלהכירֵלפחותֵאתֵ

ֵעיקריֵהדברים.

יֵשניתנהֵליֵזכותֵמיוחדתֵלהיותֵשקיבלתיֵאתֵההצעהֵבלאֵהיסוס.ֵהרגשתֵאודה

חלקֵמהפצתֵלימודֵהגמרא.ֵעלֵכןֵניגשתיֵמידֵלמלאכתֵהקדשֵוהתחלתיֵלכתובֵ

ֵעלֵמסכתֵיומא,ֵשנלמדהֵבאותםֵהימים.

ר-ְדיֹוָמאִֵעםֵֹנֶפְךִעְנָיָנאֵמֵ "ֵהספר עםֵהוספותֵוהרחבותֵֵאתֵשכתבתיֵאזְֵמַאג ד"ֵֶאְסּת 

העבודהֵבמקדש,ֵסדרֵעבודתֵהכהןֵסדרֵֵ:בנושאיםֵהמובאיםֵבמסכתֵיומא,ֵכמו

,ֵענייניֵהקרבנות,ֵמבנהֵהמקדשֵוחלקיו,ֵֵטבלאותֵואיוריםֵביוםֵהכיפוריםֵהגדול

ֵמקוריי ֵמעילהם, ֵענייני ֵוטהרה, ֵטומאה ֵתמורהענייני ,ֵ ֵוכד', ֵמעשר סימוכיןֵ,

כןֵכמוֵמהראשוניםֵומהאחרונים,ֵניקודֵמיליםֵמיוחדותֵועוד.ֵֵ,מהש"סומקורותֵ

כלֵֵ-ימצאֵהלומדֵהסברֵוהרחבהֵנוספיםֵכפיֵשמצאתיֵלנכוןֵלפרשֵולהוסיףֵבע"הֵ

ֵֵבשפתֵימינו.וסבאֵ-ברוחֵישראלזאתֵמתוךֵשמירהֵעלֵכתיבהֵ

ֵ

יאתהֵלהרה"גֵהרבֵיעקבֵשכטרֵשליט"א,ֵידידֵנפשי,ֵֵאשרֵבלבֵאוהדֵֵתודהֵמיוחדת
ואוהבֵהיהֵליֵלאוזןֵקשבת,ֵחיזקני,ֵיעצניֵועודדניֵמאודֵמאודֵבטובֵטעםֵודעתֵ

ֵֵלהוציאֵלאורֵאתֵהספר.ֵ

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ
ֵהרב1ֵֵֵ ֵידי ֵעל ֵהוקם ֵהיומי' ֵהדף 'פורטל

(ֵ ֵה'תשס"ט ֵבאלול ֵבג' ֵשפירא 23ֵהראל
(.ֵבאתרֵישֵאלפיֵנושאים2009ֵבאוגוסטֵ

וכליֵלימוד,ֵכמו:ֵמילונים,ֵביוגרפיהֵשלֵ
ֵמידותֵ ֵמפות, ֵמושגיםֵומונחים, חכמים,
ֵטקסטֵ ֵהדף, ֵוטקסט ֵצורת ושיעורים,
ֵבאנגלית,ֵ ֵוביאור ֵטקסט ֵמנוקד, גמרא

ֵנוסח ֵבש"ס, ֵוגרסאות,ֵחיפוש אות
ֵמעקב,ֵ ֵטבלאות ֵלהמחשה, תמונות
קייםֵגםֵבאפליקציהֵ תזכורתֵיומיתֵועודֵ.

ֵלסמארטפון.ֵ
ֵמאיר2ֵֵֵ ֵהרב ֵהגה ֵהיומי" ֵ"הדף ֵרעיון את

ֵ)ה'תרמ"ז ֵמלובלין ה'תרצ"ד,ֵ-שפירא
ֵלובלין"1933-1887ֵ ֵראשֵישיבתֵ"חכמי ,)

שבפולין,ֵלאחרֵשנועץֵבגדוליֵהדורֵדאז,ֵ
ֵ)האמ ֵמגור ֵוהרבי ֵחיים ֵאמת(,ֵהחפץ רי

ֵאתֵ ֵונתנו ֵתמיכתם ֵאת ֵהביעו והם
ֵבאלולֵ ֵההכרזהֵהייתהֵביוםֵט' ברכתם.

 (.1923באוגוסט21ֵֵה'תרפ"גֵ)
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ֵלקבלתֵהספרֵבדואר

ֵלפנותֵולהערותֵניתן

ֵבדוא"ל:ֵֵלמחבר

yuma@eliyif.comֵ

ֵ

ֵ

ֵ

כנותֵועדכוניםֵלספרֵות

ובנ"דֵבע"הֵֵיפורסמו

ֵבאתר:

ֵeliyif.com  
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ֵעלֵמבנהֵהספרֵואופןֵהלימודֵבו

ר-ֹנֶפְךִעםִֵֵעְנָיָנאְֵדיֹוָמאמֵ "ֵהספר פשטֵהגמראֵאת3ֵֵבשפהֵפשוטהֵוקצרהֵ"ֵמביאֶאְסּת 

ֵ-במסכתֵיומאֵמהתלמודֵהבבליֵשעיקריֵהנושאיםֵיחדֵעםֵפירוש,ֵביאורֵועיוןֵב

ֵם.טבלאותֵואיוריםֵמקורייובליוויֵֵ-ֵלפיֵמבנהֵהמסכתדףֵאחרֵדףֵ

ֵ

הענייניםֵהמובאֵבתחילתֵהספרֵיחדֵעםֵ'מפתחֵהנושאיםֵוהערכים'ֵהמובאֵֵתוכן

ֵהספר ֵאֵבסוף ֵבסדר ֵזמןֵ-ֵלפביתיומסודר ֵאת ֵלנצל ֵאתֵֵנועדו ֵולייעל הלימוד

ֵהלמידהֵבספר.

ֵ

ֵמנוקדות,ֵֵמפוסקותֵכשהיאֵיומאֵעלֵסדרה-הפרקֵהשמיניֵמובאתֵכלֵמשנהֵלאחר

ֵ.4כלֵמשנהֵבגמראֵמהֵשלעםֵציוןֵמקוו

ֵ

לאחרֵהובאוֵֵביוםֵהכיפוריםֵסדרֵעבודותֵהכהןֵהגדולובהןֵפירוטֵרחבֵשלֵֵתאוטבל

ֵהראשונים ֵהפרקים ֵהֵשבעת הכיפוריםֵֵיוםלֵהגדול כהןהֵתוהכנבעוסקים

ֵ.עוסקֵבדיניֵיוםֵהכיפוריםֵהנוהגיםֵגםֵבימינוהֵפרקֵהשמיניהֵולפניֵו,ֵבעבודתו

וכןֵכדעת5ֵֵבשבעתֵהפרקיםבטבלאותֵהואֵכמסקנתֵהגמראֵהמובאֵֵהעבודהֵסדר

ֵ'.הרמב"םֵב'הלכותֵעבודתֵיוםֵהכיפורים

ֵ

ר-ֹנֶפְךִעםִֵֵעְנָיָנאְֵדיֹוָמאמֵ הגדולהֵבשםֵהספרֵ"ֵמ'ֵהאות שישֵולאֵכלֵ"ֵמרמזתֵֶאְסּת 

ֵֵנושאי ֵהדף ֵמתוכו ֵנבחרים ֵעניינים ֵאלא ֵולעתיםֵֵ–מובאים, ֵבהרחבה לעתים

ֵ.לעתיםֵהרבהֵולעתיםֵמעטֵ,בצמצום

ֵֵ

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ
ֵמכתיבת3ֵֵֵ ֵמוחלטת ֵכמעט ֵהימנעות כולל

ֵראשיֵתיבות.
המשנהֵהועתקהֵבהיתרֵמהמאגרֵהתורני4ֵֵ

ֵשם:ֵ ֵמהֵשנכתב ֵסמך ֵעל "תורתֵאמת"
"כלֵהספריםֵבמאגרֵזהֵמותריםֵלהעתקהֵ

ללאֵחששֵגזלֵובאישורֵאוֵֵוהפצהֵבחינם
הסכמתֵבעליֵזכויות,ֵאוֵשהופקוֵבמיוחדֵ

עלֵידינוֵלמטרהֵזו",ֵוכןֵכתובֵשם:ֵ"כלֵ
(ֵ ֵשמורות ֵראובןcֵהזכויות ֵפנחס ֵר' ֵל )

ֵכדיֵ ֵעיצבתי ֵהמשנה ֵאת שליט''א".
 להתאימהֵלמבנהֵהספר.

בדףֵלבֵעמודֵאֵדוגמאֵמיוחדתֵלמסקנת5ֵֵ
 הגמרא.
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ֵ

ֵ

ֵ

ֵאחדֵמעמודיֵהספרֵמחולקֵלשניֵרובדיֵלמידה:ֵֵכל

שלֵכלֵעמודֵימצאֵהקוראֵבשפהֵפשוטהֵוקצרהֵמענייניֵהדף.ֵֵברובדֵהעליון

ֵרובדֵזהֵמחולקֵלפסקאותֵקצרותֵשבהןֵמופיעותֵהפניותֵלרובדֵהתחתון.ֵ

"ֹנֶפְךֵהרובדֵהתחתון מרחיבֵומפתחֵאתֵהנושאֵהנדון-שלֵכלֵעמודֵ, שמוֵ, רֵ" ֵֶאְסּת 

ֵגםֵכמהֵחידושיםֵכפיֵשעזרניֵה'ֵלחדשם.ֵבוֵהבאתיֵוכןֵ,ֵבאופןֵעיוני

ֵ

ר"-"ֹנֶפְךלֵרקֵאתֵהרובדֵהעליוןֵשלֵהעמודֵולדלגֵעלֵההפניותֵתןֵללמודני עלֵֵֵ,ֶאְסּת 

ֵועדייןֵלדעתֵעלֵכולןֵאוֵ ֵכךֵיכולֵגםֵולהביןֵמקצתן, אתֵהנושאֵהנדוןֵבפסקה.

ֵבידוֵֶשִעּתֹוָתיוֵ,לומד ֵֵ,אינן ץללמודֵנושאיםֵבשלמותם. להרחיבֵולהעמיקֵֵֶהָחפ 

ר"-"ֹנֶפְךיוסיףֵללימודוֵאתֵ כמובן,ֵישֵיתרוןֵבלימודֵרציףֵשלֵהספרֵמתחילהֵֵ.ֶאְסּת 

במקוםֵאקראיֵאוֵבבחירתֵנושאֵועדֵסוף,ֵאךֵניתןֵללמודֵבוֵגםֵעלֵידיֵפתיחתוֵ

ֵ.מ'מפתחֵהנושאיםֵוהערכים'אוֵֵ'תוכןֵהעניינים'מתוךֵ

ֵ

צותֵיום,ֵוכשראיתיֵנחי-ניקדתיֵמיליםֵשאינןֵשגורותֵבפינוֵביוםֵבשניֵרובדיֵהספר

ֵ.בדברֵהוספתיֵפירושיֵמיליםֵוהגדרותֵמילוניות

ֵ

יֶהֶ֛םֵונאמרֵ: יֶהֶ֧םְֵוִזְבח  עֹוֹלת  ַ֣יתְֵּתִפָלִתִֵ֔י ְוִשַמְחִּתיםְֵ֙בב  ַוֲהִביאֹוִתִ֞יםֵֶאל־ַהַ֣רֵָקְדִשִֵׁ֗י

יםֵ)ישעיהוֵפרקֵ ֖אְֵלָכל־ָהַעִמַֽ ית־ְּתִפָלָּ֥הִֵיָקר  יִתִ֔יֵב  ל־ִמְזְבִחִ֑יִֵכַ֣יֵב  ֵנו(.ְלָרצֹ֖וןֵַעַֽ

ֵ

ָרהֵ יתֵַהִמְקָדשִֵבְמה  ֵֶשִּתְבֶנהֵב  ינּו, יֲֵאבֹות  אֹלה  ינּוֵו  ֱֵאֹלה  ְיִהיֵָרצֹוןִֵמְלָפֶניָךֵה'

בֵ ְֵוָהש  ְֵלִשיָרםֵּוְלִזְמָרם, ֵּוְלִוִייםְֵלדּוָכָנם, בֵֹכֲהִניםֵַלֲעבֹוָדָתם, ְֵוָהש  ינּו, ְבָימ 

ֵ ן ְֵות  יֶהם, ִֵלְנו  ל ְֵבתוִֵֹיְשָרא  נּו ָבבֵֶחְלק  ְֵבל  ֵּוְלָעְבָדְך ְֵרצוָנְך, י ֵַלֲעשֹותֵֻחק  ָרָתְך,

יֵעֹוָלםֵּוְכָשִניםֵַקְדמֹוִניֹות  .ָשל םִֵכימ 

 

ֵ)אש"י(ֵיפרחשמעוןֵאליהוֵ

ֵהתשע"זאיירֵכ"דֵב

ֵקדומים
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ֵ

י ִּֽ ֶ֖ם-כ   ר ֲעֵליכ  ּ֥ ה ְיַכפ ֵ ֶּ֛ ֹום ַהז    ַבי ּ֥

ם אֵתיכ ֶ֔ ֵֹ֣ ֹל֙ ַחט  כ  ֶ֑ם מ  ְתכ  ר א   ְלַטֵהֵ֣

רו   ִּֽ ְטה  ֶ֖ה ת   י ְיהו  ְפֵנּ֥  ל 

ֵ)ויקראֵפרקֵטזֵפסוקֵל(
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ

ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ

איןֵשםֵאלאֵתשובה,ֵֵ-'בזמןֵהזהֵשאיןֵביתֵהמקדשֵקייםֵואיןֵלנוֵמזבחֵכפרהֵ
התשובהֵמכפרתֵעלֵכלֵהעבירות,ֵאפילוֵרשעֵכלֵימיוֵועשהֵתשובהֵבאחרונהֵ

ִיָכֶשלֵָבּהְֵביֹוםֵשּובֹוֵאיןֵמזכיריןֵלוֵשוםֵדברֵמרשעוֵשנאמרְֵוִרְשַעתֵָהָרָשעֵֹלאֵ
ִרְשעוֵֹ ועצמוֵשלֵיוםֵהכיפוריםֵמכפרֵלשביםֵשנאמרֵכיֵביוםֵֵיב(,)יחזקאלֵלג מ 

ֵהזהֵיכפרֵעליכם'
ֵ,ֵהלכותֵתשובהֵפרקֵאֵהלכהֵג(.הרמב'ם(
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 יט

ֵלמסכתֵיומאקצרֵמבואֵ

ֵ
ֵדפיםֵבשמונהֵפרקים:ֵֵושבעהשמוניםֵיֹוָמאֵבמסכתֵ

ֵשבעתֵהפרקיםֵהראשונים ֵמדףֵבֵעדֵדףֵעג, ֵיוםלֵהגדול כהןהֵתוהכנבעוסקיםֵ,

ֵֵ.בעבודותֵביתֵהמקדשֵבכללוֵביוםֵהכיפוריםֵובעבודתֵ,הכיפורים

ֵ,עוסקֵבדיניֵיוםֵהכיפוריםֵהנוהגיםֵגםֵבימינומדףֵעגֵעדֵדףֵפח,ֵֵ,הפרקֵהשמיני

ֵפיקוחֵנפש,ֵדיניֵחינוך,ֵחזרהֵבתשובהֵועוד.ֵכמו:ֵדיניֵ

ֵ:הבאהבטבלהֵֵמאודֵכלליֵשלֵהמסכתֵמתוארֵבצורהֵכלליתהמבנהֵהֵ

נושאֵ
ֵראשי

ֵמנושאיֵהפרקמקצתֵֵפרקיֵהמסכת
 הדפים
 בגמרא

ֵההכנות

ֵ-פרקֵראשוןֵ
 ָיִמיםִשְבַעתֵ

לפניֵיוםֵהכיפוריםֵֵהגדול כהןהֵהכנות
 הכיפוריםֵיוםֵעבודתל

ֵכב -ב 

ֵֵֵ

ֵ-פרקֵשניֵ
ֵָבִראשֹוָנה

שבכלֵֵההכנותֵבמקדשֵלעבודתֵהיום:ֵהתמיד
ֵכהניםיום,ֵארבעתֵהפייסות,ֵמספרֵה

 המתעסקיםֵבתמיד
ֵכח -כב 

ֵֵֵֵ

ֵעבודות
יוםֵ
ֵכיפורים

ֵ-פרקֵשלישיֵ
ֵָאַמרֵָלֶהם

וידוי, הכנת ֵהגדול,ֵכהןשלֵהֵטבילהֵראשונה
 השעירים

ֵלט -כח 

ֵֵֵ
ֵ-פרקֵרביעיֵ
ֵָטַרףֵַבַקְלִפי

הגרלתֵהשעירים,ֵוידוי,ֵשחיטתֵהפר,ֵ
 המערכותֵעלֵמזבחֵהעולה

ֵמו -לט 

ֵֵֵ
ֵ-חמישיֵפרקֵ

ֵהֹוִציאּוֵלוֵֹ
ים,ֵתפילה,ֵקדשהֵקדשהקטרתֵהקטורתֵב

 הזאות,ֵהעבודהֵבמצביםֵלאֵצפויים
ֵסב -מז 

ֵֵֵ
ֵֵ–פרקֵשישיֵ
י יְֵשִעיר  ְֵשנ 

הוצאתֵאימוריֵֵוידוי,ֵשילוחֵהשעירֵלעזאזל,
 השעירֵלה'

ֵסח -סב 

ֵֵֵ
ֵ-פרקֵשביעיֵ
ןֵ ָבאֵלֹוֵֹכה 

ֵָגדֹול

 קריאהֵבתורה,ֵהקרבתֵמוספיֵיוםֵהכיפורים
 קדשוהאימורים, כניסה רביעית ואחרונה ל

 ים להוצאת הכף והמחתהקדשה
ֵעג -סח 

ֵֵֵֵ
דיניֵיוםֵ
ֵהכיפורים

ֵ-פרקֵשמיניֵ
ֵיֹוםֵַהִכפּוִרים

מעוברת חינוךֵהתינוקות,ֵֵחמשתֵהעינויים,
 וחולה, פיקוח נפש, תשובה, תפילות

 פח -עג 

 מבואֵקצרֵלמסכתֵיומא
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ֵ ֵהמילה ֵשל ֵהמילולי ֵֵיֹוָמאתרגומה ֵהוא ֵבצירופיםֵֵ"יום"מארמית ֵמשמשת והיא
ֵשוניםֵלענייניםֵהשייכיםֵליוםֵהכיפורים:

ֵ
ֵהיוםֵהמקודשֵביותר.יוםֵהכיפוריםֵהואֵֵ-היום'ֵ'–יֹוָמא .א

ֵֵהואֵסדרֵֵ–סדרֵיומאֵ .ב )במשנהֵֵמצוותֵעבודתֵיוםֵהכיפוריםסדרֵהיום,

ֵ.ֵובסנהדריןֵדףֵמטֵעמודֵבֵבדףֵידֵעמודֵבֵֵהגמראיומאֵפרקֵאֵמשנהֵג,ֵ

הֵיֹוםֵַהִכפּוִרים",ֵ המשנה,ֵלהלןֵבפרקֵהֵמשנהֵז,ֵקוראתֵלמצווהֵזוֵ"ַמֲעש 

 .(וכןֵהגמראֵעלֵמשנהֵזוֵבדףֵסֵעמודֵא

יְֵדיֹוָמאֵ=ֵענייניֵהיום.המילהֵיומאֵמופיעהֵגםֵבלשוןֵימינוֵבצירוף:ֵ .ג ִֵֵעְנְינ 

ֵ
כתובֵב כךֵלמשלֵמצאנֵו איגרתֵישֵמקורותֵבהםֵמסכתֵיומאֵנקראתֵ'מסכתֵכפורים'ֵ,

קירואןבשריראֵגאוֵןֵרב '..ֵ.שאלתֵרבנֵי מהֵטעםֵהקדימוֵֵ: בזהֵהעניןֵ, מהֵטעםֵעשֵו

רבינוֵ...',ֵוכןֵאומרֵכפוריםֵלשקליםֵוסוכהֵליוםֵטובֵושתיהןֵלראשֵהשנה]מסכת[ֵ

יוםֵירושלמיֵתמןֵבתמידֵובמסכתֵ:ֵ'...דףֵכבֵעמודֵבֵמסכתֵראשֵהשנהבחננאלֵ

ֵ...".תנינןֵהרואהֵאומרֵבורקיֵהכפורים

ֵ
ֵֵ

 )המשך(ֵמבואֵקצרֵלמסכתֵיומא



ֵ

ֵ

 

 כא

ֵפרשותֵיוםֵהכיפורים

ֵ

ַ֣יֵמִֹ֔ותֵ 6ֵסדרֵהעבודהֵ–פרשתֵַאֲחר 

ֵספרֵויקראֵפרקֵטז

ֵ

י  ה ַאֲחֵרֵ֣ ל־מֹש  ֶ֔ ֙ה א  ר ְיהֹו  ֵּ֤ ֵ )א( ַוְיַדב 

ּ֥ם  ת  ְרב  ק  ן ב ְ י ַאֲהרֶֹ֑ ֵנֵ֣ י ב ְ ֵנֶ֖ ְ ֹות ש  מֶ֔

תו :  ִּֽ מ  ֶ֖ה ַוי   ְפֵני־ְיהֹו   ל 

֘ר  ֵ ב  ה ד ַ ל־מֹש  ֶׁ֗ ָ֜ה א  ר ְיהֹו  אמ  ֹֹּ֨ )ב( ַוי 

יך ָ֒  ח  ן א  ל־ַאֲהרֵֹ֣ אא  בֵֹּ֤ ל־ ְוַאל־י  ְבכ 

ת  כ  רֶֹ֑ ֶ֖ית ַלפ   ֵ ב  ש  מ  ד  ֶֹ֔ ל־ַהק  ֵעת֙ א 

רֹ֙ן  א  ֵּ֤ר ַעל־ה  ת ֲאש   ר  ָֹ֜ פ  י ַהכ ַ ֵנֹּ֨ ְ ל־ פ  א 

ֶ֖ה ַעל־ א  ן ֵאר  נ ֶ֔ ע  ִּֽ י ב   ו ת כ  ִּ֚ מֶ֔ א י  ְולֵֹ֣

ת:  ר  ִֹּֽ פ   ַהכ ַ

א אַ  בֹּ֥ את י  זֶֹּ֛ ש  )ג( ב ְ ד  ֶֹ֑ ל־ַהק  ן א  ֲהרֶֹ֖

ל  את ְוַאּ֥י  ֶ֖ ר ְלַחט   ק ֶּ֛ ן־ב   ר ב   ַפַ֧ ב ְ

ה ִּֽ  : ְלעֹל 

ְכְנֵסי־ ִּֽ ש  ו מ  ְלב  ֶׁ֗ ש  י  ד  ד קָֹ֜ ַֹּ֨ ת־ב  נ  ֹתִּֽ )ד( כ ְ

רֹוָ֒ ו בְ  ש   ו  ַעל־ב ְ ְהיֵ֣ ֙ד ַב֘ד י  ַ ַאְבֵנּ֥ט ב 

ְגֵדי־  ף ב   ְצנֶֹ֑ ֶ֖ד י  ַ ת ב  פ  ּ֥ ְצנ  ר ו ְבמ  ֶֹ֔ ַיְחג 

ֹו  רֶ֖ ש   ת־ב ְ ם א  י  ֶּ֛ ַ מ  ַ ץ ב  ַחּ֥ ם ְור  ש  ֵהֶ֔ ד  קֵֹ֣

ִּֽם:   ו ְלֵבש  

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ
ֵה6ֵֵ ֵכאן ֵהמובאות ֵהפרשות ֵשלוש ואֵסדר

-בעזרתֵסדרֵקריאתםֵעלֵידיֵהכהןֵהגדול
'ֵנשיםֵביוםֵהכיפוריםֵמתוךֵ'ספרֵהעזרה

ח  ק ֶַּ֛ ל י  ֵאֶ֔ ר  ש ְ י י  ֵנֵ֣ ת ֲעַדת֙ ב ְ )ה( ו ֵמֵאֶׁ֗

ל  את ְוַאּ֥י  ֶ֑ ים ְלַחט   ֶ֖ ז   י ע  יֵרּ֥ ע  י־ש ְ ֵנִּֽ ְ ש 

ה:  ִּֽ ֶ֖ד ְלעֹל  ח   א 

י ַ֧ ְקר  את )ו( ְוה  ֶ֖ ר ַהַחט   ּ֥ ת־פ ַ ן א  ב ַאֲהרֶֹּ֛

ֹו:  יתִּֽ ֵ ֹו ו ְבַעּ֥ד ב  ֲעדֶ֖ ַ ר ב  ּ֥ פ   ֹו ְוכ  ר־לֶ֑  ֲאש  

יד  ֵּ֤ ֱעמ  ם ְוה  ֶ֑ יר  ע  ְ י ַהש   ֵנֵ֣ ְ ת־ש  ח א  ַקֶ֖ )ז( ְול 

ד:  ל מֹוֵעִּֽ ה  ַתח אֹּ֥ ֶ֖ ה פ   י ְיהֹו ֶ֔ ְפֵנֵ֣ ֙ם ל   אֹת 

ם  ֶ֖ יר  ע  ְ י ַהש   ֵנּ֥ ְ ן ַעל־ש  תַַ֧ן ַאֲהרֶֹּ֛ )ח( ְונ 

ח   ל א  ֹור ֵּ֤ ֹות ג  לֶ֑ ֹר  ֶ֖ד  ה'֙ד לג  ח  ל א  ּ֥ ְוגֹור 

ל:  ִּֽ אזֵ  ַלֲעז 

יר  ע ֶ֔ ת־ַהש    יב ַאֲהרֹ֙ן א  ֵּ֤ ְקר  )ט( ְוה 

ל  ֶ֖ ֹור  יו ַהג  ֶּ֛ ל  ה ע  ּ֥ ל  ר ע   לה'ֲאש  ֹּ֨

את:  ֶ֖הו  ַחט  ִּֽ ש    ְוע 

ל֙  ֹור  יו ַהג  ֵּ֤ ל  ה ע  ל ֹּ֨ ֩ר ע  יר ֲאש   ע ֶׁ֗ )י( ְוַהש   

ֶ֖ה  י ְיהֹו  ְפֵנּ֥ י ל  ֳעַמד־ַחֶּ֛ ִּֽ ל י  אֵזֶ֔ ַלֲעז 

ֶ֖ל  אזֵ ֹו ַלֲעז  ּ֥ח אֹתֶּ֛ ל ַ ַ יו ְלש  ֶ֑ ל  ר ע  ֵ֣ ְלַכפ ֵ

ה:  ר  ִּֽ ְדב    ַהמ  

)ראהֵלהלןֵמתחילתֵפרקֵשביעי(.ֵפרשהֵ
ֵאחרי ֵפרשת ֵבימינוֵ-זו, ֵנקראת מות

ֵבשחריתֵשלֵיוםֵהכיפורים.
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את֙  ַחט   ר ַהִּֽ ֵּ֤ ת־פ ַ ן א  יב ַאֲהרָֹ֜ ֹּ֨ ְקר  )יא( ְוה 

יתֶ֑  ֵ ד ב  ֹו ו ְבַעֵ֣ ֲעדֶ֖ ִּֽ ַ ר ב  ּ֥ פ   ֹו ְוכ  ר־לֶ֔ ֹו ֲאש  

ֹו:  ר־ לִּֽ את ֲאש   ֶ֖ ַחט   ר ַהִּֽ ּ֥ ת־פ ַ ט א  ַחֶּ֛  ְוש  

ש   ֲחֵלי־ֵאֵ֞ ִּֽ ה ג ַ ְחת   ַ מ  א־ַהַ֠ ח ְמלִֹּֽ ַקֵ֣ )יב( ְול 

א  ה ו ְמלֵֹ֣ י ְיהֹו ֶ֔ ְפֵנֵ֣ ל   ַח֙ מ  ֙ ֵ ְזב  ל ַהמ   ֵמַעֵּ֤

ֶ֖יא  ה ְוֵהב  ֶ֑ ק   ֶ֖ים ד ַ ת ַסמ   ר  יו ְקטֹּ֥ ְפנ ֶ֔ ח 

ת:  כ  רִֹּֽ ּ֥ית ַלפ   ֵ ב   מ 

ת עַ  ר  טֶֹּ֛ ת־ַהק ְ ִּֽ תַַ֧ן א  ֵאֶ֖ש  )יג( ְונ  ל־ה 

ת  ר  טֶֹׁ֗ ן ַהק ְ ה׀ ֲעַנֵ֣ ֵ֣ ס   ֶ֑ה ְוכ  י ְיהֹו  ְפֵנֵ֣ ל 

ו ת  ֵעדֶ֖ ּ֥ר ַעל־ה  ת ֲאש   ר  ֶֹּ֛ פ  ת־ַהכ ַ א 

ו ת:  מִּֽ א י   ְולֹּ֥

ֹו ) עֶּ֛ ְצב   ה ְבא  ַ֧ ז   ר ְוה  ם ַהפ  ֶ֔ ד ֵַ֣ ַק֙ח מ  יד( ְול 

י  ְפֵנֵ֣ ה ְול  ְדמ  ת ֵקֶ֑ ר  ֶֹ֖ פ  י ַהכ ַ ֵנּ֥ ְ ַעל־פ 

ן ים מ  ֶּ֛ מ  ע  ְ ִַּֽבע־פ  ה ש   ַ֧ ת ַיז   ר  ֶֹׁ֗ פ  ־ ַהכ ַ

ֹו:  עִּֽ ְצב   א  ם ב ְ ֶ֖  ַהד  

את֙  ַחט   יר ַהִּֽ ֵּ֤ ע  ת־ש ְ ט א  ַחֵ֞ )טו( ְוש  

ל־ ֹו א  מֶ֔ ת־ד   י֙א א  ם ְוֵהב  ע ֶ֔ ֵ֣ר ל  ֲאש  

ֹו  מֶׁ֗ ת־ד   ֵ֣ה א  ש   ת ְוע  כ  רֶֹ֑ ֶ֖ית ַלפ   ֵ ב  מ 

ֹו  ּ֥ה אֹתֶּ֛ ז   ר ְוה  ם ַהפ  ֶ֔ ֙ה ְלַדֵ֣ ש   ֵּ֤ר ע  ֲאש   כ ַ

ת:  ר  ִֹּֽ פ  י ַהכ ַ ְפֵנּ֥ ת ְול  ר  ֶֹ֖ פ   ַעל־ַהכ ַ

 ֵ֣ פ   י )טז( ְוכ  ֵנֵ֣ ְמאֹת֙ ב ְ ט   ש  מ  ד  ֶֹׁ֗ ר ַעל־ַהק 

ל־ ֶ֖ם ְלכ  ֵעיה  ְ ש  פ   ל ו מ  ֵאֶ֔ ר  ש ְ י 

ד  ל מֹוֵעֶ֔ ה  ֙ה ְלאֵֹ֣ ן ַיֲעש   ֶ֑ם ְוֵכֵּ֤ ֹאת  ַחט 

ְמאֹת ִּֽם:  ֹוְך ט  תֶ֖ ם ב ְ ת  ֶ֔ ן א  ֵֹכֵ֣  ַהש  

ל  ה  אֵֹ֣ ה׀ ב ְ ֵ֣ ְהי  ם לֹא־י  ֵ֞ ד  ל־א  )יז( ְוכ 

ש  ַעד־ ד  ֶֹ֖ ק  ַ ר ב  ּ֥ ֹו ְלַכפ ֵ בֹאֶּ֛ ד ב ְ מֹוֵעֶׁ֗

ֹו  ֹו ֵצאתֶ֑ יתֶ֔ ֵ ד ב  ֲעדֹו֙ ו ְבַעֵ֣ ַ ר ב  ֵּ֤ פ   ְוכ 

ל:  ֵאִּֽ ר  ש ְ ל־ְקַהּ֥ל י  ד כ    ו ְבַעֶ֖

י־ ְפֵנִּֽ ּ֥ר ל  ַח ֲאש   ֶּ֛ ֵ ְזב  ל־ַהמ   א א  צ ֶׁ֗ )יח( ְוי 

֙ר  ם ַהפ   ד ֵַּ֤ ח מ  ַקֵ֞ יו ְול  ֶ֑ ל  ר ע  ֵ֣ פ   ֶ֖ה ְוכ  ְיהֹו 

ֹות  תֶַּ֛ן ַעל־ַקְרנּ֥ יר ְונ  ע ֶ֔ ם ַהש    ד ֵַ֣ ו מ 

יב:  ִּֽ ב  ֶַ֖ח ס  ֵ ְזב   ַהמ  

ֹו  עֶ֖ ְצב   א  ם ב ְ ן־ַהד  ֶּ֛ יו מ  ַ֧ ל  ה ע  ז  ֹּ֨ )יט( ְוה 

ֹו  ֶ֔ ש  ד ְ ֹו ְוק  ֲהרֵ֣ ֶ֑ים ְוט  מ  ע  ְ ֵַ֣בע פ  ש  

ל:  ֵאִּֽ ר  ש ְ י י  ֵנּ֥ ת ב ְ ְמאֶֹ֖ ט    מ 

ת־ ש  ְוא  ד  ֶֹ֔ ת־ַהק  ר א  ֵ֣ פ ֵ כ ַ ֙ה מ  ל   )כ( ְוכ 

יב  ֶ֖ ְקר  ֶַ֑ח ְוה  ֵ ְזב  ת־ַהמ   ד ְוא  ל מֹוֵעֶ֖ ה  אֹּ֥

י:  ִּֽ ח  יר ה  ּ֥ ע  ת־ַהש     א 

ַמֹּ֨  ל )כא( ְוס  יו ַעֹּ֨ ֶׁ֗ ד  ֵֵ֣י י  ת  ְ ת־ש  ן א  ְך ַאֲהרָֹ֜

יו  ל ֶׁ֗ ה ע  ְתַוד  ֵ֣ י֘ר ַהַחיָ֒ ְוה  ע  אש  ַהש    רֵֹ֣

ת־ ל ְוא  ֵאֶ֔ ר  ש ְ י י  ֵנֵ֣ ל־ֲעֹונֹת֙ ב ְ ת־כ   א 

תֵַּ֤ן  ֶ֑ם ְונ  ֹאת  ל־ַחט  ֶ֖ם ְלכ  ֵעיה  ְ ש  ל־פ   כ  

ח  ֶּ֛ ל ַ יר ְוש   ע ֶ֔ אש  ַהש    ֙ם ַעל־רֵֹ֣ אֹת 

ה:  ר  ִּֽ ְדב   ֶ֖י ַהמ   ת   ּ֥יש  ע  ַיד־א   ב ְ

ל־ ת־כ   יו א  ֶּ֛ ל  יר ע  ּ֥ ע  א ַהש    ש  ֹּ֨ )כב( ְונ 

ת־ ח א  ּ֥ ל ַ ה ְוש   ֶ֑ ֵזר  ץ ג ְ ר  ֵ֣ ל־א  ֶ֖ם א  ֲעֹונֹת 

ר:  ִּֽ ְדב   מ   ַ יר ב  ֶ֖ ע   ַהש   

ד  ל מֹוֵעֶ֔ ה  ל־אֵֹ֣ א ַאֲהרֹ֙ן א  ֵּ֤ )כג( ו ב 

ַבֶ֖ש   ּ֥ר ל  ד ֲאש   י ַהב  ֶ֔ ְגֵדֵ֣ ת־ב   ֙ט א  ַ ש  ו פ 

ִּֽם:  ֶ֖ם ש   יח  נ   ש  ְוה  ד  ֶֹ֑ ל־ַהק  ֹו א  בֹאֵ֣  ב ְ

֙ם )כד י  ֙ ַ ֹו ַבמ  רֵּ֤ ש   ת־ב ְ ץ א  ַחֹּ֨ ( ְור 

יו  ֶ֑ ד  ג  ת־ב ְ ַבֶ֖ש  א  ֹוש  ְול  דֶ֔ ֹום ק  קֵ֣ מ  ב ְ
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ת  ת־עַֹלֵ֣ תֹו֙ ְוא  ל  ת־עִֹּֽ ֵּ֤ה א  ש   א ְוע  צ ֶׁ֗ ְוי 

ם:  ִּֽ ע  ֹו ו ְבַעּ֥ד ה  ֲעדֶ֖ ַ ר ב  ּ֥ פ   ם ְוכ  ע ֶ֔  ה 

יר  ּ֥ את ַיְקט  ֶ֖ ַחט   ב ַהִּֽ ת ֵחּ֥ל  )כה( ְוֵאֶּ֛

ה:  ח  ִּֽ ֵ ְזב   ַהמ  

ת ַח א  ֵּ֤ ל ֵ ַ ְמש  ל )כו( ְוַהִּֽ אֵזֶ֔ ֲעז  י֙ר ַלִּֽ ע  ־ַהש   

ֹו  רֶ֖ ש   ת־ב ְ ַחּ֥ץ א  יו ְור  ֶ֔ ד  ג  ס ב ְ ֵ֣ ֵ ְיַכב 

ל־ ֹוא א  בּ֥ ם ְוַאֲחֵרי־ֵכֶ֖ן י  ֶ֑י  מ   ַ ב 

ה:  ִּֽ ֲחנ  ַ מ   ַהִּֽ

יר  ֵ֣ ע  ת׀ ש ְ את ְוֵאֵ֣ ַחט  ָ֜ ר ַהִּֽ ַֹּ֨ )כז( ְוֵא֩ת פ 

֙ם  מ  ת־ד   א א  ֵּ֤ ר הו ב  את ֲאש  ֹּ֨ ַחט  ֶׁ֗ ַהִּֽ

ו ץ  חֵ֣ ל־מ  יא א  ֶ֖ ש  יֹוצ  ד  ֶֹ֔ ק  ַ ר ב  ֵ֣ ְלַכפ ֵ

ּ֥ם ַלִּֽ  ת־עֹרֹת  ש  א  ֵאֶ֔ ו  ב  ְרפֵ֣ ֶ֑ה ְוש   ֲחנ  ַ מ 

ִּֽם:  ְרש   ת־פ   ם ְוא  ֶ֖ ר  ש   ת־ב ְ  ְוא 

יו  ֶ֔ ד  ג  ס ב ְ ֵ֣ ֵ ם ְיַכב  ף אֹת ֶ֔ ֵֹרֵ֣ )כח( ְוַהש  

ם ְוַאֲחֵרי־ֵכֶ֖ן  ֶ֑י  מ   ַ ֹו ב  רֶ֖ ש   ת־ב ְ ַחּ֥ץ א  ְור 

ה:  ִּֽ ֲחנ  ַ מ  ל־ַהִּֽ ֹוא א  בּ֥  י 

ם  ֶ֑ ת עֹול  ק ֵַ֣ ֶ֖ם ְלח  כ  ּ֥ה ל  ְית  )כט( ְוה 

ש  ַהַ֠  ד  חֵֹ֣ ַ ש  ב  ד  ֹור ַלחָֹ֜ ש ֹּ֨ ע  ִּֽ י ב   יע  ב  ְ ש  

֙ה  אכ  ל־ְמל  ם ְוכ  ֵתיכ ֶׁ֗ ִֹּֽ ת־ַנְפש  ו  א  ַענ ֵ֣ ת ְ

ּ֥ר  ר ַהג   ֶ֖ ח ְוַהג ֵ ֶ֔ ְזר  א  ִּֽ ו  ה  א ַתֲעש ֶ֔ לֵֹ֣

ם:  תֹוְככ ִּֽ  ב ְ

ֶ֖ם  ר ֲעֵליכ  ּ֥ ה ְיַכפ ֵ ֶּ֛ ֹום ַהז   י־ַבי ּ֥ ִּֽ )ל( כ  

ם  אֵתיכ ֶ֔ ֵֹ֣ ֹל֙ ַחט  כ  ֶ֑ם מ  ְתכ  ר א  ְלַטֵהֵ֣

 ִּֽ ְטה  ֶ֖ה ת   י ְיהֹו  ְפֵנּ֥  רו : ל 

ם  כ ֶ֔ י֙א ל  ֹון ה  תּ֥ ב   ַ ת ש  ַֹּ֨ ב  ַ )לא( ש 

ת  ֶ֖ ק ַ ֶ֑ם ח  ֵֹתיכ  ת־ַנְפש  ֶ֖ם א  ית  נ   ְוע 

ם:  ִּֽ  עֹול 

ֹו  ֵ֣ח אֹתֶׁ֗ ַ ְמש  ר־י  ן ֲאש   ֵֹהָ֜ ר ַהכ  פ  ֹּ֨ )לב( ְוכ 

ֵַַ֣חת  ֹו ְלַכֵהֶ֖ן ת  דֶ֔ ת־י  ֙א א  ֵ ֵּ֤ר ְיַמל  ַוֲאש  

י  ְגֵדּ֥ ֶ֖ד ב   י ַהב   ְגֵדּ֥ ת־ב   ש  א  ַבֶּ֛ ֶ֑יו ְול  ב  א 

 : ש  ד  ִֹּֽ  ַהק 

ת־ ש  ְוא  ד  ֶֹ֔ ש  ַהק  ְקד ֵַ֣ ת־מ  ֙ר א  פ   )לג( ְוכ 

ר  ֶ֑ ֶַ֖ח ְיַכפ ֵ ֵ ְזב  ת־ַהמ   ד ְוא  ל מֹוֵעֶּ֛ ה  אַֹ֧

ֶ֖ל  ה  ל־ַעּ֥ם ַהק   ים ְוַעל־כ   ֶּ֛ ֲֹהנ  ל ַהכ  ְוַעַ֧

ר:  ִּֽ  ְיַכפ ֵ

ם  ת עֹול ֶׁ֗ ק ֵַ֣ ם ְלח  כ ָ֜ את ל  ֹֹּ֨ ה־ז  ְית  ִּֽ )לד( ְוה 

ל־ כ   ֵאל֙ מ  ר  ש ְ י י  ֵנֵּ֤ ר ַעל־ב ְ ֵ֞ ֵ ְלַכפ 

ת ם ַאַחֶ֖ ֹאת ֶ֔ ֶּ֛ר  ַחט  ֲאש   ַעש  כ ַ ה ַוי ַַּ֕ ֶ֑ נ  ש    ַ ב 

ִּֽה:  ת־מֹש   ֶ֖ה א  ּ֥ה ְיהֹו  ו    צ 
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ֵלב-פרקֵכגֵפסוקיםֵכוֵ,ֵפרשתֵאמור,ספרֵויקרא
ֵ

ר: )כו(  אמִֹּֽ ֵ ּ֥ה ל  ל־מֹש   ֶ֖ה א  ּ֥ר ְיהֹו  ֵ  ַוְיַדב 

י  )כז( יע ֹּ֨ ב  ְ ֩ ַהש   ש  ֹור ַלחֹד  ש ֵ֣ ע  ְך ב   ַאַ֡

א־ ְקר  ִּֽ ו א מ  ים הֶׁ֗ ֵ֣ ר  פ   ֹום ַהכ   ה יַ֧ ַהז  ָ֜

ת־  ֶ֖ם א  ית  נ   ם ְוע  כ ֶ֔ ה ל  ֵ֣ ְהי  ֙ י  ש  קֹ֙ד 

ש   ֶ֖  ּ֥ם א  ְקַרְבת   ֶ֑ם ְוה  ֵֹתיכ   : לה'ה ַנְפש 

ו   )כח( א ַתֲעש ֶ֔ ֙ה לֵֹ֣ אכ  ל־ְמל  ְוכ 

י֙ם  ר  פ   ֹום כ   י יֵּ֤ ֵ֣ ֶ֑ה כ   ֹום ַהז   ם ַהי ֵ֣ צ  ֶ֖ ע  ב ְ

ּ֥ה  י ְיהֹו  ְפֵנֶ֖ ם ל  ר ֲעֵליכ ֶ֔ ֵ֣ ו א ְלַכפ ֵ הֶ֔

ם:   ֱאלֵֹהיכ ִּֽ

א־ )כט( ֵ֣ר לִֹּֽ ֙ ֲאש   ש  פ  ל־ַהנ  ֙ י כ  ֵּ֤ כ  

ֶ֖ה  ְכְרת  ֶ֑ה ְונ  ֹום ַהז   ם ַהי ֵ֣ צ  ֶ֖ ע  ה ב ְ נ  ֶ֔ ְתע 

 : יה  ִּֽ ַעמ    ֵמִּֽ

ל־ )ל( ֙ה כ   ֲעש   ַ ֵּ֤ר ת  ש  ֲאש   פ  ל־ַהנ  ֶׁ֗ ְוכ 

ֶ֑ה  ֹום ַהז   ם ַהי ֵ֣ צ  ֶ֖ ע  ה ב ְ אכ ֶ֔ ְמל 

ֶ֖וא  ש  ַהה  ּ֥פ  ת־ַהנ   ֲאַבְדת  ֶּ֛י א  ְוַהִּֽ

 : ה  ִּֽ ב ַעמ   ר  ּ֥ ק    מ 

ל־ְמ  )לא( ת כ   ק ֵַּ֤ ו  ח  א ַתֲעש ֶ֑ ֶ֖ה לֵֹ֣ אכ  ל 

ל  כֶֹ֖ ם ב ְ ֵתיכ ֶ֔ ֙ם ְלדֹרֵֹ֣ עֹול 

ם:  ֵתיכ ִּֽ בִֹּֽ ְ ש   מִֹּֽ

ם  )לב( כ ֶ֔ ֹון הו ֙א ל  תּ֥ ב   ַ ת ש  ַֹּ֨ ב  ַ ש 

ה  ֵּ֤ ע  ְ ש  ת  ֶ֑ם ב ְ ֵֹתיכ  ת־ַנְפש  ֶ֖ם א  ית  נ   ְוע 

ב  ר  ב ַעד־ע ֶ֔ ר  ֵ֣ ב ֵמע  ר  ע ֶ֔ ֙ ב   ש  ד  ַלחֹ֙

תֶ֖  ב ְ ְ ש  ם: ת   כ ִּֽ ת ְ ַ ב  ַ ו  ש 

ֵֵ
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ֵ
ֵהגדול7ֵֵ ֵהכהן ֵשקרא ֵהשנייה ֵהפרשה ֵזו

ֵהעזרה ֵ'ספר ֵבעזרתמתוך ֵביוםֵ-' נשים
 הכיפורים.ֵ



ֵ

ֵ

 כה

 פרשותֵיוםֵהכיפורים

8ֵמוסףֵיוםֵהכיפוריםֵפסוקיֵקרבן

ֵיא-פרקֵכטֵפסוקיםֵזֵ,ֵפרשתֵפינחס,ספרֵבמדבר
ֵ

י ַהז  ֶׁ֗ה  )ז( יע ָ֜ ב  ְ ש  ַהש   ד  ֹו֩ר ַלחֹֹּ֨ ש  ע  ו ב 

ֶ֖ם  ית  נ   ם ְוע  כ ֶ֔ ה ל  ֵ֣ ְהי  ֙ י  ש  א־קֹ֙ד  ְקר  ִּֽ מ 

א  ֶ֖ה לֹּ֥ אכ  ל־ְמל  ֶ֑ם כ   ֵֹתיכ  ת־ַנְפש  א 

ו :   ַתֲעש ִּֽ

ה  )ח( ֵּ֤ ם עֹל  ְקַרְבת  ֹּ֨ ַח  לה'ְוה  יחֶֹ֔ יַח נ  ֵרֵ֣

ד  ֶ֑ ח  ל א  י  ד ַאֵ֣ ֶ֖ ח  ר א  ק ֶּ֛ ן־ב   ר ב   ַ֧ פ ַ

ה֙  נ  י־ש   ֵנִּֽ ֵּ֤ים ב ְ ש   ב  ֶ֖ם כ ְ ימ  מ  ה ת ְ ְבע ֶ֔  ש  

ם:  כ ִּֽ ו  ל  ְהיּ֥  י 
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ֵ
ֵבעל8ֵֵ ֵנאמרה ֵזו ֵהכהןֵ-פרשה ֵידי ֵעל פה

כדיֵלאֵלגרוםֵלטורחֵציבורֵבגללֵֵהגדול
ֵשםֵ ֵבמדבר ֵלספר ֵהתורה ֵספר גלילת

ֵ ֵכמו ֵזו, ֵפרשה ֵלקרואֵֵכןנמצאת אסור

ן  )ט( מ  ה ַבש   ֶ֑ ֵ֣ לו ל  ת ב ְ ל  ם סֶֹ֖ ת ֶ֔ ְנח  ו מ 

ֵנ֙י  ְ ר ש  י֙ם ַלפ  ֶ֔ רֹנ  ש ְ ֵּ֤ה ע  לֹש   ְ ש 

ד:  ִּֽ ח  א  ל ה  ַאֶ֖י  ים ל  ֶ֔ רֹנ  ש ְ  ע 

ד   )י( ֶ֑ ח  א  ש  ה  ֶ֖ב  ֹון ַלכ   רֶ֔ ש    רֹו֙ן ע  ש    ע 

ִּֽים:  ש   ב  ְבַעֶ֖ת ַהכ ְ  ְלש  

 ּ֥ ז   יר־ע  ע  את )יא( ש ְ ֶ֑ ֶ֖ד ַחט   ח  ים א 

ת  י֙ם ְועַֹלֵ֣ ר  פ   את ַהכ   ד ַחט ֵַּ֤ ַבֵ֞ ל ְ מ 

ם: יה ִּֽ ֵ ְסכ  ֶ֖ה  ְונ  ת  ְנח  יד ו מ  מ ֶ֔  ַהת  

ֵֵ

ֵכדיֵ ֵ ֵמראש, ֵשהוכן ֵאחר, ֵתורה מספר
פרשהֵשלאֵיאמר פגוםֵ. שהספרֵהראשוֵן ֵו

ֵיוםֵ ֵשל ֵבמוסף ֵבימינו ֵנקראת זו
 הכיפורים.



ֵ
ֵ

ֵ
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ֵאכ -דפים ב פרקֵראשון:ִֵשְבַעתֵָיִמים,ֵ

ֵ
ֵ

ִעְנָיָנא  ְדיֹוָמאֵמ 

ִעם

 פרקֵראשוןֵ

 ִשְבַעתֵָיִמים
 כאֵ-בֵדפיםֵ
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ֵדףֵבֵעמודֵא

ֵמשנה:
ְֵלִלְשַכתֵ יתֹו ִֵמב  ֵָגדֹול ן ֵֹכה  ֵַמְפִריִשין ֵַהִכפּוִרים ֵיֹום ֵֹקֶדם ֵָיִמים ִשְבַעת

רֵַּתְחָּתיו,ֵַפְרֶהְדִרין,ֵ ןֵַאח  ֵֶשָמאֵֶיֱאַרעֵבֹוְֵפסּול.ֵּוַמְתִקיִניןֵלֹוֵֹכה 
ְֵיהּוָדהֵ ֵֶשָמאֵָתמּותִֵאְשּתֹו,ֵַרִבי ֵלֹו ִֵאָשהֵַאֶחֶרתֵַמְתִקיִנין ֵ'ַאף ר: אֹומ 

יתֹו'ֵֶשֶנֱאַמרְֵוִכֶפָּ֥רֵ ֹו,ֵ'ב  יתַֽ ֵזֹוִֵאְשּתֹו.ֵֵ-ַבֲעדֹ֖וֵּוְבַעָּ֥דֵב 
יןֵַלָדָברֵסֹוף!ֵ ן,ֵא  ֵָאְמרּוֵלֹו:ִֵאםֵכ 

ֵ ֵההכנות ֵהמקדש יוםֵֵלעבודתבבית
ֵלשמירתֵֵכיפוריםה ֵבפעולה החלו
ֵוֵהגדולֵכהןה ֵרקֵֵבטהרהבקדושה כי

ֵיוםֵ ֵעבודות ֵאת ֵלעשות ֵרשאי הוא

ימיםֵלפניֵיוםֵשבעהֵֵ,לכןֵ.9כיפוריםה
ֵֵהעבירוֵכיפוריםה הגדולֵֵכהןהאת
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ֵ

הגמרא,ֵבדףֵלבֵעמודֵב,ֵמביאהֵֵברייתא9ֵֵ 
אינןֵֵהאומרת:ֵ'כלֵעבודותֵיוםֵהכפורים

ֵבו ֵאלא ֵבמסכתֵכשרות ֵמובא ֵוכן ֵ ,'!
ֵ'וכלֵעבודתֵיוםֵֵהוריותֵדף ֵב: יבֵעמוד
ֵאינהֵכשרהֵאלאֵבו'.ֵהרמב'םֵהכיפורים

ֵהכיפורים ֵיום ֵעבודת ֵאֵֵבהלכות פרק
ֵחמשֵעשרהֵ ֵ'עבודתֵכל ֵאומר: הלכהֵב
בהמותֵאלוֵהקריביןֵביוםֵזהֵאינהֵאלאֵ

ֵ ֵאחד ֵבלבד, ֵגדול ֵהמשיחֵבכהן כהן
ֵהמרובהֵ ֵאו ֵהמשחה ֵבשמן ]ַהָמשּוַח[

ֵ ֵשבת ֵהייתה ֵואם ֵמוסףֵֵ-בבגדים, אף
,ֵוכןֵשבתֵאיןֵמקריבֵאותוֵאלאֵכהןֵגדול

ֵהקטרתֵ ֵיוםֵזהֵכגון שארֵהעבודותֵשל
הקטורתֵשלֵכלֵיוםֵוהטבתֵהנרותֵהכלֵ

ַבֲע֖דֹוֵעשויֵבכהןֵגדולֵנשויֵשנאמרְֵוִכֶפָּ֥רֵ
יתֹו'ֵּוְבַעָּ֥דֵבֵ  ֹו,ֵ'ב  ֵזֹוִֵאְשּתֹוֵ'.ֵ-יתַֽ

מטרת10ֵֵ עמודֵאֵמסבירהֵמהֵי הגמראֵבדףֵֵו
ֵמאשתו ֵגם ֵהגדול ֵהכהן ֵעיקרֵהפרדת .

ֵשמאֵ ֵחשש ֵשיש ֵבכך ֵמוסבר העניין
ֵהגדול ֵהכהן ֵעלֵֵבשוגג ֵיבוא ֵאם א ִיַטמ 

ֵיודעיםֵשהאשה ֵאינם ֵכששניהם ֵאשתו
ֵיתבררֵ ֵכשבדיעבד א ִֵיָטמ  ֵאו נידה,

ְֵלִלְשַכתֵֵ,10אשתוֵללאֵמגוריו,ֵמבית

ֵֵשהייתה11ֵֵֵןַפְלֶהְדִריה בביתֵֵנמצאת

ֵֵמינווֵֵ,מקדשה ֵמקוםֵֵכהןלו ממלא
הֵלמקרֵשיוכלֵלהמשיךֵבעבודותֵהיום

ֵ.12הגדולֵכהןבֵשיארעֵפסול

 .שהאשהֵספקֵנידה
ֵהכיפורים11ֵֵ ֵיום ֵעבודת ֵבהלכות ֵהרמב'ם

ֵשלֵ ֵזו ֵֶשַהְפָרָשה ֵאומר ֵג ֵהלכה ֵא פרק
ֵהגדול ֵמסיניֵהכהן ֵלמשה ֵהלכה :ֵהיא

ֵקוד ֵימים ֵהכיפוריםֵ'שבעת ֵליום ם
ֵגדול ֵכהן ֵללשכתוֵֵמפרישין מביתו

נּו'.ֵ ֵַרב  ֵמֹמֶשה ֵקבלה ֵזה ֵודבר שבמקדש
ֵ'לשכתֵ ֵגם ֵנקראת ֵהפלהדרין לשכת
הפרהדרין'ֵותרגומהֵמיווניתֵהואֵ'לשכתֵ
ֵעזרתֵ ֵבצפון ֵהיה ֵמיקומה הפקידים'.
הכהניםֵמחוץֵלשטחֵהמקודשֵב'קדושתֵ

ֵעזרה ֵישבהֵ' ֵבה ֵהגזית ֵללשכת ובסמוך
ֵהמיוחדֵֵהסנהדרין ֵמיקומה ֵעל הגדולה.

ועלֵ שלֵלשכתֵהגזיתֵראהֵדףֵכהֵעמודֵאֵ,
ֵ'תרשיםֵ ֵראה ֵבמקדש ֵהלשכות מיקום

ֵהשני ֵהמקדש ֵבית ֵשל ֵטזֵכללי ֵמדף '
'ֵראהֵיז.ֵלביאורֵהשםֵ'פרהדריןֵ-עמודֵאֵ

להלןֵדףֵחֵעמודֵב,ֵבגמראֵשםֵשנקראהֵ
גםֵ'לשכתֵבלווטי',ֵוכןֵראהֵדףֵיטֵעמודֵ

 א.
ֵהכהן12ֵֵ ֵאם ֵהופרשֵֵהמקום-ממלא-אף לא
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ָתמּותִֵאְשּתֹוֵֶשָמאֵחוששֵיהודהֵֵרבי
יוםֵהֵהגדולֵכהןהשֵל ֵ,כיפוריםבמהלֵך

המחייבתֵלאֵתקוייםֵהמצווהֵֵועקבֵכך
ֵביוםֵֵכהןהֵאת ֵנשוי ֵלהיות הגדול
ֵֵ,כיפוריםה ֵבפסוק:ֵשמצווה נאמרה

ֵַהַחָט֖אתֲֵאֶשר־לִֹ֑וֵ ֵֶאת־ַפָּ֥ר ְוִהְקִרֶ֧יבֵַאֲהֹרֶ֛ן
וֵֹ יתַֽ וֵודרשו:ֵֵ–ְֵוִכֶפָּ֥רֵַבֲעדֹ֖וֵּוְבַעָּ֥דֵב  יתַֽ ֵ-ב 

ֵאשתו ֵֵזו ֵישֵֵלדעתֵולכן, ֵיהודה רבי
ֵ ֵבהכנות ֵליוםֵֵכהןהלכלול הגדול

עלֵאשהֵנוספתֵלגםֵנישואיןֵֵכיפוריםה
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ֵ

ֵהואֵ ֵהכיפורים, ֵיום ֵלפני ֵימים שבעה
ימשיךֵבעבודותֵהיוםֵמהמקוםֵבוֵאירעֵ
ֵאתֵ ֵממנו ֵשמונע ֵהפסול ֵהגדול לכהן

ֵהיום ֵעבודות ֵהחששֵהמשך ֵלכאורה .
ְֵפסּול ֵהגדול ֵבכהן ֵֶיֱאַרע ביוםֵֵֶשָמא

מיותר,ֵשהריֵאומרתֵהמשנהֵֵ-הכיפוריםֵ
ִֵנִסיםֵ ֵ'ֲעָשָרה ֵה(: באבותֵ)פרקֵהֵמשנה
יתֵַהִמְקָדש...ְוֹלאֵאירעֵ ינּוְֵבב  ַנֲעשוֵַלֲאבֹות 
וכןֵמובאֵ ֶקִריֵלכהןֵָגדֹולְֵביֹוםֵהכיפורים'ֵ,
גדולֵ לכהֵן בדףֵכאֵעמודֵאֵ'ולאֵאירעֵקרֵי

ֵ ֵאלאֵ-ביוםֵהכיפוריםֵולאֵנמצאֵפסול'
ֵביתֵ ֵפי ֵ)על ֵהנס ֵעל ֵלסמוך ֵרצו שלא
הבחירהֵלמאיריֵמסכתֵיומאֵדףֵבֵעמודֵ

ֵא(.
ראהֵלהלןֵבדףֵיגֵעמודֵאֵשהכהןֵהגדול13ֵֵ

ֵביוםֵהכיפוריםֵלאשהֵ חייבֵלהיותֵנשוי
ֵנשיםֵהואֵ ֵשתי ֵואםֵישֵלו ֵבלבד אחת

ֵחייבֵלגרשֵאחתֵמהן.
בדףֵיגֵעמודֵאֵלהלןֵמבוארֵמדועֵחכמים14ֵֵ

ֵ.לאֵחוששיםֵלמותֵאשתֵהכהןֵהגדול
ֵכהן,ֵֵַהְפָרָשה15ֵֵ ֵשל ֵימים ֵשבעה ֵלמשך זו

המיועדֵלשרוףֵאתֵהפרהֵהאדומה,ֵהיאֵ
שנבחרֵלעשותֵאתֵ הדיוטֵ)פשוטֵ( שלֵכהֵן
ֵקשורהֵ ֵזו ֵהפרשה ֵואין ֵהאדומה הפרה

ֵהגדול ֵהכהן ֵשל ֵליוםֵֵלהפרשתו או
מסבירהֵ ֵב חֵעמוֵד הגמראֵבדֵף הכיפוריםֵ.
ֵוהכהןֵ ֵלקדושה ֵהופרש ֵהגדול שהכהן
הגמראֵ העושהֵאתֵהפרהֵהופרשֵלטהרהֵ.
מצטטתֵאתֵהמשנהֵממסכתֵפרהֵפרקֵגֵ
העושהֵאתֵ משנהֵאֵהדנהֵבהפרשתֵהכהֵן
ֵֹקֶדםֵ ֵָיִמים ֵ'ִשְבַעת ֵהאדומה: הפרה

ֵהראשונה ֵגםֵֵ-13ֵֵאשתו ֵלחשוש ואין
ֵה ֵשל ֵדוחיםֵֵ.שנייהלמיתתה חכמים

משוםֵואתֵחששוֵרביֵיהודהֵדעתֵאתֵ
ֵש ֵיחשש ֵֵתקייםזה ֵהאשהֵגם לגבי

ֵ.14ואיןֵלדברֵסוףֵ-,ֵהשלישיתֵשנייהה
ֵ

היהֵֵהאדומההכהןֵהשורףֵאתֵהפרהֵ

ֵ ֵמופרש ֵימיםלמשך ללשכת15ֵֵֵשבעה

ֵֹכהֵ  ֵַמְפִריִשין ַפתֵַהָפָרה ֵֶאתִֵלְשר  ף ֵַהּׂשֹור  ן
ֵַהִביָרה,ֵ ְֵפנ י ֵֶשַעל ֵַלִלְשָכה יתֹו ִֵמב  ַהָפָרה
ֵהייתהֵ ֵֶאֶבן יּת ֵּוב  ִֵמְזָרָחה, ָצפֹוָנה
ֵהגמראֵ ֵדברי ֵמשולבים ֵלהלן את...'. ִנְקר 

ֵעםֵהוספות:ֵ
המשחהֵ-הפרהֵהאדומהֵנשחטהֵעלֵהר .א

)הואֵהרֵהזיתים(,ֵהכהןֵהיהֵמזהֵמדמהֵ
חרֵכךֵשבעֵפעמיםֵמולֵפתחֵההיכלֵוא
 היהֵשֹוְרָפּהֵ)ראהֵדףֵטזֵעמודֵא(.

כלֵעשייתֵהפרהֵהאדומהֵושרפתהֵלאֵ .ב
 נעשוֵביוםֵהכיפורים.

ֵזמן .ג ֵקבעה ֵלא ֵהפרהֵֵהתורה לשריפת
 .האדומה

ֵבמי .ד ֵשעורבבו ֵהאדומה ֵהפרה -מאפר
)'מיםֵחיים הַחָטָּ֥את'ֵמעייֵן אתֵ'מֵי עשֵו )ֵ'

 להזאהֵעלֵטמאיֵמתיםֵלטהרם.
הכהןֵהמזהֵאתֵמיֵהחטאתֵנשארֵטהורֵ .ה

גםֵלאחרֵשהיזהֵעלֵהטמאֵ)ולאֵכטעותֵ
נטמאֵלאחרֵהנפוצהֵשמזהֵמיֵהחטאתֵ

ראהֵעודֵבדףֵידֵעמודֵ שהיזהֵעלֵהטמאֵ,
 א(.

ידיֵהפרהֵהאדומהֵהראשונהֵנשרפהֵעלֵ .ו
יוםֵלאחרֵהקמתֵ בניסןֵ, בשנֵי משהֵרבנֵו
ֵישראלֵ ֵבני ֵאת ֵלטהר ֵכדי המשכן,

 .לקראתֵהקרבתֵהפסח
ֵקרבן .ז ֵאיננה ֵהאדומה ֵסוגֵֵהפרה מכל

 ֵשהוא.
ֵשלֵ .ח ֵכממונו ֵנחשבת ֵהאדומה הפרה

 ההקדש.
ֵלכפרֵ .ט הפרהֵהאדומהֵאינהֵנעשיתֵכדי
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ֵ.16הבירה
ֵ
ֵהשורףֵאתֵהפרהֵכהןהדיֵשלאֵיבואֵכ

ֵ ֵשמא ֵחשש אלידי ֵהכליםִֵיַטמ  ֵכל ,
ֵהפרישהֵ ֵימי ֵשבעת ֵבכל ֵלו שנצרכו
ֵמקבליםֵ ֵשאינם ֵמחומרים נעשו

ֵמגלליֵֵ:כגוןֵ,טומאה ֵהעשויים כלים

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

 עלֵחטאיםֵאלאֵכדיֵלטהר.
'ֵהֵנקראתֵגםֵ'פרתֵחטאתהפרהֵהאדומ .י

עלֵאףֵשהפרהֵהאדומהֵלאֵבאהֵלכפרֵֵ-
ֵ ֵלטהר ֵבאה ֵאלא ֵחטאים ֵפיֵֵ-על על

ֵט:ֵ ֵפסוק ֵיט ֵפרק ֵמדבר ֵבספר הנאמר
ֶַ֣פרֵַהָפָרִ֔הְֵוִהִנֶ֛יַחֵ ֵ֚תֵא  ִאַ֣ישֵָטהִֹׁ֗ורֵא  'ְוָאַסַ֣ףֵֵ|
ְוְָ֠הְיָתהֵַלֲעַדַ֨תֵ ַמֲחֶנ֖הְֵבָמקַֹ֣וםֵָטהִֹ֑וֵר ִמחָּּ֥וץֵַלַֽ

יבְֵ ֵַחָטָּ֥אתֵ-נ ַֽ ִֵנָד֖ה ָּ֥י ְֵלמ  ְֵלִמְשֶמֶֶ֛רת ֶ֧ל ִיְשָרא 
וא'.ֵ  ִהַֽ

עלֵפיֵהמשנהֵפרה,ֵפרקֵגֵמשנהֵה,ֵישֵ .יא
ֵ ֵאומרים י ֵחורבןֵֶשִמְימ  ֵעד נּו ֵַרב  ֹמֶשה

תשעֵפרותֵאדומות נשחטֵו וישֵֵביתֵשנֵי
ֵ'ּו ֵהמשנה: ֵלשון ֵוזה ֵשבע. ִמיֵאומרים

ְֵוַהְשִנָיהֵ ֲעָשָאם?ֵָהִראשֹוָנהֵָעָשהֵמֶשה,
יֵ ִֵדְבר  יָלְך, ֶעְזָראֵָוא  ש,ֵמ  ָעָשהֵֶעְזָרא,ְֵוָחמ 
ֵֶשַבעֵ ֵאֹוְמִרים, ֵַוֲחָכִמים ִאיר. ֵמ  רבי
יָלְך.ֵּוִמיֲֵעָשָאן.ִֵשְמעֹוןֵַהַצִדיקֵ ֶעְזָראֵָוא  מ 

ְֵשֵ ְֵשַּתִים ֵָעשּו ֵָגדֹול ן ֵֹכה  ַּתִים,ְֵויֹוָחָנן
ֵַהִמְצִריֵ ל ֵַוֲחַנְמא  ֵַהקֹוף ֵֶבן יַני ֶאְלְיהֹוע 

אלֵֶבןִֵפיָאִביֵָעשּוֵַאַחתֵ  .ַאַחתְוִיְשָמע 
ֵאדומה .יב ֵפרה ֵאתֵבפרשת ֵהפותחת ,

ֵישֵעשריםֵ פרשתֵחוקתֵבספרֵבמדבר,
  כלֵפרקֵיט.ֵ-ושנייםֵפסוקיםֵ

ֵבית16ֵֵֵ ֵ'לשכת ֵגם ֵנקראת ֵהבירה לשכת
ֵשנצרכוֵ ֵהכלים ֵשכל ֵמשום האבן'
ֵעשוייםֵ ֵהיו ֵהאדומה ֵהפרה לשריפת
ֵטומאהֵ ֵמקבלים ֵשאינם מחומרים
ֵשלשכתֵ ֵאומרים ֵיש ֵאבן. ֵכלי וביניהם
הביתֵוישֵאומריםֵ הייתהֵבהֵר 'ביתֵהאבןֵ'

ֵבעזרה,ֵראהֵבגמראֵדףֵמבֵעמודֵב.ֵ
ֵגללים17ֵֵ ֵביןֵֵכלי ֵבתורה ֵמוזכרים אינם

הכליםֵהמקבליםֵטומאהֵ)ויקראֵפרקֵיאֵ
פסוקֵכגֵובמדברֵפרקֵלאֵפסוקֵכ(.ֵנאמרֵ
ֵ'ככליֵ ֵב: ֵעמוד ֵסט ֵדף ֵמנחות במסכת

ֵבהמה ,ֵ ֵוכלים ֵמאבן שנעשוֵכלים
ֵטיטֵש ֵליבוןֵמאדמת ֵתהליך ֵעברו לא

אלאֵֵ,לשםֵחיזוקםֵבתוםֵעיצובםֵבאש

ֵֵ.17התייבשוֵבשמש
ֵ

ֵ,18כדיֵלהרחיקֵמדעתםֵשלֵהצדוקים

גלליםֵככליֵאדמהֵואיןֵמקבליןֵטומאה,ֵ
ֵוכליֵ ֵגללים ֵוכלי ֵאבנים ֵכלי ֵמר: דאמר

ֵטומֵ-ֵאדמה ֵמקבלין ֵמדבריֵאין ֵלא אה
ֵבמסכתֵ ֵסופרים...'. ֵמדברי ֵולא תורה
שבתֵדףֵנחֵעמודֵאֵ)שםֵֵמובאֵכבמסכתֵ
ֵהםֵ ֵגללים ֵשכלי ֵאומר ֵרש'י מנחות(
יֵָבָקרֵשעשוֵמהםֵכלים.ֵאתֵהמושגֵֵ ְצִפיע 
יֵַהָבָקרֵאנוֵמוצאיםֵבספרֵיחזקאלֵ ְצִפיע 
ֵלומדיםֵ ֵוממנו ֵטו ֵפסוק ֵד פרק
ַוֹיאֶמר בגלליםֵכחומרֵבעירהֵ: ֵשהשתמשֵו

ֶאת ְלֵָך הֵָנַתִּתֵי ְרא  ַלֵי י[ֵ-א  ְצִפיע  ]קריֵ: צפועֵי
יֵָהָאָדםְֵוָעִשיָתֵֶאתֵַלְחְמָךֵ ַהָבָקרֵַּתַחתֵֶגְלל 

יֶהם.ֵ)נוסיף: ֲֵעל 
ֵמאוסֵ .א ֵדבר ֵהוא ֵאדם ֵבגללי שימוש

ֵובזויֵ)ראהֵהמפרשיםֵבמקום(.
ֵגללים .ב ֵמקבליםֵֵכלי ֵאינם אומנם

ֵגלליםֵפוסל ֵכלי ֵכל אתֵֵטומאהֵאך
ֵהמקוה(.

היוֵכתֵשלֵיהודיםֵשלאֵקיבלוֵֵהצדוקים18ֵ
עליהםֵאתֵהתורהֵשבעלֵפהֵואמרוֵשעלֵ
הכהןֵהעושהֵאתֵהפרהֵהאדומהֵלהיותֵ

בניגודֵלחכמיםֵהמלמדיםֵֵ-טהורֵלגמריֵ
ֵתורהֵגםֵטבולֵיוםֵכשרֵלעשותֵ שמדין

ֵ ֵהאדומה ֵהפרה ֵיום'ֵאת ֵ'טבול )ראה
ֵעלהלן( ֵעג ֵדף ֵיבמות ֵבמסכת ֵ ֵאֵ. מוד

ֵהמילהֵ ֵשל ֵהנכון ֵהפירוש ֵאת לומדים
פסוקֵַהָטֹהרֵ֙)עליהֵנסמכיםֵהצדוקים(ֵשב

ֵַהְשִליִש֖יֵ ֵַביָֹּ֥ום ִ֔א ֵַעל־ַהָטמ  ֵַהָטֹהר֙ ְוִהָזָּ֤ה
ּוַביַֹ֣וםֵַהְשִביִעִ֑יְֵוִחְטאֹוֵַ֙ביַֹ֣וםֵַהְשִביִעִ֔יְֵוִכֶבֶ֧סֵ

ֶרב ֵָבָעַֽ ָּ֥ר ְֵוָטה  ֵַבַמִ֖ים ְֵוָרַחָּ֥ץ )במדברְֵֵבָגָדֶ֛יו
פרקֵיטֵפסוקֵיט(,ֵוכןֵרש'יֵמפרשֵבגמראֵ

ֵ ֵ'ַהָטֹהר֙ ֵ ֵמכללֵֵ-שם: ֵכאן ֵלך שטהרתי
ֵיוםֵ ֵטבול ֵכגון ֵאחר ֵלדבר ֵטמא שהוא

 



ר-ֹנֶפְךִעםִֵֵעְנָיָנאְֵדיֹוָמאמֵ ראשוןֵֵֵֵֵֵֵֵפרקֵ ִֵשְבַעתֵָיִמים      ֶאְסּת 
ֵאכֵ-דפיםֵבֵ

ֵ

ֵ
32 

לּוֵחכמיםֵ ק  והורוֵלעשותֵאתֵהפרהֵה 
ֵ ֵידי ֵעל ֵגם ֵטהורֵֵכהןהאדומה שאינו

ֵ ֵשהוא ֵאלא ֵיוםלגמרי וכדיֵֵֵ,19טבול

ביתֵהדיןֵהיהֵֵאלה,ֵלקייםֵדבריֵחכמים
ֵ ֵמטמא ֵֵכהןהאת ֵאתֵהמיועד לשרוף

אחרֵֵ,20בטומאתֵשרץֵהפרהֵהאדומה

ֵשמשֵֵכך ֵלערוב ֵלחכות ֵובלי מטבילו

ֵ.21אתֵהפרהֵהאדומהזהֵֵכהןשרףֵ

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ֵיעלהֵ ֵ]שאם ֵס"ד ֵדאי ֵלתרומה שטמא
בדעתך[ֵטהורֵממשֵ]שאםֵכוונתֵהתורהֵ

ֵ ֵלגמרי[ֵבמילה ֵטהור ֵהייתה 'ַהָטֹהר֙
[ֵ ֵמיניה ֵקרא ֵהזכירהֵלישתוק מדוע

ֵפעם ֵשהיה ֵֵהתורה ֵידענאֵטמא?[ ואנא
ֵקרייהֵ ֵחטאת ֵדהא ֵבפרה! ֵאסור דטמא

טהורֵכלֵדהוֵֵ-רחמנא!ֵאלאֵמאיֵטהורֵ
ֵטהורֵדכתיבֵ ֵיוםֵדמיקרי ֵטבול ואשכחן
ֵגםֵ ֵוכן ֵוטהר'. ֵבמים ֵורחץ ֵיד( )ויקרא

 לומדיםֵבדףֵמגֵעמודֵבֵלהלן.ֵ
'טבולֵיום'ֵהואֵאדםֵ)לאֵרקֵכהן(ֵשטבל19ֵֵ

ֵהכתובותֵ ֵהטומאות ֵמאחת לטהרתו
אףֵטבילתוֵֵאינוֵנטהרֵלכלֵבתורהֵועלֵ

דברֵוענייןֵאלאֵעדֵשתשקעֵהשמש.ֵעדֵ
ֵרקֵ ֵטהור ֵהוא ֵטבילתו, ֵולמרות אז,
לחוליןֵ)שאינוֵמטמאֵחפציֵחוליןֵשנוגעֵ

ֵשני ֵולאכילתֵמעשר ֵ ֵהואֵֵ-ֵבהם( אבל
ֵותרומהֵ ֵקדשים ֵלעניין ֵטמא עדיין
הואֵ אסוֵר וכֵן באכילתםֵ, )בנגיעהֵבהםֵאֵו
בכניסהֵלביתֵהמקדש(.ֵבשקיעתֵהשמשֵ
מסתייםֵהיוםֵשבוֵהטמאֵטבלֵונשלמתֵ
טהרתו.ֵגםֵהכליםֵלאפרֵהפרהֵהאדומהֵ

 היוֵכולםֵטבוליֵיום..
פרשתֵשמיני20ֵ פרקֵיאֵנאמרֵבספרֵויקראֵ, ,ֵ

ֵכטפסו ֵַבֶשֶ֖רץֵ-קים ִ֔א ֵַהָטמ  ֵָלֶכם֙ ֵ'ְוֶזָּ֤ה ל:
ֵַעל ַ֣ץ ְֵוַהָצָּ֥בֵ-ַהֹשר  ְֵוָהַעְכָב֖ר ֵַהֹחֶָּ֥לד ָהָאִֶ֑רץ
הּו: ְֵוַהֹחֶ֖מטְֵֵלִמינ ַֽ ְֵוַהְלָטָאִ֑ה ְֵוַהֹכַ֖ח ְוָהֲאָנָקָּ֥ה

ֵשרציםֵ ֵמשמונה ֵאחד ֵכל ֶמת:' ְוַהִּתְנָשַֽ
אלהֵמטמאֵרקֵכשהואֵמתֵורקֵכשהואֵ

ֵבחיי ֵמטמא ֵלא ֵשרץ ֵכשהואֵֵולח. ולא

ֵעמודֵבֵדףֵב

שלֵֵיוחנןֵלומדֵאתֵמקורֵהפרישהֵרבי
ֵֵהגדולֵכהןה ֵאתֵֵכהןהושל העושה

ֵאדומה ֵאתֵֵהפרה ֵמשה ֵשל מציוויו
ֵמביתםֵאהרן ֵלפרוש ֵפתחֵֵובניו אל

לפניֵתחילתֵֵ-ֵשבעהֵימיםלֵאוהלֵמועד
לחנוכתֵ הקרבתֵהקרבנותֵביוםֵהשמינֵי

22ֵהמשכן .-ֵֵ ֵנקראים ֵאלו -ימיימים

ם ֵֵֵ,23המילואי ֵכמוֵֵרביואומר יוחנן:

כליםֵהנוגעיםֵ השרץֵמטמאֵאדםֵאֵו יבשֵ.
בו.ֵהשיעורֵבגופםֵאוֵבדמםֵכדיֵלטמאֵ

איברֵשלםֵשלֵשרץֵ מטמאֵֵ-הואֵכעדשהֵ.
 בכלשהוא.

ֵלהרחיק21ֵֵֵ ֵהייתה ֵחכמים ֵמטרת כאמור
בניגודֵלדעתֵֵ-שפירשוֵֵמדעתֵהצדוקים

ֵ ֵלפניֵ–חכמים ֵשטבל שריפתֵֵשהכהן,
ֵרקֵהפרהֵהאדומה ֵלעשותה ֵיהיהֵכשר ,

כלֵטובלֵשעליוֵֵ-לאחרֵערובֵהשמשֵ כדיֵן
לחכותֵעדֵערובֵשמשו.ֵבמעשהֵזהֵביתֵ
ֵבלבדֵ ֵקצר ֵלזמן ֵהכהן ֵאת ֵטימא הדין

ֵזמן ֵלעסוקֵֵולאחר ֵהכהן ֵהמשיך זה
ֵבעשייתֵהפרהֵהאדומה.

ֵבהקר22ֵֵ ֵהנשיאים ֵחנכו ֵהמשכן בתֵאת
מנחה,ֵבהקטרתֵקטורת,ֵבהעלאתֵעולהֵ

 ובהקרבתֵחטאתֵושלמים.
ֵלג23ֵֵ ֵפסוקים ֵח, ֵפרק ֵויקרא לד:ֵ-ספר

ְצאּוִֵשְבַעתֵָיִמיםֵ דֵֹלאֵת  'ּוִמֶפַתחֵֹאֶהלֵמֹוע 
ִֵשְבַעתֵ ִֵכי יֶכם ִֵמֻלא  י ְֵימ  ְֵמֹלאת ֵיֹום ַעד
ֵַכֲאֶשרֵָעָשהֵַביֹוםֵ ָיִמיםְֵיַמל אֵֶאתֵֶיְדֶכם:

ִֵצּוֵָ יֶכם:'.ֵַהֶזה ֲֵעל  ר ְֵלַכפ  ֵַלֲעֹשת ֵה' ה
פסוקיםֵאלהֵמדבריםֵעלֵציוויוֵשלֵמשהֵ
ֵשבעהֵ ֵמביתם ֵלפרוש ֵובניו ֵאהרן את
ימיםֵלפניֵתחילתֵהקרבתֵהקרבנותֵביוםֵ

ֵהמשכן ֵלחנוכת ֵנצטווהֵהשמיני ֵמשה .
ֵה ֵקרבנות ֵאת ֵשהיוֵ-להקריב 'מילואים'

ֵאתֵ ֵלמשוח ֵהמשכן, ֵלהקמת מיוחדים
ֵ'ימיֵאה ֵשבעת ֵלאחר ֵורק ֵוכו' ֵובניו רן

ֵאדרהמילואים ֵמכ'ג ֵר'חֵניסןֵ', ֵהיוֵעד ,
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ֵכהניםובניוֵהֵאהרןהייתהֵפרישתֵאזֵש
לפניֵשהתחילוֵֵ-מביתםֵלשבעהֵימיםֵ

ֵ ֵלהקריב ֵהשמיניאת ֵביום ֵהקרבנות

ֵעלינוֵלעשותגםֵכך24ֵֵלחנוכתֵהמשכן

שנאמרֵשםלדורות ַכֲאֶשרֵָעָשהֵַביֹוםֵ':ֵֵ,
ֵ ִֵצָּוה יֶכםֵה'ַהֶזה ֲֵעל  ר ְֵלַכפ  :ֵ'ַלֲעֹשת

ֵפרהֵ-ֵ'ַלֲעֹשת' ֵמעשי 25ֵאלו ר', ֵ-ֵ'ְלַכפ 
ֵֵ.כיפוריםהאלוֵמעשיֵיוםֵ

ֵ

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
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ֵלעבודתֵ ֵכשרים ֵהכהנים ֵובניו אהרן
ֵלרביֵהמשכן ֵמניין ֵמבארת ֵגם ֵהגמרא .
ֵַלֲעֹשת'-יוחנןֵש ִֵצָּוהֵה' נדרשֵעלֵפרהֵֵ-'
ֵ.אדומה

ֵבעלי24ֵֵֵ ֵהיו ֵובניו ֵאהרן ֵהמילואים בימי
ֵששימשֵ ֵהיחיד ֵומשהֵהיהֵהכהן הקרבן

ֵהמילואים ֵשימשֵבכלֵשבעתֵימי ֵאהרן ,
 רקֵמהיוםֵהשמיניֵוהלאה.

הפרהֵהאדומהֵהראשונהֵנשרפהֵעלֵידי25ֵֵ
קמתֵמשהֵרבנוֵבשניֵבניסן,ֵיוםֵלאחרֵה

ישראלֵלקראתֵ לטהרֵאתֵבנֵי כדֵי המשכןֵ,
.ֵבניֵישראלֵלאֵנטהרוֵעדֵהקרבתֵהפסח

יוםֵזהֵמשוםֵשההזאהֵהמטהרתֵצריכהֵ
להיעשותֵאלֵנוכחֵפניֵאהלֵמועדֵכנאמרֵ
ֵיטֵ ֵפרק ֵחוקת, ֵפרשת ֵבמדבר, בספר
ִֵמָדָמּ֖הֵ ֶ֛ן ֵַהֹכה  ֵֶאְלָעָזֶ֧ר ֵ'ְוָלַקִ֞ח ֵד: פסוק

ֵוְֵ ֶ֛דְֵבֶאְצָבעִֹ֑ו ֶהל־מֹוע  ֵֹאַֽ ֶ֧י ְֵפנ  ֵֶאל־ֹנַַ֨כח ִהָזִ֞ה
יםֵ' מצווהֵשניתןֵֵ–ִמָדָמּ֖הֵֶשַָּ֥בעְֵפָעִמַֽ וזוהֵי

ֵנאמרֵ לקיימהֵרקֵלאחרֵהקמתֵהמשכן.
במסכתֵגיטיןֵסוףֵדףֵסֵעמודֵאֵותחילתֵ
עמודֵב:ֵ'דאמרֵרביֵלוי:ֵשמונהֵפרשיותֵ
נאמרוֵביוםֵשהוקםֵבוֵהמשכן,ֵאלוֵהן:ֵ

ֵו ֵלוים, ֵופרשת ֵכהנים, פרשתֵפרשת
ֵופרשתֵ ֵופרשתֵשילוחֵטמאים, טמאים,
ֵופרשתֵ ֵיין, ֵשתויי ֵופרשת ֵמות, אחרי

ֵופרשתֵפרהֵאדומה ֵומפרשֵשםֵנרות, ,'
לפיֵשביוםֵֵ-רש'י:ֵ'ופרשתֵפרהֵאדומהֵ

ֵנטהריןֵ ֵלהיות ֵהפרה ֵנשרפה המחרת
ֵלעשותהֵ ֵיכלו ֵלא ֵלכן ֵוקודם לפסחיהן
ֵדבעינןֵוהזהֵאלֵנכחֵפניֵאהלֵמועד,ֵוהכי
ֵבאחדֵ ֵירושלמי: ֵמגילה ֵבמסכת אמרינן
ֵנשרפהֵ ֵלו ֵושני ֵהמשכן ֵהוקם בניסן

ֵבענייניֵ ֵמקיף ֵבאופן ֵדנה הגמרא
בשבעתֵֵמביתוֵהגדולֵכהןההפרשתֵ

ֵ ֵיום ֵשלפני וכיצדֵֵכיפוריםההימים

ֵ.26לומדיםֵזאתֵמהתורה
ֵ
ֵרבימביתֵמדרשוֵשלֵהתנאֵישֵראיהֵֵ

גםֵֵשווהֵגזירהניתןֵללמודֵשֵישמעאל
ֵ)בשורשֵהמילה(,ֵֵהשונותֵמיליםיֵתמש

27ֵֵןבכתיבת ומובןֵבעלותֵמשמעותֵאך

 הפרה'.ֵ
בדףֵדֵעמודֵאֵהגמראֵאומרת:ֵ...'שבעת26ֵֵ

ֵכהןֵ ימיםֵקודםֵיוםֵהכיפוריםֵמפרישין
ֵפרהדריןֵגדול ֵללשכת ֵוכשםֵמביתו ,

ֵכהןֵ ֵמפרישין ֵכך ֵגדול ֵכהן שמפרישין
ללשכהֵשעלֵפניֵהבירהֵהשורףֵאתֵהפרהֵ
 צפונהֵמזרחה...'.

ֵשווה27ֵֵ ֵ)דרכיֵֵגז ירה ֵמהמידות ֵאחת היא
)נכתבֵגםֵֵהלימוד(ֵשהתורהֵנדרשתֵבהן

ֵשוה'( ֵ'גזרה ֵמוצאים ֵןאף ֵשוה' .ֵ'גזירה
ֵמילהֵ ֵאו ֵביטוי ֵבתורה ֵמופיע כאשר

ניתןֵללמודֵֵ-דומיםֵבשניֵענייניםֵשוניםֵ
ֵהאחדֵעלֵ ֵשבענין ֵשצריךֵאתֵהדין הדין

ֵהראשֵ ֵהעיקרון ֵהשני. ֵבענין להיות
ֵשווה ֵגזירה ֵבלימוד ֵ'איןֵֵוראשון קובע:

ֵאלאֵאםֵכןֵ ֵגזירהֵשוהֵמעצמו אדםֵדן
נּוֵ...'ֵ ְלמדֹוֵמרבוֵורבוֵמרבוֵעדֵֹמֶשהֵַרב 
ֵד'הֵ )רש'יֵבמסכתֵסוכהֵדףֵיאֵעמודֵב,
ֵשווהֵ ֵבגזירה ֵנוסף ֵעיקרון ֵילפינן'(. 'לא

ןֵלעקורֵאתֵהפשטֵשלֵהמילהֵהואֵשאי
ֵאתֵ ֵ)ראה ֵשווה ֵבגזירה ֵדנים אותה
ֵאֵ ֵעמוד ֵכד ֵדף ֵיבמות ֵבמסכת הלימוד
וברש'יֵד'הֵ'ואפיקתיה'ֵשהיוצאֵמןֵהכללֵ
הזהֵהואֵַבִיבּוםֵהנלמדֵעלֵהפסוקֵ'ְוָהָיִׁ֗הֵ

ִ֔דֵָיקּ֕וםֵַעל ל  ִ֑תֵ-ַהְבכֹורֲֵ֙אֶשַ֣רֵּת  ָּ֥םֵָאִח֖יוֵַהמ  ש 
א ֵמִֵ-ְוֹלַֽ ְֵשמֹ֖ו ֵבמסכתִֵיָמֶחָּ֥ה ל'(. ִיְשָרא ַֽ

תֹותֵדףֵהֵעמודֵאֵמדגישהֵהגמרא,ֵעלֵ ָכר 
ש אמוראיםֵ, דברֵי גזירהֵשוהֵ-ידֵי 'אלֵתהֵי

ֵינאיֵ ֵ'א''ר ֵמובאֵשם: ֵוכך קלהֵבעיניך!'
ֵבעיניךֵ ֵגזירהֵשוהֵקלה ֵתהי לעולםֵאל
שהריֵפיגולֵאחדֵמגופיֵתורהֵולאֵלימדוֵ
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ֵ-28ֵ'ִביָאה'-וֵ'ִשיָבה'כמוֵהמיליםֵֵ,זהים
למילהֵֵזההשאיןֵבתורהֵמילהֵבתנאיֵ
ֵ ֵממנה ֵהאנו ֵאת ֵללמוד ֵגזירהבאים
ֵֵ.שווה

ֵדףֵגֵעמודֵאֵ

ֵלדוןֵ ֵרבות ֵאפשרויות ֵדוחה הגמרא
ר'אתֵהמילהֵ ֵיוםֵֵ'ְלַכפ  שלאֵלעניין

29ֵֵֵכיפוריםה ֵהפרשת ֵלענין ֵכהןהוכן

יוםֵֵהגדול בשבעתֵהימיםֵשלפנֵי מביתֵו
כךֵלמשלֵדוחהֵהגמראֵאתֵֵהכיפורים.

עלֵֵ'לכפר'האפשרותֵלדרושֵאתֵהמילהֵ

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ֵא''רֵסימאיֵ הכתובֵאלאֵמגזירהֵשוה...',
ֵתהי ֵבעיניךֵֵלעולםֵאל גזירהֵשוהֵקלה

שהריֵ'נותר'ֵאחדֵמגופיֵתורהֵולאֵלימדוֵ
ֵאביי ֵאמר ֵשוה..', ֵמגזירה ֵאלא ֵהכתוב
ֵבעיניךֵ ֵגזירהֵשוהֵקלה ֵתהי לעולםֵאל

תורה גופֵי הֵן הֵן מאנוסתֵו בתֵו ולאֵֵשהרֵי
ֵרב ֵאמר ֵמג''ש...', ֵאלא ֵהכתוב ֵלימדה

ֵבעיניך,ֵאשי ֵגזירהֵשווהֵקלה ֵתהי ֵאל :
ֵולאֵ ֵתורה, ֵגופי ֵהן ֵהן ֵנסקלים שהרי

ֵלימדהֵהכתובֵאלאֵמגזירהֵשווה...'
ֵו28ֵֵ ֵ'ִשיָבה' ֵהמילים הואֵֵ'ִביָאה'-מקור

ֵידֵ ֵפרק ֵויקרא בפסוקיםֵסמוכיםֵבספר
ְוָרָאהֵ ַביֹוםֵַהְשִביִעֵי ְוָשבֵהכהֵן 'ֵ פסוקֵלטֵ:
ֵופסוקֵ ֵַהָבִית:' ְֵבִקיֹרת ֵַהֶנַגע ֵָפָשה ְוִהנ ה
ֵַהֶנַגעֵ ֵָפָשה ְֵוִהנ ה ְֵוָרָאה ֵהכהן ֵ'ּוָבא מד:
למרותֵששורשֵהמילהְֵוָשבֵהואֵ ַבָבִית...'ֵ.

ֵ ֵהמילה ֵושורש ֵב.ו.א.,ֵש.ו.ב ֵהוא ּוָבא
ֵבשניֵ ֵמשמעות ֵאותה ֵלשתיהן עדיין
ֵאלֵ ֵהכהן ֵשל ֵחזרתו ֵתיאור הפסוקים:
ֵקודםֵ ֵימים ֵשבעה ֵהביתֵשראה ֵ-אותו
ֵלדרושֵאתֵהדיניםֵשנאמרוֵ ֵאפשר ולכן

ֵבפסוקֵהראשוןֵעלֵהפסוקֵהשני.
ר'29ֵ ַכֲאֶשרֵָעָשהֵַביֹוםֵֵהמילהֵ'ְלַכפ  שבפסוקֵ:

ֵַלֲעֹשתְֵלכֵַ יֶכםֵ)ויקראֵַהֶזהִֵצָּוהֵה' רֲֵעל  פ 
 פרקֵחֵפסוקֵלא(.

ֵלהביא30ֵֵֵ ֵחייב ֵאדם ֵכל ֵהרגלים ִבְשלֹוש
ֵשלמיֵשלמיםֵקרבן ,ֵחגיגה-הנקרא

,ֵאףֵשיוםֵזהֵנחשבֵלרגלֵשמיניֵעצרת
ֵלדיני ֵעצמו ֵקש'פזֵבפני ֵמשוםֵ'ר ב,

ֵבענייןֵ ֵהסוכות ֵלחג ֵמקושר שהוא

ֵ.30חגיגהֵהבאתֵקרבן
ֵ

ֵפז ֵקש'דיני ֵעצרתֵנחשב31ֵֵב'ר ששמיני

ֵ:בפניֵעצמוֵלגביהםֵרגל

בשמיני32ֵֵםכהניהֵשמשמרותמשוםֵֵ:פיס
היוֵמטיליםֵפיסֵעלֵהקרבתֵכןֵעצרתֵ

בחגֵֵכהניםמשמרותֵהואילוֵהקרבנות,ֵ
ֵכ ֵעשו ֵלא ֵהסוכות ֵן, ֵאחתֵאלא כל

ֵהקריבהֵ ֵהמשמרות ֵוארבע מעשרים
ֵעלֵפיֵתור.ֵאתֵקרבנותֵהחג

ֵהרגלֵ ֵשל ֵהראשון ֵטוב ֵביום ולהקריבו
)אךֵבדיעבדֵאפשרֵלהקריבוֵבאחדֵמימיֵ

ֵרגל ֵנאמרֵבשמואותו ֵפסוקֵ(. תֵפרקֵכג
ְֵרָגִלִ֔ים ֵָשֹלַ֣ש ֵפירושֵֵיד: ה. ֵַבָשָנַֽ ִֵל֖י ָּתֹחָּ֥ג
ֵרגלים ֵמפרשֵֵהמילה ֵרש"י היאֵפעמים.
פעמיםֵוכןֵ)במדברֵכבֵכח(ֵֵ-שם:ֵ"רגליםֵ

ָשֹלַ֣שְֵרָגִלִ֔יםֵֵכיֵהכיתניֵזהֵשלשֵרגלים".
ֵפסח,ֵ ֵהחגים: ֵלשלושת ֵכולל ֵשם הוא

שביתֵהמקדשֵהיהֵש בזמֵן בועותֵוסוכותֵ.
ֵלירושליםֵ ֵאלה ֵבחגים ֵעולים ֵהיו קיים
ככתובֵָשֹלַ֣שְֵרָגִלִ֔יםֵָּתֹחָּ֥גֵ בהֵאתֵהחֵג לחוֵג
ִֵשְבַעַ֣תֵ ִֵּתְשֹמר֒ ֵַהַמצֹות֘ ֵֶאת־ַחַ֣ג ה: ֵַבָשָנַֽ ִל֖י
֙דֵ ְֵלמֹוע  ִֵצִּויִתִָׁ֗ך ֲאֶשַ֣ר ֵַכַֽ ֵַמצֹּ֜ות ֵֹּתאַכַ֨ל ָיִמים֩

ֵכִֵ ָאִבִ֔יב ֵָהַֽ ְֵוֹלא־ֹחֶַ֣דש ִֵמִמְצָרִִ֑ים ֵָיָצַ֣אָת י־בֹ֖ו
ַ֣יֵַמֲעֶשִ֔יָךֵ ם:ְֵוַחָּ֤גֵַהָקִצירִֵ֙בכּור  יָקַֽ י ָראָּּ֥וֵָפַנ֖יֵר 
ַ֣אתֵַהָשָנִ֔הֵ ָאִסףְֵ֙בצ  ָהַֽ ֲאֶשָּ֥רִֵּתְזַר֖עֵַבָּׂשֶדִ֑הְֵוַחֵָּ֤ג
ֵָשֹלָּ֥שֵ ה: ִֵמן־ַהָּׂשֶדַֽ ת־ַמֲעֶש֖יָך ֵֶאַֽ ְבָאְסְפָךָּ֥

ֵי ָראֵֶ ֵַבָשָנִ֑ה ֖יְֵפָעִמ֖ים ֵֶאל־ְפנ  ֵָכל־ְזכַּ֣וְרָךִ֔ ה֙
ֵיז(.-ָהָאֹדָּ֥ן׀ֵה'ֵ)בשמותֵפרקֵכגֵפסוקיםֵיד

פיס31ֵ תיבותֵשלֵ: זמןפז'רֵקש'בֵהםֵראשֵי ,ֵֵ,
 כמפורטֵבהמשך.ֵ-,ֵשיר,ֵברכהֵ,ֵקרבןרגל

הכהניםֵששירתוֵבמקדשֵחולקוֵלעשרים32ֵֵ
ֵחולקהֵ ֵמשמרת ֵכל ֵמשמרות. וארבע

ֵביתֵאב ֵלכל ֵאב. ֵיוםֵֵלשבעהֵבתי היה
קבועֵבשבועֵבוֵשירתֵבמקדש.ֵלכלֵביתֵ

 אבֵהיהֵראשֵביתֵאב.
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גםֵֵ'שהחיינו'כיםֵברכתֵשמברֵמשוםֵ:זמן
ֵבשמיניֵעצרת.

ֵרגל ֵעצרת: ֵלענייןֵֵשמיני ֵרגל נחשב

ֵ.33הזכרתוֵבתפילותֵובברכתֵהמזון

ֵשֵ:קרבן ֵמקריביםֵמשום ֵעצרת בשמיני
ֵפרֵאחדֵושבעהֵכבשיםֵ רקֵאילֵאחד,
ֵקרבנותֵרב ֵהסוכותֵהיו ֵבחג יםֵואילו

ֵבכלֵיום,ֵ
עצרתֵהיהֵשירֵשלֵלשמיניֵמשוםֵש:ֵשיר

ֵחגֵ ֵמעניין ֵבעניינו ֵושונה ֵמשלו יום
ֵהסוכות,ֵ

ֵֵ:ברכה ֵאת ֵמברכים ֵשבו -ִבְרַכתמשום
ֵהמלך.

ֵדףֵגֵעמודֵב

ֵ ֵמהֵֵורביֵיאשיהֵרבינחלקו יונתן
ֵהתורה ֵֵכוונת ֵ'ַקח־ְלְָ֠ך'כשאמרה

ֵהמשח ֵבשמן ֵשנאמר ֵבפסוק ְוַאָּתַ֣הֵה
ַ֣שֵ ֲֵחמ  ֵָמר־ְדרֹור֙ ֵֹראש֒ ְֵבָשִמַ֣ים ַקח־ְלָך֘
ֲֵחִמִשַ֣יםֵ ֵַמֲחִציתֹ֖ו ְֵוִקְנָמן־ֶבֶָּ֥שם אִֹ֔ות מ 

ִים 34ֵּוָמאָתִִ֑יםֵּוְקנ ה־ֹבֶ֖שםֲֵחִמִשָּ֥יםֵּוָמאָתַֽ
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ֵקש'ב33ֵֵֵ ֵפז'ר ֵד'ה ֵבתוס' ֵר'ת ֵשיטת וראה
ֵ'רגל ֵללוןֵשמבאר ֵהאדם ֵכחיוב '

ֵ ֵבשמיני ֵבלינהֵבירושלים ֵדי ֵולא עצרת
ֵמבארֵ ֵ'ברכה' ֵואת ֵהסוכות, ֵבחג שלן

ֵעצרת ֵשמיני ֵהמזוןֵֵכהזכרת בברכת
ֵובתפילה.

 שמותֵפרקֵלֵפסוקֵכב34ֵ
שמותֵפרקֵל,ֵפסוקֵלד:ֵַוֹיאֶמרְֵ֩יֹהָוַ֨הֵֶאל־35ֵ

ְֵוֶחְלְבָנִ֔הֵ ֶ֙לת֙ ֵַסִמִׁ֗יםֵָנָטָּ֤ף׀ֵּוְשח  ֹמֶשּ֜הֵַקח־ְלָךַ֣
ה:ַסִמ֖יםֵּוְלֹבָנַ֣  הֵַזָכִ֑הֵַבָּ֥דְֵבַב֖דִֵיְהֶיַֽ

ֵֶכִֶ֔סף36ֵֵֵ ֹוְצֹרַ֣ת ֲֵחצַֽ י֙ ְֵשּת  ְֵלָךִׁ֗ ַ֣ה ֲֵעש  שבפסוק:
ָדִ֔הֵ ע  ְלָךְֵ֙לִמְקָרַ֣אֵָהַֽ ִמְקָש֖הֵַּתֲעֶשַ֣הֵֹאָתִ֑םְֵוָהיֵָּּ֤ו
ֹותֵ)במדברֵפרקֵיֵפסוקֵ ַמֲחנַֽ ַהַֽ ּוְלַמַס֖עֵֶאתֵ־
ָּ֤הֵ ֲֵעש  ֵֶאל־ֹמֶשִׁ֗ה ְֵיֹהָוּ֜ה ֵַוֹיַ֨אֶמר ֵובפסוק: ב(,

ִ֑סְֵוָהָיהֵָ֙כל־ַהָנשִּ֔וְךְֵלָך֙ ֵָשָרִ֔ףְֵוִשָּ֥יםֵֹאתֹ֖וֵַעל־נ 

ם ֵהסמי ֵמה35ֵובקטורת ֵנחלקו ֵוכן ,

ַ֣הְֵלָךִׁ֗'כוונתֵהתורהֵכשאמרהֵ ֵ:36'ֲעש 
ֵהֵ'ַקח־ְלְָ֠ך'ֵיאשיה:ֵר'ל .א ֵ–כוונהֵ'משלך'

ֵאותםֵ ֵוהאיל ֵשהפר ֵהיינו, 'מכספך',
ִיָקנּוֵֵכיפוריםביוםֵהֵהגדולֵכהןהמקריבֵ
הגדולֵולאֵמכספיֵהצבורֵֵכהןהמכספיֵ

בדיוקֵכמוֵשהפרֵוהאילֵהיוֵקרבנותֵֵ-
ַ֣הְֵלָךִׁ֗'יחידֵשלֵאהרן,ֵועלֵהמיליםֵ ֵ'ֲעש 

שכוונתֵהתורהֵהיאֵֵיאשיהֵרביאומרֵ
ֵהחצוצרותֵ ֵאת ֵיעשה ֵרבנו שמשה

ֵמכספו.ֵ
ֵשנכתבֵיונתןֵר'ל .ב ֵבתורה ֵמקום ֵבכל :

ֵֵ'ַקח־ְלְָ֠ך' ְֵלָךִֵׁ֗'או ַ֣ה ֵמכספיֵֵ'ֲעש  הכוונה
ֵימיֵ ֵשל ֵלקרבנות ֵפרט הצבור

ֵהֵהמילואים ֵיום שחייבֵֵכיפוריםושל

 ֵ.37להביאֵמשלֵעצמו

ֵ
ֵ ֵנחלקו ֵיונתןֵורביֵיאשיהֵרבילא

ֶלּ֜יָך'הכתובֵשאמרֵֵשכוונת א  ֵ-38ֵ'ְוִיְקחֵַּ֨ו

ֵשלֵצבור.ֵשהלקיחהֵהיאֵמ
ֵ
ֵלויֵ ֵבן ֵיהושע ֵישמעאלֵורביֵרבי

יֵ)במדברֵפרקֵכאֵפסוקֵח(. ְֵוָרָאָּ֥הֵֹא֖תֹוֵָוָחַֽ
ֵש37ֵֵ ֵמודים ֵלאהרןֵ-הכל ֵשנאמר ַקח־ְלְָ֠ך,

ֵבאֵ ֵהוא ֵשמשלו ֵהמילואים, בקרבנות
ל־ ַוֹיַ֣אֶמרֵֶאַֽ בֵ: כנאמרֵבספרֵויקראֵפרקֵטֵ,

ֵֶבן־ָבָקֶ֧ ֶַ֣גל ֵע  ֵַקח־ְלְָ֠ך ְֵוַאִָּ֥ילֵַאֲהֹרִׁ֗ן ְֵלַחָטֶ֛את ר
ָּ֥יֵה'. ֖בִֵלְפנ   ְלֹעָל֖הְֵּתִמיִמִ֑םְֵוַהְקר 

עלֵשמןֵהמאורֵנאמרֵבספרֵשמותֵפרק38ֵֵ
ִׁ֗לְֵוִיְקחַּ֨וֵ ַ֣יִֵיְשָרא  כז,כ:ְֵוַאָּתִ֞הְֵּתַצֶּוַ֣ה׀ֵֶאת־ְבנ 
֖רֵ ֶלּ֜יָךֵֶשֶַ֣מןֵַזִָּ֥יתֵָזְֶ֛ךֵָכִת֖יתֵַלָמאִֹ֑ורְֵלַהֲעֹלָּ֥תֵנ  א 

ֵאדומה ֵפרה ֵועל יד: ֵבספרֵֵָּתִמַֽ נאמר
ֹזֵ֚אתֵֻחַקַ֣תֵַהּתֹוָרִ֔הֲֵאֶשר־ במדברֵפרקֵיט,בֵ:
ִׁ֗לְֵוִיְקחַּ֣וֵ ַ֣יִֵיְשָרא  ַ֣ר׀ֵֶאל־ְבנ  אֹמִ֑רֵַדב  ִצָּוָּ֥הֵה'ֵל 
ין־ָבּ֙הֵ ֵא ַֽ ֲֵאֶשָּ֤ר ְֵּתִמיָמִׁ֗ה ֲֵאֻדָמּ֜ה ֵָפָרַ֨ה ֶליָך֩ א 

ל: ֵמִּ֔וםֲֵאֶשֶ֛רֵֹלא־ָעָלָּ֥הֵָעֶל֖יָהֵֹעַֽ
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ֶשַהַהְפָרָשה39ֵֵ'לעשות'לומדיםֵמהמילהֵ
ֵ ֵהאדומהֵֵכהןהשל ֵהפרה ֵאת העושה

ֵמהתורה ֵֵ,היא ֵאומרֵֵרביואילו יוחנן
ֵהפרהֵֵכהןהֵֶשַהְפָרַשת ֵאת העושה
ֵ ֵואינהֵהאדומה ֵבלבד ֵמעלה היא

ֵ.40מהתורה

ֵ
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ָעָשהֵַביֹוםֵַהֶזהִֵצָּוהֵה'ֵֵשבפסוק:ֵ'ַכֲאֶשר39ֵ
יֶכם'ֵ)ויקראֵפרקֵחֵפסוקֵ רֲֵעל  ַלֲעֹשתְֵלַכפ 

 לד(.
ֵהוא40ֵֵֵ ֵיוחנן ֵרבי ֵשל ֵשנימוקו מפרשים

הקולאֵ היאֵחומרהֵלאחֵר שהפרשתֵהכהֵן

ֵ ֵנחלקו ֵלוילא ֵבן ֵיהושע ֵורביֵרבי
ֵ ֵעם ֵֶשַהְפָרַשתֵיוחנןֵרביישמעאל

ֵרקֵֵהגדולֵכהןה ֵאלא ֵמהתורה היא
ֵלויש ֵבן ֵיהושע ישמעאלֵֵורביֵרבי

ֵרביואילוֵֵ'לכפר'לומדיםֵזאתֵמהמילהֵ

ֵלומדֵזאתֵ ֵ'לעשות'ֵמהמילהגםֵיוחנן
ֵ.'לכפר'מהמילהֵגםֵו

ֵ

(ֵ ֵלהקל( ֵלעשותֵהמגמה ֵהקלו שחכמים
אתֵהפרהֵהאדומהֵעלֵידיֵכהןֵטבולֵיוםֵ

הואֵעיקרֵהדיֵן שכֵך בפרהֵ)ראהֵולאֵמפנֵי
ר-ֹנֶפְך ֵלעילֵדףֵבֵעמודֵא(. ֶאְסּת 



ר-ֹנֶפְךִעםִֵֵעְנָיָנאְֵדיֹוָמאמֵ ראשוןֵֵֵֵֵֵֵֵפרקֵ ִֵשְבַעתֵָיִמים      ֶאְסּת 
ֵאכֵ-דפיםֵבֵ

ֵ

ֵ

37 

ֵדףֵדֵעמודֵא
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41ֵֵ לדעתֵרישֵֵ–)שמותֵפרקֵכדֵפסוקֵטז(
ֵשנאמר:ֵֵלקיש ֵמשה ֵאת ֵכיסה הענן

ָעָנ֖ן. ָּ֥הּוֵֶהַֽ ֵַוְיַכס 
 ראהֵבהרחבהֵלעילֵבדףֵבֵעמודֵב.42ֵ
בימיֵהמילואיםֵלאֵהיוֵעדייןֵמיֵחטאת43ֵֵ

כיֵהפרהֵהאדומהֵהראשונהֵנעשתהֵעלֵ
ֵהמילואים ֵימי ֵאחרי ֵמשה ֵב'ֵידי ֵביום ,

שהואֵיוםֵלמחרתֵהיוםֵהשמיניֵֵ-בניסןֵ
ֵ.למילואים

ֵֵבארבעהֵדבריםֵנחלקוֵרביֵיוחנןֵורישֵלקיש
 ביוםֵהכיפורים:ֵבענייןֵפרישתֵהכהןֵהגדול

ֵלרישֵלקיש ֵלר׳ֵיוחנן
ארבעתֵהדבריםֵ
 שבמחלוקת

ֵלמחנהֵ ֵשנכנס ֵלפני ֵמשה מפרישת
בהרֵסיני,ֵלפיֵשנאמר:ֵַוִיְשֹכָּ֤ןֵֵשכינה
ָעָנ֖ןֵ-ַעלֵה'-ְכבֹוד ֵֶהַֽ ָּ֥הּו ֵַוְיַכס  ִֵסיַנִ֔י ַהַ֣ר

ֵֶאל ֵַוִיְקָרֶ֧א ֵָיִמִ֑ים ֶַ֣שת ֵַביָֹּ֥וםֵ-ש  ֹמֶשֶ֛ה
ן ָעָנַֽ ֵֶהַֽ ִֵמּתָֹּ֥וְך ֵפסוקֵזה41ַהְשִביִע֖י ֵלפי .ֵ

ֵורקֵ ֵימים ֵשישה ֵבענן ֵכוסה משה
ביוםֵהשביעיֵה'ֵקראֵלמשהֵולכןֵישֵ
ֵ-ללמודֵ'שכלֵהנכנסֵבמחנהֵשכינהֵ

מכאןֵישֵללמודֵֵ-טעוןֵפרישתֵששה'ֵ
ֵהגדול ֵהכהן ֵהכיפוריםֵֵשגם ביום

ֵלקדשֵ ֵכניסתו ֵלפני ֵפרישה טעון
ֵהקדשים.

ֵשאזֵ ֵכפי ֵהמילואים: מימי
ֵובניוֵ ֵאהרן ֵפרישת הייתה

ֵלשבעהֵהכ ֵמביתם הנים
ֵ ֵשהתחילוֵֵ-ימים לפני

ֵאתֵהקרבנותֵביוםֵ להקריב
ֵ–42ֵהשמיניֵלחנוכתֵהמשכן
ֵהגדול ֵהכהן ֵגם ביוםֵֵכך

הכיפוריםֵטעוןֵפרישהֵלפניֵ
ֵכניסתוֵלקדשֵהקדשים.

מהיכןֵ .א
לומדיםֵ
אתֵחיובֵ
ֵהפרישה

ֵשישהֵימים ֵשבעהֵימים
לכמהֵ .ב

ימיםֵ
ֵפורש

ֵלהיכנסֵ ֵעתיד ֵהגדול ֵשהכהן משום
ֵהנכנסֵבמחנהֵ ֵו'כל לקדשֵהקדשים,

ֵטעוןֵפרישתֵששה'.ֵ-ֵשכינה

ֵהגדול ֵהכהן ֵשמא ֵהחשש
ֵעלֵ ֵיבוא ֵאם ֵבשוגג א ִיַטמ 
ֵיודעתֵ ֵאינה ֵכשהיא אשתו

ֵשהיאֵספקֵנידה.

מהיֵ .ג
סיבתֵ

ֵהפרישה

ֵהגדולמשוםֵמעלתֵכבודוֵשלֵ ֵהכהן
ואיןֵֵ-העתידֵלהיכנסֵלקדשֵהקדשיםֵ

ֵזהֵציוויֵבתורה.

ֵהייתהֵ ֵהמילואים ֵבימי כי
הזאה.ֵואףֵשהייתהֵזוֵהזאהֵ
ישֵ שלֵדםֵולאֵשלֵמיםֵעדייֵן
ֵבמיֵ ֵהזאה ֵממנה ללמוד
ֵהגדול ֵהכהן ֵעל ֵהחטאת
משוםֵשהמיםֵבאיםֵבמקוםֵ
ֵבימיֵ ֵשהיה הדם

ֵ.43המילואים

מדועֵ .ד
צריךֵ
להזותֵ
ֵעליו
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ֵדףֵדֵעמודֵב

יוסיֵהגליליֵֵרביבארבעהֵדבריםֵנחלקוֵ
ֵַוִיְשֹכָּ֤ןֵֵעקיבאֵורבי ֵהפסוק: בפירוש
ֶַ֣שתֵֵה'ְכבֹוד־ ֵש  ֵֶהָעָנ֖ן ָּ֥הּו ֵַוְיַכס  ִֵסיַנִ֔י ַעל־ַהַ֣ר

ָיִמִ֑יםֵַוִיְקָרֶ֧אֵֶאל־ֹמֶשֶ֛הֵַביָֹּ֥וםֵַהְשִביִע֖יִֵמּתָֹּ֥וְךֵ

ן ֵ:44ֶהָעָנַֽ

45ֵֵמתיֵשכןֵה'ֵעלֵהרֵסיני .1
46ֵֵאתֵמיֵכיסהֵהענן .2
47ֵֵלמהֵקרהֵה'ֵלמשה .3
 .48מתיֵהיהֵהיוםֵהשביעי .4

ֵ
ָּ֤רֵ'הפסוקֵ ָלִ֔יוֵה'ַוִיְקָר֖אֵֶאל־ֹמֶשִ֑הֵַוְיַדב  ֵא 

ר אֹמַֽ ֵל  ֖ד ֵמֹוע  ֹאֶָּ֥הל ֵארץדֵמלמד49ֵֵ'מ  ֵ:רך

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ֵשמותֵפרקֵכדֵפסוקֵטז.44ֵ
כי45ֵ תורהֵ, אחרֵמתֵן הגליליֵ: יוסֵי ֶַ֣שתֵֵלרֵ' ש 

ֵתחילתֵ ֵהיו ֵבפסוק ֵהאמורים ָיִמִ֑ים
ֵסיניֵ ֵלהר ֵמשה ֵשעלה ֵיום הארבעים
ֵלר'ֵ ֵולהתקדש. ֵלפרוש ֵהוצרך ושבהם

ֵ ֵסיון ֵחודש ֵמראש ֵמתןֵֵ-עקיבא: לפני
ֵמראשֵ ֵהימים ֵהם ֵָיִמִ֑ים ֶַ֣שת ֵוש  תורה,

 חודשֵסיוןֵעדֵמתןֵתורה.
לר'ֵיוסיֵהגליליֵהענןֵכיסהֵאתֵמשה,ֵלר'46ֵֵ

ֵעקיבאֵאתֵהרֵסיני.
לר'ֵיוסיֵהגלילי:ֵלהכיןֵאתֵמשהֵלקבלת47ֵֵ

ההכנהֵהייתהֵ - עשרתֵהדברותֵ)לר'ֵנתן
ֵמתיא ֵלר' ֵהייתהֵ - גופנית, ההכנה

ֵכבודֵ ֵלחלוק ֵכדי ֵעקיבא: ֵלר' רוחנית(,
ֵלמשה.

ֵשהואֵהיום48ֵֵ ֵבסיון, ֵבי'ג ֵהגלילי ֵיוסי לר'
עלֵמנתֵלקבלֵֵ-השביעיֵלאחרֵמתןֵתורהֵ

ֵעקיבאֵ ֵלר' ֵהתורה, ֵושאר ֵהלוחות את
ֵ ֵניתנהֵהיום ֵשבו ֵבסיון ֵז' ֵהיה השביעי

ֵהתורהֵלמשהֵולישראל.
קודםֵנאמר:ֵ'ֵַוִיְקָר֖אֵֶאל־ֹמֶשִ֑ה'ֵורקֵאחר49ֵֵ

ָלִ֔יו'ֵ)ויקראֵפרקֵאֵ ָּ֤רֵה'ֵא  כךֵנאמר:ֵ'ֵַוְיַדב 
ֵ.ַלַדבּורקדמהֵַהְקִריָאהֵֵ–פסוקֵא(ֵ

רֵהנדרשת50ֵֵ אֹמַֽ בסיסֵהדרשהֵהואֵהמילהֵל 
ֵגםֵ ֵשנאמר ֵמשום ֵא. ֵאופנים: בשני

לקרואֵיוֵעלֵחברובטרםֵידברֵאדםֵעםֵ
ֵ.אתו ולהודיעוֵעלֵרצונוֵלדברֵחברול
ֵ

ֵמ ֵדבר ֵלשומע לספרֵֵחברואסור
אלאֵאםֵֵ-חברוֵאתֵשאמרֵלוֵֵלאחרים
ֵ ֵלו ֵֵחברואמר ֵרשותֵבפירוש ֵלו שיש

שנאמרֵ: ָּ֤רֵ'לעשותֵכןֵ, ֹאֶָּ֥הלֵֵה'ַוְיַדב  מ  ָלִ֔יֵו א 

ר אֹמַֽ ֖דֵל  ֵ.50'מֹוע 

ֵדףֵהֵעמודֵא

ֵחנינא ֵורבי ֵיוחנן ֵרבי האם:ֵֵנחלקו

ֵהתנופה51ֵהסמיכה ֵהכהן52ֵֵ, ֵפרישת ,

ֵימיםֵהגדול ֵבגדים53ֵלשבעה ֵריבוי ,54ֵ

ֵכ ֵנדרשת ֵהיא ָּ֤ר', ֵ'ַוְיַדב  ֵאחר ר' אֹמַֽ 'לךֵ-'ל 
אמור',ֵהיינו,ֵאחרֵשדיברֵה'ֵעםֵמשהֵישֵ
ֵלכלֵ ֵהדברים ֵאת ֵלומר ֵללכת ֵרשות לו

ֵכ ֵ'נדרשת ר אֹמַֽ ֵל  ֵהמילה ֵב. 'לאֵ-ישראל.
 אלֵתאמר.ֵ-אמור'ֵ

הקרבתֵק51ֵ לפנֵי אםֵֵרבןסמיכהֵ: ביֵן בהמהֵ,
לנדבהֵוביןֵאםֵכקרבןֵחובה,ֵבעלֵהקרבןֵ
מניחֵאתֵשתיֵידיוֵביןֵקרניֵהקרבןֵונשעןֵ
ֵ)קרבנותֵ ֵהקרבן. ֵראש ֵעל ֵכוחו בכל
ֵנסמכים(.ֵ ֵאינם ֵוהפסח ֵהמעשר הבכור,
ֵפרקֵ ֵיד־טו, ֵפסוקים ֵד ֵפרק ֵויקרא ראה
ֵצבֵ ֵמנחות ֵהוריות, ֵמסכת ֵשל ראשון

ֵד.ֵעמודֵא,ֵתוספתאֵמנחותֵי,
,ֵמטלטלֵ)מניף(ֵתנופה:ֵאישֵהמביאֵקרבן52ֵ

ֵהשמים,ֵ ֵרוחות ֵלארבע ֵהקרבן את
ֵכשידיֵ ֵהכהן, ֵבעזרת ֵולמטה, למעלה
מּוִרים,ֵ ֵהא  ֵהבעלים. ֵלידי ֵמתחת הכהן

ֵהשלמים ֵאיל ֵבקרבן ֵוהשוק שלֵֵהחזה
ֵהלחמיםֵ ֵמיני ֵמכל ֵומין המילואים

 שהביאוֵאיתוֵהיוֵטעוניםֵתנופה.
ֵראהֵלעילֵדףֵבֵעמודֵא.53ֵ
ֵגדול54ֵֵ ֵפשוטֵלכהן ֵמכהן ֵשלֵאהרן מינויו

ֵכדיֵ ֵידיים'. ֵ'מילוי ֵאו, ֵ'חינוך', נקרא
ֵגדול ֵכהן ֵשל ֵבקדושה אהרןֵֵלהתקדש
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ֵשבעה ֵבקרבנותֵ-55ֵֵֵומשיחת  שנעשו

ֵאתֵהקרבן57ֵאינןֵמעכבותֵ-56ֵהמילואים
ֵב ֵ)ֵדורותשיוקרב ֵל('לדורות'הבאים ֵר':

ֵול ֵמעכבות ֵחנינאיוחנן אינןֵֵרבי
ֵמעכבות.

ֵדףֵהֵעמודֵב

בניוֵאתֵכאשרֵמשהֵמצווהֵאתֵאהרןֵו

ֵהיום58ֵֵֵֵהנותרים ֵקרבנות ֵאת לאכול

ֵלמילואים ֵֵהואֵהשמיני שלושֵאומר

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

המילואים בגדיֵֵלבשֵבמשךֵכלֵשבעתֵימֵי
ֵגדולֵשמספרםֵהיהֵמרובהֵממס פרֵכהן

הדיוטֵ)ראהֵעודֵלהלןֵ הבגדיםֵשלבשֵכהֵן
רֵשם(,ֵובלשוןֵ-בדףֵהֵעמודֵבֵובֹנֶפְך ֶאְסּת 

ְצאּ֙וֵ ֵת ַֽ ֵֹלָּ֤א ּ֜ד ֵמֹוע  ֵֹאֶַ֨הל ֵ'ּוִמֶפַתח֩ התורה:
יֶכִ֑םֵ ֖יִֵמֻלא  ִשְבַעַ֣תֵָיִמִ֔יםֵַעֵ֚דֵיַֹ֣וםְֵמֹלִ֔אתְֵימ 

ֵֶאת ֖א ְֵיַמל  ֵָיִמִ֔ים ִֵשְבַעַ֣ת ֵ)ויקראֵ-ִכֵ֚י ם' ֶיְדֶכַֽ
ֵמי ֵעל ֵבדורותֵח,לג(. ֵגדול ֵכהן ֵשל נויו

הבאיםֵנאמרֵבספרֵשמותֵפרקֵכטֵפסוקֵ
ָּ֤יֵַהֹקֶ֙דשֲֵ֙אֶשַ֣רְֵלַאֲהֹרִ֔ןִֵיְהיָּּ֥וְֵלָבָנ֖יוֵ כט:ֵ'ּוִבְגד 

ם'.-ָב֖םֵֶאת-ַאֲחָרִ֑יוְֵלָמְשָחַ֣הֵָבֶהִ֔םֵּוְלַמל א  ָיָדַֽ
ֵכהן55ֵֵ ֵבקדושהֵשל כחלקֵמהקדשתֵאהרן

נתנוֵעלֵראשוֵוביןֵריסיֵעיניוֵאתֵֵגדול
ֵימיֵ ֵשבעת ֵכל ֵבמשך ֵהמשחה שמן

ֵ.המילואים
בעלי56ֵֵ היֵו ובניֵו אהרֵן בקרבנותֵהמילואיםֵ,

ֵששימשֵ ֵהיחיד ֵומשהֵהיהֵהכהן הקרבן
ֵהמילואים ֵשימשֵבכלֵשבעתֵימי ֵאהרן ,
ֵרקֵמהיוםֵהשמיניֵוהלאה.

'אינןֵמעכבות',ֵפירושו:ֵאינןֵמונעותֵאת57ֵֵ
ֵהמשךֵהעבודהֵאםֵלאֵנעשו.

היהֵראשֵחודשֵֵהיוםֵהשמיניֵלמילואים58ֵ
,ֵביוםֵזהֵהחלוֵהנשיאיםֵלהביאֵאתֵניסן

יוםֵגםֵ.ֵבוֵבקרבנותיהםֵלחנוכתֵהמזבח
ֵמתוֵשניֵבניֵאהרן.ֵ

ֵששורשהֵצ.ו.י.59ֵֵ
ֵויקראֵפרקֵיֵפסוקֵיג.60ֵ
ֵהואֲֵֵאִנינּות61ֵֵ ֵאֹונ ן ֵהאונ ן, ֵשל ֵמצבו הוא

ֵ:59ִצּוּויפעמיםֵמילתֵ
ַוֲאַכְלֶּתָּ֤םֵֹאָתּהֵ֙'נאמר:ֵֵעניןֵהמנחהב .א

ְֵוָחק ֵָחְקָךָּ֤ ִֵכַ֣י ֵָקֹדִ֔ש ִֵהִ֔ואֵ-ְבָמקַֹ֣ום ָבֶנ֙יָך֙

ֵ֖י ִאש  יִתי-ִכיֵה'מ  ֻצּו ַֽ ֵ֖ן ללמדֵשיאכלוֵֵ-60כ 

ֵֵ.61ַבֲאִנינּותֵאףֵאתֵהמנחה
ֵהחטאתב .ב ֵֵענין ֵֹלא'נאמר: ֵ֚ן הּוָבַ֣אֵ-ה 

ֵ-ֶאת ֵָאכַֹ֨ולֵ-ֶאלָדָמִּ֔ה ְֵפִנִ֑יָמה ַהֹקֶ֖דש

יִתי ֵֹאָתֶּ֛הֵַבֹקֶ֖דשֵַכֲאֶשָּ֥רִֵצּו ַֽ ֵ-62ֵ'ֹּתאְכלָּּ֥ו

ם ֵהדברי ֵאת ֵשאמר בשעה63ֵֵֵללמד

אתֵשעירֵֵשרפוֵכהניםשהֵשנודעֵלו

ֵ ֵלאוכלוֵ-החטאת כמוֵֵ-64ֵֵֵבמקום

אדםֵ)לאוֵדווקאֵכהן(ֵביוםֵבוֵמתֵאחדֵ
ֵושעליוֵ ֵנקבר ֵלא ֵשעדיין ֵלו מהקרובים
ֵאסורֵ ֵאונן ֵלכהן ֵלהתאבל. ֵחייב הוא

ֵביכוריםֵוקדשילאכולֵמעשרֵשני םֵוכןֵ,
אסורֵלוֵלעבודֵבמקדש,ֵואילוֵכאןֵלאחרֵ
ֵובניוֵ ֵאהרן ֵמצווים ֵואביהוא, ֵנדב מות
מפיֵה'ֵעלֵידיֵמשה,ֵכןֵלאכולֵאתֵהקרבןֵ
ֵאנינותֵ ֵ)לענין ֵאוננים. ֵשהם ֵאף על

כשהואֵאונןֵעייןֵמסכתֵֵועבודתֵכהןֵגדול
ֵזבחיםֵדףֵקאֵעמודֵאֵוכןֵברש'יֵשם(.ֵ

ֵהשמיני62ֵֵֵ ֵביום ֵיח. ֵפסוק ֵי ֵפרק ויקרא
ֵשעיריםֵ ֵשלושה ֵהוקרבו למילואים
לחטאת:ֵאחדֵכקרבןֵציבורֵליוםֵהשמיניֵ
למילואים,ֵאחדֵהקריבֵנחשוןֵבןֵעמינדבֵ

ֵראשֵֵואחדֵכחובתֵקרבן מוסףֵשלֵ)כל(
ֵלמילואים ֵהשמיני ֵהיום ֵכי היהֵֵחודש

 .ראשֵחודשֵניסן
ַחָטִׁ֗אתֵָדֹרָּ֥שֵָדַרֶ֛ש63ֵֵ ְֵשִעַ֣ירֵַהַֽ ַ֣תֵ| ֵ'ְוא  בפסוק:

ֵַעל ֵַוְִ֠יְקֹצף ֵֹשָרִ֑ף ַ֣ה ְֵוִהנ  ְֵוַעל-ֹמֶש֖ה -ֶאְלָעָזָּ֤ר
ֵַמדִּׁ֗וַעֵ ר: אֹמַֽ ֵל  ֵַהנֹוָתִר֖ם ֵַאֲהֹרִ֔ן ַ֣י ְֵבנ  יָתָמר֙ ִאַֽ

א ַחָטאתִֵ֙בְמקַֹ֣וםֵַהֹקִֶ֔דשִֵכֶ֛יֵ-ֲאַכְלֶּתָּ֤םֵֶאת-ֹלַֽ ַהַֽ
א֙תֵֹקָּ֥דֵֶ ָנַתַ֣ןֵָלֶכִׁ֗םֵָלש  ָדִש֖יםִֵהִ֑ואְֵוֹאָתַּ֣הֵֵ| שֵָקַֽ
ֵ֚ןֵ-ֶאת ֵה  ֵה': ָּ֥י ִֵלְפנ  יֶה֖ם ֲֵעל  ָּ֥ר ָדִ֔הְֵלַכפ  ע  ֵָהַֽ ֲעֹוַ֣ן
א ַהֹקֶ֖דשְֵפִנִ֑יָמהֵָאכַֹ֨ולֵ-ָדָמִּ֔הֵֶאל-הּוָבַ֣אֵֶאת-ֹלַֽ

יִתי'ֵ)ויקראֵ ֲאֶשָּ֥רִֵצּו ַֽ אְכלָּּ֥וֵֹאָתֶּ֛הֵַבֹקֶ֖דשֵַכַֽ ֹּתַֽ
ֵיח(.-פרקֵי,ֵפסוקיםֵטז

ביוםֵהשמיניֵלמילואיםֵהוקרבוֵשלושה64ֵֵ
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ֵֵאכילתֵהמנחה.ֵשציוהֵאותםֵעל
ֵ .ג ֵמהפסוק65ֵֵֵֵֵםיהשלמבענין לומדים

ָּ֤יֵ ַ֣הֵַהְּתנּוָפִׁ֗הֵַעַ֣לִֵאש  שַֹ֣וקֵַהְּתרּוָמִ֞הֵַוֲחז 
ַ֣יֵ ִֵלְפנ  ְֵלָהִנָּ֥יףְֵּתנּוָפ֖ה ֵָיִבִ֔יאּו ֵה'ַהֲחָלִבים֙

ִאְּתָךְֵ֙לָחק ּוְלָבֶנָּ֤יֵָך עֹוָלִ֔םֵַכֲאֶש֖רֵ-ְוָהָיַ֨הְֵלָךֵּ֜
ֵ,שריפתֵהחטאתולומדיםֵשֵ-ֵ'ִצָּוָּ֥הֵה'

גרמהֵלמשהֵהיאֵשֵ,במקוםֵלאוכלה

 .66השלמיםעלֵשובֵגםֵלצוותֵ

 
לומדֵשהיוֵבימיֵֵרביֵחנינאיוסיֵבֵרבי

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

שעיריםֵלחטאת:ֵאחדֵכקרבןֵציבורֵליוםֵ
השמיניֵלמילואים,ֵאחדֵהקריבֵנחשוןֵבןֵ

מוסףֵשלֵ)כל(ֵֵעמינדבֵואחדֵכחובתֵקרבן
ֵראשֵ ֵהיה ֵהשמיני ֵ)היום ֵחודש ראש

ֵשעירֵהחטאתֵשנשרףֵהיהֵחודשֵניסן .)
ֵראשֵהחודש ֵהיוםֵֵשעיר ֵבחובת שאינו
ֵלמילואים ֵחנוכתֵֵהשמיני ֵבחובת ואינו

.ֵבחובתֵהיוםֵהיוֵשעירֵהחטאתֵהמזבח
ֵושעירֵ ֵעמינדב ֵבן ֵנחשון שהקריב

והםֵלאֵנשרפו.ֵֵ-החטאתֵליוםֵהשמיניֵ
ֵאלעזרֵ ֵעל ֵכשקצף ֵרבנו ֵמשה טעה

ֵ ֵששרפו ֵכך ֵעל ֵהחטאתֵואיתמר את
במקוםֵלאכולֵאותה,ֵמשוםֵשאיןֵחטאתֵ

ֵחלקֵמ ֵהמיוחדתֵליוםֵ-זו 'הוראתֵשעה'
ֵשדינהֵ ֵקדשים ֵחטאת ֵזוהי ֵאלא זה,

וככזוֵאסורֵהיהֵלהםֵלאוכלהֵֵ-לדורותֵ
ֵמשהֵ ֵאחיהם. ֵמות ֵעל ֵאוננים בהיותם
הודהֵבטעותוֵכנאמרֵבספרֵויקראֵפרקֵי'ֵ

ַ֨רֵַאֲהֹרּ֜ןֵֶאלֵכ:ֵ]יט[-פסוקיםֵיט הֵֹמֶשִׁ֗-ַוְיַדב 
ַ֣ןֵַהְ֠יֹוםִֵהְקִרַ֨יבּוֵֶאת ָלָת֙םֵ-ַחָטאָתָּ֤םְֵוֶאת-ה  ֹעַֽ

ִֶ֑להְֵוָאַכְָּ֤לִּתיֵ ֵָכא  ְֵיהָוִ֔הֵַוִּתְקֶרָּ֥אָנהֵֹאִת֖י ַ֣י ִלְפנ 
ָּ֥יֵה':ֵ]כ[ֵַוִיְשַמַ֣עֵ ינ  ֵַהיִֹ֔וםֵַהִייַט֖בְֵבע  ַחָטאת֙
ֵשם:ֵ ֵרש'י ֵואומר יו: יָנַֽ ְֵבע  ֵַוִייַט֖ב ֹמֶשִ֔ה

ֵש ֵלא ֵלומר ֵבוש ֵולא ֵ)ת'כֵ'הודה מעתי
ֵפרקֵב,ֵיב.('.

 ויקראֵפרקֵיֵפסוקֵטו.65ֵ
ֵמסדר66ֵֵֵ ֵשונה ֵבתורה ֵהפסוקים סדר

ֵהסדרֵ ֵבתורה ֵבגמרא: ֵהמובא הדברים
ֵובגמראֵ ֵחטאת ֵשלמים, ֵמנחה, הוא:

 מנחה,ֵחטאתֵושלמים.

ֵֵהמילואים ֵנכתבושני ֵשלא ֵדינים
ֵהמילואיםֵ ֵפרשיות ֵבשתי בפירוש

67ֵכהןהמכנסיֵלבישתֵֵ:האחדֵ:שבתורה

ֵ.68עשיריתֵהאיפהֵ:והשני

ֵ
ֵֵרביֵ ֵבשם ֵיוחאיֵרבייוחנן ֵבן ֵשמעון

ֵֵלומד ֵקורא ֵהיה ֵלא ֵמשה אתֵשאם
לפניֵכלֵישראלֵֵפרשתֵצוואתֵהמילואים

ֵל ֵזהֵֵ-מילואיםֵביוםֵהראשון היהֵדבר

ֵ .69מעכבֵאתֵהמילואיםֵעצמם

ֵבפרשת67ֵֵֵ ֵבפירוש ֵהוזכרו ֵהכהן מכנסי
ָּ֤הֵ ֵַוֲעש  ֵהמילואים: ֵפרשת ֵלפני 'תצוה'

י ִֵמְכְנס  ְֵלַכסֵ֖-ָלֶהם֙ ֵֶעְרָוִ֑הֵָבִ֔ד ְֵבַשַ֣ר ֹות
ּו:ֵ)שמותֵכח,ֵמב(ֵ-ִמָמְתַנִָּ֥יםְֵוַעד ַכִ֖יםִֵיְהיַֽ ְיר 

ר-ואחר ֲֵאֶשַֽ ֵַהָדָבּ֜ר ֵ'ְוֶזַ֨ה ֵנאמר: ַּתֲעֶשָּ֥הֵ-כך
ַ֣ןִֵלִ֑י...'ֵ)שמותֵכט,ֵ ָּ֥שֵֹאָת֖םְֵלַכה  ָלֶהֶ֛םְֵלַקד 
א(.ֵמייתורֵהאותֵוי'וֵשלְֵוֶזַ֨הֵלומדֵרביֵ
וֵיוסיֵברביֵחנינאֵהיקשֵלפסוקֵדלעילֵב
י ִֵמְכְנס  ָּ֤הֵָלֶהם֙ ֵַוֲעש  'ֵ ֵהמכנסיים: -הוזכרו
ֵענייניםֵ ֵשל ֵהשוואה ֵהוא ֵ'היקש' ָבִ֔ד'.

ֵבאותוֵפסוקֵאוֵבאותוֵדיבור.ֵ
כלֵכהןֵהמשמשֵבקדשֵבפעםֵהראשונה68ֵֵ

ֵחינוך ֵ'מנחת ֵלהביא ֵמנחהֵצריך ֵשהיא '
ֵהאיפה ֵעשירית ֵבשמןֵ-של ֵבלולה סולת

ֵהמזבח ֵגבי ֵעל ֵכליל שנאמר:ֵֵהנשרפת
לֵ'ֵ ָאכ ַֽ ֶ֛ןֵָכִלָּ֥ילִֵּתְהֶי֖הֵֹלָּ֥אֵת  '...ְוָכל־ִמְנַחָּ֥תֵֹכה 
)ויקראֵפרקֵו,ֵפסוקֵטז(.ֵאםֵאירעֵפסולֵ
ֵנכנסֵתחתיוֵהכהןֵשהתקינוֵ בכהןֵגדול,
לוֵואינוֵצריךֵחינוךֵככהןֵגדולֵאלאֵהואֵ
ֵשהפסיקֵ ֵמהמקום ֵהעבודה ֵאת ממשיך

ֵהגדול ֵ)ראהֵועֵ-ֵהכהן ֵמחנכתו. בודתו
פרקֵֵרמב'םֵהלכותֵעבודתֵיוםֵהכיפורים

ֵאֵהלכהֵג(.
ֵהוא69ֵֵֵ ֵיוחאי ֵבן ֵשמעון ֵרבי ֵשל לימודו

ַוֹיָּ֥אֶמרֵֹמֶש֖הֵֶאל -מהמילהֵַהָדָבִ֔רֵשבפסוקֵ:
ֲֵאֶשר ֵַהָדָבִ֔ר ֵֶזַ֣ה ָדִ֑ה ֹות:ֵ-ָהע  ֵַלֲעשַֽ ֵה' ִצָּוָּ֥ה

)ויקראֵח,ֵה(ֵומשוםֵשלאֵכתובֵבהמשךֵ
ֹותֵהריֵודאיֵ-מהוֵַהָדָבִ֔רֲֵאֶשר ִצָּוָּ֥הֵה'ֵַלֲעשַֽ

ֵקריאתֵפרשתֵהמילואיםֵבהֵ ֵזו שהיתה
 



ר-ֹנֶפְךִעםִֵֵעְנָיָנאְֵדיֹוָמאמֵ ראשוןֵֵֵֵֵֵֵֵפרקֵ ִֵשְבַעתֵָיִמים      ֶאְסּת 
ֵאכֵ-דפיםֵבֵ

ֵ

ֵ
41 

ֵשֵ ֵלמרות ֵלכאורה ֵאין ענייןֵבכך

ֵהאופן70ֵֵֵהלכתי ֵאת ֵמתארת שהתורה
ֵובניוֵ והסדרֵבוֵהלבישֵמשהֵאתֵאהרן

ֵהמילואים, ֵֵבימי ֵאתֵהגמרא מסבירה
ֵהדנים ֵומלמדתֵהפסוקים שאףֵֵבכך

ֵלבוא ֵיצטרכוֵלעתיד ֵהמתים, ֵבתחיית ,
להתקדשֵ ובניֵו שהתקדשואהרֵן ֵשובֵכפֵי

ֵ.בימיֵהמילואים
ֵ

ֵ ֵבני ֵמהֵורבי71ֵֵחייאֵרבינחלקו ֵיוחנן

הלבישֵמשהֵ והיהֵהסדרֵבֵו אתֵאתֵאהרֵן

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ֵגםֵנצ ֵמכאן ֵתצוה. ֵבפרשת ֵמשה טווה
לומדֵרביֵשמעוןֵבןֵיוחאיֵשאפילוֵדיבורֵ

ֵמעכב.ֵ
ֵבלשון70ֵֵֵ ֵהדברים ֵאת ֵאומרת הגמרא

תמיהה:ֵ'כיצדֵהלבישן?ֵמאןֵדהוהֵהוה!'ֵ
. 
רביֵחייאֵנולדֵבבבל,ֵעלהֵלארץֵישראל71ֵֵ

ֵייסדוֵ ֵוכאן ֵוחזקיה ֵיהודה ֵבניו ֵשני עם
ֵשנשתכחהֵ ֵהתורה ֵלימוד ֵאת מחדש

ֵ ֵהשלישית: '...שבתחלהֵבפעם
ֵעזרא ֵעלה ֵמישראל ֵתורה ֵכשנשתכחה
ֵחזרהֵונשתכחהֵעלהֵהלל ֵמבבלֵויסדה,

ֵרביֵֵהבבלי ֵעלו ֵונשתכחה ֵחזרה ויסדה,
חייאֵובניוֵויסדוה'ֵ)סוכהֵדףֵכֵעמודֵא(.ֵ

חיֵבדורוֵרביֵחייאֵהואֵרבוֵודודוֵשלֵרב ,ֵ
ֵדורוֵשלֵרביֵוהיהֵ תלמידֵחברֵשלֵרבי.

ֵהתנאיםֵ ֵשבין ֵהמעבר ֵדור היה
עמודֵ במסכתֵנדהֵדףֵכֵו לאמוראיםֵ)רש'ֵי
ֵואמוראֵ ֵתנא ֵחייא ֵ'...ורבי ֵאומר: א

 ֵהוא..'(.
ֵכהונה72ֵֵ ֵארבעהֵבגדי לכהןֵהדיוטֵ)פשוט(

ֵ.ֵולכהןֵגדולֵשמונהֵבגדים
הגדול .א לבשֵשמונהֵֵבכלֵימותֵהשנהֵהכהֵן

ֵזהבבגדים ֵ'בגדי ֵהנקראים ֵוהם ֵ)אףֵ, '
שרקֵבארבעהֵמהםֵהיהֵזהב(ֵאותםֵלבשֵ

ֵמכנסיים ֵזה: ֵסדר ֵכותונתלפי ֵאבנט,ֵ, ,
ֵמצנפתמעיל ֵחושן, ֵאפוד, ֵציץ, ֵבחלקֵ, .

מעבודותֵיוםֵהכיפוריםֵלבשֵהכהןֵהגדולֵ
העשוייםֵמפשתןֵלבןֵוהםֵֵארבעהֵבגדים

ֵוזהֵסדרֵלבישתם:ֵהנקראיםֵ'בגדיֵלבן .'

ֵהכהונה ֵבבגדי ֵחדֵאמר72ֵארבעתֵבניו :
ֵו ֵתחילה ֵאהרן ֵאת אתֵֵכך-אחרהלביש

ֵוֵ,בניו ֵאמר ֵובניוֵחד ֵאהרן הלבישֵאת

ֵ.73ֵבבתֵאחת

ֵדףֵוֵעמודֵא

ֵ ֵבני ֵֵרבינחלקו ֵממהֵֵורביחייא יוחנן
שֵל אבנטֵו חדֵאמרֵהדיוטֵכהןהיהֵעשוֵי :ֵ

היהֵעשויֵמפשתןֵבלבדֵוחדֵאמרֵמכלאיֵ

ֵמכנסיים,ֵכותונת,ֵאבנט,ֵמצנפת.ֵ
,ֵואלוֵהםֵעלֵלכהןֵהדיוטֵארבעהֵבגדים .ב

ֵמכנסיים ֵלבישתם: ֵסדר ֵכותונתפי ,ֵ,
ֵ)מצנפת ֵמגבעת ֵשמותֵאבנט, ֵ)ראה .)

שעשהֵעבודהֵ כהֵן פרקֵכח(ֵ. פרשתֵתצוהֵ,
במקדשֵבפחותֵממספרֵהבגדיםֵבוֵהואֵ

ֵבגדים ֵ'מחוסר ֵנקרא ֵעבודתוֵחייב, ,'
ֵאוֵ ֵשמים ֵבידי ֵמיתה ֵועונשו פסולה

ֵמלקותֵאםִֵהְתרּוֵבו.ֵ
קודםֵהלבישֵאתֵאהרן73ֵֵ לפיֵהדעהֵהאחתֵ,

ֵואחר ֵבגדיו ֵשמונת ֵאתֵ-בכל ֵהלביש כך
בניֵאהרןֵבארבעתֵבגדיֵכהןֵהדיוט.ֵלפיֵ
דעהֵזוֵהייתהֵהפסקהֵביןֵחגירתֵהאבנטֵ
לכהןֵהגדולֵלחגירתֵהבניםֵבאבנטֵבגללֵ
הלבשתֵהבגדיםֵהנוספים.ֵהדעהֵהשנייהֵ
ֵכדיֵ ֵאחת' ֵ'בבת ֵהאמירה ֵאת מדגישה

ֵ ֵשלא ֵהפללמד ֵבחגירתֵהייתה סקה
האבנטיםֵאלאֵמשהֵהלבישֵאתֵהכהניםֵ
ֵאהרןֵ ֵאת ֵהלביש ֵא. ֵהבא: בסדר
ֵהלבישֵאתֵבניֵ ֵב. במכנסייםֵובכותונת,
ֵחזרֵ ֵבמכנסייםֵובכותונתֵג. ֵאהרן אהרן
אלֵאהרןֵוחגרֵלוֵאתֵהאבנטֵד.ֵחגרֵאתֵ
)וזוֵ אחדֵאחרֵהשנֵי אהרֵן האבנטֵלכלֵבנֵי

ֵ ֵהכוונה ֵאחת' ֵאתֵ'בבת ֵהשלים ֵה. )
בחמשתֵהבגדיםֵהנותרים:ֵהלבשתֵאהרןֵ

ו.ֵסייםֵֵוציץֵ,ֵחושן,ֵאפוד,ֵמעילמצנפת
ֵ)ראהֵגםֵ ֵאהרן. בהלבשתֵהמצנפתֵלבני

ֵלקמןֵדףֵכגֵעמודֵב(.
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שלֵאבנטוֵלגביֵפשתיםֵיחדיו,ֵאךֵוצמרֵ
יֵהיהֵעשויֵשלאֵנחלקוֵֵגדולֵכהן ִמִכְלא 
ֵפשתיםֵיחדיו.וצמרֵ

ֵ
ֵבמשנהֵבתחילתֵהפרקֵ ֵנאמר שבעתֵ':

ֵכהןמפרישיןֵֵכיפוריםהימיםֵקודםֵיוםֵ
ֵפרהדריןֵגדול ֵללשכת ֵמייתורֵ'מביתו .

ֵ יתוֵֹהמילה ִדים74ִֵֵמב  שמרחיקיםֵאתְֵֵלמ 

ֵכי75ֵֵמאשתוֵהגדולֵכהןה זוֵֵ–ֵ'ביתו':

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
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שהריֵיכלהֵהמשנהֵלכתוב:ֵ'שבעתֵימים74ֵֵ
ֵגדול ֵכהן ֵמפרישין ֵהכיפורים ֵיום ֵקודם

ֵפרהדרין ֵללשכת ֵללאֵ–' ֵזו, ֵבלשון וגם
-המילהֵמביתו,ֵההבנהֵברורהֵבאופןֵחד
ֵמשמעיֵשהכהןֵמופרשֵללשכתֵפרהדרין.

ֵלשכת75ֵֵֵ ֵא, ֵעמוד ֵב ֵבדף ֵלעיל כאמור
ֵהייתהֵמחוץֵלשטחֵהמקודשֵ הפרהדרין

ֵהשכיבהֵב'קדושתֵעזרה ֵהישיבה, ֵולכן ,'
ֵראהֵ ֵאך והתשמישֵשםֵמותריםֵ)רש'י(.

התוספותֵכאןֵבד'הֵ'מביתו'ֵשמקוםֵדעתֵ
ֵבמחילהֵ ֵלהיות( ֵ)יכול ֵהיה התשמיש

ֵשהריֵהרֵהבית כולוֵֵמתחתֵלהרֵהבית,
רשאיֵֵ'ֵשאיןֵבעלֵקרינחשבֵ'מחנהֵלויה

ֵלאֵ ֵשהמחילות ֵומשום ֵאליו, להיכנס
ֵ ֵהבית ֵהר ֵבקדושת הותרוֵֵ-נתקדשו

לקמןֵדףֵכהֵעמודֵאֵֵלתשמיש.ֵ)ראהֵגם
ֵודףֵסטֵעמודֵב(.

ֵהגדול76ֵֵ ֵהכהן ֵלהרחקת מאשתוֵֵהסיבה
ֵהכיפוריםֵ ֵיום ֵשלפני ֵהימים בשבעת
ֵהכהןֵ ֵשאשת ֵשלמרות ֵהחשש הייתה
הגדולֵבדקהֵעצמהֵונוכחהֵשהיאֵטהורה,ֵ
ֵאחריֵ ֵקצר ֵשזמן ֵמצב ֵייתכן עדיין
התשמישֵתימצאֵספקֵנדה.ֵספקֵזהֵיכולֵ

ֵזמןֵלהיותֵעלֵידי ֵשתבדוקֵעצמהֵשוב,
ֵשהואֵ ֵדם ֵותמצא ֵהתשמיש, ֵאחר קצר
ֵאםֵ ֵידוע ֵשלא ֵאלא ֵנדה, ֵדם בוודאות
ֵוהיאֵ ֵהכהן ֵואז ֵהתשמיש ֵאחרי מקורו
אוֵאםֵמקורוֵמבשעתֵהתשמישֵ טהוריםֵ,
ֵמשעתֵ ֵכבר ֵנידה ֵנחשבת ֵהיא ואז
ֵ ֵמהרחם ֵממש ֵשיצא ֵ)כדם ֵ-התשמיש

ֵ ֵכלשהו ֵהאשהֵֵ-בשיעור ֵאת האוסר
ֵהדםֵ ֵמקור ֵאם ֵמהתורה(. ֵנידה משום

ֵֵ.76אשתו

ֵדףֵוֵעמודֵב

ֵֵ ֵלימודֵהאגב ֵהגדולֵכהןהַהְפָרַשתֵעל
ֵה ֵיום ֵקודם ֵימים גםֵֵכיפוריםשבעה

ֵֵ-77ֵֵמאשתו ֵמֵמביאההגמרא טמאֵדיני

ֵמצורע78ֵ מת ֵזבה, ֵזב, ֵנידה, ֵבועל ,

ֵהתשמי ֵהגדולֵמבשעת ֵהכהן ֵגם ֵאזי ש,
ֵנפסלֵ ֵהוא ֵובכך ֵנידה ֵבטומאת נטמא
לעבודתֵיוםֵהכיפורים.ֵ)לעניןֵפרקֵהזמןֵ
ישֵחששֵלטומאהֵלאחרֵתשמישֵועוד,ֵ בֵו
ֵאֵבמשנהֵ ֵידֵעמוד ראהֵמסכתֵנדהֵדף

 ובגמראֵשם(.
ֵנדה77ֵֵֵ ֵבטומאת ֵשייטמא ֵהספק משום

ֵשתפסולֵאותוֵלעבודתֵיוםֵהכיפורים.
יטֵתֵפרקֵנאמרֵבספרֵבמדברֵבפרשתֵחק78ֵ

ְֵלָכל ֖ת ְֵבמ  ַָּ֥ע ֵ'ַהֹנג  ֵיא: ֵ-פסוק ָאָדִ֑םֵֶנֶַ֣פש
ֵ ים'. ֵָיִמַֽ ִֵשְבַעָּ֥ת ֖א ֵזהֵאומרְֵוָטמ  ֵפסוק על

ֵֵהספריֵזוטא:
֖ת'ֵ ַָּ֥עְֵבמ  עצמוֵנוגעֵבמתֵטמאֵאיןֵמתֵֵ-'ַהֹנג 

בנהֵֵטמא שלֵשונמיתֵנוגעֵבמתֵטמאֵאיֵן
שונמיתֵכשמתֵכלֵבנהֵשלֵטמאֵאמרוֵֵ

טמאֵהיהֵטומאתֵשבעהֵשהיהֵעמוֵבביתֵ
טהורֵלקדשֵחזרוֵונגעוֵבוֵוכשחיהֵהיהֵ

ֵ ֵאומרֵֵהם'.טמאוהו ֵזה ֵפסוק כלומר:
ֵ ֵבמת ַָּ֥ע ֵשהמתֵשַהֹנג  ֵאומר ֵואינו נטמא

טמא.ֵמכאןֵשעלֵפיֵפסוקֵזה,ֵהמתֵעצמוֵ
ֵטמא ֵאינו ֵאבלֵהואֵמטמאעצמו אדםֵֵ,

הנוגעֵבמתֵוכליםֵ -נקראֵ'טמאשנגעוֵבוֵ.
ֵ ֵטומאתו ֵודרגת ֵ'אבֵמת', נקראת

במסכתֵכליםֵפרקֵא,ֵ'.ֵהמשנהֵהטומאה
ַהֶשֶרץ,ֵמשנהֵאֵ ֲאבֹותֵַהֻטְמאֹותֵ: פותחת:ֵ'

א ֵּוְטמ  ֵֶזַרע, ֵ-ְוִשְכַבת ְֵוַהְמֹצָרע ת, יֵמ  ִבימ 
ין ֵֶשא  ֵַחָטאת י ֵּומ  ֵֵָסְפרֹו, ֵַהָזָיה,ֵָבֶהם י ְכד 
לּוְֵמַטְמִאיןֵָאָדםֵ יֵא  יֲֵהר  ִליםְֵבַמָגע,ֵּוְכל  ְוכ 

יָנםְֵמַטְמִאיןְֵבַמָּׂשא'.ֵבכךֵֶחֶרשֵַבֲאִויר,ֵ ְוא 
ֵטמא ֵמציינת ֵברשימתֵ-שהמשנה מת

ֵכללֵ ֵמציינת ֵואינה ֵהטומאה, אבות
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ֵֵֵ,79ונידה 80ֵטבילתםֵזמןמהו ֵהםֵהאם,

ואםֵֵ-ֵבמשאֵובמשכבֵ,81במגעמטמאיםֵ

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

הואֵאב אומרֵאניֵ-שהמתֵעצמֵו הטומאהֵ,
ֵ ֵשהמת ֵלהבין ֵאבֵשניתן ֵאינו עצמו

טומאה.ֵהרבֵישראלֵמאירֵלאוֵשליט"אֵ
עהֵ:ֵ'ומ"מֵ יחלֵישראלֵסימֵן כותבֵבספרֵו
ֵמתֵ ֵשאם ֵאברהם ֵהמגן ֵבדברי מוכח
עצמוֵטהור,ֵאיןֵאיסורֵלהכניסוֵלמקדשֵ

ֵ ֵולפיכך ֵגוונא, ֵהוכחהֵבכל ֵשאין בודאי
ֵשהריֵ ֵלהכנס, ֵיכול ֵאם ֵמת ֵטמא לענין

ֵ ֵמת ֵוהאדםֵהטמא טמא.ֵֵ-המתֵטהור!
רהםֵעצמוֵכתבֵגםֵנפקאֵמינהֵוהמגןֵאב

ֵושביעיֵ ֵשלישי ֵהזאה ֵלענין דוקא
כדבריוֵמבוארֵלכשיחיוֵהמתים,ֵובאמתֵ

ֵעניןֵ ֵבאותו ֵשהביאו ֵעצמו ֵזוטא בספרי
כאמורֵמשוםֵ והיינֵו השונמיתֵטהורֵ, שבֵן
ֵֵשהמתֵעצמוֵאינוֵטמא,ֵוכמוֵשנתבאר'.

בט'ֵ,המושגֵ'אביֵאבותֵהטומאה עות,ֵֵהנפוץֵ,
ֵ ֵשל ֵטומאתו ֵדרגת ֵאינוֵכתיאור המת,
ֵ ֵלא ֵבמקרא, ֵלא ֵכלל ֵלאֵקיים במשנה,

ֵ ֵלא ֵהבבלי, ֵהירושלמיֵבתלמוד בתלמוד
ֵ ֵבכתבי ֵאנוֵהרמב'םולא ֵלראשונה .
המושגֵ'אביֵאבותֵהטומאה'ֵֵפוגשיםֵאתֵ

רש'יֵעלֵהמיליםֵבמדרשיםֵובפירושוֵשלֵ
ֵ ֶרב' ֵַעד־ָהָעַֽ ֲֵאֶשר־שבפסו'ִּתְטָמָּ֥א ֵ'ְוֹכֶ֛ל ק:

֖אֵ ִיְטָמִ֑אְֵוַהֶנֶָּ֥פשֵַהֹנַגַ֖עתִֵּתְטָמָּ֥אִֵיַגע־בָֹּ֥וֵַהָטמ 
וכךֵמפרשֵ כב(ֵ. )במדברֵיטֵ, ֶרבֵ' שםֵַעד־ָהָעַֽ

ֵרש'י:
שהמתֵמכאןֵלמדנוֵֵ-'תטמאֵעדֵהערבֵֵ

ֵ ֵוהנוגע ֵהטומאה ֵאבות ֵאבֵאבי בו
ֵֵהטומאה ֵזהו ֵאדם ֵלפיֵומטמא פירושה

ֵ ֵמשמעה ֵאגדהֵוהלכותיה ומדרש
ֵ ֵשל ֵמיסודו ֵהדרשןֵהעתקתי ֵמשה רבי

ֵוזהו'.ֵ
ֵהטומאה ֵאבות ֵ"אבי ֵשהמושג ֵברור "-ֵ

לאֵיוצרֵשוםֵֵ–ֵשהתחדשֵמאוחרֵיותר
ֵהלכתי ֵמ-הבדל ֵהטומאה-דיני "ֵ"אב

ֵבכתביֵ ֵאו ֵבתלמוד ֵבמשנה, המופיע
ֵישֵֵהרמב"ם )נבהירֵשחוץֵמנגיעהֵבמת,

עודֵאופניםֵשהמתֵיכולֵלגרוםֵלטומאה,ֵ
ֵ ֵמשך ֵבדבר ֵוחילוקים ֵדינים ֵיש ֵזמןוכן

ֵהטהרההטומאה ֵדרכי ֵכליםֵ, ֵאילו ,

ֵ.82ֵמטמאיםהםֵמהֵֵ-ֵמטמאיםֵכןהםֵ

ֵֵ

אךֵאיננוֵדניםֵבכךֵֵמקבליםֵטומאה ועודֵ,
ֵֵ.כאן(

ב'דףֵעלֵהדף',ֵפסחיםֵדףֵסזֵעמודֵא,ֵמובא:ֵ
ֵאהרנברגֵ ֵמנחם ֵיהושע ֵר' ֵהגאון 'כתב
ֵנבֵ ֵסי' ֵ)ח"א ֵיהושע ֵדבר ֵבשו"ת זצ"ל

ֵ ֵיד ֵבגמראֵֵ-אותיות ֵאמרינן ֵדהנה טז(,
ֵשהטומאהֵ ֵבזה ֵמת ֵמטמא ֵחמור דזב
ֵבגמראֵ ֵכאן ֵמבואר ֵועוד ֵמגופו, יוצאה
דטמאֵמתֵהואֵלאוֵדוקאֵאלאֵאפי'ֵמתֵ

ֵליכנס ֵמותר ֵוא"כֵֵעצמו ֵלויה, למחנה
לכאורהֵאיןֵחומרֵבזבֵממתֵעצמו,ֵאלאֵ
ֵטמא,ֵ ֵגופו ֵדהמתֵאין ֵמוכחֵמכאן ודאי
אלאֵהטומאהֵשורהֵעליוֵוע"כֵהנוגעֵבוֵ
ֵטמא,ֵ ֵעצמו ֵגופו ֵהזב ֵמשא"כ טמא,
ֵעצמוֵ ֵממת ֵגם ֵחמור ֵזב ֵהוי ושפיר

ֵשהטומאהֵיוצאהֵעליוֵמגופו'.
כולםֵֵ-בועלֵנידה,ֵזב,ֵזבה,ֵמצורעֵונידה79ֵֵ

ֵב ֵהטומאהטמאים ֵאב ֵכאןֵדרגת ֵנעיר .
שכלֵבעלֵחיים,ֵבעודוֵבחיים,ֵאינוֵטמאֵ

גםֵכלֵאחדֵמשמונתֵהשרציםֵובכללֵזהֵ
ֵרקֵ ֵאלא ֵבחיים ֵכשהוא ֵמטמא אינו

)ראהֵנדהֵדףֵֵכשהואֵמתֵורקֵכשהואֵלח.
ֵהשעירֵ ֵלגבי ֵשם ֵורש'י ֵא ֵעמוד לה
ֵטומאהֵ ֵגורם ֵשהוא המשתלח
ֵא ֵעצמו ֵהשעיר ֵאך ֵבו ינוֵלמתעסקים

 טמא(.
ֵ-טמא80ֵֵ ֵומצורעת ֵמצורע ֵזבה, ֵזב, ֵ–מת,

ֵ ֵויולדת ֵנידה ֵביום, טובלותֵֵ-טובלים
בלילה,ֵבועלֵנידה:ֵלפיֵהברייתאֵולדעתֵ

שימיֵֵטובלֵביום,ֵולסברתֵרבֵ-רביֵזיראֵ
ֵמנהרדעאֵבועלֵנידהֵטובלֵבלילה.ֵ

כולםֵֵ-בועלֵנידה,ֵזב,ֵזבה,ֵמצורעֵונידה81ֵֵ
 מטמאיםֵבמגעםֵאדםֵוכלים.

ֵבטומאתֵמשאֵומשכבֵ:82ֵ
ֵטמא ֵומושבֵ-א. ֵמשכב ֵמטמא ֵאינו מת

ֵאלאֵ ֵבהם ֵנוגע ֵאינו ֵכאשר )המדובר
ֵעלֵ ֵזה ִֵמְזָרִניםֵהמונחים ֵכמה ֵעל שוכב

ֵגביֵזה(.ֵ
ֵמטמאֵ ֵנידה ֵבועל ֵשל ֵומושב ֵמשכב ב.
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-טמאֵכהןֵההיתרֵשלֵהאםדנהֵהגמראֵ

ֵקרבן ֵלהקריב ֵמכורח83ֵֵֵציבורֵמת הוא
ֵהואֵ ֵשההיתר ֵאו ֵמיוחדת מציאות

ֵֵ.84מוחלט

ֵ
ֵֵ ֵמדוע ֵדעות ֵשתי ֵחששוֵמובאות לא

אהגדולֵֵכהןשה בימיֵבטומאתֵמתִֵֵיָטמ 

אבל לטומאתֵאשתוֵפרישתֵו חששֵו ,85ֵכֵן
ֵהוגבלהֵ ֵשלא ֵהיא ֵהדבר ומשמעות

ֵ ֵאל ֵאנשים ֵשלֵכניסת ֵפרישתו מקום
שוֵשמאֵפתאוםֵולאֵחשֵ-ֵהגדולֵכהןה

ֵימותֵשםֵאחדֵהאנשים:
ֵ ֵהותרהֵֵ:רבאדעת ֵמת טומאת
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ֵ)המוש ֵקלה ֵבטומאה ֵומשקין בֵאוכלין
ֵראשוןֵ ֵרק ֵנעשים ֵשלו והמשכב

ֵלטומאה(.ֵ
ֵמצורעֵונידהֵ ֵזבה, ֵמשכבֵומושבֵשלֵזב, ג.
ֵחמורהֵ ֵבטומאה ֵוכלים ֵאדם מטמא
ֵאבֵ ֵנעשים ֵשלהם ֵוהמשכב )שהמושב

ֵ(.הטומאה
ֵבטומאהֵֵציבורֵקרבן83ֵֵ ֵלהקריבו שמותר

נלמדֵמלשוןֵהיחידֵבדיןֵקרבןֵפסחֵשני:ֵ
ִֵכי ִֵאַ֣יש ִֵאַ֣יש ה-'... ֵאֹוֵ֩-ִיְהֶיַֽ ֵָלֶנֶֶ֡פש |ֵ ַ֣א ָטמ 

יֶכִ֔םְֵוָעָָּ֥שהֵֶפַ֖סחֵ ְבֶדֶַ֨רְךְֵרֹחָקּ֜הֵָׄלֶכִׁ֗םֵאֵֹ֚וְֵלֹדֹרַ֣ת 
ֵמלשוןֵ ֵי(, ֵפסוק ֵפרקֵט ֵ)במדבר ַלה':...'
ִדים:ֵ ְֵלמ  ֵהתורה ֵנוקטת ֵבו ֵ'איש' היחיד

ֵאףֵיח ֵוע'כ ֵנדחה ֵציבור ֵואין ֵנדחה יד
בטומאהֵאיןֵדוחיםֵקרבןֵציבור.ֵקרבנותֵ

ואיןֵאפשרותֵלהקריבםֵֵשקבועֵלהםֵזמן
ֵמקריםֵ ֵבטומאה. ֵאף ֵמוקרבים בטהרה
כליֵ אֵו מוצאיםֵכאשרֵהכהניםֵ, כאלהֵאנֵו
ֵהשרתֵאוֵמרביתֵהקהלֵהםֵטמאיֵמת.

ֵטמא84ֵֵ ֵכהן ֵיחיד ֵבקרבן ֵהדין: מתֵ-ביסוד
אינוֵנכנסֵכללֵלמקדש,ֵואםֵעברֵוהקריבֵ

ֵטמא ֵכהן ֵואילו ֵפסולה; מתֵ-עבודתו
ֵקרבן ֵלהקריב ֵלו והקרבןֵֵציבורֵמותר

כשר.ֵעםֵזאתֵלומדיםֵשכלֵקרבן,ֵאפילוֵ
קבועֵדוחהֵאתֵֵקרבןֵיחיד,ֵשישֵלוֵזמן

וכ הטמאֵיכולֵלהקריבוֵ, לֵהטומאהֵוהכהֵן

הגדולֵשהואֵטמאֵמתֵֵכהןבציבורֵול
מותרֵלכתחילהֵלעבודֵבמקדשֵביוםֵ

ֵ.ֵכיפוריםה
ֵרב ֵבאופןֵנחמןֵדעת ֵאדם ֵמות :

בטומאתֵֵכהןהפתאומי,ֵושבכךֵיטמאֵ
ֵקצרֵ ֵשזמן ֵממצב ֵפחות ֵשכיח מת,
ֵספקֵ ֵאשתו ֵתימצא ֵהתשמיש אחרי

ֵ.נידה

ֵדףֵזֵעמודֵא

'היהֵפיקחֵושתוק!ֵֵ–ֵ'!ושתוקפיקחֱֵהִויֵ'
-ֵֵ ֵאומרים ֵמנתֵכהןלכך שימשיךֵֵעל

ֵ ֵלהקריב נטמאהֵש86ֵֵנסכיםה-מנחתאת

ֵאינוֵ ֵקבוע ֵזמן ֵלו ֵשאין ֵבציבור קרבן
דוחהֵאתֵהטומאה.ֵעיקרהֵשלֵהאמירה:ֵ

ֵבציבור ֵהותרה ֵהאמירה,ֵ'טומאה ֵאו ,'
ֵהיאֵֶשַהָּתָרהֵאוֵ'טומאהֵדחויהֵבציבור '

ֵתלויהֵ ֵבטומאה ֵההקרבה ֵשל דחייה
ֵ ֵהקרבן ֵזמן ֵלמרותֵֵ-בקביעות זאת

השימושֵבמילהֵ'בציבור'.ֵההסברֵלהבנהֵ
זוֵהואֵבעובדהֵשמרביתֵקרבנותֵהציבורֵ
ֵאיןֵ ֵיחיד ֵקרבנות ֵומרבית ֵקבוע, זמנם
ֵרחבהֵ ֵהגמרא ֵשכוונת ֵכך ֵקבוע. זמנם
יותרֵואינהֵמדברתֵרקֵעלֵהקרבתֵקרבןֵ

ֵהתמיד ֵקרבן ֵ)כמו ֵולפיֵציבור ֵלכן, .)
ֵטמא ֵכהן ֵדין ֵֹנאַמר: ֵהנ'ל מתֵ-ההרחבה

שהֵעבודהֵבמקדשֵשונהֵבקרבןֵיחידֵהעו
ֵלעומתֵ ֵקבוע, ֵזמן ֵלו ֵאין ֵישֵאו כאשר
ֵזמןֵ ֵלו ֵאין ֵאו ֵיש ֵכאשר ֵציבור קרבן

ֵקבוע.
ומשמעותֵהדברֵהיאֵשלאֵהוגבלהֵכניסת85ֵֵ

הגדול הכהֵן שֵל ֵאנשיםֵאלֵמקוםֵפרישתֵו
ולאֵחששוֵשמאֵפתאוםֵימותֵשםֵאחדֵֵ-

ֵהאנשים.
היאֵמנחהֵהבאהֵעםֵקרבן'מנחתֵנסכים86ֵ 'ֵֵ

ֵשלמים ֵקרבן ֵעם ֵחטאתֵעולה, ֵעם ֵאו ,
ֵהמנחה,ֵ ֵשל ֵשמה ֵמצורע. ֵשל ואשם
ֵבאֵלהֵמשוםֵשמביאיםֵ 'מנחתֵנסכים',
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הייתהֵהנהגהֵזוֵ.ֵהקרבתהתוךֵכדיֵבידוֵ
מנחתֵנסכים אחרתֵלהביאֵֵבמקרהֵשאיֵן

למנועֵהבנהֵֵכדיוגםֵ,ֵתחתֵזוֵשנטמאה
עלוליםֵלחשובֵלאֵנכונהֵשלֵאחריםֵש

ֵיחיד ֵמנחת ֵגם ֵלהקריב ֵשמותר
ֵשנטמאה.

ֵ

87ֵֵֵֵהזהבֵציץ ֵ)מכפר( ֵמרצה כאשרֵהיה

ֵ.88יםֵהוקרבוֵשלאֵכהלכהקדש
ֵ

ֵרב ֵששתֵנחלקו ֵורב ֵצריךֵֵנחמן האם

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

המזבח גבֵי עֵל לנסֵך הואֵעמהֵייֵן 'ְנָסִכיםֵ' .ֵ
הצומח מֵן בעלֵהֵסוגֵשלֵקרבֵן מובאֵכייןֵ.

ֵעֹוָלה ֵביןֵֵקרבן ֵיחיד ֵ)בין ֵשלמים או
ֵגםֵ ֵקרבנו ֵעם ֵיחד ֵלהביא ֵחייב ציבור(
נסכים.ֵכמותֵהייןֵשעליוֵלהביאֵנמדדתֵ

ֵ ֵ)כ ִֵהין ֵמשתנה3.6ֵֵביחידת ֵוהיא ליטר(
ֵמביאֵ ֵלפר ֵהמוקרבת: ֵהבהמה ֵסוג לפי

ליטר(,ֵלאילֵמביאֵשלישֵהין1.8ֵֵחציֵהיןֵ)
ליטר(,ֵלכבשֵאוֵלכבשהֵמביאֵרבע1.2ֵֵ)

כולֵלנדבֵאוֵלנדורֵליטר(.ֵאדםֵי0.9ֵהיןֵ)
ֵהייןֵ ֵכמות ֵואז ֵקרבן, ֵללא ֵנסכים, רק
ֵלשוןֵ ֵוכך ֵהין. ֵמרבע ֵתפחת ֵלא שיביא
-התורהֵבספרֵבמדברֵפרקֵטוֵפסוקיםֵד
ִֵמְנָחהֵ֙ ֵלה' ֵָקְרָבנֹ֖ו ֵַהַמְקִרָּ֥יב ְֵוִהְקִרֶ֛יב 'ֵ י:

ֶמן: ְוַיִָּ֤יןֵֵֹסֶַ֣לתִֵעָּׂשרִֹ֔וןֵָב֕לּולִֵבְרִבִעָּ֥יתֵַהִה֖יןֵָשַֽ
ְֵרבִֵ ֵַעלַלֶנֶ֙סְך֙ ֵַּתֲעֶשָּ֥ה ֵַהִהִ֔ין ֵאַֹ֣וֵ-יִעַ֣ית ָהֹעָל֖ה

ד: ֵָהֶאָחַֽ ֵַלֶכֶ֖בש ֵַּתֲעֶשַ֣הֵֵַלָזִַ֑בח ֵָלַאִ֙יל֙ אָֹּ֤ו
ֵַבֶשֶ֖מןֵ ְֵבלּוָלָּ֥ה ֵֶעְשֹרִנִ֑ים ַ֣י ְֵשנ  ֵֹסֶ֖לת ִמְנָחִ֔ה

ין: ֵַהִהַֽ ֵַהִהִ֑יןְֵֵשִלִשָּ֥ית ְֵשִלִשַ֣ית ֵַלֶנֶ֖סְך ְוַיִָּ֥ין
יחֵַ יוְִֵֵניֹחַ֖חֵַלה':-ַּתְקִרָּ֥יבֵר ַֽ ָבָק֖רֵ-ַתֲעֶשָּ֥הֵֶבן-ִכַֽ
ֵאוֵֹ א-ֹעָלַ֣ה ְֵלַפל  וֵֹ-ָזִַ֑בח ֵאַֽ ְשָלִמ֖יםֵ-ֶנֶָּ֥דר

ה': ֵַעלֵַלַֽ ֵֹסֶ֖לתֵ-ֶבן-ְוִהְקִרָּ֤יב ִֵמְנָחִ֔ה ַהָבָקר֙
ֲֵחִצָּ֥יֵ ֵַבֶשֶ֖מן ֵָבלָּּ֥ול ֵֶעְשֹרִנִ֑ים ְשֹלָשַ֣ה

ין: ָּ֥הֵֵַהִהַֽ ִֵאש  ֵַהִהִ֑ין ֲֵחִצַ֣י ֵַלֶנֶ֖סְך ֵַּתְקִרָּ֥יב ְוַיִֶ֛ין
יחֵַ ֵגביֵנִֵ-ר ַֽ ֵעל ֵהמים״ ֵ)'ניסוך ֵַלה':'. יֹחַ֖ח

ֵשלֵ ֵאחר ֵסוג ֵהוא ֵהסוכות ֵבחג המזבח
 ֵנסכים(.

ֵבגדיֵֵציץ87ֵֵ ֵמשמונת ֵאחד ֵהוא הזהב
רש'יֵמתארֵאתֵ.ֵשלֵהכהןֵהגדולֵהכהונה

לעשותוֵציבורֵֵןבקרבֵציץֵריצוי שנאלצֵו
ֵ-ֵנחמןֵלאֵצריךֵריצויֵציץֵלרבבטומאה:ֵ
ֵ,טומאהֵהותרהֵבציבורלדעתוֵמשוםֵש

ֵ ֵציץ ֵריצוי ֵצריך ֵששת משוםֵֵ-ולרב

ֵ.89טומאהֵדחויהֵבציבורלדעתוֵש

ֵדףֵזֵעמודֵב

אםֵהציץֵֵיהודהֵורבישמעוןֵֵרבינחלקוֵ
ֵ ֵמצח ֵעל ֵאינו ֵכאשר ֵגם ֵכהןהמרצה

שמעוןֵֵר'אלאֵתלויֵעלִֵמְתֶלה:ֵלֵהגדול

ֵלו:ֵ ֵפסוק ֵכח ֵפרק ֵשמות ֵבספר הציץ
בעות,ֵ'כמיןֵטסֵשלֵזהבֵהיה,ֵרוחבֵב'ֵאצ

ֵעלֵהציץֵ ֵלאוזן'. מקיףֵעלֵהמצחֵמאוזן
ֵבולטות.ֵ ֵבאותיות ֵַלה' ֵֹקֶדש ֵכתוב היה
ֵידיֵ ֵעל ֵהגדול ֵהכהן ֵלמצח ֵנקשר הציץ

.ֵנאמרֵבתורהֵבספרֵשמותֵפתיליֵתכלת
ְוָעִשָּ֥יָתִֵצ֖יץֵָזָהַ֣בֵ-פרקֵכחֵפסוקיםֵלו לח:ֵֵ'

ַ֣יֵֹחָתִ֔םֵֹק֖ ָעָליוִֵ֙פּתּוח  ה':ֵָטהִֹ֑ורֵּוִפַּתְחָּתֵָּ֤ ֶדשֵַלַֽ
ֵַעל ֵֹאתֹו֙ ֵַעל-ְוַשְמָּתָּ֤ ְֵוָהָי֖ה ִֶ֔לת ְֵּתכ  -ְפִתַ֣יל

י-ַהִמְצָנִֶ֑פתֵֶאל ְפנ ַֽ ְוָהָי֮הֵ-מָּּ֥וֵל הֵ: ַהִמְצֶנֶ֖פתִֵיְהֶיַֽ
ֵֶאת-ַעל ֵַאֲהֹרּ֜ן ְֵוָנָשַ֨א ֵַאֲהֹרן ַַ֣צח ֲעֹוַ֣ןֵ-מ 

ל ְֵלָכַֽ ִ֔ל ִֵיְשָרא  ַ֣י ְֵבנ  ֵַיְקִד֙ישּו֙ ֲֵאֶשָּ֤ר ָדִשִׁ֗ים -ַהקֳּ
ֵַעלֵַמְּתֹנ֖ת ְֵוָהָיָּ֤ה יֶהִ֑ם ֵָּתִמִ֔ידֵ-ָקְדש  ִמְצחֹו֙

ֵהֵ ֵ)ראהֵסוכהֵדף ֵה':'. ָּ֥י ִֵלְפנ  ֵָלֶה֖ם ְלָרצָֹּ֥ון
ֵיוסיֵ ֵשלֵרבי ֵאליעזרֵבנו עמודֵאֵשרבי
מספרֵשראהֵאתֵהציץֵברומיֵוכתובֵעליוֵ

 בשורהֵאחתֵֹקֶדשֵַלה'(.
)ַהֹקֶמץֵהואֵֵמנחה-אםֵהכהןֵהקטירֵֹקֶמץ88ֵ

ֵהכמ ֵאצבעותֵמלוא ֵלשלוש ֵהנכנסת ות
ֵאתֵ ֵאו ֵשנטמאה ֵהיד( ֵשל אמצעיות

מּוִריםֵשנטמאוֵ הציץְֵמַרֶצהֵ)מכפר(ֵֵ-הא 
ֵהציץֵלאֵמרצהֵעלֵקומץֵ ֵכשר. והקרבן
מּוִריםֵשנטמאוֵאםֵ מנחהֵשנטמאהֵאוֵא 
ֵ-יצאוֵמחוץֵלעזרהֵוחזרֵוהכניסםֵשובֵ

 במקרהֵזהֵהקרבןֵפסול.
לדעתו89ֵֵ שהרֵי באֵבאיסורֵ, ששתֵהכהֵן לרֵב

ֵעלֵהט ֵמרצה ֵהציץ ֵולכן ֵדחויה, ומאה
 הטומאהֵהדחויהֵאיתהֵבאֵהכהן.ֵ
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ֵ.90ֵיהודהֵלאֵר'לֵ-ְמַרֶצהֵ)מכפר(ֵ
ֵ

ֵ ֵֵרביגםֵנחלקו אםֵֵיהודהֵורבישמעון
ֵר'.ֵלישֵצורךֵבריצויֵציץֵכיפוריםביוםֵה

ֵ ֵצריך ששתֵשטומאהֵֵ)כדעתֵרבשמעון

ֵ.91יהודהֵלאֵצריךֵר'דחויהֵבציבור(ֵל

ֵ
ֵ.שבורֵאינוֵמרצהֵלכלֵהדעותֵציץ

ֵ
ֵֵ ֵשבפסוקמהמילה ֵַעל'ֵָּתִמִ֔יד ְֵוָהָיָּ֤ה ...-

ָּ֥יֵה' לומדיםֵֵ'ִמְצחֹוֵָּ֙תִמִ֔ידְֵלָרצָֹּ֥וןֵָלֶה֖םִֵלְפנ 
הגדולֵלהסיחֵאתֵדעתוֵמןֵֵכהןלשאסורֵ

ֵ.'בכלֵשעהֵושעה'הציץֵולכןֵימשמשֵבוֵ

ֵדףֵחֵעמודֵא

ֵמהתפילין-איֵ ֵהדעת נלמדתֵֵהסחת
וחומר קֵל כתובֵמכעיֵן מהֵהציץֵשעליֵו :ֵ

ֵ ֵוצריך ֵאחת ֵפעם ֵה' ֵהגדולֵכהןהשם
קלֵוחומרֵֵ-ֵ'בכלֵשעהֵושעה'למשמשֵבוֵ
ֵ ֵעשריםֵֵ-לתפילין שמוזכרֵבהםֵשםֵה'

ֵ-)בכלֵארבעֵהפרשיות(92ֵֵואחתֵפעמים
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ֵראהֵלהלןֵדףֵחֵעמודֵא90ֵ
ֵהותרה91ֵֵֵ ֵשטומאה ֵששת ֵכרב וסובר

 ראהֵעמודֵא.ֵֵ-בציבורֵ
הריטב'אֵכותבֵשלמרותֵשקדושתֵהציץ92ֵֵ

ֵמשוםֵ ֵתפילין, ֵמקדושת ֵיותר חמורה
ֵאחדֵ ֵשהוא ֵוגם ֵבמקדש ֵהוא שהציץ

ֵהגדול ֵהכהן ֵהאיסורֵלהסיחֵאתֵמבגדי ,
ֵבציץֵ ֵהמוזכר ֵה' ם ִֵמש  ֵבא הדעת
ובתפילין:ֵבתפיליןֵמספרֵהאיזכוריםֵשלֵ

ֵרב ֵה' ֵהיסחֵֵשם ֵאיסור ֵגם ֵלכן יותר
כותבֵֵרבֵיותר.ֵהרמב'םֵהדעתֵמהתפילין

שקדושתֵהתפיליןֵגדולהֵמקדושתֵהציץֵ
ֵה'ֵ ֵשם ֵשל ֵהאיזכורים ֵשמספר משום
ֵקדםֵ ֵ)הרמב'ם ֵיותר ֵגדול בתפילין

ֵֵלרבי ֵאלאשבילי ֵאברהם ֵבן ֵטוב ֵ-יום
ֵשנה(.115ֵהריטב'א,ֵבֵ

לאֵלהסיחֵשהאדםֵלמשמשֵבהןֵשחייבֵ

ֵֵ.93הדעתֵמהן

ֵ
ֵֵרביֵ ֵֵורבייהודה ֵדורשיםשמעון

ֵַעלֵהפסוקֵאתֵבאופניםֵשונים -ְוָהָיה֮
ַַ֣צחֵַאֲהֹרןְֵוָנָשַ֨א ָדִשִׁ֗יםֵ-ַאֲהֹרּ֜ןֵֶאתֵמ  ֲעֹוַ֣ןֵַהקֳּ

ל ְֵלָכַֽ ִ֔ל ִֵיְשָרא  ַ֣י ְֵבנ  ֵַיְקִד֙ישּו֙ ַמְּתֹנ֖תֵ-ֲאֶשָּ֤ר

ֵַעליקדש ְֵוָהָיָּ֤ה ְֵלָרצָֹּ֥ון94ִֵֵֵמְצחוֵֹ֙-ֶהִ֑ם ָּתִמִ֔יד

ֵ ָּ֥י ִֵלְפנ  ֵפסוק95ֵֵֵה'ָלֶה֖ם ֵכח ֵפרק )שמות

ֵלח( ֵלפי ֵרקֵֵרבי: ְֵמַרֶצה ֵהציץ יהודה
שמעוןֵֵר'ולֵהגדולֵכהןהכשהואֵעלֵמצחֵ

ֵכגוןֵ ֵלמצח ֵראוי ֵכשהוא ְֵמַרֶצה הציץ
גםֵ שבורֵ. יהודהֵמסכיםֵשציץֵֵרבישאינֵו

ראויֵלמצחֵרקֵכשאינוֵשבורֵאלאֵשהואֵ
ֵשבמילהֵ ֵו' ֵהאות ֵמייתור ֵזאת לומד

ִֵמְצחֹו֙.
ֵ
ֵביןֵֵ ֵלמחלוקות ֵמקורות בהביאה

ֵהגמראֵֵמאירֵרביֵהתנאים ֵיוסי, ורבי
ֵבציבורֵ ֵטומאה ֵהאם ֵלשאלה חוזרת

ֵדחויה ֵאו ֵהכיפורים96ֵֵהותרה ֵ.97ֵביום

אחתֵהמחלוקותֵדנהֵבאפשרותֵלהסבירֵ

ֵבמשך93ֵֵֵ ֵמניחיםֵתפילין ֵלא ֵהרוב בימינו,
כלֵהיוםֵאלאֵרקֵבתפילתֵשחרית,ֵזאתֵ
ֵשלאֵ ֵיכולים ֵאנו ֵשאין ֵהחשש משום

סיחֵאתֵהדעתֵמהןֵ)ראהֵשלחןֵערוך,ֵלה
 אורחֵחייםֵלז,ֵב(.

ֵ-ַעל94ֵֵ ֵהואֵֵ–ִמְצחֹו֙ ֵכולם ֵלדעת הלימוד
ֵשמיקוםֵהציץֵעלֵהמצחֵמעלֵהעיניים.

ָּ֥יֵה'95ֵֵ ֵ–לר'ֵיהודהֵֵ-ָּתִמִ֔ידְֵלָרצָֹּ֥וןֵָלֶה֖םִֵלְפנ 
ֵשמעוןֵ ֵלר' ֵמהציץ, ֵדעתו ֵלהסיח אסור
ֵעלֵ ֵלא ֵהוא ֵאם ֵאף ֵתמיד ֵמרצה הציץ

ֵ(.המצחֵ)ושאינוֵשבור
ובמחלוקתֵרביֵֵ-ראהֵלעילֵדףֵוֵעמודֵב96ֵֵ

ֵבהרחבהֵ ֵראה ֵוכן ֵשמעון, ֵורבי יהודה
 להלןֵדףֵנֵעמודֵא.

ֵהכיפורים97ֵֵֵ ֵיום ֵעל ֵהיא ֵהגמרא שאלת
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אתֵהשאלהֵבהסתמךֵעלֵברייתאֵהדנהֵ

ֵהכהן98ֵֵבמספרֵההזאות ֵמזיםֵעל שהיו

הֵהגדול ֵהפר ֵאת ֵהשורף ֵהכהן 99ֵועל

ֵ.100בשבעתֵימיֵפרישתם

ֵדףֵחֵעמודֵב

ֵֵלאחרֵ ֵחנינאֵרביקושיית ֵבר ֵ,יוסי
להפרשתֵ ההזאהֵביוםֵהרביעֵי המראהֵכֵי

ֵדבריֵֵֵ,101מיותרתֵהגדולֵכהןה ולאחר
ֵלהזותֵ ֵדרבנן ֵבאיסור ֵשאסור הגמרא

ֵמת ֵטמא ֵעל ֵהגמראֵֵ–102ֵֵבשבת באה
הזאהֵהשישֵלהבחיןֵביןֵלמסקנהֵ(ֵ)רבא
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בלבדֵמשוםֵשאתֵהפרהֵהאדומהֵשחטוֵ
ֵביוםֵ ֵ)לא ֵבמקדש ֵולא ֵהזיתים בהר

ֵאדומה ֵפרה ֵדוחהֵֵהכיפורים(, אינה
ואינהֵֵציבורֵ,ֵאינהֵנחשבתֵקרבןטומאה

ֵכדיֵ ֵאלא ֵחטאים ֵעל ֵלכפר ֵכדי נעשית
 לטהרֵמטומאה.

ֵאדומה98ֵֵ ֵפרה ֵאפר ֵבמיםֵֵזריקת המעורב
ֵטמא ֵחששֵ-על ֵהיה ֵהזאה. ֵנקראת מת

שהכהןֵנטמאֵלפניֵפרישתוֵבטומאתֵמתֵ
ֵההזאהֵ ֵשאלת ֵעולה ֵולכן ֵידיעתו, בלי
ֵאםֵ ֵהכהן ֵאת ֵלטהר ֵומטרתה שעיקרה
ֵ)ישֵגםֵהזאותֵעלֵמצורעֵוהזאהֵ נטמא.
 מדםֵקרבנותֵמסוימים,ֵשלאֵבענייננו(.

ֵהזיתים99ֵֵֵ ֵהר ֵעל ֵנשחטה ֵהאדומה הפרה
דמהֵשבעֵפעמיםֵמולֵוהכהןֵהיהֵמזהֵמ

פתחֵההיכל.ֵאחרֵכךֵהיהֵשורפה.ֵמאפרֵ
במי )'מיםֵ-הפרהֵהאדומהֵשעורבבֵו מעייֵן

ֵלהזאהֵעלֵחיים '(ֵעשוֵאתֵ'מיֵהחטאת'
טמאיֵמתיםֵלטהרם.ֵהפרהֵהאדומהֵלאֵ

ֵבאהֵלכפרֵעלֵחטאים.
ֵמאיר100ֵ ֵרבי ֵשמזיןֵֵמובאיםֵדברי האומר

ֵה ֵימי ֵשבעת ֵהכהןֵבכל ֵעל ֵגם פרישה
ֵהפרה,ֵֵהגדול ֵאת ֵהשורף ֵהכהן וגםֵעל

רביֵיוסיֵאומרֵשמזיןֵביוםֵהשלשיֵוביוםֵ
השביעיֵלפרישהֵגםֵעלֵהכהןֵהגדולֵוגםֵ
ֵחנינא ֵרבי ֵהפרה, ֵאת ֵהשורף ֵהכהן ֵעל

ֵ ֵֵגדולֵכהןעל ֵהלבין ֵעל ֵכהןההזאה
ֵהשורףֵאתֵהפרהֵהאדומה:

ֵ .א ֵֵהגדולֵכהןהאת ֵלהפריש שבעהֵיש
בכיפוריםהימיםֵקודםֵיוםֵ דהיינֵו יוםֵֵ,

יחולֵהיוםֵכךֵיוצאֵשאם103ֵֵג'ֵבתשרי
ֵביוםֵשבת ֵלפרישתו ֵיזוֵֵ,הרביעי לא

ֵ ֵעליו ֵאלא ֵימיֵרק ֵמשבעת יוםֵאחד
היוםֵהרביעיֵלפרישתוֵואםֵֵ,הפרישה

ֵ ֵעליו ֵיזו ֵלא ֵשבת לאֵֵ:יומייםאינו
ולאֵביוםֵשבת. לפרישתֵו ֵֵביוםֵהרביעֵי

ואילוֵהפרשתֵהכהןֵהשורףֵאתֵהפרהֵ .ב
ֵרביעיֵֵהאדומה ֵביום ֵתמיד תיעשה

בתֵכךֵייצאֵשתמידֵיוםֵשֵ-104ֵבשבוע

וההזאהֵֵ-פרישתוֵיהאֵהיוםֵהרביעיֵל

הגדולֵמזיםֵ הכהניםֵאומרֵשעלֵהכהֵן סגֵן
ֵואי ֵהשביעי ֵוביום ֵהשלישי ֵעלֵביום לו

הכהןֵהשורףֵאתֵהפרהֵמזיםֵבכלֵשבעתֵ
 ימיֵהפרישה.ֵ

ֵבשלמא101ֵֵֵ ֵלה: ֵ'מתקיף ֵהגמרא: בלשון
שמאֵשלישי,ֵֵ-שמאֵשלישי,ֵשניֵֵ-ראשוןֵ
ֵ ֵֵ-שלישי ֵחמישי ֵשלישי, שמאֵֵ-שמא

ֵ ֵשישי ֵֵ-שביעי, ֵשביעי ֵשביעי, ֵ-שמא
ֵהזאהֵ ֵלי ֵלמה ֵאלאֵרביעי שמאֵשביעי.
ֵולאֵ ֵלספוקי, ֵאיכא ֵבשלישי ֵלא כלל?

 איכאֵלספוקי!'בשביעיֵ
ֵחייב102ֵֵֵ ֵהפרישה ֵמימי ֵשאחד ומאחר

ֵעלֵ ֵמזין ֵלא ֵשבשבת ֵיוצא ֵשבת להיות
 .הכהןֵהגדול

בליֵלהתחשבֵבאיזהֵיוםֵבשבועֵחלֵג'103ֵֵ
ֵבתשריֵ

ֵזמן104ֵֵ ֵקבעה ֵלא ֵהפרהֵֵהתורה לשריפת
ֵהגמראֵֵהאדומה ֵמסקנת ֵאפשרית ולכן
(ֵשהפרשתֵהכהןֵהשורףֵאתֵהפרהֵ)אביי

ֵרביעיֵֵהאדומה ֵביום ֵתמיד תיעשה
בשבועֵכדיֵשהיוםֵהרביעיֵלפרישהֵיחולֵ
ֵההזאהֵ ֵאת ֵחכמים ֵאסרו ֵבה בשבת

.ֵ)'שבות'ֵהיאֵפעולהֵשאינהֵמשוםֵשבות
ֵרֵתורהֵמפורש(באיסו
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ֵתיעשהֵשישה ֵימותֵֵעליו ֵבכל ימים:

הדעותֵשהובאוֵֵ.105פרישהֵחוץֵמשבת

ֵההזאות ֵמספר ֵעל מרוכזותֵֵבגמרא
ֵבטבלהֵהבאה:

ֵ
ֵעלֵהכהןֵהגדולֵההזאות

ֵהכיפוריםביוםֵ
ֵעלֵהכהןֵההזאות

ֵהשורףֵאתֵהפרה

ֵרביֵמאיר
ֵלכן:ֵבכלֵיוםֵישֵספקֵבשלישיֵובשביעיֵלדעתֵרביֵמאיר

ֵמזיןֵבכלֵשבעתֵהימים

ֵרביֵיוסי
ֵלדעתֵרביֵיוסיֵאיןֵמצווהֵלהזותֵבזמןֵדווקא,ֵלכן:

ֵובשביעימזיןֵרקֵבשלישיֵ

סגןֵֵרביֵחנינא
ֵהכהנים

ֵמזיןֵבכלֵשבעתֵימיםֵמזיןֵרקֵבשלישיֵובשביעי

ֵ-ְֵֵשָמּהֵהקודםֵשלֵ'לשכתֵהפרהדרין'
ֵהגדול ֵהכהן ֵהופרש ֵ'לשכתֵֵאליה היה

בלווטי'ֵשמשמעוֵביווניתֵ'לשכתֵַהָּׂשִריםֵ
ֵשהתחילוֵ ֵלאחר ֵהנכבדים'. והאנשים

ֵשני ֵבית ֵהכהונה106ֵֵֵבסוף ֵאת ֵלקנות ,
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ֵכי:105ֵֵ
אםֵנטמאֵביוםֵראשוןֵבשבועֵמזיןֵעליוֵ .א

ֵביוםֵרביעיֵוביוםֵראשוןֵהבא,
ֵעליוֵ .ב ֵמזין ֵבשבוע ֵשני ֵביום ֵנטמא אם

 ביוםֵחמישיֵוביוםֵשניֵהבא,
אםֵנטמאֵביוםֵשלישיֵבשבועֵמזיןֵעליוֵ .ג

ֵביוםֵששיֵוביוםֵשלישיֵהבא.
ֵהשני106ֵֵ ֵבֵהבית לבריאת3410ֵֵֵ-נבנה

( ועמד350ֵֵהעולםֵהיאֵשנתֵג'ת'ֵי לפנה'סֵ(
420ֵֵ ֵעד ֵשנת3830ֵֵשנה ֵהיא לבריאה

ג'תת'ל.ֵראהֵלהלןֵדףֵטֵעמודֵאֵובגמראֵ
ֵמשלושֵ ֵיותר ֵשימשו ֵזו ֵשבתקופה שם
ֵעלֵ ֵהמצביע ֵיחס ֵגדולים, ֵכהנים מאות
ֵהכהניםֵ ֵשרוב ֵרש'י ֵשמביא האפשרות
ֵהגדוליםֵבימיֵביתֵשניֵהיוֵרשעיםֵולכן
ישֵדעהֵ שנתֵכהונתםֵהראשונהֵ. תוֵך מתֵו
ֵאוֵ ֵאחת ֵלשנה ֵנתמנו ֵאלא ֵמתו שלא
ֵ)'הדורותֵ ֵבלבד ֵאחד ֵכיפורים ליום
ֵפרקֵאֵ ֵבתוספתאֵמסכתֵיומא מראש'(.
ֵהתקינוֵ ֵמלכים ֵ'משרבו ֵכתוב: ֵז הלכה
ֵמעמידיןֵ ֵוהיו ֵכהנים ֵמעמידין להיות

ף ֵבכס ה107הגדולה ֵהוחלפ 108ֵוהלשכה

,ֵהוחלףֵשמה109ֵֵבכלֵשניםֵעשרֵחודש

ֵ'לשכתֵ-ל ֵשמשמעו ֵהפרהדרין' 'לשכת
ם ֵש  ֵהמלך', ֵירידתֵֵפקידי ֵעל המצביע

ֵאליה ֵהלשכה ֵשל ֵהכהןֵֵקרנה הופרש

 אותןֵבכלֵשנהֵושנה'.
איןֵקוניםֵכהונהֵבכסף!ֵאלאֵשבאותה107ֵֵ

ֵ ֵהרעיםֵתקופה ֵמהמעשים ֵאחד ֵזה היה
ֵראהֵ ֵמסויימים. ֵאנשים ֵידי ֵעל שנעשו
כיצדֵ אֵ, יחֵעמוֵד דֵף להלֵן אסיֵ, רבֵי מאמֵר
תמורתֵכסףֵמינהֵינאיֵהמלךֵאתֵיהושעֵ

 בןֵגמלאֵלכהןֵגדול.
רש'יֵאומרֵשהחליפוֵאתֵהלשכהֵכלֵי''ב108ֵֵ

חודשֵוכלֵכהןֵשבאֵבמקוםֵהכהןֵשמתֵ
נאהֵמןֵ היהֵהורסֵאתֵהלשכהֵ'ובונהֵבניֵן

ֵונמצאֵה ֵשמו ֵעל ֵקרויה ֵשתהא ראשון
ֵמתחלפתֵכלֵשנהֵושנה'.ֵלדעתֵהרמב'ם
ֵהיושביםֵ ֵאלא ֵהוחלפה ֵהלשכה לא
ֵעשרֵ ֵשנים ֵבכל ֵשהתחלפו ֵהם בלשכה
ֵלכלֵ ֵהשלטון ֵאז ֵשעשה ֵכפי חודש,
ֵטֵ ֵדף ֵלהלן ֵראה ֵהזוטרים. הפקידיים
ֵמשלושֵ ֵשיותר ֵשם ֵובגמרא ֵא עמוד

ֵני.מאותֵכהניםֵגדוליםֵשימשוֵבביתֵש
ֵהפקידים109ֵֵֵ ֵלכל ֵהשלטון ֵאז ֵשעשה כפי

 הזוטרים.
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ֵהגדול.

ֵדףֵטֵעמודֵא

ֵ.110יבארמיתֵהואֵפורסֵ'פירושֵ'פרהדרין
ֵ
ֵֵ ֵהגדולים ֵהכהנים ֵהחלפת בכלֵבעניין

ֵביתֵשנֵ-111ֵשניםֵעשרֵחודש ֵ-ֵֵיבימי
עלֵהפסוקֵֵמובאתֵדרשהֵבשםֵרביֵיוחנן

ֵָיִמִ֑ים ֵּתֹוִסַ֣יף ֵה' ְֵרָשִעַ֣יםִֵֵיְרַאַ֣ת ּוְשנֹ֖ות

ְרָנה ֵ:112ִֵּתְקֹצַֽ
ֵָיִמִ֑ים .א ֵּתֹוִסַ֣יף ֵה' ֵ'ִיְרַאַ֣ת ֵמקדשֵֵ-...' זה

ֵשעמדֵארבעֵמאותֵועשרֵשניםֵ ראשון

ר ֵעש ֵשמונה ֵאלא ֵבו ֵשמשו 113ֵולא

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

,ֵאוֵפורסיה,ֵמופיעהֵבכלֵהמילהֵפורסי110ֵ
ֵוכךֵ ֵדפים. ֵבארבעה ֵרק ֵהבבלי התלמוד
ֵהענייןֵ ֵלפי ֵרש'י ֵידי ֵעל ֵמתפרשת היא
בכלֵמקום:ֵכאןֵמפרשֵרש'יֵאתֵהמילהֵ
פורסיֵכ'פקידיֵהמלך,ֵבמסכתֵיבמותֵדףֵ

ֵבד'ה ֵרש'י ֵמפרש ֵב ֵעמוד 'בפורסיֵֵמה
ֵ ֵישראל',ֵֵ-דבבל' ֵעל ֵממונים 'גבאים

ֵבד'הֵ ֵא ֵעמוד ֵקנד ֵדף ֵשבת במסכת
ֵ ֵרחל' ֵבר ֵמרי ֵדרב ֵאבוה ֵלה ֵ–'ואמרי
ֵ ֵדבבל' ֵ'בפורסיה ֵאת ֵרש'י ֵ-מפרש
ֵבֵ ֵדףֵכחֵעמוד ֵבמסכתֵגיטין 'שוטרים'.
ֵשנמג'ֵ ֵ'פורסי ֵהצירוף: ֵאת ֵרש'י מפרש
כאמירהֵבשפהֵהפרסיתֵשפירושהֵ'פסקֵ

 דין'.
ֵעמודֵב.ֵראהֵלעילֵדףֵח111ֵ
ֵמשליֵפרקֵיֵפסוקֵכז112ֵ
ֵויש113ֵֵֵ ֵעשר' ֵ'שנים ֵלפיהן ֵגרסאות יש

ֵתוספותֵ ֵראה ֵ'שמונה'. ֵלפיהן גרסאות
 ד'הֵ'ולאֵשימשו'.

ֵגדול114ֵֵ ֵכהן ֵכל ֵממוצע ֵחשבון בביתֵֵלפי
ֵ ֵמעל ֵשימש ֵזמן23ֵראשון ֵפרק ֵשנים,

ֵהאריכוֵ ֵראשון ֵבבית ֵשהכהנים המראה
ֵימים.

שימשֵארבעיםֵשנהֵככהןֵֵצדיקשמעוןֵה115ֵ

ֵ,114ֵכהניםֵגדולים
ֵ .ב ְרָנה' ִֵּתְקֹצַֽ ְֵרָשִעַ֣ים ֵמקדשֵֵ-'...ּוְשנֹ֖ות זה

ֵשנהֵ ֵועשרים ֵמאות ֵארבע ֵשעמד שני
ֵכהנים...ֵ ֵמשלשֵמאות ֵיותר ֵבו ושמשו
ֵהוציאֵ ֵלא ֵואחד ֵאחד ֵכל ֵוחשוב: צא

 משוםֵשהיוֵרשעים.ֵֵ–שנתו'ֵ
 

אומנםֵרובֵהכהניםֵהגדוליםֵבביתֵשניֵ
אךֵהיוֵגםֵכהניםֵגדוליםֵשהיוֵֵהיוֵרשעים

 ,ֵמהםֵמוזכריםֵארבעה:ֵצדיקים

ק ֵהצדי ֵגדול115שמעון ֵכהן ֵיוחנן ,ֵ116,ֵ

ֵפאבי ֵבן ֵבן117ֵֵישמעאל ֵאלעזר ֵרבי ,

ֵהאחרוןֵ ֵהיה ֵשני, ֵבית ֵמתחילת גדול
ֵאלכסנדרֵ ֵהגדולה, ֵמהכנסת שנותר

ֵ)ראהֵֵמוקדון ֵהצדיק השתחווהֵלשמעון
ֵהמקרהֵבמלואוֵלקמןֵדףֵסטֵעמודֵא(.ֵ

ֵגדול116ֵֵֵ ֵכהן ֵיוחנן ֵשל ֵהמוחלטת זהותו
ֵברורה ֵמיֵֵאינה ֵלגבי ֵשונות ֵדעות ויש

כלֵאלהֵששמםֵהיהֵ'יוחנן'ֵ הואֵהיהֵמביֵן
המשנהֵפרהֵ חיֵ. ובאיזהֵתקופהֵבביתֵשנֵי
ֵגדול ֵכהן ֵיוחנן ֵאומרת ֵמשנהֵה ֵג ֵפרק
ֵָהִראשֹוָנהֵ ...'ֵ ֵאדומות: ֵפרות ֵשתי שרף

ְֵוַהְשִניֵָ ֵמֶשה, ש,ֵָעָשה ְֵוָחמ  ֵֶעְזָרא, ֵָעָשה ה
ֵַוֲחָכִמיםֵ ִאיר. ֵמ  ֵַרִבי י ִֵדְבר  יָלְך, ֵָוא  ֶעְזָרא מ 
ֲֵעָשָאן.ֵ ֵּוִמי יָלְך. ֶעְזָראֵָוא  ֵֶשַבעֵמ  אֹוְמִרים,
ְשַּתִיםֵ ָגדֹולֵָעשֵּו ֵן ֹכה  ַהַצִדיקְֵויֹוָחָנֵן ִשְמעֹוֵן
לֵ ֵַוֲחַנְמא  ֵַהקֹוף ֵֶבן יַני ֵֶאְלְיהֹוע  ְשַּתִים,

ֵַאַחתֵהֵַ ֵָעשּו ִֵפיָאִבי ֵֶבן אל ְֵוִיְשָמע  ִמְצִרי
ֵגדול ֵכהן ֵיוחנן ֵבאמונהֵֵֶאָחת. שימש

שמוניםֵשנהֵאךֵבסוףֵימיוֵנעשהֵצדוקיֵ
ֵ)ראהֵלקמןֵדףֵכטֵעמודֵא(.

פאבי117ֵ היהֵֵישמעאלֵבֵן שימשֵעשרֵשניםֵ.
ֵואמוֵ ֵהרשעה ֵמשפחתו ֵלמרות צדיק
העשירהֵ)ראהֵלקמןֵדףֵלהֵעמודֵב(,ֵזכהֵ

ֵאדומה ֵפרה ֵפרהֵֵלשרוף ֵהמשנה )ראה
ֵפרקֵגֵמשנהֵה(.
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ֵ.118חרסום
ֵ

ֵנוסף ֵהֵמקרה ֵחטאו היהֵֵכהניםבו
ֵב ֵשניהתקופה ֵלבית התנאֵֵ:קודמת

ֵבןֵרבי 119ֵֵֵֵתורתאֵיוחנן כיֵאומר
ֵשילהוכלֵשחטאיהםֵ ֵעריותֵֵהני בגילוי

ֵ ֵש120ֵֵיםקדשהוביזוי ֵשתיחרבֵהם גרמו
ֵֵ.שיֹלה

ֵ
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חרסום118ֵ אלעזרֵבֵן שימשֵאחתֵעשרהֵֵרבֵי
ֵלאֵ ֵמופלג ֵעשיר ֵשהיה ֵלמרות שנה.

מודֵתורהֵיומםֵולילה.ֵהפריעוֵהדברֵמלל
 וראהֵלקמןֵדףֵלהֵעמודֵב.

ֵתורתא119ֵֵֵ ֵגר. ֵהיה ֵתורתא ֵבן ֵיוחנן רבי
ֵשפירושוֵ ֵכינוי ֵאלא ֵאביו ֵשם אינו
ֵהסיפורֵהמופלאֵ ֵמובאֵעליו ֵכך 'הפרה'.
ֵ...'ֵ ֵי'ד: ֵפרק ֵאדומה ֵדפרה בפסיקתא
אמרוֵרבותינוֵמעשהֵהיהֵבישראלֵאחדֵ
שהיהֵלוֵפרהֵאחתֵחורשת,ֵנתמעטהֵידוֵ

ֵל ֵלו ֵהגויֵומכרה ֵשלקחה ֵכיון ֵאחד, גוי
וחרשהֵעמוֵששתֵימיםֵשלֵחול,ֵבשבתֵ
ֵתחתֵ ֵלו ֵורבצה ֵשתחרושֵעמו, הוציאה
העול.ֵהיהֵהולךֵומכהֵאותהֵוהיאֵאינהֵ
ֵשראהֵכךֵהלךֵואמרֵ ֵכיון זזהֵממקומה.
לאותוֵישראלֵשמכרהֵלו,ֵבאֵטולֵפרתךֵ
ֵמכהֵ ֵאני ֵכמה ֵשהרי ֵבה ֵיש ֵצער שמא
ֵאותוֵ ֵממקומה! ֵזזה ֵאינה ֵוהיא אותה

ֵשבתֵי ֵשל ֵ'בשביל ֵלומר: ֵהבין שראל
והיתהֵלמודהֵלנוחֵבשבת'.ֵא'לֵבאֵואניֵ
מעמידה,ֵכיוןֵשבאֵואמרֵלהֵבאזנהֵפרהֵ
ֵהייתֵ ֵברשותי ֵכשהיית ֵיודעת ֵאת פרה
ֵנינוחֵ ֵהיית ֵבשבת ֵהחול ֵימי חורשת
ֵגויֵ ֵברשות ֵואת ֵעונותי ֵשגרמו עכשיו
ֵעמדהֵ ֵומיד ֵוחרשי ֵעמדי ֵממך בבקשה

שךֵטולֵוחרשה,ֵא'לֵאותוֵהגויֵאניֵמבק
ֵאחריךֵ ֵומיסב ֵבא ֵאני ֵעכשיו ֵעד פרתך
ֵעלֵאחתֵחוץֵמזוֵ שתהאֵבאֵומעמידה,
ומזוֵ)ואיני(ֵ]איני[ֵמניחךֵעדֵשתאמרֵליֵ
ֵבהֵ ֵנתייגעתי ֵאני מהֵעשיתֵלהֵבאזנה,
ֵאותוֵ ֵהתחיל ֵעמדה, ֵולא ֵאותה והכיתי

ֵרביבשםֵֵשמואלֵברֵנחמניֵרביאומנםֵ
גילויֵֵבגללשילהֵחרבהֵאמרֵשֵיוחנן

ֵו ֵעריות ֵֵֵ,121יםקדשהביזוי ֵאת מהֵאבל

ר'שכתובֵ ָּ֤תֲֵאֶשַֽ ֵֶאת-ְוא  ֵ'ַהָנִשִ֔ים...-ִיְשְכבּון֙
ֵ ֵנחמניֵשמואלֵרבימפרש ֵשכוהניֵבר
ֵעםֵהנשיםלאֵשילהֵ ֵאלאֵ,ממשֵשכבו

ֵ ֵשהכתוב ֵעליהם ֵשכבומעלה ֵ,כאילו
ֵ ֵאת ֵשעכבו ֵמשום קרבנותֵהקרבת

ֵֵ.122הנשים

ֵולאֵ ֵכשוף ֵלא ֵלו ֵואומר ֵמפיסו ישראל
ֵלהֵ ֵהסחתי ֵוכך ֵכך ֵאלא ֵעשיתי כשפים

רשה,ֵמידֵנתייראֵהגוי,ֵבאזנהֵועמדהֵוח
להֵלאֵשיחהֵולאֵ אמרֵומהֵאםֵפרהֵשאיֵן
ֵשייצרניֵ ֵואני ֵבוראה ֵאת ֵהכירה דעת
ֵהולךֵ ֵאיני ֵדעת ֵבי ֵונתן ֵבדמותו יוצרי
ומכירֵאתֵבוראי,ֵמידֵבאֵונתגייר,ֵולמדֵ
ֵבןֵ ֵיוחנן וזכהֵלתורהֵוהיוֵקוראיםֵשמו
ֵאומריםֵ ֵרבותינו ֵעכשיו ֵועד תורתא,

ֵהלכהֵמשמו'.
פרקֵבֵפסוקֵכבֵנאמרֵעלֵֵבספרֵשמואל120ֵ

֩תֵ ַ֣ןְֵמֹאִ֑דְֵוָשַמִׁ֗עֵא  ִל֖יֵָזק  בניֵעליֵהכהן:ֵ'ְוע 
ְֵלָכל-ָכל ֵָבָניו֙ ֵַיֲעשָּּ֤ון ָּ֤תֵ-ֲאֶשַ֨ר ְֵוא  ִ֔ל ִיְשָרא 

ר ֵֶאת-ֲאֶשַֽ ֵֶפַ֖תחֵ-ִיְשְכבּון֙ ֵַהֹצְַ֣באִֹ֔ות ַהָנִשִ֔ים
ד'.ֵוראהֵמסכתֵשבתֵשדעתֵרב ֵֹאֶָּ֥הלֵמֹוע ַֽ

ֵרקֵחפניֵחטאֵופנחסֵלאֵחטא.ש
ישנהֵגירסהֵאחרתֵלגמראֵזוֵהאומרת121ֵֵ

ולאֵרביֵיוחנן.ֵאומנםֵרבותיוֵֵרביֵיונתן
המובהקיםֵשלֵהאמוראֵרביֵשמואלֵברֵ

היוֵרביֵיונתןֵ)פסחיםֵדףֵכדֵעמודֵֵנחמני
א(ֵורביֵיהושעֵבןֵלויֵ)תלמודֵירושלמי,ֵ

,ֵפרקֵדֵהלכהֵד(ֵאךֵהואֵלמדֵנהראשֵהש
תרומות,ֵ )תלמודֵירושלמיֵ, יוחנֵן גםֵמרבֵי
ֵתחילתֵפרקֵה(ֵ.ֵעלֵהאמוראֵרביֵשמואל
ברֵנחמניֵנאמרֵשהואֵ'בעלֵאגדה'ֵמשוםֵ
ֵרביֵ ֵואכן ֵבתחום, ֵכבקיא ֵידוע שהיה
שמואלֵברֵנחמניֵמוזכרֵבתלמודֵבעיקרֵ

 בהביאוֵדבריֵאגדה.ֵ
ֵעניהֵא122ֵֵ ֵיולדת ֵאו ֵזבה, ֵשהייתה שה

ֵכקרבןֵ ֵמביאה ֵמטומאתה שנטהרה
ֵ'קן ֵבניֵולטהרתה ֵשני ֵאו ֵתורים ֵשתי :'
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ֵדףֵטֵעמודֵב

יוחנןֵֵרביהקודםֵשלֵֵובהמשךֵלמאמרֵ

מביאה123ֵֵעלֵחורבןֵשילהבןֵתורתאֵ

ֵמאמר ֵעוד 124ֵֵיםדומֵיםהגמרא ביתֵ:

ֵה ֵבגללֵראשוןהמקדש שלושהֵ'125ֵֵחרב

ֵבו126ֵֵֵדברים ֵזרהֵ:שהיו וגלויֵֵעבודה

ֵֵ.127'עריותֵושפיכותֵדמים

ֵ

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ֵ ֵואםֵֵ-יונה ֵלחטאת, ֵואחד ֵלעולה אחד
השיגהֵידהֵשלֵהיולדתֵהיהֵעליהֵלהביאֵ
כבש.ֵאתֵהקרבןֵהזהֵהשהוֵכהניֵשילה,ֵ
ֵלהיטהרֵ ֵמהנשים ֵמנעו ֵזו ובהשהיה

לבעליהןֵכדיֵלקייםֵולחזורֵמוקדםֵיותרֵ
 מצותֵפריהֵורביה.

ֵלארץ123ֵֵ ֵישראל ֵבכניסת ֵהראשון ֵהמשכן
שילה הואֵמשכֵן השנֵי המשכֵן ֵהיהֵבגלגלֵ.
ֵשילהֵ ֵמשכן ֵהכהן. ֵעלי ֵמות ֵעם שחרב
הוקםֵארבעֵעשרהֵשנהֵאחריֵכניסתֵבניֵ

ֵוהת ֵלארץ ֵישראל ֵ)'ג'369ֵֵקיים שנים
ראהֵזבחיםֵדףֵ מאותֵושבעיםֵחסרֵאחתֵ'
קיחֵעמודֵב(.ֵמשכןֵשילהֵנבנהֵמאבנים,ֵ
ֵיריעותֵ ֵאת ֵפרשו ֵועליו ֵתקרה ללא

ועמדֵֵהמשכן.ֵהמשכןֵהשלישיֵהיהֵבנוב
.ֵבמשךֵשלושֵעשרהֵשנהֵעדֵמותֵשמואל

ֵבגבעון ֵהיה ֵהרביעי ועמדֵֵהמשכן
עםֵהמעברֵמגבעוןֵ ארבעיםֵוארבעֵשניםֵ.

ֵ ֵהמקומות ֵכל ֵנאסרו הןֵֵ-לירושלים
ֵלבנייתֵמקדשֵוהןֵלהקרבתֵקרבנות.

אומנםֵשמוֵשלֵרביֵיוחנןֵבןֵתורתאֵלא124ֵֵ
ֵאךֵ ֵזה, ֵמאמר ֵכבעל ֵבגמרא ֵכאן מוזכר
ֵבמסכתֵ ֵהתוספתא ֵעל ֵנסמכים אנו

מר:ֵ'אמרֵמנחותֵפרקֵיגֵהלכהֵכבֵשםֵנא
ֵחרבהֵ ֵמה ֵמפני ֵתורתא ֵבן ֵיוחנן רבי

ֵשבתוכה;ֵשילה ֵקדשים ֵבזיון ֵמפני ?
ֵמהֵחרבה ֵמפני ֵהראשון ?ֵירושלםֵבניין

ֵושפיכותֵ ֵעריות ֵוגלוי ֵזרה ֵעבודה מפני
 דמיםֵשהיהֵבתוכה'.

מקתֵראהֵבגמראֵכיצדֵהיאֵמבארתֵומנ125ֵ

ֵֵ ֵתורתאֵרביממשיך ֵבן ֵביתֵיוחנן :
ֵ ֵחרב ֵהשני ֵבוֵהמקדש ֵשהיתה מפני

ֵעוסקיןֵ'למרותֵֵֵ-128ֵשנאתֵחינם שהיו
ללמדךֵֵ-ֵבתורהֵובמצותֵוגמילותֵחסדים

ששקולהֵשנאתֵחנםֵכנגדֵשלשֵעבירותֵ
ֵעריות ֵגלוי ֵזרה, ושפיכותֵֵעבודה

ֵ.'129דמים

ֵ
זכריהֵֵ,משמתוֵנביאיםֵהאחרוניםֵחגי'

ֵה ֵרוח ֵנסתלקה ֵקדשומלאכי

 .אתֵהקשרֵביןֵעונשֵהחורבןֵלחטא
אלהֵהןֵשלושֵהעבירותֵשנאמרֵעלֵכל126ֵֵ

ֵיעבור ֵולא ֵ'יהרג ֵמהן ֵופירושֵאחת ,'
ֵאתֵ ֵלקפח ֵשגםֵאםֵהאדםֵעלול הדבר,

ֵ ֵמהןֵֵ-חייו ֵאחת ֵעל ֵיעבור ֵולא ימות
)פיקוחֵנפשֵאינוֵדוחהֵכלֵאחתֵמעבירותֵ

 אלהֵראהֵלקמןֵדףֵפבֵעמודֵא(.ֵ
גםֵנאמרֵבמשנהֵאבותֵפרקֵהֵמשנהֵט:127ֵֵ

ֲֵעבֹוָדהֵ י ֵעֹוְבד  ֵַעל ֵָלעֹוָלם ֵָבָאה '...ָגלּות
ַעלְֵשִפיכּותֵָדִמים,ֵָזָרה,ְֵוַעלִֵגלּויֲֵעָריֹות,ֵוְֵ
 ְוַעלֵַהְשָמַטתֵָהָאֶרץ'.

'ֵהיאֵעברהֵחמורהֵמאוד,ֵ'שנאתֵחינם128ֵ
ֵשקולהֵ ֵחומרתה ֵבהמשך ֵהנאמר וכפי
ֵגלויֵ ֵזרה, ֵעבודה ֵעבירות: ֵשלש 'כנגד
עריותֵושפיכותֵדמים'ֵולכןֵעונשהֵחמורֵ
מאוד.ֵיהודיֵהשונאֵאדםֵמישראלֵעוברֵ

ֵהתורה ֵמן אבלאו ֵ'ֹלַֽ ֵֶאת-: ָאִח֖יָךֵ-ִתְשָנָּ֥א
ַָּ֤חֵּתֹוִכ֙יַחֵֶ֙את ִתָּׂשָּ֥אֵ-ֲעִמיֶתִָ֔ךְֵוֹלא-ִבְלָבֶבִָ֑ךֵהֹוכ 

ְטא'ֵ)ויקראֵפרקֵיטֵפסוקֵיז(.ֵראהֵ ָעָל֖יוֵח ַֽ
ֵששםֵ ֵב ֵעמוד ֵנה ֵדף ֵגיטין ֵבמסכת גם
אומרתֵהגמראֵ'אקמצאֵוברֵקמצאֵחרובֵ

ֵשסולקֵם.ירושלי ֵאדם ֵעל ֵומספרת '..
ֵאליהֵ ֵשונאו ֵשל ֵממסיבה ֵפנים בבושת
גםֵהצעתוֵלשאתֵבהוצאותֵ הגיעֵבטעותֵ.
לעיניֵ למנועֵאתֵסילוקֵו המסיבהֵלאֵעזרֵו

 כל.ֵראהֵשםֵאתֵהסיפורֵהמלא.
חרבֵביתֵראשוֵן129ֵ ביתֵשניֵֵ-שבגללֵן ואילֵו

ֵ.חרבֵרקֵבגללֵשנאתֵחינם
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ֵ.130'מישראל
ֵ
ֵ,,ֵהארץֵישראלימסופרֵעלֵרישֵלקישֵ

שפעםֵשחהֵבנהרֵהירדן.ֵבאֵרבהֵברֵברֵ
ֵידֵחנה ֵלקיש ֵלריש ֵוהושיט ֵהבבלי, ,

ביציאתוֵמהירדןֵ.ֵאמרֵרישֵלקישֵלרבהֵ
ברֵברֵחנה:ֵאניֵשונאֵאתכםֵַהָבְבִלִיים,ֵ
ֵמתאחדיםֵ ֵהייתם ֵשאם משום

ֵ ֵעזראומתלכדים ֵֵבימי ְֵכחֹוָמהיחד
ֵ ֵהפסוק: ִֵנְבֶנָּ֥הֵ'וכמאמר ִֵהִ֔יא ִאם־חֹוָמַ֣ה

ֵָכִ֑ ִֵטַ֣יַרת ֵָנצָּּ֥ורֵָעֶל֖יָה ִֵהִ֔יא ְֵוִאם־ֶדֶַ֣לת ֶסף

ֶרז ֵָאַֽ ֵלָּּ֥וַח ֵכסף,ֵֵ-131ֵֵ'ָעֶל֖יָה ֵכמו הייתם

ֵ ֵעכשיו ֵבו, ֵשולט ֵָהָרָקב שרקֵשאין
,ֵכדלתותֵנמשלתםֵלארץֵמיעוטכםֵעלה

132ֵכארזֵֶשָהָרָקבֵשולטֵבוֵ-

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ֵחסרון130ֵֵֵ ֵעל ֵב ֵעמוד ֵכא ֵדף ֵלקמן ראה
ֵהשכינהֵבביתֵשני.

ֵשירֵהשיריםֵפרקֵחֵפסוקֵט.131ֵ
ֵלקיש132ֵֵ ֵ'ריש ֵהגמרא: ֵסחיֵֵלשון הוי

ֵאתאֵרבהֵברֵברֵחנה יהבֵליהֵֵבירדנא,
ידא.ֵאמרֵליה:ֵאלהא!ֵסנינאֵלכו,ֵדכתיבֵ

ואםֵֵהֵטירתֵכסףאםֵחומהֵהיאֵנבנהֵעלי
אםֵעשיתםֵ דלתֵהיאֵנצורֵעליהֵלוחֵארזֵ,
ֵבימיֵ ֵכולכם ֵועליתם ֵכחומה עצמכם

,ֵשאיןֵרקבֵשולטֵנמשלתםֵככסףֵ-ֵעזרא
ֵנמשלתםֵ ֵכדלתות ֵשעליתם ֵעכשיו בו,

 שהרקבֵשולטֵבו'.ֵֵכארז
אךֵראהֵמסכתֵזבחיםֵדףֵקיחֵעמודֵב133ֵֵ

זהֵמקדשֵראשון,ֵכלֵהיוםֵֵ-'...חופףֵעליוֵ
ֵזהֵמקדשֵשני'.ֵ-
לאחרֵהכרזתֵֵסךֵהכלֵעלוֵבעלייתֵעזרא134ֵ

ֵ'ָכל42,360ֵֵכורש ְֵכֶאָחִ֑דֵ-נפש: ַהָקָה֖ל
ְֵשֹלש ֵַאְלַפִ֖ים ִֵרבִֹ֔וא ים'ֵ-ַאְרַבַ֣ע ִֵשִשַֽ אָֹּ֥ות מ 

)עזראֵפרקֵבֵפסוקֵסד(.ֵבמסכֵסוכהֵדףֵ
:ֵ״הריניֵכפרתֵכֵעמודֵאֵאומרֵרישֵלקיש

ֵכשנשתכחהֵ ֵשבתחילה ֵובניו ֵחייא ר׳
תורהֵמישראלֵעלהֵעזראֵמבבלֵ]בגלותֵ
ֵונשתכחהֵ ֵחזרה ֵויסדה. ֵהראשון[ הבית

ֵהלל ֵהשניֵ]בזמןֵהבבליֵעלה [ֵהבית
חייאֵובניוֵ חזרהֵונשתכחהֵעלוֵרֵ׳ ויסדהֵ.

ֵ
ֵלֵ ֵלקישדעת ֵהֵריש ֵלא ָשְרָתהֵשכינה

בניֵשרקֵמיעוטֵממפנֵי133ֵשניהֵבמקדש
ֵ ֵעלוגולת ֵישראלֵבבל בעלייתֵֵלארץ

ֵֵ.134עזרא

ֵדףֵיֵעמודֵא

ֵֵ ֵֵרבילדעת ֵָשְרָתהֵיוחנן ֵלא השכינה

עלֵֵנבנההואֵמפניֵש135ֵֵבמקדשֵהשני

ֵ.137בניֵשםֵעלֵידיולא136ֵֵיפתבניֵֵידי

ֵ

138ֵמזוזהֵלאֵהייתהֵכלֵהלשכותעלֵפתחֵי

חייאֵלאֵנשתכחהֵ שלֵרבֵי בדורֵו ויסדוה״ֵ.
ֵבדורוֵ ֵהיו ֵלהיפך: ֵאלא ֵמישראל תורה

ֵהנשיא ֵיהודה ֵרבי ֵכמו וחבריוֵֵגדולים
ועוד.ֵאלאֵלמעשהֵרישֵלקישֵמזכירֵאתֵ
בכפריםֵ שהסתובבֵו חייאֵובניֵו רבֵי מעשֵי
ֵישראלֵ ֵילדי ֵאת ֵללמד ֵכדי מרוחקים
ֵהתורהֵ ֵשכחת ֵשל ֵלמצב ֵבדומה תורה
בביתֵראשוןֵושניֵולאֵבאמתֵשנשתכחהֵ

ֵתורהֵמכלֵישראלֵבתקופתֵרביֵחייא.
שהראשוןֵֵשלושהֵמחנותֵהיוֵבירושלים135ֵ

'ֵהכוללֵאתֵקדשֵבהםֵהיהֵ'מחנהֵשכינה
ֵהקדשים ֵהעזרה ֵואת ֵההיכל ֵאת ,-ֵ

.ֵראהֵפירוטֵבמקוםֵזהֵלאֵשרתהֵשכינה
 המחנותֵבדףֵסחֵעמודֵבֵלהלן.

 .הםֵבניֵפרס136ֵ
 הםֵבניֵישראל.137ֵ
ֵוספרֵֵהרמב'ם138ֵֵ ֵומזוזה ֵתפילין בהלכות

הלשכותֵֵתורהֵפרקֵוֵהלכהֵו:ֵ'הרֵהבית
ֵמדרשותֵ ֵובתי ֵכנסיות ֵובתי והעזרות
ֵשהןֵ ֵלפי ֵפטורין ֵדירה ֵבית ֵבהן שאין
קדש,ֵביתֵהכנסתֵשלֵכפריםֵשהאורחיןֵ
דריןֵבוֵחייבֵבמזוזה,ֵוכןֵביתֵהכנסתֵשלֵ

ֵכלֵֵכרכין ֵחייב, ֵדירה ֵבית ֵבו ֵהיה אם
ֵלהםֵ ֵהיה ֵלא ֵבמקדש ֵשהיו השערים
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ֵפרהדריןֵ- ֵמלשכת ֵהשנה139ֵֵֵחוץ שכל

ֵ.140הייתהֵעלֵפתחהֵמזוזה

ֵדףֵיֵעמודֵב

ֵתנאֵקמאֵורביֵיהודהנחלקוֵבברייתאֵֵ
הפרהדריןֵהייתהֵֵשבלשכתלסיבתֵהדברֵ

ֵהשנהֵמזוזה ֵיהודה141ֵכל ֵרבי ֵלדעת .

ֵאביי ֵמסביר ֵ)אותה ֵפתחֵ( ֵעל המזוזה
ֵהפרהדרין ֵֵלשכת ֵלתת למקוםֵנועדה

מראה142ֵֵהגדולֵכהןהאליוֵהפרישוֵאתֵ
ֵכהן'ֵֵ:יאמרולאֵשאנשיםֵכדיֵֵשלֵדירה

ֵל'ןחבושֵבביתֵהאסוריֵגדול דעתֵתנאֵ.
(ֵ ֵפיקמא ֵהדברֵאביי(ֵהסברֵעל ֵ,סיבת

ֵכלֵֵשבלשכת ֵמזוזה ֵהייתה הפרהדרין
ֵמוכןֵֵ,השנה ֵיהא ֵשהמקום ֵכדי היא

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

מזוזותֵחוץֵמשערֵנקנורֵושלפניםֵממנו,ֵ
ֵפרהדרין ֵלשכת ֵשהלשכהֵֵושל מפני

ֵגדולֵ ֵלכהן ֵדירה ֵבית ֵהייתה הזאת
 בשבעתֵימיֵההפרשה.'

 ראהֵנספחֵ'הלשכותֵבמקדש'.139ֵ
ֵוספר140ֵֵֵ ֵומזוזה ֵתפילין ֵהלכות רמב'ם

ֵישֵ ֵ'עשרהֵתנאין תורהֵפרקֵוֵהלכהֵא:
בביתֵואחרֵכךֵיתחייבֵהדרֵבוֵלעשותֵלוֵ

,ֵואםֵחסרֵתנאיֵאחדֵמהןֵפטורֵמןֵמזוזה
המזוזהֵואלוֵהן:ֵשיהיהֵבוֵארבעֵאמותֵ
ֵלוֵ ֵושתהיינה ֵיתר, ֵאו ֵאמות ֵארבע על
ֵשתיֵמזוזות,ֵויהיהֵלוֵמשקוף,ֵותהיהֵלו
גבוהֵ ויהיהֵהשעֵר דלתותֵ, לֵו ויהיֵו תקרהֵ,
עשרהֵטפחיםֵאוֵיותר,ֵויהיהֵהביתֵחול,ֵ
ֵלדירתֵ ֵועשוי ֵאדם, ֵלדירת ֵעשוי ויהיה

 כבוד,ֵועשויֵלדירתֵקבע.'.
ֵ'חוץ141ֵֵֵ ֵבד'ה ֵא ֵעמוד ֵי ֵבדף התוספות

ֵפרהדרין ֵלאֵמלשכת ֵמדוע ֵשואלים '
,ֵהריֵגםֵבלשכתֵביתֵהאבןֵהייתהֵמזוזה

ֵאתֵ ֵהשורף ֵהכהן ֵאת ֵשימשה ֵהיא גם
ֵביתֵ ֵשלשכת ֵומשיבים ֵהאדומה? הפרה

הביתֵולאֵבשטחֵ-האבןֵהייתהֵבנויהֵבהר
ֵהסברֵ ֵהפרהדרין, ֵלשכת ֵכמו המקדש

ֵלשבעתֵימיֵהפרישה.
ֵ
ֵסֵ ֵמביאה ֵנוספתהגמרא להסברֵֵיבה

המחלוקתֵביןֵתנאֵקמאֵורביֵיהודהֵלכךֵ
:ֵלתנאֵהפרהדריןֵהייתהֵמזוזהֵשבלשכת

קמאֵהסיבהֵהיאֵמשוםֵשגםֵדירהֵבהֵ
ולרביֵֵ,חייבתֵבמזוזהחֵודרֵאדםֵבעלֵכור

יהודהֵהיאֵפטורהֵאלאֵשחכמיםֵחייבוֵ
ֵהגדולֵכהןהאתֵדירתֵ)לשכתֵהפרהדרין(ֵ

ֵ ֵ'כדי חבושֵבביתֵֵגדולֵכהןשלאֵיאמרו

ֵ.143'האסורין

ֵדףֵיאֵעמודֵא

ֵהכניסהֵ ֵשערי ֵהייתהֵֵלעזרהֵלכל לא

ֵ.144ניקנורשערֵחוץֵמלֵמזוזה

נוסףֵשלֵהתוספות:ֵלשכתֵביתֵהאבןֵלאֵ
ֵפעםֵ ֵרק ֵאלא ֵשנה ֵכל ֵכדירה שימשה

 בכמהֵשנים.
ֵיהודה142ֵֵֵ ֵורבי ֵקמא ֵתנא ֵנחלקו לא

קבועהֵֵיןֵמזוזהשהייתהֵבלשכתֵהפרהדר
ֵימיםֵ ֵבשבעה ֵשרק ֵלמרות ֵהשנה כל

 שימשהֵכביתֵדירהֵלכהןֵהגדול.ֵ
ֵלסוכה.ֵראהֵבגמראֵהדיוןֵעלֵמזוזה143ֵ
'ֵקרויֵעלֵשםֵאדםֵבשםֵזהֵ'שערֵניקנור144ֵ

ֵ א ֵברושֵֶשִיב  ֵמעץ ֵדלתות מאלכסנדריה
ֵותרםֵ ֵכזהב ֵמבריקה ֵנחושת מצופות

תןֵלשערֵהמזרחיֵשלֵהעזרהֵשהובילֵאו
ֵראהֵדפיםֵ מעזרתֵנשיםֵלעזרתֵישראל.
לזֵלחֵלקמן.ֵעלֵצבעהֵשלֵהנחושתֵכזהבֵ
ֵעזרא ֵבספר ֵנאמר ֵהגבוהה :ֵואיכותה
ְֵשַנִִ֔יםֲֵחמּוֹד֖תֵ ַ֨יְֵנֹחֶּ֜שתֵֻמְצָהָּ֤בֵטֹוָבה֙ '...ּוְכל 
ֵבמסכתֵ ֵהמוזכר ֵניקנור ֵזה ֵ)אין ב'. ַכָזָהַֽ
ֵרשעֵ ֵבֵושהיהֵגוי תעניתֵבדףֵיחֵעמוד
ֵהרשעֵ ֵהגוי ֵניקנור ֵעל ֵישראל. ושונא
אומרתֵשםֵהגמרא:ֵ"אחדֵמאפרכיְֵיָוִניםֵ
]מהמושליםֵהיוונים[ֵהיהֵובכלֵיוםֵויוםֵ

עלֵיהודהֵוירושליםֵואומרֵֵהיהֵמניףֵידו
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ֵ
ֵ ֵהכלל ֵאת ֵמגבילה שלוחיֵ'הגמרא

ֵניזוקיןֵמצווה ֵֵ'אינן ֵבוֵרק למקרה
ֵסכנהֵ ֵבו ֵמקוםֵשאין ֵאל ֵיוצא השליח
שכיחה.ֵאתֵההגבלהֵהזוֵלומדתֵהגמראֵ

ֵשמואל ֵאתְֵֵכֶשְשָלחוֵֵֹמדברי ֵלמשוח ה'
ְוָשַמָּ֥עֵַוֹיָּ֤אֶמרֵ'ֵ:למלךֵדוד ְִֵ֔ך ל  א  ַ֣יְֵך לֵ֙א  ְשמּוא 

ֵ.145ֵ'ָשאּ֖ולֵַוֲהָרָגִִ֑ני

ֵ
ֵלשמואל ֵה' ֵתשובת ֵאת רואהֵֵגם

ֵכראיה ֵֵהגמרא ֵהכלל שלוחיֵ'להגבלת
ֵניזוקין ֵאינן ֵמקבלֵ'מצווה ֵה' ֵשהרי ,

להגידֵֵלוואומרֵֵבפירושֵאתֵפחדֵשמואל
ַוֹיַ֣אֶמרְֵיהָוִׁ֗הֵסיבהֵאחרתֵלמטרתֵבואו:ֵ

ִֵלְזֹבַָּ֥חֵ ְֵוָאַַ֣מְרָּתִ֔ ְֵבָיֶדִָ֔ך ִֵּתַקַ֣ח ֵָבָקר֙ ֶעְגַלָּ֤ת
אִתי יהָו֖הֵָבַֽ ֵ.ַלַֽ

ֵֵדףֵיאֵעמודֵב

יֶתָ֖ך'מהמילהֵֵ -ַעלֵּוְכַתְבָּתֶ֛ם'שבפסוק:ֵֵ'ב 
יָך יֶתָ֖ךֵּוִבְשָעֶרַֽ חולֵביתֵלומדיםֵשֵ'ְמזּוֹזָּ֥תֵב 

ֵ ֵלדירה ֵכל146ֵֵֵבמזוזהֵחייבהמיוחד וכן

(ֵקדששערֵשנכנסיםֵדרכוֵלביתֵחולֵ)לאֵ
ֵחייבֵבמזוזה.

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ֵוכשגברהֵ ֵוארמסנה ֵבידי ֵתפול אימתי
ֵקצצוֵ ֵונצחום ֵחשמונאי ֵבית מלכות
ֵבשעריֵ ֵותלאום ֵורגליו ֵידיו בהונות
ֵבגאוהֵ ֵפהֵשהיהֵמדבר ירושליםֵואמרו
ֵמניפותֵעלֵירושליםֵתעשהֵ וידיםֵשהיו

ֵ ֵנקמה...". ֵבתלמודֵבהם ֵתענית במסכת
בפרקֵבֵהלכהֵיבֵמופיעֵהנוסחֵ הירושלמֵי

ֵבחודשֵה ֵ]י''ג ֵביה ֵיוםֵתלתֵעשר 'ֵ בא:
[ֵיוםֵנקנור.ֵמהוֵיוםֵנקנור?ֵשלטוןֵאדר

ֵעוברֵ ֵיון ֵמלכות ֵמשל ]שליט[
ֵוחירףֵ ֵירושלם ֵאת ֵראה לאלכסנדריא,
ֵבשלוםֵאתוץֵ ֵבשובי ֵואמר ֵוניאץ וגידף
ביתֵ משֵל אחֵד ויצאֵאליֵו הזהֵ. אתֵהמגדֵל
חשמונייֵוהיהֵהורגֵבחיילותיוֵעדֵשהגיעֵ

ֵ
יֶתָ֖ך'מהמילהֵ ֵ'ב  רקֵֵ-פיֵשלמדנוֵלעילֵכֵ-,

ֵחייבֵ ֵחול ֵלבית ֵדרכו ֵשנכנסים שער
ֵ ֵהביתבמזוזה ֵהר ֵשערי ֵכל ֵלכן שעריֵ,

ֵו ֵהלשכות ֵֵ-ֵהעזרהשערי ֵקדששהם
פטוריםֵמןֵֵ–ֵקדשאלֵהשדרכםֵנכנסיםֵו

ֵהמזוזה.
ֵ

יֶתָ֖ך'למרותֵשהמילהֵ -היאֵבלשוןֵזכרֵ'ב 
שרקֵֵביתאוֵהריֵשגםֵביתֵהכנסת,ֵֵיחיד
חייביםֵֵ-ֵביתֵהשותפיןאוֵֵגרהֵבואשהֵ

147ֵֵֵמזוזהב ֵשגם ֵהמשום אלהֵהאנשים
ֵרבֵכלולים ֵשבפסוק:ֵבלשון ֵבברכה ים

ֵַ֣יֵ' יֶכםִֵ֙וימ  ְימ  ִיְרבֵָּּ֤ו יֶכִ֔םֵ...ְלַמַַ֨עֵן )דבריםֵֵ'ְבנ 
ֵֵפרקֵיאֵפסוקֵכא(.

ֵ
ֵלביתוֵ ֵהנכנס ֵרגלֵאדם ימיןֵֵמכניס

ֵ ֵקובעיםֵֵ-תחילה ֵהמזוזה ֵשאת מכאן
ֵבצדֵימיןֵשלֵהכניסה.

ֵ
ֵֵ ֵשמשאיל ֵלאחריםמי ֵבאיםֵֵכליו אין

:ֵמיֵשלאֵמשאילֵוההיפךֵ–ֵעליוֵנגעים
ֵכליוֵלאחריםֵבאיםֵעליוֵנגעים.

ֵ
ֵֵ ֵֵנגעיםטומאת ֵלחול ֵיכולה ביתֵעל

ֵ ֵשלוֵלקרובין ֵלקרובין ֵשהגיע ֵוכיון שלו
קטעֵאתֵידוֵוחתךֵאתֵראשוֵותחבןֵבעץֵ
ֵהפהֵשדיברֵבאשמהֵוהידֵ וכתבֵמלמטן
בקונטסֵ]עץֵגבוה[ֵ שפשטהֵבגאוהֵותלויֵן

 נגדֵירושלם'.
ֵמתגובתֵֵשמואל145ֵֵ ֵב. ֵפסוק ֵטז ֵפרק א,

ֵהואֵ ֵשה' ֵפי ֵעל ֵשאף ֵרואים שמואל
ֵ ֵמצווה ֵלדבר ֵאותו שמואלֵֵ-השולח

ֵןֵדודֵיהרגנו.חוששֵפ
ֵ–מקוםֵשבמהותוֵהואֵרקֵלמעברֵדרכו146ֵֵ

 אינוֵחייבֵבמזוזה.
 אףֵאםֵהבתיםֵשכורים.147ֵ
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ֵמדרשֵ,כנסת ֵבית ֵֵאו ֵשיש דירהֵבהם
ביתֵאוֵֵ,(שמשההחזןֵ)ֵמגורילהמיוחדתֵ

ֵשותפיןֵ,אשה ֵבית ֵחלהֵ,או עלֵֵואינה
ֵכנסת ֵֵ,בית ֵשאין ֵמדרש ֵבית ֵבהםאו

ֵ.148דירהֵלשמש

ֵעמודֵאֵדףֵיב

ֵ ֵרבנן ֵטומאתֵֵיהודהֵורבינחלקו האם
ֵירושליםֵנגעים ֵבתי ֵעל ֵלרבנןֵחלה .

אתֵירושליםֵלאֵ שלאֵמשוםֵֵבנגעיםִמַטמ 
יהודהֵֵרביביןֵהשבטים,ֵולדעתֵתחלקהֵנ

נתחלקהֵביןֵשבטֵיהודהֵושבטֵֵירושלים

אתֵולכן149ֵֵבנימין ֵ.ִמַטמ 

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ֵהביתֵביתֵנטמאֵבנגעיםֵאםֵורקֵאם148ֵ :
ֵצורתוֵ ֵישראל, ֵבארץ ֵישראלי, של
ֵגיאומטריתֵ ֵצורה ֵשום ֵ)ולא מרובעת
אחרת(,ֵכלֵאחדֵמארבעתֵקירותיוֵבנוי:ֵ

אבניםֵ,ֵגםֵמעציםֵוגםֵמעפר,ֵבכלֵגםֵמ
לפחותֵ אבניםֵושטחֵו קירֵישֵלפחותֵשתֵי
ְֵוַשִישֵלאֵ ְֵלבנים ֵאמות. ֵד׳ ֵאמותֵעל ד׳
ֵשאחדֵ ֵבית ֵכן, ֵכמו ֵאבנים, נחשבים
ֵבסלע,ֵ ֵאחד ֵבשיש, ֵמחופה מקירותיו
ֵנטמאֵ ֵאינו ֵבעפר ֵואחד ִֵבְלבנים אחד

ֵנגעים ֵמשנה ֵ)ראה ֵיבֵֵבנגעים פרק
,ֵרמב'םֵטומאתֵצרעתֵפרקֵב-משניותֵא
 ח(.-ידֵהלכהֵו

ֵגבול149ֵֵֵ ֵהיה ֵויהודה ֵבנימין לנחלות
ֵבדרוםֵ ֵבנימין ֵנחלת ֵגבול משותף:

ֵעברֵֵָגַבל ֵזה ֵגבול ֵיהודה. ֵנחלת בצפון
ועברֵ ממזרחֵלמערבֵ, לרוחבֵארץֵישראלֵ,

ֵהר ֵלימיםֵביתֵ-הביתֵ-דרך ֵישכון -עליו
ֵגבולֵזהֵעברֵדרךֵביתֵהמקדשֵ המקדש.

ֵכמוראהֵבאיור.
ֵהצדיק'ב150ֵֵ ֵ'בנימין ֵבגמרא ֵמכונה ֵנימין

משוםֵשמתֵבליֵחטאֵ)המהרש'אֵמפרשֵ
ֵעונשֵ ֵשישֵעליו ֵחטא ֵבלי ֵמת שבנימין
ֵחטאֵ ֵיחטא ֵשלא ֵאדם ֵאין ֵכי מיתה
ֵנהֵ ֵדף ֵשבת ֵבמסכת ֵהגמרא כלשהו(.

ֵ
:ֵחלקוֵהמזרחיֵשלֵהיוֵבחלקוֵשלֵיהודה

,ֵהלשכותֵעדֵמזרחוֵשלֵהמזבחֵהרֵהבית
והעזרותֵועודֵשטח,ֵכעיןֵרצועה,ֵשנכנסֵ

ֵֵ.לחלקוֵשלֵבנימין
ֵ

ֵ ֵשל ֵ-ֵכלֵהמזבחֵהיו:150ֵֵבנימיןבחלקו

ש ֵַהֶכֶב ֵשטח ֵההיכל,151ֵללא ֵהאולם, ,

ם ֵהקדשי ֵקדשי ֵבעמודֵֵֵ.152ובית ראה

ֵגבולותֵ ֵשל ֵהכללי ֵהתרשים ֵאת הבא
ֵ.החלוקהֵבמקדשֵביןֵיהודהֵלבנימין

עמודֵבֵאומרת:ֵארבעהֵמתוֵבעטיוֵשלֵ
]רש'יֵשםֵמפרשֵ'שמתוֵבעטיוֵשלֵֵנחש

ֵלחוה,ֵ ֵשהשיא ֵנחש ֵשל ֵ'בעצתו נחש':
ֵהן:ֵ ֵואלו ֵשלאֵחטאו'[ ולאֵבחטאֵאחר,
ֵוישיֵ ֵועמרםֵאביֵמשה, בנימיןֵבןֵיעקב,

 אביֵדוד,ֵוכלאבֵבןֵדוד.
ֵהמיועד151ֵֵֵ ֵמשופע ֵגשר ֵכעין ֵהוא ַהֶכֶבש

ֵאלֵ ֵהנמוך ֵמהמקום ֵולירידה לעלייה
השימושֵ במדרגותֵלמזבחֵהגבוהֵוההיפךֵ.

ֵמהתורה ל־נאסר ֵַעַֽ ְֵבַמֲעֹ֖לת א־ַתֲעֶלָּ֥ה ֵ'ְוֹלַֽ :
יוֵ' א־ִתָגֶלָּ֥הֵֶעְרָוְתָךֵָ֖עָלַֽ ֲאֶשֶ֛רֵֹלַֽ )שמותִֵמְזְבִחִֵ֑י

ראהֵ'תרשיםֵכלליֵשלֵפרקֵכֵפסוקֵכג(.ֵ
ֵ'ֵבדףֵנטֵעמודֵא.החיצוןֵהמזבח

כךֵלשוןֵהברייתאֵהמובאתֵבגמרא:ֵ'מה152ֵֵ
ֵיהודה ֵשל ֵבחלקו ֵהביתהיה ֵהר ?ֵ,

ֵשלֵ ֵומהֵהיהֵבחלקו הלשכותֵוהעזרות.
ֵקדשיֵיןבנימ ֵובית ֵוהיכל, ֵאולם, ?

הקדשים...',ֵוכןֵמובאֵבמסכתֵזבחיםֵדףֵ
ֵשרתהֵ ֵמקומות ֵ'בשלשה ֵב: ֵעמוד קיח

ֵוגבעון,ֵֵשכינה ֵונוב ֵבשילה, ֵישראל: על
וביתֵעולמיםֵ]היאֵירושלים[,ֵובכולןֵלאֵ
ָּ֤ףֵ ֵֹחפ  שרתהֵאלאֵבחלקֵבנימין,ֵשנאמר:

ֵָכל ֵאלאֵהֵַ-ָעָליו֙ ֵכלֵחפיפותֵלאֵיהו יִֹ֔ום,
ֵבחלקוֵשלֵבנימין'.
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ֵכלליֵשלֵגבולותֵהחלוקהֵבמקדשֵביןֵיהודהֵלבנימיןֵתרשים
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שהמקדשֵֵיהודהֵורבילאֵנחלקוֵרבנןֵ

אאינֵו משוםֵשאיננוֵֵ,בנגעים153ִֵמַטמ 
ֵ-לשבטיֵישראלֵואיננוֵנכללֵבירושהֵ

'ֵ םֶאֶָּ֥רץ ֵֵ'ֲאֻחַזְתֶכַֽ ֵבפסוק: ִכָּ֤יֵ'שנאמר
ָּ֥ןֵָלֶכ֖םֵ-ָתֹב֙אּוֵֶ֙אל ֶאֶַ֣רץְֵכַנִַ֔עןֲֵאֶשָּ֥רֲֵאִנֶ֛יֵֹנת 
ֵֶאֶָּ֥רץֵֵַלֲאֻחָזִ֑ה ֖ית ְֵבב  ֵָצַרִַ֔עת ֵֶנַַ֣גע ְוָנַתִּתי֙

ם ֵ.154ֵ'ֲאֻחַזְתֶכַֽ
ֵ

ֵלכךֵ ֵהסיבה ֵיהודה ֵרבי לדעת
מקבלֵטומאה ֵשמקוםֵהמקדשֵאינֵו

ֵכןֵ ֵבירושלים ֵציבור ֵבתי ושאר
ֵהיאֵמשוםֵשמקוםֵ מקבליםֵטומאה,
המקדשֵנקנהֵעלֵידיֵדודֵהמלךֵמכסףֵ
ֵאתֵ ֵהפקיע ֵושבכך ֵהשבטים, כל

ֵ ֵמכלל למרותֵֵ'אחוזתכם'המקום
שבתחילהֵהיהֵמקוםֵהמקדשֵבנחלתֵ

ֵ.155יהודהֵובנימין

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

אֵהואִֵנְטָמא,ֵנעשה153ֵֵ פירושֵהמילהִֵמַטמ 
אֵשמשמעה:ֵֵ-טמאֵ בשונהֵמהמילהְֵמַטמ 

 גורםֵלטומאה,ֵאוֵיכולֵלגרוםֵלטומאה.
ֵנקרא154ֵֵֵ ֵהשבט ֵזכה ֵבו ֵארץ ֵחבל אותו

ם',ֵוכלֵחבלֵארץ,ֵאוֵחלקו,ֵשלאֵ 'ֲאֻחַזְתֶכַֽ
ם'.ֵֵהשבטיםֵאינונחלקֵביןֵ נקראֵ'ֲאֻחַזְתֶכַֽ

ֵמכוחֵ-ארץ ֵלשבטים ֵשייכת ישראל
מאבותיהםֵבשעהֵשכבשוֵירושתםֵאותהֵ

אתֵהארץֵומכוחֵחלוקתהֵלמשפחותֵכלֵ
ֵ ֵידי ֵעל ֵבןשבטֵושבט ֵבגורלֵ-יהושע נון

נאמרֵבספרֵבמדברֵפרקֵ האוריםֵותומיםֵ.
ֵנה ֵפסוקים ֵ-כו ֵ'ַאְך ֵֶאתֵנו: ק ֵי ָחל  ְבגֹוָרל

תֲֵאֹבָתםִֵיְנָחלּו:ֵַעלִֵפיֵָהָאֶרץִֵלְשמֹותֵַמטוֵֹ
ֵ ֵַרב ין ֵב  ֵַנֲחָלתֹו ק ָחל  ֵּת  ִלְמָעט'.ֵַהגֹוָרל

ֵ'ישֵ ֵפרק ֵבתרא, ֵבבא ֵבמסכת הגמרא
נוחלין',ֵדףֵקכבֵעמודֵאֵאומרת:ֵ'...ולאֵ

ֵ ֵשנאמרֵנתחלקה ֵותומים ֵבאורים אלא
ֵהאֵכיצד?ֵאלעזרֵמלובשֵ ֵַהגֹוָרל' 'ַעלִֵפי

ֵ ֵותומים ֵישראלֵאורים ֵוכל ויהושע
ֵוקלפיֵ ֵשבטים ֵשל ֵוקלפי ֵלפניו עומדים

ֵ ֵלפניו ֵמונחין ֵתחומין ֵשתיֵשל )הסבר:
קלפיותֵהיוֵמונחותֵלפניו:ֵבאחתֵשניםֵ

ֵ ֵרבנן ֵנחלקו שמקוםֵֵיהודהֵורבילא
קדושֵבירושליםֵכמוֵבתיֵכנסתֵובתיֵ

ֵ ֵבטומאתֵֵ-מדרש ִֵמַטְמִאים שאינם
ֵ)ֵ.נגעים ֵסכההגמרא ֵגֵֵ,במסכת דף
מביאהֵאתֵהנימוקיםֵמדועֵֵ,ֵעמודֵב

ֵמד'ֵ ֵהקטן ֵבית ֵעל ֵהדינים ֵחלים לא
ֵהפסוקיםֵ ֵבכל ֵאמות: ֵד' ֵעל אמות

ֵמזוזה ֵעל ֵטומאתֵהמדברים ֵמעקה, ,
ֵובחוזריםֵנגעים ֵחומה ֵערי ֵבתי ,

מהמלחמהֵמוזכרֵ'בית',ֵומשוםֵשביתֵ
אמותֵ אמותֵעלֵדֵ' מדֵ' יכולֵהקטֵן אינֵו

לאֵחליםֵעליוֵהדיניםֵֵ-להיקראֵביתֵ
כךֵגםֵלאֵחליםֵעליוֵ הנידוניםֵבפסוקֵ.
דיניֵדירהֵמשוםֵשאינוֵיכולֵלהיקראֵ
דירה/דירתֵקבעֵוכןֵאינוֵמקנהֵזכויותֵ

ֵבחל וקתֵחצרֵמשוםֵשייעודוֵלבעליו
 .(להריסה

ֵ

ֵ ֵשנים ֵרשומים ֵבהם ֵפתקים עשרֵעשר
שמותֵהשבטיםֵובשנייהֵשניםֵעשרֵחלקיֵ
ֵמכויןֵ ֵהכהן( ֵ)אלעזר ֵוהיה ֵישראל( ארץ

תחוםֵֵברוחֵהקדשֵואומר:ֵ'זבולוןֵעולה
עכוֵעולהֵעמו'.ֵטרףֵ]=ערבבֵאוֵהוציא[ֵ

שלֵשבטיםֵועלהֵבידוֵזבולןֵטרףֵבקלפיֵ
ֵ]פתקֵ ֵבידו ֵועלה ֵתחומין ֵשל בקלפי

'תחוםֵעכו'ֵ,ֵוחוזרֵומכוין....ֵשכתובֵבו[ֵ
ֵשאמרהֵ ֵמה ֵעל ֵושבט...'. ֵשבט ֵכל וכן
ֵלעיל(ֵ ֵ)כמובא ֵבתרא ֵבבבא הגמרא
ֵעמו',ֵ ֵעולה ֵעכו ֵתחום ֵעולה 'זבולון

ֵלאֵהייתהֵכותביםֵשםֵ התוספותֵשעכו
ֵומשתמעֵ ֵשכתוב ֵכפי ֵזבולון בנחלת
מלשוןֵהגמראֵשםֵ)ובעודֵכתביֵיד(,ֵוזהֵ
ֵעולהֵתחוםֵעכוֵ ֵ'זבולן ֵהתוספות: לשון

לאוֵעכוֵממשֵדעכוֵמחלקֵֵ-עולהֵ]עמו[ֵ
ר רֵלאֵהורישֵדכתיבֵ)שופטיםֵאֵ(ֵָאש  ְוָאש 

יושביֵעכוֵאלאֵכלומרֵתחוםֵשבצדֵעכו'.ֵ
ֵ]לשוןֵהפסוקֵבס פרֵשופטיםֵפרקֵאֵע"כֵ,

יֵ רֵֹלאֵהֹוִרישֵֶאתֵֹיְשב  פסוקֵלאֵֵהיא:ֵָאש 
ֵמקובצתֵ ֵשהשיטה ֵראיתי ֵגם ֵוגו'[. ַעכֹו

' תםֵגריסֵאשרֵעולהֵכותבֵ: תחוםֵֵ--רבנֵו
 



ר-ֹנֶפְךִעםִֵֵעְנָיָנאְֵדיֹוָמאמֵ ראשוןֵֵֵֵֵֵֵֵפרקֵ ִֵשְבַעתֵָיִמים      ֶאְסּת 
ֵאכֵ-דפיםֵבֵ

ֵ

ֵ
58 

ֵֵ ֵשל 156ֵהפשוטֵכהןהחינוכו אותוֵ,

ֵהפרישה157ֵֵֵמינו ֵימי בתחילתֵשבעת
ֵאירענעשהֵרקֵכאשֵרֵ,הגדולֵכהןהשֵל

ֵ.158כיפוריםהגדולֵביוםֵהֵכהןבפסולֵ

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

עמו[,ֵכדמוכחֵבשופטיםֵדעכוֵעכוֵ]עולהֵ
ר ֵָאש  ֵלאֵֵבחלק ֵאשר ֵכדכתיב הייתה

אףֵשנאמרֵ'.ֵע"כ.ֵֵעכוהורישֵאתֵיושביֵ
מטֵפסוקֵיג:ְֵזבּוֻל֕ןְֵלחָֹּ֥וףֵבבראשיתֵפרקֵ

ֵַעל־ ִנֹיִ֔תְֵוַיְרָכתֹ֖ו ְֵלחַֹ֣וףֵאֳּ ְֵוהּוא֙ ַיִמ֖יםִֵיְשֹכִ֑ן
ֵ ן ֵשֵ–ִציֹדַֽ ֵיםֵבגבולותֵהרי לאֵהיהֵחוף

ֵהעירֵ ֵשל ֵגבולה .)!(ֵ ֵזבולון נחלת
ֵנמצאֵ ֵהתיכון ֵהים ֵבכיוון המערבית,

ֵ ֵהים. ֵמחוף ֵק'מ ֵעשרים ראהֵבמרחק
,ֵוכןֵטז,ֵכז,ֵלד-יהושעֵפרקֵיטֵפסוקיםֵי

 ראהֵהמפהֵלהלן:

ֵ
ֵ

פרקֵכדֵפסוקיםֵֵכנאמרֵבספרֵשמואל155ֵ בֵ,
ַוֹיַ֨אֶמרֵַהֶמֶּ֜לְךֵֶאל-כד י-כהֵ: ָקנַֹ֨וֵ-ֲאַרְִׁ֗וָנהֵֹלָּ֤אִֵכַֽ

ֵַליהָוָּ֥הֵ ֵַאֲעֶלֶ֛ה ְֵוֹלֶ֧א ִֵבְמִחִ֔יר ֹוְתָך֙ אַֽ ֵמ  ֶאְקֶנָּ֤ה
-ַהֹגֶ֙ר֙ןְֵוֶאת-ֱאֹלַה֖יֵֹעלַֹ֣ותִֵחָנִ֑םֵַוִיֶַ֨קןֵָדִוָּ֤דֵֶאת

ַוִיֶבןֵָ֩שֵַ֨ יםֵ: ְשָקִלָּ֥יםֲֵחִמִשַֽ ְבֶכֶ֖סֵף םֵָדִוָּ֤דֵַהָבָקִֵ֔ר
ָּ֤רֵה'ֵ ֵַוַיַָּ֥עלֵֹעלֹ֖ותֵּוְשָלִמִ֑יםֵַוי ָעת  ֵלה' ַ֙ח֙ ִמְזב 

ל.ֵ ַעָּ֥לִֵיְשָרא ַֽ ָפ֖הֵמ  ָעַצָּ֥רֵַהַמג   ָלָאִֶ֔רץֵַוּת 
ֵהכהן156ֵֵ ֵשל ֵהכהןֵ-מינויו ֵאת המחליף

ֵנקראֵהגדול ֵגדול, ֵלכהן ֵפשוט ֵמכהן ,
ֵלהתקדשֵ ֵכדי ֵידיים'. ֵ'מילוי ֵאו, 'חינוך',

ֵ ֵהפסול ֵֵכהןבאם ֵלפניֵהגדול אירע

אזי159ֵֵֵשלֵשחרֵתמידֵהקרבתֵקרבן
ֵאתֵהמחליף-כהןה ֵהתמידֵמקריב

ֵהכהונה ֵבגדי ֵבשמונת ֵלבוש ֵכשהוא

ֵגדולבקד ֵכהן ֵשל ֵהכהןֵושה ֵלובש ,
ֵגדולֵ ֵכהן ֵבגדי ֵשמונת ֵאת המתמנה
ֵככהןֵ ֵשלבש ֵהבגדים ֵארבעת במקום
ֵידיֵ ֵעל ֵשנתחנך ֵגדול ֵכהן ֵכל הדיוט.
שמונתֵהבגדיםֵנקראֵ'מרובהֵבגדים'.ֵעלֵ
ֵשמותֵ ֵבספר ֵנאמר ֵגדול ֵכהן ֵשל מינויו

ֵ ְֵלַאֲהֹרִ֔ן ֲֵאֶשַ֣ר ֵַהֹקֶ֙דש֙ ָּ֤י ֵ'ּוִבְגד  ִיְהיָּּ֥וֵכט,כט:
א ֵּוְלַמל  ֵָבֶהִ֔ם ְֵלָמְשָחַ֣ה ֵַאֲחָרִ֑יו ָב֖םֵ-ְלָבָנ֖יו

ֵהראשוןֵ-ֶאת ֵובבית ֵאהרן ֵבימי ם:'. ָיָדַֽ
ֵידיֵ ֵעל ֵהיה ֵהגדול ֵהכהן ֵשל חינוכו
משיחתוֵבשמןֵהמשחה,ֵולכןֵהואֵנקראֵ
ֵבזמןֵ ֵ'המשיח'(. ֵ)או ֵהמשיח' ֵ'הכהן גם
ֵמשוםֵ ֵמשחה ֵשמן ֵהיה ֵלא ֵשני בית

ֵהי ֵולכן ֵגנזו, ֵהמלך ֵהכהןֵשיאשיהו ה
 .הגדולֵמתחנךֵבלבישתֵשמונהֵבגדים

אםֵיארעֵֵכדיֵשיחליףֵאתֵהכהןֵהגדול157ֵ
ֵהראשונה:ֵ ֵהמשנה ֵוכמאמר ֵפסול בו
ֶשָמאֵֶיֱאַרעֵ רֵַּתְחָּתיוֵ, ַאח  ֵן לֹוֵֹכה  'ּוַמְתִקיִניֵן

ֵבֹוְֵפסּול'.
פרקֵֵרמב'םֵהלכותֵעבודתֵיוםֵהכיפורים158ֵ

אחרֵֵאֵהלכהֵג:ֵ'...ֵומתקיניןֵלוֵכהןֵגדול
ֵהאחרֵ ֵיעבוד ֵפיסול ֵבזה ֵיארע שאם
תחתיו,ֵביןֵשאירעֵבוֵפיסולֵקודםֵתמידֵ
ֵאחרֵ ֵפיסול ֵבו ֵשאירע ֵבין ֵשחר של

 שהקריבֵקרבנו...'.
ֵֵהתמידֵקרבן159ֵֵ ֵקרבן ֵהוא הבאֵעֹוָלה

ֵהמקדשֵ ֵבבית ֵשהוקרב ֵציבור כקרבן
ֵיום ֵבכל ֵ פעמיים ֵבבוקר ֵפעם והואֵֵ-:

ֵבביןֵ ֵופעם ֵשחר', ֵשל ֵ'תמיד ֵגם נקרא
ֵביןֵ הערביים ֵשל ֵ'תמיד ֵגם ֵנקרא והוא

ֵזכרֵ ֵכבש ֵהיה ֵהתמיד ֵקרבן הערביים'.
ֵלשנהֵ ֵיום ֵשלושים ֵשבין ֵבגיל מובחר
ֵלשנ ֵימים ֵשמונה ֵמגיל ה(ֵ)בדיעבד:

ונשמרֵבבקרהֵשלאֵיפולֵבוֵמוםֵבמשךֵ
ֵעלֵהקרבתֵ ֵהקרבתו. ארבעהֵימיםֵלפני
ֵפעםֵ ֵפעמיים: ֵנצטווינו ֵהתמיד קרבן
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ֵ.160ובכךֵמתחנך
ֵ

ֵמתחנךֵ ֵכיצד ֵדעות ֵשלוש מובאות
ֵֵכאשרֵהמחליף-כהןה ֵכהןבהפסול

ֵקרבןֵאירעֵהגדול ֵהקרבת ֵאחרי

ֵ:161ֵשלֵשחרֵהתמיד

חגירתֵֵעלֵידיֵאדאֵברֵאהבהֵרבלדעתֵ .א

162ֵהעשויֵבוץֵכיפוריםהשלֵיוםֵֵאבנט
ֵ.עלֵבגדיֵהלבן

ֵאביי .ב ֵבגדיֵֵלובשֵלדעת ֵשמונת את
אתֵארוךֵמזלגֵֵעלֵידיֵומהפךֵהכהונה

163ֵשהוקרבֵהתמידֵקרבןאחדֵמאיבריֵ
ֵֵ.שנפסלֵהגדולֵכהןהֵעלֵידי

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ראשונהֵלפניֵכניסתֵבניֵישראלֵלארץ:ֵ'ֵ
י-ְוֶז֕הֲֵאֶשָּ֥רֵַּתֲעֶש֖הֵַעל ְֵכָבִשֶ֧יםְֵבנ ַֽ ִַ֑ח -ַהִמְזב 

יד:ּתֵֵָָשָנֶ֛הְֵשַנִָּ֥יםֵַליֹ֖ום ַהֶכֶָּ֥בשֵָהֶאָח֖דֵ-ֶאתִֵמַֽ
ָּ֥יןֵ ִנִ֔יֵַּתֲעֶש֖הֵב  תֵַ֙הֶכֶַ֣בשֵַהש  ַּתֲעֶשַ֣הֵַבֹבִֶ֑קרְֵוא 
)שמותֵפרקֵכטֵפסוקיםֵלח 'ֵ .ֵ.. -ָהַערביםֵ:
ֵ'ֵ ֵלדורות: ֵנצטווינו ֵשנייה ֵופעם מג(,
ִאֶשִ֔הֲֵאֶשָּ֥רֵַּתְקִר֖יבּוֵלה'ֵ ְוָאַמְרָּתֵַָ֣לֶהִ֔םֵֶזֵ֚הֵָהַֽ

י ָשָנֶ֧הְֵתִמיִמֶ֛םְֵשַנִָּ֥יםֵַל֖יֹוםֵֹעָלָּ֥הֵ-ְכָבִשַ֨יםְֵבנ ַֽ
ֵ...ֵ)במדברֵפרקֵכחֵפסוקיםֵג יד: ד(.ֵֵ-ָתִמַֽ
ֵהתמידין ֵשני ֵשל ֵהשחיטה היהֵֵמיקום

ֵֶקֶרןֵ ֵַעל ִֵנְשָחט ֵָהָיה ֵַשַחר ֵֶשל 'ֵ שונה:
יןֵֵַטַבַעתְצפֹוִניתֵַמֲערבית,ֵַעלֵ ְשִנָיה.ֵֶשלֵב 

ִֵמְזָרִחיתֵ ֵֶקֶרן ֵַעל ִֵנְשָחט ֵָהָיה ָהַערבים
ֵ ֵַעל ֵ)משנהֵתמידֵֵַטַבַעתְצפֹוִנית, ְשִנָיהֵ'

ֵהשחיטהֵ ֵמיקום ֵעל ֵא(. ֵמשנה ֵד פרק
ֵבֵ ֵעמוד ֵסב ֵבדף ֵהתרשים ֵראה ועוד,
ֵא ֵעמוד ֵסג ֵדף ֵבגמרא ֵראה ֵוכן ֵלהלן,
 ולהלן,ֵוכןֵבמסכתֵתמידֵדףֵלאֵעמודֵב..ֵ

שלֵשחרֵנעשיתֵעלֵידיֵֵהקרבתֵהתמיד160ֵ
 הלובשֵשמונהֵבגדיֵכהונה.ֵֵכהןֵגדול

ֵהגדול161ֵֵ ֵהכהן ֵהקרבתֵֵעבודת לאחר
ֵבארבעהֵֵהתמיד ֵרק ֵנעשית ֵשחר של
 וט.כמספרֵבגדיֵכהןֵהדיֵ-בגדיםֵ

ֵפשתןֵלבן.162ֵ
ֵמשום163ֵֵֵ ֵהקרבן ֵכהקטרת ֵהדבר ונחשב

 שפעולהֵזוֵמזרזתֵאתֵשריפתֵהקרבן.
פרקֵֵרמב'םֵהלכותֵעבודתֵיוםֵהכיפורים164ֵ

ֵרב .ג ֵֵפפאֵלדעת ֵנעשה ֵידיחינוכו ֵעל
ֵהגדולֵכהןההמשכתֵהעבודהֵבהֵפסקֵ

 .164ֵשנפסל

ֵדףֵיבֵעמודֵב

כמוֵשכלֵהכליםֵשנעשוֵאחרֵהכליםֵ
ֵבשמן ֵמשח המשחהֵֵשמשה

שרת ידי165ֵמתקדשיםֵככלֵי ֵעבודהֵעֵל

ֵֵ-166ֵֵבהם ֵשל ֵעבודתו ֵגם -כהןהכך

ֵ.167ֵמחנכתוֵהמחליף
ֵ

אֵהלכהֵג:ֵ'זהֵשנכנסֵתחתיוֵאינוֵצריךֵ
ֵומתחילֵ ֵמחנכתו ֵעבודתו ֵאלא חינוך
ֵיוםֵ ֵעבר ֵהראשון, ֵבה ֵשפסק מעבודה
ֵלעבודתוֵ ֵחוזר ֵהראשון ֵהרי הכיפורים
והשניֵעוברֵוכלֵמצותֵכהונהֵגדולהֵעליוֵ
ֵעבדֵ ֵואם ֵגדול ֵככהן ֵעובד ֵשאינו אלא
ֵזהֵ ֵהראשון ֵמת ֵואם ֵכשירה, עבודתו

ֵהשניֵמתמנהֵתחתיו'.
ֵַכלַֹ֨ותֵֹמֶשּ֜הְֵלָהִקַ֣ים165ֵֵ ְֵביֹום֩ ֵַוְיִהֶ֡י שנאמרֵ'

ָּ֤שֵֹאתֹוְֵ֙וֶאת-ֶאת -ַהִמְשָכִׁ֗ןֵַוִיְמַשַ֨חֵֹאתֹּ֜וֵַוְיַקד 
ְֵוֶאת-ָכל ָלִ֔יו ְֵוֶאת-כ  ַ֖ח ָלִ֑יוֵ-ָכל-ַהִמְזב  כ 

ֵזֵ ֵפרק ֵ)במדבר ם:' ֵֹאָתַֽ ָּ֥ש ֵַוְיַקד  ֖ם ַוִיְמָשח 
 פסוקֵא(.ֵ

ֵבב166ֵֵ ֵמהפסוק ֵזאת ֵדֵלומדים ֵפרק מדבר
ּ֜תֲֵאֶשֶ֧רֵ-ָכל-פסוקֵיב:ֵ'ְוָלְקחּוֵֶ֩את ַ֨יֵַהָשר  ְכל 

ְרתּו ָבַ֣םֵַבֹקִֶׁ֗דשֵמכאןֵשהכליםֵנתקדשוֵ-ְיָשַֽ
ֵנחלקוֵ ֵשירות. ֵידי ֵעל ֵשרת ככלי
:ֵהראשוניםֵמהוֵאופןֵחניכתֵכליֵהשרת
בהםֵ שיעשֵו ישֵאומריםֵשחניכתםֵעלֵידֵי

ֵכ ֵהטעונה ֵשרתעבודה ֵאומריםֵלי ֵויש ,
ֵשמכניסיםֵ ֵידי ֵעל ֵאותם שמחנכים
ֵשרתֵ ֵבכלי ֵנתקדש ֵשכבר ֵדבר לתוכם

 אחר.ֵ
ֵרב167ֵֵ ֵידי ֵעל ֵבברייתא ֵמובאים ֵהדברים

-פפאֵכמקורֵלדבריוֵשעבודתוֵשלֵהכהן
ֵראהֵעודֵבמנחותֵדףֵ המחליףֵמחנכתו.
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ֵ ֵֵכיפוריםהביום ֵאבנט ֵכהןההיה
ֵֵהגדול ֵבוץ ֵלבןֵעשוי ֵפשתן שהוא

ֵכהןהשלֵובשארֵימותֵהשנהֵאבנטוֵ
ֵֵהגדול ֵעשוי ֵהיה ֵ-ֵשעטנזֵ-כלאיים

ֵ.168מצמרֵופשתיםֵיחדיו

ֵ
אליעזרֵברביֵשמעוןֵֵורבינחלקוֵרביֵ

ֵ ֵשל ֵאבנטו ֵעשוי ֵהיה ֵכהןממה
ֵהדיוט ֵלרבי :ֵ ֵשל הדיוטֵֵכהןאבנטו

אליעזרֵברביֵֵר'ול169ֵכלאיםהיהֵעשויֵ

שֵל אבנטֵו הדיוטֵהיהֵעשויֵֵכהןשמעוֵן

ֵ.170בוץ
ֵ

ם'מהמיליםֵ ּוָבָּ֤אֵ'שבפסוקֵֵ'ְוִהִניָח֖םֵָשַֽ
ֵֶאל ֵ-ַאֲהֹרן֙ ִ֔ד ֵמֹוע  ֵֶאתֹאֶַ֣הל ַ֣יֵ-ּוָפַשט֙ ִבְגד 

ֵֶאל ְֵבֹבאַֹ֣ו ֵָלַב֖ש ֲֵאֶשָּ֥ר ַהֹקִֶ֑דשֵ-ַהָבִ֔ד

ם שבגדיֵֵלומדתֵברייתא171ֵ'ְוִהִניָח֖םֵָשַֽ
ֵ ֵהגדולֵכהןהמשמשיםֵלעבודתֵהלבן

בהםֵרקֵיוםֵכפורֵאחדֵובתוםֵעבודתוֵ

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ֵביניהןֵשלֵרבֵ עחֵעמודֵבֵדעותֵשונות,
ֵז ֵרבי ֵשרתפפא, ֵכלי ֵהאם ֵואביי ֵירא

מקדשיםֵשלאֵמדעתֵוכןֵשסכיןֵהשחיטהֵ
ֵהיאֵכליֵשרתֵעלֵאףֵשאיןֵלהֵתוך.

(ֵֵ)ַשַעְטנ זֵרקֵבבגדֵהכהניםֵהותרִֵכְלַאִים168ֵ
ואילוֵעלֵכלֵאדםֵאחרֵחלֵאיסורֵחמורֵ
בלבישהֵאוֵאףֵבהתכסותֵבבגדֵַשַעְטנ זֵ,ֵ
ֵכלֵ ֵעל ֵלשכב ֵאו ֵלשבת ֵאסור ֵכן כמו
ֵחוטֵצמרֵאחדֵ ֵאפילו .ֵ ֵמַשַעְטנ ז העשוי
בבגדֵפשתן,ֵאוֵחוטֵאחדֵשלֵפשתןֵבבגדֵ
אוֵצירוףֵחוטיֵצמרֵופשתיםֵעלֵידיֵ צמרֵ,

אחֵר אופֵן בכֵל שעטנזֵ–קשירהֵאֵו ֵאסורֵ.
ֵבחשבֵ ֵבאפוד, ֵבחושן, ֵבאבנט, היה

ֵהאפוד,ֵעלֵשוליֵהמעילֵוברימוניו.
רמב'םֵהלכותֵכליֵהמקדשֵפרקֵחֵהלכה169ֵֵ

ֵ'...ואבנטוֵשלֵכהןֵגדול מעשהֵרוקםֵֵב:
ֵכהןֵ ֵלאבנט ֵבמעשיו ֵדומה ֵוהוא הוא

ֵהדיוט...'.
 גםֵביוםֵהכיפורים.ֵֵ-בכלֵימותֵהשנה170ֵֵ
 סוקֵכג.ויקראֵפרקֵטזֵפ171ֵ

נגנזיםֵואינםֵמשמשיםֵאותוֵעודֵהםֵ
ֵלעולם.ֵ

ֵ
ֵכהן ,ֵעלֵפיֵברייתא,ֵ לדעתֵרביֵמאיר

ֵלכשרותוֵשנפסלֵגדול חוזרֵֵ–ֵוחזר
ֵ ֵיום ֵעבודת ֵכיפוריםהלהמשך ֵכהןה,

ֵכהןמפסיקֵעבודתוֵכשהחליפוֵֵהגדול

ֵו172ֵֵגדול ֵולקייםֵעליו שלושֵלהמשיך
ֵ ֵהמיוחדות ֵמהמצוות ֵכהןלעשרה

ֵמשמשֵכֵ-173ֵגדול ֵכהןעלֵאףֵשאינו

ֵֵגדול.

ֵדףֵיגֵעמודֵא

ֵכהן:ֵיוסיֵר'הלכהֵכהבגמראֵנפסקהֵֵ
ֵלכשרותוֵשנפסלֵגדול חוזרֵֵ-ֵוחזר

ֵעבודתֵיוםֵ ֵכהןהוֵ,כיפוריםהלהמשך
ֵ ֵהגדול ֵראוישהחליפו יותרֵֵאינו

ֵ ֵלשמש ֵבגדיםלא ֵכהןכ174ֵֵֵבשמונה

ראהֵבדףֵעגֵעמודֵבֵשבכךֵנעשהֵ'כהן172ֵֵ
 '.משוחֵשעבר

ֵחמש173ֵֵֵ ֵמונה ֵהגמרא ֵב ֵעמוד ֵעג בדף
,ֵארבעֵעשרהֵהלכותֵהנוהגותֵבכהןֵגדול

ֵמרובהֵ ֵב'כהן ֵגם ֵנוהגות ֵמהן עשרה
ֵעשרהבגדים ֵשלוש ֵגםֵֵ', ֵנוהגות מהן

ֵשעבר ֵמשוח ֵמשוחֵב'כהן ֵב'כהן ֵחמש '
ֵנוהגתֵבכהןֵמלחמה ֵואףֵלאֵאחתֵמהן '

ֵמשוחֵ ֵ'כהן ֵירצה ֵאם ֵלמשל: הדיוט.
שעבר'ֵלעבודֵבמקדשֵבמשךֵהשנהֵהואֵ

ֵגדולֵיצטרךֵללבושֵשמונהֵבגדים .ֵככהן
ֵוראהֵעודֵבדףֵשם.ֵ

ֵהגדול174ֵֵ ֵהכהן ֵהשנה ֵימות לבשֵֵבכל
'ֵ,ֵוהםֵהנקראיםֵ'בגדיֵזהבשמונהֵבגדים

)אףֵשרקֵבארבעהֵמהםֵהיהֵזהב:ֵבציץ,ֵ
ֵאותםֵלבשֵלפיֵ ֵובמעיל( ֵבאפוד בחושן,

,ֵ,ֵאבנט,ֵמעיל,ֵכותונתסדרֵזה:ֵמכנסיים
ֵמצנפת ֵחושן, ֵציץאפוד, ֵבחלקֵ, .

מעבודותֵיוםֵהכיפוריםֵלבשֵהכהןֵהגדולֵ
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ֵכהןבגדיםֵכֵבארבעהלאֵגםֵו175ֵגדול

ֵ.176הדיוט
ֵ
ֵֵ ֵזאתֵֵרביומודה ֵבכל ֵשאם יוסי

ֵהמחליף-כהןה ,ֵ ֵהלכה ֵעל ֵזויעבור
ֵ ֵבגדים ֵבשמונה לאחרֵֵ-ויעבוד

ֵ ֵכהונתו תהאֵֵעבודתוֵ-שנסתיימה

ֵ.177כשרה

ֵ
שלאחרֵחזרתוֵיחשודֵאיןֵחוששיםֵֵ

ֵֵהגדולֵכהןה המחליףֵֵכהןבהראשון
למיתתוֵעלֵמנתֵלחזורֵמייחלֵשהואֵ
ןֵ ֵֵכהןכּוְלַכה  ֵולכן ֵכהןהאםֵמתֵגדול,

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

העשוייםֵמפשתןֵלבןֵוהםֵֵארבעהֵבגדים
 '.הנקראיםֵ'בגדיֵלבן

ֵמקרה175ֵֵֵ ֵפי ֵועל ֵברייתא ֵאותה ֵפי על
ֵבןֵ ֵביוסף ֵמעשה ֵיוסי ֵרבי ֵ'אמר שקרה:
אלםֵבציפוריֵשאירעֵבוֵפסולֵבכהןֵגדולֵ
ֵראשוןֵ ֵחכמים ֵואמרו ֵתחתיו, ומינוהו
ֵלאֵלכהןֵ ֵראוי ֵאינו ֵשני ֵלעבודתו, חוזר

ֵגדול ֵכהן ֵהדיוט: ֵולאֵלכהן משוםֵֵגדול
ֵהגדול ֵהכהן ֵשל ֵוקנאה ֵ]עויינות ֵאיבה
ֵכהןֵ ֵבגדים[, ֵבשמונה ֵנוסף ֵכהן הרואה
הדיוטֵמשוםֵמעליןֵבקדשֵולאֵמורידין',ֵ
שבענייניֵקדשֵאסורֵלהפחיתֵאוֵלהורידֵ
אבלֵמותרֵואףֵרצויֵ מהרמהֵאליהֵהגענוֵ,
להוסיף,ֵולעניינינו,ֵלבושֵכהןֵהדיוטֵהואֵ

ולכןֵֵ–ירידהֵבקדשֵמלבושֵהכהןֵהגדולֵ
ֵלעשותֵכן.לדעתֵרביֵיוסיֵלאֵראויֵ

ֵ'מעליןֵבקדשֵולאֵמורידין'.-משוםֵש176ֵ
ֵהוא177ֵֵֵ ֵשעדיין ֵמשום ֵהן ֵכשרה עבודתו

ֵגדול ֵכהן ֵהאיסורֵֵנחשב ֵשכל ֵבגלל והן
ֵיעבודֵ ֵאם ֵאיבה'. ֵ'משום ֵהוא שיעבוד
ֵמאותהֵ ֵפסולה ֵעבודתו ֵבגדים בארבעה
ֵכשרה:ֵ ֵעבודתו ֵבגדים ֵשבשמונה סיבה

ֵ ֵגדול ֵכהן ֵעדיין ֵהוא ֵהדין ואםֵמעיקר
ֵ'כהןֵ ֵהוא ֵהרי ֵבגדים ֵבארבעה יעבוד

ֵבגדים ֵשעשהֵמחוסר ֵאחר ֵכהן ֵככל '
ֵהבגדיםֵ ֵממספר ֵבפחות ֵבמקדש עבודה
בוֵהואֵחייבֵולכןֵעבודתוֵפסולהֵ)ועונשוֵ

ֵהראשון 178ֵֵֵהגדול הגדולֵֵכהןהחוזר
ֵיחיד.ֵגדולֵכהןלשמשֵכהמחליףֵ

ֵ

ֵהֵ ֵחוששים179ֵֵבמשנהחכמים ֵאינם
ֵכהןהשכיחֵכמוֵמותֵאשתֵֵלאירועֵלא

ֵיוםֵֵהגדול ֵו180כיפוריםהבמהלך לכןֵ,
רקֵהגדולֵֵכהןלֵתקיןשצריךֵלהֵאמרו

שטומאהֵהיאֵדבר181ֵֵמחליףֵכהן מפנֵי
ֵלפסולֵאתֵ הגדולֵֵכהןהשכיחֵשיכול

ֵ ֵיום ֵכיפוריםהמעבודת ֵרביֵ. ואילו
כמוֵֵלאֵשכיחגםֵלאירועֵיהודהֵחוששֵ
ֵ ֵאשת ֵֵכהןהמות ֵיוםֵהגדול במהלך

ֵ.כיפוריםה

ִֵהְתרּוֵ ֵמלקותֵאם ֵאו ֵשמים ֵבידי מיתה
ֵבו(.

ֵלאחרֵשהוחלףֵולאחרֵששבֵלעבודתו.178ֵ
ֵאֵהמ179ֵֵ ֵעמוד ֵב ֵדף ֵלעיל ֵהראשונה שנה

ִֵאָשהֵ ֵַאף ר, ֵאֹומ  ְֵיהּוָדה ֵ'רבי אומרת:
ִֵאְשּתֹו,ֵ ֵָתמּות ֵֶשָמא ֵלֹו, ֵַמְתִקיִנין ַאֶחֶרת
ֵזֹוֵ יתֹו, ֵב  ֹו. יתַֽ ֵּוְבַעָּ֥דֵב  ְֵוִכֶפָּ֥רֵַבֲעדֹ֖ו ֶשֶנֱאַמר
יןֵַלָדָברֵסֹוף'.ֵ ן,ֵא  ִאְשּתֹו.ֵָאְמרּוֵלֹו,ִֵאםֵכ 

יתֵַֽ ֵב  ֵנקראת ֵוגם:ֵאשתו ֵבנישואין, ֵרק ֹו
ֵזהֵביתֵאחדֵ)אשהֵאחת(ֵולאֵשניֵ ֹו יתַֽ ב 

ֵבתיםֵ)ולאֵשתיֵנשים(.
ֵהגדול180ֵֵ ֵלאשהֵֵהכהן ֵנשוי ֵלהיות חייב

ֵבלבד ֵלוֵֵאחת ֵיש ֵואם ֵהכיפורים ביום
ֵמהן.ֵ ֵאחת ֵלגרש ֵחייב ֵהוא ֵנשים שתי

פוסקֵשאסורֵלכהןֵגדולֵלשאתֵֵהרמב'ם
ֵביוםֵ ֵרק ֵולא ֵמקרה, ֵ)בכל ֵנשים שתי
ֵבוֵ ֵהמצב ֵהרמב'ם ֵלפי ֵולכן הכיפורים(
יצטרךֵהכהןֵהגדולֵלגרשֵאחתֵמנשותיוֵ
מתקייםֵרקֵכאשרֵהכהןֵהגדולֵהיהֵכברֵ
ֵלכהןֵ ֵמינויו ֵלפני ֵנשיםֵעוד ֵלשתי נשוי
שנשאֵאשהֵנוספתֵבאיסורֵבזמןֵ אֵו גדולֵ,

 כהונתו.
זריזֵהוא'ֵונשמרֵמאודֵֵ'כהןֵגדול-ואףֵש181ֵ

ֵכשיידעֵ ֵיותר ֵעוד ֵיישמר ֵהוא מטומאה
 שישֵלוֵמחליףֵשיכולֵלהחליפוֵ.
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ֵדףֵיגֵעמודֵב

ֵכחכמיםֵ ֵשהלכה שמתקיניןֵֵ,למרות
ֵֵכהןל ֵהגדול ֵואיןֵֵכהןרק מחליף

כלֵבגמראֵה,ֵנוספתֵמתקיניןֵלוֵאשה
ֵרביבדעתֵשונותֵאפשרויותֵדנהֵבֵזאת

ֵ ֵיהודה ֵלהתקין ֵאפשר ֵכהןלכיצד
ֵאשה ֵֵהגדול ֵאשתו ֵשתהיה רקֵמיד

ֵהקיימתמקרהֵשאשתב ביוםֵֵתמותֵו
ֵבבדֵ-ֵכיפוריםה ֵשֵובד הואֵיתקיים

ֵ ֵהֵנשוייהא ֵֵכיפוריםביום לאשהֵרק

ֵ.182בכלֵרגעֵנתוןֵאחתֵבלבד
ֵ
ֵֵ ֵבו ֵכהןההגמראֵמביאהֵאתֵהאופן

יהאֵנשויֵבכלֵרגעֵנתוןֵביוםֵֵהגדול
ֵ:ֵרקֵלאשהֵאחתֵכיפוריםה
ֵ .א ֵיום ֵאתֵֵכיפוריםהלפני ֵנושא הוא

ֵֵ.האשהֵשהתקינוֵלו
נותןֵגטֵֵלכלֵאחתֵמשתיֵהנשיםֵהוא .ב

ֵתנאיושיק ֵבו ֵיתקיים ֵאם ֵרק ֵיים
ֵבאופןֵהבא:ֵ

התנאיֵלקיוםֵהגטֵלאשתוֵהראשונה:ֵ .1.ב
ֵביוםֵשל ֵהכנסת ֵלבית ֵיכנס א
 ֵאםֵאשתוֵהראשונהֵבחיים.ֵכיפוריםה

ֵל .2.ב ֵהגט ֵלקיום ֵשהתקינוֵהתנאי אשה
ביוםֵֵשאשתוֵהראשונהֵלאֵתמות:ֵלו
 .כיפוריםה

ֵ .ג ֵקיוםֵפירוט ֵואי ֵקיום היתכנות

י  :183הגיטיןְֵּתָנא 

ֵהראשון  .1.מ ֵהנשיםֵהמקרה ֵשתי ֵאם :
ֵ.כיפוריםהםֵצאתֵיועדֵיישארוֵבחייםֵ

ֵמתה ֵלא ֵהראשונה ֵאשתו ֵ,הסבר:

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

קשהֵלגמראֵכיצדֵמועילֵלהתקיןֵלכהן182ֵֵ
ֵבמשנה:ֵ ֵיהודה ֵרבי ֵכדעת ֵאשה הגדול

חייבֵלהיותֵנשויֵלאשהֵֵהריֵהכהןֵהגדול
ֵבלבד ֵהאשהֵֵאחת ֵאת ֵישא ואם

שהתקינוֵלוֵיהיוֵלוֵשתיֵנשיםֵובכךֵלאֵ
ֹו'ֵשמחייבֵ יתַֽ יתקיים:ֵ'ְֵוִכֶפָּ֥רֵַבֲע֖דֹוֵּוְבַעָּ֥דֵב 

ֵשהתקינוֵ ֵלאשה ֵבגט ֵשהתנאי מכאן
ֵ ֵמתקיים ֵלמפרעֵולו ֵגרושה היא

רקֵלֵהגדולֵכהןההתוצאהֵ: אשתוֵנשוֵי
ֵ.הראשונה

 
ֵהשני:  .2.מ ֵלוֵהמקרה ֵשהתקינו ֵהאשה

ֵֵתמות.
ֵלוֵ ֵשהתקינו ֵהאשה ֵמות ֵעם הסבר:

ֵכניסתֵ לביתֵהכנסתֵֵהגדולֵכהןהואי
ֵהאשהֵ ֵשבגט ֵהתנאי מתקיים
ֵאשתוֵ ֵשל ֵהגט ֵולכן ֵלו, שהתקינו

הגדולֵֵכהןההתוצאה:ֵֵ,הראשונהֵבטל
ֵנשויֵרקֵלאשתוֵהראשונה.

ֵ
ֵהמקרים ֵשניֵ'הנֵבשני ֵמתקיימים ל

שבסעיףֵב',ֵוהתוצאה2ֵֵֵ-ו1ֵהתנאיםֵ
הגדולֵנשויֵרקֵלאשתוֵֵכהןתהיהֵשה
ֵהראשונה.

 
ֵהשלישי  .3.מ ֵהמקרה ֵהראשונהֵ: אשתו

עםֵמותהֵמתבטלֵֵ,.ֵבמקרהֵזהתמות
ֵש ֵלוהגט ֵשהתקינו ֵהאשה משוםֵֵ,ל

ֵשבגט ֵהתקֵשהתנאי ֵלא ולכןֵיים,
ֵאשתוֵ ֵהיא ֵלו ֵשהתקינו האשה

ֵֵהיחידה.
ֵשאשתוֵ .א.3.מ ֵלמקרה הסבר

ֵה ֵיום ֵלפני ֵתמות :ֵכיפוריםהראשונה
ֵהמתהֵ במקרהֵזהֵפשוטֵוברורֵשאשתו

אינהֵנשואהֵלוֵבתחילתֵֵהגדולֵכהןהשלֵ
ֵה ֵביוםֵֵכיפוריםיום ֵנשוי ֵהוא ולכן

 רקֵלאשהֵשהתקינוֵלו.ֵכיפוריםה
ֵשאשתוֵ .ב.3.מ ֵלמקרה הסבר

ֵ ֵיום ֵבמהלך ֵתמות :ֵכיפוריםההראשונה

ֵלעילֵ ֵ)כאמור ֵאחד' ֵובית ֵאחת 'אשה
ֵוביתֵ ֵאחת ֵ'אשה ֵהיא ֹו יתַֽ ֵב  משמעות

ֵאחד'(.
ֵבסעיפיםֵשלהלןֵמ.ֵ=ֵמקרה.183ֵ
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ֵ ֵכשיוודע ֵשאשתוֵֵכהןלמיד הגדול
הואֵיכנסֵלביתֵֵ,הראשונהֵעומדתֵלמות

ֵעלֵידיֵכניסתוֵזו:הכנסתֵו
ֵֵ יגרוםֵשהגטֵשלהֵיחולֵֵהגדולֵכהןהא.

למפרעֵוהיאֵתיחשבֵלמגורשתֵעודֵלפניֵ
ֵֵ.כיפוריםהיוםֵ
ֵֵב.ֵ ֵביום ֵעבודתו עשהֵֵכיפוריםהאת
ֵלאשהֵֵכהןה ֵרק ֵנשוי ֵכשהוא הגדול

 שהתקינוֵלו.
ֵ

אינוֵיוצאֵמן184ֵֵאֹונ ןשהואֵֵגדולֵכהן

ֵ-186ֵבעבודתוממשיךֵאלא185ֵֵהמקדש

אבלֵאינוֵאוכלֵמהקרבנות.

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ֵשלפניֵ'אונן184ֵֵ ֵבזמן ֵשנמצא ֵמי ֵהוא '
הקבורהֵשלֵאחדֵמשבעתֵקרוביוֵשהואֵ
חייבֵלהתאבלֵעליהם:ֵאביו,ֵאמו,ֵאשתו,ֵ

ֵגדול ֵכהן ֵובתו. ֵבנו ֵאחותו, אףֵֵאחיו,
ֵאםֵ ֵעבודתו ֵמפסיק ֵאינו ֵאונן שהוא
לכהןֵ יודיעוהוֵעלֵמותֵאביוֵאוֵמותֵאמוֵ.
ֵואםֵ ֵבמקדש ֵלהיות ֵאסור ֵאונן, הדיוט,

 עבדֵעבודתוֵפסולה.
ֵי:185ֵֵֵ ֵפסוק ֵכא ֵפרק ֵויקרא ֵבספר נאמר

ֶשר ֶאָחּ֜יוֲֵאַֽ ןֵַ֩הָגדַֹ֨ולֵמ  ֹראשַֹ֣וֵ-יּוַצָּ֥קֵַעל-'ְוַהֹכה 
ַ֣אֵאֵֶ ֵּוִמל  ֵֶשֶָּ֤מןֵַהִמְשָחה֙ ִֵלְלֹב֖שֵֶאת-ת| -ָידִֹ֔ו

ֵֶאת ֵֹלָּ֥אֵ-ַהְבָגִדִ֑ים ֵּוְבָגָד֖יו ִֵיְפָרִ֔ע ֵֹלַ֣א ֹראשֹו֙
ֵ ם: ֵָכלֵיאִיְפֹרַֽ ֵָיֹבִ֑אֵ-ְוַעֶ֛ל ֵֹלַ֣א ֖ת ֵמ  ַנְפֹשָּ֥ת

א:'לְֵ ֵָאִבָּ֥יוֵּוְלִאמֹ֖וֵֹלָּ֥אִֵיַטָמַֽ
ועבודתוֵכשרה.ֵנאמרֵבספרֵויקראֵפרק186ֵֵ

ֵ

ֵדףֵידֵעמודֵא

ֵֵ ֵשאם ֵאומר ֵיהודה ֵגדולֵכהןרבי
מחוץֵלמקדשֵֵכיפוריםהביוםֵֵנמצא

ולהעסיקוֵמצווהֵלהביאֵוֵ,כשהואֵאונן
ֵהמקדשב ֵֵ,עבודת ֵבשאר ימותֵאך

ֵ ֵהשנה ֵלעבודֵכהןלאסור ֵהגדול

ֵאונן ֵש187ֵֵכשהוא ֵעלולֵמהחשש הוא

.188מןֵהקרבנותלאכולֵ

ֵ'ּוִמןיבכאֵפסוקֵ ִ֔אְֵוֹלַ֣אֵ-: ֵי צ  ֵֹלַ֣א ַהִמְקָדש֙
ִ֔ ִמְשַחֶ֧תְֵיַחל  ְֶ֠זרֵֶשֶַ֣מֵן נ  ִכֵֶ֡י ֖תִֵמְקַדַ֣שֱֵאֹלָהִ֑יֵו לֵא 

 ֱאֹלָהֶ֛יוֵָעָל֖יוֲֵאִנָּ֥יֵה':'
ֵבימות187ֵֵֵ ֵיעבוד ֵשלא ֵחכמים ֵגזרת זוהי

ֵ ֵֵ-השנה ֵזאת ֵהתירה ֵ-למרותֵשהתורה
ֵעלֵאיסורֵתורהֵ ֵשלאֵיעבורֵבשוגג כדי

 ויאכלֵמןֵהקדשיםֵבשעהֵשהואֵאונן.
ֵשכהן188ֵֵֵ ֵחשש ֵקיים ֵלא ֵהכיפורים ביום
דולֵאונןֵעלולֵלעבורֵבשוגגֵעלֵהאיסורֵג

ֵאףֵ ֵקדשיםֵבאנינותֵמשוםֵשעל לאכול
ֵ ֵנזהר ֵהוא ֵאבלֵֵ-צערו ֵצמים, ֵכולם כי

כאשרֵכלֵהעולםֵלאֵצםֵאלאֵאוכל,ֵהואֵ
ֵולאכולֵ ֵהאיסור ֵעל ֵבשוגג ֵלעבור עלול
ֵיהודהֵעלֵ ֵגזרֵרבי ֵלכן קדשיםֵבאנינות,

ֵותו.אונןֵשלאֵיעבודֵבזמןֵאנינֵכהןֵגדול
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ֵמשנה:
קֵֶאתֵַהָדםֵ ִטיבֵֶאתֵַהנ רֹות,ֵ,ֵּוַמְקִטירֵֶאתֵַהְקֹטֶרתֵָכלִֵשְבַעתֵַהָיִמיםֵהּואֵזֹור  ,ֵּומ 

ֵֶאתֵָהֹראשְֵוֶאתֵָהֶרֶגל.ֵּוַמְקִריבֵ
ֵגֵֵָ-ּוְשָארֵָכלֵַהָיִמיםִֵאםֵָרָצהְֵלַהְקִריבֵ ן ֵֶשֹכה  ֶלקֵָבֹראשֵַמְקִריב, דֹולֵַמְקִריבֵח 

ֶלקֵ לֵח  ֵָבֹראש.ְונֹוט 

ֵהכיפורים ֵיום ֵלעבודות ֵלהרגילו ֵכדי
ֵהגדול ֵהכהן ֵימיֵֵעבד ֵשבעת בכל

ֵימותֵ ֵשבשאר ֵבעבודות ֵגם הפרשתו

ֵ.189השנהֵהואֵלאֵהיהֵחייבֵלעשותן

ֵבמשנהֵעבודותהֵ אותןֵֵ,המפורטות
ֵ,בשבעתֵימיֵהפרשתוֵהגדולֵכהןהעשהֵ
ֵֵהן:

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

כלֵעבודותֵהקדשֵביוםֵהכיפוריםֵנעשות189ֵֵ
ֵגדול ֵכהן ֵידי ֵעל ֵורק ֵבמסכתֵֵאך כמובא

ֵיוםֵ ֵעבודת ֵ'וכל ֵב: ֵעמוד ֵיב ֵדף הוריות
ֵאינהֵכשרהֵאלאֵבו'.ֵהכיפורים

ֵלאחר190ֵֵֵ ֵבאה ֵהדם ֵזריקת ֵלעיל כאמור
ֵונראהֵ ֵוההולכה, ֵהקבלה השחיטה,

ֵמתח ִֵשְבַעתֵשהמשנה ֵ)'ָכל ֵמהזריקה ילה
ֵמשוםֵ ֵמהשחיטה ֵולא ק'( ֵזֹור  ֵהּוא ַהָיִמים

ֵקרבן ֵנעשוֵֵהתמידֵששחיטת ֵדמו וקבלת
ֵהגדול ֵהכהן ֵידי באופןֵֵביוםֵהכיפוריםֵעל

ראהֵלהלןֵדףֵלאֵעמודֵבֵוכןֵלהלןֵדףֵ שונהֵ.
ֵלבֵעמודֵב.

רֵ-ֹנֶפְךראהֵלעילֵדףֵיבֵעמודֵאֵבביאור191ֵֵ ֶאְסּת 
ֵ.ֵהתמידֵמהוֵקרבן

ֵכמויות192ֵֵֵ ֵשהכילה ֵתערובת ֵהייתה ַהְקֹטֶרת
ֵבשמיםֵ ֵמיני ֵעשר ֵאחד ֵשל מדוייקות
ושהוכנהֵעלֵידיֵאומניםֵממשפחתֵאבטינס.ֵ
עלֵתערובתֵזוֵהוסיפוֵמלחֵסדומית,ֵעשבֵ

ֵששמו ֵהירדן ֵשפת ֵעל ֵהירדן'ֵֵהגדל 'כיפת
הקטורתֵ תערובתֵסממנֵי ועשבֵ'מעלהֵעשן'ֵ.
יחדֵעםֵהעשבֵ'מעלהֵעשן'ֵהיהֵגורםֵלעשןֵ
ֵולאֵ ֵמקל ֵ'כמין ֵולעלות ֵלהיתמר הקטורת
ֵעובדיהֵ ֵר' (ֵ ֵואילך' ֵאילך ֵפונה היה
וכןֵראהֵרש'יֵ מברטנוראֵמסכתֵיומאֵפרקֵגֵ,

שלֵֵהתמידֵקרבןֵזריקתֵדם .1

ֵ.190שחר

שלֵביןֵֵהתמידֵזריקתֵדםֵקרבן .2

ֵֵ.191הערביים

ֵעלֵהמזבח192ֵַהְקֹטֶרתהקטרתֵ .3

ֵ.194כבכלֵיום193ֵהפנימי

ֵֵ.195הטבתֵהנרות .4

ֵראהֵדףֵלחֵ ֵעמודֵא(. מסכתֵכריתותֵדףֵו
ֵעמודֵאֵבגמראֵולהלן.

ֵהמזבחמזב193ֵֵ ֵגם ֵנקרא ֵהקטורת הפנימיֵֵח
ֵאתֵ ֵרק ֵמקטירים ֵועליו ֵהזהב ֵמזבח וגם

ֵהקטורת.
ֵהגדול194ֵֵ ֵהכהן ֵהקטיר ֵהכיפורים ֵביום ֵאבל

ֵעלֵ ֵ)ולא ֵהקדשים ֵבקדש ֵהקטורת את
ְֵוָלַקַ֣חֵֵהמזבח 'ֵ ֵשנאמר: ֵשבהיכל( הפנימי
א י-ְמֹלַֽ ֲחל  ִ֞-ַהְַ֠מְחָּתהֵַגַֽ ַ֣יֵא  ִֵמִלְפנ  ַ֙ח֙ ֵַהִמְזב  ַעָּ֤ל שֵמ 

ִב֖יאֵ ְיהָוִ֔הֵּוְמֹלַ֣אֵָחְפָנִ֔יוְֵקֹטֶָּ֥רתֵַסִמ֖יםֵַדָקִ֑הְֵוה 
ת ֵֶאַֽ ְֵוָנַתֶ֧ן ֶכת: ֵַלָפֹרַֽ ָּ֥ית ֵַעל-ִמב  ֖שֵ-ַהְקֹטֶֶ֛רת ָהא 

ֵַהְקֹטִֶׁ֗רתֵֶאת ֲֵעַנַ֣ן |ֵ ְֵוִכָסַ֣ה ְֵיהָוִ֑ה ַ֣י ַהַכֹפֶֶ֛רתֵ-ִלְפנ 
דּ֖ותְֵוֹלָּ֥א-ֲאֶשָּ֥רֵַעל ּות'ֵ)ויקראֵפרקֵטזֵֵָהע  ָימַֽ

 יג(.-פסוקיםֵיב
היהְֵמֻקָבעֵֵכלֵאחדֵמשבעתֵנרותֵהמנורה195ֵ

משנהֵתורה,ֵֵאלֵקנהֵהמנורהֵ)ראהֵהרמב'ם
פרקֵֵ-ספרֵעבודה,ֵהלכותֵתמידיןֵומוספיןֵ

ֵהנרֵשלֵימינוֵ ֵאיננו ֵ'נר' ֵהלכהֵיד(. שלישי
ֵ ֵספלון( ֵ)בזיך, ֵקיבול ֵכלי ֵזהו לשמןֵאלא

ֵבשמןֵ ֵטבול ֵהאחד ֵֶשָקֶצה ֵפתילה ובתוכו
וקצהֵהשניֵנועדֵלהדלקה.ֵבשעתֵהדלקתהֵ
ֵעולהֵאטֵאטֵלאורכהֵומשמשֵ היהֵהשמן
כחומרֵבעירה,ֵבעירהֵזוֵנראיתֵכבעירתֵנרֵ
השעווהֵשבימינו.ֵישֵדעותֵשונותֵמהֵנכללֵ
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ֵ.196הקרבתֵהראשֵוהרגל .5

 
ֵרב ֵֵלדעת ֵהאחרונהחסדא בהֵֵהמשנה

ֵשבעתֵֵכהןמפורשֵשה ֵבכל ֵעבד הגדול
למרותֵשהיוֵֵ-ֵכיפוריםההימיםֵלפניֵיוםֵ

אינהֵכשיטתֵרביֵעקיבאֵֵ-197ֵמזיןֵעליו

ֵחטאת ֵמי ֵשהזאת ֵאדם198ֵֵֵהאומר על

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ִטיבֵֶאתֵַהנ רֹות'(:ֵֵבפעולתֵהטבתֵהנרות )'מ 
לדעתֵהרמב'םֵהדלקתֵהנרותֵהיאֵהטבתםֵ
ֵאתֵ ֵהמשנה ֵכללה ֵלא ֵמדוע ֵמיושב )ובכך

ֵהגדול ֵהכהן ֵידי ֵעל ֵהמנורה בכלֵֵהדלקת
שבעתֵימיֵפרישתוֵכהכנהֵלהדלקהֵשיעשהֵ
ֵתוספותֵ ֵראהֵעודֵבגמרא, ביוםֵהכיפורים.
ֵ (,ֵדףֵעאֵעמודֵאֵד'הֵ'ולהטיבֵאתֵהנרות'

ֵניקויֵ ֵהיא ולדעתֵאחרוניםֵ'הטבתֵהנרות'
ֵהפעולותֵ ֵוכל ֵהפתילות ֵהחלפת הנרות,
ֵהמנורה.ֵ ֵשל ֵמחדש ֵלהדלקה הנדרשות
ֵ)ראהֵתשובותֵ ונקראתֵגםֵ'דישוןֵהמנורה'
הרשב''אֵסימןֵש''טֵומ''ט,ֵהראב''דֵ'עבודתֵ
ֵישֵ ֵמחלוקתם ֵביסוד ֵשני(. ֵבפרק יוה''כ'
שהאחרוניםֵאומריםֵשהדלקתֵהנרותֵ להביֵן

בביןֵהערביםֵואילוֵֵ-תהֵרקֵפעםֵאחתֵהיי
להרמב'םֵהייתהֵהדלקהֵגםֵבבוקרֵ)לשיטתוֵ
ֵהנרותֵ ֵוניקוי ֵ'בהדליקו'( ֵהוא 'בהטיבו'

ֵלדעתֵהרמב'םֵהואֵהדישון.
הגדול196ֵ מקריבֵאתֵֵביוםֵהכיפוריםֵהיהֵהכהֵן

,ֵאךֵבשבעתֵימיֵהפרשתוֵכלֵאיבריֵהתמיד
שֵוהרגלֵמשוםֵשדיֵבכךֵהקריבֵרקֵאתֵהרא

 כדיֵלהכינוֵלהקרבהֵשלֵיוםֵהכיפורים.
בימיֵפרישתוֵֵענייןֵההזאהֵעלֵהכהןֵהגדול197ֵ

והזאהֵזוֵנעשתהֵ נלמדֵלעילֵבדףֵחֵעמודֵאֵ,
כשבעצםֵמעיקרֵהדיןֵהכהןֵהגדולֵטהור,ֵכךֵ
ֵעקיבאֵהכהןֵהגדולֵצריךֵלהיותֵ ֵרבי שלפי

ֵ ֵולפוסלו ֵזו ֵהזאה ֵידי ֵעל מעבודתֵטמא
ֵבמקדש.ֵ

י198ֵ ֵמיםֵהנובעיםֵ-מ  ֵאו ֵמעיין חטאתֵהםֵמי
ֵוקדשוֵעלֵידיֵ מהאדמהֵשמולאוֵלתוךֵכלי

ֵמיֵנתינתֵאפרֵפרהֵאדומה חטאתֵ-לתוכם.
נקראיםֵגםֵמיםֵמקדשיםֵאוֵמיֵנדה.ֵהכלֵ
ֵ-כשריםֵלמלאותֵאתֵהכליֵבמיםֵולקדשםֵ
חוץֵמחרשֵשוטהֵוקטןֵ)רמב'םֵהלכותֵפרהֵ

ֵאותו ֵמטמאת ֵשיטבול199ֵֵֵֵטהור עד

ֵ.200ויעריבֵשמשו
ֵ
שהזאתֵמיֵחטאתֵֵטעמוֵשלֵרביֵעקיבאֵ

מבוססֵעלֵֵעלֵאדםֵטהורֵמטמאתֵאותו,

המלמדים201ֵֵֵפסוקיםֵמפורשיםֵבתורה

ֵרקֵו(.אדומהֵפ
חסדאֵמשתמעֵשלדעתוֵההזאהֵֵמדבריֵרב199ֵ

נעשתהֵבבוקרֵוהכהןֵהגדולֵנטמאֵמהזאהֵ
זוֵבמשךֵכלֵהיוםֵולכןֵלדעתֵרבֵחסדאֵאינוֵ

ֵיכולֵלעבודֵבשלֵטומאתו.
ֵועל200ֵֵֵ ֵלקדשים ֵמטהרת ֵאינה ֵלבדה טבילה

הטובלֵלהמתיןֵעדֵ'הערבֵשמשו',ֵהיינו,ֵעדֵ
ֵצאתֵ ֵעד ֵאומרים ֵ)ויש ֵהשמש שתשקע

ֵוכבים(.הכ
כב:ֵ-נאמרֵבספרֵבמדברֵפרקֵיטֵפסוקיםֵיא201ֵ

֖תְֵלָכל ַָּ֥עְֵבמ  ֖אִֵשְבַעָּ֥תֵ-}יא{ֵַהֹנג  ֶנֶַ֣פשֵָאָדִ֑םְֵוָטמ 
ִֵיְתַחָטא ֵהּוא ֵ}יב{ ים: ֵַהְשִליִשֶ֛יֵ-ָיִמַֽ ֵַביֶֹ֧ום בִֹ֞ו
ִֵיְטָהִ֑רְֵוִאם ֹלַ֨אִֵיְתַחָטּ֜אֵַביֶֹ֧וםֵ-ּוַביָֹּ֥וםֵַהְשִביִע֖י

לַהְשִליִשֶ֛יֵּו ר:ֵ}יג{ֵָכַֽ -ַביָֹּ֥וםֵַהְשִביִע֖יֵֹלָּ֥אִֵיְטָהַֽ
ֲֵאֶשר ֵָהָאָדַ֨ם ְֵבֶנֶ֩פש֩ ַ֣ת ְֵבמ  ֶַ֡ע ְֵוֹלַ֣אֵ-ַהֹנג  ָימּּ֜ות

ֵֶאת ֵַהֶנֶָּ֥פשֵ-ִיְתַחָטִׁ֗א ְֵוִנְכְרָתֶ֛ה ִ֔א ִֵטמ  ֵה' ִמְשַכָּ֤ן
א ַ֨יִֵנָדּ֜הֵֹלַֽ ִ֑לִֵכיֵ֩מ  ַ֣אֵ-ַהִה֖ואִֵמִיְשָרא  ֹזַרָּ֤קֵָעָליוֵָ֙טמ 

ְהֶיִ֔הֵע֖ }יד{ֵֹזֵ֚אתֵַהּתֹוָרִ֔הִֵיַֽ ֹוֵ: ָאָד֖םֵֹודֵֻטְמָאתָֹּ֥וֵבַֽ
י ְֵוָכל-ַהָבָּ֤אֵֶאל-ָימַּ֣ותְֵבֹאִֶ֑הלֵָכל-ִכַֽ ֲאֶשַ֣רֵ-ָהֹאֶַ֨הל֙

ֵ ְֵוֹכל֙ ֵ}טו{ ים: ֵָיִמַֽ ִֵשְבַעָּ֥ת ִֵיְטָמ֖א ְכִלַ֣יֵָבֹאִֶ֔הל
ין ּוא:ֵ-ָפתִּ֔וַחֲֵאֶשֶ֛רֵא  ֖אֵהַֽ ָצִמָּ֥ידֵָפִת֖ילֵָעָלִ֑יוֵָטמ 
ֲאֶשר ַהָּׂשֶדִׁ֗הֵ-ִיַגּ֜עֵַעל-}טז{ְֵוֹכֵַ֨ל ֵַ֣י ֲחַללְפנ  ֶחֶַ֨ר֙בֵ-ַבַֽ
וֵֹ ֵאַֽ ִ֔ת ְֵבמ  ִֵיְטָמ֖אֵ-אֹו ְֵבָקִֶ֑בר ֵאֹו ֵָאָד֖ם ְבֶעֶָּ֥צם

ֵ ִ֔א ֵַלָטמ  ְקחּו֙ ְֵוָלַֽ ֵ}יז{ ים: ֵָיִמַֽ ֲעַפ֖רִֵשְבַעָּ֥ת מ ַֽ
ַחָטִ֑אתְֵוָנַתָּ֥ןֵָעָלֶ֛יוֵַמִָּ֥יםֵַחִי֖יםֵֶאל ַפַ֣תֵַהַֽ ִלי:ֵ-ְשר  ֶכַֽ

זֹּ֜ובֵוְֵ ִאַ֣ישֵָטהֹו֒רֵָטַבַ֣לֵַבַמִ֘יםֵ֘}יח{ֵשניְֵוָלַקַ֨חֵא 
ִלִ֔יםְֵוַעל-ָכל-ָהֹאֶַ֨הלְֵ֙וַעל-ְוִהָזָּ֤הֵַעל ַהְנָפשֹ֖ותֵ-ַהכ 
יּו ִַׁ֗עֵַבֶעֶַ֨צ֙םֵ-ָשִ֑םְֵוַעל-ֲאֶשַ֣רֵָהַֽ ָחָלִ֔לֵאָֹּ֥וֵַהֹנג  ֵֶבַֽ אֹו

ֶבר:ֵ}יט{ְֵוִהָזָּ֤הֵַהָטֹהרֵַ֙על ֖תֵאָֹּ֥וֵַבָקַֽ ִ֔אֵ-ַבמ  ַהָטמ 
ֵַהְשִליִש֖ ֵַביָֹּ֥ום ֵַהְשִביִעִ֑י ֵּוַביַֹ֣ום ֵַביַֹ֣וםֵי ְוִחְטאֹו֙

ָּ֥רֵ ְֵוָטה  ֵַבַמִ֖ים ְֵוָרַחָּ֥ץ ְֵבָגָדֶ֛יו ְֵוִכֶבֶ֧ס ַהְשִביִעִ֔י
ֲֵאֶשר ְֵוִאָּ֤יש ֵ}כ{ ֶרב: ֵ-ָבָעַֽ ְֵוֹלַ֣א ִיְתַחָטִ֔אִֵיְטָמא֙

ֵֶאת ִֵכי֩ ֵַהָקָהִ֑ל ִֵמּתַֹ֣וְך ֵַהִה֖וא ֵַהֶנֶָּ֥פש -ְוִנְכְרָתֶ֛ה
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החטאתֵמזיםֵעלֵהטמאֵמת :202ֵשאתֵמֵי
ֵ ֵַעלשנאמר: ֵַהָטֹהר֙ ֵַביָֹּ֥וםֵ-ְוִהָזָּ֤ה ִ֔א ַהָטמ 

ֵַביַֹ֣וםֵ ְֵוִחְטאֹו֙ ֵַהְשִביִעִ֑י ֵּוַביַֹ֣ום ַהְשִליִש֖י
ְֵוָרַחָּ֥ ְֵבָגָדֶ֛יו ְֵוִכֶבֶ֧ס ָּ֥רֵַהְשִביִעִ֔י ְֵוָטה  ֵַבַמִ֖ים ץ

ֶרב ֵולכןֵ,ָבָעַֽ ֵהתורהֵ, ֵשם ֵשכתבה מה
ֵַעלֵבהמשך ֵַהָטֹהר֙ ִ֔א...-ְוִהָזָּ֤ה ולאֵֵַהָטמ 

ֵעליו ללמדנו,ֵבאֵ,203ֵכתבהְֵוִהָזָּ֤הֵַהָטֹהר֙
שאםֵמזיםֵעלֵהטמאֵלדעתֵרביֵעקיבא,ֵ

ֵהואֵ ֵהטהור ֵעל ֵמזים ֵואם ֵנטהר הוא

ֵ.204נטמא

ֵ

ִ֔א-ַעל'מייתורֵהמיליםֵ שבפסוק205ֵֵ'ַהָטמ 

ֵַעלֵ' ֵַהָטֹהר֙ ִ֔א..-ְוִהָזָּ֤ה לומדים206ֵֵֵ'.ַהָטמ 
לכוונתֵהמזהֵחשיבותֵגםֵֵשישֵחכמים

ֵ:,ֵוכלהלןההזאהוגםֵעלֵמהֵנפלוֵמיֵ

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

אִֵמְקַדַ֨שְֵיֹהָוּ֜ה ָּ֥יִֵנָדֶ֛הֵֹלַֽ ִׁ֗אֵמ  ָּ֥אֵֹזַרָּ֥קֵָעָל֖יוֵ-ִטמ  ָטמ 
ָּ֤הֵ ְיָתָּ֥הֵָלֶה֖םְֵלֻחַקַ֣תֵעֹוָלִ֑םֵּוַמז  ּוא:ֵ}כא{ְֵוָהַֽ הַֽ

י ַ֣יֵַהִנָדִ֔הֵ-מ ַֽ ַַ֨עְֵ֙במ  ַ֣סְֵבָגָדִ֔יוְֵוַהֹנג  ִיְטָמ֖אֵַהִנָדהְֵ֙יַכב 
ֲֵאֶשר-ַעד ְֵוֹכֶ֛ל ֵ}כב{ ֶרב: ֖אֵ-ִיַגע-ָהָעַֽ ֵַהָטמ  בָֹּ֥ו

ֶרב:-ַהֶנֶָּ֥פשֵַהֹנַגַ֖עתִֵּתְטָמָּ֥אֵַעדִיְטָמִ֑אֵוְֵ  ֵָהָעַֽ
אוֵעלֵכליםֵשנטמאוֵממתֵאוֵעלֵהמצורע202ֵֵ

 לטהרו.
ֵ'ַעל203ֵֵ ֵשהמילים ֵהיא ֵהןֵ-והכוונה ִ֔א' ַהָטמ 

ֵנכתבֵ ֵשלא ֵמה ֵעל ֵללמדנו ֵשבא ייתור
ֵבפירושֵכדלעיל.

ֵהלכהֵכרבי204ֵֵ למסקנתֵהגמראֵולהלכהֵאין
עקיבאֵאלאֵמזהֵמיֵהחטאתֵנשארֵבטהרתוֵ

 ואינוֵנטמא.
פסקהֵזו,ֵעלֵפיֵסדרֵהגמרא,ֵעניינהֵמופיע205ֵֵ

ֵכאןֵ ֵהובאה ֵוהיא ֵהבאה ֵהפסקה לאחר
 לבהירותֵמחלוקתֵחכמיםֵורביֵעקיבא.

ִ֔אֵַביָֹּ֥וםֵַהְשִליִש֖יֵּוַביַ֣וֵֹ-ְוִהָזָּ֤הֵַהָטֹהרֵַ֙על206ֵ םֵַהָטמ 
ְֵבָגָדֶ֛יוֵ ְֵוִכֶבֶ֧ס ֵַהְשִביִעִ֔י ֵַביַֹ֣ום ְֵוִחְטאֹו֙ ַהְשִביִעִ֑י
ֵיטֵ ֵפרק ֵ)במדבר ֶרב: ֵָבָעַֽ ָּ֥ר ְֵוָטה  ֵַבַמִ֖ים ְוָרַחָּ֥ץ

 פסוקֵיט(.
למשל:ֵאםֵכוונתֵהמזהֵהייתהֵלהזותֵעל207ֵֵ

ֵ)כלֵ ֵחיים ֵבעל ֵעל ֵנפלה ֵההזאה ֵאך אדם
ֵטומאהֵ ֵמקבלים ֵאינם ֵהחיים בעלי

הרמב'ם פרקֵֵבהלכותֵפרהֵאדומהֵבחייהם(ֵ.

ֵאדם .א ֵעל ֵלהזות ֵהמזה ֵכוונת אךֵֵ,אם
ֵנפלה  מקבל שאינו דבר על ההזאה

שֵ-207ֵטומאה ריתֵהמיםֵשבאזובֵשאהרֵי

 דברֵטהור.ֵנפסליםֵלהמשךֵהזאהֵעל
 שאינו אםֵכוונתֵהמזהֵלהזותֵעלֵדבר .ב

ֵעלֵֵטומאה מקבל ֵנפלה ֵההזאה אך

ֵשֵ-208ֵֵאדם ֵשבאזובֵהרי ֵהמים שארית
האדםֵ הזאהֵאֵך לאֵכשריםֵלהמשֵך עצמֵו

משוםֵשלאֵהייתהֵכוונהֵ נטהרֵבהזאהֵזֵו
ֵלהזותֵעליו.

ֵ .ג ֵעקיבאחכמים ֵרבי ֵעל 209ֵֵחולקים
אםֵמזיםֵעלֵ:ֵקלֵוחומרמֵומקשיםֵעליו

הזאהֵלאֵכלֵשכןֵשהואֵנטהר,ֵוֵ-הטמאֵ
ֵשישארֵטהור?טהורֵהנעשיתֵעלֵאדםֵ

ֵ ֵהזה ֵוחומר ֵהקל ֵעקיבאֵדוחהאת ֵרבי
ֵהמלךב ֵשלמה ָאַמְַ֣רִּתיֵ'ֵשאמרֵדברי

ֵָצִריְךְֵטִביָלהֵ ינֹו ֵַהַמֶזהֵא  יֵהלכהֵחֵאומר:ֵ'
זֹובֵּוַמֶזהֵַהָזָיהֵ לֵֶאתֵָהא  ְלָכלֵַהָזָיהֵֶאָלאֵטֹוב 
ֵַהָזָיהֵ ֵּוַמֶזה ֵַהַמִים. ֵֶשִיָגְמרּו ֵַעד ֵַהָזָיה ַאַחר

ֵָאָדםֵ ְֵבנ י ֵַכָמה ֵַעל ִליםֵַאַחת ֵכ  ֵַכָמה ֵַעל אֹו
ָאה.ֵָכלֵֶשָנַגעֵבֹוִֵמןֵַהַמִיםֵָכלֵ ְכַאַחתֲֵאִפלּוֵמ 
ְֵלַהזֹותֵ ֵַהַמֶזה ן ֵֶשִיְתַכּו  ְֵוהּוא ֵָטהֹור ֶשהּוא
ןְֵלַהזֹותֵַעלֵָדָברֵ זֹובְֵוִנְתַכּו  ָעָליו.ֵָטַבלֵֶאתֵָהא 

ֵַעלֵָהָאָדםְֵוִהָזהֵמֵ  לֵֻטְמָאהֵאֹו אֹוָתּהֵֶשְמַקב 
ֵַעלֵ לֵֻטְמָאהֵאֹו ְֵמַקב  ינֹו ְטִביָלהֵַעלֵָדָברֵֶשא 
ֵָצִריְךֵ ינֹו זֹובֵא  ֵַמִיםֵָבא  ִֵאםִֵנְשֲארּו ָמה. ַהְבה 
ֵַעלֵ ֵַהְשָאר ִֵמן ֵַמֶזה ֵֶאָלא ֵּוְלַהְטִביל ַלְחֹזר
יְֵּתִחַלתֵ ִאיםֵֶשֲהר  ִליםֵַהְטמ  ָהָאָדםֵאֹוֵַעלֵַהכ 

ֵהיי ָרה ְֵכש  ֵֶאתְֵטִביָלתֹו ֵָטַבל ִֵאם ֲֵאָבל תה.
לֵֻטְמָאהֵ ְֵמַקב  ינֹו זֹובְֵלַהזֹותֵַעלֵָדָברֵֶשא  ָהא 
ָמהְֵוִהָזהֵַעלֵָהָאָדםֵאֹוֵַעלֵַהְכִליֵ אֹוֵַעלֵַהְבה 
אֵַהָזָיתֹוְֵפסּוָלהֵַעדֵֶשַיְחֹזרְֵוִיְטבלֵַפַעםֵ ַהָטמ 
ֵדֵָ ֵַעל ֵָהָאָדםֵאֹו ְֵלַהזֹותֵַעל ן ְֵוִיְתַכּו  ָברְֵשִנָיה

לֵֻטְמָאה'ֵ ֵַהְמַקב 
במקרהֵזהֵההזאהֵנפלהֵעלֵאדםֵבוֵכןֵיש208ֵֵ

 דיןֵטומאה.
כאמורֵלעיל,ֵלדעתֵרביֵעקיבא:ֵאםֵמזים209ֵֵ

ואםֵמזיםֵעלֵהטהורֵֵ-עלֵהטמאֵהואֵנטהרֵ
 הואֵנטמא.
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ִני ִֵמֶמַֽ ְֵרחֹוָקָּ֥ה ְֵוִה֖יא רביֵֵ-210ֵֵ'ֶאְחָכִָ֔מה
ֵ ֵאומר, ֵעבורעקיבא ֵהמלךֵשאף ֵשלמה

ֵהחכםֵמכלֵאדם ֵזה,ֵ-, שהזאהֵעלֵֵדין
ֵהטמאֵ ֵעל ֵוהזאה ֵמטמאת הטהור

 .דברֵהנשגבֵמבינתֵאנושהואֵ,ֵמטהרת
ֵ

ֵ ֵמסבירים ֵעקיבאֵחכמים ֵמרבי אחרת
ֵֶאְחָכִָ֔מהֵ'ֵשלמהֵהמלךֵדבריאתֵ ָאַמְַ֣רִּתי
ִניְוִה֖יאֵ שלמהֵלדעתֵחכמיםֵֵ:'ְרחֹוָקָּ֥הִֵמֶמַֽ
שכלֵהנוגעֵבמיֵעלֵהדיןֵֵאמרֵזאתהמלךֵ

ֵעצמו,ֵֵ-ֵנטמא211ֵֵהחטאת ֵהמזה בעוד

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ֵקהלתֵפרקֵזֵפסוקֵכג.210ֵ
 שלאֵלצורךֵהזאה.211ֵ
ֵהחטאת212ֵֵֵ ֵמי ֵשמזה ֵהנפוצה ֵכטעות ולא

ֵהטמ ֵעל ֵשהיזה ֵלאחר ֵמהגמרא,ֵנטמא א!
ֵמיֵ ֵשמזה ֵברור ֵומהרמב'ם ֵמתוס' מרש'י,
לאחרֵההזאהֵושאיןֵ החטאתֵנשארֵבטהרתֵו
ֵ'למזהֵ ֵבד'ה ֵרש'י ֵאותו! ֵמטמאת ההזאה

אףֵֵ-טהור'ֵאומר:ֵ'דדרישֵהכי:ְֵוִהָזָּ֤הֵַהָטֹהרֵ֙
ֵלדעתֵ ֵוכן ֵטהור!'. ְֵקראו ֵשהזה לאחר
ֵוא'תֵ 'ֵ ֵנושא': ֵַמֶזה ֵ'מאי ֵבד'ה התוספות

קראֵממשמעותיהֵֵומנאֵליהֵלגמראֵלמעקר
לומרֵדמזהֵטהורֵומזהֵדקראֵהיינוֵנושא??ֵ
אימרֵמזהֵממש!ֵי'לֵמדכתיבֵוהזהֵהטהורֵ
ֵדדרשינןֵ ֵגב ֵעל ֵואף ֵטהור ֵדהמזה אלמא
ֵעלֵ ֵלימד ֵטמא ֵשהוא ֵמכלל ֵטהור מיניה

ר-ֹנֶפְךטבולֵיוםֵשהואֵכשרֵבפרהֵ)ראהֵ  ֶאְסּת 
לעילֵדףֵבֵעמודֵא(,ֵי'לֵתרתיֵשמעֵמינה'.ֵ

ֵמשיבים ֵגם ֵהנראהֵֵהתוספות ֵהקושי, על
ֵמהתורהֵ ֵעקרו ֵחכמים ֵכאילו לכאורה,
ֵלהביןֵ ֵניתן ֵשמהם ֵמפורשים פסוקים

וקובעיםֵש'מזה'ֵפירושוֵֵ-שהמזהֵכןֵנטמאֵ
ֵכותבֵהרמב'ם ֵוכן בפירושֵהמשנהֵֵ'נושא'.

ֵמיֵ ֵומזה ֵואמר ...'ֵ ֵא: ֵפרק ֵכלים למסכת
ֵובאֵבגמראֵשהמזהֵמיֵ ֵיכבסֵבגדיו, הנדה

ֵמתטמ ֵאינו ֵמקלֵהנדה ֵטהור ֵושהוא א
ֵהיאךֵ ֵהטמא ֵאת ֵמטהר ֵהוא ֵאם וחומר:
]=אלאֵמהֵש[אמרוֵ אבֵל יתטמאֵהואֵעצמוֵ?
ֵמיֵ ֵנושא ֵבו: ֵהכוונה ֵהנדה' ֵמי ֵ'ומזה כאן
ֵשאינוֵ ֵללמדנו ֵמזה ֵבלשון ֵואמרו הנדה,
ֵהזיה,ֵ ֵשעור ֵבו ֵשיהא ֵעד ֵבמשא מטמא

ֵהחטאת ֵבמי ֵנוגע ֵהוא רקֵֵלאֵ,שגם
אלאֵֵ,בנוגעוֵבמיֵהחטאתֵנטמאֵשאינו
ֵשב ֵהזאתו ֵהוא ֵשהיהֵזו ֵאדם מטהר

ֵטמא.
ֵ

ֵֵלמסקנתֵהגמרא:
גםֵלאחרֵֵטהורנשארֵמיֵהחטאתֵמזהֵה .א

ֵ.212שהיזהֵעלֵהטמא

ֵ–ֵשלאֵלצורךֵהזאהבמיֵהחטאתֵֵהנוגע .ב

213ֵֵטמאֵובגדיוֵטהורים

החטאתֵֵהנושא .ג הזאהאתֵמֵי ֵשלאֵלצורֵך

ֵאםֵנשאֵ ֵאבל ֵשישאֵשלאֵלצורך. ובתנאי
ר.ֵוכןֵלהזותֵוהזהֵכמוֵשאמרנוֵהריֵזהֵטהו

ֵו[ֵ ֵהלכה ֵח ֵפרק ֵפרה ֵ]מסכת בתוספתא
ֵוטהרֵ ֵהמזה ֵטהר ֵהטמא ֵעל ֵשהזה 'טהור
הטמאֵהריֵזהֵאומרֵ]כאילוֵהמיםֵאומרים[ֵ
ֵלפיֵ ֵהתוספתא(. ֵכאן ֵ)עד ֵוטהרתיו' טהרני
שאילוֵלאֵהזהֵעליוֵהיהֵהמזהֵטמאֵמחמתֵ
ֵהמזהֵ ֵנדה ֵובגמר ֵהזיה. ֵכדי ֵנושא היותו
ֵכלומרֵ ֵטמא, ֵבהן ֵונוגע ֵטהור ֵעליו ומזין

נוגעֵללאֵצורך',ֵודעֵשאמרוֵיתעלהֵיכבסֵה
ֵבכךֵ ֵהכוונה ֵאין ֵשנאמר ֵמקום ֵבכל בגדיו
שהואֵמטמאֵאתֵהבגדיםֵשהואֵלבושֵבהןֵ
ֵבגדֵ ֵכל ֵמטמא ֵשהוא ֵהכוונה ֵאלא בלבד,
שיגעֵבוֵביןֵשהיהֵעליוֵדרךֵמלבושֵאוֵשלאֵ
עובדיהֵמברטנוראֵ רֵ' וכךֵשארֵהכלים'ֵ. היהֵ,
ֵחטאתֵ ֵ'ומי ֵכותב: ֵא ֵפרק ֵכלים במסכת

מטמאוֵבמגע.ֵואםֵֵ-ןֵבהםֵכדיֵהזייהֵשאי
לטמאֵ אףֵבמשאֵ, מטמאֵו הזייהֵ, כדֵי ישֵבהֵן
ֵי"ט(ֵ ֵ)במדבר ֵדכתיב ֵבגדים. ֵלטמא אדם
ומזהֵמיֵהנדהֵיכבסֵבגדיוֵוהנוגעֵבמיֵהנדהֵ
ֵשהמזהֵ ֵלמדו ֵורבותינו ֵהערב, ֵעד יטמא
ֵשיעורֵ ֵליתן ֵאלא ֵהכתוב ֵבא ֵולא טהור,
ֵוחילקֵ לנושאֵשצריךֵשיהיהֵבוֵכדיֵהזאה.

ֵמיםֵשישֵֵהכתוב ֵלך ֵלומר ֵמיםֵלמים, בין
בהןֵכדיֵהזייהֵמטמאיםֵאדםֵלטמאֵבגדים,ֵ
ושאיןֵבהןֵכדיֵהזייהֵמטמאיםֵאדםֵלטמאֵ

 אוכליםֵומשקיןֵולאֵלטמאֵבגדים".
דיןֵזהֵחלֵעלֵכלֵמיֵשנוגעֵבכלֵכמותֵמי213ֵֵ

ֵהזאה ֵשיעור ֵבהם ֵאין ֵאם ֵאף ,ֵחטאת,
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 .215גםֵבגדיוֵטמאיםו214ֵטמאֵ–

ֵדףֵידֵעמודֵב

ֵ,כמותֵמיֵהחטאתֵשצריכהֵלהיותֵבכלי
ֵשיה כדיֵ'היאֵֵ,בהםֵשיעורֵהזאהֵאכדי

ֵ.216ֵ'שיטבולֵראשיֵהגבעולין

ֵ
ֵ ֵרבהקושי ֵחסדאֵשבדברי שהובאֵ,

ֵהקודם ֵבעמוד ֵלאֵקייםֵב, :ֵאביידברי
ֵ ֵאומר ֵאביי ֵעל ֵהגדולֵכהןהשההזאה
ֵ,עבודתוֵבמקדשיוםֵבסוףֵנעשתהֵממשֵ

ֵהגדולֵלאחרֵההזאה,ֵכהןהטומאתֵכךֵש
ֵזמן ֵהנדרשֵֵ-ֵקצרֵנמשכה ֵהזמן כפרק

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ֵא ֵמשנה ֵא ֵפרק ֵ)כלים ֵבמשנה (:ֵומפורש
ּוטמא ְוִשְכַבתֵֶזַרעֵֵ, ַהֶשֶרץֵ, -'ֲאבֹותֵַהֻטְמאֹותֵ,
יןֵ ֵַחָטאתֵֶשא  י ֵּומ  ֵָסְפרֹו, י ְֵוַהְמֹצָרעִֵבימ  מת,
ִליםֵ ְמַטְמִאיןֵָאָדםְֵוכ  לֵּו א  ֵי ֲהר  ַהָזָיהֵ, ֵי ָבֶהםְֵכד 
ְֵמַטְמִאיןֵ יָנם ְֵוא  ֵַבֲאִויר, ֵֶחֶרש י ֵּוְכל  ְבַמָגע,

ְֵבַמָּׂשא'.
אףֵאםֵלאֵיגעֵבהם!ֵוצריךֵשיתקיימוֵשני214ֵֵ

.ֵנושאֵשלאֵלצורךֵהזאה1ֵתנאיםֵלדיןֵזה:ֵ
ֵ..ֵישֵבמיֵהחטאתֵשיעורֵהזאה2
ֵמשום215ֵֵֵ ֵאסורה ֵבשבת ֵחטאת ֵמי הזאת

ֵתורהֵ'שבות ֵבאיסור ֵשאינן ֵ)פעולות '
'שבות'(.ֵֵ-מפורשֵאבלֵחז'לֵאסרוםֵנקראיםֵ

מופיעֵבמסכתֵעירוביןֵֵדיוןֵעלֵהזאהֵבשבת
ֵבסוףֵדףֵסחֵעמודֵא.ֵ

ולאֵדיֵבמיםֵשמרטיביםֵאתֵדפנותיוֵשל216ֵֵ
ֵשיהיוֵ ֵצריך ֵאלא ֵתחתיתו, ֵאת ֵאו הכלי
ֵ'כדיֵ ֵהכלי ֵבתחתית ֵחטאת ֵמי מספיק
שיטבולֵראשיֵגבעולין'.ֵרש'יֵכותבֵבמסכתֵ
ֵראשיֵ ֵשיטבול ֵ'כדי 'ֵ ֵא: ֵעמוד ֵט ֵדף נדה
ֵבקינוח'ֵ ֵ]שיסתפק[ ֵשיספוק ֵולא גבעולין'.

כןֵהואֵכותבֵשם,ֵדףֵיגֵעמודֵב:ֵ'ֵכלומרֵו
כדיֵשיהאֵבהםֵכדיֵלהזות,ֵלבדֵ]חוץֵמ[ֵמהֵ

ֵשהאזובֵבולע'.
ֵשסדר217ֵֵֵ ֵמשתמע ֵשלנו ֵהמשנה ֵפי על

ֵ..ֵ ֵיוםֵבמקדשֵהיהֵשקודםֵ' העבודהֵבכל
ִטיבֵ-ּוַמְקִטירֵֶאתֵַהְקֹטֶרת...'ֵורקֵאחר כךֵ'ּומ 

-אחרומידֵֵ-מהטבילהֵעדֵשקיעתֵהחמהֵ
נטהרֵומוכןֵלעבודתֵהגדולֵֵכהןההיהֵֵכך

ֵיוםֵהמחרֵבטהרהֵגמורה.
 

ממנהֵֵ-ֵשלנוהמשנהֵסתירהֵביןֵאתֵה
ֵש ֵהקטורתֵמשתמע ֵאת ֵהקטירו קודם

תֵכך-אחרו ֵהנרו ֵאת ביןֵלֵ-217ֵֵהטיבו

ֵה ֵמשנה ֵרבי218ֵ'תמיד'במסכת ֵמיישב ,

ֵ ֵכאן ֵשהמשנה ֵבאומרו ֵלפייוחנן ֵהיא

ואילו219ֵֵהתנאֵרביֵשמעוןֵאישֵהמצפה

ֵחכמים.היאֵלפיֵהמשנהֵבמסכתֵ'תמיד'ֵ
ֵ

,ֵמסכתנותוךֵקיימתֵגםֵבהסתירהֵאתֵה

ֵ,למשנתנו220ֵ'ביןֵשתיֵהמשניותֵבפרקֵב

ֵֶאתֵַהנ רֹות'ֵ.
ֵכת218ֵֵ ֵט( ֵמשנה ֵג ֵ)פרק ֵתמיד ובֵובמשנה

ֵורקֵ ֵַהְמנֹוָרה...' ֵֶשָזָכהְֵבִדשּון ִֵמי תחילהֵ'...
ִֵמיֵ-אחר 'ֵ ֵכתוב ֵד( ֵמשנה ֵה ֵפרק ֵ)שם כך

ֵסדרֵ ֵמשתמע ֵזה ֵומסדר ֵַבְקֹטֶרת...' ֶשָזָכה
ֵבדףֵ ֵהנ'ל ֵהמשניות ֵ)ראה ֵממשנתנו. הפוך

ֵכהֵעמודֵאֵובדףֵלאֵעמודֵב(.
ֵאיש219ֵֵֵ ֵשמעון ֵלרבי ֵמשנתנו ֵייחוס על

ֵב ֵורק ֵאך ֵאישֵַהִמְצָפה, ֵשמעון ֵשרבי גלל
המצפהֵחולקֵבמשנהֵאחרתֵבמסכתֵתמידֵ
ֵרש'יֵ ֵאומר ֵממנו, ֵשמענו ֵשממש ולא
ֵמצויהֵ ֵכזאת ֵשיטה ֵ'...ואין במקום:
בגמרא...'.ֵ)ַהִמְצָפהֵהיאֵעירֵקדומהֵביהודהֵ
ֵאחתֵ ֵולפי ֵבמחלוקת, ֵשנוי ֵמקומה אשר
ֵהדעותֵהיאֵשכנהֵבנביֵסמואלֵשלֵהיום(.

ֵבפ220ֵֵ ֵהמופיעות ֵמשניות ֵשתי ֵבֵיש רק
ֵזכוֵ ֵבהם ֵוהשלישי ֵהשני ֵבפיס העוסקות
בעבודהֵכהניםֵשעלוֵבגורל.ֵסדרֵהעבודותֵ
ֵהעבודהֵ ֵסדר ֵאת ֵסותר ֵהמשניות בשתי
ֵהקטורתֵ ֵהקטרת ֵאת ֵהמקדימה במשנתנו
להטבתֵהנרותֵבמנורה.ֵעניינןֵשלֵהמשניותֵ
ֵהשניֵ ֵבפיס ֵבעבודותֵשהוגרלו ֵהוא האלה
בפיסֵהשניֵ העבודותֵשהוגרלֵו ביֵן והשלישיֵ.

ןֵלהֵעבודתֵדישוןֵהמנורההוגר :ֵ'...ּוִמיְֵמַדש 
ֶאתֵַהְמנֹוָרה...'ֵ)משנהֵיומאֵפרקֵבֵמשנהֵג(,ֵ
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ֵאביי 221ֵֵֵמיישב ֵהמשניותֵבאומרו שכל
ֵ ֵפינישנו שאתֵאלאֵֵ,שיטתֵחכמיםֵעל

בשניֵֵעשוֵהטבתֵשבעתֵהנרותֵבמנורה

תֵומדברהֵ,בפרקֵב'המשניותֵ:222ֵשלבים

ה מפרטותֵאתֵהסדרֵֵ,223שלבֵהראשוןעֵל

והמלאֵשלֵסדרֵהעבודה,ֵואילוֵהמדוייקֵ
ֵמדברת ֵהפירוט,משנתנו ֵכל ֵללא עלֵֵ,

ֵהנרותֵה ֵשני ֵאת ֵהטיבו ֵבו ֵהשני שלב
ואתֵֵ–ֵאחרֵהקטרתֵהקטורתֵהנותרים

ֵש ֵהלב ֵזה ֵמתארת ֵכחלקֵמשנה רק
ֵ ֵמהעבודה בשבעתֵֵהגדולֵכהןהשעשה
ֵ.ימיֵהפרשתו

ֵדףֵטוֵעמודֵא

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ֵהשלישי,ֵ ֵבפיס ֵשהוגרלו ֵהעבודות ובין
במשנהֵהבאהֵ)שםֵמשנהֵד(ֵהוגרלהֵעבודתֵ
הקטורת:ֵ'...ֲֵחָדִשיםֵַלְקֹטֶרתֵֹבאּוְֵוָהִפיסּו...'.ֵ

הפוךֵלסדרֵסדרֵהעבודותֵבשתיֵהמשניותֵ
ֵהקטורתֵ ֵאת ֵהמקדימה ֵבמשנתנו העבודה

ֵלהטבתֵהנרות.ֵ
ֵשיטתֵֵאביי221ֵֵ ֵפי ֵעל ֵהסתירה ֵאת מיישב

הטבהֵלהטבהֵהייתהֵ חכמיםֵהאומריםֵשביֵן
ֵכשיטתֵ ֵולא ֵהקטורת, ֵלהקטרת הפסקה

ֵשאול ֵהייתהֵֵאבא ֵהשלבים ֵשני שבין
ֵהתמיד ֵדם ֵלזריקת ֵעודֵ)ֵהפסקה ראה

ֵבגמראֵדףֵלגֵעמודֵבֵוכןֵלהלןֵשם(.
ֵהייתה222ֵֵֵ  ֵהשלבים ֵשני ֵבין ֵהדעות לכל

הפסקהֵבהֵעשוֵעבודהֵאחרתֵ)ראהֵדףֵלגֵ
ֵעמודֵב(.

לפניֵהקטרתֵהקטורתֵושבוֵהטיבוֵחמישה223ֵֵ
 נרות.

ֵשאול224ֵֵ ֵאבא ֵהשלישיֵֵהתנא ֵבדור חי
-3895ג'תתצ'הֵ,ֵ–לתקופתֵהתנאיםֵ)ג'תת'עֵ

3870ֵֵ ֵנראה135-110ֵֵלבריאה, לספירתם(.
ֵשניֵ ֵבית ֵ)חורבן ֵבבניינו ֵהבית ֵאת שראה

לבריאה(,ֵבןֵדורם3830ֵֵֵ-היהֵבשנתֵג'תת'לֵ
שלֵרביֵעקיבא,ֵורביֵישמעאלֵוקיבלֵמרבןֵ
ֵבֵ ֵפרק ֵאבות ֵפרקי ֵפי ֵ)על ֵזכאי ֵבן יוחנן

'ַאָבאֵ ]ואומרֵמשנהֵחֵ: רִֵמְשמֹו...ֵ' ָשאּולֵאֹומ 

ֵֵ ֵביןֵלאחר ֵבמחלוקת ֵדנה שהגמרא

ֵל ֵחכמים לבין ֵשאו ֵבשאלה224ֵֵאבא
ֵהטבתֵ ֵבין ֵשהפסיקה ֵהעבודה מהי

ֵ ֵהנרות ֵלהטבתֵשני ֵהנרות ומהֵחמשת
ֵדבריהם ֵיישובוֵֵ,טעם ֵאת ֵמביאה היא

ֵרב המשניותֵֵביןֵלסתירה225ֵֵאפפֵשל

ֵ ֵב' ֵפפאֵֵֵ:226למשנתנובפרק לשיטתֵרב

ֵחכמים ֵכדעת ֵנשנית ואילו227ֵֵֵמשנתנו

ֵאבאֵ ֵכדעת ֵהן ֵב' ֵבפרק המשניות

ֵ.228שאול
ֵ
ֵדםֵֵ ֵזריקת ֵואופן ֵסדר ֵחכמים לדעת

ד 229ֵֵֵהתמי ֵשהןֵ-בהוא ֵמתנות ״שתי

ֵרבןֵ ֵשל ֵ'משמו ֵמברטנורה: ֵר'ע המפרש
ֵיוחנןֵבןֵזכאי.'[ֵ(.

ֵאת225ֵֵֵ ֵהביאה ֵהגמרא ֵהקודם ֵהעמוד בסוף
ֵליישובֵהסתירה.ֵשיטתֵאביי

ֵהקטורת226ֵֵֵ ֵהקטרת ֵאת ֵמקדימה משנתנו
 להטבתֵהנרות.ֵ

לדעתֵחכמיםֵבהפסקהֵביןֵהטבהֵלהטבה227ֵֵ
ֵמדברתֵ ֵומשנתנו ֵהקטורת ֵהקטרת הייתה
ֵאחריֵ ֵשנעשתה ֵהנרות ֵשני ֵהטבת על

 הקטרתֵהקטורת.
ֵשאול228ֵֵ ֵאבא ֵהקטורתֵֵלדעת ֵהקטרת לפני

ֵשיטתו:ֵ ֵוכך ֵהנרות. ֵשבעת ֵכל ֵאת הטיבו
ֵדםֵ ֵאת ֵזרקו ֵנרות, ֵחמישה ֵהטיבו קודם

ֵהטיבהתמיד ֵהאחרוניםֵ, ֵהנרות ֵשני ֵאת ו
ֵראהֵלהלןֵ-ורקֵאחר ֵהוקטרהֵהקטורת. כך

 דףֵלגֵעמודֵב.ֵ
ֵויש229ֵֵֵ ֵכנדבה ֵהבאים ֵעולה ֵקרבנות יש

עולהֵבאֵרקֵמבהמהֵֵהבאיםֵכחובה.ֵקרבן
וצאןֵזכריםֵוכולוֵעוֶלהֵ)מוקטר(ֵונשרףֵעלֵ

ֵשלֵהמזבח ֵהתחתון ֵחלקו ֵעל ֵנזרק ֵדמו ,
ֵל ֵמתחת ֵ'חוטהמזבח, ֵהסיקרא. -חוט

ֵאדוםֵ ֵבצבע ֵלפס ֵכינוי ֵהוא הסיקרא'
וברוחבֵטפחֵשהקיףֵאתֵהמזבחֵבאמצעיתו.ֵ
ֵוקרבנותֵ ֵבהמה ֵחטאת ֵקרבנות ֵדם את
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ֵ:231העולֵכזריקתֵכלֵדםֵקרבן-230ֵ״ארבע
ראשונהֵהייתהֵמגיעהֵלצדֵמתנתֵהדםֵה
ֵ ֵהמזבחהמזרחי ֵשל ֵהצפוני ֵ,ולצד
ֵה ֵלצדֵֵשנייהוהמתנה ֵמגיעה הייתה

ֵשלֵהמזבח.ֵהדרומיולצדֵֵהמערבי
ֵ

נעשתהֵֵלדעתֵרביֵשמעוןֵאישֵהמצפה
כמוֵכלֵֵהמתנהֵהראשונהֵשלֵדםֵהתמיד

התמידֵדםֵאךֵהמשךֵמתן232ֵֵעולהֵקרבן

ֵ,עלֵהצדֵהמערביֵשלֵהמזבחֵ-לחודֵֵהיה

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ֵלחוטֵהסיקראֵודםֵֵעולתֵהעוף ֵמעל זרקו
ֵמחוטֵ ֵלמטה ֵנזרק ֵהקרבנות ֵסוגי שאר

 הסיקרא.ֵ
ֵארבע230ֵֵ ֵשהן ֵמתנות ֵ״שתי ֵהואֵפירוש ״

ֵמתוךֵ ֵדם( ֵ)=זריקות ֵהדם ֵמתנות שבשתי
עלֵהמזבח יֵהכלֵי -הגיעֵהדםֵלכלֵארבעתִֵצד 

המזבח.ֵהכהןֵהיהֵזורקֵאתֵהדםֵמהכליֵעלֵ
ֵ)מקצועֵ ֵהמזבח ֵשל ֵנגדיים ֵמקצועות שני
ֵקירותֵהמזבח.ֵ ֵשני ֵכל ֵשבין ֵ'הזווית' הוא
ֵהקוֵ ֵשזהו ֵנאמר ֵגיאומטרית בהסתכלות

ממפגשֵשלֵכלֵשתייםֵמפאותֵהישרֵהנוצרֵ
המזבח(.ֵהמתנהֵהאחתֵשלֵהדםֵניתנהֵעלֵ
מקצועֵאחדֵבאופןֵשהדםֵהגיעֵלשניֵצידיֵ
ֵהמקצועֵ ֵעל ֵהשנייה, ֵובמתנה המזבח,
ֵהמזבחֵ ֵקירות ֵלשני ֵהגיע ֵהדם הנגדי,

הדםֵהגיעֵלכלֵֵ-האחריםֵכךֵשבשתיֵמתנותֵ
 ארבעתֵצדדיֵהמזבח.

רֵלעילֵדףֵיבֵעמודֵאֵש-ראהֵֹנֶפְך231ֵ קרבןֵֶאְסּת 
ֵציבורֵֵהואֵקרבןֵהתמיד עולהֵהבאֵכקרבן

ֵיום:ֵ ֵבכל ֵפעמיים ֵהמקדש ֵבבית שהוקרב
והואֵנקראֵ'תמידֵשלֵשחר',ֵֵ-פעםֵבבוקרֵ

והואֵנקראֵ'תמידֵשלֵ ופעםֵבביןֵהערביים
ֵביןֵהערביים'.

עלֵאופןֵומקוםֵמתנתֵהדםֵהראשונהֵרבי232ֵֵ
אינוֵחולקֵעלֵחכמיםֵֵשמעוןֵאישֵהמצפה

וגםֵלדעתוֵמתנהֵראשונהֵהייתהֵמגיעהֵגםֵ
 .לצדֵהמזרחיֵוגםֵלצדֵהצפוניֵשלֵהמזבח

היוֵֵיוצאֵשלדעתֵרביֵשמעוןֵאישֵהמצפה233ֵ
שתיֵמתנותֵנוספותֵעלֵהראשונה:ֵאחתֵעלֵ
ֵשלֵ ֵהדרומי ֵהצד ֵעל ֵואחת ֵהמערבי הצד

ֵשהמתנהֵמזבחה ֵחכמים ֵכדעת ֵשלא ֵוזה ,

כמתנתֵהדםֵֵ-233ֵהדרומיֵעלֵצידוֵולחוד

ֵ.234בקרבןֵחטאת

ֵדףֵטוֵעמודֵב

מקוםֵרקֵעלֵֵהמזבחעלֵניתןֵֵדםֵהתמיד

ֵוזוֵהסיבהֵֵ,למזבח235ֵיסודֵיששמתחתיֵו
ֵהקרןֵש ֵעל ֵניתנה ֵהראשונה המתנה

המזרחיתֵהצפוניתֵמ זרחיתֵולאֵעלֵהקרֵן

ֵלצדֵ ֵגם ֵבאחת ֵמגיעה ֵהייתה השנייה
ֵהמערביֵוגםֵלצדֵהדרומיֵשלֵהמזבח.

ֵהחלק234ֵֵֵ ֵעל ֵנזרק ֵשדמה ֵבעולה ֵכמו שלא
מתחתֵלחוטֵהסיקרא,ֵֵֵהתחתוןֵשלֵהמזבח

החטאתֵניתןֵעלֵכלֵאחתֵמקרנותֵֵדםֵקרבן
המזבחֵבנפרדֵולמעלהֵמחוטֵהסיקרא.ֵעלֵ

ֵהמצפה ֵאיש ֵשמעון ֵרבי ֵבוֵפי ֵהאופן ,
ֵדםֵהתמיד ,ֵנעשתהֵהמתנהֵהראשונהֵשל
ֵעוָלהֵאלאֵשאתֵהמשךֵ ֵכלֵקרבן הואֵכמו
מתנותֵנפרדותֵ מתנתֵהדםֵהואְֵמשֶנהִֵלשתֵי

ֵשלֵאחתֵלצדֵהמ ֵואחתֵלצדֵהדרומי ערבי
ֵאתֵטעמוֵ המזבחֵכבמתןֵדםֵקרבןֵחטאת.
ֵאתֵ ֵהְמשֶנה ֵהמצפה, ֵאיש ֵשמעון ֵרבי של
המשךֵמתןֵדםֵהתמידֵכבמתןֵדםֵהחטאת,ֵ
מסבירֵרביֵיוחנןֵ)בשםֵחכםֵמביתֵמדרשוֵ

(ֵכלימודֵמהמילים:ֵ'...ְֵלַחָט֖אתֵשלֵרביֵינאי
ֵַעל ֵש-לה' ֵַהָּתִמֶ֛יד...' ֵ'ּוְשִעַ֨ירֵֹעַלֶ֧ת בפסוק

ֵַעל ֵלה' ְֵלַחָט֖את ֵֶאָחֶ֛ד ֵַהָּתִמֶ֛ידֵ-ִעִזָּ֥ים ֹעַלֶ֧ת
ֹו'ֵ)במדברֵפרקֵכחֵפסוקֵטו(.ֵעלֵ י ָעֶש֖הְֵוִנְסכַֽ
ֵהתמיד,ֵ ֵבעולת ֵלעשות ֵיש ֵזה ֵלימוד פי
ֵהואֵ ֵ)כי ֵעוָלה ֵכמעשה ֵהראשונה, במתנה
ֵבקרןֵ ֵההמשך, ֵאת ֵאבל ֵהמוקרב(, הקרבן

למדֵהנגדית,ֵישֵלעשותֵכמעשהֵהחטאתֵ)כנ
ֵמהפסוק(.

ֵאמהֵֵהיסוד235ֵֵ ֵבגובה ֵמדרגה ֵכעין הוא
ֵהמזבח ֵכל ֵאת ֵהקיף ֵשלא ֵאמה ,ֵוברוחב
ֵהמזרחיתֵ ֵלקרן ֵמתחת ֵהיה ֵשלא ובעיקר,
ֵובמסכתֵזבחיםֵ דרומיתֵ)ראהֵבאיורֵלהלן

 דףֵנגֵעמודֵב(.
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ֵ ֵֵ-דרומית ֵשאליה הגיעֵֵכהןהלמרות
ֵ ֵֵ–בראשונה ֵהיהֵמשום ֵלא שמתחתה

ֵֵ.יסוד
ֵ

ֵשה ֵחייבֵֵכהןמאחר ֵהדם ֵאת הנותן
לפנותֵתמידֵלימין הכללֵבהליכתֵו לפֵי ,ֵ

ֵיחזקאל ֵבר ֵרמי ֵעבודות236ֵֵֵשל שבכל
ֵיהוֵ'ֵקדשה ֵלא ֵפונה ֵשאתה ֵפינות כל

ימין עלהֵבכבשֵֵכהןהֵ,'למזרחֵ-ֵאלאֵדרֵך
ֵימינהֵֵהמזבח ֵופנה ֵדרום ֵבצד הנמצא

ֵלקרןֵ ֵתחילה ֵהגיע ֵשם ֵמזרח, לכיוון

ֵיסוד,ֵ ֵאין ֵשמתחתה ֵדרומית המזרחית
המשיךֵבהליכתוֵימינהֵלקרןֵהבאהֵֵולכן

אתֵ הצפוניתֵמזרחיתֵושםֵנתֵן היאֵהקרֵן
המתנהֵהראשונהֵובמתנהֵזוֵהגיעֵהדםֵ
עלֵהקירֵהצפוניֵועלֵהקירֵהמזרחיֵשלֵ
המזבח.ֵאחרֵהמשיךֵבהליכתוֵועברֵעלֵ
ֵהצפוניתֵ ֵהקרן ֵהיא ֵהבאה, ֵהקרן פני
ֵהקרןֵ ֵאל ֵשהגיע ֵעד ֵוהמשיך מערבית

תֵהדםֵדרומיתֵשעליהֵנתןֵאֵהמערביתֵ
ֵהקירֵ ֵואל ֵהמערבי ֵהקיר ֵאל שהגיע

ֵלהלן:ֵתרשיםהראהֵֵ-הדרומיֵ

ֵֵוסדרֵמתןֵהדםֵתרשיםֵמסלולֵהילוכוֵשלֵהכהןֵהגדול

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

 להלןֵבדףֵנחֵעמודֵב.236ֵ
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ֵ.237דףֵטזֵעמודֵא

ֵ ֵסתירה ֵבאריכות ֵמביאה ביןֵהגמרא
ֵ ֵבמסכת ֵ'מדותהמשנה למשנה238ֵֵֵ'

ֵ ֵשל239ֵֵֵֵ'תמיד'במסכת ֵלמיקומן בנוגע

ֵהמוקד ֵבבית ֵשהיו ,240ֵֵהלשכות
מסביריםֵסתירהֵֵבעמודֵהבאהתרשימיםֵ

ֵזוֵ:

ֵ
ֵ

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

החלֵֵ-להלןֵמובאיםֵעיקריֵדפיֵהגמרא237ֵֵ
ֵ-ףֵטוֵעמודֵבֵעדֵדףֵיזֵעמודֵבֵמסוףֵד

ובאמצעותֵאיוריםֵהמסכמיםֵאתֵ במרוכֵז
רובֵעניינםֵשלֵדפיםֵ הנלמדֵמדפיםֵאלהֵ.
ֵ'מדות'ֵ ֵממסכת ֵמשניות ֵהוא אלה
ֵחלקיוֵ ֵהמקדש, ֵבית ֵבמבנה העוסקות
ֵהגמראֵמביאהֵאתֵ השוניםֵומידותיהם.
ֵנלמדותֵלפיֵ ֵלהוכיחֵשהן המשניותֵכדי

ֵאליעזר ֵרבי ֵהתנא ֵיעקבֵשיטת ולאֵֵבן
ֵלפיֵשוםֵתנאֵאחר

ֵ'ְוַאְרַבע238ֵֵֵ ֵו: ֵמשנה ֵא ֵפרק ֵמידות משנה
ְֵכִקיטֹונֹותֵ ד, ֵַהמֹוק  ית ְֵבב  ֵָהיּו ְלָשכֹות
ֵּוְשַּתִיםֵ ֵַבֹקֶדש ְֵשַּתִים ִֵלְטַרְקִלין, ְפתּוחֹות
ֵֹקֶדשֵ ין ֵב  ֵַמְבִדיִלין ִֵפְסָפִסין י ְֵוָראש  ַבֹחל,
ֵַמֲערביתֵ ְֵמַשְמשֹות? ֵָהיּו ֵּוֶמה ַלֹחל.

ֵ ֵָקְרָבן.ְֵדרֹוִמית, י ִֵלְשַכתְֵטָלא  ִהיאֵהייתה
יֵ ְדרֹוִמיתִֵמְזָרִחית,ִֵהיאֵהייתהִֵלְשַכתֵעֹוש 
יֵ ֶלֶחםֵַהָפִניםִֵמְזָרִחיתְֵצפֹוִנית,ֵָבּהֵָגְנזּוְֵבנ 
ֵֶשִשְקצּוםֵ ַח ֵַהִמְזב  ֵַאְבנ י ֵֶאת ַחְשמֹוַנאי
ֵיֹוְרִדיםֵ ֵָבּה ֵַמֲערבית, ְֵצפֹוִנית ֵָיָון. י ַמְלכ 

יתֵַהְטִביָלה:ֵ'לְֵ ֵב 
משנהֵתמידֵפרקֵגֵמשנהֵג:ֵ'ָאַמרֵָלֶהם,239ֵֵ

יֵ ְצאּוְֵוָהִביאּוֵָטֶלהִֵמִלְשַכתֵַהְטָלִאים.ֵַוֲהר 
ְֵצפֹוִניתֵ ְֵבִמְקצֹוַע ֵהייתה ֵַהְטָלִאים ִלְשַכת
ֵַאַחתֵ ֵָשם, ֵָהיּו ְֵלָשכֹות ְֵוַאְרַבע ַמֲערבית.

ַהחֹוָתמֹות,ִֵֵלְשַכתֵַהְטָלִאים,ְֵוַאַחתִֵלְשַכת
ִֵלְשָכהֵ ְֵוַאַחת ד, ֵַהמֹוק  ית ֵב  ִֵלְשַכת ְוַאַחת

ֵֶשָהיּוֵעֹוִשיןֵָבּהֵֶלֶחםֵַהָפִנים'

ביתֵהמוקדֵהיהֵמבנהֵגדולֵשחציוֵנבנה240ֵֵ
ֵ)ראהֵ ֵלעזרה ֵמחוץ ֵוחציו ֵהעזרה בתוך
ֵביתֵ ֵמבנה ֵשל ֵהכללי ֵבתרשים להלן
בכלֵאחתֵמארבעֵפינותיוֵ המקדשֵהשני(ֵ.

ֵש ֵלשכה: ֵהמקדשֵהייתה ֵבחלק תיים
ֵ ֵהעזרה ֵהטלאיםֵֵ–בקדושת לשכת

ולשכתֵאופיֵלחםֵהפנים,ֵושתייםֵמחוץֵ
וגניזתֵאבניֵֵלשכתֵביתֵהמוקדֵ-לעזרהֵ
והירידהֵלביתֵֵולשכתֵהחותמותֵהמזבח

זרה.ֵהטבילהֵשאינםֵקדושיםֵבקדושֵהע
ֵשדלקהֵ ֵמדורה ֵהייתה ֵהמוקד בבית
ֵבהֵהכהניםֵ ֵשיתחממו ֵכדי ֵקבוע באופן
לאחרֵטבילתם.ֵ)ראהֵרש'יֵבמקום,ֵספריֵ
זוטאֵפרקֵטו,ֵהכתבֵוהקבלהֵשמותֵפרקֵ
ֵשבתֵ ֵלמשנה ֵבפירושו ֵרמב'ם לה,

ֵובגמראֵבדףֵכאֵעמודֵב(.ֵ
בהֵהיוֵֵ-פירוטֵהלשכות:ֵלשכתֵהטלאיםֵ

ֵהתמיד ֵלקרבן ֵהמיועדים ֵהטלאים
ֵלחםֵ ֵעושי ֵלשכת ֵממומים. שנבדקו

ֵ'לחםֵ–ֵהפנים ֵאת ֵואפו ֵָלשּו בה
ֵ ֵהעצים ֵלשכת ֵבדקוֵ–הפנים'. בה

אתֵהעציםֵלמערכהֵֵכהניםֵבעליֵמום
שלאֵיהיוֵבהםֵתולעים.ֵלשכתֵגניזתֵ

ֵהמזבח ֵגֵ–ֵאבני ֵביתֵכאן ֵמלכי נזו
ֵהמזבח ֵאבני ֵאת שטמאוֵֵחשמונאי

 היוונים.
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עלֵֵמיקומןֵשלֵהלשכותתרשיםֵ
 ֵ'מידות'המשנהֵבֵפי

 
ֵבמדוייקֵ .1 ֵמופיע ֵ'מידות' במשנה

ֵהחלֵ ֵולשכה ֵלשכה ֵכל ֵשל המיקום
ֵ.וכיווןֵמנייתןֵמלשכתֵהטלאים

ֵעלֵפימןֵשלֵהלשכותֵמיקותרשיםֵ
 המשנהֵב'תמיד'

 
מיקומהֵשלֵלשכתֵהטלאיםֵבמשנהֵ'תמיד'ֵ .1

ֵ,241אינוֵתואםֵאתֵמיקומהֵבמשנהֵמדות'

ֵמופיעֵ .2 ֵהטלאים ֵלשכת ֵשל ֵמיקומה רק
 במדוייק.

ֵמובאֵבמשנהֵ .3 מיקוםֵשארֵהלשכותֵאינו
ֵזו.

ֵהמשניות242ֵקבעההגמראֵ ֵ–ֵשלפיֵשתי

ֵ ֵו'בתמיד' ֵלשכתֵֵ-ב'מידות' נמצאת

ֵהמוקדֵ ֵלבית ֵמערב ֵבדרום הטלאים

ולשכתֵעושיֵלחםֵהפניםֵנמצאתֵבדרוםֵ

ֵבחלקֵ ֵהיו ֵאלה ְֵלָשכֹות ֵשתי מזרח.

ֵששםֵֵקדשהמ ֵמשום ֵהמוקד ֵבית של

ֵב ֵקדשעסקו ֵנ. ֵלהלן ֵלראותֵבאיור יתן

שלכלֵלשכהֵבצפוןֵישֵשניֵשמות,ֵזאתֵ

שכותֵאלהֵשימשוֵליותרֵלפיֵהדעהֵשל

ֵמיקומהֵ ֵאת ֵראה ֵוכן ֵאחת, ממטרה

לֵלשכתֵהטלאיםֵביחסֵלקירֵֵשהמרוחקֵ

ֵֵ בתרשיםֵלהלןֵמובאתֵהגדלהֵהדרומי.

ֵמה ֵהמקדש ֵבית ֵשל ֵהכללי בוֵתרשים

ֵֵמתואר )ראהֵשםֵֵמיקומווביתֵהמוקד

ֵ(.22מספרֵ
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ֵ

אתֵסתירהֵזוֵמיישבתֵהגמראֵבאומרה241ֵֵ
ֵאליעזר בןֵֵשאתֵמשנהֵמידותֵשנהֵרבי

ֵהחולקֵעלֵסתםֵמשנהֵשלֵתמיד.ֵיעקב

ללימודֵזהֵחוזרתֵהגמראֵבדףֵיזֵעמוד242ֵֵ
צףֵהלימודֵעלֵלשכותֵביתֵב,ֵאךֵלשםֵר

 הואֵמובאֵכאן.ֵ–המוקדֵ
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ֵתרשיםֵמיקומןֵשלֵהלשכותֵבביתֵהמוקדֵלמסקנתֵהגמרא

ֵ

שלֵחומתֵהרֵהבית היהֵֵהכותלֵהמזרחֵי

ֵ ֵהמבנים ֵכותלי ֵמכל ֵהנמוך עלֵשהיו

הרֵהביתֵכדיֵשהכהןֵהשורףֵאתֵהפרהֵ

ֵפתחֵ ֵאת ֵלראות ֵיוכל ֵהזיתים ֵהר על

ֵהפרהֵ ֵמדם ֵמזה ֵשהוא ֵבשעה ההיכל

ֵפתחֵההיכל. מול

ֵ

ֵהביתֵ ֵבהר ֵשהיו ֵהפתחים ֵכל גובה

ֵורוחבםֵֵובמקדש ֵאמה ֵעשרים היה

ֵאמות ֵהאולםֵֵ–ֵעשר ֵמפתח חוץ

ֵורוחבוֵ ֵאמה ֵארבעים ֵהיה שגובהו

עשריםֵאמה.
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ֵהשבֵוהלשכותֵכלליֵשלֵעזרתֵהנשיםֵתרשים

ֵ

ֵנשים ֵ,243ֵבעזרת
ֵבמזרחוֵ שהייתה

ֵהמקדשֵשל ֵ,ֵֵבית
ֵלשכות ֵארבע ֵהיו
ֵבארבעֵ שעמדו
ֵגודלֵ פינותֵהעזרה.

מהלשכותֵכלֵאחתֵ
ֵאמהֵ ֵארבעים היה
ֵאמהֵ ֵארבעים על
ֵלהםֵ ֵהייתה ולא

ֵֵ.244תקרה
ֵ
ֵ

ֵהמקראֵלתרשיםֵמופיעֵבעמודֵהבא.
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ֵ

ֵ'העזרהֵ-'עזרת243ֵֵ ֵגם ֵנקראת נשים'
ֵ'העזרהֵ ֵמשטח ֵלהבדילה החיצונה'
הפנימית'ֵשהיאֵהשטחֵהמקיףֵאתֵמבנהֵ

לאֵֵההיכלֵוקדשֵהקדשים.ֵעזרתֵהנשים
ֵוקדושתהֵ ֵמקדש ֵבקדושת נתקדשה

בנויהֵבתבניתֵ.ֵהייתהֵכקדושתֵהרֵהבית
ֵהיהֵ ֵלכותל ֵמכותל ֵצלעו ֵשאורך ריבוע
מאהֵשלושיםֵוחמשֵאמה.ֵשמהֵבאֵלהֵ
ֵכניסתֵ ֵהותרה ֵזו ֵעזרה ֵאל ֵשרק משום
ֵיציעֵ ֵהיה ֵהנשים ֵעזרת ֵבהיקף נשים.
)גזוזטרה(ֵאליוֵעלוֵהנשיםֵכדיֵלהשתתףֵ

ֵבשמחתֵביתֵהשואבה.
'ְוַאְרַבעְֵלָשכֹותֵָהיּוְֵבַאְרַבעִֵמְקצֹועֹוֶתיָה244ֵֵ

ֵ ֵַאָמה ֵַאְרָבִעים ֵַאְרָבִעים ֵָהיּוֵֵ-ֶשל ְוֹלא
ֵמשנהֵ ֵב ֵפרק ֵ'מדות' ֵ)משנה ְמקֹורֹות...'
ה(.ֵהלשכותֵלאֵהיוֵמקורותֵכדיֵלאפשרֵ

ֵהנשים ֵעזרת ֵבשטח ֵשהיה ֵהרב ֵלעשן
ֵמלש ֵגם ֵעלה ֵהעשן ֵמעלה. כתֵלהתפזר

ֵהנזירֵ ֵשלמי ֵאת ֵבישלו ֵשם הנזירים,
ֵלדודֵ ֵמתחת ֵהנזיר ֵשיער ֵאת ושרפו

ֵשלמיֵהשלמים ֵזבח ֵבישול ֵמעשן ֵוגם ,
ֵעלֵ ֵהעםֵנעשה ֵזבחֵשלמי ֵבישול העם.
ֵעליוניםֵ ֵפתחים ֵעם ֵחלול ֵאבנים כותל
ֵאלהֵ ֵפתחים ֵעל ֵהלשכות. ֵסביב שהיה
ֵבהםֵזבחיֵ ֵאתֵהקדירותֵשבושלו שפתו

ֵהע ֵשהביאו ֵאתֵהשלמים ֵלהוציא ם.
ֵמתנהֵלכהניםֵֵ-החזהֵוהשוקֵ ֵ-שניתנו

שארֵבשרֵהשלמיםֵהיהֵנאכלֵלבעלים.ֵ
אףֵֵ-בהיותֵהשלמיםֵקדשיםֵקליםֵמותרֵ

ֵ ֵנשיםֵ-לישראלים ֵבעזרת וגםֵֵלאוכלם
מחוצהֵלהֵעדֵחומותֵירושליםֵ)ראהֵפרקֵ

 מוֵבספרֵיחזקאל(.
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ֵלתרשים ֵהנשיםהכֵמקרא ֵעזרת ֵשל ֵללי

ֵ: הוהלשכותֵשב
ֵ

-בעליֵכהניםבהֵהכינוֵֵ-ֵלשכתֵהעצים .1

ֵשלאֵ ֵובדקו ֵלמערכה ֵהעצים ֵאת מום

ֵ.245יהיוֵבהםֵתולעים

ֵ

ֵהנזירים .2 ֵהנזיריםֵֵ-ֵלשכת ֵהיו בה

ֵקרבן ֵאת שלהםֵֵהשלמיםֵמבשלים

)לכןֵֵכהןלוממנוֵנתנוֵאתֵהזרועֵהבשלהֵ

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

בעלֵמום245ֵ נוטלֵפסולֵֵכהֵן לעבודהֵאחרתֵ,
ֵלוֵ ֵומותר ֵהנאכלים ֵבקדשים חלק
לכהניםֵהפסוליםֵמסיבהֵאחרתֵ לאוכלםֵ.

 אסורֵלעסוקֵבכך.
עלֵאףֵשיוםֵקודםֵלכןֵטבלֵהמצורעֵכדי246ֵֵ

ֵלהר ֵהכניסה ֵלו ֵולעזרתֵ-שתותר הבית
ֵבלשכתֵ ֵשוב ֵטובל ֵהוא הנשים,
המצורעיםֵכדיֵשיוכלֵלהכניסֵלעזרהֵאתֵ

ֵ ֵשם ֵקדוש(. ֵבמקום ֵגילחוֵבישלו גם

עלֵהאשֵ הנזיריםֵאתֵשערםֵושרפוֵאותֵו

ֵשתחתֵדּודֵהשלמים.

ֵ

ֵהשמנים .3 ֵהייןֵֵ-ֵלשכת ֵאת ֵשמרו בה

ֵלנסכיםֵואתֵהשמןֵלמנחותֵולמנורה.

ֵ

בהֵהיהֵמקווהֵבוֵֵ-ֵלשכתֵהמצורעים .4

ֵהשמיניֵ ֵביום ֵהמצורעים טבלו

 .246ֵלטהרתם

דוֵהימניתֵתנוךֵאוזנוֵהימניתֵואתֵבוהןֵי
ֵהימניתֵעלֵמנתֵשהכהןֵ ֵרגלו ואתֵבוהן

ֵאיבריםֵאלהֵמדםֵקרבן האשםֵֵיזהֵעל
ֵ-אפילוֵאםֵהואֵטהורֵֵ-שהביא.ֵכלֵאדםֵ

שמכניסֵלעזרהֵאפילוֵרקֵאיברֵאחדֵשלֵ
חייבֵלטבולֵכאילוֵעומדֵלהכניסֵֵ–גופוֵ

)ראהֵלהלןֵדףֵלאֵֵ-לעזרהֵאתֵכלֵגופוֵ
ֵעמודֵא(.
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ֵי'לפיֵרשֵהשניתרשיםֵכלליֵשלֵביתֵהמקדשֵ
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247ֵֵמקראֵלתרשיםֵהכלליֵשלֵביתֵהמקדשֵהשני

היוצריםֵבהֵנקבים.ֵהסורגֵהיהֵֵבגובהֵעשרהֵטפחיםֵהעשוייהֵמפסיֵעץמחיצהֵֵ–הסורגֵ .1
 ֵהסורגֵעמדֵרקֵבצדֵהמזרחי.יֵ'לדעתֵרש.ֵוהקיףֵאתֵחומתֵהעזרהֵלפניֵחומתֵהרֵהבית

יל .2 ישֵדעותֵו,ֵמכלֵצדדיהֵשהקיףֵאתֵחומתֵהעזרהברוחבֵעשרֵאמותֵהואֵהשטחֵֵ–ֵהח 
ֵֵ.(דףֵטזֵעמודֵא)ראהֵֵרקֵמשלושהֵצדדיםהקיףֵש אפרֵמכלֵפרהֵחלקֵמהבחילֵשמרו

יל'שנשרפה:ֵֵאדומה ,ְֵוֶאָחד248ֵ...ְֵוחֹוְלִקיםֵאֹותֹוֵ]אתֵהאפר[ִֵלְשלָשהֲֵחָלִקים,ֵֶאָחדִֵנָּתןֵַבח 

קְֵלָכלֵ ְֵוֶאָחדֵָהָיהִֵמְתַחל  ִנָּתןְֵבַהרֵַהִמְשָחה,
ֵ.)משנהֵפרהֵפרקֵגֵמשנהֵיא(ֵ'ַהִמְשָמרֹות

3. ֵ ֵמעלות ֵעשרה ֵעשרהֵֵ–שתים שתים
ֵנשיםהמד ֵלעזרת ֵהחיל ֵמן ֵשעולות ֵרגות

ֵששֵאמותמגובהֵהחילֵהיהֵשגובהןֵהכוללֵ
ֵֵ.חציֵאמהֵיתהֵבגובהכלֵמדרגהֵהיֵ-
ֵ.שערֵעזרתֵנשים .4
מוםֵ-בעליֵכהניםבהֵבדקוֵֵ-לשכתֵהעציםֵ .5

ֵ ֵלמערכה ֵהעצים ֵאת ֵבהםֵכדי ֵיהיו שלא
(ֵ ֵמוםֵכהןתולעים ֵלעבודהֵֵבעל פסול

ֵב ֵחלק ֵנוטל ֵומיקדשאחרת, ֵהנאכלים ֵ ם
ֵלאוכלם(.לוֵֵותר

בהֵהיוֵהנזיריםֵמבשליםֵֵ-לשכתֵהנזיריםֵ .6
ֵאתֵֵהשלמיםֵאתֵקרבן ֵנתנו שלהםֵממנו

ֵ ֵהבשלה ֵבמקוםֵֵכהןלהזרוע ֵבישלו )לכן
ֵהנזיריםֵאתֵשערםֵ ֵגילחו ֵשםֵגם קדוש(.
ֵושרפוֵאותוֵעלֵהאשֵשתחתֵדּודֵהשלמים.

לנסכיםֵֵ-לשכתֵהשמניםֵ .7 אתֵהייֵן בהֵשמרֵו
ֵ.ואתֵהשמןֵלמנחותֵולמנורה

8. ֵ ֵהמצורעים ֵהמצורעיםֵֵ-לשכת ֵהיו בה

ֵ.249טובליםֵביוםֵהשמיניֵלטהרתם
9. ֵ ֵלנשים ֵיציעֵֵ–גזוזטרא ֵהיא הגזוזטרא

ֵהנשיםֵבשמחתֵביתֵהשואבה.ֵועליוֵשהקיףֵאתֵכלֵעזרתֵהנשים להלכהֵאומרֵֵעמדו
כלֵהאכסדראותֵוהסבכותֵהיוצאותֵמןֵהכתליםֵֵ...'ֵ:בהלכותֵעבודהֵזרהֵפרקֵוֵם'הרמב

גזוזטראֵשהקיפוֵֵ...'אומר:ֵבהשגותיוֵשםֵֵד'הראב,ֵ'שהיוֵבמקדשֵשלֵאבןֵהיוֵלאֵשלֵעץ
ֵ.'הייתהבשמחתֵביתֵהשואבהֵלשעתהֵֵבעזרתֵנשים
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ֵ

בלתֵדרגותֵהקדושהֵבנספחֵהֵמובאתֵט247ֵ
 שבארץֵישראל.

ְֵכִדְכִתיב248ֵֵֵ ְֵלִמְשֶמֶרת, יל. ֵַבח  ִֵנָּתן 'ֶאָחד
ְֵלִמְשֶמֶרתֵ ל ִֵיְשָרא  ְֵבנ י ֵַלֲעַדת ְוָהְיָתה

 )במדברֵפרקֵיטֵפסוקֵט('ֵ)רע'ב(.
ראהֵפירוטֵהענייןֵלהלןֵדףֵסבֵעמודֵב249ֵֵ

ֵובנופךֵאסתרֵשם.

 ֵֵהר ֵעל ֵנבנה ֵהשני ֵהמקדש בית
לבריאת3408ֵֵהביתֵבשנתֵג'ת"ח,ֵ

 .שנהֵלפניֵספירתם(352ֵהעולםֵ)
 
 ֵ ֵנבנה ֵהשני ֵהמקדש בשובֵבית

 מגלותֵבבל.ֵהעם
ֵ
 ֵעמדֵבראשֵהרֵהשניֵביתֵהמקדש

ֵֵ.הבית
 
 אמהֵעל500ֵֵהביתֵהיהֵ-שטחֵהר

ֵוהוקףֵחומה.ֵאמה500ֵ
 
 ֵ322ֵאורךֵביתֵהמקדשֵהשניֵהיה

 .אמות135ֵאמותֵורוחבוֵ
ֵ
 ֵארבעֵֵהתקייםביתֵהמקדשֵהשני

 .מאותֵועשריםֵשנה
ֵ

 ֵֵחרב ֵהשני ֵהמקדש בשנתֵֵבית
ֵ ֵהעולם3829ֵֵג'תתכ"ט, לבריאת

 לספירתם(.69ֵ)



ר-ֹנֶפְךִעםִֵֵעְנָיָנאְֵדיֹוָמאמֵ ראשוןֵֵֵֵֵֵֵֵפרקֵ ִֵשְבַעתֵָיִמים      ֶאְסּת 
ֵאכֵ-דפיםֵבֵ

ֵ

ֵ
79 

ֵמקראֵלתרשיםֵהכלליֵשלֵביתֵהמקדשֵהשניֵֵ-(1ֵהמשךֵ)

ֵמושבֵסנהדריןֵקטנהֵ)ביתֵדיןֵשלֵעשריםֵושלושהֵדיינים(ֵשלידֵשערֵעזרתֵישראל. .10
ֵמושבֵסנהדריןֵקטנהֵ)ביתֵדיןֵשלֵעשריםֵושלושהֵדיינים(ֵשלידֵשערֵעזרתֵנשים. .11
הןֵחמשֵעשרהֵמדרגותֵהבנויותֵכחציֵגורןֵכנגדֵחמשֵעשרהֵֵ–חמשֵעשרהֵהמעלותֵ .12

לעזרתֵישראלֵֵביןֵעזרתֵהנשיםֵמזמוריֵשירֵהמעלותֵשבתהילים.ֵמדרגותֵאלהֵחיברו
ֵמדרגהֵהיהֵחציֵ ֵגובהֵכל ֵהלוייםֵבשמחת־בית־השואבהֵבשעהֵששרו. ֵעמדו ועליהן

ֵאמה,ֵכךֵשגובהןֵמעזרתֵנשיםֵלעזרתֵישראלֵהיהֵשבעֵוחציֵאמות.ֵ
הֵ'חוץ'ֵ'התוספותֵבדֵהשורףֵאתֵהפרהֵהאדומה.ֵכהןהלשכתֵביתֵהאבןֵאליהֵהופרשֵ .13

הביתֵולאֵבשטחֵהמקדשֵכמוֵלשכתֵ-שלשכתֵביתֵהאבןֵהייתהֵבנויהֵבהראומריםֵ
ֵהפרהדרין.

הנסֵ.ֵעלֵדרךֵעזרתֵישראלֵכהניםדרכוֵהיהֵמעברֵמעזרתֵנשיםֵלעזרתֵהֵ–ֵשערֵניקנור .14
ֵראהֵבדףֵדףֵלחֵעמודֵא.ֵשערֵניקנורֵדלתותשנעשהֵל

ֵמקוםֵבוֵשמרוֵאתֵהמלחֵהמיועדֵלקרבנות.ֵ-לשכתֵהמלחֵ .15
עלֵגגהֵהיהֵמקווה.קדשבהֵהיוֵמולחיםֵאתֵעורותֵהֵ-כתֵהפרווהֵלש .16 ֵלשכתֵַהַפְרָוהֵיםֵ.

ֵ.הייתהֵקדושהֵבקדושתֵעזרהֵמשוםֵשמיקומהֵהיהֵבתוךֵהעזרה
ֵבהֵהיוֵמדיחיםֵאתֵַהֶפֶרשֵמכרסֵהקרבן.–לשכתֵהמדיחיןֵ .17
מאבניֵגזיתֵבנויהֵֵהגדולה.ֵלשכתֵהגזיתֵהייתהֵכאןֵישבהֵהסנהדריןֵ-ֵלשכתֵהגזית .18

הֵהסנהדריןֵהגדולה,ֵישבֵ'חציֵהחול'בֵ.א(עמודֵכהֵדףֵוחלקהֵבחול.ֵ)ֵקדשחלקהֵבכש
.ֵקדששעמדוֵבחציֵהֵכהניםאחדֵמזקניֵהסנהדריןֵשערךֵאתֵההגרלהֵביןֵהוכןֵישבֵשםֵ

שניֵפתחים ואחדֵלצדֵהמערביֵללשכתֵהגזיתֵהיֵו )בשרטוטֵהפתחיםֵֵאחדֵלצדֵהמזרחֵי
בחלקֵהמערביֵהלשכהֵהייתהֵפתוחהֵאילוֵלאֵהיהֵפתחֵגםֵֵמסומניםֵבמרובעֵלבן(.

ֵרקֵלעזרהֵוישיבתֵזקןֵהסנהדריןֵהייתהֵאסורה.
לשכתֵ';ֵלשכתֵהעץֵ)עלֵפיֵעיקרֵתויגדולֵכהןנקראהֵגם:ֵלשכתֵֵ–לשכתֵהפרהדריןֵ .19 ט(ֵ,

ֵולשכת ֵהֵ-פלהדריןֵבלווטי ֵעזרת ֵבצפון ֵהיה ֵהמֵכהניםמקומה ֵלשטח ֵקדשמחוץ
ֵֵ'עזרה'בקדושתֵ ֵובסמוךֵללשכתֵהגזית. ֵאתֵללשכתֵהפרהדרין ֵהגדולֵכהןההפרישו

ֵ.א(עמודֵיטֵדףֵא,ֵעמודֵבֵדףֵ)ֵכיפוריםשבעהֵימיםֵלפניֵיוםֵה
רֵבמשנהֵ'מדות'ֵנאמֵמקוםֵהבארֵממנהֵשאבוֵמיםֵלכלֵצרכיֵהעזרה.ֵ-לשכתֵהגולהֵ .20

ִלְשַכתֵַהגֹוָלה,ֵָשםֵָהָיהֵבֹורֵָקבּוַעְֵוַהַגְלַגלֵָנתּוןֵָעָליוֵּוִמָשםֵַמְסִפיִקיםֵ'ֵ:פרקֵהֵמשנהֵד
ֵ.'ַמִיםְֵלָכלֵָהֲעָזָרה

הקרבתֵקרבנותֵציבורֵשקבועֵלהםֵזמןֵ-ֵהדוכן .21 עלֵֵבזמֵן וניגנו.ֵהעמדֵו הלוייםֵשרֵו דוכֵן
ֵראהֵפירוטֵבמסכתֵערכיןֵמדףֵיֵעמודֵאֵעדֵדףֵיבֵעמודֵא.

ביתֵהמוקדֵהיהֵמבנהֵגדולֵשחציוֵנבנהֵבתוךֵהעזרהֵוחציוֵמחוץֵלעזרהֵֵ–ביתֵהמוקדֵ .22
ֵקדשוגגוֵהיהֵבנויֵככיפה.ֵבכלֵאחתֵמארבעֵפינותיוֵהייתהֵלשכה:ֵשתייםֵבחלקֵהמ

ֵ-חוץֵלעזרהֵלשכתֵהטלאיםֵולשכתֵאופיֵלחםֵהפנים,ֵושתייםֵמֵ–בקדושתֵהעזרהֵ
ֵהחותמות ֵהמזבחֵלשכת ֵאבני ֵהמוקדוגניזת ֵבית ֵולשכת ֵהטבילה,ֵוֵ, ֵלבית הירידה

שאינםֵקדושיםֵבקדושֵהעזרה.ֵבביתֵהמוקדֵהייתהֵמדורהֵשדלקהֵבאופןֵקבועֵכדיֵ
-לאחרֵטבילתם.ֵ)פירוטֵהמבנהֵראהֵדףֵטזֵעמודֵאֵובגמראֵטוֵכהניםשיתחממוֵבהֵה

 יז(.
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ֵמקראֵלתרשיםֵהכלליֵשלֵביתֵהמקדשֵהשניֵֵ-(2ֵהמשךֵ)

ֵלשכתֵהטלאים.ֵֵא.22ֵ
ֵ.לשכתֵעושיֵלחםֵהפניםֵֵב.22ֵ
ֵ.ֵוגניזתֵאבניֵהמזבחֵלשכתֵהחותמותֵֵג.22ֵ
ֵ.ולשכתֵהירידהֵלביתֵהטבילהֵלשכתֵביתֵהמוקדֵֵד.22ֵ
 .(דףֵיטֵעמודֵא)לעזרהֵאתֵהקרבנותֵששחיטתםֵבצפוןֵֵדרכוֵהכניסוֵ–שערֵהקרבןֵ .23
)מבואהֵמקורהֵעלֵעמודיםֵוללאֵקירות(.ֵֵהניצוץֵהייתהֵאכסדרהלשערֵֵ-שערֵהניצוץֵ .24

שמרוֵלמעלהֵוהלוייםֵשמרוֵלמטה.ֵֵכהניםשםֵהֵ-ֵעלֵשערֵהניצוץֵהייתהֵבנויהֵעלייה
ֵא(.עמודֵיטֵדףֵלפניֵשערֵהניצוץֵהיהֵהחילֵ)

ָקהשערֵ .25 )דףֵיטֵעמודֵֵ.להדלקהֵעלֵהמזבחעדיםֵוהמיהעציםֵדרכוֵהכניסוֵאתֵֵ–ֵַהְדל 
ֵא(.

26. ֵ ֵיודעֵמדוע'רשֵ–שערֵהקרבן ֵקראוֵלוֵבשםֵזהֵֵיֵאומרֵשאינו ישֵ)דףֵיטֵעמודֵא(.
ֵא ֵהכניסו ֵלהתֵבכורותֵהסובריםֵשדרכו ֵגםֵנקראֵשערֵֵכהניםבהמותֵשניתנו ולכן

 במקראֵזה(.23ֵ)ֵבצפוןֵ–שערֵבשםֵדומהֵנמצאֵממולֵשערֵזהֵֵ.הבכורות
ֵעליוֵהיהֵמקווהֵ)דףֵיטֵעמודֵא(.ֵ–המיםֵשערֵ .27
מלשכתֵפלהדריןֵכדיֵללמדוֵֵהגדולֵכהןהללשכהֵזוֵהביאוֵאתֵֵ–טינסֵלשכתֵביתֵאב .28

ֵ ֵבעבודתֵהקטורת. ֵמולהרגילו ֵלה ֵבא ֵהלשכה שהיוֵֵשםֵמשפחתֵאבטינסשמהֵשל
)דףֵיטֵעמודֵמעלֵשערֵהמיםֵֵהֵבנויהשהלשכהֵהייתֵישֵדעה.ֵהקטורתאמניםֵברקיחתֵ

 א(.
)דףֵלוֵמקוםֵבוֵגנזוֵאתֵאתֵסכיניֵהשחיטהֵֵ-שתיֵלשכותֵזוֵמולֵזוֵֵ–ביתֵהחליפותֵ .29

 עמודֵא(.
שתיםֵעשרהֵהמדרגותֵשעולותֵמ'ביןֵהאולםֵוהמזבח'ֵאלֵפתחֵֵ–שתיםֵעשרהֵמעלותֵ .30

חציֵאמה.ֵרוחבֵ'ביןֵֵכלֵמדרגהֵהייתהֵבגובהֵ-האולם.ֵגובהןֵהכוללֵהיהֵששֵאמותֵ
 האולםֵלמזבח'ֵהואֵעשריםֵושתיםֵאמות.ֵ

 ֵנקראֵגםֵמזבחֵהעולה.ֵ–החיצוןֵֵהמזבח .31
 טבעותֵבהןֵנעזרוֵלהחזיקֵאתֵהבהמהֵבשעתֵשחיטתה.ֵ–עשריםֵוארבעֵהטבעותֵ .32
שורהֵוביןֵשולחןֵלשולחןֵהיהֵרווחֵבשתיֵשורותֵשלֵארבעֵכלֵֵ,שישֵלחנותושמונהֵש .33

ולפניֵֵםאחרֵשחיטתהדיחוֵאתֵהקרבייםֵשלֵהקרבנותֵלֵעלֵשולחנותֵאלהשלֵאמה.ֵ
 הקטרתם.

עלֵמנתֵלהפשיטֵאתֵעורן.ֵעלֵכלֵֵעמודיםֵעליהםֵתלוֵאתֵהבהמותֵשנשחטוֵ-ֵננסין .34
 עמודֵהיהֵמתקןֵלתלייתֵהבהמה.

חביתיֵן .35 לשיםֵואוֵ-לשכתֵעושֵי שהיהֵמביאֵבהֵהיֵו ֵהגדולֵכהןהפיםֵאתֵמנחתֵהחביתיֵן
 פעמייםֵביום.

 .שימשהֵאתֵהממונהֵעלֵבגדיֵהכהונהֵ-לשכתֵפנחסֵהמלבישֵ .36
היהֵכליֵמיםֵגדולֵעשויֵנחושתֵשעמדֵבעזרהֵבדרומוֵשלֵביןֵהאולםֵהכיורֵֵ–הכיורֵ .37

ידיהםֵורגליהםֵולשארֵהעבודותֵשנדרשֵוהמזבח.ֵמימיוֵשימשוֵאתֵהכהניםֵלקידושֵ
.ֵראהֵעודֵעלֵהכיורֵלהןֵמים.ֵבתחתיתֵהכיורֵהיוֵקבועיםֵברזים.ֵהכיורֵהואֵכליֵשרת

 ושכלולוֵבדףֵלזֵעמודֵא.
ֵ
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ֵדףֵטזֵעמודֵבֵ
250ֵביןֵכותלֵהאולםֵלכותלֵהמערביֵ-ֵֵחישובֵרוחבֵואורךֵהעזרה

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ֵראהֵהשרטוטֵעםֵהמידותֵבעמודֵהבא.250ֵ
בֵזהֵמוכחֵשהמשניותֵנישנוֵעלֵומחישו251ֵ

 ידיֵהתנאֵאליעזרֵבןֵיעקב.
ֵהכותלֵהמערבי252ֵ ֵשלֵקדשֵהקדשיםֵזהו

ֵהמוכרֵכיוםֵבשםֵ ולאֵ'הכותלֵהמערבי'

 התומךֵבהרֵהבית.ֵזהֵשהואֵקירֵאבנים
בביתֵהמקדשֵהראשוןֵהבדילֵביןֵהקדש253ֵֵ

ֵברוחבֵ ֵגזית ֵאבני לקדשֵהקדשיםֵכותל
ְֵטַרְקִסין-אמהֵשנקראֵַאָמה

בוֵמחושב,ֵלפיֵרש'י,ֵשרוחבֵהעזרהֵֵהאופן

ֵ.251אמות135ֵהואֵ

 מידהֵ
מידהֵ
 מצטברת

מהכותלֵהדרומיֵ
ֵלכבשֵהמזבח

10.5ֵ10.5 

 30ֵ40.5 הכבש

 32ֵ72.5ֵהמזבח

 8ֵ80.5 מהמזבחֵלטבעות

 24ֵ104.5 הטבעות

4ֵֵמהטבעותֵלשולחנות

1ֵ

108.5 

 4ֵ112.5 השולחנות

 4ֵ116.5 לננסיןֵמהשולחנות

 10.5ֵ127 ננסין

מהננסיןֵעדֵלכותלֵ
 הצפוני

8ֵ135ֵ

ֵ

אופןֵחלוקתֵהאורךֵהכוללֵ)באמות(ֵ
מהקצהֵהחיצוניֵשלֵכותלֵהאולםֵעדֵ

ֵֵ.252הקצהֵהחיצוניֵשלֵהכותלֵהמערבי

מידהֵ
ֵמצטברת ֵמידה ֵ

5ֵ 5ֵ ֵכותלֵהאולם

16ֵ 11ֵ ֵהאולםֵעצמו

22ֵ 6ֵ ֵכותלֵההיכל

62ֵ 40ֵ
אורךֵההיכלֵ

ֵעצמו

63ֵ 1ֵ
אמהֵ

253ֵטרקסין

83ֵ 20ֵ
אורךֵקדשֵ
ֵהקדשים

89ֵ 6ֵ
הכותלֵהחיצוניֵ

שלֵקדשֵ
ֵהקדשים

95ֵ 6ֵ ֵהתאֵהמערבי

100ֵ 5ֵ
כותלֵהחיצוניֵ

ֵשלֵהתא
ֵ
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 דףֵיזֵעמודֵאֵ
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ֵ

ֵדףֵיזֵעמודֵבֵ

ֵ ֵהפרשתו ֵימי ֵבשבעת ֵכהןההקריב
ֵשלֵֵהגדול ֵהרגל ֵואת ֵהראש את

ובשארֵימותֵהשנה254ֵֵתמידהותֵקרבנ

הגדולֵהזכותֵלעשותֵכלֵֵכהןלעמדהֵ

ֵ.255עבודהֵשירצה

ֵמןֵֵ,ראשוןֵ,נוטלֵהגדולֵכהןהֵ חלק
ֵקדשה ֵלים אףֵֵ-ֵכהניםהנאכלים

ֵ ֵלו ֵהיה ֵשלא חלקֵבקרבנות

.256ֵבהקרבתם

ֵדףֵיחֵעמודֵא

ֵמשנה:
ֶדרֵַהיֹום,ְֵואֹוְמִריםֵלֹו: יתִֵדין,ְֵוקֹוִריןְֵלָפָניוְֵבס  יֵב  ִניםִֵמִזְקנ  ִאיִשיֵ'ָמְסרּוֵלֹוְֵזק 

ןֵָגדֹולְֵקָראֵַאָּתהְֵבִפיָך,ֵ ֵ.'ֶשָמאֵָשַכְחָּתֵאֹוֵֶשָמאֵֹלאֵָלָמְדּתֵָֹכה 
ָפִריםֵֵכיפוריםֶעֶרבֵיֹוםֵהֵַ ְלָפָניֵו ּוַמֲעִביִריֵן אֹותֹוְֵבַשַערִֵמְזָרחֵ, ַמֲעִמיִדיֵן ַשֲחִריתֵ,

יֵ יִליםֵּוְכָבִשים,ְֵכד  אֵַמִכירְֵוָרִגילֵָבֲעבֹוָדה.ְוא  ֵֶשְיה 
ִעםֵֵכיפוריםָכלִֵשְבַעתֵַהָיִמיםֵֹלאֵָהיּוֵמֹוְנִעיןִֵמֶמנּוֵַמֲאָכלֵּוִמְשֶּתה,ֵֶעֶרבֵיֹוםֵה

ָנה.ָכה,ֵֹלאֵָהיּוֵַמִניִחיםֲֵחשֵ  ִביאֵֶאתֵַהש  יֵֶשַהַמֲאָכלֵמ  ה,ִֵמְפנ  ֵאֹותֹוֵֶלֱאֹכלֵַהְרב 

ֵ
ֵ ֵשל ֵהפרשתו ֵימי ֵשבעת ֵכהןהבכל

ֵהסנהדריןֵהגדול ֵמזקני ֵשניים ֵהיו
ֵ ֵיוםֵֵלפניוקוראים ֵעבודת ֵסדר את
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ֵ

הקריבֵאתֵֵהכהןֵהגדולֵלדעתֵהרמב'ם254ֵ
ֵהתמיד ֵאיברי ֵהראשֵֵכל ֵאת ֵרק ולא

ֵאותוֵ ֵשבעתֵהימיםֵמרגילין ֵ'כל והרגל:
ֵזורק ֵאתֵֵבעבודות, ֵומקטיר ֵהדם את

הקטרתֵומטיבֵאתֵהנרותֵומקטירֵאיבריֵ
שיהיהֵרגילֵבעבודהֵֵתמידֵעלֵהמזבח כדֵי

ֵעבודתֵ ֵהלכות ֵ)רמב'ם ֵהכיפורים' ביום
ֵהכיפורים ֵלדעתֵֵיום ֵה(. ֵהלכה ֵא פרק

ֵמסכתֵ ֵלמאירי ֵהבחירה ֵ)בית המאירי
יומאֵדףֵידֵעמודֵא(ֵהכהןֵהגדולֵהקריבֵ
רקֵאתֵהראשֵוהרגלֵמשוםֵשדיֵבהקרבתֵ
להכינוֵלהקרבהֵשלֵיוםֵ הראשֵוהרגלֵכדֵי
ֵאיבריֵ ֵכל ֵאת ֵיקריב ֵהוא ֵבו הכיפורים
ֵהקריבוֵ ֵהאיברים ֵשאר ֵואת התמיד,
ֵששרתוֵ ֵהכהנים ֵהפרשתו ֵימי בשבעת

ֵראשֵֵבאותה ֵ'...ומקריב משמרת:

ֵבתורהֵכיפוריםה ְואֹוְמִרים257ֵֵֵהכתובה

ֶשָמאֵ ְקָראֵַאָּתהְֵבִפיָךֵ, ָגדֹולֵ, ֵן ֹכה  ִאיִשֵי לֹוֵ,
ֵֵ.ָשַכְחָּתֵאֹוֵֶשָמאֵֹלאֵָלָמְדּתֵָ

ֵ ֵתמידיים מּוִריםֵשל ֵהנתחיםֵֵ-וא  ושאר
נעשיןֵע'יֵבניֵמשמרהֵואמרֵשכלֵעבודותֵ
ֵעצמוֵ ֵשימצא ֵכדי ֵידו ֵעל ֵנעשות הללו
ֵישנהֵ ֵושלא ֵהיום ֵבעבודת ֵרגיל ביוה'כ

ֵהסדר...'.
ֵהגדול255ֵֵ ֵהכהן ֵכמובאֵֵחובת בעבודות,

ֵבמשנה,ֵהייתהֵרקֵבשבעתֵימיֵהפרשתו
ֵלאֵ ֵהגדול ֵהכהן ֵהשנה ֵימות ֵבשאר אך
ֵמהעבודותֵ ֵאחת ֵלא ֵבאף ֵחייב היה

 המנויות.
ֵרש'י256ֵֵ ֵפי ֵ)על ֵמקריב' ֵשאינו ֵפי ֵעל 'אף

ֵד'הֵ ֵב ֵעמוד ֵיב ֵדף ֵהוריות במסכת
 'ונוטל'(.

ֵיום257ֵֵֵ ֵפרשת ֵפסוקי ֵא': ֵנספח ראה
ֵהכיפורים,ֵויקראֵפרקֵט'ז
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ֵ
ֵיוםֵ ֵערב ֵבתשרי, ֵט' ֵיום בבוקר

ֵכיפוריםה ֵאת ֵהעמידו ֵהגדולֵכהןה,
ֵשלֵהעזרהֵושםֵהעבירוֵ בשערֵהמזרחי

ֵ ֵלפניו ֵּוְכָבִשים יִלים ְֵוא  ֵהואֵָפִרים אותן
ֵיוםֵ ֵהוא ֵהמחר, ֵביום ֵלהקריב עתיד

ֵ.כיפוריםה
ֵ
ֵֵ ֵשל ֵהפרשתו ֵימי ֵשבעת ֵכהןהבכל

ֵולשתותֵֵהגדול ֵלאכול ֵרשאי הוא
ֵֵכרצונו ֵאך ֵיום עםֵֵכיפוריםהבערב
לאכולֵהרבהֵֵלאֵהיוֵמניחיםֵלוחשיכהֵ

ֵלידיֵ ֵמביאה ֵמרובה ֵשאכילה מפני

ֵ.258שינה

ֵשנאמר ֵַהָגדַֹ֨ולֵֵ:בתורהֵמה ן֩ ְוַהֹכה 

ֶאָחּ֜יו גדולֵגדולֵבכוחֵ,כֵושהתפרשֵ-259ֵמ 
בעושרֵמשארֵגדולֵבחכמה,ֵוגדולֵ,ֵַבנֹוי
ֵהֵ-ֵכהניםה ֵעל הגדוליםֵֵכהניםנאמר

ֵה ֵבזמן ֵֵ,אשוןהרבית מאמצעֵאבל
ֵ ֵתקופת ֵשני ֵמקריםֵֵ–בית ֵהיו שאז

ֵ–נקניתֵבכסףֵהייתהֵהכהונהֵהגדולהֵש
גדוליםֵשלאֵלמדוֵולאֵֵכהניםגםֵנמצאוֵ

ֵ.ידעוֵאתֵסדרֵהעבודה
ֵ
ֵ
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ובשינהֵעלולֵהואֵלבואֵלידיֵקריֵוקרי258ֵֵ
ֵ ֵלמשך ֵלעבודה ֵהכיפוריםֵפוסל ֵיום כל

ֵיצטרךֵ ֵבבוקר ֵהשכם ֵיטבול ֵאם )גם
ראהֵ להיטהר(ֵ. שמשֵכדֵי הערֵב לחכותֵעֵד

ֵעודֵבגמראֵדףֵכאֵעמודֵא.
ֵַהָגדַֹ֨ול259ֵֵֵ ן֩ ֵ'ְוַהֹכה  ֵי: ֵפסוק ֵכא ֵפרק ויקרא

ֶשר ֲֵאַֽ ֶאָחּ֜יו ֵַעל-מ  ֵֶשֶָּ֤מןֵ-יּוַצָּ֥ק |ֵ ֹראשַֹ֣ו
ַ֣אֵֶאת ִדִ֑יםֵַהְבגֵָ-ָידִֹ֔וִֵלְלֹב֖שֵֶאת-ַהִמְשָחהֵּ֙וִמל 

ם'-ֶאת  ֹראשֹוֵֹ֙לַ֣אִֵיְפָרִ֔עֵּוְבָגָד֖יוֵֹלָּ֥אִֵיְפֹרַֽ
ֵשל260ֵֵֵ ֵהגדולה ֵשהכהונה ֵשנאמר ֵאף על

ֵלאֵ ֵהוא ֵבכסף ֵנקנתה ֵגמלא ֵבן יהושע
ֵרב ֵ'דאמר ֵלטוב: ֵמוזכר ֵואף ֵרשע ֵהיה
ֵהאישֵ ֵאותו ֵזכור ֵברם ֵרב ֵאמר יהודה
ֵשאלמלאֵ ֵשמו ֵגמלא ֵבן ֵויהושע לטוב

ֵהגדולהֵ ֵהכהונה ֵלקניית כדוגמא
ֵשלֵבכסף ֵמינויו ֵאת ֵמביאה ֵהגמרא ,

ֵ ֵגמלא ֵבן ֵגדולֵכהןליהושע כשהיהֵ:
ֵ ֵגמלא ֵבן ֵֵכהןיהושע ֵהוא קידשֵהדיוט

ועשירהֵמאודֵבשםֵמרתאֵאשהֵאלמנהֵ
למלךֵינאיֵשילמהֵבתֵבייתוס.ֵאשהֵזוֵ

הרבהֵמאודֵדינריֵזהבֵתמורתֵמינויוֵשלֵ

ֵ.260גדולֵכהןליהושעֵבןֵגמלאֵ
ֵ

ֵֵ ֵלפני ֵשהעבירו ֵהגדולֵכהןההבהמות
יִליםֵֵ,היוֵָפִריםֵכיפוריםהבערבֵיוםֵ א 

שישֵבהקרבתםֵכפרהֵגםֵעלֵֵ-ֵּוְכָבִשים
ועלֵגםֵהגדולֵ,ֵכהןה כללֵגםֵעלֵמשפחתֵו
תשובהֵכהניםה מכירֵהואֵשיעשֵו ֵשודאֵי

לכפרֵֵידייםשעת261ֵאבלֵאתֵהשעיריםֵ-

ֵ-262ֵהעבירוֵלפניוֵלאעלֵכלֵבניֵישראלֵ
הגדולֵֵכהןהנמיךֵאתֵרוחוֵשלֵכדיֵלאֵלה

ֵ ֵבכך ֵכלֵשידאג ֵאת ֵמכיר שאינו
ֵהישראליםֵואםֵיעשוֵתשובה.

תחלהֵמיֵהואֵנשתכחֵתורהֵמישראלֵשב
שישֵלוֵאבֵמלמדוֵתורהֵמיֵשאיןֵלוֵאבֵ
ֵשיהוֵ ֵהתקינו ...ֵ ֵתורה ֵלמד ֵהיה לא
ֵ...ֵ ֵבירושלים ֵתינוקות ֵמלמדי מושיבין
ֵופלך...'ֵ ֵפלך ֵבכל ֵמושיבין ֵשיהו התקינו
ֵכאֵ ֵדף ֵבתרא ֵבבא ֵבמסכת ֵיותר )ראה

 עמודֵא(.
ביוםֵהכיפוריםֵהיוֵמביאיםֵשניֵשעירי261ֵֵ

קבעֵעזיםֵשניקנוֵמכסףֵהציבורֵובגורלֵנ
יוקרבֵחטאתֵויישרף,ֵֵ-מיֵמהםֵיהאֵלה'ֵ
 ומיֵישלחֵלעזאזל.ֵ

ֵאת262ֵֵֵ ֵגם ֵהאומרתֵשהעבירו ישֵברייתא
ֵהשעירים.
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ֵדףֵיחֵעמודֵב

ֵמשנה:
יתֵַאְבִטיָנס יְֵכֻהָנה,ְֵוֶהֱעלּוהּוֵַלֲעִלַיתֵב  יתִֵדיןְֵלִזְקנ  יֵב  ְוִהְשִביעּוהּוֵ,ְֵמָסרּוהּוִֵזְקנ 

ְֵוָהְלכּוֵָלֶהם.ְֵוָאְמרּוֵלֹו:ְוִנְפְטרּוֵ
יתִֵאיִשיֵ' נּוֵּוְשִליַחֵב  יתִֵדיןְֵוַאָּתהְֵשלּוח  יֵב  ןֵָגדֹול,ֵָאנּוְֵשלּוח  ִדין,ֵַמְשִביִעיןֵֹכה 

ןְֵשמֹוֵַבַבִיתֵַהֶזה,ֵֶשֹּלאֵָאנּוֵ ֵ'ְתַשֶנהֵָדָברִֵמָכלֵַמהֵֶשָאַמְרנּוֵָלְךָעֶליָךְֵבִמיֵֶשִשכ 
ןֵהּואֵֵ- שֵּובֹוֶכה,ְֵוה  ִֵשיןֵּובֹוִכין.פֹוְרֵפֹור 

יֲֵחָכִמיםֵדֹוְרִשיןְֵלָפָניו.ֵֵ-ִאםֵָהָיהֵָחָכםֵ ש.ְֵוִאםֵָלאו,ֵַּתְלִמיד  ֵדֹור 
א,ְֵוִאםֵָלאו,ֵקֹוִריןְֵלָפָניו.ֵּוַבֶמהֵקֹוִריןֵֵ–ְוִאםֵָרִגילִֵלְקרֹותֵ ְבִאיֹובְֵֵלָפָניו?קֹור 

יֵַהָיִמים.ְֵזַכְרָיהֵֶבןּוְבֶעְזָראֵ הֵָקִריִתיְֵלָפָניוְֵקבּוָטלֵֵּוְבִדְבר  ר,ְֵפָעִמיםֵַהְרב  אֹומ 
ְֵבָדִני אל.

ֵהפרישה ֵימי ֵמשבעת ֵיום לאחרֵֵ,בכל
ֵהסנהדרין ֵֵשזקני ֵאת ֵללמד ֵכהןהגמרו

263ֵהגדול ,ֵ ִֵדין ית ֵב  י ִֵזְקנ  לזקניְֵמָסרּוהּו
ֵ ֵלעליית ֵשהעלוהו ביתֵהכהונה

ֵ.264טינסאב
ֵ

ֵ ֵיום ֵהעל265ֵֵכיפוריםהערב ֵאת ֵכהןהו
ֵלעליֵהגדול ֵאבית שםֵוֵטינסבית

שלאֵישנהֵאתֵסדרֵהקטרתֵהשביעוהוֵ
ֵהקטורת.
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ֵ

ֵכמובאֵבמשנהֵהקודמת.263ֵ
טינס'ֵהייתהֵאחדֵמשלושתֵעלייתֵ'ביתֵאב264ֵ

ֵהמקדשֵ ֵבבית ֵשמרו ֵשהכהנים המקומות
ֵמסומןֵ ֵא(. ֵמשנה ֵא ֵפרק ֵתמיד )משנה

שלֵביתֵהמקדש.ֵבתרשים27ֵֵבמספרֵ הכללֵי
ֵהגדול ֵהכהן ֵ'לשכת ֵגם ֵשוםֵנקראה ֵעל '

ֵאתֵ ֵלחפון ֵכיצד ֵשם ֵלמד ֵהגדול שהכהן
ֵמשפחתֵ ֵראש ֵהיה ֵאבטינס הקטורת.
ֵזוֵ ֵּוָבֲעִלָיה ֵהקטורת ֵעשיית ֵשל האומנים

ִֵפטּום ֵאתֵֵנעשה ֵ=רקחו ֵ)ִפְטמּו הקטורת
 הקטורת(.ֵ

265ֵֵֵ ֵבשבעת ֵהאחרונה ֵהפעם ֵהייתה ימיֵזו

ֵהסנהדרין ֵשזקני ֵאתֵֵלאחר השביעו
ֵגדולֵכהןאישיֵֵ:ואמרוֵלו'ֵהגדולֵכהןה

אנוֵשלוחיֵביתֵדיןֵואתהֵשלוחנוֵושליחֵ
ֵששכןֵ ֵבמי ֵעליך ֵאנו ֵמשביעין ֵדין בית
שמוֵבביתֵהזהֵשלאֵתשנהֵדברֵמכלֵמהֵ

ֵלך ֵֵ'שאמרנו ֵובכהֵֵכהןה, ֵפרש הגדול

ֵ.266והםֵפרשוֵובכו

ֵ
ֵ ֵיום ֵֵכיפוריםהבליל ֵהגדולֵכהןההיה

ֵ'לפיֵמידתֵהשגתו:ֵֵעוסקֵבדבריֵתורה

ֵכהונהֵ ֵלזקני ֵדין ֵבית ֵש'מסרוהו הפרישה
בערבֵיוםֵהכיפוריםֵוהוליכוהוֵלעלייתֵביתֵ

ֵ]המומחיםֵאב ֵַהַבָּׂשִמים ֵהיו ֵשהם טינס,
לעשייתֵהקטורתֵבמתכונתהֵהמדויקת,ֵכדיֵ
ללמדוֵחפינהֵ]כיצדֵנעשיתֵחפינתֵהקטורת[ֵ
.ֵוהואֵעניןֵמהֵשנאמרֵּוְמֹלַ֣אֵָחְפָנִ֔יוְֵקֹטֶָּ֥רתֵ
ֵוגו''ֵ ֵב[ ֵפסוק ֵטז ֵפרק ֵ]ויקרא ֵַדָקִ֑ה ַסִמ֖ים
ֵיחֵ ֵדף ֵיומא ֵמסכת ֵלמאירי ֵהבחירה )בית

ֵעמודֵב(.
אתֵהסיבהֵלבכייםֵמביאהֵהגמראֵבעמוד266ֵֵ

ֵהבא.
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יֵ ֵַּתְלִמיד  ְֵוִאםֵָלאו, ש. ֵדֹור  ִאםֵָהָיהֵָחָכם,
ֲחָכִמיםֵדֹוְרִשיןְֵלָפָניו.ְֵוִאםֵָרִגילִֵלְקרֹות,ֵ
ּוַבֶמהֵקֹוִריןֵ קֹוִריןְֵלָפָניוֵ. ְוִאםֵָלאוֵ, אֵ. קֹור 

ֵ י ֵּוְבִדְבר  ֵּוְבֶעְזָרא ְֵבִאיֹוב ַהָיִמים.ְֵלָפָניו,
הֵ ֵַהְרב  ְֵפָעִמים ר, ֵאֹומ  ְֵקבּוָטל ֵֶבן ְזַכְרָיה

ֵֵ.267'ָקִריִתיְֵלָפָניוְֵבָדִני אל

ֵעמודֵאֵדףֵיט

ֵהכהונהֵ ֵֵזקני ֵאת ֵהגדולֵכהןההעלו

שילמֵד268ֵטינסעלייתֵביתֵאבל אתֵכדֵי

ֵ ֵדיני ֵחפינתהֵֵהקטורתהקטרת ואופן

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ֵאומר267ֵֵֵ ֵיומא ֵבמסכת ֵירושלמי התלמוד
'...במשליֵובתיליםֵֵשקראוֵלפניֵהכהןֵהגדול

אתֵ מפיֵג ]פירושםֵ[ שטעמֵן מפנֵי ]ובתהיליםֵ[
ֵואומר:ֵ ֵזו ֵמפרשֵבדרך ֵכאן ֵרש'י השינה...'

שהןֵדבריםֵממשיכיןֵֵ-'באיובֵובעזראֵוכו'ֵ
ֵוכךֵ ֵואיןֵשינהֵחוטפתו'. אתֵהלבֵלשומען,
אנוֵלמדיםֵשהקריאהֵדווקאֵמספריםֵאלהֵ
המחייביםֵתשומתֵלבֵלתוכנםֵהיאֵַהְמִפיָגהֵ

תה[ֵאתֵעוצמתֵהרצוןֵלישוןֵואוליֵ]המפחי
 ֵ.עדֵלהיעלמותו

ֵאב268ֵֵ ֵ'בית ֵבעליית ֵלעיל ֵהיוֵכאמור טינס'
 האומניםֵשלֵעשייתֵהקטורת.ֵ

ֵשרת269ֵֵ ֵ)כלי ֵהָבִזיְך ֵמתוך ֵהקטורת ֵהחזרת
הייתהֵֵכעיןֵספל(ֵלתוךֵידיוֵשלֵהכהןֵהגדול

ֵא ֵראשי ֵבעזרת ֵשיניוֵנעשית ֵאו צבעותיו
ֵקשהֵ ֵעבודה ֵהיא ֵו'זו ֵהאגודל ובעזרת

'ֵ)ראהֵבגמראֵדףֵמעבודותֵקשותֵשבמקדש
ֵהדפוסיםֵ ֵבכל ֵכמובא ֵ]ולא ֵב ֵעמוד מט
שכתבוֵברש'יֵ'דףֵמזֵעמודֵב',ֵמשוםֵשבדףֵ
ֵהמנחה,ֵ ֵבקמיצת ֵמדובר ֵב ֵעמוד מז

יאֵמעבודותֵשאומנםֵאףֵעליהֵנאמרֵ'זוֵה
ֵכפיֵ ֵנכון ֵיותר ֵלענ'ד ֵאך קשותֵשבמקדש',
ֵמשוםֵששםֵ ֵב ֵמטֵעמוד ֵלדף ֵמפנה שאני
ֵמדוברֵבעניינינוֵשהואֵחפינתֵהקטורת[(.

 ד.-עלֵפיֵהמשנהֵבמדותֵפרקֵהֵמשנהֵג270ֵ
לשינהֵבשבעתֵֵששימשהֵאתֵהכהןֵהגדול271ֵ

ֵימיֵפרישתו.
 כאמור,ֵשםֵלמדֵאתֵחפינתֵהקטורת.272ֵ

ֵ.269ֵהמיוחדתֵוהקשה
ֵ

שתיֵהגדולֵהיוֵֵכהןשל270ֵאומרפפאֵֵרבֵ
ֵבעזרהֵלשכות :ֵ ֵהייתה לשכתֵאחת

ֵו271ֵֵפרהדרין ֵהייתה ֵביתֵהשניה לשכת

מהןֵהייתהֵֵ-272ֵטינסאב יודעֵמֵי אךֵאינֵו

ֵֵ..בדרומהֵומיֵמהןבצפוןֵהעזרהֵ
ֵ

ֵרב ֵמביא ֵאותן ֵלאֵֵהמשניות פפא
ֵהלשכות ֵכל ֵאת שהיוֵֵמפרטות

ֵמוכיחות273ֵֵבעזרה ֵרק ֵפיֵֵ -אלא על

ֵלהלןֵשמותֵהלשכותֵשמובאיםֵבדבריֵרב273ֵ
 פפאֵעלֵפיֵהמשניותֵבמדות:ֵ

מקוםֵהבארֵממנהֵשאבוֵֵ–לשכתֵהגולהֵ .א
ֵבמשנהֵ ֵנאמר ֵהעזרה. ֵצרכי ֵלכל מים
מידותֵפרקֵהֵמשנהֵד:ֵ'ִלְשַכתֵַהגֹוָלה,ֵָשםֵ
ֵּוִמָשםֵ ֵָעָליו, ְֵוַהַגְלַגלֵָנתּון ָהָיהֵבֹורֵָקבּוַע,

 ִיםְֵלָכלֵָהֲעָזָרה'.ַמְסִפיִקיםֵמֵַ
ֵהסנהדריןֵ-לשכתֵהגזיתֵ .ב ֵחברי ֵבהֵישבו

ְשָמּהֵבאֵלהֵמשוםֵשהייתהֵבנויהֵ הגדולהֵ.
ֵבעזרהֵ ֵהישיבה ֵמרובעות. ֵגזית מאבני

ֵמסיני ֵלמשה ֵ)הלכה ֵלמלכיֵמותרת ֵרק )
ביתֵדודֵולאֵלשוםֵאדםֵאחר,ֵולכןֵלשכתֵ

הֵבעזרהֵ)בקדש(ֵוחציהֵהגזיתֵנבנתהֵחצי
ֵהסנהדריןֵ ֵיכלו ֵוכך ֵ)בחול(, ֵלעזרה מחוץ

ֵ ֵהבנויֵבחלקֵהחולין מחוץֵֵ-לשבתֵבחצי
 לעזרה.

ֵ .ג ֵהמדיחין ֵבדרוםֵֵ–לשכת ֵהיה מיקומה
ֵל ֵממזרח ֵהיוֵ-העזרה ֵובה ֵהמים' 'שער

ֵמכרסֵ ֵהפרש ֵאת ֵ)שוטפים( מדיחים
 הקרבן.

מקוםֵבוֵשמרוֵאתֵהמלחֵֵ-לשכתֵהמלחֵ .ד
 המיועדֵלקרבנות.

מולחיםֵאתֵעורותֵֵ-פרווהֵלשכתֵה .ה בהֵהיֵו
ֵולשכתֵ ֵהמלח ֵלשכת ֵעל ֵעוד הקדשים.

מסכתֵמנחותֵדףֵכאֵהפרווהֵראהֵתוספותֵ
 עמודֵבֵד"הֵ'בלשכתֵהמלח'.

חביתיֵן .ו מיקומהֵהיהֵבמזרחֵֵ–לשכתֵעושֵי
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 פירוטֵהלשכותֵהמוזכרותֵבהןֵומיקומן
שתיֵֵכהןלאתֵדעתֵרבֵפפאֵשהיֵוֵ- הגדוֵל

העזרהֵואחתֵבסמוךֵ אחתֵבצפוֵן לשכותֵ:
ֵלשערֵהמיםֵבדרוםֵהעזרה.ֵ

 
שלֵֵעלֵפיֵ-ֵפפאֵחישבֵרבֵ ֵכהןהסדרֵיומֵו

ֵמידתֵֵהגדול ֵאת ֵהפרישה, ֵימי בשבעת
ֵ ֵהטורח ֵלמלאֵֵהגדולֵכהןהשל כדי

ֵה ֵבעבודת ובצרכיוֵֵקדשחובותיו

ֵהמועטֵֵ-274ֵֵהאנושיים ֵשהטורח ומצא

ֵיהאֵאםֵנקבעֵשלשכתֵפרהדרין ֵביותר
ֵאב ֵבית ֵולשכת ֵהעזרה טינסֵבדרום

הגמראֵדוחהֵאתֵנסיוןֵֵאךֵבצפוןֵהעזרה.
ֵפפא ֵרב :ֵ ֵהוא ֵהשיקול ֵשיהאֵאם כדי

ֵ ֵמועט ֵצריכיםֵֵ,הגדולֵכהןלטורח היו
ֵהלשכות ֵֵ,להצמידֵאתֵשתי לתתֵלוֵאו

ֵל ֵרק ֵששכהֵאחת! ֵהלשכותֵמכאן שתי
יֵבשניֵמוקמוֵבאופןֵמכווןֵ כךֵהעזרהִֵצד 

ֵמרובהֵהגדוֵכהןשל ֵטירחה ֵתהא ֵכן ל

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ֵניקנור ֵל'שער ֵמדרום ֵהיוֵהעזרה ֵובה '
ֵשהיהֵ ֵואופיםֵאתֵמנחתֵהחביתין לשים

 פעמייםֵביום.ֵמביאֵהכהןֵהגדול
ֵכהןֵ .ז ֵלשכת ֵגם: ֵנקראה ֵפלהדרין; לשכת

ֵתוי'ט(,ֵגדול ֵעיקר ֵפי ֵ)על ֵהעץ ֵלשכת ;
ֵפרהדרין ֵולשכת ֵבלווטי ֵמיקומהֵלשכת .

ֵלשטחֵ ֵמחוץ ֵהכהנים ֵעזרת ֵבצפון היה
ֵללשכתֵ ֵובסמוך ֵ'עזרה' המקדשֵבקדושת

ֵהסנהדרין ֵישבה ֵבה ֵאלֵֵהגזית הגדולה.
שבעהֵֵלשכהֵזוֵהפרישוֵאתֵהכהןֵהגדול

 ימיםֵלפניֵיוםֵהכיפורים.
ֵהיהֵ .ח ֵהמלביש ֵפנחס ֵלשכת ֵשל מיקומה

ֵניקנור ֵל'שער ֵאתֵמימין ֵשימשה ֵוהיא '
 .הממונהֵעלֵבגדיֵהכהונה

פפאֵהשווהֵאתֵהטורחֵהנדרשֵכאשרֵֵרב274ֵ
בדרוםֵהעזרהֵולשכתֵביתֵֵלשכתֵפרהדרין

ֵאב ֵהעזרה ֵבצפון ֵהנדרשֵֵ–טינס לטורח
כאשרֵלשכתֵפרהדריןֵבצפוןֵהעזרהֵולשכתֵ

ֵביתֵאבטינסֵבדרוםֵהעזרה.
דעתֵישֵלאדםֵהרגשתֵֵבמצבֵשלְֵזִחיחּות275ֵ

ֵ ֵומצב ֵמופרז ֵהנובעיםֵביטחון ֵמרומם רוח

ֵכהןהֵלהטרחת.ֵשנייהבהליכתוֵמאחתֵל
תיֵסיבות:ֵהאחתֵשאםֵהואֵישֵשֵהגדול

ֵ ֵהטורח ֵבגלל ֵיפרוש ֵהוא ֵ-צדוקי
ֵה ֵהסיבה ֵרצויה, ֵודאי ֵשנייהופרישתו

ואיןֵזהֵֵ–דעתוֵעליו275ֵֵהיאֵשלאֵתזוח
ֵֵמשנהֵאםֵהואֵלאֵצדוקי.

ֵ

ֵדףֵיטֵעמודֵב

ֵֵ
ֵ ֵהסנהדרין ֵזקני ֵהכהןְֵכֶשִהְשִביעּו את

ֵָאנּוֵֵהגדול ֵָגדֹול, ן ֵֹכה  ִֵאיִשי ֵלֹו, 'ְוָאְמרּו
ֵּוְשִליַחֵ נּו ְֵשלּוח  ְֵוַאָּתה ִֵדין, ית ֵב  י ְשלּוח 

ֵ ִֵדין' ית ֵדבריהםֵֵב  ֵבכוונת ֵהיה לא

ֵאלא276ֵלעשותוֵשליחֵלעבודותֵבמקדש

ֵהייתה ֵכוונתם ְֵשלוחםֵֵכל לעשותו
ֵכפיֵ ֵרק ֵלפרשֵאתֵהשבועה שיחתחייב

ולבלֵיפרשֵֵ-שהםֵוביתֵהדיןֵמתכווניםֵ

ֵמפרשים277ֵאתֵדבריהםֵכפיֵשהצדוקים

 .מאשליהֵעצמית
ֵהכהן276ֵֵֵ ֵאת ֵלמנות ֵיכולים ֵלא ֵדין ֵבית גם

ֵבשליחותֵֵהגדול ֵהנעשה ֵלמעשה כשליח
ֵרשאיםֵ ֵאינם ֵעצמם ֵשהם ֵמשום שמיים
לעשותֵאתֵעבודותֵיוםֵהכיפוריםֵבעצמם.ֵ
עבודותֵיוםֵהכיפוריםֵנעשותֵאךֵורקֵעלֵידיֵ
ֵ-הכהןֵהגדולֵעלֵפיֵמהֵשציווהוֵה'ֵבתורהֵ

אדםֵ איֵן הרגילֵ: הדברֵגםֵבאופֵן ֶשָחָלהֵֵ-וכֵן
ֵ ֵמסוים ֵמעשה ֵלעשות ֵדין ֵמגבלת ֵ–עליו

ֵ ֵיכולֵיכול ֵשאינו ֵלמעשה ֵשליח למנות
ֵבמסכתֵ ֵיש ֵדומה ֵדיון ֵבעצמו. לעשותו
ֵהגמראֵשםֵאומרתֵ נדריםֵדףֵלהֵעמודֵב.
שמותרֵלכהןֵהדיוטֵשהדירֵהנאהֵאתֵחברו,ֵ
ֵמשוםֵ ֵהקרבן ֵאת ֵלהקריב ֵהקרבן, בעל
ֵה'ֵ ֵשליח ֵאלא ֵחברו ֵשליח ֵאינו שהכהן
ֵוכןֵ ֵישראל. ֵקרבנות ֵלהקריב שציווהו

ֵב:ֵ'...דאמרֵרבבמסכתֵקידושיןֵדףֵכגֵעמודֵ
ֵשלוחיֵ ֵכהני ֵהני ֵיהושע: ֵדרב ֵבריה הונא

ֵדרחמנאֵנינהו...'.ֵ
ֵאת277ֵֵֵ ֵלשים ֵשיש ֵנכון ֵלא ֵופירשו שאמרו
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ֵהסנהדריןֵ- ֵזקני בוטלהֵֵומשהשביעוהו
ֵבכךֵגםֵמחשבתוֵהצדוקיתֵ)אםֵהייתה(.ֵ

ֵ
ֵהסנהדריןֵ ֵשזקני ְשִביעּוהּוֵהִֵֵלאחר

שֵּובֹוֶכה,ֵ ֵהּואֵפֹור  ֵָלֶהם... ְֵוָהְלכּו ְוִנְפְטרּו
ֵ ֵּובֹוִכין: ֵפֹוְרִשין ן ֵמשוםֵֵ-ְוה  ֵבוכה הוא

ֵמשוםֵ ֵבוכים ֵוהם ֵכצדוקי, שנחשד
ֵשחשדוֵ ֵעל ֵבגופם ֵלהיענש שחוששים

ֵלוי ֵבן ֵיהושע ֵרבי ֵ'דאמר כלֵֵבכשרים

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ֵענןֵ ֵעם ֵולהיכנס ֵהגחלים ֵעל הקטורת
 הקטורתֵמההיכלֵלקדשֵהקדשים.

וישֵמפרשיםֵשבכוֵעלֵשהםֵרואיםֵבצערו278ֵֵ
 .שלֵהכהןֵהגדול

אינםֵמקבליםֵעליהםֵאתֵהתורהֵֵהצדוקים279ֵ
שבעלֵפהֵכמוֵגםֵשאינםֵמפרשיםֵנכוןֵאתֵ
ֵטזֵ ֵפרק ֵויקרא ֵבספר ֵהתורה שאמרה

א-פסוקיםֵיב ְֵמֹלַֽ ְֵוָלַקַ֣ח 'ֵ י-יג: ֲחל  ֵַגַֽ -ַהְַ֠מְחָּתה
ֵָחְפָנִ֔יוֵ ֵּוְמֹלַ֣א ְֵיהָוִ֔ה ַ֣י ִֵמִלְפנ  ַ֙ח֙ ֵַהִמְזב  ַעָּ֤ל ֵמ  ִ֞ש א 

ֶכת:ְֵוָנַתֶ֧ןְֵקֹטֶָּ֥רתֵַסִמ֖יםֵַדָקִ֑ ָּ֥יתֵַלָפֹרַֽ ִב֖יאִֵמב  הְֵוה 
ת ֲֵעַנַ֣ןֵ-ַהְקֹטֶֶ֛רתֵַעל-ֶאַֽ ַ֣יְֵיהָוִ֑הְֵוִכָסַ֣הֵ| ֖שִֵלְפנ  ָהא 

ֵֶאת ֵַעל-ַהְקֹטִֶׁ֗רת ֲֵאֶשָּ֥ר ְֵוֹלָּ֥אֵ-ַהַכֹפֶֶ֛רת דּ֖ות ָהע 
צריךֵלהיכנסֵעםֵענןֵ לדעתֵהצדוקיםֵ, ּות'ֵ. ָימַֽ
הקטורתֵלקדשֵהקדשיםֵוזהֵבניגודֵלדעתֵ

ֵ)='הפר ֵאתֵחכמים ֵלשים ֵשיש ושים'(
הקטורתֵעלֵהגחליםֵלאחרֵהכניסהֵלקדשֵ
ָּ֥יתֵ ִֵמב  ִב֖יא ְֵוה  ...'ֵ ֵשכתוב: ֵכפי הקדשים

ת ֵֶאַֽ ְֵוָנַתֶ֧ן ֶכת: ֵַעל-ַלָפֹרַֽ ַ֣יֵ-ַהְקֹטֶֶ֛רת ִֵלְפנ  ֖ש ָהא 
קודםֵ שהמצווהֵהיאֵשהכהֵן ,כלומרֵ, ְיהָוִ֑ה...ֵ'
באֵמביתֵלפרוכתֵורקֵאחרֵכךֵהואֵנותןֵאתֵ

ֵה ֵלקייםֵשמעשה ֵהקטורתֵהקטורת קטרת
ַ֣יְֵיהָוִ֑הֵ)ראהֵלימודֵהגמראֵלהלןֵדףֵ יהאִֵלְפנ 
נגֵעמודֵאֵשהכהןֵהגדולֵנותןֵאתֵהקטורתֵ
עלֵהגחליםֵאךֵורקֵבקדשֵהקדשיםֵואסורֵ
ֵנימוקֵנוסףֵ ֵבהיכל(. ֵכשעודו ֵלעשותֵכן לו
ֵאתֵ ֵלשים ֵיש ֵמדוע ֵהצדוקים ֵשל לדעתם
ֵלקדשֵ ֵהכניסה ֵלפני ֵהגחלים ֵעל הקטורת

ריֵמותֵפרשהֵב,ֵהקדשיםֵמובאֵבספרא,ֵאח
פרקֵג,יאֵ'אםֵלפניֵבשרֵודםֵעושיםֵכן,ֵקלֵ
ֵשם:ֵ ֵהספרא ֵלשון ֵהמקום'. ֵלפני וחומר
'והביאֵאלֵמביתֵלפרוכתֵונתןֵאתֵהקטורתֵ
עלֵהאשֵלפניֵה'ֵשלאֵיתקןֵמבחוץֵויכניסֵ

ֵ.278החושדֵבכשריםֵלוקהֵבגופו'
ֵ
ֵהגדולֵ ֵהכהן ֵשל נבעהֵֵהשבעתו

הינוֵצדוקיֵֵהכהןֵהגדולֵמהחששֵשמא
ולכןֵישיםֵאתֵהקטורתֵעלֵהגחליםֵלפניֵ

ֵמביאהֵֵגמראהֵ.279הכניסהֵלקדשֵקדשים

ברייתאֵבענייןֵזהֵהמספרתֵמעשהֵבכהןֵ

ֵ.280ֵגדולֵצדוקי

ֵיתקןֵ ֵאומרים ֵהצדוקים ֵשהרי מבפנים,
מבחוץֵויכניסֵמבפנים,ֵאםֵלפניֵבשרֵודםֵ

ֵ ֵלפני ֵוחומר ֵקל ֵואומרֵֵעושיםֵכן, המקום,
ֵלהםֵ ֵאמרו ֶרת, ֵַעל־ַהַכֹפַֽ ָרֶא֖ה ֵא  ָעָנִ֔ן ֵֶבַֽ ִכֵ֚י
חכמיםֵוהלאֵכברֵנאמרֵונתןֵאתֵהקטורתֵ
עלֵהאשֵלפניֵה',ֵאינוֵנותןֵאלאֵבפנים,ֵאםֵ
ֵהכפורתֵ ֵעל ֵאראה ֵבענן ֵכי ֵנאמר ֵלמה כן
ֵומנייןֵ ֵעשן, ֵמעלה ֵבה ֵנותן ֵשהיה מלמד
ֵלומרֵ ֵתלמוד ֵעשן ֵמעלה ֵבה ֵנותן שהוא

ֵהק ֵענן ֵעלֵוכסה ֵאשר ֵהכפורת ֵאת טורת
העדותֵולאֵימות,ֵהאֵאםֵלאֵנתןֵבהֵ)לאֵ
ֵמכלֵ ֵאחת ֵשחיסר ֵאו ֵעשן, ֵמעלה היה(
סממניהֵחייבֵמיתה'.ֵעודֵסטוֵהצדוקיםֵמןֵ

ֵאדומה ֵפרה ֵבעניין ֵערבה,ֵהדרך ֵחיבוט ,
ֵהשבת',ֵ ֵ'ממחרת ֵבפירוש ֵהמים, ניסוך
ֵמסכתֵ ֵמשנה ֵ)ראה ֵהקדש ֵכתבי טומאה,

ֵדֵמשנהֵו(.ידייםֵפרקֵ
להלןֵהמעשהֵבשינוייֵלשוןֵזעירים:ֵמעשה280ֵֵ

ֵהצדוקים ֵכדעת ֵשעשה ֵצדוקי ֵגדול ֵבכהן
ושםֵאתֵהקטורתֵעלֵהגחליםֵלפניֵהכניסהֵ
ֵבשמחהֵ ֵיצא ֵכשסיים ֵהקדשים לקדש
גדולה.ֵמשראהוֵאביוֵהביןֵעלֵמהֵבנוֵשמחֵ

מתיראיןֵֵ-ואמרֵלו:ֵ'אףֵעלֵפיֵשצדוקיןֵאנוֵ
ֵהפרוש ֵמן ֵימיֵאנו ֵ'כל ֵבנו: ֵלו ֵענה ים'.

ֵעלֵ ֵאראה ֵבענן ֵ'כי ֵאת ֵלקיים חיכיתי
לאֵאקיימנו?'.ֵֵ-הכפרת'ֵועכשיוֵשבאֵלידיֵ

לאֵעברוֵאלאֵימיםֵמועטיןֵעדֵשמתֵוהוטלֵ
ֵוישֵ ֵמחוטמו. ֵיוצאין ֵתולעין ֵוהיו באשפה,
אומרים:ֵביציאתוֵניגףֵ)מתֵבפתעֵפתאום(.ֵ
ֵבעזרה,ֵ ֵנשמע ֵקול ֵכמין ֵחייא: ֵרבי דתני

ֵו ֵמלאך ֵאחיוֵשבא ֵונכנסו ֵפניו. ֵעל חבטו
ֵרגל ֵככף ֵומצאו ֵכתפיו,ֵֵהכהנים ֵבין עגל
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'קריאתֵבזמןֵקריאתֵהפרקֵהראשוןֵשלֵ

בעינייםֵאוֵֵ-281ֵ'שמע לחבֵר לרמוֵז אסוֵר
ֵרב ֵשסימן ֵומה ֵברֵֵבידיים, ֵלחנן בידו

ֵוגםֵֵרבא ֵקריאתֵהפרקֵהשני היהֵבזמן
ֵנכוןֵ ֵוילמד ֵשיקרא ֵמצווה: ֵלצורך היה
אתֵהשםֵ'קבוטל'ֵולאֵכפיֵשאמר:ֵ'רביֵ

זכריהֵבןֵקפוטל'.ֵֵ

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

שנאמרֵורגליהםֵרגלֵישרהֵוכףֵרגליהםֵככףֵ
ֵרגלֵעגל.

ֵ':שלושהֵפרקיםֵישֵב'קריאתֵשמע281ֵ
֖ינּוְֵיהָוָּ֥הֵ|ֵ ִ֑לְֵיהָוָּ֥הֱֵאֹלה  פרקֵראשון:ֵ'ְשַמ֖עִֵיְשָרא 

ֵ ד: ְֵבָכלֶאָחַֽ ֱֵאֹלֶהִ֑יָך ְֵיהָוַ֣ה ֖ת ֵא  ְלָבְבָךֵָּ֥-ְוָאַַ֣הְבָּתִ֔
ִֶׁ֗להֵ-ַנְפְשָךֵּ֖וְבָכל-ּוְבָכל ָך:ְֵוָהיִּ֞וֵַהְדָבִרַ֣יםֵָהא  ְמֹאֶדַֽ

ֵַעל ֵַהיֹ֖ום ְֵמַצְּוָךֶ֛ ֵָאֹנִכֶ֧י ְֵוִשַנְנָּתַ֣םֵ-ֲאֶשַ֨ר ָך: ְלָבֶבַֽ
ֵּובְֵ יֶתָ֙֙ך ְֵבב  ְֵבִשְבְּתָךָּ֤ ֵָבִ֑ם ְֵוִדַבְרָּת֖ ֶלְכְּתָךְֵַ֣לָבֶנִ֔יָך

ָך:ֵּוְקַשְרָּתָּ֥םְֵלאֹ֖ותֵַעל ֵּוְבקּוֶמַֽ ְבָשְכְבָך֖ -ַבֶדִֶ֔רְךֵּוַֽ
ֵַעל ֵּוְכַתְבָּתֶ֛ם יָך: יֶנַֽ ֵע  ָּ֥ין ֵב  ְֵלֹטָטֹפ֖ת ְֵוָהיָּּ֥ו -ָיֶדִָ֑ך
ֵוֵ ֵפרק ֵ)דברים יָך:' ֵּוִבְשָעֶרַֽ יֶתָ֖ך ֵב  ְמזּוֹזָּ֥ת

ֵט(.-פסיקיםֵד
ִֵאם ֵ'ְוָהָיִׁ֗ה ֵשני: ֵֶאל-פרק ִֵּתְשְמעּו֙ ִמְצֹוַתִ֔יֵ-ָשֹמַָּ֤ע

ְֵמַצֶּוָּ֥הֵֶאְתֶכ֖םֵַהיִֹ֑וםְֵלַאֲהָבִ֞הֵֶאת -ֲאֶשֶ֧רֵָאֹנִכֶ֛י
ְֵבָכל ֵּוְלָעְבדִֹ֔ו יֶכם֙ ה  ֱֵאֹלַֽ ֵּוְבָכל-ְיהָוָּ֤ה -ְלַבְבֶכ֖ם

ר ְֵמַטַֽ ְֵוָנַתִּתֶ֧י ם: ֵיֹוֶרַ֣הֵ-ַנְפְשֶכַֽ ְֵבִעּתֹ֖ו ַאְרְצֶכֶ֛ם
ְֵוִיְצָהֶרֵַֽ יֹרְשָ֖ך ְֵוִתַֽ ְֵדָגֶנִָ֔ך ְֵוָאַסְפָּתַ֣ ָך:ֵּוַמְלקִֹ֑וש

ְעָּת:ֵ ֶָּ֥שבְֵבָשְדָךִֵ֖לְבֶהְמֶּתִָ֑ךְֵוָאַכְלָּתְֵ֖וָשָבַֽ ְוָנַתִּתֶ֛יֵע 
ְֵוַסְרֶּתִׁ֗םֵ ְֵלַבְבֶכִ֑ם ִֵיְפֶּת֖ה ֵֶפָּ֥ן ֵָלֶכִ֔ם ְמרַּ֣ו ִהָשַֽ
ם:ֵ ִרִ֔יםְֵוִהְשַּתֲחִויֶת֖םֵָלֶהַֽ ַוֲעַבְדֶּת֙םֱֵאֹלִהַ֣יםֲֵאח 

אֵַהָשַמִ֙ים֙-ְיהָוּ֜הֵָבֶכִׁ֗םְֵוָעַצָּ֤רֵֶאת-ְוָחָרַ֨הֵַאף -ְוֹלַֽ
ֵֶאת ֖ן ִֵתּת  ֵֹלָּ֥א ְֵוָהֲַ֣אָדָמִ֔ה ֵָמָטִ֔ר ְיבּוָלִּ֑הֵ-ִיְהֶיַ֣ה

ַעלֵָ֙הָאֶַ֣רץֵַהֹטָבִ֔הֲֵאֶשָּ֥רְֵיהָו֖הֵ ָרִׁ֗הֵמ  ַוֲאַבְדֶּתַ֣םְֵמה 
ם:ְֵוַשְמֶּתםֵֶ֙את ָּ֥ןֵָלֶכַֽ ִֶ֔להֵַעל-ֹנת  ְלַבְבֶכ֖םֵ-ְדָבַרַ֣יֵא 

ל ֵַעל-ְוַעַֽ םֵֶיְדֶכִ֔-ַנְפְשֶכִ֑םֵּוְקַשְרֶּתַ֨םֵֹאָתָּ֤םְֵלאֹות֙
ֵֹאָתֶ֛םֵ ְֵוִלַמְדֶּתָּ֥ם ם: ינ יֶכַֽ ֵע  ָּ֥ין ֵב  ְֵלטֹוָטֹפ֖ת ְוָהיָּּ֥ו

יֶתָ֙֙ךֵּוְבֶלְכְּתָךֵַ֣-ֶאת ַ֣רֵָבִ֑םְֵבִשְבְּתָךְֵָּ֤בב  ְבנ יֶכ֖םְֵלַדב 
ָך:ֵּוְכַתְבָּתֶ֛םֵַעל ֵּוְבקּוֶמַֽ ְבָשְכְבָך֖ ְמזּוזָֹּ֥ותֵ-ַבֶדִֶ֔רְךֵּוַֽ

ֵיְֵ ִֵיְרבָּּ֤ו ְֵלַמַַ֨ען יָך: ֵּוִבְשָעֶרַֽ יֶתָ֖ך ַ֣יֵב  ִֵוימ  יֶכם֙ מ 
ְֵיהָוֶ֛הֵ ִֵנְשַבֶ֧ע ֲֵאֶשַ֨ר ֲאָדָמִ֔ה ֵָהַֽ ֵַעֵ֚ל יֶכִ֔ם ְבנ 
ֵַעל ֵַהָשַמִ֖ים ָּ֥י ִֵכימ  ֵָלֶהִ֑ם ַ֣ת ֵָלת  יֶכ֖ם -ַלֲאֹבת 

ֶרץ:'ֵ)דבריםֵפרקֵיאֵפסוקיםֵיג ֵכא(.-ָהָאַֽ

ֵשמונהֵעשרה'אסורֵלמתפללֵתפילתֵ'
ואפילוֵלאוזניוֵֵ-ֵלהשמיעֵקולוֵבתפילתו

אלאֵיתפללֵכתפילתֵחנהֵֶשקֹוָלּהֵֵ-אסורֵ

ֵ.282ֵלאֵנשמעֵורקֵשפתיהֵנעו

ֵ
ֵ

ִ֞רֵ-פרקֵשלישי:ֵ'ַוֹיָּ֥אֶמרְֵיהָו֖הֵֶאל ר:ֵַדב  אֹמַֽ ֹמֶשָּ֥הֵל 
ְֵוָאמֵַ-ֶאל ל֙ ִֵיְשָרא  ָּ֤י ֵָלֶהָּ֥םְֵבנ  ְֵוָעשַּ֨ו ֶהִ֔ם ֲֵאל  ְרָּתַ֣

ֵַעל ֵַעל-ִציִצֶ֛ת ְֵוָנְָּ֥תנֶּ֛ו ְֵלֹדֹרָתִ֑ם יֶה֖ם ִֵבְגד  ָּ֥י -ַכְנפ 
ְֵלִציִצ֒תֵ ֶלת:ְֵוָהָיַ֣הֵָלֶכם֮ ִציִצָּ֥תֵַהָכָנ֖ףְֵפִתָּ֥ילְֵּתכ ַֽ

ֵֶאת ֵּוְזַכְרֶּתם֙ ֵֹאתִֹׁ֗ו ְֵיהָוִ֔הֵ-ָכל-ּוְרִאיֶתַ֣ם ִמְצֹוַ֣ת
א ְֵוֹלַֽ ֵֹאָתִ֑ם ֵַא-ַוֲעִשיֶת֖ם ְֵלַבְבֶכ֙םֵָתֻתּ֜רּו ָּ֤י ֲחר 
ֲֵאֶשר יֶכִ֔ם ינ  ֵע ַֽ ַ֣י ם:ֵ-ְוַאֲחר  יֶהַֽ ֵַאֲחר  ֵֹזִנ֖ים ַאֶּתָּ֥ם

ִמְצֹוָתִ֑יִֵוְהִייֶתָּ֥םֵ-ָכל-ְלַמַַ֣עןִֵּתְזְכרִּ֔וֵַוֲעִשיֶת֖םֵֶאת
יֶכִׁ֗םֲֵאֶשַ֨רֵ ה  ְֵיהָוַ֣הֱֵאֹלַֽ ֲֵאִנִ֞י ם: יֶכַֽ אֹלה  ְקֹדִש֖יםֵל ַֽ

ֵ ִֵלְהיָֹּ֥ות ִֵמְצַרִִ֔ים ֶאֶַ֣רץ ֵמ  ֵֶאְתֶכם֙ ָּ֤אִתי ָלֶכ֖םֵהֹוצ 
ם'ֵ)במדברֵפרקֵטוֵ יֶכַֽ ל אֹלִהִ֑יםֲֵאִנ֖יְֵיהָוָּ֥הֱֵאֹלה 

 מא(.-פסוקיםֵלז
ֵחיים282ֵֵֵ ֵאורח ֵהרב ֵערוך ֵהשולחן אומר

בהלכותֵתפלהֵסימןֵקאֵסעיףֵג:ֵ'ואםֵאינוֵ
יכולֵלכויןֵבלחשֵאוֵשאינוֵיכולֵלכויןֵכלֵכךֵ
כמוֵבקולֵרםֵמותרֵלהגביהֵקולוֵכדיֵלכויןֵ

ֵעצמ ֵלבין ֵבינו ֵשמתפלל ֵוהוא ֵאבלֵיפה ו
ֵקולו ֵלהגביה ֵאסור ֵשמטרידֵֵבצבור מפני

הצבורֵאלאֵאםֵאינוֵיכולֵלכויןֵבלחשֵילךֵ
ויתפללֵבביתוֵבקולֵואפילוֵאםֵיכולֵלכויןֵ
ֵקולוֵ ֵמשמיע ֵאם ֵבקול ֵכמו בלחש
ֵבניֵ ֵממנו ֵשילמדו ֵכדי ֵבביתו כשמתפלל
ֵיותרֵ ֵואעפ'כ ....ֵ ֵנוסחֵהתפלהֵמותר ביתו

ֵלהת ֵועכ'פֵטוב ֵלכוין ֵיכול ֵאם ֵבלחש פלל
ֵשכלֵ ֵשלאֵלהגביהֵקולםֵיותרֵמדאי יזהרו
ֵהשקרֵ ֵמנביאי ֵה'ז ֵהרבה ֵקולו המגביה
שנאמרֵבהםֵויקראוֵבקולֵגדול.ֵומכלֵמקוםֵ
ֵהכוונהֵ ֵלעורר ֵכדי ֵקולו ֵהמגביה ש'ץ
ֵעושהֵ ֵהוא ֵיפה ֵלבריות ֵיפה ולהשמיע
שעיקרֵתפלתֵהש'ץֵנתקנהֵבקולֵרםֵאבלֵ

ֵלהראות ֵכן ֵשעושים ֵעושיםֵֵאותם קולם
ֵשלאֵכהוגן'.
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ֵחוליןֵ ֵשיחת ֵבעשהֵ:ָהַשח ֵעובר ֵלרבא
ֵָבִ֑םֵ בדבריֵתורהֵֵ-ָבִ֑םֵֵ–שנאמרְֵוִדַבְרָּת֖

ֵ ֵאחרים ֵבדברים ֵברֵֵ-ולא ֵאחא ולרב

ֵַהְדָבִריםֵ ֵָכל ֵשנאמר ֵבלאו ֵעובר יעקב

ר ֵ.283ְיג ִעיםֵֹלאֵיּוַכלִֵאישְֵלַדב 

ֵמשנה:
יְֵכֻהָנהֵ שְֵלִהְתַנְמנ ם,ִֵפְרח  ָדהִבק  ְֵואֹוְמִריםֵלֹו':ֵֵַמִכיןְֵלָפָניוְֵבֶאְצַבעְֵצר 

גֵַאַחתֵַעלֵָהִרְצָפה',ֵּוַמֲעִסיִקיןֵאֹותֹוֵַעדֵֶשַיִגיַעְֵזַמןֵ ןֵָגדֹול,ֲֵעֹמדְֵוָהפ  'ִאיִשיֵֹכה 
ֵַהְשִחיָטה.ֵ

היהֵנשארֵערֵכלֵלילֵיוםֵֵהכהןֵהגדול
ֵשלֵהכהןֵ רּותֹו הכיפוריםֵלשמירהֵעלֵע 

שלֵֵהקרבתֵהתמידֵהגדול,ֵעדֵשיגיעֵזמן
ֵמשתמשיםֵ ֵהכהונה ֵפרחי ֵהיו שחר,

ֵבשיטותֵשונותֵלהשגתֵהמטרה:ֵ
ֵלו .1 ֵמשמיעים ֵחזקותֵֵהיו קולותֵנקישה

ֵ,284ֵבאצבעֵצרדא

היוֵמבקשיםֵממנוֵלבצעֵהשתחויהֵתוךֵ .2
לנגועֵבה,ֵ בלֵי עדֵלרצפהֵ, הרכנתֵכלֵגופֵו

ֵכשהואֵנשעןֵרקֵעלֵאגודליֵידיו,ֵ
ִֵיְבֶנהֵַבִיתֵ .3 ֵֹלא ִֵאםֵה' 'ֵ ֵשריםֵלפניו היו

ֵָשְואֵָעְמלּוֵבֹוָניוֵבֹו'ֵ
ֵהאנשיםֵ .4 ֵשל ֵהתורה ֵלימוד ֵקול וגם

נשמעֵאצלֵֵ-דשֵהרביםֵשהיוֵמחוץֵלמק
.ֵהכהןֵהגדול

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

בהלכותֵדעותֵפרקֵבֵהלכהֵֵאומרֵהרמב'ם283ֵ
ֵאלאֵ ֵטוב ֵלגוף ֵמצאתי ֵלא ֵואמרו ....'ֵ ד:
שתיקה,ֵוכןֵבדבריֵתורהֵובדבריֵחכמהֵיהיוֵ
דבריֵהאדםֵמעטיםֵועניניהםֵמרובים,ֵוהואֵ
ֵאדםֵ ֵישנה ֵלעולם ֵואמרו ֵחכמים שצוו
יםֵלתלמידיוֵדרךֵקצרה,ֵאבלֵאםֵהיוֵהדבר

מרוביןֵוהעניןֵמועטֵהריֵזוֵסכלותֵועלֵזהֵ
ֵכסילֵ ֵוקול ֵענין ֵבאֵהחלוםֵברוב ֵכי נאמר
ֵבהלכותֵ ֵהרמב'ם ֵאומר ֵוכן ֵדברים'. ברוב
תפיליןֵומזוזהֵוספרֵתורהֵפרקֵדֵהלכהֵכה:ֵ

גדולהֵהיאֵשכלֵזמןֵ'קדושתֵתפילין ֵקדושתֵן

 

ֵדףֵכֵעמודֵאֵ

ֵֵ
המקורֵלכךֵשביוםֵהכיפוריםֵאיןֵרשותֵ

ֵלהשטין ֵשלֵֵלשטן ֵבגימטריה הוא
ֵל ֵהשווה ֵ'השטן' שהוא364ֵֵ-המילה

מספרֵימותֵהשנהֵפחותֵיוםֵהכיפוריםֵ
ֵבוֵלאֵיכולֵהשטןֵלהשטין.

וֵהואֵשהתפיליןֵבראשוֵשלֵאדםֵועלֵזרוע
ֵבשחוקֵ ֵנמשך ֵואינו ֵשמים ֵוירא עניו
ֵמחשבותֵ ֵמהרהר ֵואינו ֵבטילה ובשיחה
רעותֵאלאֵמפנהֵלבוֵבדבריֵהאמתֵוהצדק,ֵ
ֵ)היהֵ ֵזכאי ֵבן ֵיוחנן ֵרבן ֵעל ֵנאמר ֵוכן .'...
ֵהראשוןֵ ֵבדור ֵשחי ֵהתנאים מגדולי

הזקן(:ֵ'מימיוֵֵומתלמידיוֵהחשוביםֵשלֵהלל
אמותֵבלאֵלאֵשחֵשיחתֵחוליןֵולאֵהלךֵד'ֵ

ֵתורהֵובלאֵתפילין'ֵ)סוכהֵדףֵכחֵעמודֵא(.
ֵמשמיעיםֵקולֵנקישהֵעלב'אצבעֵצרדא284ֵ '-

ֵידיֵחיכוךֵהאמהֵבאגודלֵשלֵאותהֵכףֵיד.
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ֵ ֵהתחילה ֵבמקדש ֵיוםהעבודה ֵבכל

ֵהשחר ֵעלות ֵלפני תרומתֵ'ב285ֵֵֵקצת

אבלֵביוםֵהדיוטֵ,ֵכהןֵעלֵידי286ֵ'הדשן
ֵ'תרומתֵהדשן'הקדימוֵאתֵֵכיפוריםה

ֵ.לשעתֵחצות
ֵ
)תורמים(ֵֵהיוֵמפניםתרומתֵהדשןֵבֵ

ֵהמזבח ֵשעל ֵמהדשן ֵקומץ ֵלפחות
ֵ)ֵכהןהֵ:החיצון ֵחֹוֶתה גורף,ֵהיה

ֵכלשהיא ֵכמות ְֵבַמְחָּתה ִמןֵֵמעביר(
בצדֵֵהומניחֵאותשעלֵהמזבחֵֵַהֶדֶשן

ֵהמזרחיֵשלֵכבשֵהמזבח.

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ֵראה285ֵֵֵ ֵהגבר'. ֵ'בקריאת ֵהגמרא: לשון
 בעמודֵהבאֵמהיֵ'קריאתֵהגבר'.

ֵהמזבח286ֵֵ ֵעל ֵשנשאר ֵהאפר ֵהוא ֵהדשן
ֵהדשן ֵ'תרומת ֵהקרבנות. ֵהיאֵמשריפת '

עבודתֵפינויֵחלקיתֵשלֵהדשןֵמעלֵמוקדֵ
ֵבתורהֵ ֵהכתובה ֵמצווה ֵוהיא המזבח

ּ֜ןֵֵבספרֵויקראֵפרקֵוֵפסוקֵג:ֵ' ְוָלַבַ֨שֵַהֹכה 
י ְכְנס  ִרַ֣יםֵ-ַבדִֵ֮יְלַבַ֣שֵַעל-ִמדַֹ֣וֵַבִׁ֗דֵּוִמַֽ ְבָשרֹוְֵ֒וה 

ֵּתֵֹ-ֶאת ֲֵאֶשַ֨ר ֵֶאתַהֶדִֶׁ֗שן ֶ֛ש ֵָהא  ָהֹעָל֖הֵ-אַכָּ֥ל
ֵכדֵ-ַעל ֵבדף ַח'. ֵַהִמְזב ַֽ ֶ֖צל ֵא  ְֵוָש֕מֹו ִַ֑ח ַהִמְזב 

ֵהפינויֵ ֵכמות ֵמהי ֵדנה ֵהגמרא ֵא עמוד
ֵהדשן'.ֵ ֵ'תרומת ֵמצות ֵתתקיים שבה
ֵ'תרומתֵ ֵגם ֵנקראת ֵהדשן' 'תרומת

ֵהמזבח'.
287ֵֵ ֵלשלושתֵהחגים ֵשםֵכולל פסח,ֵֵ-זהו

שביתֵהמקדשֵהיהֵ בזמֵן שבועותֵוסוכותֵ.
ֵ ֵאלה ֵבחגים ֵעולים ֵהיו לירושליםֵקיים

שמותֵפרקֵכגֵלחוגֵבהֵאתֵהחגֵככתובֵב

ֵאתֵהדשן287ֵֵֵבשלושתֵהרגליםֵ תרמו

ֵהאשמורה ועוד288ֵֵֵֵהראשונהֵבסוף

ֵש ֵלפני ֵהגבהגיעה ֵ'קריאת ֵר'שעת
ֵ בישראליםֵשהביאוֵֵהעזרההתמלאה

ֵֵ.החגֵקרבנותאתֵ

 בֵדףֵכֵעמוד

ֵהמזבחֵ ֵמעל ֵפקעו ֵחצות ֵאחר ֵאם

ֵהאש289ֵֵֵאיברים ֵבהם ֵאחזה שכבר
איןֵצורךֵלהחזירםֵֵ-ואיןֵעליהםֵבשר

ֵ.290עליוֵוהםֵכשריםֵלתרומתֵהדשן

ה:ֵֵיז:ֵָשֹלַ֣שְֵרָגִלִ֔ים-פסוקיםֵיד ָּתֹחָּ֥גִֵל֖יֵַבָשָנַֽ
ֶאת־ַחַ֣גֵַהַמצֹותִֵּ֘תְשֹמרִֵ֒שְבַעַ֣תֵָיִמיםֵֹּ֩תאַכַ֨לֵ

ֵ ד֙ ְֵלמֹוע  ִֵצִּויִתִָׁ֗ך ֲאֶשַ֣ר ֵַכַֽ ָאִבִ֔יבֵַמצֹּ֜ות ֹחֶַ֣דשֵָהַֽ
ם:ֵ יָקַֽ ִכי־בֹ֖וֵָיָצַ֣אָתִֵמִמְצָרִִ֑יםְֵוֹלא־י ָראָּּ֥וֵָפַנ֖יֵר 
ִֵּתְזַר֖עֵ ֲֵאֶשָּ֥ר ֵַמֲעֶשִ֔יָך ַ֣י ִֵבכּור  ֵַהָקִציר֙ ְוַחָּ֤ג
ְֵבָאְסְפָךֵָּ֥ ֵַהָשָנִ֔ה ַ֣את ְֵבצ  ָאִס֙ף ֵָהַֽ ְֵוַחָּ֤ג ַבָּׂשֶדִ֑ה

ה:ֵָשֹלָּ֥שְֵפָעִמ֖ ת־ַמֲעֶש֖יָךִֵמן־ַהָּׂשֶדַֽ יםֵַבָשָנִ֑הֵֶאַֽ
֖יֵָהָאֹדָּ֥ן׀ֵה': ֵי ָרֶאהֵָ֙כל־ְזכַּ֣וְרָךִֵֶ֔אל־ְפנ 

ֵחלקיםֵֵזמן288ֵֵ ֵלשלושה ֵנחלק הלילה
ֵשלושֵ ֵאשמורת. ֵנקרא ֵחלק ֵכל שווים,
האשמורותֵהן:ֵאשמורתֵראשונה,ֵשנייהֵ

ֵושלישית.
מחמתֵהחוםֵהרבֵשאחזֵבהםֵעלֵגבי289ֵֵֵ

ֵעפוֵֵהמזבח ֵנבקעו, ֵשהוקרבו האיברים
ֵונפלוֵבקולֵנפץֵ)פקעו(ֵ.ֵ

מעלֵהמזבח290ֵ אםֵישֵבהןֵֵ'איבריםֵשפקעֵו
ֵאחרֵחצותֵהלילהֵ ֵפקעו ֵאפילו ֵ-ממש,

 

ֵמשנה:
ֵ ֵלֹו ֵָסמּוְך ֵאֹו ִֵבְקִריַאתֵַהֶגֶבר ַח ֵֶאתֵַהִמְזב  ֵיֹוםֵּתֹוְרִמין יןֵֵ-ְבָכל ֵב  ְֵלָפָניו ין ב 

ְֵלַאֲחָריו.ֵ
ֲחצֹות,ֵֵ-ְביֹוםֵַהכיפוריםֵ ֵמ 

ַאְשמּוָרהֵָהִראשֹוָנה. ֵּוָבְרָגִליםֵמ 
ל.ֵַהֶגֶברְוֹלאֵָהְיָתהְֵקִריַאתֵ ֵַמַגַעתֵַעדֵֶשָהְיָתהֲֵעָזָרהְֵמל ָאהִֵמִיְשָרא 
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ֵכיפוריםביוםֵהֵהקדמתֵתרומתֵהדשן
לאפשרֵלשעתֵחצותֵ ֵכהןלנעשתהֵכדֵי

ֵעבודותֵהיוםֵהגדולֵלנוחֵעדֵתחילת

ֵ.291ֵשכולןֵחובהֵרקֵבו

ֵ
ֵֵרב ֵ'ְקִריַאתֵַהֶגֶבר'מסבירֵאתֵהמושג

ֵכהןהקריאתוֵשלֵכ292ֵשנאמרֵבמשנה

ֵ ֵעל ֵש293ֵֵהקריאההממונה יעמדוֵכדי

294ֵנםלוייםֵלדוכלעבודתם,ֵההכהניםֵ

ֵֵ.295למעמדםֵיםישראלו

ֵ
ֵֵ ֵהגמרא המסייעתֵֵברייתאמביאה

ֵרב ֵשל ֵדעתו ֵהברייתא ֵאומרת:,

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

יחזיר,ֵשנאמרֵעלֵמוקדהֵעלֵהמזבחֵכלֵ
הלילה,ֵואםֵאיןֵבהםֵממשֵאפילוֵפקעוֵ

ֵ ֵחצות ֵהבשרֵֵ-קודם ֵנתחרך ֵיחזיר. לא
ֵופקע ֵכעץ ֵעליהן ֵויבש ֵחצות ֵקודם ֵ-ו

לאֵיחזיר.'ֵ)רמב'ם,ֵֵ-:יחזיר,ֵאחרֵחצותֵ
ֵהלכותֵמעשהֵהקרבנות,ֵפרקֵוֵהלכהֵג(.

ֵהמשנהֵלאֵאומרתֵמיֵתרםֵאתֵהמזבח291ֵ
ֵהגדול ֵהכהן ֵהאם ֵהכיפורים: ֵביום

ֵהיום ֵעבודות ֵבכל ֵכהןֵֵהמחוייב או
ֵכהן ֵהרמב'ן ֵלדעת ֵהואֵֵהדיוט? הדיוט

ֵהכיפוריםֵ ֵביום ֵהמזבח ֵאת שתרם
[ֵכשרֵקודםֵ'..הואילֵוהואֵ]תרומתֵהדשן

ֵהכיפורים ֵיום ֵעבודת ֵאינו אלאֵֵחצות
ֵגדולֵכללֵשלאֵ עבודתֵלילהֵואינוֵבכהן
ֵהיום...'ֵ ֵעבודת ֵאלא ֵגדול ֵלכהן נתנו
ֵ)מלחמתֵה'ֵמסכתֵיומאֵדףֵאֵעמודֵא(.
דעתֵהתוספותֵלהלןֵבדףֵכֵעמודֵבֵהיאֵ

:ֵ'...ֵדאפי'ֵשהכהןֵהגדולֵתרםֵאתֵהמזבח
שהיאֵעבודתֵהלילהֵאינהֵֵתרומתֵהדשן

כשירהֵאלאֵבוֵולהכיֵמקדמינןֵליהֵכדיֵ
שינוחֵביןֵעבודהֵזוֵלעבודתֵהיוםֵ...'.ֵישֵ
מיֵשפירשֵשכהןֵהדיוטֵעשהֵאתֵתרומתֵ

ֵהדשןֵֵהדשן ֵתרומת ֵבזמן ֵהבא: באופן
ֵהגדול ֵהכהן ֵאבֵהיה ֵואיןֵבבית טינס,

ֵשהואֵיתרוםֵ ֵמשםֵכדי ֵלירידתו איזכור
)וכלֵשכןֵלאֵמוזכרתֵחזרתוֵֵאתֵהמזבח

ֵכהנים,ֵמהוֵאומר?ֵ'עמדוֵגביני,ֵכרוז'
ֵוישראלֵ ֵלדוכנכם ֵולוים לעבודתכם
ֵבשלשֵ ֵנשמע ֵקולו ֵוהיה למעמדכם'

מעשהֵבאגריפסֵהמלך שהיהֵֵפרסאותֵ.
ֵפרסאותֵ ֵבג' ֵקולו ֵושמע ֵבדרך בא

 .'וכשבאֵלביתוֵשיגרֵלוֵמתנות
ֵ
שילאֵ קריאתֵ'מסבירֵאתֵהמושֵגֵרבֵי

ֵכקריאתֵהתרנגול.ֵ'הגבר
ֵ
ֵֵ אליוֵֵ,המקוםהגמראֵמספרתֵשבני

לאֵהכירוֵאותוֵואתֵייחוסוֵֵ,הגיעֵרב
ֵ ֵרבוֵלמשפחת ֵשהיה ֵחייא רבי

לפניֵֵרביֵשילא.ֵבדרשתוֵשל296ֵודודו

לשם(,ֵלכןֵישֵלפרשֵשגםֵתרומתֵהמזבחֵ
ֵכהןֵ ֵידי ֵעל ֵנעשתה ֵהכיפורים ביום

 הדיוט.ֵוישֵעודֵדעותֵלכאןֵולכאן.
ֵנאמרֵבמשנה:ְֵוֹלאֵהייתהְֵקִריַאתֵַהֶגֶבר292ֵ

ל. ֵַמַגַעתֵַעדֵֶשָהְיָתהֲֵעָזָרהְֵמל ָאהִֵמִיְשָרא 
הראשון.293ֵֵ עלֵשםֵהכרוֵז היהֵ'גביניֵ' כינויֵו

ֵאֵ ֵפרק ֵתמיד ֵמסכת ֵבמשנה ֵראה אך
שאפשרֵלהביןֵשלאֵהממונהֵעלֵהפיסותֵ
היהֵהמכריזֵאלאֵאדםֵאחר,ֵשכןֵאומרתֵ
ֵ'...פעמיםֵשהואֵ]הממונה[ֵ שםֵהמשנה:
באֵמקריאתֵהגברֵאוֵסמוךֵלוֵמלפניוֵאוֵ

ֵמלאחריו...[.
ֵהלויים294ֵֵֵ ֵעמדו ֵעליו ֵהמקום ֵהוא דוכן

אוֵכדיֵֵהתמידֵוֵבשעתֵהקרבתֵקרבןושר
לברךֵברכתֵכהניםֵ)ראהֵרש'יֵקידושיןֵדףֵ

ֵעאֵעמודֵאֵד'הֵלדוכן(.ֵ
ֵוהלויים295ֵֵֵ ֵלעבודתם ֵהכהנים כשעמדו

ֵקרבן ֵבהקרבת ֵוזמרם ,ֵהתמידֵלשירם
יֵהעם,ֵ,ֵעמדוֵגםֵשליחשהואֵקרבןֵציבור

ֵכפיֵ ֵהתמיד ֵלקרבן ֵסמוך הישראלים,
ֵלקרבנוֵ ֵבסמוך ֵעומד ֵיחיד ֵקרבן שבעל

 בשעתֵההקרבה.
הייחוסֵהמשפחתיֵמובאֵעלֵפיֵסנהדרין296ֵֵ

ֵדףֵהֵעמודֵאֵ:ֵ'כיֵהוהֵנחיתֵ]כשירד[ֵרב
בןֵאחותיֵ חייאֵלרביֵ: אמרֵליהֵרבֵי לבבלֵ,
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חסרֵהמתורגמןֵורבֵבניֵהמקום,ֵהיהֵ
במהלךֵדרשתוֵהזכירֵֵשימשֵכמתרגם.

ֵ-ֵ'קריאתֵהגבר'רביֵשילאֵאתֵהמושגֵ
ֵ ֵהייתהֵכשכוונתו ֵשילא ֵרבי של

קריאתֵ'שהמושגֵיתורגםֵעלֵידיֵרבֵל
ֵלֵ,'התרנגול ֵתרגם ֵרב קריאתֵ'אך
ֵ'הגבר ֵלהכרזת ֵהיינו הממונה.ֵֵכהןה,

ֵרב ֵכךֵלשאלת ֵתירגם ֵמדוע ֵשילא י
ֵ–ַאבּובְֵלחריֵֵ'ענהֵרבֵבמשלֵחריף:ֵ

ֵֵזמר, ֵמיניהֵ-לגרדאי ֵמקבלוה ֵ'לא
ֵויציב, ֵחד ֵשקולו ֵהחליל, ֵשפירושו:
ֵמלומדיםֵ ֵאנשים ֵלפני ֵמנגן כשהוא
ֵהמופקיםֵ ֵהצלילים ֵהרי וחשובים

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

יורדֵלבבל...'.ֵרביֵחייאֵנולדֵבבבל,ֵעלהֵ
לארץֵישראלֵעםֵשניֵבניוֵיהודהֵוחזקיהֵ
ֵהתורהֵ ֵלימוד ֵאת ֵמחדש ֵייסדו וכאן

לפיֵהנאמרֵֵ-שנשתכחהֵבפעםֵהשלישיתֵ
ֵ'...שבתחלהֵ ֵא: ֵעמוד ֵכ ֵדף בסוכה
ֵעזרא ֵעלה ֵמישראל ֵתורה ֵכשנשתכחה

ֵחזרהֵונשתכחהֵעלהֵהללמבבלֵ ֵויסדה,
ֵרביֵֵהבבלי ֵעלו ֵונשתכחה ֵחזרה ויסדה,

שלֵ בדורֵו חייאֵחֵי רבֵי ויסדוהֵ' חייאֵובניֵו
רביֵוהיהֵתלמידֵחברֵשלֵרבי.ֵדורםֵהיהֵ
התנאיםֵלאמוראיםֵלכןֵ דורֵהמעברֵשביֵן
רש'יֵבמסכתֵנדהֵדףֵכוֵעמודֵאֵאומר:ֵ

 אמוראֵהוא..'.'...ורביֵחייאֵתנאֵו
ֵאתֵרב297ֵ ֵלאֵהכירו ֵמדוע ֵלהבנתֵהעניין

ֵהאמוראיםֵ ֵמגדולי ֵשהיה למרות
ֵאתֵ ֵנביא ֵהראשון, ֵשבדור הבבליים
הדבריםֵהבאים:ֵשמוֵשלֵרבֵהיהֵאבא,ֵ
ֵ)כמוֵ ֵ'רב' ֵלו ֵקראו ֵכבוד ֵבלשון אך

ישראלֵקראוֵלרביֵיהודהֵהנשיאֵ-שבארץ
ֵלארץ ֵרב ֵכשעלה ֵ ֵהואֵ-'רבנו'(. ישראל

ֵשהיהֵלרבוֵלמדֵתו ֵחייאֵדודו רהֵמרבי
המובהקֵ)מועדֵקטןֵדףֵטזֵעמודֵב(ֵוהיהֵ

החכמיםֵבארץ נמנהֵעםֵ-מחשובֵי ישראלֵ.
ביתֵדינוֵשלֵרביֵ)גיטיןֵדףֵנטֵעמודֵא(ֵ
המובהקֵשלֵרבֵ)חוליןֵ שאףֵהואֵהיהֵרבֵו
דףֵקלזֵעמודֵב(.ֵרבֵכינהֵאתֵרביֵ'רבנוֵ
ֵבזמןֵ ֵב(. ֵעמוד ֵכב ֵדף ֵ)ביצה הקדוש'

ֵלב ֵירד ֵרב ֵסטֵמסוים ֵדף ֵ)כתובות בל

אךֵכאשרֵממנוֵערביםֵהםֵלהםֵמאודֵ,
כמוֵ החלילֵמנגןֵלפניֵאנשיםֵפשוטיםֵ,
ֵלהבחיןֵ ֵביכולתם ֵשאין האורגים
ֵשהחלילֵ ֵהרי ֵהערב, ֵהצליל באיכות
ֵואינוֵ ֵרושם ֵשום ֵעליהם ֵעושה אינו
ֵהתירגוםֵ ֵוהנמשל: ֵבעיניהם, נחשב
שתירגםֵרבֵהתקבלֵעלֵידיֵרביֵחייאֵ

אךֵאותוֵתירגוםֵלאֵרבוֵודודו,ֵהגדולֵ
ֵגד ֵשאינו ֵשילא ֵרבי ֵלפני ולֵהתקבל

ֵמיֵ ֵשילא ֵרבי ֵמשהבין ֵחייא. כרבי
עומדֵלפניוֵביקשוֵבדרךֵכבודֵלשבת,ֵ
ֵרבֵ ֵשל ֵכבודו ֵמפאת ֵיאה ֵלא שכן

.ֵעל297ֵלהיותֵמתורגמנוֵשלֵרביֵשילא

ֵישראלֵ ֵלארץ ֵחזר ֵכך ֵואחר ֵא(, עמוד
ֵרביֵ ֵכשנפטר ֵא(. ֵעמוד ֵד ֵדף )פסחים
)תלמודֵירושלמי,ֵחגיגהֵפרקֵאֵהלכהֵח(,ֵ

ֵ ֵד'תתקע'א, ֵ)בשנת ֵלבבל ֵירד 218ֵשוב
ֵהכירוֵ ֵלא ֵלבבל ֵוכשהגיע לספירתם(,

ֵ ֵהחכמים ֵוכןֵֵ-אותו ֵזה, ֵבעמוד כמובא
במסכתֵשבתֵדףֵקחֵ מובאֵסיפורֵמופלאֵ,

ֵ ֵשמואלעמוד ֵהחכמים ֵעל וקרנאֵֵא,
שנכחוֵבהגיעוֵלבבלֵמארץֵישראלֵושלאֵ
ֵשלפניהםֵחכםֵגדולֵ ֵנוכחו ֵאך הכירוהו,
הלוקהֵבמעיו.ֵשמואל,ֵשהיהֵרופא,ֵפעלֵ
ֵסבלֵ ֵשגרם ֵבאופן ֵאך ֵרב, ֵאת לרפאות
שכלֵמהֵשעושהֵשמואלֵ רבֵלאֵהביֵן לרבֵ.
ומתוךֵשסבלוֵ לרפאֵאותוֵ, הואֵעושהֵכדֵי
היהֵרב,ֵהואֵקיללֵאתֵשמואלֵשלאֵיהיוֵ

ֵבנים ֵבנות.ֵֵ-ֵלו ֵרק ֵלשמואל ֵהיו ואכן
ֵלחברים,ֵ ֵושמואל ֵרב ֵכשהפכו לימים
ֵגדולֵ ֵכבוד ֵנהג ֵרב ֵזו, ֵקללה ובגלל
ֵממנוֵ ֵגדול ֵהיה ֵשרב ֵאף ֵעל בשמואל
ֵושמואלֵ ֵרב ֵא(. ֵעמוד ֵכב ֵדף )כתובות
מכוניםֵ'רבותינוֵשבבבל'ֵ)סנהדריןֵדףֵיזֵ
ֵשרבֵ ֵהסיבה ֵגם ֵשזו ֵדעה ֵיש ֵב(. עמוד

הלךֵנהרדעאֵו-הניחֵלשמואלֵלהיותֵראש
גיטיןֵדףֵ לייסדֵאתֵהישיבהֵבסוראֵ)רש'יֵ,

שנה800ֵֵֵ-וֵעמודֵא(ֵשהתקיימהֵקרובֵל
ֵהיוֵֵ- ֵבסורא ֵהגאונים. ֵתקופת ֵסוף עד

ֵתלמידיוֵ ֵגדולי ֵבין ֵתלמידים. ֵאלפי לרב
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ֵ ֵבפתגם: ֵרב ֵלו ֵהשיב ֵ'כך ַּתַגִריתִֵאי
יה יה,ֵפּוץֵַעְמר  משמעותו:ֵשביטויֵֵ-ֵ'ל 

ֵלצייתֵלמעבידךֵאםֵהינךֵ שכירֵעליך
אפילוֵ,ֵולבצעֵכלֵעבודהֵשיטילֵעליך

ֵ ֵצמר ֵבניפוץ ֵעבודתֵֵ-עבודה שהיא
ֵנשים ,ֵ ֵרב: ֵכיוןֵ...'וכוונת לכן

אמשיךֵשנשכרתיֵלתרגםֵאתֵדרשתךֵ

ֵֵ.'298במלאכתֵהתרגום

 
ֵרבֵ ֵשתשובת ֵאומרים לרביֵֵויש

ֵ'ֵהייתה:ֵשילא ֵַבֹקֶדש ְוֹלאֵַמֲעִלין

לאֵלכןֵ':ֵלומרֵוכוונתֵרבֵ,299'מֹוִריִדין

ֵלתתֵ ֵגבוהֵבתורה, ֵשמעמדי ֵלי, ראוי
ֵלהמשיךֵ ֵממני ֵפחות ֵשהוא למי

ֵיתפרשֵ-ֵולתרגם ֵכגנאיֵֵשמא הדבר

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

היוֵרבֵהונאֵ)שבתֵדףֵקכחֵעמודֵא(ֵורבֵ
ֵורבֵ ֵא(, ֵעמוד ֵפא ֵדף ֵ)קדושין יהודה

ֵחננאלֵ)פסחיםֵדףֵקגֵעמודֵא(.
ֵר298ֵֵ ֵפי ֵעל ֵבחידושיֵכך ֵהמהרש'א, ש'י.

אגדות,ֵמסכתֵיומאֵדףֵכֵעמודֵב:ֵמפרשֵ
'מאחרֵשאתהֵהואֵ שילאֵאמרֵלרבֵ: שרבֵי

ֵהואֵֵרב ֵש'גבר' ֵכפירּוִשי ֵתפרש אל
תרנגול,ֵאלאֵתרגםֵכפירושךֵש'גבר'ֵהואֵ
ֵבמשלֵ ֵרב ֵהשיב ֵזו ֵאמירה ֵעל 'גברא''.
ֵלךֵ ֵשנשכרתי ֵ'כיון ֵהוא: ֵשלו שהנמשל

'.ֵלשוןֵהמהרש'אֵאעמודֵלתרגםֵכפירושך
שם:ֵ'ֵאיֵתגרתֵליהֵפוץֵעמריהֵכו'.ֵעי'ֵ
פרש'יֵובערוךֵפי'ֵנשכרֵעניֵבןֵטוביםֵכו'ֵ
ֵצמרֵלנפץֵונעצבֵהנשכרֵשהגיעֵ ֵלו נתן
ֵהירידהֵבכבודו[ֵ ֵ]ההשפלנ, ֵהפחיתה לזו
והרגישֵבעה'בֵ]בעלֵהבית[ֵוא'לֵהניחהוֵ
והשיבֵלוֵמאחרֵשנשכרֵינפץֵהצמרֵעכ'לֵ

נראהֵלפרשֵהאֵ]עדֵכאןֵלשונו[.ֵולפיֵזהֵ
דקא'לֵדקאמרֵליה,ֵשאומרֵלו[ֵנינחֵמרֵ
ֵמפירושיֵ ֵתניח ֵרב ֵשאתה ֵמאחר היינו
דגברֵהיינוֵתרנגולֵותתרגםֵכפירושךֵגברֵ
ֵכיוןֵ ֵהמשל ֵרב ֵא'ל ֵוע'ז ֵגברא היינו
 שנשכרתיֵלךֵאעמודֵלתרגםֵכפירושך'.

ֵַבֹקֶדשְֵוֹלאֵמֹוִריִדין299ֵ ֵ'ַמֲעִלין ֵתקףֵהכלל '

ֵ.ֵ'לדרשתך

ֵדףֵכאֵעמודֵא

ֵשילא מביאהֵהגמראֵֵגםֵלדעתֵרבי
ֵמסייעת ֵממנהֵֵברייתא ומוכח

ֵהגבר'ש ֵֵ'קריאת קריאתֵ'משמעה
ֵ'התרנגול .ֵ ֵאומרת: היוצאֵ'הברייתא

ֵ,ֵלדרךֵקודםֵקריאתֵהגברֵדמוֵבראשו
ֵיאשיה ֵוישֵֵרבי ֵשִיְשֶנה ֵעד אומר

ֵשישלש ֵעד ֵתרנגולֵֵ,אומרים ובאיזה
ֵ.בתרנגולֵבינוניֵ?אמרו

ֵ
ֵֵ ֵבמקדש ֵנעשו ֵנסים ושנייםֵעשרה

ֵבמציאותבירושלים ֵאולם נעשוֵֵ.
ֵ:300ֵיםֵיותררבֵנסים

יַחְֵבַשרֵַהֹקֶדש .1 ר  ֵ,301לאִֵהִפיָלהִֵאָשהֵמ 

קדשֵ שבקדושהֵקובעֵשבעניינֵי לכלֵענייֵן
אסורֵלרדתֵמרמתֵהקדושהֵאליהֵהגענו,ֵ
ֵאסורֵ ֵהיא: ֵהכלל ֵמשמעות לעניינינו
ֵגדולֵ ֵלא ֵשהוא ֵאחר ֵמתרגם להעמיד

ֵרב ֵכמו ֵומתרגם.ֵֵבתורה ֵעומד שכבר
)ראהֵמנחותֵדףֵצטֵעמודֵאֵכיצדֵנלמדֵ

ֵ ֵש'מעלין' ֵלנו ֵמניין ֵלנוֵמהתורה ומניין
ֵ'שאיןֵמורידין'(.

.ֵרובֵהנסיםֵהמובאיםֵבגמראֵמבוססים300ֵ
ֵה.ֵ ֵמשנה ֵה ֵפרק ֵבאבות ֵהמשנה על
ֵובאופןֵ ֵבסדר ֵמובאים ֵהנסים בגמרא
ֵהנסיםֵ ֵארבעת ֵבמשנה. ֵמהסדר שונה
ֵמספרֵ ֵהוספתי ֵובשאר ֵזהים הראשונים
בסוגרייםֵהמצייןֵאתֵמיקוםֵהנסֵעלֵפיֵ

 הסדרֵֵבמשנה.
ֵהעולותֵוהאיבריםֵהנשרפים301ֵֵ ריחֵבשר

וריחֵקרבנותֵקדשיֵשהוקטרוֵעלֵהמזבח ,ֵ
ֵריחֵ הקדשיםֵשהיהִֵנְצֶלהֵבעזרהֵהפיצו
שאשהֵמעוברתֵיכולהֵלהתאוותֵולאכולֵ

עמודיםֵא פֵב בדֵף מובאֵשמדוברֵ-ממנוֵ. ֵב
ֵלאשהֵ ֵלהיגרם ֵהיכול ֵנפש בפיקוח
מעוברתֵלהפילֵאתֵעוברהֵאםֵלאֵתאכלֵ

ֵשר ֵאליוֵמאכל ֵלהתאוות ֵלה ֵגורם יחו
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עֹוָלם .2 ֵ,302ְֵוֹלאִֵהְסִריַחְֵבַשרֵַהֹקֶדשֵמ 

יתֵ .3 ֵ,303ֵַהִמְטָבַחִיםְוֹלאִֵנְרָאהְֵזבּובְֵבב 
4. ֵ ֵֶקִרי ֵאירע ְֵביֹוםֵֵכהןלְוֹלא ָגדֹול

ֵ,304ֵַהכיפורים

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ֵאתֵ ִֵאָשה ִֵהִפיָלה ֵלא ֵנס, ֵבדרך מאוד.
עוברה,ֵכיֵריחֵהבשרֵבמקדשֵמעולםֵלאֵ
גרםֵלאשהֵהרהֵלהתאוותֵלבשרֵהנצלה.ֵ
)צליֵבשרֵקרבנותֵקדשיֵהקדשיםֵמותרֵ

 באכילהֵרקֵבעזרהֵורקֵלכהנים(.ֵ
ֵהשלמים302ֵֵ ֵימיםֵֵקרבנות ֵלשני נאכלים

ֵבדר ֵאחד. ֵחםֵולילה ֵכשהיה ֵגם ֵנס, ך
לאֵהיהֵהבשרֵמסריחֵבימיםֵאלה.ֵ מאודֵ,
ישֵאומריםֵשהבשרֵלאֵהסריחֵאתֵידיֵ

ֵהכהניםֵשהתעסקוֵבו.ֵ
ֵשיש303ֵֵֵ ֵשל ֵשולחנות ֵהיו ֵלמזבח מצפון

עליהםֵשטפוֵאתֵהחלקיםֵהפנימייםֵשלֵ
ֵהקטרתם.ֵ ֵולפני ֵשחיטתו ֵלאחר הקרבן
ֵשאמורֵ ֵדם ֵזה ֵבאיזור ֵיש ֵטבעי באופן

סֵלאֵהיוֵזבוביםֵלמשוךֵזבובים.ֵבדרךֵנ
 בביתֵהמטבחיים.

הואֵאדםֵשיצאהֵממנוֵשכבתֵ'בעלֵקרי304ֵ 'ֵ
זרעֵ)ברצוןֵאוֵשלאֵברצון(.ֵחכמיםֵלמדוֵ
ממהֵשנאמרֵבספרֵדבריםֵ מהוֵ'בעלֵקריֵ'

י ִיְהֶיָּ֤הְֵבָךִֵ֙אִ֔ישֲֵאֶשֶ֛רֵ-פרקֵכגֵפסוקֵיא:ֵ'ִֵכַֽ
ה-ֹלא ִֵמְקר  ֵָטהֹ֖ור ֵ-ִיְהֶיָּ֥ה ֵוכן למדוֵָלְִ֑יָלה...'

ֵ'אב ֵשאינה ֵטומאתו הטומאה',ֵ-על
ֵ'ראשוןֵ ֵרק ֵאלא ֵוכלים, המטמאתֵאדם
ֵומשקין.ֵ ֵאוכלין ֵרק ֵשמטמא לטומאה'
ֵביוםֵ ֵגדול ֵלכהן ֵקרי ֵהיה ֵלא ֵנס בדרך
ֵ)מהֵשמובאֵבגמראֵוכןֵלעילֵ הכיפורים.
אלםֵהחליףֵכהןֵ בדףֵיבֵעמודֵבֵשיוסףֵבֵן

הפסילהֵלאֵנבעהֵמחמתֵֵ-שנטמאֵֵגדול
 י(.קר

ֵבתהליך305ֵֵֵ ֵתקלה ֵהייתה ֵלא ֵנס בדרך
ֵובהקרבתו ֵהעומר ֵהעומרהפקת הואֵֵ.

עשיריתֵהאיפהֵקמחֵשעורים,ֵמהתבואהֵ
ֵָבלּולֵ ֵשנה, ֵבאותה ֵשצמחה החדשה
אתֵהשעוריםֵלעומרֵהיוֵ בשמןֵ. )מעורבבֵ(

שלֵפסחֵֵקוצריםֵבמוצאיֵיוםֵטובֵראשון
ֵקמחֵ ֵשל ֵסאים ֵשלוש ֵשהפיקה בכמות

ֵאו145.8ֵֵ) ֵביהודה ֵהנודע ֵלשיטת ק'ג
ֵידי74.64ֵֵ ֵעל ֵנאה(. ֵהגר'ח ֵלשיטת ק'ג

ר .5 ֵָבֹעֶמ ְֵפסּול ִֵנְמָצא י305ְֵֵֵוֹלא ּוִבְשּת 

ֵ(7,ֵ)307ּוְבֶלֶחםֵַהָפִנים306ֵַהֶלֶחם

ֵ,308עֹוְמִדיםְֵצפּוִפיםֵּוִמְשַּתֲחִויםְֵרָוִחים .6
(8)ֵֵ

ֵעשרהֵ ֵ)'בשלוש ֵושוב ֵשוב ֵהקמח ניפוי
ֵעישרוןֵ ֵהזו ֵהכמות ֵמכל ֵקיבלו נפות'(

(ֵ ֵמובחר ֵהגר'ח2.488ֵֵאחד ֵלשיטת ק״ג
ֵ ֵאו ֵביום4.3ֵֵנאה ֵהחזו'א(. ֵלשיטת ק'ג

ֵה ֵבניסן ֵעשר ֵזהֵששה ֵמעישרון קטירו
אסורֵלאכולֵמןֵ קומץֵהבלולֵהיטבֵבשמןֵ.
התבואהֵהחדשהֵשלֵאחדֵמחמשתֵמיניֵ
ֵהעומר ֵמנחת ֵהקרבת ֵקודם ֵהדגן,

י 'ִכַֽ ֶאל-שנאמרֵ: ַ֣ןֵ-ָתֹבַ֣אֵּו ָהָאִֶׁ֗רץֲֵאֶשָּ֤רֲֵאִניֵֹ֙נת 
ֵֶאת ֵּוְקַצְרֶּת֖ם ֵֶאת-ָלֶכִ֔ם אֶתָּ֥ם ֵַוֲהב  -ְקִציָרִּ֑ה

אִשָּ֥י ֵר  ֵֶאלֹעֶֶ֛מר ְֵוֶלֶח֩םֵ-תְֵקִציְרֶכ֖ם הכהן:...
ַעד אְכלִֵּׁ֗ו ְוַכְרֶמּ֜לֵֹלַ֣אֵֹתַֽ ֶעֶ֙צםֵַ֙היַֹ֣וםֵַהֶזִ֔הֵ-ְוָקִלֵַ֨י

ֵֶאת ֲֵהִבַ֣יֲאֶכִ֔ם ֵֻחַקָּ֤תֵ-ַעֵ֚ד יֶכִ֑ם ֱֵאֹלה  ָקְרַב֖ן
ֵ)ויקראֵ ם' יֶכַֽ ת  ֵֹמְשֹבַֽ ְֵבֹכ֖ל יֶכִ֔ם ְֵלֹדֹרַ֣ת  עֹוָלם֙
ֵשמיטהֵ ֵבשנת ֵיד(. ֵי, ֵפסוקים ֵכג פרק

ֵ ֵמנחת ֵאת ֵמהתבואהֵהקריבו העומר
החדשהֵשצמחהֵבליֵחרישהֵוזריעהֵאלאֵ
ֵשהתפזרוֵ ֵאו ֵשנשרו ֵמהגרגירים גדלה
ֵנקראיםֵ ֵאלה ֵ)גידולים ֵקודם בקציר
יֵשנהֵשביעיתֵ ָסִפיַח(.ֵעלֵאףֵשגםְֵסִפיח 

ֵשביעית ֵבקדושת ואסורֵֵקדושים
בֵעלֵהיהֵהיתרֵמיוחדֵלהקריֵ-להפסידםֵ
המזבח עודֵֵגבֵי ממנהֵ. אתֵהקומץֵשנקמֵץ

 עלֵהקומץֵראהֵלהלןֵבדףֵכדֵעמודֵא.ֵ
הןֵשתיֵחלותֵשהיוֵמביאיםֵֵשתיֵהלחם306ֵ

ֵחלהֵ ֵכל ֵמנחה. ֵלקרבן ֵהשבועות בחג
עשויהֵמעשיריתֵהאיפהֵסולת.ֵאורךֵכלֵ
ֵרוחבהֵארבעהֵ חלהֵהיהֵשבעהֵטפחים,
טפחיםֵועוביֵהחלהֵבקצותיהֵהיהֵארבעֵ
אצבעות.ֵבדרךֵנסֵלאֵאירעֵבהןֵפסולֵכיֵ
יכוליםֵלהביאֵ לאֵהיֵו אםֵהיהֵקורהֵפסוֵל
ֵשאפייתםֵ ֵמשום ֵאחרים ֵלחם שתי

 אסורהֵביוםֵטוב.
וכךֵלאֵנשארֵהשלחןֵאףֵלאֵשעהֵאחת307ֵֵ

 בלאֵלחם.
בשלושתֵהרגליםֵישראלֵעמדוֵבמקדש308ֵֵ

ֵרב ֵובדוחק ֵאלֵֵבצפיפות ֵהגיעו ואף
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ְֵוֹלאִֵהִזיקֵָנָחשְֵוַעְקָרבֵ .7 נסֵבירושלים:
עֹוָלם,ֵ)ִבירּושֵָ ֵ(9ַלִיםֵמ 

רֹוֵ .8 ְֵוֹלאֵָאַמרֵָאָדםֵַלֲחב  נסֵבירושלים:
 (10ַצרִֵליֵַהָמקֹוםֵֶשָאִליןִֵבירּוָשַלִיםֵ)

יֵ .9 ֲֵעצ  ֵֶשל ש ֵא  ְֵגָשִמים ִֵכבּו ֵֹלא מעולם
 (5),309ֵַהַמֲעָרָכה

ֵֶהָעָשן .10 ֵֶאתֵַעמּוד ,310ְֵוֹלאֵָנְצָחהֵָהרּוַח
(6)ֵ

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ֵהקדשים ֵ)קדש ֵהכפורת ֵבית ֵמאחורי
ֵהיוֵ ֵמשוםֵשבו נקראֵגםֵ'ביתֵהכפורת'
ֵוהכפורת,ֵ ֵהארון ֵראשון ֵבבית נמצאים

בדרךֵנסֵראהֵתר כלֵאדםֵֵ–שיםֵבדףֵטז(ֵ.
ֵ ֵהשכינה ֵמול ֵבמקדש ֵ-שהשתחווה

ֵהרמב'ם ֵברווח. בפירושוֵֵהשתחווה
ֵאחדֵ ֵבעזרה ֵעומדים ֵ'...והיו ֵזו: למשנה
ֵאירעֵ ֵלא ֵההשתחוויה ֵובעת ֵאחר, בצד
להםֵדוחק,ֵולאֵלחצוֵקצתםֵאתֵקצתם,ֵ
במקוםֵההואֵ לרובֵמוראםֵ]מרובֵיראתםֵ[

ֵב ֵהקדוש['. ֵממאמריוֵ]במקום אחד
ֵשלֵ ֵמתימטיים ֵבעניינים העוסקים
ֵמדוייקיםֵ ֵ'ערכים הגמרא,

ֵפרופ'πֵֵֵשל ֵכותב ֵהיהדות' במקורות
ֵלמתימטיקהֵ ֵמהמחלקה ֵצבאן בועז

ֵבר ֵלמצואֵ-באוניברסיטת ֵניתן ...'ֵ אילן:
ֵלידֵאנרגיותֵאוֵ תופעותֵמוזרותֵלפיהן,
ֵגבוהות,ֵ ֵבמהירויות ֵאו ֵגבוהות, מסות

ֵבצ ֵ'מתעקם' ֵהגאומטרי ורהֵהמרחב
ֵה'קבועים'ֵ ֵובפרט משמעותית,
ֵאנלוגי,ֵ ֵבאופן ֵמשתנים. הגאומטרים
ֵ'ניסיםֵ ֵעל ֵלנו ֵמספרים מקורותינו
ֵביתֵ ֵבתחום ֵשהתרחשו גאומטריים'

ֵבמשנה ֵלמשל, )אבותֵֵהמקדש.
מצוייןֵכיֵהמתפלליםֵבביתֵהמקדשֵֵה:ה(

ֵכאשרֵ ֵאולם ֵגדולה, ֵבצפיפות עמדו
ֵ]'עֹוְמִדיםֵ ֵביניהם ֵרווח ֵנוצר השתחוו

ֵבתלמודְֵצפּוִפי ְֵרָוִחים'[. ֵּוִמְשַּתֲחִוים ם
מביאֵרביֵלויֵמסורתֵֵ)מגילהֵי:ב(ֵהבבלי

ֵתופסֵ ֵאינו ֵהקדש ֵארון ֵלפיה מאבותיו,
ֵביתֵ ֵשל ֵהקדשים ֵבקדש ֵכלל מקום
ֵהאלוֵ ֵהתיאורים ֵבין ֵההבדל המקדש.
ֵהקודמתֵ ֵבפיסקה ֵהמתוארות לתופעות
ֵעלֵ ֵמדובר ֵלא ֵשכאן הוא,

ֵקדשאתֵכליֵהחרסֵשבושלֵבהםֵבשרֵ .11
היוֵשובריםֵבעזרהֵושבריםֵֵםיקדשה

ֵברצפתֵ ֵנס ֵבדרך ֵנבלעין ֵהיו אלה
ֵש311ֵֵהעזרה הבשרֵֵשלֵשאריותהכדי

ֵיגרמוֵ ֵלא ֵהכלי ֵדפנות ֵעל שנותר
 .312'נותר'לאיסורֵ

ֵהעוף313ֵֵהמוראה .12 ֵעולת והנוצותֵֵשל

ֵעלֵ ֵאלא ֵגבוהה, אנרגיה/מסה/מהירות
ֵשהֵ'בריכוזֵגבוה''.קדו

ִדיםֵשלאֵהייתהֵתקרהֵבעזרה309ֵֵ ומכאןְֵלמ 
המזבח העציםֵנאמרֵהחיצוןֵמעֵל סוֵג עֵל .ֵ

כלֵהעציםֵ 'ֵ במסכתֵתמידֵדףֵכטֵעמודֵאֵ:
ֵושלֵזית,ֵ כשריןֵלמערכה,ֵחוץֵמשלֵגפן

ֵבמ ֵרגילין: ֵהיו ֵבאלו ֵשלֵאבל רביות
 תאנה,ֵשלֵאגוז,ֵושלֵעץֵשמן'.

למרותֵהרוח,ֵעשןֵאשֵהמערכהֵהיתמר310ֵֵ
למעלהֵוהרוחֵלאֵפיזרהֵאתֵהעשןֵשעלהֵ

בפירושֵהמשנהֵֵמאשֵהמערכה.ֵהרמב'ם
זוֵכותב:ֵ'...ועםֵזהֵלאֵהיהֵהגשםֵמכבהֵ
העולהֵ ולאֵפיזרהֵהרוחֵעמודֵהעשֵן אשוֵ.
ֵהיהֵ ֵההקרבה ֵבעת ֵאלא ֵהקרבנות, מן

 האוירֵנח...'.
311ֵֵ'ֵ נאמרֵבספרֵויקראֵפרקֵוֵפסוקֵכאֵ:

ְּתֻבַשל-ּוְכִלי ִ֑רְֵוִאם-ֶחֶֶ֛רשֲֵאֶשֵָּ֥ר ִבְכִלָּ֤יֵ-בֹ֖וִֵיָשב 
ֵֻבָשִ֔לֵָ ֵעלֵפיְֵנֹחֶ֙שת֙ ִים'. ֵַבָמַֽ הֵּוֹמַרָּ֥קְֵוֻשַט֖ף

ציוויֵזהֵאיןֵדרךֵלהכשירֵכליֵחרסֵשספגֵ
ֵהקדשים ֵקדשי ֵמבשר ֵומשוםֵלתוכו ,

שגםֵאסורֵלהוציאֵבשרֵזהֵחוץֵלעזרה,ֵ
ֵהשבריםֵ ֵובנס ֵבעזרה ֵהכלים ֵאת שברו

ֵה ֵהיעלמות ֵברצפה. ֵגםֵנבלעו שברים
מנעהֵאתֵהצטברותםֵבעזרהֵוגםֵנמנעוֵ
ֵהיהֵ ֵשעלול ֵומעילה ֵ'נותר' מאיסורי
להיגרםֵבגללֵהבשרֵשנשארֵבדפנותֵכליֵ

ֵהחרס.
ֵולא312ֵֵֵ ֵשנותר ֵמהקרבן ֵבשר ֵהוא 'נותר'

ֵלאכילתו,ֵ ֵשנקבע ֵהזמן ֵלאחר נאכל
ֵחייבֵכרת.ֵ-והאוכלוֵ

ֵהֶזֶפקֵמוראה313ֵֵ ֵהנמצאֵֵ,היא ֵשק כעין
בתחתיתֵהוושטֵשלֵהתוריםֵובניֵהיונה.ֵ
הזפקֵמשמשֵלאגירהֵזמניתֵשלֵהמזוןֵעדֵ
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דשןֵהקטורתֵשל314ֵהמחוברותֵאליה ,ֵ
ֵהמנורה ֵודשן ֵהפנימי היוֵֵ-ֵהמזבח

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ֵהזפקֵ ֵ)ביוניםֵמופרשֵמן ֵלקיבה. מעברו
 .חומרֵחלביֵהמשמשֵלהאכלתֵהגוזלים(

לאחרֵשהכהןֵממצהֵאתֵדםֵעוףֵהעולה314ֵֵ
ֵהמזבח ֵקיר ֵעלֵֵעל ֵראשו ֵאת ומקטיר

ִסָּ֥ירֵֶאתהמזבח,ֵהואֵהמשיךֵכנאמר:ֵ -'ְוה 
֙חֵַ֙ ֶָּ֤צלֵַהִמְזב  ֵֻמְרָאתֹ֖וְֵבֹנָצָתִּ֑הְֵוִהְשִלַ֨יְךֵֹאָתּּ֜הֵא 

ֵֶאל ְִ֔דָמה ֵאֵ-ק  ֵפרק ֵ)ויקרא ֶשן' ֵַהָדַֽ ְמקֹ֖ום
ַ֙ח֙',ֵהייתהֵֵ–פסוקֵטז(ֵ ֶָּ֤צלֵַהִמְזב  ושם,ֵ'ֵא 

ֵהסברֵ ֵראה ֵנס. ֵבדרך ֵנבלעת המוראה
ֵבפיס ֵהאחרונה ֵכיצדֵבהערה ֵזו קה

ֵ'תרומתֵ ֵאת ֵשמו ֵבו ֵשהמקום לומדים
ֵאתֵהדשן ֵהשליכו ֵאליו ֵהמקום ֵהוא '

ֵמוראתֵהעוףֵבנוצתה.
רש'יֵבדףֵכֵעמודֵאֵאומר:ֵ'תורמיןֵאת315ֵֵ

...ֵונותנוֵבמזרחוֵשלֵכבשֵונבלעֵהמזבח
שגםֵתרומתֵ רש'ֵי ומשמעֵלפֵי במקומו...'ֵ.

ֵ-שלֵהמזבחֵהחיצוןֵהייתהֵנבלעתֵֵהדשן
עלֵאףֵשתרומתֵהדשןֵאינהֵמוזכרתֵביןֵ

 הנבלעין.ֵ
ְֵוִהְשִלַ֨יְך316ֵֵֵ ...'ֵ ֵהפסוק ֵפשט ֵלפי אומנם

ַ֙ח֙ ֶָּ֤צלֵַהִמְזב  ְִ֔דָמהֵֶאלֵֹאָתּּ֜הֵא  ֶשן'ֵ-ק  ְמקֹ֖וםֵַהָדַֽ
היהֵלהביןֵ אפשֵר )ויקראֵפרקֵאֵפסוקֵטזֵ(
שהיהֵצריךֵלהשליךֵאתֵהמוראהֵלמזרחוֵ

ַ֙ח֙',ֵאךֵֵשלֵהמזבח ֶָּ֤צלֵַהִמְזב  לפיֵשנאמרֵ'א 
ֵש ֵלימדונו ֵהואֵ-חז'ל ַ֙ח֙' ֵַהִמְזב  ֶָּ֤צל ֵא  '

ֵאתֵ'תרומתֵהדשן ֵשמו ֵואלֵהמקוםֵבו '
ֵהעוףֵ ֵמוראת ֵאת ֵהשליכו ֵזה מקום
בנוצתה,ֵועודֵלימדונוֵשמקוםֵזהֵנמצאֵ
עלֵרצפתֵהעזרהֵבמרחקֵשלושהֵטפחיםֵ
ֵעשריםֵ ֵובריחוק ֵהמזבח ֵלכבש ממזרח
ואחתֵאמותֵמהמזבחֵעצמו.ֵלהלןֵעיקרוֵ

ֵשלֵהלימוד:
 .ֵנמצאֵבדרוםֵהמזבחֵהמזבחֵֶכֶבש .א
ֵ .ב ֵשל ֵהדרומיֵֵהכבשאורכו מהקיר

ֵקרקעֵהעזרה,ֵשלֵהמזבח ֵלאורך ,
הואֵשלושיםֵואחתֵאמותֵ)הלימודֵ
ֵומסועףֵ ֵמורכב ֵהכבש ֵמידות על

ֵרב ֵנתוניםֵבמקומות ֵפי ֵעל ים(.
אלהֵועלֵפיֵהמשנהֵבמסכתֵתמידֵ
ֵאתֵ ֵהמתארת ֵא, ֵפרק סוף

ֵנס ֵבדרך ֵבמקומן ממזרח315ֵֵֵנבלעין

 ֵ.316ֵלכבשֵהמזבח

ֵבמהלךֵ ֵהכהן ֵשעשה הפעולות
ֵפיֵ'תרומתֵהדשןעבודתֵ ֵעל ֵוכן ,'

הדיוןֵעלֵמשנהֵזוֵבמסכתֵזבחיםֵ
לחשבֵאתֵ ניתֵן סוףֵדףֵסבֵעמודֵבֵ,

ַ֙ח֙ ֶָּ֤צלֵַהִמְזב  ֵ':'ֵא 
המשנהֵשםֵאומרת:ֵ'...ָנַטלֵַמְחַּתתֵ .ג

ֵּוִפָנהֵ ַח, ֵַהִמְזב  ְֵלֹראש ְֵוָעָלה ַהֶכֶסף
ֵָחָתהִֵמןֵ יָלְך, יָלְךְֵוה  ֶאתֵַהֶגָחִליםֵה 
ִֵהִגיַעֵ ְֵוָיַרד. ֵַהְפִניִמיֹות, ַהְמֻאָכלֹות
ֵָהַלְךֵ ֵַלָצפֹון, ֵָפָניו ֵָהַפְך ָלִרְצָפה,

ָצַברְֵלִמְזָרחֹוֵֶשלֵֶכֶבשְֵכֶעֶשרֵ ַאמֹותֵ.
ֵָהִרְצָפהֵָרחֹוקֵ י ֶאתֵַהֶגָחִליםֵַעלֵַגב 
ֵָמקֹוםֵ ְֵטָפִחים, ְֵשלָשה ֵַהֶכֶבש ִמן
ַחֵ ֶשנֹוְתִניןֵֻמְראֹותֵָהעֹוףְֵוִדשּוןִֵמְזב 

ֵַהְפִניִמיְֵוַהְמנֹוָרה'.ֵ
ֵכאמורֵהכבשֵנמצאֵבדרוםֵהמזבח .ד

ֵבמשנהֵ ֵהמוזכרת ֵהירידה ולכן
ֵכ ֵבכבשֵנעשית ֵהיורד ֵהכהן שפני

ֵלרצפתֵ ֵהגיעו ֵעד ֵדרומה מופנים
ִֵלְצפֹוןֵ ֵפונה ֵהוא ֵעתה העזרה,
ֵלעברֵ ֵאמות ֵעשר ֵוהולך העזרה
ֵוכךֵ ֵהמזבח, ֵשל ֵהדרומי הקיר
לאחרֵהליכהֵשלֵעשרֵאמותֵהכהןֵ
ֵמקירֵ ֵאמות ֵואחת ֵעשרים נמצא

ֵ ֵהואֵֵ(21=31-10)המזבח ועדיין
שלֵהכבשֵ המזרחֵי ָשםֵ'ָצַברֵֵ-בצדֵו

ֵָהִרְצָפהֵָרחֹוקֵֶאתֵַהֶגחֵָ י ִליםֵַעלֵַגב 
ִֵמןֵַהֶכֶבשְֵשלָשהְֵטָפִחים'.ֵ

ֵמגדירֵ .ה ֵהמשנה ֵשל המשכה
ַ֙ח֙ ֵַהִמְזב  ֶָּ֤צל ֵ'א  ֵמהו ֵ'ֵבמדוייק :'

ֶשנֹוְתִניןֵֻמְראֹותֵָהעֹוףְֵוִדשּוןֵֵָמקֹום
ֵלסיכום:ֵ ְֵוַהְמנֹוָרה'. ֵַהְפִניִמי ַח ִמְזב 

'ֵמקוםֵבוֵשמוֵאתֵ'תרומתֵהדשןה
ֵאתֵ ֵהשליכו ֵאליו ֵהמקום הוא
ֵזהֵ ֵומקום ֵבנוצתה ֵהעוף מוראת
ֵבמרחקֵ ֵהעזרה ֵרצפת ֵעל נמצא
ֵלכבשֵ ֵממזרח ֵטפחים שלושה

ֵואחתֵֵהמזבח ֵעשרים ובריחוק
ֵאמותֵמהמזבחֵעצמו.
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ֵדףֵכאֵעמודֵב

ֵנוספיםֵשהיוֵבמקדש:ֵֵנסים

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ֵהפנים'317ֵֵ ֵ'לחם ֵשתיםֵ בשם נקראות
ֵע ֵבכל ֵשנאפו ֵהחלות ֵשבתֵעשרה רב

ֵאתֵ ֵעורכים ֵהיו ֵהכהנים ֵסולת. מקמח
ֵעלֵ ֵשוות ֵקבוצות ֵבשתי ֵהפנים לחם
הצדדיםֵהניחוֵ הזהבֵבהיכלֵומשנֵי שולחֵן

בעלֵריחֵֵשתיֵקעריותֵ)בזיכין(ֵשבהןֵָשָרף
ֵנוזלֵ ֵהוא ֵ)השרף ֵלבונה ֵהנקרא נעים
סמיךֵמאודֵהמופרשֵמהקליפהֵהחיצוניתֵ
ֵהפני ֵלחם ֵנס ֵמסוימים(. ֵצמחים םֵשל

ֵעדֵ ֵ)'סידורו'( ֵטרי ֵנשאר ֵשהלחם היה
ֵהבאהֵ ֵהשבת ֵשל ֵמוסף ֵהקרבת אחר

אֵפרקֵכאֵֵ)סילוקו'(.ֵנאמרֵבספרֵשמואל
ֵַוִיֶּתן ָהָיהֵ-לֹוֵהכהןֵֹקֶדשִֵכיֵֹלא-פסוקֵז:ֵ'
י ִֵכַֽ ֵֶלֶחם ּוָסִריםֵ-ִאם-ָשם ֵַהמַֽ ֵַהָפִנים ֶלֶחם

ֹו'ִמִלְפנ יֵה'ֵָלשּוםֵֶלֶחםֵֹחםְֵביֹוםֵהִֵ ֵָלְקחַֽ
הגמראֵדנהֵבדףֵעבֵֵעלֵהארוןֵותבניתו318ֵ

 ב.-עמודיםֵא
במקדשֵֵעלֵהבנתֵמהותוֵשלֵנסֵהארון319ֵ

ֵרוחבֵכלֵקדשֵהקדשיםשלמה ֵמכותלֵ: ,
ֵעמדֵ ֵוהארון ֵאמות ֵעשרים ֵהיה לכותל,
באמצעֵקדשֵהקדשיםֵ)עלֵפיֵרש'יֵכאן,ֵ
ֵכשמדדוֵ ֵעמד(. ֵהיכן ֵנוספות ֵדעות ויש
ֵלכותלֵ ֵהארון, ֵשל ֵצד ֵמכל אתֵהמרחק
הסמוךֵלצדֵזה,ֵהיהֵהמרחקֵעשרֵאמות.ֵ
ֵ)מימד(,ֵ ֵמידה ֵהייתה ֵלא ֵשלארון יוצא,
ֵנכללהֵ ֵלא ֵהארון ֵשל ֵמידתו כלומר,

ֵאתֵההסברֵלכךֵבמידותֵקדשֵהקדש ים.
ניתןֵלמצואֵבספרֵשמותֵפרקֵכהֵפסוקֵ
ְֵוִדַבְרִּתַ֨יֵ ֵָש֒ם ְֵלָך֘ ְֵונֹוַעְדִּתַ֣י ֵשםֵנאמר: כב,
ַ֣יֵַהְכֻרִבִ֔יםֲֵאֶש֖רֵ יןְֵ֙שנ  ַעַ֣לֵַהַכֹפִֶׁ֗רתִֵמב  מ  ִאְּתָךֵּ֜
ַ֣תֵָכל־ֲאֶשֶ֧רֲֵאַצֶּוֶ֛הֵאֹוְתָ֖ךֵ ֻדִ֑תֵא  ֵָהע  ַעל־ֲארַֹ֣ון

ֵב ל. ִֵיְשָרא ַֽ ָּ֥י ֵמפורשֵֶאל־ְבנ  ֵזה פסוק
שמקומהֵשלֵהשכינהֵהיהֵעלֵהארוןֵועלֵ
הכרובים,ֵולכןֵמובןֵמדועֵלאֵחלוֵעליהםֵ
ֵשאנוֵ ֵ)כפי ֵּו'מידה' ֵ'מקום' ֵכמו מושגים
ֵאוֵ ֵבמישור ֵאחרים, ֵמגופים מכירים
ֵאורך,ֵ ֵכגון, ֵלמדידה ֵהניתנים במרחב,
רוחב,ֵגובה,ֵעומק,ֵעוביֵוכדו'(.ֵבשלושהֵ

ֵ,317ֵלחםֵהפניםֵסלוקוֵכסדורו .א

ֵֵ,אינוֵמןֵהמדה318ֵארוןהמקוםֵ .ב

 ֵ.319כרוביםֵבנסֵהיוֵעומדין .ג

ֵרבי ֵשל ֵמאמרו ֵמופיע ֵבגמרא ֵמקומות
לוי:ֵכאןֵבמסכתֵיומא,ֵבמסכתֵמגילהֵדףֵ
ֵצטֵ ֵדף ֵבתרא ֵבבא ֵּובמסכת ֵב ֵעמוד י
עמודֵא,ֵכאןֵובמגילהֵרביֵלויֵמתארֵאתֵ
ֵנסֵ ֵעל ֵהלימוד ֵעיקר ֵואילו ֵהארון נס
ֵאמוראיםֵ ֵבשם ֵגם ֵמופיע הכרובים

ֵנוספיםֵבבבאֵבתרא.ֵ
ֵבשלושתֵ ֵלוי ֵרבי ֵדברי ֵמובאים להלן

ֵהמקומותֵהאלהֵ:
רֵרביֵלוי:ֵדברֵמגילהֵדףֵיֵעמודֵב:ֵ'ואמ .א

זהֵמסורתֵבידינוֵמאבותינו:ֵמקוםֵארוןֵ
ֵארוןֵ ֵהכי: ֵנמי ֵתניא ֵהמדה. ֵמן אינו
שעשהֵמשהֵישֵלוֵעשרֵאמותֵלכלֵרוח,ֵ
ַ֣יֵ ְֵוִלְפנ  ֵכ( ֵפסוק ֵו ֵפרק ֵא ֵ)מלכים וכתיב
ֵכנףֵ ֵוכתיב ֵֹאֶּ֜רְך, ֵַאָמַ֨ה ֵֶעְשִרי֩ם ַהְדִבֶ֡יר
ֵהכרובֵ ֵוכנף ֵאמות ֵעשר ֵהאחד הכרוב

גופיהֵהיכאֵהוהֵֵהאחדֵעשרֵאמות,ֵארון
ֵעומד?'[ֵ ֵהיה ֵהיכן ֵעצמו ֵ]'הארון קאי?
ֵאלאֵלאוֵשמעֵמינה:ֵבנסֵהיהֵעומד'.ֵ

ֵ'דאמרֵרביֵ .ב בבאֵבתראֵדףֵצטֵעמודֵא:
לוי,ֵואיתימאֵרביֵיוחנן,ֵדברֵזהֵמסורתֵ
ֵוכרוביםֵ ֵארון ֵמקום ֵמאבותינו: בידינו
ֵארוןֵ ֵהכי: ֵנמי ֵתניא ֵהמדה. ֵמן אינו
ֵשעשהֵמשה,ֵישֵלוֵריוחֵעשרֵאמותֵלכל
ֵשמואל ֵאמר ֵרבנאי ֵאמר ֵורוח. :ֵרוח
ַ֣שֵ ְֵוָחמ  ֵשנאמר: ֵעומדין, ֵהן ֵבנס כרובים
ַ֣שֵַאמִֹ֔ותְֵכַנָּ֥ףֵ ֶאָחִ֔תְֵוָחמ  ַאמִֹׁ֗ותְֵכַנָּ֤ףֵַהְכרּובֵָ֙הַֽ
ִנִ֑יתֵֶעֶַ֣שרֵַאמִֹ֔ותִֵמְקצָֹּ֥ותְֵכָנָפ֖יוֵ ַהְכרּ֖ובֵַהש 
ֵפסוקֵ ֵ)מלכיםֵאֵפרקֵו יו ְוַעד־ְקצָֹּ֥ותְֵכָנָפַֽ
כד(,ֵגופייהוֵהיכאֵהווֵקיימי?ֵאלאֵשמעֵ

ֵמינה:ֵבנסֵהןֵעומדין'.ֵ
ֵלוי:ֵ .ג ֵרבי ֵ'והאמר ֵא: ֵעמוד ֵכא ֵדף יומא

ֵמקוםֵ ֵמאבותינו, דברֵזהֵמסורתֵבידינו
ֵאמרֵ ֵרבנאי ֵואמר ֵהמדה. ֵמן ֵאינו ארון

!'.ֵרד'קֵ:ֵכרוביםֵבנסֵהיוֵעומדיןשמואל
ֵפר ֵא ֵבד'הֵבמלכים ֵכותב ֵח ֵפסוק ֵח ק

ֵכיֵ ֵלומר ֵצריך ֵ'..ואין ֵהבדים: 'ויאריכו
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ֵֵפי-על-אף ֵהמזבחשאש ֵעל מןֵֵיורדת
ֵ ֵשנעשתהֵֵמצווההשמים ֵאש להביא

ֵ..320בידיֵאדם

ֵ
ֵדברי ֵראשוןֵחמישה ֵבבית ֵהיו ם

ֵואלוֵהם:ֵֵוחסרוֵבביתֵשני

ֵֵ;321ֵארון,ֵכפורתֵוכרובים .א
ֵֵאשֵמןֵהשמים .ב
322ֵֵשכינהה .ג

323ֵֵקדשרוחֵה .ד

 .324אוריםֵותומים .ה

ֵדרןֵעלךֵפרקֵשבעתֵימיםה

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

המדהֵובנסֵהיהֵעומדֵ מֵן אינֵו מקוםֵארוֵן
ֵכנפיֵֵ- ֵתחת ֵהיה ֵהמדה ֵבתוך שהרי

ֵהיהֵ ֵולא ֵאמה ֵעשרים ֵבתוך הכרובים
ֵרביֵ ֵ)הרד'ק, ֵרוח' ֵלכל ֵאמה ֵעשר ממנו

ֵקמחי ֵשבפרובנסֵדוד ֵבנרבונה ֵנולד ,
ֵד'א ֵבשנת ֵ]ֵבערך ֵונפטר1160ֵתתק'כ ,]
55ֵ-[.ֵהרד'קֵנולדֵכ1235בשנתֵתתקצ'הֵ]

ֵמחשוביֵ ֵוהוא ֵרש'י ֵפטירת ֵאחרי שנה
מפרשיֵהתנ'ך(.ֵגםֵ'בעלֵהתוספות',ֵהואֵ
ֵכ ֵ)חי ֵליב ֵב'ר ֵב'רֵאשר ֵאריהֵליב ֵ-רבי

ֵבספרו530ֵֵ ֵכותב ֵהרד'ק(, ֵאחרי שנה
דבריםֵדומיםֵעלֵמסכתֵמגילהֵ אבןֵ' 'טורֵי

ֵש ֵבין ֵומסביר, ֵב, ֵעמוד ֵי ֵדבריוֵדף אר
ֵשם:ֵ

תוצאתֵהחישובֵשלֵאורךֵכנפיֵהכרוביםֵ .א
ֵקדשֵהקדשים אינםֵֵוהשוואתםֵלמימדי

ֵב.ֵ ֵהמידה, ֵמן ֵאינו ֵשהארון הגורם
המופיעֵבשיבושֵֵ-הלימודֵאינוֵמהפסוקֵ

ֵ ֵמגילה ֵישֵֵ-במסכת ֵג. ֵמברייתא, אלא
ֵשיבושֵבגרסאות,ֵועייןֵשםֵעוד.

'ְוְָ֠נְתנּו320ֵ נלמדֵמהפסוקֵ: ֶ֛ןֵֵכֵך ַהֹכה  ַאֲהֹרֵֶ֧ן ֵַ֨י ְבנ 
ֵַעל ֖ש ֵַעל-א  ִצ֖ים ֵע  ְֵוָעְרכָּּ֥ו ִַ֑ח ש'.ֵ-ַהִמְזב  ָהא ַֽ

ֵשנדבֵ ֵא ֵעמוד ֵנג ֵבדף ֵלהלן וראה
ֵלפניֵ ֵהלכה ֵמשוםֵשהורו ואביהואֵמתו

פסוקֵזהֵנכון.ֵֵ-משהֵרבםֵ  עלֵאףֵשפירשֵו
הכפורתֵוהכרובים321ֵ נכלליםֵכ'דבר'ֵֵהארוֵן

ֵהקדשיםֵ ֵבקדש ֵהימצאם ֵמשום אחד
וראהֵבגמראֵ 'כוליהֵחדאֵמילתא'(ֵ, )רש'יֵ:

 דףֵנבֵעמודֵב.
שהראשוןֵֵשלושהֵמחנותֵהיוֵבירושלים322ֵ

'ֵהכוללֵאתֵקדשֵבהםֵהיהֵ'מחנהֵשכינה
ֵהקדשים ֵואת ֵההיכל ֵאת העזרה,ֵ,

ראהֵפירוטֵובמקוםֵזהֵלאֵשרתהֵשכינה .ֵ
 המחנותֵבדףֵסאֵעמודֵבֵלהלן.

'ורוחֵהקדשֵלאֵהייתהֵבנביאיםֵמשנת323ֵֵ
ֵשתיםֵלדריושֵואילך'ֵ)רש'י(.ֵ

ישֵדעהֵשחסרוןֵהאוריםֵותומיםֵבבית324ֵֵ
שניֵהיהֵחסרוןֵרוחניֵולאֵגשמי:ֵהאוריםֵ
ותומיםֵאכןֵהיוֵגםֵבביתֵשניֵאךֵמשוםֵ

נחשבוֵֵהשיבוֵלשאלותֵהכהןֵהגדולֵשלא
ֵ'ואוריםֵ ֵד'ה ֵ)תוספות ֵשאינם כמי
ֵקלףֵ ֵהם ֵותומים ֵהאורים ותומים'(.

ֵהמפורש ֵשם ֵכתוב ֵהאוריםֵשעליו .
ֵאותוֵ ֵהחושן ֵבתוך ֵנתונים ֵהיו ותומים
ֵבגדיֵ ֵמשמונת ֵכאחד ֵהגדול ֵהכהן לבש

חייבֵללבושֵבשעהֵששאלֵשהיהֵֵהכהונה
לביתֵהדיןֵ אֵו בהםֵשאלותֵהנוגעותֵלמלֵך

ֵהגדולֵאוֵלציבור.
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ֵכחֵ-פרקֵשני:ֵָבִראשֹוָנה,ֵדפיםֵכבֵ
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 פרקֵשני

 ָבִראשֹוָנה
 כחֵ-דפיםֵכבֵ
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כדיֵלזכותֵֵ-ֵֹנַהגֵתחרותֵריצתֵהכהנים

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ֵהמיועד325ֵֵֵ ֵמשופע ֵגשר ֵכעין ֵהוא ַהֶכֶבש
ֵאלֵ ֵהנמוך ֵמהמקום ֵולירידה לעלייה

השימושֵ במדרגותֵלמזבחֵהגבוהֵוההיפךֵ.
ֵמהתורה ְֵבַמעֲֵנאסר א־ַתֲעֶלָּ֥ה ֵ'ְוֹלַֽ ל־: ֵַעַֽ ֹ֖לת

יוֵ' א־ִתָגֶלָּ֥הֵֶעְרָוְתָךֵָ֖עָלַֽ ֲאֶשֶ֛רֵֹלַֽ )שמותִֵמְזְבִחִֵ֑י
ראהֵ'תרשיםֵכלליֵשלֵפרקֵכֵפסוקֵכג(.ֵ

 'ֵבדףֵנטֵעמודֵא.החיצוןֵהמזבח
להלןֵבדףֵכגֵעמודֵאֵמובאֵעודֵמקרה,326ֵֵ

ֵהכהניםֵ ֵריצת ֵבזמן ֵשקרה ֵיותר, חמור
ֵשרצוֵלזכותֵבתרומתֵהדשן.

 גורל,ֵהגרלה.327ֵ
'ֵהיהֵראשוןֵמביןֵהפיסֵל'תרומתֵהדשן328ֵ

ֵיום.ֵ ֵבכל ֵנערכים ֵשהיו ֵפיסות ארבעה
לדעתֵרמב'ןֵהפיסֵהראשוןֵנערךֵגםֵביוםֵ

תֵהדשןֵהכיפוריםֵמשוםֵשעבודתֵתרומ
ֵהכהןֵ ֵחייב ֵלא ֵשבה ֵלילה ֵעבודת היא

ֵהרמב'םהגדול ֵ'ארבעהֵֵ. ֵמזכיר אינו
ֵהכיפורים ֵיום ֵעבודת ֵבהלכות ֵפיסות'
)פרקֵד(ֵאלאֵרקֵאתֵהפיסֵהראשון:ֵ'סדרֵ
ֵכחצותֵ כלֵהמעשיםֵשביוםֵזהֵכךֵהוא:

ֵהד ֵלתרומת ֵמפיסין ֵומסדריןֵהלילה שן,
ֵאתֵהמזבח כדרךֵֵאתֵהמערכהֵומדשנין

ֵהדשן ֵ'תרומת הוחלףֵֵ–328ֵֵ'בעבודת

לאחרֵשאחדֵהכהניםֵשברֵאתְֵֵבַפִיס

ֵ.329רגלוֵבתחרותֵכזו

ֵשעושיןֵבכלֵיום'.
329ֵֵֵ ֵעלֵֵ–ָבִראשֹוָנה ֵהפיס ֵהנהגת לפני

ֵ-תרומת ֵשעבדוֵֵ–הדשן ֵהכהנים כל
במקדשֵבאותהֵמשמרת,ֵושברצונםֵהיהֵ

ֵבתרומת ֵכבשֵ-לזכות ֵמול ֵנעמדו הדשן,
ֵבמעלהֵֵהמזבח ֵבריצה ֵביניהם והתחרו
ֵ ֵשלושיםֵכבש ֵהיה ֵשאורכו המזבח

ֵמטרים(.ֵ ֵעשר ֵ)כששה ֵאמות ושתיים
ֵהאמותֵ ֵארבע ֵלתחום ֵשהגיע הראשון
העליונותֵשלֵכבשֵהמזבחֵזכהֵבתרומתֵ
ֵלתחוםֵ ֵהגיעו ֵמאחד ֵיותר ֵאם הדשן.
ֵביניהםֵ ֵנערכה ֵהעליונות ֵהאמות ארבע
עובדיהֵמברטנוראֵמסכתֵ וכךֵרבֵי הגרלהֵ.

אופןֵהגרלהֵזו:ֵ'ֵֵיומאֵפרקֵבֵמתארֵאת
ונהֵעלֵהפיסותֵאומרֵלכולםֵהצביעוֵהממ

אצבעותיכםֵכלֵאחדֵיראהֵ כלומרֵהוציאֵו
ֵאנשיםֵ ֵלמנות ֵשאסור ֵמפני אצבעו,
ֵלהוציאֵ ֵהוצרכו ֵלפיכך מישראל
ֵולאֵ ֵהאצבעות ֵשימנו ֵכדי האצבעות
האנשים.ֵוכיצדֵעושיםֵמקיפיםֵועומדיםֵ
ֵמצנפת ֵונוטל ֵבא ֵוהממונה ֵבעגולה

 

ֵמשנה:
ם.ֵ ַח,ֵּתֹור  ֵָבִראשֹוָנה,ֵָכלִֵמיֵֶשרֹוֶצהִֵלְתֹרםֵֶאתֵַהִמְזב 

ֵ ֵַבֶכֶבשּוִבְזַמן ְֵועֹוִלין ֵָרִצין ְֵמֻרִבין, ן ְֵבַאְרַבעֵַאמֹות325ֵֵֶשה  רֹו םֵֶאתֲֵחב  ְוָכלֵַהקֹוד 
ֵָזָכה.

ןֵמֹוִציִאין?ֵַאַחתֵאֹוֵ רֵָלֶהםֵַהְצִביעּו!ֵּוָמהֵה  יֶהםֵָשִוין,ֵַהְמֻמֶנהֵאֹומ  ְוִאםֵָהיּוְֵשנ 
יןֵמֹוִציִאיןֲֵאגָֻדלֵַבִמְקָדש:ֵ ְֵשַּתִים,ְֵוא 

רֹו,ְֵוָנַפלֵמֵַ ֶהןֵֶאתֲֵחב  יֶהםֵָשִויןְֵוָרִציןְֵועֹוִליןֵַבֶכֶבש,ְֵוָדַחףֵֶאָחדֵמ  ֲעֶשהֵֶשָהיּוְֵשנ 
ִֵהְתִקינּוֵֶשֹּלאְֵיהּו326ְֵוִנְשְבָרהֵַרְגלוֵֹ ֵַסָכָנה, י ִֵליד  ֵֶשָבִאין יתִֵדין ֵב  ֵֶשָראּו יָון ְֵוכ  .

ַחֵֶאָלאְֵבַפִיס ֵֵ.327תֹוְרִמיןֵֶאתֵַהִמְזב 
ְֵוֶזהֵַהַפִיסֵָהִראשֹון.ֵ-ֵַאְרָבָעהְֵפָיסֹותֵָהיּוֵָשם
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ֵאתֵ'ֵ ֵהמונה ֵכל ֵאלעזר: ֵרבי אמר
ֵבלאו ֵעובר ָהָיהֵישראל ְֵוַֽ ֵשנאמר ,

א־ לְֵֵ֚כחַֹ֣ולֵַהָיִ֔םֲֵאֶשָּ֥רֵֹלַֽ י־ִיְשָרא  ִמְסַפָּ֤רְֵבנ ַֽ

ִ֑ר ֵרב330ִיַמ֖דְֵוֹלַ֣אִֵיָספ  נחמןֵברֵיצחקֵֵ,

ֵשנאמר ֵלאוין ֵבשני ֵעובר לאֵ'ֵו:אמר

ֵֵ.331'ימדֵולאֵיספר

ֵאםֵישראלֵעושיםֵרצונוֵשלֵמקוםֵ

ד[ֵולאֵייספ332ֵמספרם ֵר''לאֵימדֵ]ִיָמד 

ֵלאֵבאיכותֵולאֵבכמות.–
ֵ

ֵ ֵאחתֵֵהמלךשאול ֵבעבירה נכשל
ֵמלכותו ֵובאובדן ֵבמיתה ֵונענש
ֵולאֵ ֵחטאים ֵבכמה ֵחטא ֵדוד ואילו

ֵ ֵשאול ֵשל ֵכעונשו משוםֵֵ–נענש

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ֵ ֵוממנו ֵמהם ֵאחד ֵשל הפיסֵמראשו
ֵאצבעוֵ ֵאחד ֵכל ֵומוציא ֵלמנות מתחיל
והממונהֵמוציאֵמפיוֵסךֵומנין,ֵאוֵמאה,ֵ
ֵשםֵ ֵשיש ֵממה ֵיותר ֵהרבה ֵששים, או
כהנים,ֵואומרֵמיֵשיכלהֵחשבוןֵזהֵאצלוֵ
יזכה.ֵומתחילֵלמנותֵמזהֵשנטלֵמראשוֵ
ֵוסובבֵוהולךֵומונהֵהאצבעותֵ המצנפת,
וחוזרֵחלילהֵעדֵסוףֵהמנין,ֵומיֵשהמניןֵ

 .הזוכה'כלהֵבוֵהואֵ
ְכחַֹ֣ולֵַהָיִ֔םֲֵאֶשָּ֥ר330ֵֵ לֵֵ֚ י־ִיְשָרא  ָהָיהִֵמְסַפָּ֤רְֵבנ ַֽ 'ְֵוַֽ

ֲֵאֶשר־ ִֵבְמקִֹ֞ום ָהָיה ְֵוַֽ ִ֑ר ִֵיָספ  ְֵוֹלַ֣א א־ִיַמ֖ד ֹלַֽ
ָּ֥יֵ ְֵבנ  ָּ֥רֵָלֶה֖ם ֵַאֶּתִ֔םֵי ָאמ  א־ַעִמַ֣י ֵֹלַֽ ָּ֤רֵָלֶהםֵ֚ י ָאמ 

י'ֵ)הושעֵפרקֵבֵפסוקֵא(. ל־ָחַֽ ֵא ַֽ
א־ִיַמ֖דְֵוֹלַ֣א331ֵֵ גםֵלרביֵאלעזרֵהדורשֵאתֵ'ֹלַֽ

ִ֑ר'ֵכלאוֵאחדֵוגםֵלרבֵנחמןֵהדורשוֵ ִיָספ 
ֵ ֵלאוין: 1ֵכשני א־ִיַמ֖ד ֵֹלַֽ .2ֵ ִ֑ר ִֵיָספ  ְֵוֹלַ֣א .–ֵ

ֵלדברֵ ֵאפילו ֵישראלים ֵלספור אסור
 מצווה.

ֵרוחני.-ערכםֵהסגולי332ֵ
הכוונהֵלומרֵשדודֵהמלךֵהיהֵניןֵלרות333ֵֵ

ֵ ֵזה ֵומצד ֵשהתגיירה, לדודֵהמואביה
ֵהמלךֵלאֵהיהֵייחוסֵמשפחתי.

ֵה'ֵשאולֵחטאֵש ֵוכלפי ֵמלכותו כלפי
ֵתשובה,כמלך ֵעליהם ֵשאין ֵחטאים ,ֵ

ֵ ֵהמלךואילו ֵתשובהֵֵדוד עשה
ֵחטאימ ֵלהיכשלם ֵעלול ֵאדם ֵשכל

ֵֵבהםֵולאֵמצדֵהיותוֵמלך.
ֵ
הונא:ֵֵאמרֵרבֵ-ֵָשָנ֖הֵָשאַּ֣ולְֵבָמְלכִ֑וֵֹ-ֶבןֵ

ֵאלאֵ ֵשנהֵממש, ֵלאֵבן ֵשנה' ֵ–כ'בן
ֵחטא.ֵַטַעםֵשלאֵָטַעם

ֵ
המלךֵלאֵהיהֵייחוסֵדודֵעלֵאףֵשלֵ

שאולֵ.ֵמלכותוהתארכה333ֵֵמשפחתי

ֵֵהמלך ֵדופי ֵהיה בייחוסוֵשלא

ֵמשום334ֵהתקצרהֵמלכותוֵהמשפחתי

איןֵמעמידיןֵפרנסֵעלֵהציבורֵאלאֵ'ש
ֵ ֵכן ֵלֹוֵאם ְֵּתלּוָיה ְֵשָרִצים ֵֶשל ֻקָפה

ֲאחֹוָריו .335'מ 

ֵהייתה334ֵֵֵ ֵשאול ֵשל ֵמלכותו ֵתקופת כל
ֵֶבן 'ֵ ַ֣יֵ-שנתיים: ֵּוְשּת  ְֵבָמְלכִֹ֑ו ֵָשאַּ֣ול ָשָנ֖ה
ל'ֵ)שמואל-ָשִנִ֔יםֵָמַלְ֖ךֵַעל אֵפרקֵיגִֵֵיְשָרא ַֽ

ֵומלכותוֵלאֵעברהֵלבניו.ֵ-פסוקֵא(ֵ
ְֵּתלּוָיה335ֵֵ ְֵשָרִצים ֵֶשל ֵ'ֻקָפה לֹוֵֵהביטוי

ֲאחֹוָריו'ֵנוהגֵגםֵבלשוןֵימינוֵכדיֵלתארֵ מ 
אדםֵשישֵלוֵאוסףֵשלֵחטאיםֵועבירות,ֵ
ֵשעשהֵ ֵאדם ֵנקי, ֵאינו ֵשעברו אדם

'קופתֵהשרצים'ֵֵ.יםמעשיםֵלאֵכשריםֵרב
הנישאתֵעלֵכתפיֵדודֵהמלךֵהיאֵהמשלֵ
ֵהקופהֵ ֵאחד ֵמצד ֵהמשפחתי. לייחוסו
ֵמצדֵ ֵאפשרית ֵליהירות ֵמחסום מהווה

שכבודוֵהולךֵוגדל,ֵומצדֵשניֵהיאֵהמלךֵ
ֵלשאולֵ ֵלמלכותו. ֵוסיבה ֵיסוד מהווה
ֵ)'קופתֵ ֵזה ֵמחסום ֵהיה ֵלא המלך
ֵכדיֵ ֵמלכותו ֵהתקצרה ֵולכן השרצים'(
ֵעלֵ ֵלבבו ֵויגבה ֵיהירות ֵלידי ֵיגיע שלא
ֵ...'ֵ ֵהמאירי: ֵואומר ֵישראל. ֵשבטי שאר
כלומרֵאףֵעלֵפיֵשהואֵהגוןֵבעצמוֵשאםֵ

ורֵשלאֵתזוחֵדעתוֵעליוֵויתגאהֵעלֵהצב
ֵאתֵ ֵלדון ֵחזור ֵלו ֵאומרים ֵשמים לשם

ֵעצמךֵוהבטֵאלֵאחריך'.
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 עמודֵאֵדףֵכג

ֵכלֵתלמידֵחכםֵשאינוֵנוקםֵונוטר'ֵ

ֵחכםֵ-336ֵֵכנחש ֵתלמיד ֵאסורֵ'אינו :

ֵבפרהסיהֵ ֵשביזוהו ֵחכם לתלמיד
ֵ ֵכבודו ֵעל ֵֵ-למחול ֵעד ֵ-ֶשְיִפיסּוהּו

ֵמשוםֵשכבודוֵהואֵכבודֵהתורה.
ֵ

ֵ-ֵמיֵשמוותרֵעלֵנקמהֵממיֵשצערו
גםֵמידתֵהדיןֵשלֵמעלהֵמוותרתֵעלֵ

ֵפשעיוֵשלו.
ֵ
ֵכפתילהֵ ֵגם ֵמפורש להדלקהֵֵ'פקיע'

ֵ ֵבמקדש מהמכנסייםֵהמיוצרת
אךֵֵ,ומאבנטיהםֵכהניםהבלואיםֵשלֵה

בהֵֵהלקאהֵתלסוגייתנוֵפירושוֵרצוע
ֵ ֵהממונה ֵהלקה ֵמיֵֵותפיסהעל את

שבמקוםֵלהוציאֵאצבעֵאחתֵהוציאֵ

ֵ.337גםֵאתֵהאגודלֵכדיֵשיזכהֵבפיס
ֵֵ
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אףֵשאיסורֵנקמהֵונטירהֵנאמרֵבענייני336ֵֵ
ֵהגוףֵ ֵבצער ֵמדובר ֵכאן ֵבלבד, ממון

בפרהסיה.ֵהתלמידֵשגרמוֵלתלמידֵחכםֵ
ֵשפגעֵ ֵלמי ֵאיבה ֵבליבו ֵשומר ֵרק חכם
בגופוֵואינוֵנוקםֵבעצמו.ֵאיבתוֵנלמדתֵ

יָבַ֣ ֵ'ְוא  ֵהנחש: ֵעל ֵשנאמר ֵָאִשִׁ֗יתֵכמו |ֵ ה
ַ֣יןֵַזְרָעִּ֑הֵהֵּ֚ואֵ ָּ֥יןֵַזְרֲעָךֵּ֖וב  ִאָשִ֔הֵּוב  ַ֣יןֵָהַֽ יְנָךֵּ֙וב  ב ַֽ

ב'ֵ הנחשֵֵ-ְישּוְפָךֵַֹ֣רִ֔אשְֵוַאָּת֖הְֵּתשּוֶפָּ֥נּוֵָעק ַֽ
ֵעדֵ ֵמתמיד ֵבאופן ֵושנאה ֵאיבה נוטר
ֵיצרֵֵ ֵסוף ֵוהנמשל: ֵאותו, שהורגים
הנקמהֵוהנטירהֵשלֵהתלמידֵחכםֵבאֵאוֵ

תלמידֵחכם,ֵאוֵשהנקמהֵעםֵפיוסוֵשלֵה
אבלֵלאֵעלֵידיֵֵ-נעשיתֵעלֵידיֵאחריםֵ

 התלמידֵחכם.
היהֵזהֵשעמדֵאחדֵלפניֵֵהכהןֵהמולקה337ֵ

ֵההגרלהֵ ֵהייתה ֵשכך ֵמשום האחרון,
ֵהמועמדיםֵ ֵהכהנים ֵכל מתבצעת:

לאֵכולםֵשמרוֵ בסוףֵתקופתֵביתֵשנֵי
ֵהאמת, ֵבדרך ֵהתורה ֵדברי ֵעל
והיחסֵלחייֵאדםֵהיהֵבשיאֵהשפלֵעדֵ
ֵבמקדשֵ ֵהשרת ֵכלי ֵשטהרת ֵכך כדי
הייתהֵנחשבתֵבעיניהםֵחמורהֵיותרֵ

ֵ.338'לאֵתרצח'מאיסורֵ
ֵ

ֵכהניםֵ ֵבשני ֵמעשה ֵמביאה הגמרא
כדיֵלזכותֵֵועלוֵבכבשֵהמזבחֵֶשָרצּו

ֵנטלֵ ֵמהרצים ֵאחד ֵהדשן. בתרומת
משוםֵ שלֵחברֵו בלבֵו ותקעֵאותֵו סכיֵן
ֵועמדֵ ֵיצאֵרביֵצדוקֵהכהן שהקדימו.
ֵשבהרֵ ֵהאולמות ֵאחד ֵמדרגות על
ֵשגםֵ ֵולמרות ֵהעם, ֵכל ֵנוכח הבית,
ֵלכל,ֵ ֵידועים ֵהנרצח ֵוגם הרוצח
'האשים'ֵבמעשהֵאתֵההיכלֵוהעזרותֵ
ֵשמעו!ֵ ֵישראל ֵבית ֵ'אחינו באומרו:

ַ֣אֵָחָלִׁ֗לֵָבֲאָדָמהֵ֙-ואֵאומר:ֵ'ִכיהריֵה ִיָמצ 
֖לֵ ָּ֤ןְֵלָךְֵ֙לִרְשָּתִּ֔הֵֹנפ  ֲאֶשרְֵ֩יהָוַ֨הֱֵאֹלֶהּ֜יָךֵֹנת 

הּו: ֶנ֖יָךֵֵַבָּׂשֶדִ֑הֵֹלָּ֥אֵנֹוַד֖עִֵמָּ֥יִֵהָכַֽ ְוָיְצאָּּ֥וְֵזק 
ֶהַָ֣עִרִ֔יםֲֵאֶש֖רְֵסִביֹבָּ֥תֵ-ְוֹשְפֶטִ֑יָךֵּוָמְדדּוֵֶ֙אל

ל'ֵ)דבריםֵפרקֵכאֵפסוקים ב(,ֵ-אֵֶהָחָלַֽ

לעבודהֵזוֵהיוֵעומדיםֵבמעגל.ֵהממונהֵ
ֵהכהניםֵ ֵאחד ֵשל ֵהמגבעת ֵאת לוקח

מתחילהֵספירתֵהאצבעותֵכסימןֵשממנוֵ
ֵגולגולת(.ֵ ֵלפי ֵישראל ֵלמנות )אסור
ֵשנבחרֵ ֵלאחר ֵמתחילה ֵהייתה הספירה
מספרֵהגדולֵממספרֵהכהניםֵהמועמדים,ֵ
ֵבפיס.ֵ ֵזוכה ֵבו ֵהסתיימה ֵשהספירה מי
ֵכמוֵ ֵ)שיודע, ֵהאחרון ֵלפני ֵהאחד אם
כולם,ֵמהוֵהמספרֵהנבחר(ֵיוציאֵבנוסףֵ
הואֵיטעהֵבכךֵאתֵ לאצבעֵגםֵאתֵאגודלֵו

ונהֵשיעצורֵאתֵהספירהֵבוֵבמקוםֵהממ
בבאֵאחריוֵוכךֵכהןֵזהֵיזכהֵבפיסֵברמיהֵ

ֵולכןֵהולקה.ֵ–
בדףֵכבֵעמודֵאֵמובאֵמקרהֵאחרֵשל338ֵֵ

 ריצתֵהכהנים.
 



ר-ֹנֶפְךִעםִֵֵעְנָיָנאְֵדיֹוָמאמֵ ֵֵֵֵֵֵֵֵפרקֵשני  ָבִראשֹוָנה      ֶאְסּת 
 כחֵ–דפיםֵכבֵ

 
ֵ

ֵ
106 

עלֵמיֵלהביאֵעגלהֵערופה?ֵעלֵההיכלֵ
אוֵעלֵהעזרות?ֵגעוֵכלֵהעםֵבבכיה.ֵ
בתוךֵכלֵהבכיהֵוהצערֵשלֵהעם,ֵבאֵ
אביוֵשלֵהכהןֵומצאוֵכשהואֵמפרפרֵ
ֵכפרתכם,ֵ ֵהוא ֵ'הרי ֵאמר: בגסיסה.
ֵולאֵ ֵמפרפר, ֵש[בני ֵעוד ֵ]כל ועדיין
ֵעלֵ ֵהגמרא ֵואומרת ֵסכין'. נטמאה
ֵשדאגֵ ֵהאב ֵשל ֵהמחרידים הדברים

ֵבנוֵלטו ֵעל ֵמאשר ֵיותר ֵהסכין מאת
ֵ]עלֵהגוסס ֵעליהם ֵשקשה ֵ'ללמדך :

אנשיֵדורֵביתֵשני[ֵטהרתֵכליםֵיותרֵ
ֵמשפיכותֵדמים'.

 דףֵכגֵעמודֵב

ֵג ֵפסוקים ֵו ֵפרק ֵויקרא ֵד-בספר
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ֵַבִׁ֗ד339ֵֵ ִֵמדַֹ֣ו ּ֜ן ְֵוָלַבַ֨שֵַהֹכה  'ֵ פסוקֵגֵבמלואו:
י ְכְנס  ֵַעל-ּוִמַֽ ִֵיְלַבַ֣ש ֵֶאת-ַבד֮ ִרַ֣ים ְֵוה  -ְבָשרֹו֒

ֵ ֲֵאֶשַ֨ר ֵֶאתַהֶדִֶׁ֗שן ֶ֛ש ֵָהא  ֵַעל-ֹּתאַכָּ֥ל -ָהֹעָל֖ה
ֵ ַח' ֵַהִמְזב ַֽ ֶ֖צל ֵא  ְֵוָשמֹ֕ו ִַ֑ח בתרומתֵ–ַהִמְזב 

ֵשעלֵ ֵקומץֵמהדשן ֵהיהֵבפינוי ֵדי הדשן
 החיצוןֵכדיֵלקייםֵאתֵהמצווה.ֵהמזבח

ּוָפַשטֵֶ֙את340ֵ 'ֵ ְבָגָדִ֔יוְֵוָלַב֖שֵ-פסוקֵדֵבמלואוֵ:
ֵ ְֵוהֹוִצָּ֤יא ִרִ֑ים ֲֵאח  ֵֶאל-ֶאתְבָגִדַ֣ים -ַהֶדֶ֙ש֙ן

ַמֲחֶנִ֔הֵֶאל ֵבהוצאתֵ-ִמחַּ֣וץֵַלַֽ ֹור'. ָמקֹ֖וםֵָטהַֽ
ֵהמזבח ֵעל ֵמקום ֵפינו בשבילֵֵהדשן

המערכה.ֵלהרמב'םֵהוצאתֵהדשןֵהייתהֵ
ֵהרגליםֵ ֵמשלושת ֵחוץ ֵיום ֵבכל נעשית
כדיֵלהוסיףֵנויֵעלֵהמזבח,ֵורש'יֵבויקראֵ
פרקֵוֵפסוקֵדֵמפרש:ֵ'ואיןֵזהֵחובהֵבכלֵ

 יוםֵאבלֵהתרומהֵחובהֵבכלֵיום'.
מהפסוקֵבספרֵשמותֵפרקֵכטֵפסוקֵט:341ֵֵ

ְֵוָחַבְשָּתֵָּ֤ ֵּוָבָנִׁ֗יו ּ֜טֵַאֲהֹרַ֣ן ֵֹאָתַ֨םֵַאְבנ  ְֵוָחַגְרָּת֩ '
ְֵלֻחַקַ֣תֵ ְֵכֻהָנ֖ה ֵָלֶהֶ֛ם ְֵוָהְיָתָּ֥ה ִֵמְגָבֹעִ֔ת ָלֶהם֙
ֵלומדתֵ יו', ְֵוַיד־ָבָנַֽ ד־ַאֲהֹר֖ן ֵַיַֽ אָתָּ֥ ֵּוִמל  עֹוָלִ֑ם
ֵ:ֵ ֵב ֵעמוד ֵיז ֵדף ֵזבחים ֵבמסכת הגמרא

שב גדיהםֵעליהםֵכהונתםֵעליהם,ֵ'...בזמֵן
ֵאיןֵבגדיהםֵעליהםֵאיןֵכהונתםֵעליהם'.

ֵבגדים342ֵֵ ֵבזמןֵֵארבעה ֵהדיוט לכהן

ֵעלֵ ֵהנעשות ֵפעולות ֵשתי מתוארות
ֵהדשן:ֵ

ֵ .א ֵהדשן'האחת שנאמר:ֵֵ'תרומת
ֵֶאת' ִרַ֣ים ֶ֖צלֵ-...ְוה  ֵא  ְֵוָשמֹ֕ו ַהֶדִֶׁ֗שן...

חֵַ ֵ.339'ַהִמְזב ַֽ
שנאמר:ֵֵ'הוצאתֵהדשן'הייתהֵֵשנייהה .ב

ֵֶאל-...ְוהֹוִצָּ֤יאֵֶאת' ַמֲחֶנִ֔הֵ-ַהֶדֶ֙שן֙ ִמחַּ֣וץֵַלַֽ

ֹור-ֶאל  .340'ָמקֹ֖וםֵָטהַֽ

 
ֵֵכהן ֵבעבודתוֵהדיוט ֵללבוש חייב

ֵ ֵכהונהבמקדש ֵבגדי ֵ:ארבעה

ֵמכנסיים ֵאבנט, ֵֵ.341ומצנפתֵכתונת,
בלבישהֵעליוֵלהתחילֵבמכנסיים,ֵאתֵ

ֵוה ֵהכתונת ֵאבנט ֵלובש מעלֵהוא

ֵ.342ֵומצנפתֵלראשההמכנסייםֵו

עבודתו,ֵלאֵפחותֵאבלֵגםֵלאֵיותר:ֵאםֵ
ֵבגדים ֵמארבעה ֵיותר עבודתוֵ-לבש
אףֵשרקֵפסולהֵוחייבֵמיתהֵבידיֵשמיים.ֵ

ֵעלֵבגדיֵהכהונה בארבעהֵמהםֵישֵזהב.
ֵ:ֵ ֵלמאירי ֵהבחירה ֵבית ֵומלמד מפרט
'המעילֵהאפודֵוהחשןֵכולםֵמשתלשליםֵ
בלבישתםֵזהֵעםֵזהֵוהואֵשהמעילֵהיהֵ
בגרוןֵ כנפיםֵומחוברֵכולֵו כסותֵבעלֵשתֵי
ֵאמהֵ ֵבאורך ֵבגד ֵחתיכת ֵהיה והחשן
ורוחבֵחציֵאמהֵוהיהֵכופלוֵונמצאֵארכוֵ
ֵבוֵ ֵוקובע ֵאמה ֵחצי ֵשהוא ֵזרת ורחבו

ֵאבן ֵטורי ֵכלֵֵארבעה ֵבמקרא הנזכרים
אחתֵמרובעתֵומשוקעתֵבהיקףֵשלֵזהבֵ
וכותבֵעלֵכלֵאבןֵשםֵאחדֵמןֵהשבטיםֵ
ֵמפותחיםֵ ֵהשבטים ֵשמות ֵשכל עד
ֵלמעלהֵ ֵראשונה ֵבאבן ֵוכותב באבנים
ֵאברהםֵיצחקֵויעקבֵובאחרונהֵ מראובן
ֵכלֵ ֵעל ֵועושה ֵיה ֵשבטי ֵמבנימין למטה
זויתֵשבוֵטבעתֵזהבֵועלֵשניםֵהעליוניםֵ

ותֵזהבֵובשלֵמטהֵשניֵנותןֵשתיֵשרשר
ֵתכלת ֵחתיכתֵֵפתיליםֵשל ֵהיה והאפוד

ֵבגבוֵ ֵועומדת ֵאדם ֵשל ֵכגבו ֵרחבה בגד
ֵמכנגדֵ ֵמאחריו ֵונמשכת ֵלכתף מכתף
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ֵדףֵכדֵעמודֵא

ֵהכהונהֵ ֵֵבגדי ֵלכבוד ֵכהןהנעשו
ֵֵולתפארתו ֵעבודת ֵאם ֵכהןולכן

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ֵיוצאותֵ ֵוהיו ֵהירכים ֵעד ֵהידיים אצילי
ֵרצועותֵ ֵשתי ֵכמן ֵומכאן ֵמכאן ברחבו
מאותוֵאריגֵבעצמוֵשחוגריןֵאותוֵבהםֵ

תֵמאותוֵכךֵתופריןֵבוֵשתיֵחתיכו-ואחר
ֵכשעורֵהכתפיםֵובאותֵעלֵ אריגֵבעצמו
ֵבכתףֵ ֵואחת ֵימיני ֵבכתף הכתפיםֵאחת
שמאליֵוקובעֵבכלֵאחתֵמהןֵאבןֵשהםֵ
ֵשלֵ ֵבהיקף ֵומושקע ֵמרובע ֵורחב גדול
זהבֵומפותחֵעליהןֵשמותֵהשבטיםֵששהֵ
בעברֵזהֵוששהֵבעברֵזהֵוכותבֵשםֵיוסףֵ
ֵכ'הֵאותיותֵ ֵשיהיו בה'אֵר'לֵיהוסףֵכדי

ֵהי ֵשבאבן ֵצד ֵמתחילֵבכל ֵהיה מנית
ֵבשמעוןֵ ֵמתחיל ֵובשמאלית בראובן
יששכרֵ לוֵי ימניתֵראובֵן ששהֵשֵל ונמצאֵו
ֵוהםֵ ֵמזה ֵלמטה ֵזה ֵיהוסף ֵגד נפתלי
ֵובשמאליֵ ֵאותיות ֵוחמשה עשרים
כתוביםֵשמעוןֵיהודהֵזבולןֵבחסרוןֵוא'וֵ
שביןֵלמ'דֵלנו'ןֵדןֵאשרֵבנימןֵזהֵלמטהֵ
ֵכןֵ ֵגם ֵאותיות ֵוחמש ֵעשרים ֵוהם מזה

ֵאח ֵבכל ֵשתיֵועושה ֵאלו ֵמכתפות ד
ֵהכתףֵ ֵבאמצע ֵמלמעלה ֵאחד טבעות
ואחדֵמלמטהֵבמקוםֵחבורֵהכתףֵלחשבֵ
בטבעותֵשלֵמעלהֵשרשרותֵ האפודֵונותֵן
ֵבטבעותֵהאפודֵ ומכניסֵשרשרותֵהחשן
ושרשרותֵהאפודֵבטבעותֵהחשןֵופתיליֵ
ֵמרכסןֵ ֵחשן ֵשל ֵהתחתון ֵשבצד תכלת
ֵבטבעותֵ ֵומכניסן ֵידיו ֵאצילי תחת

פודֵהסמוכיםֵהתחתונותֵשלֵכתפותֵהא
לחשבֵהאפודֵועליהםֵנאמרֵוירכסוֵאתֵ
ֵוהאפודֵ ֵהחשן ֵונמצאו ֵוכו' החשן
מדבקיםֵזהֵבזהֵוכלֵהמזיחוֵר'לֵהמפרקֵ
השחתהֵלוקהֵשנאמרֵולאֵ דרֵך אתֵחבורֵן
יזחֵהחשןֵוא'תֵשלאֵבאֵאלאֵדרךֵעצהֵ
כלומרֵשיהדקםֵיפהֵעדֵשלאֵיזחֵא'כֵהיהֵ
לוֵלומרֵאשרֵלאֵיזחֵומ'מֵנמצאֵכשהואֵ

ֵשהחש ֵוחשבֵלבוש ֵלבו ֵעל ֵבא ֵהיה ן
היוֵ ואפודֵוחשֵן האפודֵקשורֵתחתֵהחשֵן

ֵאוֵ ֵקרועים ֵבבגדים ֵנעשתה במקדש
ֵומלוכלכים ,ֵ ֵאפילו ֵ-ֵחדשיםהם

ואםֵהיוֵהבגדיםֵרקֵ,ֵעבודהֵזוֵפסולה

ֵ.343בדיעבדֵעבודתוֵכשרהֵ–בלוייםֵ

ֵמעיל ֵנקרא ֵזה ֵועל ֵהמעיל ֵעל ֵבאים
האפודֵכיֵנמצאֵחשבֵהאפודֵחוגרֵתחתֵ

ֵהחשןֵעלֵהמעיל'
ֵמובא:343ֵֵֵ ֵא ֵעמוד ֵטז ֵדף ֵערכין במסכת

'למהֵנסמכהֵפרשתֵבגדיֵכהונהֵלפרשתֵ
קרבנות?ֵלומרֵלך:ֵמהֵקרבנותֵמכפרין,ֵ

ֵ:ןכהונהֵמכפריֵאףֵבגדי
ֵעל ֵמכפרת ֵדכתיב:ֵֵכתונת ֵדמים, שפיכות

ְשִעַ֣ירִֵעִזִ֔יםֵ ִיְשֲחטּוֵֵ֚ ִ֑ףֵַוַֽ ַוִיְקחּ֖וֵֶאת־ְכֹתֶַ֣נתֵיֹוס 
ֵ)ב ם ֵַבָדַֽ ֵֶאת־ַהֻכֹּתֶ֖נת ֵפרקֵַוִיְטְבלָּּ֥ו ראשית,

ֵלזֵפסוקֵלא(;ֵ
ֵדכתיב:ֵ ֵעריות, ֵגילוי ֵעל ֵמכפרים מכנסים
י־ָבִ֔דְֵלַכסֹ֖ותְֵבַשַ֣רֵֶעְרָוִ֑הֵ ִֵמְכְנס  ָּ֤הֵָלֶהםֵ֚ ַוֲעש 

ֵ)שמות,ֵפרקֵכחֵפסוקֵמב(;ֵ
גסיֵהרוח,ֵכדרביֵחנינא,ֵֵמכפרתֵעלֵמצנפת

דא'רֵחנינא:ֵיבאֵדברֵשבגובהֵויכפרֵעלֵ
ֵמעשהֵגובה;ֵ
אהיכאֵדאיתיה,ֵֵאבנטֵמכפרֵעל הרהורֵהלבֵ,

ֵֶאת־ ֵַהִמְשָפִׁ֗ט ֵֶאל־ֹחֶַ֣שן ְֵוָנַתָּתִ֞ דכתיב
ֵַאֲהֹרִ֔ןֵ ַ֣ב ֵַעל־ל  ְֵוָהיּוֵ֚ ְֵוֶאת־ַהֻּתִמִ֔ים ָהאּוִריםֵ֚

ְֵיהֵֹ ַ֣י ִֵלְפנ  ֵֶאת־ִמְשַפַ֨טְֵבֹבאֹ֖ו ֵַאְֲ֠הֹרן ְֵוָנָשַ֣א ָוִ֑ה
ידֵ)שמותֵ ֵָּתִמַֽ ָּ֥יֵה' ִֵלְפנ  ֶ֧לֵַעל־ִלבֶֹ֛ו ְבנ י־ִיְשָרא 

ֵפרקֵכחֵפסוקֵל(;ֵ
ְֵוָעִשּ֜יָתֵֹחֶָּ֤שןֵֵחושןֵמכפרֵעל הדינין,ֵדכתיב:

ֹפ֖דֵַּתֲעֶשִ֑נּוֵ ָּ֥הֵא  ִ֔בְֵכַמֲעש  ַ֣הֵֹחש  ֵַמֲעש  ִמְשָפטֵ֚
ְֵּתֵ ָּ֥שֵָזְָ֠הב ְֵוש  ֵָשִנֶ֛י ְֵותֹוַלֶַ֧עת ְֵוַאְרָגָמּ֜ן ֶַ֨לת כ 

ֹוֵ)שמותֵפרקֵכחֵפסוקֵ ָמְשָז֖רֵַּתֲעֶשָּ֥הֵֹאתַֽ
ֵטו(;ֵ

אפודֵמכפרֵעלֵעבודהֵזרה,ֵדכתיבִֵכַ֣י׀ֵָיִמַ֣יםֵ
ַ֣יןֵָשִ֔רֵ ְֵוא  ָּ֥יןֵֶמֵֶ֚לְךֵ֚ ִ֔לֵא  ַ֣יִֵיְשָרא  ְֵבנ  ְשבּוֵ֚ ַרִבִׁ֗יםֵי ַֽ

ָּ֥י ָבִ֑הְֵוא  ַ֣יןֵַמצ  ֵֶזַ֖בחְֵוא  ָּ֥ין יםְֵוא  פֹ֖ודֵּוְתָרִפַֽ ןֵא 
ֵ)הושעֵפרקֵגֵפסוקֵד(;ֵ

לשוןֵהרע,ֵאמרֵהקדושֵברוךֵֵמכפרֵעלֵמעיל
ֵמעשהֵ ֵעל ֵויכפר ֵשבקול ֵיבאֵדבר הוא:

ֵהקול;ֵ
מעשהֵעזיֵפנים,ֵכתיבֵהכא:ֵֵמכפרֵעלֵציץ
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ֵבפינויֵ ֵדי ֵהדשן ֵשבתרומת הלימוד
ֵמהדשן ֵהמזבחֵקומץ ,ֵהחיצוןֵשעל

ֵמנחה.ֵקרבן344ֵנלמדֵמקמיצת

ֵ
ֵרב ֵבידיֵלדעת ֵמיתה ֵמתחייב ֵָזר ,

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ֵוְֵ ַַ֣צחֵַאֲהֹרן֒ ֵַעל־מ  ֵֶאת־ֲעֹוַ֣ןְֵוָהָיה֘ ָנָשַ֨אֵַאֲהֹרּ֜ן
ל־ ְֵלָכַֽ ִ֔ל ִֵיְשָרא  ַ֣י ְֵבנ  ֵַיְקִדֵ֚ישּוֵ֚ ֲֵאֶשָּ֤ר ָדִשִׁ֗ים ַהקֳּ
ֵָּתִמִ֔ידֵ ֵַעל־ִמְצחֹוֵ֚ ְֵוָהָיָּ֤ה יֶהִ֑ם ֵָקְדש  ַמְּתֹנ֖ת
ָּ֥יֵה'ֵ)שמותֵפרקֵכחֵפסוקֵ ְלָרצָֹּ֥וןֵָלֶה֖םִֵלְפנ 
ְֵרִבִבִ֔יםֵּוַמְלקֹ֖ושֵ ֵוכתיבֵהתםֵַוִיָמְנעַּ֣ו לח(

ַאְ֖נְּתֵלַֹ֣ואֵָהָיִ֑ ֵָהַָ֣יהֵָלְִ֔ךֵמ  ַַ֨צחִֵאָשָּ֤הֵזֹוָנהֵ֚ הֵּומ 
םֵ)ירמיהוֵפרקֵגֵפסוקֵג(ֵלאֵקשיא:ֵ ִהָכל ַֽ
האֵדאהנוֵמעשיו,ֵהאֵדלאֵאהנוֵמעשיו,ֵ

מעשיֵו אהנֵו נגעיםֵ-אֵי לאֵֵאתֵו אֵי עליהֵ,
מכפר.ֵ]נזכירֵשבדףֵֵמעילֵ-אהנוֵמעשיוֵ

מרצהֵֵזֵעמודֵאֵנאמרֵשציץֵהזהבֵהיה
ֵשלאֵ ֵהוקרבו ֵקדשים ֵכאשר )מכפר(
ֵמנחהֵ ֵקומץ ֵהקטיר ֵהכהן ֵאם כהלכה:
הציץֵ מּוִריםֵשנטמאֵו אתֵהא  שנטמאהֵאֵו
ֵלאֵ ֵהציץ ֵכשר. ֵוהקרבן ֵ)מכפר( מרצה
ֵאוֵ ֵשנטמאה ֵמנחה ֵקומץ ֵעל מרצה
מּוִריםֵשנטמאוֵאםֵיצאוֵמחוץֵלעזרהֵ א 

במקרהֵזהֵהקרבןֵֵ-וחזרֵוהכניסםֵשובֵ
ֵסימון ֵרבי ֵאמר ֵוהא ֵרביֵֵפסול[. אמר

:ֵשניֵדבריםֵלאֵמצינוֵלהםֵיהושעֵבןֵלוי
ֵלהםֵ ֵמצינו ֵאחר ֵבדבר ֵכפרה, בקרבנות
שפיכותֵ הרעֵ, שפיכותֵדמיםֵולשוֵן כפרהֵ,
דמיםֵבעגלהֵערופה,ֵולשוןֵהרעֵבקטרת,ֵ

ֵחנינא ֵרבי ֵלקטרתֵדתניא ֵלמדנו :
ַכֲאֶשַ֣ר׀ִֵדֶבַ֣רֵשמכפרת,ֵדכתיבֵַוִיַקַ֨חֵַאֲהֹרּ֜ןֵ

ָּ֥לֵַהֶנֶ֖גףֵ ח  ֶ֛הֵה  ֹמֶשִׁ֗הֵַוָיֵָ֚רץֵֵֶ֚אל־ּתַֹ֣וְךֵַהָקָהִ֔לְֵוִהנ 
םֵ ֵַעל־ָהָעַֽ ֖ר ֵַוְיַכפ  ת־ַהְקֹטִֶ֔רת ֵֶאַֽ ןֵ֚ ֵַוִיּת  ָבָעִ֑ם
)במדברֵפרקֵיזֵפסוקֵיב(,ֵותנאֵדביֵרביֵ

עלֵמהֵקטרתֵמכפרת?ֵעלֵלשוןֵישמעאל :ֵ
ךֵהוא:ֵ'ֵיבאֵדברֵהרע,ֵאמרֵהקדושֵברו

ֵשבחשאיֵויכפרֵעלֵמעשהֵחשאיֵ...'
ֵקרבן344ֵֵ ֵמעבודות ֵהייתהֵֵאחת המנחה

ֵהבלולהֵ ֵהמנחה ֵמסולת ֵקומץ לקיחה
בשמן.ֵַהֹקֶמץֵהואֵמלואֵהכמותֵהנכנסתֵ
ֵ)ישֵ ֵהיד לשלושֵאצבעותֵאמצעיותֵשל

ֵאחתֵֵ-345ֵֵשמים ֵבמקדש ֵיעשה אם

מיצוי זריקהֵאֵו 346ֵמהעבודותֵהבאותֵ:

הקטרתֵקומץ,ֵ הקטרתֵאיבריםֵאֵו דםֵ,

ֵיין ֵמיםֵניסוך ֵניסוך ֵלומד347ֵאו ֵרב .

ֵולאֵ ֵשעורים ֵמנחת ֵויש ֵחיטים מנחת
ֵניתןֵ ֵהקומץ ֵקמיצה(. ֵחובת ֵיש בכולן

.ֵהקמיצהֵכליֵשרתֵומוקטרֵעלֵהמזבחב
ֵהחי.ֵ ֵמן ֵבקרבן ֵהדם ֵלקבלת מקבילה
ֵבידֵ ֵממש ֵהיא ֵהקמיצה ֵמנחה בקרבן
ֵשאיןֵ ֵהדשן, ֵבתרומת ֵאבל ומדוייקת
ֵלכףֵ ֵהחם ֵהאפר ֵאת ֵלהכניס אפשרות
היד,ֵהורמהֵכמותֵדשןֵהמשוערתֵכקומץֵ

 אוֵיותרֵמקומץ.
זרֵהואֵגםֵכלֵכהןֵשאינוֵראויֵלשרת,345ֵֵ

,ֵבעלֵמום,ֵחסרֵבגדים,ֵל:ֵכהןֵטמאלמש
כהןֵשלאֵרחץֵידיוֵורגליוֵמהכיורֵועוד,ֵ

 וכמובןֵכלֵמיֵשאינוֵכהןֵזכר.
ֵהשנייהֵֵמיצוי346ֵֵ ֵהעבודה ֵהיא הדם

ֵהראשונהֵהיאֵ הנעשיתֵבקרבנותֵהעוף.
מליקתֵראשֵהעוףֵ)בהקרבתֵעוףֵישֵרקֵ
שתיֵעבודותֵאלו(.ֵ'מיצויֵדם'ֵהעוףֵהואֵ

ֵ–ישירותֵמגוףֵהעוףֵֵזריקתוֵעלֵהמזבח
ֵבהמה.ֵ ֵכבקרבן ֵבאצבע ֵאו ֵמכלי ולא
ֵ'חטאתֵ ֵבלבד: ֵעוף ֵקרבנות ֵסוגי ישנם

'ֵוכלֵאחדֵמהםֵהואֵוף'עולתֵהעֵ-העוף'ֵו
ֵֵקרבן ֵהעוף ֵ.קרבנות ֵמןֵיחיד ֵרק באים

ֵהתוריםֵאוֵמבניֵיונה.ֵ
פעולהֵזו,ֵשזרֵהעושהֵאותהֵחייבֵעליה347ֵֵ

ֵ'עבודהֵ ֵהגמרא ֵבלשון ֵנקראת מיתה,
ֵאוֵ ֵזריקה ֵמהעבודות: ֵאחת ֵלכל תמה'.

ֵהקטרתֵֵמיצוי ֵאו ֵאיברים ֵהקטרת דם,
יין ניסוֵך מיםֵֵקומץֵ, ניסוֵך ישֵמאפייןֵֵ-אֵו

ֵסופיתֵ ֵהמשלימה ֵפעולה ֵזוהי משותף:
ֵעבודהֵ ֵאין ֵולאחריה ֵהזו ֵהעבודה את
ֵכגוןֵ נוספתֵהשייכתֵישירותֵלעבודהֵזו,
זריקה:ֵעבודתֵזריקתֵהדםֵהיאֵהעבודהֵ
האחרונהֵבדם,ֵלאחרֵזריקתוֵמסתיימתֵ
ֵהזריקהֵ ֵולאחר ֵכליל, ֵהדם עבודת
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ֲֵעֹבַדַ֣תֵ ֵַוֲעַבְדֶּתִ֑ם ...'ֵ ֵמהמילים זאת
ִֵאְְּ֠תָךֵ ֵּוָבֶנַ֣יָך ְֵוַאָּתַ֣ה ֵשבפסוק: ַמָּתָנִׁ֗ה...'

ֶַ֛חֵ-ְכֻהַנְתֶכּ֜םְֵלָכל-ִּתְשְמרַּ֨וֵֶאת ְדַבֶ֧רֵַהִמְזב 
ָּ֥יתֵַלָפֹרֶ֖כתֵַוֲעַבְדֶּתִ֑םֲֵעֹבַדַ֣תֵַמָּתָנִׁ֗הֵ ּוְלִמב 

ןֵֶ֙את תְכֻהַנתְֵ-ֶאּת  ֖בֵיּוָמַֽ 348ֵֶכִ֔םְֵוַהָזָּ֥רֵַהָקר 

ֵעבודתֵ ֵעל ֵמדברת ֵשהתורה ואומר
שהיאֵפעולתֵֵולאֵעבודתֵהרמהֵנתינה

ֵסילוקֵופינוי.
ֵ

ֵמיתה ֵיתחייב ֵזר ֵלוי, ֵכלֵֵלדעת על
ֵכוללֵתרומתֵ עבודהֵהנצרכתֵלמזבח,

לומדֵשהיאֵעבודתֵהרמהֵ–ֵהדשן לוֵי .ֵ
ֵמהמילים:ֵ ֵלעיל, ֵפסוק ֵמאותו זאת,

ֶַ֛ח...'.-'ְלָכל ְֵדַבֶ֧רֵַהִמְזב 
ֵ

ֵדףֵכדֵעמודֵב

ֵֵ
ֵלוי: ֵדעת ֵאת ֵמסכמת זרֵֵהגמרא

ֵמיתה ֵאםֵֵיתחייב ֵסילוק בעבודות
ֵיתחייבֵ ֵלא ֵאבל ֵבעזרה, ֵאותן יעשה
מיתהֵאםֵיעשהֵאותןֵבקדשֵהקדשיםֵ

ֵ.349אוֵבהיכל

ֵ
ֵ
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ֵכמוֵמ ֵהקרבן ֵעבודות ֵבשאר משיכים
ֵ-הקטרהֵוכו'.ֵעלֵשארֵעבודתֵהקרבנותֵ

עודֵעבודהֵ חיובֵמיתהֵֵ-שישֵאחריהֵן איֵן
אלאֵאזהרהֵבלבד.ֵיוצאתֵמכללֵזהֵהיאֵ

ֵ'...שחיטה ֵכשרה,ֵֵהשחיטה: בזר
ֵובנשיםֵ ֵבזרים ֵכשרה שהשחיטה
ֵבקדשיֵ ֵואפילו ֵובטמאים, ובעבדים

)זבחיםֵדףֵלבֵ להלכהֵקדשים...ֵ' עמודֵא(ֵ.
ֵהרמב'ם ֵהמוקדשיןֵֵפסק ֵפסולי )הלכות

פרקֵאֵהלכהֵא(ֵשלטמאֵאסורֵלשחוט:ֵ

ֵאתֵ ְֵלַכנ ס ֵהיה ֵשאפשר למרות
ֵ,ביוםֵהכהניםֵבעזרהֵרקֵפעםֵאחת
נערכוֵֵ,לצורךֵהגרלתֵהעבודהֵביניהם
ֵהיום ֵבמשך ֵהגרלות ֵמנתֵֵארבע על

ֵפעילותֵבעזרהֵלכבודֵה'.ֵלהרבותֵ
ֵ

ֵדףֵכהֵעמודֵא

ֵ
ֵלעבודהֵ ֵהכהנים ֵבין ההגרלות

ֵנערכותֵב'לשכתֵהגזית'ֵֵבמקדש היו
ֵבפינהֵ ֵבחומה ֵבנויה שהייתה

ֵ.350מערביתֵשלֵהעזרה-הצפונית
ֵ

ֵלשחוטֵ ֵמותרין ֵלעבודה ֵהפסולין 'כל
ֵקדשים,ֵ ֵקדשי ֵואפילו ֵלכתחלה קדשים
ֵלכתחלה,ֵ ֵשוחט ֵשאינו ֵהטמא ֵמן חוץ
ואףֵעלֵפיֵשהואֵחוץֵלעזרהֵופשטֵידיוֵ

 ושחטֵבעזרהֵגזירהֵשמאֵיגעֵבבשר.ֵ
 .במדברֵפרקֵיחֵפסוקֵז348ֵֵ
ֵסיכוםֵהעבודותֵהכשרותֵוהפסולותֵבזר349ֵ

 מובאֵלהלןֵבדףֵכזֵעמודֵא.ֵ
שלֵמבנה18ֵֵראהֵמספר350ֵֵ בתרשיםֵהכללֵי

 ביתֵהמקדשֵהשני.
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 היהֵגבוהֵובעלֵמבנהֵ'לשכתֵהגזית'

ֵפתחים פתחֵלחלקֵהמזרחיֵֵ:351שני
ֵלחלקהֵ ֵהפתח ֵהמערבי. ֵלחלק ופתח
ֵבנויֵ ֵהיה ֵהגזית ֵלשכת ֵשל המזרחי
ֵקדושֵ ֵהיה ֵולכן ֵהעזרה, בתוך

ֵבו ֵונאסרה ֵ-352ֵֵֵהישיבה בקדושתה

ֵ ֵנקרא ֵזה ֵקדששטח הפתחֵֵ.''חציו
לחלקהֵהמערביֵשלֵלשכתֵהגזיתֵהיהֵ
ֵהעזרהֵ ֵוביחסֵאל ֵלעזרה, ֵמחוץ בנוי

דשֵולכןֵופחותֵמקהיהֵהחלקֵהמערביֵ
ֵ ֵהישיבה ֵבו ֵנקראֵֵ-הותרה ֵזה שטח

ֵ.353''חציוֵחול

ֵמשנה:
ִני ק,ֵ-:ֵַהַפִיסֵַהש  ט,ִֵמיֵזֹור  ןִֵֵמיֵשֹוח  ַחֵַהְפִניִמי,ֵּוִמיְֵמַדש  ןִֵמְזב  ּוִמיְֵמַדש 

יֵַהידיים,ֵֶאתֵ ָבִריםֵַלֶכֶבש:ֵָהֹראשְֵוָהֶרֶגל,ֵּוְשּת  ַהְמנֹוָרה,ֵּוִמיֵַמֲעֶלהֵא 
ְֵוַהֹסֶלת,ֵ ְֵוַהְקָרַבִים, ֵַהְדָפנֹות, י ֵּוְשּת  ְֵוַהג ָרה, ֵֶהָחֶזה ְֵוָהֶרֶגל, ָהֹעֶקץ

ְֵשלָשהֵָעָשרֵֹכֲהִניםֵָזכּוֵבֹו.ֵ-ְוַהֲחִבִּתין,ְֵוַהָיִיןֵ
ב.ָאַמרֵֶבןֵַעזֵַ יֵַרִביֲֵעִקיָבאִֵמשּוםֵַרִביְֵיהֹוֻשַע:ֵֶדֶרְךִֵהלּוכֹוֵָהָיהֵָקר  ֵאיִֵלְפנ 

ַהַפִיסֵ,ֵהיאֵהשנייהֵמארבעֵההגרלות
ִני ֵכהניםעשרֵהֵקבעהֵאתֵשלושהֵ,ַהש 

ֵהתמיד ֵבהקרבת ֵשיעבדו בדישוןֵ,

המנורהו354ֵהפנימיֵהמזבח ֵ.355בדישוֵן

ֵדףֵכהֵעמודֵב
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ראהֵבדףֵטזֵעמודֵאֵ'תרשיםֵכלליֵשל351ֵֵ
ֵ.18ביתֵהמקדש'ֵמספרֵ

ֵמסיני352ֵֵ ֵלמשה ֵבעזרהֵֵהלכה שהישיבה
.ֵהגמראֵלהלןֵמותרתֵרקֵלמלכיֵביתֵדוד

ֵישיבהֵ ֵ'אין ֵאומרת: ֵב ֵעמוד ֵסט בדף
ֵבלבד' ֵביתֵדוד ֵוכןֵֵבעזרהֵאלאֵלמלכי ,

ֵנאמרֵבתוספתאֵמסכתֵ ֵישראל עלֵמלך
סנהדריןֵפרקֵדֵהלכהֵד:ֵ'כלֵהעםֵעומדיןֵ

ולאֵהייתהֵישיבהֵבעזרהֵאלאֵוהואֵיושבֵ
 למלכיֵביתֵדודֵבלבד...'.

בתוךֵֵביתֵהמקדשֵעמדֵבראשֵהרֵהבית353ֵ
ֵקדושתֵ ֵהעזרה. ֵבחומות ֵהמוקף השטח
העזרהֵהייתהֵגדולהֵמקדושתֵשארֵחלקיֵ
ֵהרֵהבית.ֵבלשכתֵהגזיתֵישבהֵהסנהדרין
הגדולה.ֵב'חציֵהחול',ֵוכןֵישבֵשםֵאחדֵ

ֵשערךֵאתֵההגרלהֵביןֵמזק ֵהסנהדרין ני

ֵֵ ֵבגורל ֵשעלה הראשוןֵֵכהןהבשעה
שעמדֵֵכהןהמידֵגםֵֵ-ֵזכהֵבעבודהו

ֵאחרת ֵבעבודה ֵזכה ֵלימינו קבועהֵ,
ֵגםֵ ֵהשני ֵהזוכה ֵשלימין ֵוזה מראש,

מראשֵוכןֵהלאהֵזכהֵבעבודהֵקבועהֵ

ֵ.356השלושהֵעשרֵעדֵהזוכה
ֵ

ֵלאֵ ֵאילו ֵהקדש. ֵבחצי ֵשעמדו הכהנים
היהֵפתחֵגםֵבחלקֵהמערביֵשלֵהלשכהֵ

 ישיבתֵזקןֵהסנהדריןֵהייתהֵאסורה.ֵ-
ֵהקטורתֵֵהמזבח354ֵֵ ֵמזבח ֵהוא הפנימי

ֵאתֵ ֵמקטירים ֵועליו ֵבהיכל הנמצא
ֵהואֵ ֵהפנימי ֵהמזבח ֵדישון הקטורת.
פעולתֵניקויֵהמזבחֵמשאריותֵהקטורתֵ

 שהוקטרוֵעליו.
ֵהמנורה355ֵֵ ֵניקויֵ'דישון ֵפעולת ֵהיא '

ֵהפעולותֵ ֵוכל ֵהפתילות ֵהחלפת הנרות,
ֵהמנורה.ֵ ֵשל ֵמחדש ֵלהדלקה הנדרשות

ֵהמנורה ֵ'הטבתֵ'דישון ֵגם ֵנקראת '
 '.הנרות

ֵהרגל356ֵֵֵ ֵואת ֵהראש ֵאת ֵלוקח הראשון
ֵלכהןֵ ֵהסמוך ֵהשני, ֵאחורית, הימנית
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ֵ ֵהדםעבודת ֵהוזכרהֵֵקבלת לא
ֵ,השניֵכעבודהֵהעולהֵבפיסֵבמשנה

357ֵהזוכהֵבזריקתֵהדםש מכךֵיםדִֵמְֵּולְֵ

לֵאֹותוֵֹההיהֵגםֵ ֵ.358ְמַקב 
ֵ
ישֵחמשֵדעותֵמהֵהיהֵסדרֵהקרבתֵֵ

אךֵלכלֵהדעות,ֵֵ,התמידֵקרבןֵאיברי

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ֵ]שתיֵ ֵהידיים ֵשתי ֵאת ֵלוקח הראשון,
ֵהסמוךֵ ֵהשלישי, ֵהקדמיות[, הרגליים
ֵהחלקֵ ֵשהוא ֵָהֹעֶקץ ֵאת ֵלוקח לשני,
ֵהַאְלָיה[ֵ ֵהכבש ֵ]זנב ֵהכבש ֵשל האחורי

ֵא ֵהשמאלית ֵהרגל ֵהרביעיֵואת חורית,
בחזהֵובג ָרהֵ]הגרהֵהיאֵהנתחֵהכוללֵאתֵ
ֵנקראתֵ ֵהגרה ֵוהריאות. ֵאתֵהלב הכבד,
גםֵצוואר[,ֵהחמישיֵבשתיֵהדפנותֵ]שהםֵ
ֵויקראֵ ֵבספר ֵרש'י ֵוהכסלים. הצלעות
פרקֵגֵפסוקֵדֵאומרֵשהכסליםֵהםֵהחלקֵ
ֵבקרבייםֵ ֵהששי ֵהירכיים[, ֵשל הפנימי
ֵשזכהֵ ֵוהכהן ֵהמעיים, ֵהם ]הקרביים

ֵ ֵמניחםֵלעסוק ֵאותם, ֵשוטף ֵהיה בהם
ֵֶכֶבשֵ ֵעל ֵהניח ֵהוא ֵשאותה בקערה

ֵזמןֵהמזבח ֵשיגיע ֵעלֵֵעד הקטרתם
[ֵ,ֵהשביעיֵבסולתֵהמנחהֵהבאהֵהמזבח

,ֵהשמיניֵבחביתיןֵ'והםֵהתמידֵעםֵקרבן
שבהםֵאמרֵה'ֵֶזֶ֡הֵָקְרַבןֵֵ֩חביתיֵכהןֵגדול
ַיְקִרַ֣יבּוֵוכו'ֵ)ויקראֵפרקֵ-ַאֲהֹרַ֨ןֵּוָבָנּ֜יוֲֵאֶשר

ֵשנאמרֵ ֵלפי ֵחביתין ֵונקראו ֵפסוקֵיג(, ו
ל ָעֶש֖הֵ)ויקראֵפרקֵ-בהןֵַעַֽ ַמֲחַבִׁ֗תֵַבֶשֶֶ֛מןֵּת 

ֵלרמב'םֵ ֵהמשנה ֵ)פירוש ֵיד(' ֵפסוק ו
ֵקרבןֵ ֵהן ֵהחביתין ֵב(. ֵפרק ֵיומא מסכת

הֵחלותֵשנעשוֵעלֵמנחהֵשלֵשתיםֵעשר
ֵאתֵ ֵסולת, ֵהאיפה ֵמעשירית מחבת

)אוֵכהןֵאחר(ֵֵמחציתןֵהיהֵהכהןֵהגדול
ֵואתֵ ֵעםֵתמידֵשלֵשחר, מקריבֵבבוקר
ֵהקריבֵבערבֵעםֵתמידֵשלֵביןֵ מחציתן
ֵגביֵ ֵעל ֵלניסוך ֵביין ֵהתשיעי הערביים,
ֵשהואֵ ֵהתמיד, ֵקרבן ֵעם ֵ]יחד המזבח

ןֵלנסךֵעלֵקרבןֵעולה,ֵישֵחובהֵלהביאֵיי
(ֵ ֵהין ֵרבע ֵשל ֵבכמות ֵהמזבח 0.9ֵגבי

ֵהכהןֵ ֵלמזבח ֵהביא ֵזה ֵיין ֵואת ליטר(,

על359ֵֵרדֵֶעםֵהפֵֶמוקרבֵראשוןֵֵהראש
-ֹראשֹ֖וְֵוֶאת-ְוֶאתֵ..'הנאמרֵבתורה:ֵֵפי

ֵ'360ִפְדרִ֑וֵֹ אךֵמשוםֵשבראשֵישֵמעטֵ,
ואיןֵזהֵמכובדֵֵ-ֵבשרֵוהרבהֵעצמות

עםֵמוקרבתֵֵ-ֵאתֵהראשֵלבדֵלהקריב
ֵימין.ֵרגלגםֵֵרדֵֶהפֵֶהראשֵוְֵ

ֵ

ֵהדם,ֵ ֵבזריקת ֵזכה ֵהעשירי התשיעי[,
ֵזכהֵבשחיטתֵכבשֵהתמיד,ֵ ֵעשר האחד
השניםֵעשרֵזכהֵבדישוןֵהמזבחֵהפנימי,ֵ
ֵבדישוןֵ ֵזכה ֵואחרון ֵעשר, השלושה

ֵלרמב'םֵֵהמנורה ֵהמשנה ֵפירוש ֵפי )על
הרמב'םֵמסכת כאמורֵלעילֵ, ֵיומאֵפרקֵבֵ.

ֵזאתֵ ֵומסביר מקדיםֵאתֵהזורקֵלשוחט
כך:ֵ'והקדמנוֵבפיסֵזהֵזורקֵלפניֵשוחט,ֵ
ֵשהכללֵ ֵיותר, ֵחשובה ֵשהזריקה לפי

 כשרהֵבזרים'(.ֵאצלנוֵשחיטה
בפירושוֵלמשנהֵזוֵמקדיםֵאתֵֵהרמב'ם357ֵ

הזורקֵלשוחטֵומסבירֵזאתֵכך:ֵ'והקדמנוֵ
בפיסֵזהֵזורקֵלפניֵשוחט,ֵלפיֵשהזריקהֵ
ֵשחיטה ֵאצלנו ֵשהכלל ֵיותר, ֵחשובה

 כשרהֵבזרים'.ֵ
ֵעבודת358ֵֵֵ ֵנעשית ֵהשחיטה ֵלאחר מיד

ֵשרת ֵכלי ֵלתוך ֵהדם ֵשלֵקבלת ֵהסדר .
ֵא ֵהוא: ֵהדם ֵעבודות ֵשחיטתֵארבע .

הקרבןֵב.ֵקבלתֵדמוֵמביתֵהשחיטהֵאלֵ
ֵהמזבח ֵהולכתֵהדםֵאל ֵג. ֵשרת ד.ֵֵכלי

 זריקתֵהדםֵעלֵגביֵהמזבח.
ֵהמכסהֵאתֵ הֶפֶדר359ֵ ֵ)השומן( לב הואֵהח 

ֵהזכרתוֵבפסוקֵיחדֵעםֵהראשֵ המעיים.
ואיֵהזכרתוֵבמשנהֵאוֵבברייתאֵכחלקֵֵ–

ֵהתמיד ֵהמזֵמקרבן ֵעל ֵ-ֵבחהמוקטר
ֵאפשרֵלהקטירֵאתֵהראשֵ מלמדתֵשאי

 בלעדיו.
ִֵלְנָתָחִ֔יו360ֵֵֵ ֵֹאתֹו֙ ֵ'ְוִנַּתָּ֤ח ֵבמלואו: הפסוק

ְֵוֶאת-ְוֶאת ֵֹאָתִ֔םֵ-ֹרא֖שֹו ֵהכהן ְֵוָעַרְָּ֤ך ִפְדרִֹ֑ו
ֵַעל-ַעל ֲֵאֶשַ֣ר ִצים֙ ע  ֵַעל-ָהַֽ ֲֵאֶש֖ר ִ֔ש -ָהא 

ַח'ֵ)ויקראֵפרקֵאֵפסוקֵיב(. ֵַהִמְזב ַֽ
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ֵֵֶהֱעָלהֵכהןהֵ ֵאת ֵראש אלֵהקרבן
מכוסהֵֵהשחיטהֵכשמקוםֵהמזבח

ֵכבודֵשלֵמעלה' רדֵֶבפֵֶ ֵ'וזהֵהואֵדרך
ֵשלאֵייראהֵאיזורֵהשחיטה.

ֵדףֵכוֵעמודֵא

ֵמשנה:
ֵ!'ְוָהִפיסּוֲחָדִשיםֵַלְקֹטֶרתֵֹבאּוֵ':ֵַהַפִיסֵַהְשִליִשי

ַח.ֵ ָבִריםִֵמןֵַהֶכֶבשְֵוַלִמְזב  ְֵוָהְרִביִעי:ֲֵחָדִשיםִֵעםְֵיָשִניםִֵמיֵַמֲעֶלהֵא 

ֵ
ֵהשלישיתהֵ ֵעבודתֵֵנערכהֵהגרלה על

ֵ ֵובה ֵזוכיםהקטורת ֵשני ֵבגורל 361ֵעלו

זכהֵבעבודתֵאחדֵ:362ֵבהקטרתֵהקטורת
בעבודתֵהקטורתֵלבוקרֵואחדֵהקטורתֵ
ֵלערב.ֵ

ֵ
ֵבהקטרתֵֵ ֵשהייתה ֵהסגולה בגלל

ֵֵהקטורת ֵכל ֵֵכהןלהעשיר בהֵשזכה
ֵ ֵלהגרלה ֵהשלישינקראו ֵידיֵֵבפיס על

ֵ ֵהממונה ֵזכוֵֵכהניםרק ֵלא שמעולם

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ֵשל361ֵֵ ֵהמחתה ֵלהקטרתֵֵהבאת הגחלים
ֵוכךֵ ֵמעשירה. ֵהייתה ֵהיא ֵאף הקטורת
ֵבֵ ֵפרק ֵיומא ֵהירושלמי, ֵבתלמוד כתוב
ֵלמחתהֵא'רֵ ֵא'רֵחנינהֵוכן ...'ֵ הלכהֵג:
שזכהֵבקטורתֵ מֵי יוסהֵמתניתהֵאמרהֵכֵן
ֵלמחתה.ֵ ֵאת ֵאף ֵימינו ֵשעל ֵלזה אומר
נמצאתהֵאומרֵשניֵכהניםֵהיוֵמתברכיןֵ

 בכלֵפעם'.ֵ
ניאֵההיאֵנאמרֵבברייתאֵבדףֵזהֵ'כיֵת362ֵ
בקטורת'ֵמכאןֵשעלֵפיֵברייתאֵזוֵהיהֵֵ–

 גםֵלקטורתֵשהוקטרהֵבערב.ֵֵפיס
ֵרבי363ֵֵֵ ֵלקטורת'. ֵה'חדשים ֵהכהנים הם

יששכרֵבערֵאיילנבורגֵכותבֵבספרוֵ'בארֵ
ֵחדשיםֵלקטורת,ֵ ֵ'הפיסֵהשלישי. שבע':
אבלֵלאֵלהקטרתֵהקטורתֵעצמו,ֵשהריֵ
כתבוֵ גםֵכֵן להקטיר'ֵ. 'נכנסֵ]ביחידֵ[ שנינֵו
ֵמקטירֵ ֵגדול ֵשהכהן ֵהקרובות בעלי

ֵכהניםהםֵהֵ-ֵבעברתֵהקטורתֵבהקטר

ֵ.363ֵ'חדשיםֵלקטורת'ה

ֵ
מעלהֵאתֵהאיבריםֵקבעֵֵהפיסֵהרביעי מֵי

כלֵהֵמהכבשֵלמזבחֵובה ֵכהניםהשתתפֵו
בעבר,ֵעםֵישניםֵשלאֵהעלוֵֵ-ֵ'חדשים'ֵ-
.ֵאיבריםֵאלהֵהונחוֵשכברֵהעלוֵבעברֵ-

ֵעלֵידיקודםֵבחלקֵהתחתוןֵשלֵהכבשֵ
ֵעלֵ הזוכיםֵבהגרלהֵהשנייהֵולאֵהועלו

ֵאלהֵידי ֵבהגרלהֵֵ-ֵזוכים ֵהזוכים אלא

ומיטיבֵאלאֵלסייעוֵשהואֵזוכהֵבמחתה,ֵ
)פרקֵהֵמשנהֵה(ֵמיֵֵכדתנןֵבסדרֵהתמיד

ֵועלהֵ ֵהכסף ֵמחתת ֵנטל ֵבמחתה שזכה
ֵהמזבח ֵוהואֵֵלראש ֵכו', ֵהגחלים ופנה

ֵלקטורתֵ ֵחדשים ֵדקתני ֵמשנתנו בכלל
ֵוהיאֵ ֵולמחתה. ֵעצמה ֵלהקטרה כלומר
ֵעקרֵ ֵזו ֵשאין ֵפי ֵעל ֵאף ֵמעשרת עצמה
ֵאֵ ֵ)פרק ֵבירושלמי ֵכמפורש הקטרה,

ֵמעולם ֵחנינא ֵא'ר ֵא( ֵהפיסֵֵהלכה לא
ֵמתניתיןֵ ֵאסי ֵא'ר ֵושנה, ֵלקטורת אדם
אמרהֵכןֵחדשיםֵלקטורתֵבואוֵוהפיסו,ֵ
ֵשזכהֵ ֵמי ֵכן ֵאמרה ֵמתניתין ֵחנינא א'ר
לקטורתֵאומרֵלזהֵשעלֵימינוֵאףֵאתהֵ
ֵכהניםֵ ֵשני ֵאומר ֵנמצאת למחתה,
מתברכיםֵבכלֵפעם...'ֵ)מסכתֵהוריותֵדףֵ

 יבֵעמודֵב(.
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ֵ.'ברובֵעםֵהדרתֵמלך'הרביעיתֵהםֵהמעליםֵאותםֵכדיֵלקייםֵ

ֵדףֵכוֵעמודֵב

ֵֵ
ֵה ֵֵכהניםמספר ֵבקרבןשהתעסקו

ֵמֵ-364ֵֵהתמיד  לכבשֵאיבריוהולכת
נתינתםֵעליוֵבחציוֵהתחתוןֵ,ֵהמזבח

היהֵביןֵֵ-ֵהתמידֵקרבןועדֵלהקרבתֵ

בהתאם365ֵֵעשרֵלשניםֵכהניםתשעהֵ

ֵלזמןֵההקרבה:ֵ

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
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ֵעוֵקרבן364ֵֵ ֵקרבן ֵהוא ֵהבאֵהתמיד לה
הוקרבֵבביתֵֵ.ֵקרבןֵהתמידכקרבןֵציבור

ֵ-:ֵפעםֵבבוקרֵ המקדשֵפעמייםֵבכלֵיום
ֵ ֵופעםֵוהוא ֵשחר', ֵשל ֵ'תמיד ֵגם נקרא

והואֵנקראֵגםֵ'תמידֵשלֵ בביןֵהערביים
ביןֵהערביים'.ֵקרבןֵהתמידֵהיהֵכבשֵזכרֵ

ֵלשנהֵמובח ֵיום ֵשלושים ֵשבין ֵבגיל ר
)בדיעבד:ֵמגילֵשמונהֵימיםֵלשנה(.ֵכבשֵ
מוםֵבמשךֵ זהֵנשמרֵבבקרהֵשלאֵיפולֵבֵו

ֵ ֵהקרבתו. ֵלפני ֵימים מיקוםֵארבעה
ֵהתמידין ֵ'ֵֵהשחיטהֵשלֵשני היהֵשונה:

ְֵצפֹוִניתֵ ֵֶקֶרן ֵַעל ִֵנְשָחט ֵָהָיה ֵַשַחר ֶשל
יןֵַמֲערבית ֵב  ֵֶשל ְֵשִנָיה. ֵַטַבַעת ֵַעל ,

ִֵמְזָרִחיתֵ ֵֶקֶרן ֵַעל ִֵנְשָחט ֵָהָיה ָהַערבים
ֵתמידֵ ֵ)משנה ְֵשִנָיה' ֵַטַבַעת ֵַעל ְצפֹוִנית,
ֵיבֵ ֵבדף ֵשרטוט ֵראה ֵא(. ֵמשנה ֵד פרק

ֵ ֵֹנֶפְך ֵבביאור ֵאֵלעיל ֵוכןֵ-עמוד ,ֵ ר ֶאְסּת 
ֵ ֵסג ֵדף ֵבגמרא ֵוכןֵראה ֵולהלן, ֵא עמוד

(ֵ'ַעְצמוֵֹ')ֵביוםֵחולתמידֵשלֵשחרֵב .א
ֵֵ:כהניםתשעהֵהתעסקוֵֵ–

ֵהתמידֵאתֵנתחיֵקרבןהוליכוֵֵחמשה
ואחרֵכךֵחזרוֵוהעלוֵֵאלֵכבשֵהמזבח

,ֵאחד366ֵלראשֵהמזבחֵמהכבשֵאותם
ֵ ֵאת ֵאתֵמנחתֵֵהקרביים,הוליך אחד

  עמודֵב.ובמסכתֵתמידֵדףֵלאֵ
במשנהֵזוֵלאֵמוזכריםֵהעבודותֵשנעשו365ֵֵ

ֵהמזבח ֵלכבש ֵהאיברים ֵהולכת ֵלפני
ֵהמשנהֵ ֵולכן ֵוכו'(, ֵהשחיטה )הדישון,
ֵבפיסֵ ֵשזכו ֵהכהנים ֵאת ֵמונה אינה
ֵהכהניםֵ ֵאת ֵרק ֵאלא ֵאלה בעבודות
ֵמהולכתֵ ֵהנעשות ֵבעבודות העוסקים
ֵלהלןֵ ֵואילך, ֵהמזבח ֵלכבש האיברים

ֵבר ֵמספרֵמובאת ֵאת ֵהמפרטת ייתא
הכהניםֵשזכוֵבפיסֵואתֵהעבודותֵשאינןֵ

 מובאותֵבמשנהֵזו.
אחדֵֵאחדֵנשאֵאתֵהראשֵואתֵרגל366ֵ ימיןֵ,

ֵאחדֵ ֵהקדמיות, ֵהרגליים ֵשתי ֵאת נשא
ֵהיאֵ ֵ)הגרה ֵהגרה ֵואת ֵהחזה ֵאת נשא
ֵהלבֵ ֵאת ֵהכבד, ֵאת ֵהכולל הנתח
והריאות.ֵהגרהֵנקראתֵגםֵצוואר(ֵואחדֵ

 נשאֵאתֵשתיֵהדפנות.
 

ֵמשנה:
יַצד?ֵ ר.ֵכ  בְֵבִתְשָעה,ֵַבֲעָשָרה,ְֵבַאַחדֵָעָשר,ִֵבְשנ יםֵָעָשר,ֵֹלאֵָפחֹותְֵוֹלאֵיֹות  ֵָּתִמידֵָקר 

ֵַעְצמֹוְֵבִתְשָעה.ֵ
יֵָכאןֲֵעָשָרה.ֵ ֵֶבָחג,ְֵבַידֵֶאָחדְֵצלֹוִחיתֵֶשלֵַמִים,ֲֵהר 

יןֵָהַעְרַבִים,ְֵבַאַחדֵָעָשר,ֵהּואֵַעְצמֹוְֵבִתְשֵ ִצים.ֵב  יֵע  יְֵגִזיר  ֵָעה,ֵּוְשַנִיםְֵבָיָדםְֵשנ 
ְֵלבֹוָנהֵֶשלֵֶלֶחםֵ י ְֵבִזיכ  י ֵּוְשַנִיםְֵבָיָדםְֵשנ  ְֵבִתְשָעה, ֵהּואֵַעְצמֹו ְבַשָבתְֵבַאַחדֵָעָשר,

ֵַהָפִנים.ֵ
ֵּוְבַשָבתֵֶשְבתֹוְךֵֶהָחג,ְֵבַידֵֶאָחדְֵצלֹוִחיתֵֶשלֵָמִים.
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ֵ ֵאחדֵאתֵחביתי ֵהגדולֵכהןההסולת,

ֵ,367ואחדֵאתֵהייןֵלניסוך

ֵב .ב ֵשל ֵהסוכותתמיד ֵ'ֶבָחג')ֵחג )-ֵ
ֵ:ֵכהניםעשרהֵהתעסקוֵ

ֵהתשעהֵשמתעסקיםֵבתמידֵשלֵשחר
וסףֵהמעלהֵאתֵצלוחיתֵהמיםֵנֵכהןו

ֵ,368לניסוךֵעלֵגביֵהמזבח

ֵשבכלֵיוםֵהערביים-בתמידֵשלֵבין .ג
יןֵָהַעְרַבִים') התעסקוֵאחדֵעשרֵֵ–(ֵ'ב 

ֵ:ֵכהנים
ֵושניֵ ֵבתמיד ֵשמתעסקים התשעה

המוליכיםֵאתֵשניֵגזיריֵהעציםֵֵכהנים
אלֵֵ–כלֵאחדֵנושאֵגזירֵעץֵאחדֵֵ–

ֵאשֵהמערכהֵעליהֵמקטיריםֵאתֵקרבן

ֵ.369ֵהתמיד

ֵב .ד ֵשל ֵ'ְבַשָבת')ֵשבתתמיד )-ֵ

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

,ֵשהואֵקרבןֵעולה,ֵהתמידֵיחדֵעםֵקרבן367ֵ
.ֵישֵחובהֵלהביאֵייןֵלנסךֵעלֵגביֵהמזבח
אוֵֵחובהֵזוֵחלהֵעלֵכלֵבעלֵקרבןֵעֹוָלה

ֵכמותֵהייןֵ ֵציבור. ֵבין ֵיחיד ֵבין שלמים,
ֵ ֵ)כ ִֵהין ֵביחידת ֵנמדדת ֵלהביא 3.6ֵשיש

ֵהבהמהֵ ֵסוג ֵלפי ֵמשתנה ֵוהיא ליטר(
(ֵ ֵהין ֵחצי ֵמביאים ֵלפר 1.8ֵהמוקרבת:

ליטר(,ֵלכבש1.2ֵֵליטר(,ֵלאילֵשלישֵהיןֵ)
ליטר(.0.9ֵֵהֵמביאיםֵרבעֵהיןֵ)אוֵלכבש

,ֵללאֵאדםֵיכולֵלנדבֵאוֵלנדורֵרקֵנסכים
ֵתפחתֵ ֵשיביאֵלא ֵכמותֵהיין ֵואז קרבן,

 מרבעֵהין.
ֵוצורתהֵֵהצלוחית368ֵֵ ֵזהב ֵעשויה הייתה

ֵצלחתֵ ֵ)ולא ֵלבקבוק ֵאו ֵלצנצנת דומה
קטנהֵכלשוןֵימינו(.ֵאלֵצלוחיתֵזוֵשאבוֵ

ֵ'ניסוךֵהמים'ֵהואֵמיםֵממעייןֵהשי לוח.
ספלֵ יציקתֵהמיםֵמצלוחיתֵהזהבֵאלֵתוֵך
ֵשלֵ ֵמערבית ֵהדרומית ֵבקרן שהיה

ֵמתחתֵהמזבח ֵאל ֵהמים ֵזרמו ֵומשם ,
ֵניסוךֵ ֵ'שיתין'. ֵהנקרא ֵלמקום המזבח
ֵחגֵ ֵימי ֵמשבעת ֵאחד ֵבכל ֵהיה המים

ֵקרבן ֵהקרבת ֵבעת שלֵֵהתמידֵהסוכות

ֵ:ֵכהניםֵאחדֵעשרהתעסקוֵ
התשעהֵשמתעסקיםֵבתמידֵשלֵשחרֵ

נוספיםֵשנשאוֵאתֵבזיכיֵֵכהניםושניֵ
ֵלחםֵ ֵשלחן ֵעל ֵשיונחו הלבונה

ֵ.370הפנים

ֵב .ה ֵשל ֵחגֵֵשבתתמיד שבתוך
ֵֶהָחג')ֵהסוכות ֵֶשְבתֹוְך ֵ'ּוְבַשָבת )-ֵ
ֵ ֵהתעסקו ֵעשר ֵהאחדֵכהניםשנים :

עשרֵשמתעסקיםֵבתמידֵשלֵשחרֵשלֵ
ֵ ֵשבת ֵאתֵֵכהןוכל ֵהמעלה נוסף

ֵצלוחיתֵהמיםֵלניסוךֵעלֵגביֵהמזבח
 .('ֶבָחג')כמוֵ

ֵ
ֵה ֵבֵכהניםמספר שלֵֵפיסהזוכים

ֵקרבן ֵביןֵֵהתמידֵעבודות היה
בהתאםֵֵ-עשרֵֵשישהשלושהֵעשרֵל

371ֵלזמןֵההקרבה

 שחר.ֵ
מצווהֵלהוסיףֵשניֵגזיריֵעציםֵלמערכה369ֵֵ

.ֵהתמידֵלפניֵהקרבתֵקרבןֵשעלֵהמזבח
ֵביום:ֵ ֵפעמיים ֵנעשית ֵהייתה ֵזו מצווה
פעםֵאחתֵבבוקרֵעלֵידיֵכהןֵאחדֵלפניֵ
ופעםֵשנייהֵבתמידֵ התמידֵ, שחיטתֵקרבֵן
שלֵביןֵהערבייםֵעלֵידיֵשניֵכהניםֵלאחרֵ

ֵֵשחיטת ֵהתמיד ֵשאיבריֵֵ-קרבן אחרי
התמידֵהונחוֵעלֵהכבשֵולפניֵהעלאתםֵ
אלֵראשֵהמזבח.ֵראהֵבדףֵהבאֵבגמראֵ

ֵולהלן.
ֵהפנים'370ֵֵ ֵ'לחם ֵשתיםֵ בשם נקראות

עשרהֵהחלותֵשנאפוֵבערבֵשבתֵמקמחֵ
אתֵלחםֵהפניםֵערכוֵ סולתֵבידיֵאומניםֵ.
הכהניםֵעלֵשולחןֵהזהבֵשבהיכלֵבשתיֵ

יחוֵאתֵקבוצותֵשוות,ֵומשניֵהצדדיםֵהנ
הייתהֵלבונהֵ שבהֵן )קעריותֵ( הבזיכיֵן שנֵי

 )שרףֵבעלֵריחֵנעים(.ֵ
ֵרבי371ֵֵֵ ֵשמביא ֵבברייתא ֵמובא ֵזה פירוט

פעמיםֵשלשהֵֵחייא:ֵ'תניֵרביֵחייא:ֵפיס
עשרֵפעמיםֵארבעהֵעשרֵפעמיםֵחמשהֵ
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ֵ('ַעְצמוֵֹ')ֵבתמידֵשלֵשחרֵביוםֵחול .א
ֵבֵ– ֵֵפיסזכו ֵעשר :ֵכהניםשלושה

ֵהמזבח ֵמדשן ֵהדם, ֵזורק ,ֵהשוחט,
שהוליכוֵֵכהנים,ֵחמשהֵמדשןֵהמנורה
קרבן כבשֵהמזבחֵֵהתמידֵאתֵנתחֵי אֵל

ֵמהכבשֵ ֵאותם ֵוהעלו ֵחזרו ֵכך ואחר
ֵאתֵ ֵשהוליך ֵאחד ֵהמזבח, לראש

ֵהסולת,ֵֵהקרביים, ֵמנחת ֵאת אחד
ואחדֵאתֵֵהגדולֵכהןהאחדֵאתֵחביתיֵ

ֵהייןֵלניסוך.
בייםֵביוםֵחולֵבתמידֵשלֵביןֵהער .ב

ֵ ֵללא ֵשלושהֵֵנוסף,ֵפיסזכו, אותם
בתמידֵשלֵשחרֵכברֵשֵכהניםעשרֵ זכֵו

ֵאותהֵֵ– ֵאת ֵעושה ֵמהם ֵאחד וכל

 .372עבודהֵשעשהֵבתמידֵשלֵשחר
זכוֵֵ-ֵ('ֶבָחג')ֵבתמידֵשלֵחגֵהסוכות .ג

ֵ:ֵכהניםארבעהֵעשרֵֵפיסב
ֵשלֵ ֵבתמיד ֵשמתעסקים ֵעשר האחד

נוסףֵהמעלהֵאתֵֵכהןוֵשחרֵביוםֵחול
ֵ.צלוחיתֵהמיםֵלניסוךֵעלֵגביֵהמזבח
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ֵ

ֵעשרֵפעמיםֵששהֵעשר'.
עלֵפיֵהגמראֵבעמודֵהקודם:ֵ'אמרֵרבי372ֵֵ

ֵ ֵעל ֵמפיסין ֵאין ֵביןֵיוחנן: ֵשל תמיד

ֵשבת .ד ֵשל ֵ'ְבַשָבת')ֵבתמיד זכוֵֵ-(
ֵ:ֵכהניםחמישהֵעשרֵֵפיסב

ֵ ֵעשר שמתעסקיםֵֵכהניםשלושה
נוספיםֵֵכהניםבתמידֵשלֵשחרֵושניֵ

שנשאוֵאתֵבזיכיֵהלבונהֵשיונחוֵעלֵ
ֵשלחןֵלחםֵהפנים.

ֵשבתוךֵחגֵהסוכותֵבתמידֵשלֵשבת .ה
ֵֶהָחג') ֵֶשְבתֹוְך ֵ'ּוְבַשָבת ֵבֵ-( ֵפיסזכו

ֵֵשישה ֵעשרֵכהניםעשר ֵחמישה :
ֵשחרֵֵכהנים ֵשל ֵבתמיד שמתעסקים

ֵו ֵשבת ֵכל ֵאתֵֵכהןשל ֵהמעלה נוסף
ֵצלוחיתֵהמיםֵלניסוךֵעלֵגביֵהמזבח

 (.'ֶבָחג')כמוֵ
 
ֵבחגֵהסוכותֵניסוךֵהמיםֵעלֵהמזבחֵ

ֵ ֵחגֵנעשה ֵימי ֵמשבעת ֵאחד בכל
ֵ ֵהתמידהסוכות ֵבהקרבת שלֵֵרק
ֵביןֵֵ-ֵהבוקר ֵשל ֵהתמיד בהקרבת

.הערבייםֵלאֵנוסכוֵמים

ֵ ֵבשחרית ֵבו ֵשזכה ֵאלאֵכהן ֵ-הערבים;
 זוכהֵבוֵערבית'.
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ֵ

ֵמשנה:
ֵ ֵַהָבָשר ֵָעָשר: ְֵבַאַחד ב ֵָקר  ֵֵ-ַאִיל ֵַהְקָרַבִיםְֵוַהֹסֶלתְֵוַהַיִין ִבְשַנִיםֵֵ-ַבֲחִמָשה,

ְֵשָנִים.
בְֵבֶעְשִריםְֵוַאְרָבָעה:ֵָהֹראשְֵוָהֶרֶגלֵ ֵָהֹראשְֵבֶאָחד,ְֵוָהֶרֶגלִֵבְשַנִים.ֵ-ַפרֵָקר 

ֵָהֹעֶקץְֵוָהֶרֶגל:ֵָהֹעֶקץִֵבְשַנִים,ְֵוָהֶרֶגלִֵבְשַנִים.ֵ
ֵֶהָחֶזהְֵוַהג ָרה:ֵֶהָחֶזהְֵבֶאָחד,ְֵוַהג ָרהִֵבְשלָשה.ֵ

יֵ ִֵבְשַנִים:ֵֵידייםְשּת 
יְֵדָפנֹותִֵבְשַנִים,ֵ ְֵשּת 

ִֵבְשלָשהְֵשלָשה.ֵֵ-ַהְקָרַבִיםְֵוַהֹסֶלתְֵוַהַיִיןֵ
ַבֶמהְֵדָבִריםֲֵאמּוִרים,ְֵבָקְרְבנֹותִֵצבּור.ֲֵאָבלְֵבָקְרַבןֵָיִחיד,ִֵאםֵָרָצהְֵלַהְקִריב,ֵ

ֵַמְקִריב.
לּוֵ ָטןְֵוִנּתּוָחןֵֶשלֵא  לּוֵָשִוין.ֶהְפש  ֵֵָוא 

ֵ

ֵה ֵבהקרבֵכהניםמספר תֵשהתעסקו

השתנהֵעלֵפיֵשלֵציבורֵֵעֹוָלהֵקרבן

ֵ:373ֵהבהמהסוגֵ

ֵכבש .א ֵהיה ֵבוֵֵכשהקרבן התעסקו

ֵ.כהניםתשעהֵ
התעסקוֵבו374ֵֵכשהקרבןֵהיהֵַאִיל .ב

ֵ ֵעשר ֵֵ:כהניםאחד ֵכהניםחמשה

ֵבנ ֵהתעסקו 375ֵהאילתחי שנייםֵ,
ֵ נשאוֵשנייםֵנשאוֵאתֵהקרביים,

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
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עסקה373ֵֵ עמודֵבֵ, בדףֵכֵו המשנהֵהקודמתֵ,
שאףֵהואֵעולהֵשלֵציבורֵֵבקרבןֵהתמיד

מסוגֵכבשֵושבוֵהתעסקוֵתשעהֵכהניםֵ
ֵלעיל, ֵבמספרֵֵכמבואר ֵדנה ֵזו ומשנה

עולהֵֵהכהניםֵשהתעסקוֵבהקרבתֵקרבן
 לֵציבורֵמסוגֵאילֵאוֵפר.ֵש
ֵולהקרבה374ֵֵֵ ֵשבכבשים, ֵהזכר ֵהוא האיל

ֵוקטןֵ ֵשנה ֵמעל ֵשגילו ֵאיל ֵרק בא
חוץֵממוסףֵשלֵשבתֵ יִליםֵֵ-משנתייםֵ. הא 

הוקרבוֵבמוסףֵשלֵכלֵהמועדיםֵיחדֵעםֵ
ֵקרבנותֵהקרביםֵבאותוֵמועד.

אחדֵֵאחדֵנשאֵאתֵהראשֵואתֵרגל375ֵ ימיןֵ,

ֵ ֵאת ֵושניים ֵהסולת נשאוֵמנחת
ֵ.ייןֵלניסוךֵעלֵגבֵהמזבחהאתֵ

בוֵהתעסקו376ֵֵפרכשהקרבןֵהיהֵ .ג

ֵ:ֵכהניםעשריםֵוארבעהֵ
ֵהימניתֵ ְֵוָהֶרֶגל ְֵבֶאָחד, ָהֹראש

ֵ ֵ)הזנב(ֵֵ,ִבְשַנִיםאחורית ָהֹעֶקץ
ִֵבְשַנִים,ְֵוָהֶרֶגלֵהשמאליתֵאחורית

ֵֶהָחֶזהֵ,ִֵבְשַנִים
 .ְבֶאָחד,ֵַהג ָרהִֵבְשלָשה .ד

 

ֵהקדמי ֵהרגליים ֵשתי ֵאת ֵאחדֵנשא ות,
ֵואתֵרגלֵשמאל,ֵ נשאֵאתֵהזנבֵ)ָהֹעֶקץ(
ֵ)הצוואר(ֵ ְֵוַהג ָרה ֵהחזה ֵאת ֵנשא אחד

ֵ ֵהדפנות ֵשתי ֵאת ֵנשא סה'כֵֵ–ואחד
 חמישהֵכהנים.

ֵמעל376ֵֵֵ ֵהוא ֵלהקרבה ֵהפר ֵגיל טווח
שנתייםֵוקטןֵמשלושֵשנים.ֵחוץֵממוסףֵ

הפריםֵהוקרבוֵבמוסףֵשלֵכלֵֵ-שלֵשבתֵ
ֵהקרביםֵ ֵקרבנות ֵעם ֵיחד המועדים

 מועד.באותוֵ
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גםֵבקרבנותֵֵ,377וניתוחוֵקרבןהפשטֵה
מיֵֵעלֵידיגםֵיכוליםֵלהיעשותֵֵ,ציבור

ֵ.378ֵכהןשאינוֵ

ֵדףֵכזֵעמודֵא

ֵֵ ֵאין ֵששחיטהֵֵאזכורבתורה לכך
,ֵכהןֵעלֵידיחייבתֵלהיעשותֵדווקאֵ

ֵבזרֵ ֵמותרת ֵעצמה ֵהשחיטה ולכן
ֵ ֵחולין ֵשחיטת ֵכמו להלכהֵֵ-ונעשית

ֵ ֵשלאחרֵֵ-ולמעשה ֵהדם ֵעבודות אך
ֵהולכתוֵאלֵהמזבח:ֵמכן ֵקבלתֵהדם,
ֵ.הןכֵעלֵידינעשותֵרקֵֵזריקתוֵעליוו
ֵ

הותרהֵֵהולכתֵהעציםֵלאשֵהמערכה
ֵ.בזרֵאךֵלאֵכןֵסידורםֵעלֵהמזבח

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

'הְפשט'ֵהיאֵפעולתֵהסרתֵהעורֵמקרבן377ֵֵ
העולהֵ)העורֵניתןֵלכהנים(,ֵ'ניתוח'ֵהיאֵ

ֵקרבן ֵאיברי ֵחיתוך ֵלפניֵֵפעולת העולה
 הקטרתם.

התוספותֵבמסכתֵקידושיןֵדףֵעוֵעמוד378ֵֵ
בֵבד'הֵ'איןֵבודקין'ֵאומרֵשאתֵההפשטֵ
והניתוחֵעשוֵאנשיםֵמיוחסים:ֵ'...אפילוֵ

אוֵֵבעבודותֵהכשרותֵבזריםֵכגוןֵשחיטה
הפשטֵאףֵעלֵגבֵדשחיטהֵכשרהֵבנשיםֵ
ֵאבלֵלכתחילהֵ ֵדיעבד, ֵהיינו ֵ-ובעבדים,
ֵמיוחסין'.ֵ ֵכשרים ֵאם ֵכי ֵעבדי לא

,ֵבספרֵהעבודה,ֵבהלכותֵתמידיןֵב'םהרמ
ֵאומרֵשהכהניםֵ ֵהלכהֵג ֵפרקֵו ומוספין
לּוֵ הםֵשעשוֵאתֵההפשטֵוהניתוח:ֵ'...ְֵוא 
יתֵַהִמְטָבַחִיםֵַמְפִשיִטיןֵּוְמַנְּתִחיןְֵוָכלֵ ֶשְבב 
ֶשָזָכהֵבֹוֵַלֶכֶבש...'.ֵ יָבֵר ַמֲעֶלהֵא  ְוֶאָחֵד ֶאָחֵד

ֵ)רבי ֵאומרֵֵמנחםֵהמאירי ֵשלמה( בן
שהכהניםֵעצמםֵהיוֵמפשיטיםֵומנתחיםֵ
משוםֵשזוֵמצוותֵכהונה:ֵ'הפשטןֵונתוחןֵ
ֵלשחוטֵ ֵלזר ֵומותר ֵבזר ֵכשרים ...
שאמרנו:ֵמקבלהֵ]שלֵ ולהפשיטֵולנתחֵ..ֵ.

ואילֵך )ביתֵהבחירהֵֵ-הדםֵ[ מצותֵכהונה:ֵ'

ֵ

 למאיריֵבמסכתֵיומאֵדףֵכוֵעמודֵא(.
ֵלשחוט,379ֵֵֵ ֵחייב ֵשכהן ֵנאמר ֵלא בפסוק

ֵֶאתאל ֵ'ְוָשַחט ֵנאמר: ֵ...ֵ-א ֵַהָבָקר ֶבן
ֵרמב'םֵ ֵַהכהנים...'. ֲהֹרן ֵַאַֽ ְֵבנ י ְוִהְקִריבּו
ֵ:ֵ ֵו הלכותֵביאתֵהמקדשֵפרקֵטֵהלכה
ֵאפילוֵ ֵבזרים ֵכשירה ֵהקדשים 'שחיטת
ֵקדשיֵ ֵיחידֵבין ֵקדשי ֵבין ֵקדשים, קדשי

ֶבןֵַהָבָקרִֵלְפנ יֵה'ֵ-צבורֵשנאמרְֵוָשַחטֵֶאת
ֵ י ְֵבנ  ֵמקבלהְֵוִהְקִריבּו ֵַהכהנים... ֲהֹרן ַאַֽ

ֵואילךֵמצותֵכהונה...'.
ֵנאמר:380ֵֵֵ ֵב ֵעמוד ֵכו ֵבדף ֵהמשנה בסוף

ֵָשִוין'ֵ לּו ֵָוא  לּו ֵא  ֵֶשל ְֵוִנּתּוָחן ָטן 'ֶהְפש 
ֵשהפשטֵ ֵמלמד ֵשם ֵבגמרא וחזקיה

ֵהרמב'ם ֵבזר. ֵמותרים הלכותֵֵוניתוח
ביאתֵהמקדשֵפרקֵטֵהלכהֵו:ֵ'...ההפשטֵ

ֵוהול ֵכשירהֵוהניתוח ֵלמזבח ֵעצים כת
ֵהכהןֵ ֵוהקטיר ֵבאיברים ֵשנאמר בזרים
ֵאיבריםֵ ֵהולכת ֵזו ֵהמזבחה ֵהכל את

ֵשצריכהֵלכבש ֵהיא ֵאיברים ֵהולכת ,
ֵכהונהֵולאֵהולכתֵעצים'.

 

ֵעבודותֵהפסולותֵבזר
 נתינתֵאשֵעלֵהמזבח .1
 הולכתֵאיבריםֵלכבש .2
 סידורֵעציֵהמערכה .3
 סידורֵשניֵגזריֵהעצים .4
ֵעלֵ .5 ֵהעולה ֵאיברי סידור

 המזבח
 ֵתרומתֵהדשן .6
ֵהאיבריםֵ .7 הקטרת

ֵוהפדרים
ֵעבודותֵהכשרותֵבזר

 379שחיטה .1
הפשטֵהעורֵוניתוחֵ .2

 ֵהאיברים

380ֵהולכתֵעציםֵלמזבח .3
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ֵֵכהניםה ֵגזיריֵמסדרים ֵשני את

עלֵהמערכהֵהגדולהֵשעל381ֵֵהעצים
,ֵואםֵסידרוםֵביוםֵולאֵבלילהֵהמזבח
ֵ ֵאותםֵֵ-בלילה ֵומחזירים מסלקים
ֵ.ֵביום

ֵדףֵכזֵעמודֵב

ֵהמערכה ֵֵעצי ֵקרבןהם ֵשניֵ, וסידור
ים,ֵגזיריֵהעציםֵנחשבֵכהקטרתֵאיבר

לכןֵזרֵשיסדרםֵיהאֵחייבֵמיתהֵבידיֵ
ֵֵ.שמיים

ֵ
ֵ ֵגזיריֵרבאהקשה ֵשני ֵסידור ֵאם :
כלֵכךֵחשובֵעדֵכדיֵכךֵשאםֵֵהעצים

ֵבידיֵ ֵמיתה ֵמתחייב ֵהוא ֵזר יסדרם
ֵסידורֵֵ-שמייםֵ ֵהגרלהֵעל מדועֵאין

ֵהעצים ֵגזירי ֵזוֵֵ?שני ֵקושיה על

ֵהגמרא ֵהאֵ'ֵ:אומרת אשתמיטתיה
זכהֵֵ-מיֵשזכהֵבתרומתֵהדשןֵ:ֵדתניא

ֵ ֵשני ֵובסדור ֵמערכה, גזיריֵבסדור
ֵהיינו'עצים ,ֵ ֵלא ֵרבא ֵחסיהתי:

ֵ ֵלברייתא ֵבקושייתו שכברֵהאומרת
ֵהראשונה ֵשהזוכהֵֵבהגרלה נקבע

ֵ ֵגם ֵזוכה ֵהדשן דורֵיבסבתרומת
ֵבסה ֵוגם ֵגזיריֵימערכה ֵשני דור
ֵ.עציםה

ֵדףֵכחֵעמודֵא

ֵמתחילֵֵ ֵבמקדש ֵהעבודה יום
ֵב ֵהדשןעבודת ֵכהןכשהֵתרומת

ֵהמזבח ֵשעל ֵהגחלים ֵאת ֵחותה
ֵ ֵלמקום ֵבהקטרתֵוֵ-ממקום מסתיים

ֵהאיבריםֵעלֵהמזבח.

ֵהדרןֵעלךֵפרקֵ'בראשונה'

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

אתֵשניֵגזיריֵהעציםֵהוסיפוֵעלֵמערכת381ֵֵ
ֵהמזבח ֵעל ֵהייתה ֵשכבר ֵלפניֵהעצים, ,

ֵמצווה,ֵֵ–ֵתֵהתמידהקרבתֵקרבנו וזוהי

֖שֵַעל ֶ֛ןֵא  ַ֨יֵַאֲהֹרֶ֧ןֵַהֹכה  -שנאמר:ֵ'ְֵוְָ֠נְתנּוְֵבנ 
ֵַעל ִצ֖ים ֵע  ְֵוָעְרכָּּ֥ו ִַ֑ח ֵ)ויקראֵ-ַהִמְזב  ש:' ָהא ַֽ

ֵפרקֵאֵפסוקֵז(.
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ֵ
ֵ
ֵ
ֵ

ֵלט -דפים כח  ָאַמרֵָלֶהםֵַהְמֻמֶנה,ֵ-פרקֵשלישיֵ

ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵֵֵ

ֵֵ

 פרקֵשלישי

 ָאַמרֵָלֶהםֵַהְמֻמֶנה
 לט - דפיםֵכח

ֵ 
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ֵמשנה:ֵ
.ִֵאםִֵהִגיַע,ֵָהרֹוֶאהֵ'ְצאּוֵּוְראּוִֵאםִֵהִגיַעְֵזַמןֵַהְשִחיָטה'ָאַמרֵָלֶהםֵַהְמֻמֶנה:ֵֵֵ

ֵ ר: ֵ'ַבְרַקאי'אֹומ  ר: ֵאֹומ  ל ְֵשמּוא  ֵֶבן ֵַמְתָיא !'ֵ ִאיר ֵה  ֵַהִמְזָרח ֵָכל י ַעדֵֵ-ְפנ 
ר:ֵ'ֶשְבֶחְברֹון? ן'.ְֵוהּואֵאֹומ  .ְֵוָלָמהֵֻהְצְרכּוְֵלָכְך?ֵֶשַפַעםֵַאַחתֵָעָלהְֵמאֹורֵ'ה 

ִאירִֵמְזָרח,ְֵוָשֲחטּוֵֶאתֵֵַהְלָבָנה ָפה!ַהָּתִמיד,ֵוְְֵוִדמּוֵֶשה  יתֵַהְּׂשר  ֵהֹוִציאּוהּוְֵלב 
ֶזהֵַהְכָללֵָהָיהֵַבִמְקָדש:הוֵֵֹ יתֵַהְטִביָלהֵ. ןֵָגדֹולְֵלב  ְךֵֶאתֵַרְגָליוִֵֵרידּוֵֹכה  ס  ָכלֵַהמ 

ְֵוַרְגָלִים.ֵידייםְוָכלֵַהַמִטילֵַמִיםֵָטעּוןִֵקדּושֵָטעּוןְֵטִביָלה,ֵ

ֵ
שלֵבוקרֵהואֵֵתמידהֵקרבןֵשחיטתֵזמן

ֵב ֵאחדֵמתפקידיו382ֵעלותֵהשחרזמן .

ֵ ֵזה.383ֵֵֵַהְמֻמֶנהשל ֵזמן ֵעל ֵלהכריז היה

ֵ ֵהשני, ֵהמקדש ֵשבבית טעוֵלאחר
וזיהוֵֵהבודקיםֵאםֵהגיעֵהשחרֵכהניםה

אתֵאורֵהירחֵשהאירֵאתֵרצפתֵהעזרהֵ

שחטוֵאתֵולכןֵֵ-384ֵאורֵהשמשֵהעולהכ

לאֵסמכוֵֵ-385ֵלפניֵעלותֵהשחרהתמידֵ

בדקוֵאלאֵעלֵהאורֵהנראהֵבעזרהֵיותרֵ
ֵ ֵהקרבתֵהתמיד ֵיוםֵלפני אםֵעלהֵבכל

ֵגבוהֵֵהשחר ֵממקום ֵצפייה ֵידי על
ֵבמקדש ֵבוודאותֵש. ֵזיהו האירֵ'רקֵאם

ֵ ֵהמזרח ֵכל ֵחברוןֵ-פני ֵרקֵ'עד ֵולא ,

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

זהוֵהזמןֵבוֵהשמשֵאומנםֵמאירהֵאת382ֵֵ
 המזרחֵאךֵעדייןֵלאֵזרחהֵממש.

ַהְמֻמֶנהֵהואֵהכהןֵממלאֵמקוםֵשמונה383ֵֵ
ֵשיארעֵ ֵלמקרה ֵהיום ֵבעבודות להמשיך

 פסולֵבכהןֵהגדול.
ֵשל384ֵֵֵ ֵזו ֵבטעות ֵתדון ֵהגמרא ֵהבא בדף

ֵאירעהֵ ֵלא ֵשהתקלה ֵותבהיר הכהנים
 ביוםֵהכיפורים.

בלילה,ֵואםֵָשֲחטּוֵֵאיןֵבמקדשֵשחיטה385ֵ
שריפהֵֵ- פסולֵוטעוֵן ככלֵקדשיםֵֵ-הקרבֵן

ֵשנפסלוֵ ֵקדשים ֵקדשי ֵדין שנפסלו.
ֵבעזרה,ֵ ֵשהיה ֵהשריפה' ֵב'בית להישרף

הואֵקדשֵקדשיםֵֵומשוםֵשקרבןֵהתמיד
יתֵ אמרהֵעליוֵהמשנהֵכאןֵ'ְוהֹוִציאּוהּוְֵלב 

ָפה'. ֵַהְּׂשר 

והגיעֵקבעוֵשעלהֵהשחרֵ,ֵבמקוםֵאחד
ֵזמןֵשחיטתֵקרבןֵהתמידֵשלֵבוקר.

ֵ

ל ְֵשמּוא  ֵֶבן 386ֵֵֵַמְתָיא ֵעלֵהיה הממונה
ֵ.הפיסות

ֵ
ֵָהָיהֵַבִמְקָדש'ֵ לאחרֵֵכהןכלֵֵ:'ֶזהֵַהְכָלל

לנקביםֵגדוליםֵחייבֵטבילהֵש  לפנינצרֵך
שנצרךֵלנקביםֵֵכהןוכלֵֵ,שבמקד עבודה

ֵחייב ֵידיֵלֵקטנים ֵעל ֵורגליו ֵידיו קדש

שהיה387ֵֵמכיורֵהנחושתבמיםֵֵרחיצתם

ֵבעזרה.
ֵֵ

ֵַמְתָיא386ֵֵ ֵאומרת: ֵהבא ֵבעמוד ֶבןֵֵהגמרא
לֵהממונהֵעלֵהפיסותֵאומר...',ֵוכןֵ ְשמּוא 

דףֵיגֵֵבתלמודֵהירושלמיֵבמסכתֵשקלים
ֵבתלמודֵ ֵשקלים ֵמסכת ֵ)אין ֵא עמוד
ֵהממוניםֵשהיוֵ ֵהן ֵאלו 'ֵ ֵנאמר: הבבלי(
ֵהחותמותֵ ֵעל ֵפנחס ֵבן ֵיוחנן במקדש

עלֵֵאחייהֵעלֵהנסכיםֵמתיהֵבןֵשמואל
 הפיסות...'.

ֵנחושתֵהכיו387ֵ ֵמיםֵגדולֵעשוי רֵהיהֵכלי
ֵהאולםֵ ֵבין ֵשל ֵבדרומו ֵבעזרה שעמד
ֵהכהניםֵ ֵאת ֵשימשו ֵמימיו והמזבח.
לקידושֵידיהםֵורגליהםֵולשארֵהעבודותֵ
ֵהיוֵ ֵהכיור ֵבתחתית ֵמים. ֵלהן שנדרש

שרת הכיורֵהואֵכלֵי ראהֵקבועיםֵברזיםֵ. .ֵ
 עודֵעלֵהכיורֵושכלולוֵבדףֵלזֵעמודֵא.
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ֵדףֵכחֵעמודֵב

ֵבשונהֵמכלֵאדםֵ ֵאברהםֵאבינו היהֵש,
ידעֵבדיוקֵאתֵזמניֵ,ֵבקיאֵבאסטרונומיה

ֵהיום,ֵולכןֵהתפללֵבזמןֵהמדוייק.
ֵ
ֵֵ ְֵבַשָּ֥רֵ'מהפסוק: ִֵימֹ֖ול ֵַהְשִמיִנִ֑י ּוַביֹ֖ום

וֵֹ ִדיםֵ'ָעְרָלתַֽ כלֵהיוםֵכשרֵאומנםֵשְֵלמ 
ֵמקדימיןֵ ֵשהזריזין ֵאלא למילה

ֵאבינוכ388ֵֵלמצוות ֵחיכֵ,אברהם הֵשלא

ֵ.389והשכיםֵלעקידתֵיצחקלהנץֵהחמהֵ
ֵ

ֵלמצוותֵ ֵמקדימין ֵשהזריזין ,ֵלמרות
מיםֵתקנוֵשכלֵהמצוותֵשזמנןֵביוםֵחכ

ֵֵ.390רקֵאחרֵהנץֵהחמהֵי ָעשּו
ֵ
חנינאחמאֵבֵרביֵ עודֵמימיֵשֵדורשֵרבֵי

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

388ֵֵֵ ֵמקדימיןֵבפשטות ֵ'זריזין הביטוי
שלאֵלעכבֵכללֵקיוםֵ באֵללמדנֵו למצוותֵ'
מצווהֵשהגיעֵזמנהֵלעשותה,ֵאלאֵעלינוֵ

ֵ ֵמיד ֵמילהֵ-לקיימה ֵברית ֵרק .ֵולא
המאיריֵמפרשֵכאןֵשמידהֵזוֵהיאֵהנהגהֵ
ֵלזריזיםֵ ֵ'ראוי ֵחיוב: ֵואיננה ראויה
ֵיראהֵ ֵשלא ֵבשחרית ֵבה להקדים

ולאחוזֵֵכמתרשלֵבהֵמצדֵחמלתו עלֵהבןֵ,
ֵישֵהאומריםֵשזהוֵ ֵאך ֵהאבות...' בדרכי

ֵחיובֵמהתורהֵוישֵאומריםֵמדרבנן.
ַיֲחֹב֙ש389ֵֵ ַ֨םֵַאְבָרָהּ֜םֵַבֹבִֶׁ֗קרֵַוַֽ ֵַוַיְשכ  'ֵ שנאמר:

ֵַוִיַקִ֞חֵֶאת-ֶאת ֖תֵ-ֲחֹמרִֹ֔ו ְֵוא  ִֵאּתִֹ֔ו ְֵנָעָריו֙ ָּ֤י ְשנ 
ַ֣יֵֹעָלִ֔הֵַוָיַָ֣קם ִֶ֔לְךֵֶאלִֵיְצָחַ֣קְֵבנִֹ֑וֵַוְיַבַק֙עֲֵעצ  -ַוי 

ַמר-ַהָמקֹ֖וםֲֵאֶשר )בראשיתֵ-ָאַֽ ים:ֵ' לָֹּ֥וֵָהֱאֹלִהַֽ
ֵרש'י:ֵ ֵשם ֵומפרש ֵג(, ֵפסוק ֵכב פרק
'וישכם.ֵנזדרזֵלמצוה',ֵוכןֵראהֵפסחיםֵדֵ
ֵשלֵ ֵזריזותו ֵעל ֵהלומדים ֵויש ֵא. עמוד
ֵַאְבָרָה֖םֵ ָּ֥ם ֵ'ַוַיְשכ  ֵמהפסוק ֵאבינו אברהם

ָּ֥יֵ-ָש֖םֵֶאתֵָעַָּ֥מד-ַהַָ֨מקִֹ֔וםֲֵאֶשר-ַבֹבִֶ֑קרֵֶאל ְפנ 
 ה''ֵ)בראשיתֵפרקֵיטֵפסוקֵכז(.ֵ

'הנץֵהחמה'ֵהואֵתחילתֵזריחתֵהשמש390ֵֵ
ֵרש'יֵ ֵאומר ֵהלילה. ֵנגמר ֵודאי שאז

ֵ ֵישיבותאבותינו ֵקיום ֵפסק בהןֵֵלא
חמאֵֵרביבסיסֵדרשתוֵשלֵֵ.למדוֵחכמים

פסוקיםֵבתורהֵשבהםֵהואֵֵרביֵחנינאב

ֵֵ:391'חכם'כהמילהֵ'זקן'ֵנדרשתֵ

ְַ֣ךֵֵ:ישיבהֵעמהם,ֵשנאמרֵ-היוֵבמצריםֵ .א ל 
ֶהםֵֵ֚ ֲאל  ִׁ֗לְֵוָאַמְרָּתֵָּ֤ ַ֣יִֵיְשָרא  ֶאת־ִזְקנ  ַסְפָּתִֵ֞ ֵה'ְוָאַֽ

ֶ֧יֵַאְבָרָהֶ֛םֵ ַלִ֔יֱֵאֹלה  ִֵנְרָאַ֣הֵא  יֶכםֵ֚ ת  ֲֵאֹבַֽ ָּ֤י ֱאֹלה 
ֵֶאְתֶכִ֔םֵ ֵָפַקְֵ֚דִּתיֵ֚ ֵָפֹקָּ֤ד אֹמִ֑ר ֵל  ְֵוַיֲעֹק֖ב ִיְצָחָּ֥ק
ִיםֵ)שמותֵפרקֵגֵ ְוֶאת־ֶהָעשָּּ֥ויֵָלֶכ֖םְֵבִמְצָרַֽ

ֵפסוקֵטז(.
ֵ .ב ֵבמדבר ֵשנאמרֵ-היו ֵעמהם, :ֵישיבה

יםִֵאישֵֶ֘אל־ֹמֶשִׁ֗הֵֶאְסָפה־ִלִ֞יִֵשְבִעֵַ֣ה'ַוֹיַ֨אֶמרֵ
ָּ֥יֵ ִֵזְקנ  ֶ֛ם ִֵכי־ה  ֵָיַדְִ֔עָּת ֲֵאֶשַ֣ר ל֒ ִֵיְשָרא  ַ֣י ִמִזְקנ 
ִ֔דֵ ֶאל־ֹאֶַ֣הלֵמֹוע  ֹאָתםֵֵ֚ ָהָע֖םְֵוֹשְטָרִ֑יוְֵוָלַקְחָּתֵָּ֤
ְךֵ)במדברֵפרקֵיאֵפסוקֵ ְתַיְצבָּּ֥וֵָש֖םִֵעָמַֽ ְוִהַֽ

ֵטז(.
ֵהיה,ֵ .ג ֵבישיבה ֵויושב ֵזקן ֵאבינו אברהם

ִ֔ןֵָב֖אֵבֵַשנאמר ַרְָּ֥ךֵֵה'ָיִמִ֑יםֵוֵַ:ְֵוַאְבָרָהַ֣םֵָזק  ב 

ֵ'נבדוקֵמצפרא.ֵ בפסחיםֵדףֵדֵעמודֵא:
דאיכאֵהקדמהֵלזריזיםֵכדאשכחןֵ]=כפיֵ
ֵדאברהםֵ ֵובזריזותיה ֵמילה ֵגבי שמצינו[

ֵַבֹבִׁ֗קֵֶ ֵַאְבָרָהּ֜ם ַ֨ם ֵַוַיְשכ  ֵשנאמר שלאֵֵ-ר
ֵ ֵהחמה ֵהנץ ֵעד ֵמקוםֵֵ-המתין ומכל

בלילהֵלאֵהקדים'.ֵעלֵתקנתֵחכמיםֵזו,ֵ
ראהֵהמשנהֵבמגילהֵ)פרקֵדֵמשנהֵב(:ֵ'ֵ
ְוֹלאֵָמִלין,ֵ....ֵַעדֵֶשָּתנ ץֵַהַחָמה'.ֵוכןֵראהֵ
מגילהֵדףֵכֵעמודֵאֵשגםֵקריאתֵהמגילהֵ

ֵמילה ֵברית ֵבמיֵ)ביום(, ֵהאזוב ֵטבילת ,
 הזאהֵהןֵרקֵלאחרֵהנץֵהחמה.החטאתֵו

ֵב391ֵֵֵ ֵעמוד ֵלב ֵדף ֵקידושין ֵבמסכת מובא
אלאֵחכם,ֵ 'זקןֵ' ואיֵן '...תלמודֵלומרֵ'זקן'ֵ,
ְֵיֹהָוּ֜הֵֶאל־ֹמֶשִׁ֗הֵֶאְסָפה־ִלִ֞יֵ ֵ'ַוֹיַ֨אֶמר שנאמר:
לֲֵ֒אֶשַ֣רֵָיַדְִ֔עָּתִֵכי־ ַ֣יִֵיְשָרא  ִשְבִעַ֣יםִֵאישִֵ֘מִזְקנ 

ֵ ְֵוֹשְטָרִ֑יו ֵָהָע֖ם ָּ֥י ֶ֛םִֵזְקנ  ֵֶאל־ה  ֵֹאָתםֵ֚ ְוָלַקְחָּתָּ֤
ֵ)במדברֵ ְך ִֵעָמַֽ ֵָש֖ם ְתַיְצבָּּ֥ו ְֵוִהַֽ ִ֔ד ֵמֹוע  ֹאֶַ֣הל
פרקֵיאֵפסוקֵטז(ֵרביֵיוסיֵהגליליֵאומרֵ
ֵשנאמרֵ ֵחכמה ֵשקנה ֵזה ֵאלא ֵ'זקן' אין
אִשיתֵ )משליֵפרקֵחֵפסוקֵכב(ֵה'ֵָקָנִניֵר 

ֵַדְרכֹוֵ'.
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לֵ)בראשיתֵפרקֵכדֵפסוקֵ ֶאת־ַאְבָרָה֖םֵַבֹכַֽ
ֵא(.

ֵא .ד ֵהיהֵיצחק ֵבישיבה ֵויושב ֵזקן בינו
יָנ֖יוֵ ֵָע  ִֵיְצָחִ֔קֵַוִּתְכֶהָּ֥ין ַ֣ן י־ָזק  ִֵכַֽ ֵַוְיִהיֵ֚ שנאמר:
ֵַהָגֹדִׁ֗לֵַוֹיָּ֤אֶמרֵ ָשַ֣ו׀ְֵבנַֹ֣ו ְרֹאִ֑תֵַוִיְקָרִ֞אֵֶאת־ע  מ 

ְבִנִ֔יֵַוֹיָּ֥אֶמרֵ ָליוֵֵ֚ ִניֵ)בראשיתֵפרקֵא  ָל֖יוִֵהנ ַֽ א 
ֵכזֵפסוקֵא(.

ֵאב .ה ֵהיה,ֵיעקב ֵבישיבה ֵויושב ֵזקן ינו
ֹלָּ֥אֵיּוַכ֖לֵ ִמֹזִֶ֔קֵן ָכְבדֵַּ֣ו לֵֵ֚ ִיְשָרא  ֵָּ֤י ינ  ְוע  שנאמרֵ:
ָּ֥קֵ ָלִ֔יוֵַוִיַשָּ֥קֵָלֶה֖םֵַוְיַחב  א  ָּ֤שֵֹאָתםֵֵ֚ ִלְראִֹ֑ותֵַוַיג 

םֵ)בראשיתֵפרקֵמחֵפסוקֵי(.  ָלֶהַֽ
ויושבֵבישיבהֵֵרהםֵזקןאליעזרֵעבדֵאב .ו

ֵֶאל־ַעְבדֹוֵֵ֚ ֵַאְבָרָהִׁ֗ם ֵַוֹיַ֣אֶמר ֵשנאמר: היה,
ים־ָנָּ֥אֵָיְדָךֵ֖ ֖לְֵבָכל־ֲאֶשר־לִֹ֑וִֵשַֽ יתִֹ֔וֵַהֹמש  ְזַקַ֣ןֵב 

יֵ)בראשיתֵפרקֵכדֵפסוקֵב ִכַֽ  .392(ַּתַָּ֥חתְֵיר 

ֵ
הסבירוֵֵבביתֵמדרשוֵשלֵרביֵישמעאל

ֵ ֵשסיבתֵטעותם ֵההמתמיהה ֵכהניםשל
ֵאת ֵַהְלָבָנהֵשראו ִאירְֵֵמאֹור ֵֶשה  ְוִדמּו

נעוצהֵבכךֵשהיהֵזהֵיוםֵמעונןֵכךֵֵ,ִמְזָרח
נדמהֵֵפציעֵמבעדֵלענניםמשאורֵהירחֵה

.393להםֵכקרניֵהשמש
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ֵאלעזר:392ֵֵֵ ֵרבי ֵ'אמר ֵהגמרא: ומוסיפה
ֵועל ֵרבו'. ֵבתורת ֵדמשקֵֵשמושל 'הוא

אליעזר'ֵשנאמרֵבבראשיתֵפרקֵטוֵפסוקֵ
ְֵוָאֹנִכ֖יֵ ֵַמה־ִּתֶּתן־ִלִ֔י ֵה' ֵַוֹיַ֣אֶמרֵַאְבָרִׁ֗םֵה' ב:
ֵַדֶמֶָּ֥שקֵ ֵהּ֖וא יִתִ֔י ֵב  ֵּוֶבן־ֶמֶַ֣שק ֲֵעִריִרִ֑י ְַ֣ך הֹול 
ֵרביֵ ֵ'אמר ֵהגמרא: ֵאומרת ֶזר, ֱאִליֶעַֽ
אלעזר:ֵֶשדֹוֶלהֵומשקהֵמתורתוֵשלֵרבוֵ

 לאחרים'.
ֵלא393ֵֵֵ ֵשהטעות ֵתבהיר ֵהגמרא בהמשך

ֵהייתהֵביוםֵהכיפורים.
394ֵֵֵ ֵבעמוד ֵהמקריםֵזה ֵשלושת מובאים

ֵהאחרוניםֵבלבד.
עמודֵא:395ֵֵ כמאמרֵהגמראֵבכתובותֵדףֵמֵו

ֵ

ֵעמודֵאדףֵכטֵ

אגבֵהטעותֵבראייתֵאורֵהלבנהֵכאורֵ

394ֵאחריםמקריםֵֵהגמראֵמביאהֵ,החמה

ֵבחלקיֵהדברֵעצמו:בהםֵישֵהבדלֵ
ֵהעבירה' .א ֵמן ֵקשים ֵעבירה ֵ:'הרהורי

ֵ ֵחמורהֵאומנם ֵעצמה ֵהעבירה עשיית
ַהִהְרהּוריותרֵ ,ֵאלאֵשהמהרהרֵבעבירהֵמ 

שאיןֵתאוותוֵֵפוגעֵבגופוֵובנפשוֵמשום

ֵ.395ֵמתמלאת

ֵמקייטא' .ב ֵדקייטאֵקשיא ֵ–396ֵ'שילהי

ֵמ ֵיותר ֵקשה ֵהקיץ ֵבסוף חוםֵההחום
ֵ'ֵ.הקיץשבמהלךֵתקופתֵ

ֵמדקייטא .ג ֵקשיא ֵדסיתוא ֵ-ֵ'אישתא
ֵממחלתֵ ֵקשה ֵבחורף ֵהשפעת מחלת

 השפעתֵבקיץ.
ֵ' .ד ֵבעתיקתא ֵ–ֵ'קשיאֵמחדתאמיגמר

ֵ,ונשכחֵ,לימודֵנושאֵשכברֵנלמדֵבעבר
 ֵ.קשהֵיותרֵמלימודֵנושאֵחדש

 
כךֵֵכמוֵשהשחרֵהואֵסימןֵלסוףֵהלילה

ֵהניסיםֵ ֵסוף ֵאת ֵסימנה ֵאסתר המלכה

ֵ.397שנכתבוֵבכתובים

ֵיאיר ֵבן ֵפנחס ֵרבי ֵאמר ֵיהרהרֵֵ'... אל
ֵוכןֵ ֵטומאה...', ֵלידי ֵויבא ֵביום אדם
ֵ ֵא: ֵעמוד ֵקסד 'ֵבמסכתֵבבאֵבתראֵדף

עמרםֵאמרֵרבֵשלושֵעבירותֵֵ...אמרֵרב
ֵהרהורֵ ֵיום: ֵבכל ֵמהן ֵניצול ֵאדם אין
ֵעברהֵועיוןֵתפלהֵולשוןֵהרעֵ...'ֵועוד.

ֵדקייטא396ֵֵֵ ֵ'שילהי ֵהביטוי ֵשל תרגומו
הוא:ֵסופוֵשלֵהקיץֵקשהֵקשיאֵמקייטא 'ֵ

ֵמהקיץ.
וריםֵנסֵחנוכהֵאירעֵאומנםֵאחריֵנסֵפ397ֵ

 אךֵאינוֵנכללֵבכתובים.
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ֵבתפילות ֵשמרבים תפילתםֵֵ–ֵצדיקים

ֵ.398ֵנשמעתֵאףֵאםֵאינהֵנעניתֵמיד

ֵ
ֵ ֵמסבירה ֵשהגמרא ֵשתי סיבותֵיש

ֵֵאסטרונומיות ֵבזיהויֵמדוע הטעות
ֵַהְלָבָנה ֵאירעהְֵֵמאֹור ֵלא ֵהחמה כאור

ֵֵ:ביוםֵהכיפוריםֵאלאֵבסוףֵחודשֵאחר
בזמןֵוֵ-תשרֵיבחלֵבעשרהֵֵכיפוריםיוםֵה .א

אהֵבסוףֵהלילהֵהואֵתמידֵהאורֵהנרזהֵ
ֵאורֵהשמש.ֵ

ֵזורחיםֵ .ב ֵוהשמש ֵהירח ֵחודש ֵבסוף רק
ֵ ֵמאוד ֵסמוכים ֵשיכולֵֵ–בזמנים דבר

 ֵלגרוםֵלטעותֵבזיהויֵמקורֵהאור.
ֵ

אתֵֵידיםהיוֵמורֵכיפוריםבשחרֵיוםֵה

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ֵיהא398ֵֵֵ ֵלעולם ֵוכן 'ֵ ֵהמאירי: ֵכאן אומר
ֵביותרֵ ֵבה ֵולהאריך ֵבתפלה ֵנזהר אדם
ואפילוֵרואהֵעצמוֵשאיןֵתפלתוֵנשמעתֵ
ֵהימיםֵ ֵברוב ֵכי ֵהימנה ֵיתייאש אל
ֵכמכבידֵ ֵעצמו ֵיחזיק ֵאל ֵוכן ימצאנה,

ֵומטריחֵ]אתֵה'[!...'ֵ
ֵשרת399ֵֵ ֵ'כלי ֵלכל ֵכולל ֵשם ֵהוא הכליםֵ'

ֵבעבודותֵ ֵה' ֵאת ֵהכהנים ֵשירתו שבהם
ֵבזמןֵהמשכןֵואחרֵכךֵבזמןֵהמקדש:
נּו ֵַרב  ֵֹמֶשה ֵמשח ֵהמשכן ֵכלי בשמןֵֵאת

המשחהֵובכךֵנתקדשוֵכליֵהמשכןֵככליֵ
ֵֹמֶשּ֜הֵ ֵַכלַֹ֨ות ְֵביֹום֩ ֵַוְיִהֶ֡י 'ֵ ֵשנאמר שרת,

ֵֶאת ָּ֤שֵ-ְלָהִקַ֣ים ֵַוְיַקד  ֵֹאתֹּ֜ו ֵַוִיְמַשַ֨ח ַהִמְשָכִׁ֗ן
ְֵוֶאת-ָכל-ְוֶאתֵֹאתֹו֙ ָלִ֔יו ְֵוֶאת-כ  ַ֖ח -ָכל-ַהִמְזב 

ם:'ֵ)במדברֵפרקֵ ָּ֥שֵֹאָתַֽ ֖םֵַוְיַקד  ָלִ֑יוֵַוִיְמָשח  כ 
ֵזֵפסוקֵא(.ֵ

ֵשרתֵ ֵלכלי ֵייצורו ֵלאחר ֵיהפוך ֵשכלי כדי
ֵבוֵ ֵשיעשו ֵידי ֵעל ֵאו ֵ'חינוך': ֵלו דרוש
עבודהֵבמקדשֵהמחייבתֵלעשותהֵבכליֵ

שכברֵשרת,ֵאוֵעלֵידיֵהכנסהֵלתוכוֵדברֵ
ֵנתקדשֵבכליֵשרתֵאחר.ֵ

כלֵהכליםֵהאחריםֵשנעשוֵאחרֵכךֵנתחנכוֵ
לומדיםֵזאתֵמהפסוקֵ שירותֵבהםֵ, ידֵי עֵל

-ָכל-בבמדברֵפרקֵדֵפסוקֵיב:ֵ'ְוָלְקחּ֩וֵֶאת

ֵֵהגדולֵכהןה ֵהטבילה ֵכאשרֵלבית רק
הכריז:ֵֵ,הבודקֵאםֵעלהֵהשחרֵ,הצופה

ֵ.'ברקֵברקאי'

ֵדףֵכטֵעמודֵב

מהֵשמניחיםֵכֵלמקדשים399ֵֵשרתהכלֵי
ֵאתֵהבתוכם ֵבחלקֵמהםֵקידשו ֵקרבן.

ֵ.400ֵאוֵאתֵחלקיוֵלפניֵהקרבתם

 

חלותֵהשתיםֵעשרהֵהם401ֵֵ'לחםֵהפנים'

ֵבידיֵ ֵסולת ֵמקמח ֵשבת ֵבערב שנאפו

ֵה402אומנים ֵעורכיםֵכהנים. את403ֵֵֵהיו
ֵ ֵהפנים ֵלחם ֵקבוצות ֵבשתי עלֵשוות

ְרתּו ּ֜תֲֵאֶשֶ֧רְֵיָשַֽ ַ֨יֵַהָשר  ָבַ֣םֵַבֹקִֶׁ֗דשֵמכאןֵ-ְכל 
ֵידיֵ ֵעל ֵשרת ֵככלי ֵנתקדשו שהכלים

 שירות.ֵ
ֵה ֵאף ֵהשחיטה ֵשרתסכין ֵכלי )ראהֵֵיא

ֵמנחותֵדףֵעחֵעמודֵב(.
ֵכמו400ֵֵֵ ֵחיים: ֵבעלי ֵשאינם ֵקרבנות היו

ֵבדףֵמזֵ ֵראהֵבגמראֵולהלן מנחהֵועוד.
 עמודֵבֵובדףֵמחֵעמודֵא.

ֵ'ְוָנַתָּת401ֵֵֶ֧ נאמרֵבשמותֵפרקֵכהֵפסוקֵל:
ל יד'.-ַעַֽ  ַהֻשְלָחֶ֛ןֵֶלֶָּ֥חםֵָפִנ֖יםְֵלָפַנָּ֥יֵָּתִמַֽ

ֵשל402ֵֵֵ ֵמזרחית ֵהדרומית ֵבפינה במקדש,
לחםֵהפנים היהֵ'ביתֵעושֵי 'ֵ'ביתֵהמוקד'ֵ,

ֵ ֵשם22ֵֵ)ראה ֵבתרשיםֵביתֵהמקדש( ב.
ֵאתֵ ֵואפו ֵהבצק ֵאת ֵָלשּו ֵהאפיה ָאָמנ י
לחםֵהפנים.ֵנאמרֵבשמותֵפרקֵלהֵפסוקֵ

֖בֵָבֶכִ֑םֵ-ֲחַכם-ְוָכלֵיֵובהמשךֵבפסוקֵיג:ֵ' ל 
ֶ֛תֵָכלָיֹבַ֣אּוֵ -ֶאתֲֵאֶשָּ֥רִֵצָּו֖הֵה':ֵ....-ְוַיֲעשִּ֔וֵא 

֖תֵֶלֶָּ֥חםֵ-ָכל-ַבָד֖יוְֵוֶאת-ַהֻשְלָחָּ֥ןְֵוֶאת ָלִ֑יוְֵוא  כ 
ים' ֵַהָפִנַֽ

ֵהנוסףֵשלֵלחםֵהפנים:403ֵֵ ֵגםֵשמו מכאן
ֵוכןֵכתובֵבדבריֵהימיםֵ'לחםֵהמערכת .'

ֶ֧יֵַהְקָהִתֶ֛-אֵפרקֵטֵפסוקֵלב:ֵ'ּוִמן -יִֵמןְבנ 
ֵַעל יֶה֖ם ֵַשַבָּ֥תֵ-ֲאח  ְֵלָהִכ֖ין ַמֲעָרִֶ֑כת ֵַהַֽ ֶלֶַ֣חם

ת.'  ַשָבַֽ
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ֵ ֵבהיכל ֵהזהב ֵהצדדיםֵשולחן ומשני
לבונהֵשתיֵקעריותֵ)בזיכין(ֵשבהןֵֵהניחו
ֵשרףֵבעלֵריחֵנעים.ֵשהיאֵ

ֵ
ֵ ֵטרי ֵנשאר ֵהפנים ֵאחרלחם ֵעד ֵ)בנס(

404ֵמוסףֵשלֵהשבתֵהבאהֵקרבןהקרבתֵ

הגדולֵומחציתֵֵכהןלואזֵניתנהֵמחציתֵ
ֵ.כהניםלמשמרתֵה

ֵעמודֵאֵדףֵלֵ

ֵקטניםֵכהן ֵלנקבים ֵלפניֵֵשנצרך חייב

ֵידיו ֵאת ֵגם ֵלקדש ֵבמקדש 405ֵעבודתו

ולאֵרקֵאתֵרגליוֵשהתלכלכוֵמהנתזים,ֵ
משוםֵשודאיֵשפשףֵאתֵרגליוֵבידיוֵכדיֵ

ֵלנקותןֵמןֵהנתזים.
ֵֵ
ֵהשרת'ֵ ֵלמלאכי ֵתורה ֵניתנה ֵ.'לא

ֵ ֵזה ֵשאדםֵבביטוי ֵלומר ֵהגמרא כוונת
אינוֵיכולֵלשמורֵבאופןֵמוחלטֵעלֵנקיוןֵ
ֵמלאכיֵ ֵכמו ֵבגופו ֵהנסתרים המקומות
כןֵ ולכןֵ, השרתֵשאינםֵצריכיםֵלנקביהםֵ,

ֵשמע ֵקריאת ֵלקרות ֵגופוֵֵיוכל ֵעוד כל
פפאֵֵאתֵדבריֵרבֵמבהירנקי.ֵביטויֵזהֵ

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ֵהנוסףֵשלֵלחםֵהפנים:404ֵֵ ֵגםֵשמו מכאן
משוםֵשתמידֵהיהֵלחםֵֵ–'ֵ'לחםֵהתמיד

הפניםֵעלֵהשולחן,ֵוכןֵכתובֵ'ְוַעַ֣לֵ|ֵֻשְלַחַ֣ןֵ
ֶלתְֵ֒וָנְתנַּ֣וֵָעְ֠לֵָ -יוֵֶאתַהָפִנִׁ֗יםִֵיְפְרשּוֵֶ֮בֶַ֣גדְֵּתכ 

ְֵוֶאת ְֵוֶאת-ַהְקָעֹרָּ֤ת ֖תֵ-ַהַכֹפת֙ ְֵוא  ַהְמַנִקֹיִ֔ת
ה'ֵ ִֵיְהֶיַֽ ֵָעָלָּ֥יו ֵַהָּתִמ֖יד ְֵוֶלֶָּ֥חם ֵַהָנִֶ֑סְך ְקשַֹ֣ות

ֵ)במדברֵד,ֵז(
ֵבמים405ֵֵֵ ֵנטילה ֵידי ֵעל ֵנעשה הקידוש

ֵמכיורֵהנחושתֵשהיהֵבעזרה.
בהקשרֵקרובֵלזהֵמובאֵהביטויֵבמסכת406ֵֵ

ֵאביי ֵ'...רואה, ֵב: ֵעמוד ֵכה ֵדף ֵברכות
אמר:ֵמותר,ֵלאֵנתנהֵֵאמר:ֵאסור,ֵרבא

תורהֵלמלאכיֵהשרת'.ֵהביטויֵ'לאֵניתנהֵ
'ֵמשמשֵבהלכהֵגםֵתורהֵלמלאכיֵהשרת

ֵהרב ֵלמשל, ֵאחרת,  משה בלשון

שאמרֵשכלֵמקוםֵבגופוֵשלֵאדם,ֵכוללֵ
ֵחייב ֵהנסתרים, ֵנקיֵֵבמקומות להיות

ֵו ֵקריאתֵשמע ֵלפני ֵהתעסקותֵלפני כל

ֵ.406ֵבדברֵשבקדושה

ֵ
ֵבסעודה ֵהלכה ֵאדם ֵש: באמצעֵיוצא

ידוֵאתֵנוטלֵֵ–ֵכדיֵלהטילֵמימיוסעודהֵ
ֵמימיוֵאחתה ֵבה ֵֵשנגעו חזרהֵונכנס

ֵחברואבלֵאםֵדיברֵעםֵלמקוםֵהסעודהֵ,
ֵאזורקֵיטולֵאתֵשתיֵידיוֵלעליוֵמהֵֵזמן

ֵֵ.לחזורֵלסעודה
ֵ

שהיהֵמיסבֵבמקוםֵשרקֵשותיםֵאדםֵ
ֵ ֵֵ-בו ֵלסעודהולא ֵאתֵ, ֵלהטיל ויצא
אחתֵונכנס'ֵ–מימיו ידֵו אבלֵֵ,חזרהֵ'נוטֵל

מהֵעליוֵלחזורֵֵזמןֵחברואםֵדיברֵעםֵ
יטולֵאתֵשתיֵידיוֵֵושםֵלמקוםֵהשתיה

כדיֵלמנועֵחשדֵֵ-ֵלעיניֵשארֵהסועדים
ואםֵהואֵידועֵכאדםֵֵ,לאֵנטלֵידיושמאֵ

ֵמידֵ ֵנטילה ֵעל ֵמקפיד ֵמקרה שבכל
ֵ ֵלפניִֵֵמַטְנפֹותכשידיו ֵליטול ֵחייב אינו
ֵכולם.

ֵ

ֵשימושֵ ֵנגד ֵפוסק ֵזצוק'ל פיינשטיין
מתולעיםֵֵבזכוכיתֵמגדלתֵלבדיקתֵירקות

'ֵ ֵשכל...וכדו': התורהֵ עניני דפשוט
ֵושומעין ֵכפיֵשרואין  לאֵ,בעצם נידונין

ֵשרציםֵ,וכדומה מכונות ע'י  שלא וכמו
ֵאלא נראו  המגדילֵשאינו דבר ע'י לעין
 שואף שאדם האויר כל דהאֵ,כלום

 שנקראו כאלו משרצים מלא לתוכוֵהוא
 ערך מיקראביןֵשע'יֵספאקטיוועֵהמגדיל

ֵנראים אלףֵפעמיםֵויותר  שום ואין הן
 שנראהֵהפסק מה כן וכמוֵ;בזה איסור
 ספאקטיווע ע'י ומזוזות בתפילין באות

 הפסק נחשב לא בעצמו לעין ולאֵנראה
ֵבהרבה ֵהוא ֵוכדומה ענינים'ֵ וכשר,

ֵ.)סעיףֵלג ח'ג משהֵאבה'ע-אגרות )שו'ת
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ֵמשנה:
יןֵָאָדםִֵנְכָנסֵָלֲעָזָרהֵָלֲעבֹוָדה,ֲֵאִפלּוֵָטהֹור,ֵַעדֵֶשִיְטֹבל. ֵֵא 

שֵבֹוֵַביֹום,ְֵוֻכָלןֵַבֹקֶדשֵ ןֵָגדֹולֵּוְמַקד  לֵֹכה  שְֵטִבילֹותֵַוֲעָשָרהִֵקדּוִשיןֵטֹוב  ָחמ 
יתֵ ֵ,ֵחּוץִֵמזֹוִֵבְלָבד.ֵַהַפְרָוהַעלֵב 

ְרסּוֵָסִדיןֵֶשלֵבּוץ יןֵָהָעם.ֵפ  ינֹוְֵלב  ֵב 

להיכנסֵלעזרהֵללאֵֵ,לכלֵאדםֵ,אסור
 ואפילוֵאםֵהואֵכברֵטהורֵ–ֵטבילה

ֵעליוֵלטבולֵשובֵלפניֵהכניסה.ֵ -
ֵ
ֵֵ היהֵֵהגדולֵכהןהֵכיפוריםהביום

חמשֵפעמיםֵומקדשֵידיוֵורגליוֵטובלֵ

ֵ.407עשרֵפעמים
ֵֵ
ֵהראשונהֵ ֵֵהטבילה ֵהחמש שלֵמבין

ֵהגדול ַבִמְקֶוהֵשהיהֵהייתה408ֵֵֵהכהן

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ֵהגדול407ֵֵ ֵהכהן ֵהכיפורים ֵיום ֵלעבודות
ֵהכהונה ֵבגדי ֵאת ֵפעמים ֵחמש ֵהחליף
ֵעומדֵ ֵהוא ֵאותה ֵלעבודה בהתאם
לעשות.ֵלפניֵשפשטֵאתֵבגדיוֵקידשֵידיוֵ
ורגליו,ֵטבל,ֵשובֵקידשֵידיוֵורגליוֵואחרֵ

ֵהבגד ֵאת ֵלבש ֵומכאןֵכך ֵהאחרים, ים
שישיֵעשרהֵקידושיֵידייםֵורגלייםֵוחמשֵ
טבילות.ֵהגמראֵלהלןֵבדףֵלבֵעמודיםֵא'ֵ
וב'ֵאומרת:ֵ'...ֵוחמשֵעבודותֵהן:ֵתמידֵ

עבודתֵהיוםֵבבגדיֵֵ-ֵשלֵשחרֵבבגדיֵזהב
ֵזהבֵ-ֵלבן ֵבבגדי ֵהעם ֵואיל כףֵֵ-ֵאילו

לבן הערביםֵֵ-ֵומחתהֵבבגדֵי ביֵן שֵל תמיֵד
ֵ.ֵהריֵחמשֵטבילות...'.ֵֵבבגדיֵזהב

ֵלא408ֵֵ ֵבדף ֵמובאֵבהמשך ֵזו ֵטבילה עניין
ֵזוֵ ֵטבילה ֵהבאה. ֵהמשנה ֵלפני ֵב עמוד
ֵאיננהֵ ֵהקודמת, ֵבמשנה המוזכרת
ֵבחלקֵ ֵונעשית ֵהכיפורים ֵליום מיוחדת
ה'חול'ֵולאֵבתוךֵהעזרה,ֵלכןֵנאמרֵעליהֵ
ִֵבְלָבד:',ֵ ִֵמזֹו ֵ'חּוץ :ֵ ֵכאן ֵהמשנה בסוף

ֵ ֵנעשו ֵהטבילות ֵכל ֵחוץֵכלומר, בקדש
ֵמהראשונה.

ֵמקום409ֵעלֵגגֵשערֵהמים ֵשבחומה,

ֵֵזה ֵלעזרהשנחשב ֵֵמחוץ בחלקֵהיה
ֵבטבילהֵזוֵה'חול' ֵהעשויסדיןֵֵָפְרסּו.

ֵצניעות,ֵשהפריד410ֵבּוץ בינוֵ,ֵמטעמי
ֵלביןֵהעם.ֵ

ֵ
ֵהאחרותֵ ֵהטבילות ֵארבע טבלֵֵאת

ֵהעזרה,ֵַבֹקֶדשֵהגדולֵכהןה ֵבתוך ,
ֵלשכתֵ ֵגג ֵעל ֵשהיה במקווה

.411הפרווה'

תרשיםֵכלליֵשלֵביתֵב'27ֵראהֵמספר409ֵֵ
ֵ-...ִנְקָראְֵשמֹוֵַשַערֵַהַמִיםֵ.ֵ'המקדשֵהשני

ְֵצלֹוִחיתֵֶשלֵַמִיםֵֶשלִֵנסּוְךֵ ֵַמְכִניִסין ֶשבֹו
ֶבָחגֵ]חגֵהסוכות[ֵ.ֵַרִביֱֵאִליֶעֶזרֵֶבןֵַיֲעֹקבֵ

ֵּו ר, ִֵלְהיֹותֵאֹומ  ֵַוֲעִתיִדין ֵַהַמִיםְֵמַפִכים, בֹו
ֵ)משנהֵ ֵַהָבִית...' ִֵמְפַּתן ִֵמַּתַחת יֹוְצִאין

 מידותֵפרקֵוֵמשנהֵב(.
ֵעדיןֵֵבּוץ410ֵֵ ֵלבן, ֵפשתן ֵבד ֵשל ֵסוג הוא

ומשובחֵמאוד.ֵהמלכיםֵוהעשיריםֵנהגוֵ
.ֵבדףֵלהֵעמודֵאֵהגמראֵללבושֵבגדיֵבּוץ

תסבירֵשסיבתֵהשימושֵבסדיןֵבוץֵהיא:ֵ
שיכירֵשעבודתֵהיוםֵבבגדיֵבוץֵהכאֵ 'כדֵי

ֵנמיֵשיכירֵשעבודתֵהיוםֵבבגדיֵבוץ'.
411ֵֵֵ ֵמספר ֵהמקדש.16ֵֵראה ֵבית בתרשים

ֵַהַפְרָוה ֵבקדושתֵֵלשכת ֵקדושה הייתה
עזרהֵמשוםֵשמיקומהֵהיהֵבתוךֵהעזרהֵ

ֵהדרומית ֵלקירֵ-)בפינה ֵבצמוד מזרחית
ֵ ֵלשכת ֵבין ֵללשכתֵהדרומי, המלח

ֵהיוֵ ֵעצמה ֵהפרווה ֵבלשכת המדיחין(.
ֵמולחיםֵאתֵעורותֵהקדשים.ֵ
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ֵ היהֵֵהגדולֵכהןהֵכיפוריםהביום
ֵזהב ֵמבגדי ֵלבשֵמחליף ֵאותם ,

ֵליוםֵ ֵמיוחדות ֵשאינן לעבודות

בהםֵעשהֵאת412כיפוריםה לבֵן לבגדֵי ,ֵֵ

ֵה ֵליום ֵהמיוחדות .ֵכיפוריםהעבודות
ביןֵההחלפותֵהיהֵעליוֵלטבולֵולקדשֵ

ֵידיוֵורגליו.
ֵ

ֵ ֵכהןכל ֵזה ֵובכלל שלאֵֵ,גדולֵכהן,

ֵבשחרית ֵורגליו ֵידיו ועשה413ֵֵֵקידש

ֵ.414אותהֵעבודהֵפסולהֵ-עבודהֵ

ֵ
ֵֵכהן ֵטבלטהור ֵידיוֵֵ,שלא ֵרחץ אבל

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ֵהגדול412ֵֵ ֵהכהן ֵהשנה ֵימות לבשֵֵבכל
ֵזהבֵשמונהֵבגדים ֵ)אףֵהנקראיםֵ'בגדי '

ֵ ֵבציץ,ֵשרק ֵזהב: ֵהיה ֵמהם בארבעה
ֵבחושן,ֵבאפודֵובמעיל(ֵ.ֵבחלקֵמעבודות

לבשֵהכהןֵהגדולֵארבעהֵיוםֵהכיפוריםֵ
 '.הנקראיםֵ'בגדיֵלבןֵהעשוייםֵבּוץֵבגדים

ֵה413ֵֵֵ ֵפרק ֵהמקדש ֵביאת ֵהלכות רמב'ם
ֵכלֵ ֵבין ֵלקדש ֵצריך ֵהכהן ֵ'אין ֵג: הלכה
ֵפעםֵאחתֵמקדשֵ ֵאלא: עבודהֵועבודה,

ֵוע ֵוכלֵבבקר ֵכולו ֵהיום ֵכל ֵוהולך ובד
ֵמןֵ ֵיצא ֵשלא ֵ]בתנאי[ ֵוהוא הלילה,
ולאֵיטילֵמיםֵולאֵיסיחֵ המקדשֵולאֵיישֵן
ֵצריךֵ ֵמארבעתן ֵאחד ֵעשה ֵואם דעתו,

 לחזורֵולקדש'.
ֵוחייבֵמיתהֵבידיֵשמיים.414ֵ
ֵהשמש,415ֵֵֵ ֵשקיעת ֵהיא ֵשמש' 'הערב

סוףֵהיוםֵשבוֵֵושקיעתהֵמהווהֵאתֵזמן
עדֵאזֵֵ-הטמאֵטבלֵובזהֵנשלמתֵטהרתוֵ

 אינוֵטהורֵגמור.
ֵשלושה416ֵֵֵ ֵיש ֵהמצורע ֵטהרת בתהליך

ֵהסדרֵ שלביםֵהחייביםֵלהיעשותֵעלֵפי
ר:ֵהכתובֵבתורהֵאחרתֵאינוֵ ִֵמַטה 

ֵכמפורטֵ ֵועשייתן ֵציפורים ֵשתי ֵהבאת א.

ֵֵורגליו, ֵעבודה בדיעבדֵֵ–ועשה
ֵעבודתוֵכשרה.

ֵ
אלאֵֵטמאֵשטבלֵאינוֵנטהרֵלחלוטין

ֵ.415'הערבֵשמש'רקֵלאחרֵ

ֵ
ֵ ֵלפנימצורע ֵיום שבדעתוֵֵשטבל

זומאֵחייבֵֵ–ֵלהיכנסֵלעזרה לדעתֵבֵן
לחזורֵולטבולֵולדעתֵרביֵיהודהֵאינוֵ

בתנאיֵשטבילתוֵֵצריךֵלחזורֵולטבול

ֵ.416הייתהֵכדיֵלהיכנסֵלמקדש

ֵדףֵלאֵעמודֵא

קנוֵחכמיםֵישתֵבטבילה,ֵדיניֵחציצהֵ
ֵתקפיםֵ ֵלעזרה, ֵאדם ֵכל ֵכניסת לפני

ֵבשלבֵהראשוןֵ ֵתגלחתֵוטבילה: בתורה,
ֵשלו ֵיש ֵשנרפא, ֵלאחר שהֵלטהרתו,

ֵחיות ֵדרור ֵציפורי ֵשתי ֵהבאת ֵחלקים:
ֵהציפורים ֵאחת ֵשל ֵדם ,ֵוהזאת

לאחרֵשלבֵזהֵהואֵנטהרֵתגלחתֵוטבילהֵ.
אךֵעדייןֵ מלטמאֵבמשכבֵומושבֵובביאהֵ,

ֵהמטמאֵכשרץ.ֵהואֵבדרגתֵאבֵהטומאה
ֵב.ֵתגלחתֵשנייהֵוטבילה:

ֵשבעהֵ ֵאחרי ֵמתחיל ֵלטהרה ֵהשני השלב
שובֵמגלחֵאתֵשיערֵֵימיםֵשבסיומםֵהוא
ֵ ֵונטהר ֵטובל ֵאךֵראשו, ֵכשרץ, מלטמא

ֵ'הערבֵ ֵעד ֵבקדשים ֵלאכילה ֵטמא הוא
ֵשמש'ֵ)עדֵשקיעתֵהשמש(.

ֵ:ג.ֵהבאתֵקרבנות
זהוֵהשלבֵהשלישיֵוהאחרוןֵבתהליךֵטהרתֵ
ויכולֵלאכולֵ הואֵנטהרֵלגמרֵי המצורעֵבֵו

ֵ ֵביום ֵמביאֵבקדשים. ֵלטהרתו השמיני
ֵכ ֵאחדֵהמצורע ֵכבש ֵלאשם, ֵאחד בש

ֵהמצורעֵ י ִֵכְבש  ְֵשנ י ֵהם ֵ)אלה לעולה
בענייננו(ֵוכבשהֵלחטאתֵ)ראהֵהנידוניםֵ

ֵלב(-ויקראֵפרקֵידֵפסוקיםֵב
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(ֵ ֵבתורה ֵנכתבו ֵכאילו כלֵ'ומחייבים
ֵ(.'דתקוןֵרבנןֵכעיןֵדאורייתאֵתקון

ֵ
רקֵאיברֵֵ אדםֵשמכניסֵלעזרהֵאפילֵו

ֵֵאחד ֵכן ֵחייבֵלטבולֵלפני ֵ-שלֵגופו
ֵכלֵ ֵאת ֵלעזרה ֵלהכניס ֵעומד כאילו

ֵ.417('במקצתֵשמיהֵביאהביאהֵ'גופוֵ)
ֵ

ֵהמים' ֵ'שער ֵגג ֵהמיםֵלמקווהֵשעל

ֵ ֵֵ,ממעייןהגיעו  ֵ,418עיטם-עיןשנקרא

ֵבכוחֵזרימתםֵהחופשית,ֵדברֵהמלמד
קרקעֵהעזרהֵהיהֵמֵפניֵהמעייןשגובהֵ

ֵ.419ֵעשריםֵושלושֵאמותיותרֵמ

ֵ

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

גםֵבמסכתֵזבחיםֵדף417ֵֵ ראהֵבדומהֵלענייֵן
לבֵעמודֵאֵוכןֵבמסכתֵחוליןֵדףֵלגֵעמודֵ

 ב.
בצילוםֵשלהלןֵנראהֵקטעֵמאמתֵהמיםֵ 418

ֵתחי ֵטובא. ֵבאום ֵשלֵשהתגלתה לתה
בקרבתֵבריכותֵשלמהֵ האמהֵבעיןֵעיטםֵ,

ֵואורכהֵכ ק'מ.21ֵֵ-שמדרוםֵלביתֵלחם,
ֵרשותֵ ֵבאדיבות ֵפרץ, ֵאסף צילום:

ֵהעתיקות(.

 
ֵ

ֵעשרים419ֵֵֵ ֵהשער ֵגובה ֵהחישוב: ֵהוא כך
ֵאמות.ֵ ֵשלוש ֵהמקווה ֵגובה +ֵ אמה

 המדידהֵהיאֵמרצפתֵהעזרה.ֵ
ֵבפעםֵהראשונה420ֵֵֵ ֵהובא ֵזו ֵטבילה עניין

מינימוםֵכמותֵהמיםֵשצריכהֵלהיותֵ
ארבעיםֵֵהיאלטבילהֵכשרהֵֵמקווהב

ֵמכסה580ֵֵֵ-)כֵסאה ֵזו ֵכמות ליטר(.
ֵאתֵכלֵגופוֵשלֵאדםֵבגודלֵממוצע.ֵ

ֵ
לפניֵֵאתֵבגדיוֵהגדולֵכהןהכשהחליףֵ

ְרסּוֵֵ,420הראשונהֵהטבילה יןֵפ  ינֹוְֵלב  ב 

ֶשלֵבּוץ הולאֵֵ,421ָהָעםֵָסִדיֵן עשויֵסדיֵן
ֵאחר,מ ֵבד ֵשאתֵֵסוג ֵלהזכירו כדי

ֵה ֵיום ֵלעשותֵֵכיפוריםעבודות עליו
,ֵבוץהעשוייםֵֵ–בארבעהֵ'בגדיֵהלבן'ֵ

ֵ ֵכבשאר ֵולא ֵהשנה ֵהיהימות ֵבהם
ֵבמקדשֵ ֵהעבודה ֵאת ֵלעשות רגיל

 .422''בגדיֵזהבב

ֵ ֵא. ֵעמוד ֵל ֵבדף ֵשהטבילהֵשם נלמד
ֵמביןֵהחמשֵשלֵהכהןֵהגדולֵהראשונהֵ

ֵֵ'שערֵהמים'גגֵהייתהֵַבִמְקֶוהֵשהיהֵעלֵ
ֵ-לעזרהֵשנחשב,ֵמחוץֵשבחומה,ֵמקוםֵ

ָפְרסּוֵסדיןֵשלֵבחלקֵה'חול'.ֵבטבילהֵזוֵ
שהפריד,ֵמטעמיֵצניעות,ֵבינוֵלביןֵֵֵבּוץ

האחרותֵטבלֵעֵהטבילותֵהעם,ֵואתֵארב
ֵ ֵהגדול ֵהעזרה,ֵהכהן ֵבתוך 'בקדש',

 ֵ.הפרווה'במקווהֵשהיהֵעלֵגגֵלשכתֵ
ֵעדיןֵֵבּוץ421ֵֵ ֵלבן, ֵפשתן ֵבד ֵשל ֵסוג הוא

ומשובחֵמאוד.ֵהמלכיםֵוהעשיריםֵנהגוֵ
ֵבּוץ ֵבגדי ֵללבוש ֵהבגדיםֵ. ֵהחלפות בין

לטבולֵולקדשֵידיוֵֵהיהֵעלֵהכהןֵהגדול
 ֵורגליו.

ֵהגדול422ֵֵ ֵהכהן ֵהשנה ֵימות לבשֵֵבכל
ֵזהבֵשמונהֵבגדים ֵ)אףֵהנקראיםֵ'בגדי '

ֵ ֵבציץ,ֵשרק ֵזהב: ֵהיה ֵמהם בארבעה
בחושן,ֵבאפודֵובמעיל(ֵ.ֵבחלקֵמעבודותֵ

לבשֵהכהןֵהגדולֵארבעהֵיוםֵהכיפוריםֵ
 '.הנקראיםֵ'בגדיֵלבןֵהעשוייםֵבּוץֵבגדים
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ֵמשנה:
ג.ֵֵ ֵָפַשט,ֵָיַרדְֵוָטַבל,ֵָעָלהְֵוִנְסַּתפ 

שֵָיָדיוְֵוַרְגָליו.ֵ יֵָזָהב,ְֵוָלַבשְֵוִקד  ִביאּוֵלֹוִֵבְגד  ֵה 
לֵֶאתֵַהָדםֵ רְֵשִחיָטהֵַעלֵָידֹו.ִֵקב  ַרקֵַאח  ִביאּוֵלֹוֵֶאתֵַהָּתִמיד.ְֵקָרצֹו,ֵּומ  ה 

ֵּוְזָרקֹו.ֵ
ּו ּוְלַהְקִריבֵֶאתֵָהֹראשִֵנְכַנסְֵלַהְקִטירְֵקֹטֶרתֵֶשלֵַשַחרֵ, ִטיבֵֶאתֵַהנ רֹותֵ, ְלה 

ָבהֵ ָבִריםְֵוֶאתֵַהֲחִבִּתיןְֵוֶאתֵַהָיִין:ְֵקֹטֶרתֵֶשלֵַשַחרֵהייתהְֵקר  ְוֶאתֵָהא 
ןֵ ָבִריםֵַלְנָסִכים.ִֵאםֵָהָיהֵֹכה  יןֵא  יןֵָהַעְרַבִים,ֵב  ָבִרים,ֵֶשלֵב  יןֵָדםֵָלא  ב 

ִֵאְסְטִניס, ֵאֹו ן ֵָזק  יֵֵָגדֹול ְֵכד  ן, ֵַהצֹונ  ְֵלתֹוְך ֵּוְמִטיִלין ֵַחִמין ֵלֹו ְמַחִמין
ֵֶשָּתפּוגִֵצָנָתן.

ֵשה ֵֵכהןלפני ֵקרבןאת423ֵֵקרץהגדול

ֵֵהתמיד ֵיום ֵֵכיפוריםהשל פשטֵהוא
ֵ ֵשלבש, ֵהחול ֵבגדי ניגבֵֵטבל,את

בשֵאתֵבגדיֵהזהבֵוקידשֵאתֵעצמו,ֵל
ֵידיוֵורגליו.ֵ

ֵ
-ברקֵֵאתֵהתמידשחטֵֵהגדולֵכהןה

אחרֵהמשיךֵאתֵֵכהןוֵ׳רובֵסימנים׳
יספיקֵֵהגדולֵכהןשהֵעלֵמנתהשחיטהֵ

ֵ.424לקבלֵאתֵהדם

ֵ

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ֵמלמדת423ֵֵֵ ֵב ֵעמוד ֵלב ֵבדף ֵלהלן הגמרא
כשרהֵשלֵֵש'קריצה'ֵהואֵמעשהֵשחיטה

ֵהגדולֵהתמיד ֵהכהן ֵידי ֵשניֵ-בֵעל 'רוב
חיתוךֵרובֵקנהֵהנשימהֵורובֵֵ–'ֵסימנים

ֵחיתוךֵ ֵענין ֵוהוא ֵ'קרצו ...'ֵ הוושט.
ֵ)המאיריֵ ֵובפתע...' ֵבמהירות הנעשה

 מסכתֵיומאֵדףֵלאֵעמודֵב(
באופןֵזהֵגםֵהשחיטהֵוגםֵקבלתֵהדם424ֵֵ

ֵ.נעשוֵעלֵידיֵהכהןֵהגדול
ֵקרבן425ֵֵ ֵשל ֵסוג ֵהוא ֵהצומחֵ'ְנָסִכים' ֵמן

אוֵשלמיםֵֵהמובאֵכיין.ֵבעלֵקרבןֵעֹוָלה

ֵזריקתֵהדם ֵהקטירֵעלֵהמזבחֵלאחר
ֵהקטורת.ֵאתֵהגדולֵכהןה
ֵ

ֵשלֵ ֵתמיד ֵעם ֵשבאה ֵהקטורת את
ֵזריקתֵֵהגדולֵכהןהֵהקטירֵשחר בין

ֵהדםֵלביןֵהקטרתֵהאיברים.
ֵ

שלֵֵתמידהאתֵהקטורתֵשבאהֵעםֵֵ
ביןֵֵהגדולֵכהןהֵהקטירביןֵהערבייםֵ

ֵהיין.425ֵהקטרתֵהאיבריםֵלניסוך

ֵנסכים ֵגם ֵקרבנו ֵעם ֵיחד ֵלהביא .ֵחייב
כמותֵהייןֵשעליוֵלהביאֵנמדדתֵביחידתֵ

ֵ)כֵ ֵסוג3.6ֵֵהין ֵוהיאֵמשתנהֵלפי ליטר(
ֵהין,ֵהבהמ ֵחצי ֵמביא ֵלפר ֵהמוקרבת: ה

לאילֵמביאֵשלישֵהין,ֵלכבשֵאוֵלכבשהֵ
מביאֵרבעֵהין.ֵאדםֵיכולֵלנדבֵאוֵלנדורֵ
ֵהייןֵ ֵכמות ֵואז ֵקרבן, ֵללא ֵנסכים, רק
שיביאֵלאֵתפחתֵמרבעֵהין.ֵראהֵבמדברֵ

 י.-פרקֵטוֵפסוקיםֵד
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ֵדףֵלבֵעמודֵאֵ

ֵ ֵכל ֵפסוקי ֵסדר ֵפרשת יוםֵעבודת
ֵטז,ֵכיפוריםה ֵפרק ֵויקרא ֵבספר ,

ֵֵמסודרים ֵסדר ֵלפי ֵבפועל ֵ-עשייתן

:ֵּוָבָּ֤אֵַאֲהֹר֙ןֵֶאל־ֹאֶַ֣הל426ֵכגחוץֵמפסוקֵ

ֵָלַב֖שֵ ֲֵאֶשָּ֥ר ֵַהָבִ֔ד ַ֣י ֵֶאת־ִבְגד  ֵּוָפַשט֙ ִ֔ד מֹוע 
ֵאֵֶ ם,ְבֹבאַֹ֣ו ובלשוןֵֵל־ַהֹקִֶ֑דשְֵוִהִניָח֖םֵָשַֽ

ֵבה ֵברייתא ֵכולהֵ'גמרא: ֵהפרשה וכל

ֵ.427'נאמרהֵעלֵהסדרֵחוץֵמפסוקֵזה

ֵ
וכלֵהפרשהֵכולהֵנאמרהֵעלֵהסדרֵ'

ֵזוֵאתֵטעםֵאמירהֵ-ֵ'חוץֵמפסוקֵזה
ֵ ֵבברייתא ֵרבהמובאת ֵמסביר

קודםֵיעשהֵֵהגדולֵכהןהאםֵֵ:428אחסד

ֵאתֵהעבודהֵ ֵפי ֵעל שנאמרֵפסוקֵכג
ֵּוָפַשטֵ֙בו ִ֔ד ֵמֹוע  ֵֶאל־ֹאֶַ֣הל ֵַאֲהֹרן֙ ֵּוָבָּ֤א :

ֵֶאל־ ְֵבֹבאַֹ֣ו ֵָלַב֖ש ֲֵאֶשָּ֥ר ֵַהָבִ֔ד ַ֣י ֶאת־ִבְגד 
םֵ, יעשהֵאתֵַהֹקִֶ֑דשְֵוִהִניָח֖םֵָשַֽ ואחרֵכֵך

ֵ,שבאֵאחריו,ֵפסוקֵכדבפסוקֵהנאמרֵ
ֵבו ֵַבַמִ֙יםֵ֙שנאמר ֵֶאת־ְבָשרָֹּ֤ו ְֵוָרַחַ֨ץ :

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ֵהגדול426ֵ ֵהכהן עשהֵאתֵכלֵֵעדֵפסוקֵכג
ֵהסדרֵהעבודותֵהנעשותֵב ֵלפי ֵלבן בגדי

ֵ-הכתובֵבספרֵויקראֵפרקֵטז:ֵמפסוקֵגֵ
ֵבדףֵמֵ ֵראהֵלהלן ֵבפסוקֵכב. עדֵסיומן
ֵכולה.ֵ ֵהעבודה ֵאתֵטבלתֵסדר ֵא עמוד

ֵפסוקיםֵכד כהֵהואֵהקרבתֵ-עניינםֵשל
מּוִריםֵיחדֵעםֵ שניֵהאיליםֵוהקטרתֵהא 
שארֵקרבנות,ֵהנעשיםֵאחרֵעבודתֵהיוםֵ

ֵפסוקֵֵ–שנעשיתֵבפניםֵ ֵלפי ולאחריהן,
כג,ֵנכנסֵהכהןֵהגדולֵלקדשֵהקדשיםֵכדיֵ

ֵלהוציאֵאתֵהכףֵואתֵהמחתה.ֵ
הגמראֵבדףֵעאֵעמודֵאֵמגיעהֵלמסקנה427ֵֵ

'וכלֵהפרשהֵכולהֵ שכוונתֵהברייתאֵהיאֵ:
ואילך',ֵֵנאמרהֵעלֵהסדרֵחוץֵמפסוקֵזה

ֵעלֵ ֵנאמר ֵלא ֵכג ֵפסוק ֵרק ֵלא כלומר:
ֵג ֵאלא ֵלאֵהסדר ֵואילך ֵזה ֵמפסוק ם

 נאמרוֵפסוקיםֵלפיֵסדרֵהעבודה.ֵ

ְֵוָיָצִׁ֗אֵ ֵֶאת־ְבָגָדִ֑יו ְֵוָלַב֖ש ֵָקדִֹ֔וש ְבָמקַֹ֣ום
ְֵוִכֶפָּ֥רֵ ֵָהָעִ֔ם ְֵוֶאת־ֹעַלַ֣ת ָלתֹו֙ ֵֶאת־ֹעַֽ ְוָעָשָּ֤ה

ם שנאמרהֵֵיציאההֵאזיֵ,ַבֲעדֹ֖וֵּוְבַעָּ֥דֵָהָעַֽ
ֵכד ָלתֹוֵ֙'ֵבפסוק ֵֶאת־ֹעַֽ ְֵוָעָשָּ֤ה ...ְוָיָצִׁ֗א

ֵָהָעִ֔ם ֵֵ–ֵ'ְוֶאת־ֹעַלַ֣ת וֵיציאתתהא
ֵבעזרהֵֵהשנייה ֵהנעשות מהעבודות

ֵיםקדשהֵקדששנעשותֵבֵאלֵהעבודות

יהיוֵֵובכךֵ-429ֵהראשונהֵיציאתוולאֵ
ֵו ֵטבילות ֵשלוש קידושיֵֵשישהרק

בסתירהֵעומדֵהדברֵֵ-ֵידייםֵורגליים
שביוםֵהקובעתֵלהלכהֵלמשהֵמסיניֵ

ֵלטבולֵֵכהןהֵכיפוריםה ֵחייב הגדול
,ֵ(אחתֵלפניֵכלֵעבודה)חמשֵטבילותֵ

פעםֵ)ולקדשֵידיוֵורגליוֵעשרֵפעמיםֵ
ֵשלבש ֵלבגד ֵופעם ֵשפשט ֵ–ֵ(!לבגד

ֵֵמשוםו ֵזו ֵהברייתא:סתירה ֵאמרה
ֵהסדרֵ' ֵעל ֵנאמרה ֵכולה ֵהפרשה וכל

ֵ.ֵ'חוץֵמפסוקֵזה
ֵב ֵמובאת ֵהבאה אפשרותֵהטבלה

ֵלמשהֵ ֵלהלכה ֵהסתירה ֵאת היוצרת
ֵוהעבודותמסיני ֵהטבילות ֵסדר עדֵֵ,

ֵזה ֵהבאהֵשלב ֵבטבלה ֵ-ֵמובא
ֵֵ:ולאחריהֵהמסקנה

ֵהסדר428ֵֵ ֵזהֵהמשנהֵמלמדתֵמהו בלימוד
ֵהכיפורים ֵיום ֵעבודת ֵשל ֵסדרֵהנכון ,

ֵהפסוקיםֵ ֵמסדר ֵבפשטות ֵיוצא שאינו
ֵהגמראֵ תֵהלימודֵהמסבירהֵאֵ-בתורה,

ואתֵהמסקנהֵהנכוניםֵוההכרחייםֵלסדרֵ
המובאֵבמשנהֵעלֵפיֵהמוקדםֵוהמאוחרֵ

שהואֵבאמתֵבתורהֵ אינהֵֵ-בפסוקיםֵכפֵי
מסבירהֵמדועֵאיןֵסדרֵהפסוקיםֵבתורהֵ
ֵזהֵ ֵשבלימוד ֵעו, ֵנדגיש ֵהעבודה. כסדר
ֵשימושֵ ֵלא ֵגם ֵולכן ֵבדרשה ֵמדובר אין
בכללֵ'איןֵמקראֵיוצאֵמידיֵפשוטו'ֵ)שעלֵ

רתֵדרשהֵעלֵפסוק,ֵשלאֵעלֵפיֵפיוֵנאמ
הפשט,ֵואףֵשמגיעיםֵמדרשהֵזוֵללימודֵ

מובנוֵשלֵפשטֵהפסוקֵנשארֵעלֵֵ-הלכהֵ
 מכונו(.ֵ

 להלןֵגםֵבדףֵעאֵעמודֵא.429ֵ
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ֵ
ֵהעבודהֵסדרֵהטבילות

ֵלתמידֵשלֵשחרֵראשונהטבילהֵ

ֵשנייהטבילהֵ
ֵוהמחתה ֵהכף ֵולהוצאת ֵהיום )הוצאתֵֵלעבודת

ֵהכףֵוהמחתהֵאינהֵעבודה(.

ֵשלישיתטבילהֵ
ֵל ֵאילו ֵהקרבנותֵוהקרבת ֵשאר ִֵעם ֵהעם יל א 

ֵהמסיימיםֵאתֵעבודותֵהיום.

ֵהגדולהֵלמסקנה: ֵשתיֵֵכהן ֵעוד טבל
טבילותֵנוספות:ֵאחתֵלפניֵשהוציאֵאתֵ
ֵהקדשים,ֵ ֵמקדש ֵהמחתה ֵואת הכף

ֵ ֵהוצאתוטבילה ֵלאחר הכףֵֵנוספת
ֵלחמשֵוהמחתה ֵמשלים ֵהוא ֵובכך ,

טבילותֵכפיֵשהגמראֵמלמדתֵמידֵלהלןֵ
ֵיוצאֵ ֵמסיני(. ֵלמשה ֵההלכה )בנוסף

ֵ:430שסדרֵהעבודהֵהיהֵכסדרֵהבא
ֵ'...ְוָיָצִׁ֗אֵ .א ֵכד ֵבפסוק ֵשנאמרה היציאה

)שהיאֵ ָלתֹוְֵ֙וֶאת־ֹעַלַ֣תֵָהָעִ֔םֵ' ְוָעָשָּ֤הֵֶאת־ֹעַֽ
ֵהיציאהֵהראשונה(.ֵ

ֵכדיֵ .ב ֵנפסקת ֵלבן ֵבבגדי העבודה
ֵאילֵ ֵואת ילֹו ֵא  ֵאת ֵתחילה להקריב

ֵהעם.ֵ
עושהֵאתֵשארֵהעבודותֵֵהכהןֵהגדול .ג

ֵ ֵזהב ֵבבגדי ֵבפסוקֵֵ-הנעשות כנאמר
ֵכד,ֵ

ֵלקדשֵ .ד ֵנכנס ֵהוא ֵמכן ֵלאחר ורק
לבֵן כנאמרֵבפסוקֵכגֵֵ-הקדשיםֵבבגדֵי

ֵ.ֵכדיֵלהוציאֵאתֵהכףֵוהמחתהֵ-
ֵהגדול ֵהעבודותֵֵהכהן ֵכל ֵאת משלים

ֵ.ֵלגמרֵעבודותֵהיוםֵ-שבבגדיֵזהבֵ
ֵ

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ֵגם430ֵֵֵ ֵאפשר ֵשהובאה, ֵלסתירה בנוסף
ֵַהָצרּוףֵ ֵהפשט ֵאת ֵנקבל ֵשאם להראות

ֵו ֵכג ֵהפסוקים ֵֶרֶצףֵ-של ֵפי ֵעל כד
ריתֵלמסקנהֵהבלתיֵאפשכתיבתם,ֵנגיעֵ

נכנסֵלקדשֵהקדשיםֵֵהבאה:ֵהכהןֵהגדול
ֵלהניחםֵשםֵ ֵלפשוטֵשםֵאתֵבגדיו, כדי

יֹרםֵמקדשֵהקדשיםֵכדיֵלטבולֵולצאתֵ ע 

הגמראֵמביאהֵשתיֵדעותֵמהוֵהמקורֵ
ֵהכיפוריםֵהכהןֵהגדולבתורהֵשביוםֵ

ֵידיוֵֵחייב ֵולקדש ֵטבילות ֵחמש לטבול
ֵכךֵלשוןֵהגמרא:ֵֵ-ורגליוֵעשרֵפעמיםֵ

ֵיהודה' .א ֵרבי ֵטבילותֵאמר ֵלחמש ֵמניין :
ומקדשֵֵשטובלֵכהןֵגדולֵועשרהֵקידושין

ֵ ֵביום ֵֶאל־ֵ-בו ֵַאֲהֹרן֙ ֵּוָבָּ֤א ֵלומר: תלמוד
ַ֣יֵַהָבִ֔דֲֵאֶשָּ֥רֵָלַב֖שֵ ִ֔דֵּוָפַשטֵֶ֙את־ִבְגד  ֹאֶַ֣הלֵמֹוע 
ְֵוָרַחַ֨ץֵֶאת־ ם: ֵֶאל־ַהֹקִֶ֑דשְֵוִהִניָח֖םֵָשַֽ ְבֹבאַֹ֣ו
ְבָשרָֹּ֤וֵַבַמִ֙יםְֵ֙בָמקַֹ֣וםֵָקדִֹ֔ושְֵוָלַב֖שֵֶאת־ְבָגָדִ֑יוֵ

ָלתֹוְֵ֙וֶאת־ֹעַלַ֣תֵָהָעִ֔םְֵוִכֶפָּ֥רְֵוָיָצִׁ֗אְֵוָעָשָּ֤הֵ ֶאת־ֹעַֽ

ם ֵָהָעַֽ ֵּוְבַעָּ֥ד ֵשכל431ֵַבֲעדֹ֖ו ֵלמדת: ֵהא :

 המשנהֵמעבודהֵלעבודהֵטעוןֵטבילה.

ֵדףֵלבֵעמודֵב

ֵרבי: .ב ֵועשרהֵֵ'אמר ֵלחמשֵטבילות מניין
ֵגדולֵקידושין ֵכהן ֵבוֵֵשטובל ומקדש
(ֵויקראֵפרקֵטזֵפסוקֵד)שנאמרֵֵ?ֵביום

ִֵיְהיַּ֣וֵַעל־ י־ַבד֘ ְכְנס  ֶנת־ַבַ֨דֵֹקֶּ֜דשִֵיְלָבִׁ֗שֵּוִמַֽ ְכֹתַֽ
ָּ֥טֵַבדֵַ֙יְחֹגִ֔רֵּוְבִמְצֶנֶָּ֥פתֵַב֖דִֵיְצֹנִ֑ףֵ ְבָשרֹוֵּ֒וְבַאְבנ 

ֵאֵֶ ֵַבַמִֶ֛ים ְֵוָרַחָּ֥ץ ִ֔ם ֵה  י־ֹקֶַ֣דש ת־ְבָשרֹ֖וִֵבְגד 
ם' ָשַֽ .ֵּוְלב 

ֵ–במקווהֵ)המיועדֵלוֵעלֵגגֵביתֵהפרוה(ֵ
ֵשלאֵ ֵנאמר ֵואם ֵייתכן!, ֵשלא ֵדבר וזה

ֵהגדולֵיצאֵ ֵניאלץֵלהגידֵשהכהן עירום,
ֵ ֵהקדשים ֵבקדש ֵשהיה ֵבמקווה ֵ–טבל

ֵוגםֵזהֵודאיֵלאֵייתכן!ֵ
 כד.-פרקֵטזֵפסוקיםֵכגויקרא431ֵֵ
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ֵהגדולהטבלהֵהבאהֵמפרטתֵאתֵ ֵהבגדֵשלבשֵהכהן בעבודתֵיוםֵֵֵחמשֵהעבודותֵוסוג
 ֵהכיפוריםֵלפיֵהברייתא:

ֵסוגֵהבגדֵהעבודה

ֵבבגדיֵזהבֵהקטרתֵקטורתֵשלֵשחרֵוחלקֵמקרבנותֵהמוסףֵהקרבתֵהתמיד,
מתןֵהדמיםֵשלֵהפרֵֵשחיטתֵהפרֵוהשעירֵשלֵהכהןֵהגדול,

והשעיר,ֵהקטרתֵהקטורתֵבקדשֵהקדשיםֵושילוחֵהשעירֵ
ֵלעזאזל

ֵבבגדיֵלבן

ילֵהעם ילֹוְֵוא  ֵבבגדיֵזהבֵהקרבתֵא 

ֵבבגדיֵלבןֵ.432אותםֵהניחֵבבוקרֵמקדשֵהקדשיםֵהוצאתֵהכףֵוהמחתה

הקרבתֵקרבנותֵמוסףֵשנותרֵלעשותן,ֵהקרבתֵתמידֵשלֵביןֵ
יןֵָהַעְרַבִיםֵ הערביים,ִֵנְכַנסֵלהיכלְֵלַהְקִטירֵאתֵַהְקֹטֶרתֵֶשלֵב 

ֵאתֵהמנורהעלֵמזבחֵהזהבֵשבהיכלֵואחרֵמטיבֵומדליקֵ
ֵבבגדיֵזהב

ִביאּוֵלֹוֵֶאתֵַהָּתִמיד.ְֵקָרצוֵֹ רֵ'ה  ַרקֵַאח  ,ֵּומ 
שחטֵאתֵֵהכהןֵהגדולֵ–ְשִחיָטהֵַעלֵָידֹו'ֵ

ֵשהיאֵֵהתמידֵקרבן ֵב'קריצה' ֵשחר של
ֵשניֵֵשחיטה ֵב'רוב ֵשנעשתה כשרה

ֵלכליֵֵ-433ֵֵ'סימנים ֵהדם ֵאת ֵקיבל ומיד

אחרֵגומר ֵֵ.435אתֵהשחיטה434ֵכאשרֵכהֵן

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ֵוהמחתה432ֵֵֵ ֵהכף ֵנחשבתֵֵהוצאת איננה
ֵעבודתֵ ֵשל ֵהמשכה ֵלא ֵוגם עבודה
הקטרתֵהקטורתֵולכןֵלאֵנאמרהֵבתורהֵ
ֵעבודתֵ ֵרק ֵנאמרה ֵבתורה במפורש.

ֵ ֵהקטורת: אהקטרת ְֵמֹלַֽ ַהְַ֠מְחָּתהֵ-ְוָלַקַ֣ח
י ֲחל  ִ֞שֵ-ַגַֽ ַ֣יא  ִֵמִלְפנ  ַ֙ח֙ ַעָּ֤לֵַהִמְזב  ְיהָוִ֔הֵּוְמֹלַ֣אֵֵמ 

ֵ ָּ֥יתֵָחְפָנִ֔יו ִֵמב  ִב֖יא ְֵוה  ֵַדָקִ֑ה ֵַסִמ֖ים ְקֹטֶָּ֥רת
ת ֵֶאַֽ ְֵוָנַתֶ֧ן ֶכת: ַ֣יֵ-ַהְקֹטֶֶ֛רתֵַעל-ַלָפֹרַֽ ֖שִֵלְפנ  ָהא 

ַהְקֹטִֶׁ֗רתֵ ֲעַנֵַ֣ן ַהַכֹפֶֶ֛רתֲֵאֶשָּ֥רֵ-ֶאתְיהָוִ֑הְֵוִכָסַ֣הֵֵ|
ֵ-ַעל ְֵוֹלָּ֥א דּ֖ות ֵטזֵָהע  ֵפרק ֵ)ויקרא ּות ָימַֽ

ֵיג(.-פסוקיםֵיב
שהיאֵֵפירושו:ֵשחיטהֵרובֵשניֵסימנים433ֵ

ֵ–חיתוךֵרובֵקנהֵהנשימהֵורובֵהוושטֵ
ֵשהםֵעיקרֵמצוותֵהשחיטה.

ַרק.ֵ'מירוק'ֵהוא434ֵֵ וזהֵשאמרהֵהמשנהֵּומ 
פעולתֵהמשךֵלחיתוךֵשניֵהסימניםֵוהיאֵ

ֵהרמב'ם ר. ֵַאח  ֵידי ֵעל בפירושֵֵנעשית
ֵאומרֵ ֵג ֵפרק ֵיומא ֵלמסכת המשנה

ֵ
אינוֵֵ-למרותֵשהמירוקֵהואֵגמרֵפעולהֵ

עלֵֵמשוםֵשקריצתֵהתמידֵנחשבֵעבודה
ֵהגדול ֵהכהן ֵהשחיטהֵֵידי ֵאת סיימה

.436הכשרה

איזוֵפעולהֵֵ-'ומירוק,ֵנקראֵגמרֵפעולהֵ
ֵשתהיה'.

ֵהכיפורים435ֵֵֵ ֵיום ֵעבודות ֵכל אומנם,
,ֵחייבותֵלהיעשותֵרקֵעלֵידיֵהכהןֵהגדול
אךֵבשחיטהֵזוֵהיהֵהכהןֵהגדולֵצריךֵגםֵ

ֵהתמיד ֵאת ֵאתֵֵלשחוט ֵלקבל ֵגם ומיד
ֵלכ ֵבלתיֵהדם ֵעד ֵקשה ֵשהוא ֵדבר לי,

ֵרובֵ ֵאת ֵשחט ֵהגדול ֵהכהן ֵלכן אפשרי,
שפירושוֵהואֵחיתוךֵרובֵֵ–ֵשניֵסימנים

שהםֵעיקרֵֵ–קנהֵהנשימהֵורובֵהוושטֵ
ֵ ֵהשחיטה ֵאתֵֵ–מצוות ֵגמר ֵאחר וכהן

ֵאינהֵ ֵסימנים ֵשני ֵשחיטת השחיטה.
מהתורהֵ)ראהֵחוליןֵדףֵכטֵבסוףֵעמודֵ

אלאֵמדרבנ לאחרֵשנעשתהֵכברֵאֵ( ולכֵן ֵן
ֵלגמורֵ ֵאחר ֵלכהן ֵהותר ֵהשחיטה עיקר

ֵאתֵהשחיטה.
 ולכןֵמותרֵלכהןֵהדיוטֵלמרק.436ֵֵ
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ֵ

ֵדףֵלגֵעמודֵא

ֵלמרותֵשהכהןֵהגדולֵשחטֵאתֵהתמידֵ
מצווהֵ'רובֵשניֵסימנים-כשרהֵבֵשחיטה 'ֵ

ֵלמרק ֵ)'מצווה ֵולחתוך ֵאתֵלהמשיך )'
ר. ֵֵהסימניםֵעלֵידיֵכהןֵַאח 

ֵ

ֵהמערכהֵ ֵהעבודותֵֵ''סדר ֵסדר הוא
יוםֵ ועדֵֵ-ֵויוםבמקדשֵבכֵל מעלותֵהשחֵר

ֵבסוףֵ ֵהערביים ֵבין ֵשל ֵתמיד הקרבת
ֵהיום.ֵ

ֵ
ֵמערכות ֵשלוש ֵעושים ֵהיו ֵיום ֵבכל

ֵֵ:החיצוןֵעלֵהמזבחֵעצים
1. ֵ ֵגדולה'ֵמערכה ֵ'מערכה ֵנקראה אחת

ֵ.437ֵקרבנותכלֵהועליהֵהקריבוֵאתֵ
ונקראהֵקטנהֵיותרֵשנייהֵהייתהֵמערכהֵ .2

ממנהֵלקחוֵושלֵקטורת'ֵֵשנייה'מערכהֵ

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ֵ)איברי437ֵֵֵ ֵכליל ֵהנשרפת ֵהעולה ובכללם
העולהֵלאֵמוקרביםֵבבתֵאחתֵאלאֵאחדֵ
ֵהמוקרביםֵ ֵהקרבן ֵאיברי אחד(.

יוֵונתחיוֵֵוהנשרפיםֵעלֵהמזבח הםֵֶחְלב 
ֵאימורין ֵגם ֵ'האיבריםֵהנקראים .

ֵהחטאותֵ ֵמן ֵהמזבח ֵע'ג ֵאותן ששורפין
הןֵֵהנאכלותֵומןֵהאשמותֵומןֵהשלמים

הנקראיןֵאימורין,ֵואלוֵהןֵהאימוריןֵשלֵ
ֵהקרבֵ ֵעל ֵאשר ֵהחלב ֵעז: ֵשל ֵאו שור
הכליותֵ הקבהֵושתֵי גבֵי שעֵל חלֵב ובכללֵו

עםֵהחלבֵאשרֵעלֵהכסליםֵוחלבֵש עליהֵן
ֵעםֵ ֵמעט ֵהכבד ֵמן ֵונוטל ויותרתֵהכבד
היותרת,ֵואםֵהיהֵהקרבןֵממיןֵהכבשיםֵ
ֵעםֵ ֵתמימה ֵהאליה ֵאלו ֵעל מוסיף
ֵהכליותֵ ֵמקום ֵעד ֵהשדרה ֵמן החוליות
ֵוכלֵ ֵיסירנה, ֵהעצה ֵלעומת שנאמר
ֵהחיצון'ֵ ֵמזבח ֵעל ֵנשרפין האימורין
ֵפרקֵאֵ )רמב'םֵהלכותֵמעשהֵהקרבנות

 .ֵהלכהֵיח(

להקטירֵֵגחליםֵלמזבחֵהקטורתבמחתהֵ

 .438בבוקרֵובערבֵהקטורתעליהםֵאתֵ
ֵהמזבח .3 ֵעל ֵשהייתה ֵשלישית ֵמערכה

ֵהתמיד ֵ'מערכת ֵהייתהֵנקראה ֵשתמיד '
ֵ ֵמה ֵלקיים ֵהמזבח ֵעל שנאמר:ֵבוערת

ַ֨שֵַעל' ּוַקד-ְוָהא  ֵּתַֽ ַָּ֤ח ֵֹלַ֣אִֵתְכֶבִ֔ה...-ַהִמְזב  ֵ'בֹו֙
  )ויקראֵפרקֵוֵפסוקֵה(.

ֵ
ֶדרֵַהַמֲעָרָכהֵאתֵמונהֵַאַבי יֵ לפיֵהדעהֵס 

ֵ ֵהישיבה ֵבני ֵכל ֵעל ֵפיֵהמקובלת ועל
ֵֵשיטת ֵָשאּולהתנא ֵאתֵֵ,ַאָבא המקדים

ֵכדיֵקטורתהקטרתֵההנרותֵלהטבתֵכלֵ
ֵהפסוקֵלקיים ֵֶאת'ֵ:את יִטיבֶֹ֛ו ֹר֖תֵ-ְבה  ַהנ 

ָנה שיטהֵזו439'ַיְקִטיֶרַֽ לפֵי חמישהֵֵ,ֵ. הוטבֵו
שלֵנרותֵמתוךֵשֵ-נרותֵ הםֵרובֵמכסימלֵי
ֵעולתֵ-ֵשבעה ֵהקרבת ,ֵהתמידֵלפני

ֵ ֵשעדייןֵשהםֵֵ–ושניים ֵ'נרות' מינימום
יִטיבֶֹ֛וֵ ָנה'ֵ-ֶאתמקייםֵ'....ְבה  ֹר֖תֵַיְקִטיֶרַֽ -ַהנ 

ֵהתמיד ֵהוקטרהֵֵ-ֵלאחר ֵכך ֵאחר ורק
ֵֵ.הקטורת

ראהֵאיורֵבדףֵנחֵעמודֵבֵלהלן.ֵמזבח438ֵֵ
ֵוגםֵ ֵהזהב ֵמזבח ֵגם ֵנקרא הקטורת

ֵבאמצעֵֵהמזבח ֵהיה ֵמקומו הפנימי.
המזבחֵהיהֵ ההיכלֵוהואֵלאֵֻקַבעֵלרצפהֵ.
ֵבזהב.ֵ ֵכולו ֵוצופה ֵשיטים ֵמעצי עשוי

אמהֵוגובהוֵֵ-מידותיו:ֵרוחבֵאמה,ֵאורךֵ
ֵהיוֵ ֵפינותיו ֵבארבע ֵגגו ֵעל ֵאמות. שתי

ֵז רֵא ֵהיה ֵלשפתו ֵמסביב ֵַהְקָרנֹות. רבע
ֵאתֵ ֵמקטירים ֵהיו ֵזה ֵמזבח ֵעל זהב.

בבוקרֵובערב.ֵֵ-קטורתֵהסמיםֵבכלֵיוםֵ
ֵמשאריותֵ ֵגגו ֵאת ֵמנקים ֵהיו ֵיום בכל

 הגחליםֵוהאפר.
פרקֵלֵבספרֵשמותֵמתחיל439ֵֵ כמובאֵלעילֵ,
ִשִט֖יםֵ-ב ֵָּ֥י ַ֖חִֵמְקַטַ֣רְֵקֹטִֶ֑רתֲֵעצ  'ְוָעִשָּ֥יָתִֵמְזב  :ֵ

ֵמבנהוֵַּתֲעֶשָּ֥ ֵתיאור ֵובסיום ֹו...', ֵֹאתַֽ ה
ֵַאֲהֹר֖ןֵ ֵָעָלֶ֛יו ֵ'ְוִהְקִטָּ֥יר ֵז: ֵבפסוק נאמר
יִטיבֶֹ֛וֵ ְֵבה  ...'ֵ ֵַבֹבִֶׁ֗קר ֵַבֹבֶַ֣קר ֵַסִמִ֑ים ְקֹטֶַ֣רת

ָנה'.-ֶאת ֹר֖תֵַיְקִטיֶרַֽ ֵַהנ 
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ֵלפיֵאבייֵסדרֵהמערכה

ֵַמֲעָרָכהְֵגדֹוָלה .1
ֵַמֲעָרָכהְֵשִנָיהֵֶשלְֵקֹטֶרת .2
יֵ .3 ִציםִסדּורְֵשנ  יֵע  ְֵגִזיר 
ִֵדישּוןִֵמְזַבחֵַהְפִניִמי .4
שֵנ רֹות .5 ֲֵהָטַבתֵָחמ 

ֵָדםֵַהָּתִמיד .6
יֵנ רֹות .7 ֲֵהָטַבתְֵשּת 
 ְֵקֹטֶרת .8
ָבִרים .9 ֵא 
ֵ

ִֵמְנָחה .10
ֲֵחִביִּתין .11
ְֵנָסִכין .12
ֵמּוָסִפין .13
ֵָבִזיִכין .14
ֶשלֵֵָתִמיד .15

יןֵָהַעְרָבִים ֵב 

ֵֵהעבודה ֵהתחילה ֵיוםֵבמקדש בכל
ֵהעצים ֵהמערכהֵֵבסידור על

ֵהעצים440ֵהגדולה ֵבסידור ֵהמשיכה ,

ֵעדֵֵשנייהעלֵה'מערכהֵה שלֵקטורת'
ֵהתמיד ֵבהקרבת ֵביןֵֵלסיומן של

ֵ ֵשוםֵֵ-הערביים ֵהוקרב ֵלא שאחריו
ֵן.קרב

ֵ

ֵמרבותיוֵאבייֵ ִֵמְזַבחֵֵקיבל שִדישּון
שֵנ רֹותֵאבלֵ ַהְפִניִמיֵקודםֵלֲהָטַבתֵָחמ 

ֵאינוֵיודעֵמדוע.
ֵ

ֵלקישֵ ֵעלֵ'ֵאומר:ֵריש ֵמעבירין אין
ֵ'המצוות ֵופירושו: ֵלידךֵ, ֵבאה אם

לפניֵשתעבורֵאותהֵמידֵמצווהֵקייםֵ

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

בדףֵכֵעמוד440ֵֵ סתירהֵביןֵמהֵשלמדנֵו ואיֵן
ֵיוםֵ ֵבכל ֵהתחילה ֵבמקדש ֵשהעבודה א

משוםֵשעיקרֵמצוותהֵֵ-'ֵב'תרומתֵהדשן
שלֵתרומתֵהדשןֵהואֵבלילהֵ)קצתֵלפניֵ
ֵמהעבודותֵ ֵחלק ֵואינה ֵהשחר( עלות
ֵסידורֵ ֵכמו ֵביום ֵגם ֵלעשותן שאפשר
ֵשיכולֵ ֵהגדולה ֵהמערכה ֵעל העצים
ֵאביי ֵד'ה ֵ)תוספות ֵביום ֵגם (.ֵלהיעשות

ֵהפעולותֵ ֵאת ֵרק ֵמביאה ֵהגמרא ועוד:
'ֵואילךֵ)ריטב'א(.ֵשנעשוֵמ'סדרֵהמערכה

ֵפירוטֵ ֵהוא ֵהמערכה ֵסידור ועוד:
ֵעבודתֵ ֵלצורך ֵהמיוחדות העבודות

ֵֵ.441למצווהֵאחרת

ֵדףֵלגֵעמודֵב

ֵַהְפִניִמיֵ ִֵמְזַבח ֵשִדישּון ֵהטעם ֵאת
ֵ ֵלומד ֵנ רֹות ש ֵָחמ  ֵלֲהָטַבת ֵרבאקודם

ֵ ֵשל ֵהכלל ֵפי ֵלקישעל איןֵ'שֵריש
ֵהמצוות ֵעל ֵ'מעבירין ֵבהיכנס ֵכהןה:

ֵהמזבח ֵהשלחן, ֵנמצאים ֵבו ֵלהיכל
ֵוהמנו ֵתחילהֵהפנימי ֵמגיע ֵהוא רה,
הואֵמגיעֵאחרֵכךֵרקֵולמזבחֵהפנימיֵ

ִדישּוןֵֵולכן,ֵלפיֵכללֵזה,ֵ ,אלֵהמנורה
שֵ ֵָחמ  ֵלֲהָטַבת ֵקודם ֵַהְפִניִמי ִמְזַבח

רֹות ֵהתרשיםֵלהלן:ראהֵֵ.נ 

ֵ)תוספותֵהרא'ש(.ֵהתמיד
איןֵזהֵהמקרהֵבוֵישֵלפנינוֵשתיֵמצוות441ֵֵ

ורקֵישֵלברורֵמיֵהמצווהֵהראשונהֵשישֵ
לקיימהֵעלֵפיֵ'תדירֵושאינוֵתדיר,ֵתדירֵ

ֵבמקר ֵשכן, ֵאפשרֵקודם' ֵודאי ֵזה, ה
ֵשישֵ ֵביום ֵלמשל: ֵשתיהן. ֵאת לקיים

ֵקרבן ֵגם ֵבו ֵֵלהקריב יוקרבֵֵ–מוסף
ֵהתמיד ֵקרבן ֵהתמידֵֵתחילה ֵקרבן כי

ֵגםֵ ֵזה ֵכלל ֵפי ֵעל ֵוכן ֵיום. ֵבכל מוקרב
ֵמוסףֵשלֵשבתֵראשֵחודשֵיוקרבֵ קרבן

ֵלפניֵקרבןֵמוסףֵשלֵראשֵחודש.
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ֵדשֵהקודשיםתרשיםֵכלליֵשלֵהאולם,ֵההיכלֵוקו

ֵ
ֵ ֵעוד ֵלקישֵרבאלמד ֵריש 442ֵמדברי

שלֵראשֵלפני443ֵֵאסורֵלהניחְֵּתִפָלהש

מניחיםֵֵהנחתֵתפילהֵשלֵידֵאלאֵקודם
כיֵבתנועתֵידֵֵ,שלֵראשֵכך-אחרושלֵידֵ
ֵ ֵֵ-האדם ֵלמעלה ֵמגיעֵֵ-מלמטה הוא

ֵ.444לראשֵכך-אחרקודםֵלזרועֵו

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

 'שאמר:ֵ'איןֵמעביריןֵעלֵהמצוות442ֵ
 ְּתִפִלין.ֵ'ְּתִפָלה'ֵהיאֵצורתֵהיחידֵשל443ֵ
ֵתפילין444ֵֵ ֵיותרֵֵקדושת ֵחמורה ֵראש של

גוברֵ כֵן שלֵידֵואףֵעלֵפֵי מקדושתֵתפיליֵן
ֵלקיש ֵריש ֵשל ֵעלֵֵכללו ֵמעבירין ש'אין

שלֵראשֵהמצוות חומרתֵקדושתֵתפיליֵן .ֵ'
יותרֵמשלֵידֵמובאתֵבמסכתֵמנחותֵדףֵ

ֵרב ֵשלח ֵ...והא 'ֵ ֵב: ֵעמוד חנניהֵֵלד
ֵעושיןֵ ֵיד ֵשל ֵתפלה ֵיוחנן: ֵדר' משמיה
ֵעושיןֵ ֵאין ֵראש ֵושל ֵראש, ֵשל אותה
אותהֵשלֵיד,ֵלפיֵשאיןֵמורידיןֵמקדושהֵ

ֵהת ֵקלה'. ֵלקדושה ֵבד'הֵחמורה וספות
ֵאומריםֵ ֵאטוטפתא' ֵדרעא 'עבורי

מדבריֵרישֵלקישֵאינוֵֵשהלימודֵשלֵרבא
ֵהכנסתֵ ֵסדר ֵאלא ֵהתפילין ֵהנחת סדר

ֵדףֵלדֵעמודֵא

ֵעלֵהמזבחֵהקטרתֵאיבריֵעולתֵהתמיד
ֵ-שבכלֵיוםֵֵהייתהֵההקטרהֵהראשונה

ֵֵלפניהֵלאֵהוקרבֵדבר.
ֵ

ֵלנרתיקֵלקראתֵהנחתםֵבפעםֵ התפילין
ֵיהאֵ ֵההנחה ֵסדר ֵשבהוצאתן ֵכך הבאה
ֵ ֵלטוטפתא'( ֵ)'מדרעא ֵלראש ֵ–מהזרוע

ֵש ֵהכלל ֵהמצוות'.ֵ-לפי ֵעל ֵמעבירין 'אין
רֵהנחתֵהתפיליןֵמובאֵבמסכתֵלימודֵסד

כשהואֵמניחֵ 'תנאֵ, עמודֵאֵ: מנחותֵדףֵלֵו
מניחֵשלֵידֵואחרֵכךֵמניחֵשלֵראש,ֵֵ-

חולץֵשלֵראשֵואחרֵכךֵֵ-וכשהואֵחולץֵ
חולץֵשלֵיד.ֵ....ֵדכתיב:ֵוקשרתםֵלאותֵ
עלֵידךֵוהדרֵוהיוֵלטוטפתֵביןֵעיניך,ֵ...ֵ

כךֵ-חולץֵשלֵראשֵואחרֵ-כשהואֵחולץֵ
ֵ...אמר ֵלטוטפתֵֵחולץֵשלֵיד ֵוהיו קרא:
ֵשביןֵעיניךֵיהוֵשתים'.ֵביןֵעיניך,ֵכלֵזמן
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ֵהנסכים ֵנוסכו ֵשלא ֵעם445ֵֵֵעד שבאו

ֵ.אחרֵקרבןאסורֵלהקריבֵֵקרבןה

ֵדףֵלדֵעמודֵב

446ֵמובחרזכרֵהיהֵכבשֵֵהתמידֵקרבן 

ֵ.ואיתוֵבאוֵמנחותֵונסכים
ֵ

מותרֵלכתחילהֵלחמםֵאתֵמיֵהמקווהֵֵ
ֵ ֵרגישֵזקןֵגדולֵכהןעבור ֵידיֵֵאו על

ֵ ֵגושי ֵהטלת ֵגולמיים ֵשהונחומתכת
עלֵ,ֵאוֵעלֵגחליםֵכיפוריםיוםֵהמערבֵ

ֵמערבֵ ֵהוספתֵמיםֵחמיםֵשהוחמו ידי

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ֵקרבן445ֵֵ ֵשל ֵסוג ֵהוא ֵהצומחֵ'ְנָסִכים' ֵמן
אוֵשלמיםֵֵהמובאֵכיין.ֵבעלֵקרבןֵעֹוָלה

ֵנסכים ֵגם ֵקרבנו ֵעם ֵיחד ֵלהביא .ֵחייב
הייןֵשעליוֵלהביאֵנמדדתֵביחידתֵֵכמות

ֵ ֵ)כ ֵסוג3.6ֵֵהין ֵוהיאֵמשתנהֵלפי ליטר(
ֵהין,ֵ ֵחצי ֵמביא ֵלפר ֵהמוקרבת: הבהמה
לאילֵמביאֵשלישֵהין,ֵלכבשֵאוֵלכבשהֵ
מביאֵרבעֵהין.ֵאדםֵיכולֵלנדבֵאוֵלנדורֵ
ֵהייןֵ ֵכמות ֵואז ֵקרבן, ֵללא ֵנסכים, רק
שיביאֵלאֵתפחתֵמרבעֵהין.ֵראהֵבמדברֵ

 .י-פרקֵטוֵפסוקיםֵד
ֵקרבן446ֵֵ ֵסוגיֵֵהבאת ֵבכל ֵעדיפה מובחר

ֵהתמיד ֵבקרבן ֵרק ֵולא ֵקרבןֵהקרבנות .
התמידֵהיהֵכבשֵזכרֵמובחרֵבגילֵשביןֵ
שלושיםֵיוםֵלשנהֵ)בדיעבד:ֵמגילֵשמונהֵ
ימיםֵלשנה(ֵונשמרֵבבקרהֵשלאֵיפולֵבוֵ
 מוםֵבמשךֵארבעהֵימיםֵלפניֵהקרבתו.

עמודֵא:ֵ'ִֵאםֵלפיֵהמשנהֵלעילֵדףֵלא447ֵ 
ןֵאֹוִֵאְסְטִניס,ְֵמַחִמיןֵלֹוֵ ןֵָגדֹולֵָזק  ָהָיהֵֹכה 
ֵֶשָּתפּוגֵ י ְֵכד  ן, ֵַהצֹונ  ְֵלתֹוְך ֵּוְמִטיִלין ַחִמין

ִֵצָנָתן'.
ֵבאש448ֵֵ ֵשלובנה ֵלוהטת מתקשהֵ מתכת

ֵזוֵ ֵפעולה ֵקרים. ֵלמים ֵבהכנסתה יותר
ֵנקראתֵ ֵימינו ֵובלשון ֵצירוף נקראת

ֵ.447כיפוריםיוםֵה

ֵ
ֵ ֵאף ֵחםֵשייתכן ֵמתכת ֵגוש שהטלת

448ֵגורמתֵלצירופוֵלמיםֵקרים ֵמותר,

ֵֵלעשותֵכהניםל ֵכזאת דברֵ'-במקדש

450ֵדרבנןמסורֵהאֵ–449ֵ'שאינוֵמתכוון

תניאֵאמרֵ'ובלשוןֵהברייתאֵבגמרא:ֵֵֵ-
מחמיןֵ יהודהֵעששיותֵשלֵברזלֵהיֵו רבֵי

ומטיליןֵלתוךֵצונןֵֵכיפוריםמערבֵיוםֵה
ֵֵ.'כדיֵשתפיגֵצינתן

ֵ
ֵמערבֵ ֵשחוממו ֵהמתכת ֵגושי הטלת

תוךֵמיֵהמקווהֵביוםֵלֵיוםֵהכיפורים
ֵ ֵרקֵֵ-הכיפורים ֵלכתחילה מותרת

.451'במקדשֵבמקדשֵמשוםֵש'איןֵשבות

 .ִחסּום
ֵהואֵמצבֵבוֵאדםֵ'דברֵשאינוֵמתכוון449ֵ '

ֵפעולהֵ ֵביוםֵהכיפורים עושהֵבשבתֵאו
ֵלגרוםֵ ֵעלולה ֵזו ֵפעולה ֵאך מותרת
לפעולהֵאחרתֵהאסורהֵבשבתֵושאיננוֵ
ֵדףֵ ֵבשבת ֵראה ֵלעשותה. ֵאליה מתכוון
פסחיםֵדףֵכהֵ עמודֵבֵ, כטֵעמודֵבֵודףֵמֵו

ֵעמודֵב.
ֵאביי450ֵֵ ֵפי ֵלרביֵֵעל ֵגם ֵשבו ֵהאופן זהו

 '.ֵיהודהֵמותרֵב'דברֵשאינוֵמתכוון
הסייגיםֵשהוסיפוֵחז'לֵלפעולותֵשונות451ֵֵ

ֵמפורש,ֵ ֵתורה ֵבאיסור ֵשאינן בשבת
ֵ'שבות ֵמלאכתֵנקראים ֵזו ֵאין :ֵ ֵועוד .'

מחשבתֵאוֵאומנותֵהאסורהֵמןֵהתורה:ֵ
רקֵכוונהֵשהריֵבהטלתֵגושיֵמתכתֵישֵ

םֵ להפשירֵאתֵהמיםֵואיןֵכללֵכוונהְֵלַחס 
אתֵהברזלֵ)שממילאֵספקֵגדולֵאםֵהואֵ
גםֵהטלתֵגושיֵ ולכֵן שייחסם(ֵ, כדֵי חםֵדיֵו
ֵלכתחילה.ֵ ֵמותרת ֵבמקדש המתכת
ֵבשבתֵ ֵלגרור ֵמותר ֵמהיומיום: דוגמא
עלֵגביֵ ספסלֵשמשקלםֵלאֵגדולֵ, כסאֵאֵו
ֵ-קרקעֵאםֵלאֵמתכווניםֵלעשותֵחריץֵ

ֵשיית ֵמהגרירהֵלמרות ֵשכתוצאה כן
ֵעדייןֵאיןֵהכרחֵשייעשה.ֵ-ייעשהֵחריץֵ
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ֵ

ֵמשנה:
יתֵַהַפְרָוה יןֵָהָעם,ֵֵ,ֵּוַבֹקֶדשֵָהְיָתה.ֵָפְרסּוֵָסִדיןֵֶשלֵבּוץֱהִביאּוהּוְֵלב  ינֹוְֵלב  ֵב 

שֵָיָדיוְֵוַרְגָליוֵּוָפַשט.ֵ ִֵקד 
שֵָיָדיוְֵוַרְגָליו.ֵ ר,ֵָפַשט,ִֵקד  ִאירֵאֹומ  ֵַרִביֵמ 

שֵָיָדיוְֵוַרְגָליו. יֵָלָבן,ֵָלַבשְֵוִקד  ִביאּוֵלֹוִֵבְגד  ג.ֵה  ֵָיַרדְֵוָטַבל,ֵָעָלהְֵוִנְסַּתפ 
שִֵפלּוִסין יןֵָהַעְרַבִיםִֵהְנְדּוִיןֵַבַשַחרֵָהָיהֵלֹוב  ֶשלְֵשֹמֶנהֵֵֶשלְֵשנ יםֵָעָשרֵָמֶנה,ֵּוב 

אֹותֵ שֵֶשלְֵשֹמָנהֵֵ-מ  ִאיר.ֵַוֲחָכִמיםֵאֹוְמִרים,ֵַבַשַחרֵָהָיהֵלֹוב  יֵַרִביֵמ  זּוִֵדְבר 
יןֵָהַעְרַבִיםֵֶשלְֵשנ יםֵָעָשרֵָמֶנה,ֵַהֹכלְֵשלִשיםֵָמֶנה לּוִֵמֶשלֵֵ-ֵָעָשרֵָמֶנה,ֵּוב  א 

ִֵצבּור,ְֵוִאםֵָרָצהְֵלהֹוִסיף,ֵמֹוִסיףִֵמֶשלֹו.

ֵדףֵלהֵעמודֵא

ֵ ֵֵַהַפְרָוהבית ֵהיא ֵ,452ֵַהַפְרָוהלשכת

ֵו ֵנקראה ֵשםכך ֵשבנהֵֵעל מכשף

ֵ.453אותה

ֵאתֵֵ ֵלהסתיר ֵכדי ֵפרסו ֵאותו הסדין
ֵֵהגדולֵכהןה ֵהעם בטבילתוֵמעיני

ֵכדיֵלהזכיר454ֵבּוץהראשונהֵהיהֵעשויֵ

ֵֵהגדולֵכהןל ֵשבבגדי ֵאתֵבּוץ יעשה
ֵ.כיפוריםהתֵליוםֵוהמיוחדֵותהעבוד

ֵ

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ֵַהַפְרָוה452ֵֵ ֵבקדושתֵֵלשכת ֵקדושה הייתה
עזרהֵמשוםֵשמיקומהֵהיהֵבתוךֵהעזרהֵ

ֵהדרומית ֵלקירֵ-)בפינה ֵבצמוד מזרחית
ֵללשכתֵ ֵהמלח ֵלשכת ֵבין הדרומי,
ֵהיוֵ ֵעצמה ֵהפרווה ֵבלשכת המדיחין(.
ֵראהֵ ֵהקדשים. ֵעורות ֵאת מולחים

שלֵמבנהֵביתֵהמקדשֵהשניֵתרשיםֵכלל ֵי
 בדףֵטזֵעמודֵב.

453ֵֵֵ ֵישראל ֵֵ-התפארת ֵמסכתֵֵ-יכין על
ֵלמהֵ ֵמסביר ֵג ֵמשנה ֵה ֵפרק מידות

ֵַהַפְרָוה ֵשלשכת ֵע'שֵֵהכוונה נקראה
ֵשםֵ ֵעל ֵהזאת ֵהלשכה ֵ'ונקראת מכשף:
האדםֵשבנאהֵבאומנותֵנפלאהֵוגדולה,ֵ
עדֵשהיהֵ כתליהֵ, עובֵי להעלותֵהמיםֵתוֵך

ֵֵהערךֵ ֵהלבןהכספי ֵבגדי ֵשל ֵהכולל
ֵכיפוריםיוםֵהבֵהגדולֵכהןהלעבודתֵ

ובכלֵמקרהֵֵ,לאֵיפחתֵמשלושיםֵמנה
שוויֵבגדיֵהלבןֵשלֵהבוקרֵחייבֵלהיותֵ

ֵ.455יקרֵיותר

ֵוהעל ֵבנאה ֵכאילו ֵהמיםֵנראה ֵבה ה
ֵבכשוף'.

ֵעדיןֵֵבּוץ454ֵֵ ֵלבן, ֵפשתן ֵבד ֵשל ֵסוג הוא
ומשובחֵמאוד.ֵהמלכיםֵוהעשיריםֵנהגוֵ

 .ללבושֵבגדיֵבּוץ
ֵנלמדת455ֵֵֵ ֵהבוקר ֵשל ֵהלבן ֵבגדי עדיפות

ֵפעמיםֵ ֵארבע ֵ'בד' ֵהמילה מכתיבת
ֵהגדול ֵהכהן ֵבגדי ֵעל ֵהמדבר ֵבפסוק

ֵהכיפורים:ֵבעב ֵיום ֵשל ֵהבוקר ודת
ֶנת י-'ְכֹתַֽ ְכְנס  -ַבדִֵ֮יְהיַּ֣וֵַעל-ַבַ֨דֵֹקֶּ֜דשִֵיְלָבִׁ֗שֵּוִמַֽ

ָּ֥טֵַבדֵַ֙יְחֹגִ֔רֵּוְבִמְצֶנֶָּ֥פתֵַב֖דִֵיְצֹנִ֑ףֵ ְבָשרֹוֵּ֒וְבַאְבנ 
י ֵֶאת-ִבְגד  ֵַבַמִֶ֛ים ְֵוָרַחָּ֥ץ ִ֔ם ֵה  ְבָשרֹ֖וֵ-ֹקֶַ֣דש

ם'ֵ)ויקראֵפרקֵטזֵפסוקֵד(. ָשַֽ  ֵּוְלב 
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ֵדףֵלהֵעמודֵב

לאחרֵהטבילהֵהֵ ועשייתֵֵשנייהבשחרֵ,
ֵה ֵיום ֵעבודות ֵהולבשֵכיפוריםעיקר ,

דֵהגדולֵכהןה ֵמאו ֵיקרים 456ֵבבגדים

ֵמומנוֵמכספיֵהציבור.אשרֵ
ֵ

ֵהגדולָהַעְרַבִיםֵֵבבין בבגדיֵֵהולבשֵהכהן

ֵ.457ִהְנְדּוִין
ֵ
ֵנעשתהֵבֵ ֵהבוקר ֵשל ֵהלבן בגדי

הכספיֵהיהֵֵשוויםולכןֵֵ,עבודתֵכפרה
יותרֵמבגדיֵהלבןֵשלֵביןֵהערבייםֵֵרב

ֵרק ֵוהמחתהֵבהם ֵהכף ֵקדשמֵהוצאו

ֵ.458יםקדשה
ֵ

ֵכותונתשעשתֵגדולֵכהןֵ ֵאמו ֵלו ֵה
ֵהכף ֵלהוצאת ֵללובשה ֵלו ֵמותר

ֵקדשהֵקדשמֵוהמחתה בתנאיֵֵ-ים
ֵעלֵמנתשלפניֵכןֵימסורֵאותהֵלציבורֵ
ֵשתהאֵשייכתֵלבגדיֵהעזרה.

ֵ
,ֵביןֵמצבוֵשלֵהאדםֵביןֵאםֵהואֵעני

ֵתירוץֵ ֵמהווה ֵאינו ֵרשע ֵובין עשיר
ֵאיֵ ֵעל ֵמעלה ֵשל ֵדין ֵבבית המתקבל

ֵ ֵתורה ֵֵ–לימוד ֵבמצבם ֵאחד שלֵלכל
ֵתורהֵאנשיםֵכאלהֵ ֵלמד ֵשכן ֵמי היה

ֵבמסירותֵובהתמדה:ֵ

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ֵעלֵ'בגדיֵהלבן'ֵאותםֵלבשֵהכהןֵהגדול456ֵ
ֵאומרֵ ֵהכיפורים ֵביום ֵהבוקר לעבודת
רש'יֵשהיוֵעשוייםֵמאריגֵ'חשובֵומעולה'ֵ
ֵתרגוםֵ ֵפי ֵעל ֵ'פילוסין'. ֵמהעיר שיובא
יונתןֵפילוסיןֵהיאֵרעמסס,ֵשכןֵתרגומוֵ

י-ל ְֵבנ ַֽ ֵֻסֹכִָ֑תה..-'ַוִיְסעֶּ֧ו ֖ס ַרְעְמס  ֵמ  ֶ֛ל .'ִֵיְשָרא 
ִֵפילּוִסיןֵ ִֵמן ל ִֵיְשָרא  ְֵבנ י ֵ'ּוְנָטלּו הוא:

ְֵלסּוכֹות...'ֵ)שמותֵפרקֵיבֵפסוקֵלז(.

ֵהיהֵעניֵמרודֵולמדֵתורה,ֵהזקןֵהלל
ֵ

ֵחרסום ֵבן ֵמופלֵֵאלעזר ֵעשיר היה
ֵולמדֵתורה,ֵ

ֵ
ֵהצדיק ֵשעמדֵֵיוסף ֵתואר ֵיפה היה

ֵולמדֵתורה.ֵבנסיון
ֵ

ֵהעני ֵטענת ֵתורהֵכנגד ֵלומד ֵשאינו
ֵ ֵעוניו ֵזהֵבגלל מובאתֵברייתאֵבעמוד

ֵהלל ֵשל ֵהתגברותו ֵאת עלֵֵהמתארת
ֵלאֵ ֵמה ֵ'מפני ֵתורה: ֵללמוד ֵכדי עוניו
ֵהייתיֵ ֵעני ֵאומר: ֵאם ֵבתורה? עסקת
וטרודֵבמזונותיֵאומריםֵלו:ֵכלוםֵעניֵ
הייתֵיותרֵמהלל?ֵאמרוֵעליוֵעלֵהללֵ
ֵעושהֵ ֵהיה ֵויום ֵיום ֵשבכל הזקן
ֵנותןֵ ֵהיה ֵחציו ֵבטרפעיק, ומשתכר
ֵלפרנסתוֵ ֵוחציו ֵהמדרש, ֵבית לשומר
ֵלאֵ ֵאחת ֵפעם ֵביתו. ֵאנשי ולפרנסת
ֵביתֵ ֵשומר ֵהניחו ֵולא ֵלהשתכר, מצא
המדרשֵלהכנס.ֵעלהֵונתלהֵוישבֵעלֵפיֵ
ארובהֵכדיֵשישמעֵדבריֵאלהיםֵחייםֵ
ֵאותוֵ ֵאמרו: ֵואבטליון. ֵשמעיה מפי
ֵטבתֵ ֵותקופת ֵהיה, ֵשבת ֵערב היום
ֵהשמים.ֵ ֵמן ֵשלג ֵעליו ֵוירד הייתה,
ֵשמעיהֵ ֵלו ֵאמר ֵהשחר ֵעמוד כשעלה
בכלֵיוםֵהביתֵ אחיֵ! אבטליוֵן לאבטליוןֵ:

ֵהמעונןֵמאי ֵיום ֵשמא ֵאפל, ֵוהיום ר,
ֵאדםֵ ֵדמות ֵוראו ֵעיניהן ֵהציצו הוא?
ֵשלשֵ ֵרום ֵעליו ֵומצאו ֵעלו בארובה,
ֵוהרחיצוהו,ֵ ֵפרקוהו, ֵשלג. אמות

ֵבגדֵבוץֵמיובאֵמהודוֵ)הינדו(.457ֵ
ֵוהמחתה458ֵֵ ֵהגדולֵהכף ֵהכהן ֵשהניח

ֵהקטרתֵ ֵלאחר ֵהקדשים, ֵבקדש בבוקר,
ֵאיננהֵ ֵוהמחתה ֵהכף ֵהוצאת הקטורת.

ֵשלֵֵנחשבת ֵהמשכה ֵלא ֵוגם עבודה
עבודתֵהקטרתֵהקטורתֵולכןֵלאֵנאמרהֵ

 בתורהֵבמפורש.



ר-ֹנֶפְךִעםְֵֵדיֹוָמאִֵעְנָיָנאמֵ לישיֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵפרקֵשֵ ֵָאַמרֵָלֶהםֵַהְמֻמֶנה         ֶאְסּת 
 לטֵ-ֵחדפיםֵכ

 

ֵ
139 

ֵהמדורה.ֵ ֵכנגד ֵוהושיבוהו וסיכוהו,
ֵאמרו:ֵראויֵזהֵלחללֵעליוֵאתֵהשבת'.

ֵשאינוֵלומדֵתורהֵכנגדֵטענתֵהעשיר
באתֵברייתאֵבעמודֵזהֵמובגללֵעושרוֵ

המתארתֵאתֵהתגברותוֵשלֵאלעזרֵבןֵ
ֵש ֵהטרדות ֵעל ֵהעשיר עסקיוֵבחרסום

ֵעשירֵאומריםֵלו:ֵ 'ֵ ֵללמודֵתורה: כדי
מפניֵמהֵלאֵעסקתֵבתורה?ֵאםֵאומרֵ
אומריםֵ בנכסֵי וטרודֵהייתֵי עשירֵהייתֵי
לוֵכלוםֵעשירֵהייתֵיותרֵמרביֵאלעזר?ֵ
ֵחרסום ֵבן ֵאלעזר ֵרבי ֵעל ֵעליו ֵאמרו
ֵביבשה,ֵ ֵעיירות ֵאלף ֵאביו ֵלו שהניח
וכנגדןֵאלףֵספינותֵבים,ֵובכלֵיוםֵויוםֵ
ֵומהלךֵ ֵכתיפו ֵעל ֵקמח ֵשל ֵנאד נוטל
ֵללמודֵ ֵלמדינה ֵוממדינה ֵלעיר מעיר
תורה.ֵפעםֵאחתֵמצאוהוֵעבדיוֵ]שלאֵ
הכירוהו[ֵועשוֵבוֵאנגריאֵ]גייסוֵאותוֵ
לעבודתֵ'השר'ֵשהואֵאלעזרֵבןֵחרסוםֵ

אמרֵלהן:ֵבבקשהֵמ כם,ֵהניחוניֵעצמו[ֵ.
ֵרביֵ ֵחיי ֵלו: ֵאמרו ֵתורה! ֵללמוד ואלך
ֵאותך!ֵ ֵמניחין ֵחרסוםֵשאין ֵבן אלעזר
ומימיוֵלאֵהלךֵוראהֵאותן,ֵאלאֵיושבֵ

ֵועוסקֵבתורהֵכלֵהיוםֵוכלֵהלילה'.
ֵ

ֵלומדֵתורהֵכנגדֵטענתֵהרשע ֵשאינו
ֵמובאתֵ ֵיצרו ֵעל ֵמתגבר ֵשאינו בגלל
ֵא ֵהמתארת ֵזה ֵבעמוד תֵברייתא

ֵעלֵ ֵהצדיק ֵיוסף ֵשל התגברותו
ֵלשכבֵ ֵפוטיפר ֵאשת ֵשל הפצרותיה
ֵ'רשעֵאומריםֵלו:ֵמפניֵמהֵלאֵ איתה:
ֵהייתיֵ ֵנאה ֵאמר: ֵאם ֵבתורה? עסקת
ֵנאהֵ ֵכלום ֵלו: ֵאומרים ֵביצרי וטרוד
ֵיוסףֵ ֵעל ֵעליו ֵאמרו ֵמיוסף? היית
ֵאשתֵ ֵהייתה ֵויום ֵיום ֵבכל הצדיק:
ֵבגדיםֵ ֵבדברים, ֵמשדלתו פוטיפר

שחריתֵלא ערבית,ֵֵשלבשהֵלֵו לבשהֵלֵו
בגדיםֵשלבשהֵלוֵערביתֵלאֵלבשהֵלוֵ
שחרית.ֵאמרהֵלו:ֵהשמעֵלי!ֵאמרֵלה:ֵ
ֵבביתֵ ֵחובשתך ֵהריני ֵלו: ֵאמרה לאו.

ֵ-אמרֵלה:ֵה'ֵמתירֵאסוריםֵֵ-האסורין.ֵ
ֵ-ה'ֵזקףֵכפופים,ֵֵ-הריניֵכופפתֵקומתךֵ

ה'ֵפקחֵעורים.ֵֵ-הריניֵמסמאֵאתֵעיניךֵ
ֵכסףֵלשמועֵאליהֵ ֵככרי ֵאלף נתנהֵלו

ֵרצהֵלש ֵולא ֵעמה ֵלהיות ֵאצלה כב
ֵ ֵאליהלשמוע :ֵ ֵאצלה בעולםֵֵ-לשכב

ֵלעולםֵהבא'.ֵ-הזה,ֵלהיותֵעמהֵ
ֵ
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ֵ
ֵ ֵליום ֵהמיוחדת ֵכיפוריםההעבודה

ֵהגדולֵכהןהשלֵֵהראשוןֵנפתחהֵבוידוי
עלֵחטאיֵבניֵביתוֵועלֵחטאיֵ עלֵחטאיוֵ,

ֵ.כהניםה
ֵ

ועמדֵֵבגדיֵלבןֵהגדולֵכהןהבוידויֵלבשֵֵ
וסמךֵאתֵֵבמזרחֵכשפניוֵמופניםֵלמערב

ֵ ֵידיו ֵשתי ֵהחטאתעל שנקנהֵֵראשֵפר
ֵבכספו.

ֵ
ֵהוידוי ֵהעומדיםֵֵבסוף ֵכל ֵאחריו ענו

ברוךֵשםֵכבודֵמלכותוֵלעולםֵ'בעזרה:ֵ
ֵ.'ועד

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

חטאתֵהואֵבדרגתֵ'קדשיֵקדשים'ֵֵקרבן459ֵ
ֵוככזהֵהואֵנשחטֵרקֵבצפונהֵשלֵהעזרה.

ֵֶאת460ֵֵ ְבֻקְצְרֶכם ֵּוַֽ 'ֵ ֵבתורה: ְקִצירֵ-נאמר
ַאְרְצֶכםֵֹלאְֵתַכֶלהְֵפַאתֵָשְדָךִֵלְקֹצרְֵוֶלֶקטֵ
ֵ)ויקראֵפרקֵיטֵפסוקֵ ט' יְרָךֵֹלאְֵתַלק ַֽ ְקִצַֽ

ֵ ֵשנשמטוֵֵ-ט( ֵהשיבולים ֵהוא 'לקט'
ֵידיֵ ֵעל ֵונלקטים ֵהקוצר ֵמיד בשדה
ֵלהשאירםֵ ֵהקוצר ֵעל ֵמצווה העניים.

ֵ ֵללקטם. ֵלקוצר ֵואסור ֵנאמרֵבשדה וכן
ְבֻקְצְרֶכִ֞םֵֶאת ּוַֽ 'ֵ פסוקֵכב(ֵ: -)ויקראֵפרקֵכֵג

א ְדָ֙ךְֵבֻקְצֶרִָ֔ךֵ-ְקִצַ֣ירֵַאְרְצֶכִׁ֗םֵֹלַֽ ְתַכֶלִ֞הְֵפַאָּ֤תֵָשַֽ
ֵַּתֲעֹזַ֣בֵ ְֵוַלג ר֙ ָעִנָּ֤י ִ֑טֵֶלַֽ ֵֹלַ֣אְֵתַלק  ְוֶלֶָּ֥קטְֵקִציְרָך֖

ֵדףֵלוֵעמודֵא

הועמדֵֵ,פרֵהחטאתֵ,הגדולֵכהןהפרוֵשלֵ

ֵ-ֵ'האולםֵולמזבח'ביןֵֵ-459ֵבצפוןֵהעזרה

מפניֵשמיקוםֵֵ-ֵממשֵולאֵבצפוןֵהמזבח
ֵ ֵלהיכל ֵביותר ֵהקרוב ֵהוא שהואֵוזה

ֵמקוםֵשחיטה ֵקדששלֵֵעדיין ים.ֵקדשי
ֵ ֵבבין ֵהפר ֵולמזבח'בהעמדת ֵ'האולם

ֵ ֵשל ֵהפיסית ֵבחולשתו ֵכהןההתחשבו
ֵלהיכלֵֵהגדול ֵהדם ֵאת ֵלהוליך שצריך

ֵיוםֵ ֵעבודת ֵכל ֵאת ֵעושה כשהוא
ֵבצום.ֵהכיפורים

ֵ
שלֵמיֵשלקחֵֵישֵשתיֵדעותֵמהֵכפרתו

,461ֵ,ֵאוֵאתֵהשכחה460לעצמוֵאתֵהלקט

ליהנותֵ הרשאֵי ענֵי ם'ֵ. יֶכַֽ ֱאֹלה  הֵ' ֹאָתִ֔םֲֵאִנֵ֖י
ֵכאדם ֵמוגדר ֵעניים ֵלוֵֵממתנות שאין

ֵָמאַתִיםֵזּוז,ֵֹלאֵ מאתיםֵזוזֵו'ִמיֵֶשֶישֵלֹו
ֵָעִני...'ֵ ֵּוַמְעַשר ָאה ֵּופ  ִֵשְכָחה ֵֶלֶקט ִיֹטל

ֵ)פאהֵפרקֵחֵמשנהֵח(.
ְֵבָשֶדָּ֜ך461ֵֵֵ יְרָךַ֨ ְֵקִצַֽ ִֵתְקֹצר֩ ֵ'ִכַ֣י ֵבתורה: נאמר

ֶ֛רֵ ֹעֶַ֣מרֵַבָּׂשֶדִׁ֗הֵֹלָּ֤אֵָתשּובְֵ֙לַקְחּתִֹ֔וֵַלג  ַכְחָּתֵֶ֧ ְוָשַֽ
ֵה'ֵַלָיתָּ֥ ְֵיָבֶרְכָך֙ ְֵלַמַָּ֤ען ִֵיְהֶיִ֑ה ְֵוָלַאְלָמָנ֖ה ֹום

יָךֵ'ֵ)דבריםֵפרקֵכדֵ ָּ֥הֵָיֶדַֽ ֱאֹלֶהִ֔יָךְֵבֹכ֖לֵַמֲעש 
הםֵפירותֵאוֵשיבוליםֵ 'שכחהֵ' פסוקֵיט(ֵ.
ֵאוֵ ֵקטיפתם ֵבזמן ֵבשדה שנשכחו

 

ֵמשנה:
ַח,ֵֹראשֹוֵַלָדרֹוםֵּוָפָניוֵ יןֵָהאּוָלםְֵוַלִמְזב  דֵב  ֶצלֵָפרֹו,ֵּוָפרֹוֵָהָיהֵעֹומ  ָבאֵלֹוֵא 

ןֵעוֵֹ יֵָיָדיוֵָעָליוֵּוִמְתַוֶדה.ֵַלַמֲעָרב,ְֵוַהֹכה  ְךְֵשּת  דֵַבִמְזָרחֵּוָפָניוֵַלַמֲעָרב,ְֵוסֹומ  מ 
יִתי.ֵָאָנאֵ ם,ֵָעִויִתיֵָפַשְעִּתיֵָחָטאִתיְֵלָפֶניָךֲֵאִניֵּוב  ר:ֵ'ָאָנאֵַהש  ְוָכְךֵָהָיהֵאֹומ 

ם,ֵַכֶפרֵָנאֵָלֲעֹונֹותְֵוַלְפָשִעיםְֵוַלֲחָטִאים,ֵֶשָעִויתִֵ יְֵוֶשָפַשְעִּתיְֵוֶשָחָטאִתיֵַהש 
יֶכםֵ רֲֵעל  ֵַביֹוםֵַהֶזהְֵיַכפ  ֵ'ִכי ֵַכָכתּובְֵבתֹוַרתֵמֶשהֵַעְבֶדָך: יִתי, ְלָפֶניָךֲֵאִניֵּוב 
םֵ ןֵעֹוִניןֵַאֲחָריו:ֵ'ָברּוְךֵש  יֵה'ִֵּתְטָהרּו',ְֵוה  יֶכםִֵלְפנ  רֵֶאְתֶכםִֵמֹכלֵַחֹטאת  ְלַטה 

ְֵלעֹוָלםֵָוֶעד'.ְכבֹודֵַמְלכּותֹוֵ
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:463ֵאוֵאתֵהמעשרֵעני462ֵאוֵאתֵהפאה

ֵקרבן ֵיביא ֵהאחת ויתוודהֵֵעֹוָלהֵלדעה
ֵבמלקותֵ ֵכפרתו ֵהשנייה ֵולדעה עליו,

מכפרֵעלֵמיֵשעברֵֵמשוםֵשקרבןֵעֹוָלה
עבירתֵ'לאֵתעשהֵ עֵל אֵו מצותֵ'עשהֵ' עֵל

464ֵשניתקֵלעשה ֵאינןֵֵ-' ועבירותֵאלה

ֵשכחה,ֵפאהֵומעשרֵעני.בלקט,ֵ

ֵדףֵלוֵעמודֵב

(ֵהסדרֵהנכוןֵבו465ֵ)הרביםֵלדעתֵחכמים
הואֵמהקלֵלחמור,ֵֵהגדולֵכהןהמתוודהֵ

פשעתי'משגגהֵלזדוןֵ: עויתֵי .466ֵ'חטאתֵי

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

קצירתםֵונלקחיםֵעלֵידיֵהעניים.ֵאסורֵ
לקוטףֵאוֵלקוצרֵשנזכרֵלחזורֵלקחתם.ֵ

ֵל ֵלהשאירם ֵהמצווהֵמצווה ֵזוהי עניים.
ֵלהתקייםֵ ֵיכולה ֵשאינה ֵבתורה היחידה
עלֵידיֵזכירהֵוהיאֵמקויימתֵמאליהֵבזמןֵ
ֵוללאֵ ֵהאדם ֵשכחת ֵבגלל עשייתה:

 ידיעתו!.
ֵֶאת462ֵֵ ְבֻקְצְרֶכם ֵּוַֽ 'ֵ ֵבתורה: ְקִצירֵ-נאמר

ַאְרְצֶכםֵֹלאְֵתַכֶלהְֵפַאתֵָשְדָךִֵלְקֹצרְֵוֶלֶקטֵ
ט',ֵ)ויק יְרָךֵֹלאְֵתַלק ַֽ ראֵפרקֵיטֵפסוקְֵקִצַֽ

ֵֶאת ְבֻקְצְרֶכִ֞ם ֵ'ּוַֽ ֵנאמר: ֵוכן ְקִצַ֣ירֵ-ט(,
א ְדָךְֵ֙בֻקְצֶרִָ֔ךְֵוֶלֶָּ֥קטֵ-ַאְרְצֶכִׁ֗םֵֹלַֽ ְתַכֶלִ֞הְֵפַאָּ֤תֵָשַֽ

ֵַּתֲעֹזַ֣בֵֹאָתִ֔םֵ ְֵוַלג ר֙ ָעִנָּ֤י ִ֑טֵֶלַֽ ֵֹלַ֣אְֵתַלק  ְקִציְרָך֖
ם')ויקראֵפרקֵכגֵפסוקֵכב(.ֵ יֶכַֽ ֲאִנ֖יֵה'ֱֵאֹלה 

ֵמצוו הֵלהשאירֵקצהֵהשדהֵנקראֵפאה.
חלקהֵעםֵיבולֵעבורֵהענייםֵבקצהֵשדהֵ
תבואה,ֵבקצהֵהכרםֵאוֵבקצהֵמטעיֵעציֵ
ֵאחת.ֵ ֵבבת ֵמבשילים ֵשפירותיהם פרי
מטעֵעציֵתאנהֵלאֵחייבֵבפאהֵכיֵפירותֵ
התאנהֵלאֵמבשיליםֵבבתֵאחתֵוחיובםֵ
בפאהֵהיהֵיכולֵלגרוםֵלביטולֵזמנםֵשלֵ
ייגמרֵזמן ֵהענייםֵשלאֵיכוליםֵלדעתֵמתֵי
גםֵשדהֵירקֵעשביםֵאיןֵ לקיטתֵהתאניםֵ.
ֵפאהֵמשוםֵשהענייםֵלאֵיכוליםֵ ֵדין לו
ֵלתקופהֵממושכת,ֵ ֵולשמרו לאגורֵאותו
ויוצאֵשטרחתםֵקרובהֵלשכרםֵ)חידושיֵ
 הריטב'אֵמסכתֵשבתֵדףֵסחֵעמודֵא(.ֵ

ֵעלֵֵמאירֵרבילדעתֵ ֵהמסתמך )היחיד(,
ֵבתורה, ֵמזדוןֵֵפסוקים ֵהוא הסדר

ֵ.ֵ'עויתיֵפשעתיֵוחטאתי'ֵלשגגה:
ֵ

ֵ ֵורביםֵהלכהֵכרבים'הכלל תקףֵֵ'יחיד
שהיחידֵמוכיחֵדבריוֵ ועלֵאףֵ, גםֵכאשרֵ,
ֵמוכיחיםֵ ֵוהרבים ֵהתורה מפסוקי
ֵדבריהםֵמפסוקיֵהנביאיםֵוהכתובים.

ֵ
ֵהגדולֵכהןהעלֵפרֵהמקורֵלכךֵשבוידויֵ

ישֵכפרהֵנלמדֵמפסוקיםֵמהםֵמשתמעֵ
באהֵֵהגדולֵכהןהֵעלֵידישחיטתֵהפרֵש

ֵ.467ֵלאחרֵשכברֵהייתהֵכפרה

ֵממה463ֵֵֵ ֵעשירית ֵהפרשת ֵהוא ֵעני מעשר
ֵלאחרֵ ֵמהפירות ֵאו ֵמהתבואה שנשאר

ֵגדולה ֵתרומה ֵמהם ומעשרֵֵשהפרישו
ראשוןֵ)עשיריתֵממהֵשנשארֵמהתבואהֵ
מהםֵ מהפירותֵפירותֵלאחרֵשהפרישֵו אֵו
ֵניתןֵ ֵוהוא ֵמעשר ֵנקרא ֵגדולה תרומה
ֵבשנהֵ ֵלעניים ֵניתן ֵעני ֵמעשר ללויים(.
ֵומותרֵ ֵלשמיטה ֵוהשישית השלישית
ֵכפירותֵ ֵטמא( ֵ)גם ֵאדם ֵלכל באכילה

 חולין.
'לאוֵהניתקֵלעשה'ֵהואֵמצבֵבוֵהתורה464ֵֵ

שֵלמיֵשעברֵעלֵמצותֵמנתקתֵאתֵהעונ
ֵהתורהֵ ֵעונש, ֵובמקום ֵתעשה' 'לא
ֵידיֵ ֵעל ֵהעברה ֵאת ֵלתקן ֵלו מאפשרת
ֵמצותֵ ֵאחרי ֵהכתובה ֵעשה ֵמצות קיום

ֵה'לאֵתעשה'.
ֵלדעת465ֵֵ ֵדעתֵהרבים כשישֵמחלוקתֵבין

היחידֵקובעיםֵאתֵההלכהֵכדעתֵהרביםֵ
 .'לפיֵהכלל:ֵ'יחידֵורביםֵהלכהֵכרבים

466ֵֵֵ ֵבשוגג ֵעברה ֵהוא ֵכוונהֵֵ–חטא ללא
ֵהואֵעברהֵבמזידֵ ֵעוון עברהֵֵ–לחטוא.

ֵעברהֵ ֵהוא ֵפשע ֵבכוונה. הנעשית
למרוד. להכעיסֵאו/ֵו  הנעשיתֵבכוונהֵכדֵי

ֵהעוסקים467ֵֵֵ ֵפסוקים ֵמשני ֵהוא הלימוד
זֵפסוקֵוֵבפרֵעצמו:ֵבספרֵיקראֵפרקֵט

ֵֶאת ֵַאֲהֹרֶ֛ן ֵ'ְוִהְקִרֶ֧יב ֵַהַחָט֖אתֵ-נאמר: ַפָּ֥ר
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 דףֵלזֵעמודֵא

ֵעלֵהפרֵפתחֵ ֵהגדולֵכהןהאתֵהוידוי
שאינהֵלשוןֵוידויֵאלאֵלשוןֵֵ-ֵ'ָאָנא...'ב

ֵשכךֵפתחֵמשהֵרבנוֵאתֵֵ-תפילהֵ לפי

ֵֵ.468עגלהוידויוֵבהרֵסיניֵלאחרֵחטאֵ

ֵ
המקורֵלכךֵשכלֵהעםֵהעומדיםֵבעזרהֵ

ֵכולםֵהיו ֵעונים ְֵכבֹודֵֵ': ם ֵש  ָברּוְך
לאחרֵששמעוֵשםֵֵ'ַמְלכּותֹוְֵלעֹוָלםֵָוֶעד

ֵֵהמפורש ֵמפי ֵהואֵהגדולֵכהןהיוצא ,

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ֹוֵובפסוקֵיאֵ-ֲאֶשר יתַֽ לִֹ֑וְֵוִכֶפָּ֥רֵַבֲעדֹ֖וֵּוְבַעָּ֥דֵב 
ֵֶאת ֵַאֲהֹרּ֜ן ֵ'ְוִהְקִרַ֨יב ֵנאמר: ַפָּ֤רֵ-בהמשך

ֲֵאֶשר ַחָטאת֙ יתִֹ֑וֵ-ַהַֽ ֵב  ֵּוְבַעַ֣ד ֲע֖דֹו ֵַבַֽ ְֵוִכֶפָּ֥ר לִֹ֔ו
ַחָט֖את-ְוָשַחֶ֛טֵֶאת ֹו:'.ֵמפסוקֵ-ֲאֶשרֵַפָּ֥רֵַהַֽ לַֽ

ֵהכפרהֵ יאֵברורֵשהפרֵנשחטֵרקֵאחרי
ֵּוְבַעַ֣דֵ ֲעדֹ֖ו ֵַבַֽ ֵ'ְוִכֶפָּ֥ר ֵנאמר ֵשקודם משום

ֵ'ְוָשַחֶ֛טֵֶאת ֵורקֵאחרֵכךֵנאמר יתִֹ֑ו' ַפָּ֥רֵ-ב 
ֵ ַחָט֖את' מכאןֵשהכפרהֵנעשתהֵכברֵֵ–ַהַֽ

ֵהגדול ֵהכהן ֵגםֵישֵֵבוידוי ֵוכך עלֵהפר,
 ודם,ֵפסוקֵו.להביןֵאתֵפסוקֵהק

ֵהגדול468ֵֵ ֵהכהן ֵמתחיל ֵמדוע אתֵֵהטעם
ֵלימודֵ ֵהוא ֵב'ָאָנא...', ֵהפר ֵעל הוידוי

ֵשווה ֵ)'גזירה ֵשווה. ֵאחתֵבגזירה ֵהיא '
ֵבהן:ֵ ֵנדרשת ֵשהתורה ֵהלימוד מדרכי
ֵמילהֵ ֵאו ֵביטוי ֵבתורה ֵמופיע כאשר

ניתןֵללמודֵֵ-דומיםֵבשניֵענייניםֵשוניםֵ
אתֵהדיןֵשבעניןֵהאחדֵ)לגזור(ֵעלֵהדיןֵ

)ראהֵעודֵלעילֵֵשצריךֵלהיותֵבעניןֵהשני
ֵב( ֵעמוד ֵב ֵבגזירהֵדף ֵהשווה ֵהחלק .)

הואֵשגםֵאצלֵמשהֵ השווהֵהנלמדתֵכאןֵ,
אצלֵהכהןֵהגדולֵנאמרֵלשוןֵכפרה,ֵוגםֵ

ְֵבַעָּ֥דֵ ֲֵאַכְפָר֖ה ֵ'...אּוַלָּ֥י ֵנאמר: ֵמשה אצל
ם',ֵאצלֵהכהןֵהגדולֵנאמרֵלשוןֵ ַחַטאְתֶכַֽ

ֵֶאת ֵַאֲהֹרֶ֛ן ֵ'ְוִהְקִרֶ֧יב ֵַהַחָט֖אתֵ-כפרה: ַפָּ֥ר
ֵומשוםֵ-ֲאֶשר ֹו', יתַֽ ֵב  ֵּוְבַעָּ֥ד ֵַבֲע֖דֹו ְֵוִכֶפָּ֥ר לִֹ֑ו

ָשבֵֹמֶשֶ֛הֵשבוידויֵמשהֵרבנוֵכתובֵגם:ֵ'ַוָיֶ֧
ה'ֵַוֹיאַמִ֑רֵָאַָ֣נִׁ֗אֵָחָטִ֞אֵָהָעָּ֤םֵַהֶזהֲֵ֙חָטָאַ֣הֵ-ֶאל

ֵשווהֵ ֵבגזירה ֵללמוד ֵאפשר ְגֹדָלִ֔ה...'
מוידויֵמשהֵרבנוֵשאמרֵאנאֵשגםֵהכהןֵ

ֵלבֵ ֵדבריםֵפרק ֵבספר ֵ'האזינו' בפרשת
ֵ ֵג: ֵֹגֶ֖דלֵ'פסוק ֵָהבָּּ֥ו ֵֶאְקָרִ֑א ְֵיהָו֖ה ָּ֥ם ֵש  ִכֶ֛י
ינּו והברייתאֵמוסיפהֵ:'ל אֹלה ַֽ אמרֵלהםֵ'ֵ.

ֵמזכירֵשמוֵ משהֵלישראלֵבשעהֵשאני

ֵ.469'הבוֵגודלתםֵאשלֵהקב''הֵ
ֵ
'מהֵ–ֵ'מאיֵדהוהֵהוה' שמשמעותוֵ: ביטוֵי

היה',ֵועניינוֵלכאןֵהוא:ֵלאֵניתןֵ-שהיה
,ֵללמודֵכיצדֵמשהֵרבנוֵהיהֵצריךֵלנהוג

כשלאֵהזכירֵבהרֵסיניֵאתֵשםֵֵ-בעברֵ

עתידֵלקרותֵשֵעלֵפיֵמהֵ-470ְֵבִודּויוֵֹה'ֵ
ֵ ֵהֵ-בעתיד בעריפתֵֵכהניםבבקשת

ֵיפתחֵאתֵוידויוֵבאנא.ֵ
ֵיכולֵלשבחֵאתֵה'469ֵֵ ֵאדם, ֵכל ֵאדם, אין

עצמוֵאלאֵרקֵאתֵשםֵה',ֵאתֵכבודו,ֵאתֵ
ֵ ֵוכו' שנאמרֵבספרֵֵכמוֵ-שבראֵבעולמו

קִּׁ֗ומּוֵָבֲרכּ֙וֵֵ-נחמיהֵפרקֵטֵמפסוקֵהֵ לז:ֵֵ'
ִֵמן-ֶאת יֶכִ֔ם ה  ֱֵאֹלַֽ ֵַעד-ה' ָהעֹוָלִ֑םֵ-ָהעֹוָל֖ם

ֵַעל ֵּוְמרֹוַמָּ֥ם ְֵכבֹוֶדִָ֔ך ַ֣ם ֵש  ְרכּו֙ ְבָרָכ֖הֵ-ָכל-ִויָבַֽ
ה: ֵָעִשֶ֡יָתֵ-ַאָּתהֵּוְתִהָלַֽ ֵַאָּתַ֣ה ְֵלַבֶדָך֒ ֵה' הַּ֣וא

ת ֵַהשֵָ-ֶאַֽ ַ֨י ְֵשמ  ְֵוָכלַהָשַמִי֩ם ְצָבָאִׁ֗םֵ-ַמִּ֜ים
ְֵוָכל ְֵוָכל-ָהָאֶּ֜רץ ֵַהַיִמים֙ ֵָעֶל֙יָה֙ ֲאֶשַ֣רֵ-ֲאֶשָּ֤ר

ֻכָלִ֑םֵּוְצָבָּ֥אֵַהָשַמִ֖יםֵ-ָבֶהִ֔םְֵוַאָּת֖הְֵמַחֶיַ֣הֵֶאת
םֵ ֵש  ֵ'ָברּוְך ֵהלשון ֵגם ים...'. ִֵמְשַּתֲחִוַֽ ְלָךָּ֥
ֵבתוכנהֵ ֵזהה ֵָוֶעד' ְֵלעֹוָלם ֵַמְלכּותֹו ְכבֹוד

זהֵובמהותהֵלמופי לענייֵן עֵבספרֵנחמיהֵ.
ֵחייםֵ ֵאורח ֵהטור ֵאת ֵלהביא אפשר
ֵשכתב:ֵ ֵקכד ֵסימן ֵתפלה הלכות
ֵעלֵ ֵשהיהֵאומר ֵמאבאֵמורי '...ושמעתי
כלֵברכהֵוברכהֵשהיהֵשומעֵבכלֵמקוםֵ
ֵוזהוֵשאמרֵֹמֶשהֵ 'ברוךֵהואֵוברוךֵשמו'
נּוֵכיֵשםֵה'ֵאקראֵהבוֵגודלֵלאלהינוֵ ַרב 

.'... 
רֵחורבֵלאחרֵחטאֵהעגלֵעלהֵמשהֵלה470ֵ

ֵַוָיָשבֵ ֵישראל: ֵכל ֵעל ֵכפרה ֵמה' לבקש
ֵַוֹיאַמרֵָאָנאֵָחָטאֵָהָעםֵַהֶזהֵ ֹמֶשהֵֶאלֵה'
ָזָהבֵ)שמותֵ ֵי ָלֶהםֱֵאֹלה  ֲחָטָאהְֵגֹדָלהֵַוַיֲעשֵּו

בבקשתוֵאמרֵמשהֵֵ-פרקֵלבֵפסוקֵלא(ֵ
ולאֵהזכירֵאתֵ ָאָנאֵָחָטאֵָהָעם..ֵ. רבנוֵרקֵ:

 שםֵה'.
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אתֵשםֵאשרֵֵ'העגלהֵהערופה' הזכירֵו כֵן
רֵ֩'ה'ֵבשעתֵעריפתֵהעגלה,ֵשנאמר:ֵ ַכפ 

ןֵ֙ ְֵיֹהָוִ֔הְֵוַאל־ִּתּת  ָּ֤לֲֵאֶשר־ָפִד֙יָת֙ ִֵיְשָרא  ְלַעְמָך֙

ָּ֥רֵָלֶה֖םֵֵֵָדַ֣םֵָנִקִ֔יְֵבֶקֶ֖רבֵַעְמָךַ֣ ִ֑לְֵוִנַכפ  ִיְשָרא 

ם ֵ.471ֵ'ַהָדַֽ

ֵמשנה:
ֵָאבֵ ית ֵב  ְֵוֹראש ִֵמיִמינֹו ֵַהְסָגן ַח, ֵַהִמְזב  ִֵלְצפֹון ֵָהֲעָזָרה, ְֵלִמְזַרח ֵלֹו ָבא
ֵֶשלֵ ֵגֹוָרלֹות י ְֵשנ  ֵּוָבּה ֵָשם ֵָהְיָתה ְֵוַקְלִפי ְֵשִעיִרים, ְֵשנ י ְֵוָשם ִמְּׂשֹמאלֹו.

ֵןֵֶבןֵַגְמָלאֵֶשלֵָזָהב,ְֵוָהיּוֵַמְזִכיִריןֵאֹותֹוִֵלְשַבח:ֵֶאְשְכרֹוַעֵָהיּו,ֵַוֲעָשָא
ֵֶאָלאְֵשַנִים,ְֵוַאףֵהּואֵָעָשהֵֵֶבןֵָקִטיןֵָעָשהְֵשנ יםֵָעָשרֵַדדֵַלִכיֹור ֶשֹּלאֵָהיּוֵלֹו

יָמיוִֵנְפָסִליןְֵבִליָנה. ֵמּוְכִניֵַלִכיֹור,ֵֶשֹּלאִֵיְהיוֵמ 
ִליםֵֶשלֵיֹוםֵַהכיפוריםֵֶשלֵָזָהב.ֵֻמְנַבזֵַהֶמֶלְךֵ ֵָהָיהֵעֹוֶשהֵָכלֵָידֹותֵַהכ 

יָכל.ְֵוַאףִֵהיאֵָעְשָתהֵַטְבָלאֵ ִהיְלִניִֵאמֹוֵָעְשָתהִֵנְבֶרֶשתֵֶשלֵָזָהבֵַעלִֵפְתחֹוֵֶשלֵה 
ֵֶשלֵָזָהבֵֶשָפָרַשתֵסֹוָטהְֵכתּוָבהֵָעֶליָה.ֵ

ֵיו,ְֵוָהיּוֵַמְזִכיִריןֵאֹותֹוִֵלְשַבח:ִניָקנֹורֵַנֲעשּוִֵנִסיםְֵלַדְלתֹותֵָ

ֵ
לאחרֵשהכהןֵהגדולֵסייםֵאתֵהווידויֵ

ֵהפר ֵהקרבתוֵֵ-ֵעל ֵפנהֵֵ-ֵולפני הוא
ֵשעיריֵ ֵשני ֵעמדו ֵשם ֵהעזרה למזרח

ֵ ֵכשהואֵמלווהֵמימינו בסגנו,ֵֵ–העזים,
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עגלהֵערופה'ֵדבריםֵפרקֵכאֵפסוקֵח.ֵ'471ֵ
ֵשלאֵ ֵשנתיים, ֵעד ֵשגילה ֵפרה היא

שראשהֵנערףֵבסכיןֵֵ-נעשתהֵבהֵעבודהֵ
ֵכאשרֵ ֵנצטווינו ֵזו ֵבמצווה מעורפה.
ֵישראל,ֵ ֵארץ ֵבשטח ֵמת ֵאדם מוצאים
ֵהםֵ ֵהעגלה ֵמביאי ֵהרגו. ֵמי ֵידוע ולא
ֵלמקוםֵבוֵ ֵביותר ֵהסמוכה ֵהעיר חשובי
נמצאֵההרוג.ֵהקביעהֵמיֵהעירֵהקרובהֵ

ֵ ֵידי ֵעל ֵנעשית ֵהגדולֵביותר ֵהדין בית
מירושליםֵהמורכבֵמחמישהֵחכמים.ֵאתֵ
מוםֵ המתֵקובריםֵבמקוםֵבוֵמצאוֵאותוֵ.
ֵלהיותֵ ֵאותה ֵפוסל ֵאינו ֵערופה בעגלה
עמודֵא(. )ראהֵסוטהֵדףֵמֵו ֵ'עגלהֵערופהֵ'

ליוויֵזהֵאתֵהכהן472ֵֵ מאופֵן הגמראֵלומדתֵ,
,ֵשהליכתֵאדםֵמאחוריֵולצדֵרבו,ֵהגדול

הנכונהֵוהמכובדתֵללוותֵאתֵהיאֵהדרךֵ
רבוֵו'המהלךֵלימיןֵרבוֵהריֵזהֵבּור'ֵ]בּורֵ
ֵחסרֵ ֵאדם ֵדבר, ֵלמד ֵשלא ֵאדם הוא
ֵכךֵלשוןֵהגמרא:ֵ'אמרֵ השכלהֵאוֵידע[.

המהלךֵלימיןֵרבוֵהריֵזהֵבּורֵֵ-יהודהֵֵרב

ֵ ֵהאבֵ-ומשמאלו ֵבית של472ֵֵֵֵבראש

ֵשבוע ֵבאותו ֵששירתה ֵ.473ֵהמשמרת

אחדֵהשעיריםֵיוקרבֵכחטאתֵומדמוֵַיֶזהֵ

וראשֵביתֵאבֵ:תנן בימינֵו ֵ!בשמאלוֵהסגֵן
ֵתניא ֵ :ועוד ֵשהיו ֵבדרך,ֵשלשה מהלכין

משמאלו.ֵ וקטֵן גדולֵבימינוֵ, הרבֵבאמצעֵ,
ֵשבאוֵ ֵהשרת ֵמלאכי ֵבשלשה ֵמצינו וכן
ֵגבריאלֵ ֵבאמצע, ֵמיכאל ֵאברהם: אצל

ֵבשמאלו ֵורפאל ֵרבֵֵ!בימינו, תרגומא
ֵכדיֵֵשמואל ֵאדא, ֵדרב ֵקמיה ֵפפא בר

ֵרבו ֵבו ֵכנגדֵ :והתניאֵ.שיתכסה המהלך
ֵ ֵֵ-רבו ֵרבו ֵאחורי ֵזהֵבור, ֵזהֵֵ-הרי הרי

 דמצדדֵאצדודי'. מגסיֵהרוח?
ֵחולקו473ֵֵֵ ֵבמקדש ֵששירתו הכהנים

ֵמשמרתֵ ֵכל ֵמשמרות. ֵוארבע לעשרים
היהֵֵחולקהֵלשבעהֵבתיֵאב.ֵלכלֵביתֵאב

יוםֵקבועֵבשבועֵבוֵשירתֵבמקדש.ֵלכלֵ
הראשֵביתֵאבֵ ביתֵאבֵהיהֵראשֵביתֵאבֵ.
ֵזהֵ ֵהיה ֵהגדול ֵלכהן ֵמשמאל שנלווה

ֵהייתהֵא ֵלאֵשמשמרתו מורהֵלשמשֵלּו
 היהֵזהֵיוםֵהכיפורים.
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ֵהגדול יֵהכהן ֵַבד  ֵבין ֵהזאות -שמונה

לאחרֵהזאתֵוֵ-בקדשֵהקדשים474ֵֵָהָארֹון
ֵ ֵשמונהֵֵ-דםֵהפר ֵגםֵבהיכל ֵמדמו יזה
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ֵוהכהן474ֵֵֵ ֵהארון ֵהיה ֵלא ֵהשני במקדש
עלֵאותוֵֵ-הגדולֵהיזהֵ'כביןֵבדיֵהארון'ֵ

מקוםֵשבמקדשֵהראשוןֵהיהֵמקוםֵ'ביןֵ
ֵמובאתֵ ֵב ֵעמוד ֵנג ֵבדף ֵלהלן הבדים'.
האםֵגלהֵ מחלוקתֵמהֵעלהֵבגורלֵהארוןֵ:
לבבל,ֵנגנזֵבמקומו,ֵאוֵנגנזֵבלשכתֵדירֵ

ֵבאר ֵהלוחותֵהעצים. ֵשברי ֵהונחו ון
י ֵַבד  ָהָארֹוןֵ-הראשוניםֵוהלוחותֵהשניים.

הםֵשניֵמוטותֵעץֵמצופיםֵזהבֵשהוכנסוֵ
ֵלארוןֵ ֵמקובעות ֵשהיו ֵטבעות בארבע
ֵהיהֵ ֵואסור ֵפינותיו, ֵבארבע הברית,
ֵלשאתֵ ֵהבדיםֵשימשו להסירםֵמהארון.
אתֵהארוןֵלפיֵהנאמרֵבספרֵשמותֵפרקֵ

אָתֵֶָּ֤את ב  ַבִדי֙םֵַבַטָבֹעִ֔תֵהֵַ-כהֵפסוקֵיד:ֵ'ְוה 
ָּ֥אתֵֶאת ֵָלש  ֵָהָאֹרִ֑ן ֵַצְלֹעַ֣ת ם'.ֵ-ַע֖ל ֵָבֶהַֽ ָהָאֹר֖ן

ֵשמותֵפרקֵ ֵמובאתֵבספר פרשתֵהארון
ַ֣יִֵשִטִ֑יםֵ-כהֵפסוקיםֵי טז:ֵ'ְוָעשָּּ֥וֲֵארֹ֖וןֲֵעצ 

ֵָרְחבִֹ֔וֵ ִ֙צ֙י ֵָוח  ְֵוַאָמָּ֤ה ֵָאְרכִֹׁ֗ו ִּ֜צי ֵָוח  ַאָמַתִַ֨ים
ֹו: ִ֖ציֵֹקָמתַֽ ִפיָתֵָֹּ֤אתֹוֵָ֙זָהַ֣בֵָטהִֹ֔ורְֵוצְִֵֵוַאָמָּ֥הֵָוח 

ָּ֥רֵָזָה֖בֵ ֵָעָלֶ֛יוֵז  ִמַבִָּ֥יתֵּוִמחּ֖וץְֵּתַצֶפִ֑נּוְֵוָעִשֶ֧יָת
יב:ְֵוָיַצְַ֣קָּתֵלִֹׁ֗וֵַאְרַבעֵַ֙טְבֹעַ֣תֵָזָהִ֔בְֵוָנַַ֣תָּתִ֔הֵ ָסִבַֽ

ַ֣יֵַטָבֹעִׁ֗תֵַעל ַצְלעֹוֵ֙-ַע֖לֵַאְרַבַ֣עֵַפֲעֹמָתִ֑יוֵּוְשּת 
ֵַטָבֹעִ֔ת ֙י ֵּוְשּת  ֶאָחִ֔ת ַצְלעֹ֖וֵ-ַעלֵָהַֽ

ית: ִנַֽ ְֵוִצִפיָתֵֵַָּ֥הש  ִֵשִטִ֑ים ַ֣י ֲֵעצ  ֖י ֵַבד  ְוָעִשָּ֥יָת
ב: ֶאתֵֹאָת֖םֵָזָהַֽ אָתֵָּ֤ ב  ַהַבִדיםֵַ֙בַטָבֹעִ֔תֵַע֖לֵ-ְוה 

ֵֶאת ָּ֥את ֵָלש  ֵָהָאֹרִ֑ן ָהָאֹר֖ןֵ-ַצְלֹעַ֣ת
ם: ְבַטְבֹע֙תֵָהָאֹרִ֔ןִֵיְהיּ֖וֵַהַבִדִ֑יםֵֹלָּ֥אֵָיֻס֖רּוֵֵָבֶהַֽ
נּו: ֵֶאלוְִֵֵמֶמַֽ ֲֵאֶשָּ֥רֵ-ָנַתָּת֖ ֻדִ֔ת ֵָהע  ֵ֚ת ֵא  ָהָאֹרִ֑ן

יָך' ֶלַֽ ֖ןֵא   ֶאּת 
ֵבדיוק475ֵֵֵ ֵנעשו ֵבהיכל ֵשההזאות הלימוד

כמוֵההזאותֵבקדשֵהקדשיםֵמובאֵלהלןֵ
בהלכותֵעבודתֵֵבדףֵנוֵעמודֵב.ֵהרמב'ם

ֵהכיפורים ֵאומר:ֵֵפרקֵיום ֵה ֵהלכה ג
ֵשניהןֵ ֵמדם ֵומזה ֵלהיכל ֵדמן 'ומכניס
ֵואלוֵ ביוםֵהזהֵארבעיםֵושלשֵַהָזאֹותֵ,
הן:ֵמזהֵתחילהֵמדםֵהפרֵשמונהֵַהָזאֹותֵ
ֵקרובֵ ֵהארון ֵבדי ֵבין ֵהקדשים בקדש
לכפורתֵבטפחֵשנאמרֵולפניֵהכפורתֵיזהֵ
וגו',ֵומזהֵשםֵאחתֵלמעלהֵושבעֵלמטה,ֵ

ֵ-פעמיםֵכנגדֵהפרוכתֵ מולֵמקוםֵבדיֵֵ

ֵישתלחֵוהֵֵ-475ֵֵהארון ֵהשני שעיר

ֵ.476אזללעז

ֵשבעֵ ֵשנאמר ֵשזה ֵלמדו ֵהשמועה מפי
ֵוכךֵ ֵהזייהֵראשונה, ֵעל ֵיתר פעמיםֵיזה
היהֵמונהֵאחת,ֵאחתֵואחתֵאחתֵושתיםֵ
ֵוחמשֵ ֵאחת ֵוארבע ֵאחת ֵושלש אחת
ֵולמהֵמונהֵככהֵ אחתֵוששֵאחתֵושבע,
שמאֵישכחֵוימנהֵהזייהֵראשונהֵמכללֵ
בדיֵ ואחרֵכךֵמזהֵמדםֵהשעירֵביֵן השבעֵ,
הארוןֵשמונהֵאחתֵלמעלהֵושבעֵלמטהֵ

ו חוזרֵומזהֵומונהֵכדרךֵשמונהֵבדםֵהפרֵ,
ֵשמונה,ֵ ֵהפר ֵמדם ֵהפרוכת ֵעל בהיכל
ֵנאמרֵ ֵשכך ֵלמטה ֵושבע ֵלמעלה אחת
ֵהכפורת,ֵ ֵולפני ֵהכפורת ֵעל ֵהפר בדם
ֵומזהֵ ֵוחוזר ֵבפנים, ֵשמונה ֵכדרך ומונה
ֵשמונהֵ ֵהפרוכת ֵעל ֵכן ֵהשעיר מדם
ֵלמטה,ֵ ֵושבע ֵלמעלה ֵאחת ַהָזאֹות
שנאמרֵבדםֵהשעירֵועשהֵאתֵדמוֵכאשרֵ

ֵשמ ֵכדרך ֵומונה ֵהפר, ֵלדם ונהֵעשה
בהןֵ מתכויֵן הַהָזאֹותֵאינֵו וכלֵאלֵו בפניםֵ,
ֵאלאֵ ֵלמטה ֵולא ֵלמעלה ֵלא להזות
כמצליף,ֵואחרֵכךֵמערבֵשניֵהדמיםֵדםֵ
ֵארבעֵ ֵמשניהם ֵומזה ֵהשעיר ֵודם הפר
ֵהזהבֵ ֵמזבח ֵקרנות ֵארבע ֵעל ַהָזאֹות
ֵשלֵ ֵאמצעו ֵעל ֵַהָזאֹות ֵושבע שבהיכל

ֵמזבחֵזה'.
עלֵשניֵהשעיריםֵביוםֵהכיפוריםֵנאמר476ֵֵ

יבתו ִ֔לִֵיַקֶ֛חְֵשנ ַֽ ִיְשָרא  ֵַ֣י ִׁ֗תֲֵעַדתְֵ֙בנ  א  'ּומ  -רהֵֵ:
ֵֶאָח֖דֵ ְֵוַאִָּ֥יל ְֵלַחָטִ֑את ִֵעִז֖ים ָּ֥י ְשִעיר 

ה: ֵֶאתְֵלֹעָלַֽ ֵַאֲהֹרֶ֛ן ֵַהַחָט֖אתֵ-ְוִהְקִרֶ֧יב ַפָּ֥ר
ְוָלַק֖חֵֶאת-ֲאֶשר ֹוֵ: יתַֽ -לִֹ֑וְֵוִכֶפָּ֥רֵַבֲעדֹ֖וֵּוְבַעָּ֥דֵב 

ֵאֵֹ ְֵוֶהֱעִמָּ֤יד ֵַהְּׂשִעיִרִ֑ם ַ֣י ְֵיהָוִ֔הְֵשנ  ַ֣י ִֵלְפנ  ָתם֙
ד: ֵמֹוע ַֽ ֵֹאֶָּ֥הל ֵַעלֵֶפַ֖תח ֵַאֲהֹרֶ֛ן ָּ֥יֵ-ְוָנַתֶ֧ן ְשנ 

ְֵוגֹוָרָּ֥לֵ ֵלה' ֵֶאָחד֙ ֵגֹוָרָּ֤ל ֵגֹוָרלִֹ֑ות ַהְּׂשִעיִר֖ם
ל: ֵַלֲעָזאז ַֽ ֵֶאתֵֶאָח֖ד ֵַאֲהֹר֙ן ַהָּׂשִעִ֔ירֵ-ְוִהְקִרָּ֤יב

ְֵוָעָש֖הּוֵ ֵלה' ֵַהגֹוָר֖ל ֵָעָלֶ֛יו ֵָעָלָּ֥ה ֲאֶשַ֨ר
את: ֵַהגֹוָרלְֵ֙וַהּׂשֵֵַָחָטַֽ ֵָעָלָּ֤יו ֵָעָלַ֨ה ֲֵאֶשר֩ ִעִׁ֗יר

ַמד עֳּ ֵָיַֽ ִ֔ל ֵָעָלִ֑יוֵ-ַלֲעָזאז  ַ֣ר ְֵלַכפ  ֵה' ָּ֥י ִֵלְפנ  ַחֶ֛י
ֵ)ויקראֵ ָרה:' ֵַהִמְדָבַֽ ֖ל ֵַלֲעָזאז  ֵֹאתֶֹ֛ו ְלַשַלָּ֥ח

 י(.-פרקֵטזֵפסוקיםֵה
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ֵ
ֵשניֵ ֵגורל ֵעל ֵהמדבר ֵהפסוק ֵפי על

ֵַעל'ֵהשעירים ֵַאֲהֹרֶ֛ן ָּ֥יֵ-ְוָנַתֶ֧ן ְשנ 
ֵל ְוגֹוָרָּ֥לֵֵה'ַהְּׂשִעיִר֖םֵגֹוָרלִֹ֑ותֵגֹוָרָּ֤לֵֶאָחד֙

ל נקבעֵגורלוֵשלֵכלֵאחדֵֵ,'ֶאָח֖דֵַלֲעָזאז ַֽ
ֵשבוֵ ֵאקראי ֵבתהליך מהשעירים

לה'ֵיהאֵהשעירֵֵמיֵ-ֵהסיכויֵלבחירה
ֵ.שווהֵ-לעזאזלֵֵומיֵגורלו

ֵ

הגֹוָרלֹותֵיכוליםֵלהיותֵפתקיםֵאוֵכלֵ
ֵאחר ֵזהיםֵֵחומר ֵשיהיו ובלבד

ֵובח ֵבצורתם ֵהםֵלחלוטין ֵממנו ומר
ֵעשוי ֵהסתברותֵ–ים ֵלהבטיח ֵכדי

ֵשווהֵלבחירה.
ֵ

ארבעהֵאנשיםֵואשהֵאחתֵמוזכריםֵ
בשלֵתרומתםֵהמיוחדתֵלביתֵֵלשבח

ֵהמקדש:ֵֵ
יהושעֵבןֵֵ:שניֵכהניםֵגדולים .1

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

477ֵֵֵ ֵ'יהושע ֵכשנתמנהֵֵבןרש'י: גמלא.
ֵקידשֵ ֵגמלא ֵבן ֵיהושע ֵגדולה'. בכהונה
אשהֵאלמנהֵועשירהֵמאודֵבשםֵמרתאֵ
ֵינאיֵ ֵשילמהֵלמלך ֵזו ֵאשה בתֵבייתוס.

נריֵזהבֵתמורתֵמינויוֵשלֵהרבהֵמאודֵדי
ֵרב ֵ'דאמר ֵגדול. ֵלכהן ֵגמלא ֵבן ֵיהושע
ֵהאישֵ ֵאותו ֵזכור ֵברם, ֵרב: יהודהֵאמר
ֵשאלמלאֵ ֵשמו ֵגמלא ֵבן ֵויהושע לטוב
הואֵנשתכחֵתורהֵמישראלֵשבתחלהֵמיֵ
שישֵלוֵאבֵמלמדוֵתורהֵמיֵשאיןֵלוֵאבֵ
ֵשְיהּוֵ ֵהתקינו ֵתורה... ד ֵלמ  ֵהיה לא

ֵתינוקות ֵמלמדי ֵ...ֵֵמושיבין בירושלים
ֵופלך...'ֵ ֵפלך ֵבכל ֵמושיבין ֵשיהו התקינו

 )מסכתֵבבאֵבתראֵדףֵכאֵעמודֵא(.
ֵגמלאֵהגורלותֵהיו478ֵֵ ֵבן ֵשל עדֵתרומתו

ֵהברושֵ ֵהואֵעץ עשוייםֵמעץֵהֶאְשְכרֹוַע
)רש'י(.ֵהגֹוָרלֹותֵיכוליםֵלהיותֵפתקיםֵאוֵ

ֵאחר ֵחומר ֵזהיםֵֵכל ֵשיהיו ובלבד
ֵהםֵ ֵממנו ֵהחומר ֵומן ֵבצורתם לחלוטין

ֵ ֵשווהֵֵ–עשויים ֵסיכוי ֵלהבטיח כדי
ֵלבחירה.

ֵגמלאֵובןֵקטין,
 ששמוֵמונבז,ֵֵ-מלךֵ .2
ֵהמלכהֵהלניֵֵ-ֵאמוֵשלֵמונבז .3
 ֵ:ואישֵחסידֵבשםֵניקנור .4

:ֵעשהֵמזהבֵאת477ֵתרומתֵבןֵגמלא .א

ֵ.478הגורלותֵשנתנוֵעלֵשניֵהשעירים
 
ֵכהןבןֵקטיןֵשהיהֵ:ֵתרומתֵבןֵקטין .ב

ֵלמקדש,ֵתרֵגדול ֵתרומות ֵשתי ם
ֵהאחת ְֵשנ יםֵשֵהייתהֵתרומתו ָעָשה

בלבדֵֵיםֵבמקוםֵשני479ֵָעָשרֵַדדֵַלִכיֹור
באמצעותֵתרומהֵזוֵיכלושהיוֵעדֵאז .ֵֵ

ֵ ֵכהנים ֵָעָשר ְֵשנ ים ֵאת ידיהםֵלקדש

ֵו ֵאחתאת ֵובעונה ֵבעת ֵֵ.480רגליהם
ֵ ֵהשנייה ֵהייתהֵתרומתו ֵקטין ֵבן של

ֵַלִכיֹור 481ֵמּוְכִני ֵבעזרתוֵ: ֵמכני מנגנון

ֵאתֵהכיורֵבבורֵעלֵמנתֵשלאֵ ִשְקעּו

 .482ייפסלוֵמימיוְֵבִלינה

ֵַלִכיֹורֵ=ֵֶבֶרז479ֵ ֵהכיורֵהיהֵכליֵֵַדד ַלִכיֹור.
ֵבעזרהֵ ֵשעמד ֵנחושת ֵעשוי ֵגדול מים
ֵמימיוֵ ֵוהמזבח. ֵהאולם ֵבין ֵשל בדרומו
ֵידיהםֵ ֵלקידוש ֵהכהנים ֵאת שימשו

ֵה ֵולשאר ֵלהןֵורגליהם ֵשנדרש עבודות
מים.ֵהברזיםֵהיוֵקבועיםֵבגבהיםֵשוניםֵ
בחלקוֵהתחתוןֵשלֵהכיור:ֵהברזֵהעליוןֵ
שימשֵאתֵהכהניםֵבבוקר,ֵכשהכיורֵהיהֵ
ֵהיוםֵ ֵבמשך ֵהמים ֵוכשפחתו מלא,
השתמשוֵבברזֵהתחתון.ֵהכיורֵהואֵכליֵ

 .שרת
שלושהֵֵלמעשהֵשימשוֵבעבודתֵהתמיד480ֵ

שניםֵעשרֵכהניםֵוהאדםֵהשלושהֵֵעשר:
התמידֵשאינוֵֵעשרֵהיהֵהשוחטֵשלֵקרבן

ֵחייבֵלהיותֵכהן.ֵ
ֵמּוְכִניֵ)ביוונית(ֵ=ִֵמתָקןֵמכאני.481ֵֵ
ֵבלילה482ֵֵֵ ֵחשופים ֵהכיור ֵמי השארת

ֵהכיורֵ י ֵמ  ָנה(. ֵש  ֵ)במובן ִֵלינה נקראת
נפסליםֵלקידושֵידייםֵורגלייםֵאםִֵיְשהּוֵ

ֵחשופים ֵכשהם ֵשהםֵֵבלילה משום
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ֵדֵבדףֵלזֵעמו

מפורטתֵעלֵידיֵֵתרומתֵמונבזֵהמלך .ג
ברייתא:ֵהמלךֵמונבזֵעשהֵמזהבֵאתֵ
ֵאתֵ ֵהכפורים, ֵיום ֵשל ֵהכלים בסיס
ֵידותֵ ֵואת ֵשלהם ֵהאחיזה ידיות

ֵ.483ֵהסכינים
 

אמוֵשלֵמונבז:ֵֵתרומתֵהלניֵהמלכה .ד
עשתהֵעלֵפתחֵההיכלֵנברשתֵשלֵזהבֵ
ֵהשמשֵ ֵזריחת ֵבאור ֵשניצנץ מבריק
וכךֵכלֵהנמצאיםֵבעזרהֵידעוֵשהגיעֵ

שלֵשחרית.ֵכמוֵכןֵֵקריאתֵשמעֵזמן
ֵתרמהֵלוחֵזהבֵשפרשתֵסוטהֵכתובה

רקֵהמיליםֵ:485ֵהמותרֵבאופן484ֵעליו

פסוקֵמפרשתֵסו כֵל טהֵהראשונותֵשֵל
ֵהפסוקֵ ֵמילות ֵושאר ֵבמלואן נכתבו

.נכתבוֵבראשיֵתיבות
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התקדשוֵמרגעֵשניתנוֵבכיורֵשהואֵכליֵ
,ֵלכןֵהיוֵמשקעיםֵאתֵהכיורֵבבורֵשרת

 סמוךֵלשקיעתֵהחמה.
הזהבֵהואֵמתכתֵרכהֵשאינהֵמתאימה483ֵֵ

ֵלאֵ ֵהמלך ֵמונבז ֵלכן ֵסכין לשמשֵכלהב
 עשהֵאתֵלהביֵהסכיניםֵמזהב.

 

ֵדףֵלחֵעמודֵאֵ

הייתהֵשתיֵדלתותֵֵתרומתֵניקנור .ה
אֵ לשערֵהמזרחיֵשלֵהעזרהֵ.ְֵכֶשִיב 

ֵמאלכסנדריהֵֵניקנור ֵהדלתות את
ֵהגמרא:ֵ ֵלשון ֵוזה ֵנס, ֵבהן נעשה
להביאֵדלתותֵ ניקנוֵר כשהלֵך 'אמרוֵ:
ֵבחזירתוֵ ֵמצרים, מאלכסנדריאֵשל
נטלוֵ שביםֵלטבעוֵ. נחשוֵל עליֵו עמֵד
ֵועדייןֵלאֵ אחתֵמהןֵוהטילוהֵלים,
ֵאתֵ ֵלהטיל ֵבקשו ֵמזעפו. ֵהים נח
ֵאמרֵ ֵוכרכה, ֵהוא ֵעמד חברתה,
ֵהי ֵנח ֵמיד ֵעמה! ֵהטילוני םֵלהם:

ֵחברתה.ֵ ֵעל ֵמצטער ֵוהיה מזעפו.
הייתהֵֵ-כיוןֵשהגיעֵלנמלהֵשלֵעכוֵ

ֵדופניֵ ֵמתחת ֵויוצאה מבצבצת
הספינה'ֵ.ֵוישֵאומרים:ֵבריהֵשביםֵ
ֵועליהֵ ֵליבשה ֵוהקיאתה בלעתה
ֲֵאָרִזִ֔יםֵ ֵ֚ינּוֵ֚ ֵָבּת  ֵֹקרָֹּ֤ות ֵשלמה אמר
יםֵֵאלֵתיקריֵברותיםֵ ֖נּוְֵברֹוִתַֽ ַרִהיט 

 .אלאֵבריתֵים'
 

ומטבלאֵזוֵהיהֵהכהןֵמעתיקֵאתֵפרשת484ֵֵ
בעלהֵשמעלהֵ שנחשדהֵעלֵידֵי סוטהֵלמֵי
ֵבספרֵ ֵכתובה ֵסוטה ֵפרשת ֵמעל. בו

ֵלא.-במדברֵפרקֵהֵפסוקיםֵיב
התורה485ֵֵ ישֵדעהֵהאוסרתֵכתיבתֵחלקֵמֵן

 בצורהֵהרגילה.
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אתֵהדבריםֵהבאיםֵאניֵכותבֵרקֵלעורר486ֵֵ
ֵדיים:ֵ ֵמוחלטים ֵואינם ֵעליהם מחשבה

ולֵלקבועֵשניקנורֵפעלֵלענ'דֵישֵקושיֵגד
ֵעלֵֵנכון ֵנפשו ֵאת ֵלמסור ֵמוכן כשהיה
זוֵאינהֵדרכהֵשלֵתורהֵלמסורֵאתֵֵ-דלתֵ

ואיןֵזהֵמשנהֵשדלתֵזוֵֵהנפשֵעלֵחפץ!
יועדהֵלמקדש!ֵגםֵלאֵנראהֵכיֵקידשֵאתֵ

ֵהטלתֵֵה' ֵבאי ֵלהיפך: ֵאולי במעשהו,
הדלתֵלאֵרקֵאתֵעצמוֵסיכןֵאלאֵודאיֵ
סיכןֵגםֵאתֵהאחריםֵשהיוֵעלֵהספינה,ֵ
ֵה'ֵ ֵחילול ֵעושה ֵהוא ֵלהטילה ובסירובו
ֵלהביןֵמדועֵ ֵישֵקושי גדולֵמאוד!ֵועוד:

לאחרֵשידועֵשסיכןֵֵנקראֵהשערֵעלֵשמו
ֵ ֵבהבאת ֵלכאורהֵחיים ֵזה. ֵשער דלתות

ֵבמסכתֵ ֵמהגמרא ֵללמוד ֵאפשר אפילו
בבאֵקמאֵדףֵסאֵעמודֵאֵשאיןֵלהנציחֵ

ֵניקנור ֵשל ֵשמו ֵבביתֵאת ֵשלא ֵוודאי ,
המקדש.ֵהגמראֵשםֵֵמביאהֵאתֵסירובוֵ
שלֵדודֵלשתותֵמים,ֵשנשאבוֵעבורוֵעלֵ
נפשםֵ משוםֵשסיכנֵו שלושהֵמגיבוריֵו ידֵי

ופרֵבשמואלֵבֵבהבאתֵמיםֵאלה,ֵוכךֵמס
פרקֵכגֵפסוקֵטז:ֵ'ַוִיְבְקעּוְֵ֩שֹלֶַ֨שתֵַהִגֹבִרּ֜יםֵ
ית־ ְשֲאבּו־ַמִ֙י֙םִֵמֹבָּ֤ארֵב ַֽ ַ֣הְֵפִלְשִּתִׁ֗יםֵַוִיַֽ ְבַמֲחנ 
ֶאל־ָדִוִ֑דְֵוֹלָּ֤אֵ ַוָיִבַ֣אֵּו ֶלֶ֙חםֲֵ֙אֶשַ֣רֵַבַשִַ֔ערֵַוִיְש֖אֵּו

ה'ֵ' ֹאָת֖םֵַלַֽ ְֵָּ֥ך ודֵהמלךֵדֵ-ָאָבהִֵ֙לְשּתֹוָתִ֔םֵַוַיס 
ֵעמדוֵ ֵאדם ֵשחיי ֵמים ֵלשתות מסרב

להביאם!ֵואומרתֵשםֵהגמראֵֵבסכנה כדֵי
ֵשדודֵהמלךֵקיבלֵמביתֵדינוֵשלֵשמואל
הנביא:ֵ'ֵכלֵהמוסרֵעצמוֵלמותֵעלֵדבריֵ

',ֵֵאיןֵאומריםֵדברֵהלכהֵמשמוֵ-תורהֵ
וכןֵדבריֵהמהרש"אֵבחידושיֵאגדותֵשם:ֵ
ֵבמקוםֵ ֵלילך ֵהנס ֵעל ֵשסמכו ֵואלו ...ֵ '
סכנתֵנפשותֵאיןֵראויֵלעשותֵנסֵוגאולהֵ
עלֵידיהן...",ֵולכןֵנראהֵלכאורהֵשמעשהֵ
ֵבשניֵ ֵדוד: ֵגיבורי ֵלמעשה ֵדומה ניקנור

ֵ ֵעצמםֵאנשים ֵהכניסו ֵהמקרים ֵ-למצב
ֵ ֵמחוייב ֵנפשות!ֵֵ-לא ֵפיקוח ֵסכנת של

ולכן,ֵנוכלֵלתמוהֵמדועֵנקראֵהשערֵעלֵ
ֵבשבילֵ ֵחיים ֵשסיכן ֵשידוע ֵלאחר שמו

ֵזוֵֵ חפץ? ֵתמיהה ֵליישב ֵלענ"ד נראה
ממעשהוֵשלֵדודֵהמלך:ֵכמוֵשאתֵהמיםֵ

חייהםֵניסךֵדודֵעליהםֵהגיבוריםֵסיכנוֵ
ֵהגיבוריםֵ ֵמעשה ֵנהפך ֵובכך ֵלה' המלך
לשםֵה',ֵכךֵהוקבעוֵדלתותֵניקנורֵלשםֵ

ואותֵלכךֵשנכוןֵהדברֵלעשותוֵהואֵֵ–ה'ֵ
ֵודלתותיוֵ ֵוניקנור הנסֵשהיםֵנחֵמזעפו
ֵניקנורֵ ֵאם ֵועוד: ֵהמקדש. ֵלבניין הגיעו
ֵלאֵיינזקֵ חשבֵשהואֵשליחֵמצווהֵולכן
ֵהסוערֵ ֵלים ֵהדלת ֵעם ֵישליכוהו אם

גםֵֵ-וםֵש'שלוחיֵמצווהֵאינםֵניזוקיןֵ'מש
מחשבהֵזוֵאינהֵנכונה,ֵֵכיֵהכללֵ'שלוחיֵ
ֵבמקוםֵ ֵרק ֵנאמר ֵניזוקין' ֵאינם מצווה

בשליחותֵהנעשית,ֵכפיֵֵשאיןֵשוםֵסכנה
שהגמראֵאומרתֵבמסכתֵקידושיןֵדףֵלטֵ
ֵלאֵ ֵהיזיקא ֵדקביע ֵהיכא ֵ'וכל ֵב: עמוד
ֵהנסֵ ֵעל ֵסומכים ֵ]לא ֵאניסא' סמכינן
ֵמובאֵ ֵגם ֵוכן ֵכמסוכן[, ֵהידוע במקום
ֵאֵ ֵעמוד ֵקמב ֵדף ֵחולין ֵמסכת בסוף
ששלוחיֵמצווהֵאינםֵניזוקיםֵרקֵבמקוםֵ
ֵוכלֵ ֵניקנור ֵהרי ֵוכאן ֵסכנה, ֵשם שאין

ֵבסכנתֵהאנש ֵנמצאים ֵהספינה ֵעל ים
ובמקוםֵסכנהֵברורהֵאסורֵֵ-חייםֵברורהֵ

ֵבשלֵ ֵואולי ֵ ֵהנס. ֵעל ֵלסמוך ֵלו היה
מדועֵהגמראֵלאֵ יותֵר מובֵן השאלותֵהנ'ֵל
מדברתֵגםֵעלֵנסֵהצלתֵניקנורֵמטביעהֵ
ֵגםֵ ֵלדלתות. ֵשנעשה ֵהנס ֵעל ֵרק ולא
ֵבהמשךֵ ֵמביאה ֵשהגמרא מהעובדה
ֵלהצלתֵ ֵקשורים ֵשאינם ֵנוספים פרטים

שביעותֵני לראותֵאתֵאֵי אולֵי אפשֵר קנוֵר
רצונםֵשלֵחכמיםֵמסיכוןֵהחייםֵשלקחֵ

וכפיֵֵ-ניקנורֵעלֵעצמוֵבהבאתֵהדלתותֵ
שהובאֵלעיל.ֵעיוןֵבדקדוקֵבפירושוֵשלֵ
ֵד"הֵ ֵבסוף ֵ ֵא ֵעמוד ֵלז ֵבדף המאירי
ֵאפשרֵ ֵאולי ֵאדם' ֵשם ֵוהוא 'ניקנור
לראותֵחיזוקֵלהבנהֵכפיֵשהובאהֵלעיל,ֵ

ותםֵלשבחֵר'לֵכלֵוכךֵדבריו:ֵ'ומזכיריןֵא
ֵגמלאֵשעשהֵאתֵ ֵבן ֵוהם ֵשהזכרנו אלו
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הגורלותֵשלֵזהבֵובןֵקטיןֵשעשהֵשניםֵ
ֵשעשהֵ ֵומונבז ֵלכיור ֵומוכני ֵדדים עשר
ֵשעשתהֵ ֵואמו ֵזהב ֵשל ֵהכלים ידות
נברשתֵוטבלאֵשלֵזהבֵכולןֵהיוֵמזכיריןֵ

המאיריֵלאֵֵ–אותןֵלשבחֵעלֵמהֵשעשו'ֵ
ֵאלהֵש'היוֵ ֵבין מזכירֵאתֵניקנורֵבשמו

ֵמזכירי ֵלשבח' ֵאותן ֵפירטֵֵ-ן ֵ'כולן' את
ֵחוץֵמאתֵניקנור!.ֵ–המאיריֵבפירושוֵ

רש'יֵאומרֵ'שלֵנחושתֵהיו'.ֵגםֵהשיטה487ֵֵ
ֵעמודֵאֵ ֵז מקובצתֵעלֵמסכתֵסוטהֵדף
ֵנחשתֵ ֵדלתות ֵ'...והביא אומר:
ֵהרמב'ם ֵלפי ֵמצרים'. ֵשל ֵמאלכסנדריא
ֵהואֵ ֵוכך ֵנחושת, ֵמצופות ֵהיו הדלתות

בהלכותֵבית הבחירהֵפרקֵהֵהלכותֵֵכותֵב
ה:ֵ'ֵושבעהֵשעריםֵהיוֵלהֵ]לעזרה[,ֵג'ֵ-ד

מןֵהצפוןֵהסמוכיןֵלמערב,ֵוג'ֵמןֵהדרוםֵ
סמוכיןֵלמערב,ֵואחדֵבמזרחֵמכווןֵכנגדֵ

באמצע.ֵכלֵשערֵמהןֵֵביתֵקדשֵהקדשים
ֵעשריםֵ ֵוגובהו ֵאמות ֵעשר ֵרוחבו היה
ֵחוץֵ ֵלוֵדלתותֵמחופותֵזהב, ֵוהיו אמה,

זרחיֵשהיהֵמצופהֵנחושתֵדומהֵמשערֵמ
לזהב,ֵושערֵזהֵהואֵהנקראֵשערֵהעליוןֵ

ֵניקנור ֵשער ֵכותבֵוהוא ֵהמאירי .'

ֵורקֵ ֵברוש ֵמעץ ֵעשויות ֵהיו שהדלתות
ֵהמאירי:ֵ ֵלשון ֵכך ֵנחושת, ֵהיה הציפוי
ֵ'ניקנור,ֵוהואֵשםֵאדםֵנכבדֵנעשוֵנסים
ֵשהלךֵ ֵבגמרא ֵופירשו לדלתותיו

ֵדלתותֵלאלכסנד ֵלהביא ֵמצרים ֵשל ריא
ועשהֵשםֵשתיֵדלתותֵברושיםֵמחופותֵ
נחושתֵמוצהבֵהרבה...'.ֵלפיֵפירושםֵשלֵ
ֵהיוֵ ֵרק ֵהדלתות ֵ ֵוהמאירי הרמב'ם
מצופותֵנחושת,ֵולפיֵרש'יֵהדלתותֵהיוֵ
ֵדלתות':ֵ ֵ'להביא ֵד'ה ֵ)רש'י, ֵנחושת של
ֵנחושתֵ ֵושל ֵהעזרה ֵשל ֵהמזרח 'לשער
ֵשיטותֵהבנהֵאלהֵאו ֵשתי ֵלפי ליֵהיו'(.

ֵהרמב'םֵ ֵפירושםֵשל ֵלראותֵלפי אפשר
יותרֵמגודלֵהנסֵ והמאיריֵשהנסֵהיהֵ'קלֵ'
לפיֵרש'י,ֵכיֵדלתֵהעשויהֵעץ,ֵאףֵשהיאֵ
ֵוכלֵ ֵלאֵאמורהֵלשקוע, ֵנחושת, מצופה
ֵלדופןֵ ֵנצמדה ֵ'רק' ֵשהדלת ֵהיה הנס
ֵרש'יֵ ֵלפי ֵאך ֵלעכו, ֵשהגיעו הספינהֵעד
ֵלמרותֵ ֵיותר: ֵגדול ֵהיה ֵהנס בהכרח

ֵו ֵמאוד ֵהעצום ֵהיםֵמשקלה טלטולי
לפיֵֵ-הדלתֵנצמדהֵלספינה,ֵאוֵלחילופיןֵ

ֵ ֵרש'י ֵשל ֵשהדלתֵֵ-פירושו ֵהיה הנס
ֵנפלטהֵלחוףֵבמקוםֵובזמןֵהנכון.
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ֵמשנה:
לּוִֵלְגַנאי:ֵ ְֵוא 
יתֵַגְרמּו הֵֶלֶחםֵַהָפִניםֵ-ֵֶשלֵב  דֵַעלֵַמֲעש  ֵ.ֹלאֵָרצּוְֵלַלמ 

יתֵַאְבִטיָנס הֵַהְקֹטֶרתֵֶשלֵב  דֵַעלֵַמֲעש  ֵֵ.ֹלאֵָרצּוְֵלַלמ 
ִוי ד.ֵֻהְגַרסֵֶבןֵל  ַעֵֶפֶרקֵַבִשירְֵוֹלאֵָרָצהְֵלַלמ  ֵָהָיהֵיֹוד 
דֵֵֶבןֵַקְמָצר הֵַהְכָתבֹלאֵָרָצהְֵלַלמ  ֵֵֵ.ֵַעלֵַמֲעש 

ֶכרֵַצִדיקִֵלְבָרָכהֵ ֵַעלֵָהִראשֹוִניםֵֶנֱאַמר,ֵז 
םְֵרָשִעיםֵ לּוֵֶנֱאַמרְֵוש  ֵ.ִיְרָקבְֵוַעלֵא 

ֵ ֵהמשנה ֵהְמַגָנה משפחותֵאת
שלאֵרצוֵלגלותֵוללמדֵאתֵֵאנשיםהו

עלֵֵ-סודֵאומנותםֵהמיוחדתֵלאחריםֵ
ֵהמקדשֵ ֵעבור ֵמלאכתם ֵשעשו אף

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ֵהלשכה488ֵֵ ֵהשקלֵֵכספי ֵממחצית באו
ֵחודשֵ שנאספו ֵראש ֵמתחילת מישראל

.ֵהתורהֵמצווה,ֵבספרֵשמותֵפרקֵלֵאדר
ֵיא ֵפרשת-פסוקים ֵתחילת ֵתשא:ֵֵטז כי

ֵֶאל ָּ֥רֵה' ר:-'ַוְיַדב  אֹמַֽ ִֵתָּׂשִֵֵֹ֞מֶשָּ֥הֵל  -אֵֶאתכַ֣י
י ְֵבנ ַֽ ִֵאַ֣ישֵ-ֹרָּ֥אש ְֵוָנְַ֨תנּּ֜ו יֶהם ד  ִֵלְפֻקַֽ ל֮ ִיְשָרא 

ְֵוֹלא ֵֹאָתִ֑ם ִֵבְפֹקַ֣ד ֵַליהָו֖ה ֵַנְפשֶֹ֛ו ִיְהֶיָּ֥הֵ-ֹכֶֶ֧פר
ם: ֙רֵ-ֶזַ֣הֵ|ִֵיְּתנִּׁ֗וֵָכלֵָבֶהֶ֛םֵֶנֶ֖גףִֵבְפֹקָּ֥דֵֹאָתַֽ ָהֹעב 

ֻקִדִ֔יםֵַמֲחִצָּ֥יתֵַהֶשֶ֖קלְֵבֶשֶַ֣קלֵַהֹקִֶ֑דשֵַהפְֵ-ַעל
ֶעְשִרָּ֤יםֵג ָרהֵַ֙הֶשִֶ֔קלֵַמֲחִצַ֣יתֵַהֶשִֶ֔קלְֵּתרּוָמ֖הֵ

ֵַעל ר֙ ֵָהֹעב  ֵֹכִׁ֗ל ה': ֵֶעְשִרָּ֥יםֵ-ַלַֽ ִֵמֶבֶ֛ן ַהְפֻקִדִ֔ים
א ָעִשַ֣ירֵֹלַֽ ֵֶהַֽ ֖ןְֵּתרּוַמָּ֥תֵה': -ָשָנ֖הֵָוָמְִ֑עָלהִֵיּת 

ֵיֵַ ֵֹלַ֣א ְֵוַהַדל֙ ֵַהָשִֶ֑קלֵַיְרֶבִׁ֗ה ַמֲחִצ֖ית ִֵמַֽ ְמִעִ֔יט
ֵֶאת ת֙ ֵַעל-ָלת  ֖ר ְֵלַכפ  ְֵיהָוִ֔ה -ְּתרּוַמַ֣ת

ֶאת ם:ְֵוָלַקְחָּתִֵ֞ יֶכַֽ ֙תֵ-ַנְפֹשת  א  ֶכֶַ֣סףֵַהִכֻפִרִׁ֗יםֵמ 
ֵַעל ֵֹאתִֹ֔ו ְֵוָנַתָּתַ֣ ִ֔ל ִֵיְשָרא  ַ֣י ֵֹאֶַ֣הלֵ-ְבנ  ֲעֹבַד֖ת

ֵַ֣ ָּ֤לְֵלִזָכרֹוןִֵ֙לְפנ  ַ֨יִֵיְשָרא  ִ֑דְֵוָהָיהִֵ֩לְבנ  יְֵיהָוִ֔הֵמֹוע 
ֵַעל ֖ר ֵשקלים-ְלַכפ  ם:'. יֶכַֽ אלהֵֵַנְפֹשת 

שימשוֵלצורךֵקנייתֵקרבנותֵציבורֵכמוֵ
,ֵשתיֵ,ֵהמוספים,ֵהעומרקרבנותֵהתמיד

ֵשכרֵהלחם ֵתשלום ֵהפנים, ֵלחם ,
ֵאומנות ֵובעלי ֵ)כיוםֵֵלפועלים ועוד.

ֵלאחרֵ ֵהשקל' ֵלמחצית ֶכר ֵ'ז  נותנים
ֵבלילֵ ֵאו ֵאסתר ֵבתענית ֵמנחה תפילת

ֵהתֵכרםשו ֵהלשכהקבל ֵֵ.488מתרומת

אופיֵֵ-ֵואלהֵהמגונים:ֵמשפחתֵגרמו

כסףֵזהֵֵ–פוריםֵלאחרֵקריאתֵהמגילהֵ
ֵעםֵ ֵולצרכי ֵלעניים ֵלישיבות, נתרם
ֵבלשכהֵ ֵשנותרו ֵמהשקלים ישראל(.

ֵלאחרֵשנתרמהֵהיוֵעושים:

נבנהֵכדיֵֵהכבשֵ–ֵשעירֵהמשתלח ֶכֶבש -
אתֵהשעירֵהמשתלחֵמהעזרהֵלהוציאֵ

ֵמאנשיםֵ ֵלמנוע ֵוגם ֵלעיר ֵלמחוץ אל
לתלושֵמשיערֵראשֵהמוליךֵכדיֵלזרזוֵ
 להוציאֵאתֵעוונותיהםֵאלֵמחוץֵלעיר.

- ֵ ֵזהורית' ֵשל ֵצמרֵֵ-'לשון רצועת
קרניוֵ שנצבעתֵאדוםֵשחלקהֵיקשרֵביֵן

ֵ ֵהשעיר ֵבצוארֵשל ֵוחלקה המשתלח
ֵהשעירֵלה'.

ֵפרה - ֵכלֵֵ–ֵכבש ֵעבור ֵנבנה הכבש
העוסקיםֵבעשייתֵהפרהֵהאדומהֵכדיֵ
ֵמהרֵ ֵבדרכם ֵהקרקע, ֵעל ֵילכו שלא
הביתֵלהרֵהזיתיםֵשםֵנשחטהֵהפרהֵ
האדומהֵ,ֵשמאֵישֵמתחתֵהקרקעֵמתֵ
שלאֵידועֵלאישֵעליוֵויטמאוֵבטומאתֵ
נקראתֵטומאתֵהתהום ֵ(.מתֵ)טומאהֵזֵו

תיקוןֵאמתֵהמיםֵֵ-ֵתיקוןֵ'אמתֵהמים' -
ֵקדרוןֵ ֵלנחל ֵוירדה ֵבעזרה שעברה

 ותחזוקהֵשלֵהעיר.ֵ.ֵ
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ֵהפנים 489ֵלחם ֵאבטינס, ֵ-ֵמשפחת

ֵהקטורת ֵלוי490עושי ֵהוגרסֵבן בעלֵֵ,

ֵקמצר491ֵיכולתֵשירהֵמיוחדת 492ֵובן

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ֵשיתבאר489ֵֵֵ ֵכמו ֵעבה ֵגופו ֵהפנים: 'ולחם
ֵמומחיןֵ ֵשהיו ֵאלא ֵמנחות, במסכת
לאפותוֵבדפוסיםֵעדֵשהיהֵמתקפלֵכמוֵ
ֵאומנותֵ ֵבתכלית ֵוהיה ֵבגד, שמקפלין

ֵהאפיה ֵ)פירושֵשהֵמעשה ֵאצלם' יתה
 המשנהֵלרמב'םֵמסכתֵיומאֵפרקֵג(.

פירושֵהמשנהֵלרמב'םֵמסכתֵיומאֵפרק490ֵֵ
ֵונבארנוֵ ֵידוע, ֵמעשהֵהקטורת ֵ'וסדר ג:
ֵעשבֵ ֵובכללן ֵכרתות, ֵבמסכת במקומו

ֵהקטורת ֵעם ֵנתנוהו תעלהֵֵשאם
ֵוהיוֵ ֵמפוזרת, ֵלא ֵמקובצת תימרתה
ֵלשוםֵ ֵלמדוהו ֵולא ֵעשב ֵאותו מכירין

ֵאדם'ֵ)ראהֵהגמראֵבדףֵלחֵעמודֵא(.
פירושֵהמשנהֵלרמב'םֵמסכתֵיומאֵפרק491ֵֵ

ֵלוי ֵבן ֵהוגרס ֵ'והיה ֵלוי[ֵֵג: ]=משבט
ֵבשעתֵ ֵנפלא ֵבאופן ֵהאותיות מוציא
ֵנותןֵ ֵוהיה ֵיום, ֵכל ֵשל ֵשיר קריאת

דלוֵבפיוֵבשעתֵהקריאהֵעםֵלשונוֵ]א[גו
ֵהנחתֵ ֵבשנוי ֵעושה ֵהיה ֵאיך ֵנודע ולא
ֵאתֵ ֵנותן ֵהיה ֵוהיכן ֵהפה ֵבתוך הלשון
ֵבאותםֵ ֵהאותיות ֵשיוצאים ֵעד גודלו

 הצליליםֵהערבים'.ֵ
ֵיומאֵֵהרמב'ם492ֵֵ ֵמסכת ֵהמשנה בפירוש

ֵהכתיבהֵ ֵיכולת ֵאת ֵמתאר ֵג פרק
ופןֵכללי:ֵ'ובןֵבאֵהמיוחדתֵשלֵבןֵקמצר

ֵהרבהֵ ֵבקולמוסים ֵכותב ֵהיה קמצר
ֵארבעהֵ ֵ'קושר ֵמפרט: ֵורש'י ביחד',
ֵשםֵ ֵוכותב ֵאצבעותיו ֵבארבע קולמוסין

ֵכאחדֵ-ו-ה-]י ֵאותיות ֵארבע ֵבן ה[
ֵ]במשיכתֵקולמוסֵאחת['.

ֵישנם493ֵֵֵ ֵהיום ֵעולמנו ֵשל ֵבמציאות גם
ֵהואֵ ֵהמקצוע ֵסודות ֵגילוי ֵבהם מקרים

הנשמרֵכזכותֵלבעלֵֵענייןֵכלכליֵמובהק
ֵכלֵ ֵאת ֵלראות ֵאפשר ֵלענ'ד, המקצוע.
ֵהמבוססֵ ֵכלכלי ֵכהליך ֵבגמרא המתואר

ֵאומןֵבכתיבהֵמיוחדת.
ֵ
ֵסודֵֵ ֵגילוי ֵשאי ֵשנודע משעה

ֵלחםֵהפניםֵאומנותם ֵאופי ֵ-493ֵשל

שסודםֵיגיעֵלידיֵֵמשוםֵשחששוהיהֵ

ֵ ֵזרהעובדי ֵֵֵ,494עבודה ֵזכו ֵבשבחהם

הוגןֵלחלוטין,ֵהןֵמצדֵֵעלֵהיצעֵוביקוש
ֵהאומנים:ֵֵ'המעסיק' ֵמצד ֵוהן )ההקדש(

ֵהשוניםֵ ֵלאומנים ֵמשלם 'המעסיק'
מכספיֵהציבורֵולכןֵהואֵדואגֵשיהיוֵלוֵ
ֵהאפשריותֵ ֵביותר ֵהנמוכות ההוצאות
ֵשמירהֵעלֵאיכותֵמכסימליתֵעבורֵ תוך
וכשישֵרקֵפועלֵאחדֵ)=רקֵ אותהֵעבודהֵ,

ינסהֵלהורידֵאתֵֵביתֵאב אחד(ֵ'המעסיקֵ'
ֵהאפשר. ֵככל ֵש'העובד'ֵֵשכרו במקרה

ֵהמקצועֵ ֵסודות ֵעל ֵשומר )האומנים(
'המעסיק'ֵישתדלֵמאודֵלחשוףֵאתֵסודוֵ

ֵ-יםֵבאותוֵמקצועֵכדיֵשיהיוֵעובדיםֵרב
ֵדברֵשיביאֵמידֵלמחירֵעבודהֵנמוךֵיותר

הסודֵמצדֵֵ- הייתהֵמטרתֵהלחץֵלגילוֵי זֵו
ֵומהצ ֵרצוןֵההקדש, ֵאי ֵעמד ֵהשני ד

האומניםֵלגלותֵאתֵסודםֵכדיֵלשמורֵעלֵ
ֵהעובדיםֵ ֵניצחו ֵזה ֵבמקרה פרנסתם.

ֵ'המעסיק' ֵאת ֵעלוֵֵהאומנים והתוצאות
ֵמדועֵ ֵבמקדש. ֵההחלטה ֵלמקבלי ביוקר

נראהֵֵאםֵכןֵחכמיםֵגינוֵאתֵהאומנים?
לומרֵשמיֵשמעדיףֵאתֵכספוֵעלֵהאיכותֵ
הגבוההֵוהמראהֵהמיוחדֵשלֵלחםֵהפניםֵ
ֵוהמדוייקתֵ ֵהמיוחדת ֵהקטורת ֵעל או

 ראויֵלגינוי.ֵ-הנעשיםֵלמקדשֵ
כךֵלשוןֵהברייתא:ֵ'תנוֵרבנן:ֵביתֵגרמו494ֵֵ

היוֵבקיאיןֵבמעשהֵלחםֵהפניםֵולאֵרצוֵ
ֵאומניןֵ ֵוהביאו ֵחכמים ֵשלחו ללמד.

ֵיודעיןֵמאלכסנ ֵוהיו ֵמצרים, ֵשל דריא
ֵלרדותֵ ֵיודעין ֵהיו ֵולא ֵכמותן לאפות
ֵואופיןֵ ֵמבחוץ ֵמסיקין ֵשהללו כמותן.
ֵואופיןֵ ֵמבפנים ֵמסיקין ֵוהללו מבחוץ,
מבפנים.ֵהללוֵפיתןֵמתעפשת,ֵוהללוֵאיןֵ
ֵבדברֵ ֵחכמים ֵכששמעו ֵמתעפשת. פיתן
ֵ-אמרו:ֵכלֵמהֵשבראֵהקדושֵברוךֵהואֵ
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ֵֵ.495חכמים
ֵ

496ֵטינסֵזכוֵבשבחֵחכמיםגםֵביתֵאב
ֵכש ֵאתנודע ֵאומנותםֵֵששמרו סוד

ֵֵ.497עובדיֵעבודהֵזרהֵמפני
ֵ

ֵשאיֵגילויֵסודקיבאֵכשנודעֵלרביֵע
שלֵמשפחותֵגרמוֵואבטינסֵֵאומנותם

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ֵ ֵהנקרא ֵכל ֵשנאמר ֵבראו, בשמיֵלכבודו
ֵגרמוֵ ֵבית ֵוחזרו ֵבראתיו, ולכבודי
ֵבאו.ֵ ֵולא ֵחכמים ֵלהם ֵשלחו למקומן.

ֵ ֵשכרן ֵלהם ֵהיוֵֵ-כפלו ֵיום ֵבכל ובאו.
ֵעשריםֵ ֵוהיום ֵמנה, ֵעשר ֵשנים נוטלין
ֵיוםֵ ֵבכל ֵאומר: ֵיהודה ֵרבי וארבעה.
עשריםֵוארבעה,ֵוהיוםֵארבעיםֵושמונה.ֵ
ֵשלאֵ ֵראיתם ֵמה ֵחכמים: ֵלהם אמרו

ֵביתֵֵללמד? ֵשל ֵהיו ֵיודעין ֵלהם: אמרו
אֵשביתֵזהֵעתידֵליחרב,ֵשמאֵילמודֵאב

ויעבודֵעבודהֵזרהֵ וילֵך מהוגֵן אדםֵשאינֵו
 בכך'.

חכמיםֵאינםֵמשבחיםֵאתֵשמירתֵהסוד495ֵֵ
ֵאחרת ֵעובדה ֵמציינים הראויהֵֵאלא

ֵלשמירתֵ ֵכלל ֵקשורה ֵושאינה לשבח
ֵחכמיםֵהסוד ֵהשבחֵששיבחו ֵלשון ֵכך !

ֵלאֵ ֵמעולם 'ֵ ֵגרמו: ֵבית ֵאת בברייתא
נמצאתֵפתֵנקיהֵבידֵבניהם.ֵשלאֵיאמרוֵ
ממעשהֵלחםֵהפניםֵזהֵניזוניןֵלקייםֵמהֵ

ִ֑לֵ'.ֵשנאמרֵוִֵ ה'ֵּוִמִיְשָרא   ְהִייֶתֶ֧םְֵנִקִיֶ֛יםֵמ 
ֵחכמים496ֵֵֵ ֵאין ֵגרמו, ֵכבבית ֵכאן, גם

משבחיםֵאתֵשמירתֵהסודֵאלאֵמצייניםֵ
ֵאחרת ֵושאינהֵֵעובדה ֵלשבח הראויה

:ֵ'ועלֵדברֵזהֵקשורהֵכללֵלשמירתֵהסוד
ֵיצאתֵ ֵלא ֵמעולם ֵלשבח: ֵאותן מזכירין
כלהֵמבושמתֵמבתיהן,ֵוכשנושאיןֵאשהֵ
ֵעמהֵשלאֵתתבסם,ֵ ממקוםֵאחרֵמתנין
שלאֵיאמרוֵממעשהֵהקטורתֵמתבסמין,ֵ
ה'ֵ ֵמ  ְֵנִקִיֶ֛ים ִֵוְהִייֶתֶ֧ם ֵשנאמר ֵמה לקיים

ִ֑ל'. ֵּוִמִיְשָרא 
ֵאב497ֵֵ ֵבית ֵשל ֵהברייתא:' ֵלאֵלשון טינס

רצוֵללמדֵעלֵמעשהֵהקטורת.ֵתנוֵרבנן:ֵ

מעתהֵאסורֵ'אמר:ֵֵ,םיהיהֵלשםֵשמי
ֵ.'לספרֵבגנותןֵשלֵאלו

ֵדףֵלחֵעמודֵב

ֵֵ ֵוביתֵמסילוקם ֵגרמו ֵבית של
ֵמ והחזרתםֵֵמשרותיהםאבטינס

ֵלומדֵומלמדֵהתנא,ֵבשכרֵגבוהֵיותר

י ֵעזא ֵבמוכןֵ'ש498ֵֵבן ֵנוגע ֵאדם אין

ֵבמעשהֵ ֵבקיאין ֵהיו ֵאבטינס בית
ֵחכמיםֵ ֵשלחו ֵללמד. ֵרצו ֵולא הקטורת
והביאוֵאומניןֵמאלכסנדריאֵשלֵמצרים,ֵ
והיוֵיודעיןֵלפטםֵכמותםֵולאֵהיוֵיודעיןֵ
ֵמתמרֵ ֵהללו ֵשל ֵכמותן. ֵעשן להעלות

ֵכמק ֵלכאןֵועולה ֵמפציע ֵהללו ֵשל ל,
ולכאן.ֵוכששמעוֵחכמיםֵבדברֵאמרו:ֵכלֵ

ֵ ֵהוא ֵברוך ֵהקדוש ֵשברא לכבודוֵֵ-מה
בראו,ֵשנאמרֵכלֵפעלֵה'ֵלמענהו,ֵוחזרוֵ
ביתֵאבטינסֵלמקומן.ֵשלחוֵלהםֵחכמיםֵ

.ֵבכלֵיוםֵולאֵבאו,ֵכפלוֵלהםֵשכרןֵובאו
ןֵשניםֵעשרֵמנה,ֵוהיוםֵעשריםֵהיוֵנוטלי

ֵיוםֵ ֵבכל ֵאומר: ֵיהודה ֵרבי וארבעה.
עשריםֵוארבעהֵוהיוםֵארבעיםֵושמונה.ֵ
ֵשלאֵ ֵראיתם ֵמה ֵחכמים: ֵלהם אמרו

ֵאבאֵֵללמד? ֵבית ֵשל ֵהיו ֵיודעין אמרו:
שמאֵילמודֵ אמרוֵ: שביתֵזהֵעתידֵליחרבֵ,

ֵויל ֵמהוגן, ֵשאינו ֵעבודהֵאדם ֵויעבוד ך
ֵזרהֵבכך'.

התנאֵבןֵעזאיֵהיהֵתלמידוֵהמובהקֵשל498ֵֵ
לתלמידֵחבר.ֵ עקיבאֵשהפךֵלהיותֵלֵו רבֵי

ֵשקלים ֵבמסכת ֵאֵֵהגמרא ֵעמוד ֵח דף
מביאהֵמקורֵלכךֵשבןֵעזאיֵהיהֵתלמידֵ
ֵבמסכתֵ ֵעקיבאֵמהמשנה ֵרבי ֵשל וחבר
ֵ'ָנַפלֵַהַבִיתֵ בבאֵבתראֵדףֵקנחֵעמודֵב:

לּוֵמֹוִדיםֵֶשַיֲחֹלקּו.ֵָעָליוְֵועֵַ לּוֵָוא  לִֵאמֹו,ֵא 
ָבֶזהֵֶשַהְנָכִסיםֵ מֹוֶדהֲֵאִנֵי ֲעִקיָבאֵ, ָאַמרֵַרִבֵי
ֵַהֲחלּוִקיןֵ ֵַעל ֵַעַזאי: ֵֶבן ֵלֹו ֵָאַמר ְבֶחְזָקָתן.
ינּוֵ ֵָעל  ק ְֵלַחל  ֵֶשָבאָת ֵֶאָלא ִֵמְצַטֲעִרין, ָאנּו

ֵמלשוןֵהפניהֵשלֵבןֵעזאיֵ-ֶאתֵַהָשִוין?'ֵ
אלֵרביֵעקיבאֵשהיהֵרבוֵמוכחֵשהיהֵגםֵ
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ֵ'חברול פרנסתוֵשלֵכלֵאדםֵקצובהֵ:
ֵהשמיים ֵמן ֵמראש ֵלמראיתֵֵ,לו ורק

שפרנסתוֵמושפעתֵממהלכיִֵנְרֶאהֵעיןֵ
ֵבניֵהאדם.

ֵ

ֵֵ ֵלויעל ֵמספרתֵהברייתאֵהוגרסֵבן
בגמראֵרקֵעלֵיכולתֵהשירהֵהמיוחדתֵ

ֵ ֵבנעימהֵ'שלו: ֵקולו ֵנותן כשהוא
ֵאצבעוֵ ֵומניח ֵפיו ֵלתוך ֵגודלו מכניס

ֵה ֵאחיו ֵשהיו ֵעד ֵהנימין ֵכהניםבין
ֵלאחוריהם ֵראש ֵבבת ֵואינוֵ'נזקרים

ֵ.499כהֵלשוםֵשבחוז

ֵ
ֵהפסוק ֵשל ֵהראשון ֵהחלק ֶַ֣כרֵ'ֵאת ז 

בֵַצִַ֭דיקִֵלְבָרָכִ֑ה ֖םְֵרָשִעַ֣יםִֵיְרָקַֽ )משליֵֵ'ְוש 
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ֵ

ֵלמסכתֵ ֵבפירושו ֵכתב ֵרש'י חברו.
ֵובןֵ ֵעזאי ֵ'בן :ֵ ֵב ֵמטֵעמוד ֵדף קידושין
ֵבאוֵ ֵולא ֵובחורים ֵהיו ֵתלמידיים זומא.
ֵכמותםֵ ֵבימיהם ֵהיו ֵולא ֵסמיכה לכלל

ֵבתורה'.
גםֵבתוספתאֵיומאֵפרקֵבֵהלכהֵחֵאין499ֵֵ

שבחֵלהוגרסֵאבלֵישֵעליוֵלימודֵזכות:ֵ
ֵ היהֵיודעֵפרקֵבשירֵולאֵֵלוי'הוגרסֵבן

ֵמהֵראיתֵ ֵחכמים: ֵלו ֵאמרו רצהֵללמד.
ֵביתֵ ֵהיו ֵיודעין ֵלהם: שלאֵללמד?ֵאמר

אֵשביתֵהמקדשֵעתידֵלחרובֵולאֵרצוֵאב
ללמדֵשלאֵיהוֵאומריםֵלפניֵעבודהֵזרהֵ

 כדרךֵשאומריםֵלפניֵהמקום'.
ֵקמצר500ֵֵ ֵ'בן ֵבגמרא: ֵהברייתא לאֵֵלשון

ֵעליוֵ רצהֵללמדֵעלֵמעשהֵהכתבֵאמרו
ֵאצבעותיוֵ ֵבין ֵקולמוסין ֵד' ֵנוטל שהיה
ֵהיהֵ ֵאותיות ֵד' ֵשל ֵתיבה ֵהייתה ואם
מהֵראיתֵשלאֵ לֵו כותבהֵבבתֵאחתֵאמרֵו
ֵלדבריהםֵבןֵ ֵתשובה ֵמצאו ֵכולן ללמד?
ֵעלֵ ֵלדבריו. ֵתשובה ֵמצא ֵלא קמצר

ֵאב ֵבית ֵגרמו, ֵ]בית ינסֵטהראשונים
ֵלברכהֵ ֵצדיק ֵזכר ֵנאמר ֵלוי[ ֵבן והוגרס
ועלֵבןֵקמצרֵוחביריוֵ]אנשיםֵהדומיםֵלוֵ
ֵ.'ֵ ֵירקב ֵרשעים ֵושם ֵנאמר במעשיהם[
ֵהתאמהֵ ֵלראות ֵאפשר ֵהברייתא מדברי
ֵעלֵ ֵלעיל ֵשהובאה ֵבתוספתא לנאמר

ֵעלֵ ֵהברייתא ֵדורשת ֵז( ֵפסוק ֵי פרק
ֵלויֵֵבתי ֵבן ֵוהוגרס ֵאבטינס גרמו,

ואומרתֵשעליהםֵועלֵשכמותםֵנאמרֵ
ֶַ֣כרֵַצִַ֭דיקִֵלְבָרָכִ֑ה' ואתֵחלקוֵהשניֵשלֵֵ'ז 

ֵ ֵדורשת ֵהיא ֵבןהפסוק ֵ-ֵקמצרֵעל
ֵ ֵעל ֵבִגנּויֹו ֵשנשאר ֵגילהֵהיחיד שלא

ֵהכתיבהֵ ֵשמירת ֵסוד ֵאת ֵנימק ולא
ֵ ֵֵ-המיוחדת ְֵרָשִעַ֣יםֵ'נאמר: ֖ם ְוש 

ב ֵֵ.'500ִיְרָקַֽ
ֵ
עלֵֵמדרשיםֵבשםֵרביֵיוחנןמובאיםֵֵ

ֵ:501חייאֵברֵאבאֵרביידיֵ

רֵמןֵהעולםֵעדֵשנבראֵאיןֵצדיקֵנפט .א
ְוָזַרחֵַהֶשֶמשֵּוָבאֵֵצדיקֵכמותו שנאמרֵ:

 .הוגרסֵבןֵלוי
ֵלארץ501ֵֵֵ ֵמבבל ֵשעלה ֵאבא, ֵבר ֵחיא ר׳

ֵהמו ֵתלמידו ֵהיה ֵרביֵישראל, ֵשל בהק
הואֵפרסםֵבדייקנותֵובהקפדהֵאתֵ יוחנןֵ.
ֵ ֵרבו ֵהאגדהֵשל ֵ–רובֵהשמועותֵופרקי

רביֵיוחנן.ֵכךֵלמשלֵהעידֵעליוֵרביֵזיראֵ
ֵחיאֵ ֵ״ר׳ במסכתֵברכותֵדףֵלחֵעמודֵב:
יוחנןֵ ברֵאבאֵדייקֵוגמורֵשמעתתאֵמרבֵי
ֵ״כלֵשלושיםֵיוםֵ ֵועודֵאמרֵעליו: רבו״,
ֵיוחנ ֵרבי ֵבפני ֵתלמודו ֵעל ֵחוזר ןֵהיה
רבו״.ֵבמסכתֵשבתֵדףֵקידֵעמודֵאֵמביאֵ
ֵמפורסמתֵ ֵמימרא ֵאבא ֵבר ֵחיא רבי
שאמרֵבשםֵרביֵיוחנן:ֵ'כלֵתלמידֵחכםֵ
שנמצאֵרבבֵעלֵבגדוֵחייבֵמיתהֵשנאמר:ֵ

לו(.ֵוביןֵ-'ָכלְֵמַשְנַאיֵָאֲהבּוֵָמֶות'ֵ)משליֵח
פרקיֵהמשליםֵהמרוביםֵהביאֵר׳ֵחיאֵברֵ
ֵ״משלֵ ֵהבא: ֵהידוע ֵהמשל ֵאת ֵגם אבא

הרחיצוֵוסכוֵוהאכילוֵלאדםֵ שהיהֵלוֵבןֵ,
ֵצווארוֵ ֵעל ֵכסף[ ֵ]ארנק ֵכיס ֵלו ותלה
והושיבוֵעלֵפתחֵשלֵבית־זונות,ֵ]וכי[ֵמהֵ
ֵהנמשלֵ ֵיחטא?״, ֵשלא ֵהבן ֵאותו יעשה
ֵהכסףֵ ֵידי ֵעל ֵנגרם ֵהעגל ֵחטא ברור:
ֵעלֵ ֵהוא ֵברוך ֵהקדוש ֵשהשפיע והזהב

ֵ ֵרקֵמשנהֵצורתוֵֵ–ישראל וחטאֵהעגל
ֵבכלֵדורֵודור.ֵ
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שלְֵמשֹוֵשִֵעדֵשלאֵכבתהֵֵ-502ֵַהָשֶמש

ִליֵ ֵשלֵשמואלשמשוֵזרחהֵ]כבר[ֵֵ–ע 
ֵ.'הרמתי

ֵשצדיקיםֵ .ב ֵהוא ֵברוך ֵהקדוש ראה
ֵודורֵֵמועטין ֵדור ֵבכל ֵושתלן עמד
ָעָפרֵֵשנאמר: ִקיםֵמ  ַאְשֹפתֵָיִריםֵמ  ָדלֵמ 

אֵָכבֹודֵ ֶאְביֹוןְֵלהֹוִשיבִֵעםְֵנִדיִביםְֵוִכס 
םִֵכיֵלֵַ יֶהםֵֵה'ַיְנִחל  יֵֶאֶרץֵַוָיֶשתֲֵעל  ְמֻצק 

ל ב  ֵאֵפרקֵבֵפסוקֵח(ֵֵ)שמואלֵ'ּת 
ֵהעולםֵ .ג ֵאחד ֵצדיק ֵבשביל אפי'

ֵֵמתקיים יןֵ'שנאמר: ְֵוא  ֵסּוָפה ַכֲעבֹור
ֵכה(ֵ-סֹודֵעֹוָלםֵ)משליֵיָרָשעְֵוַצִדיקֵיְֵ

ֵאדם .ד ֵשל ֵשנותיו ֵרוב ֵשיצאו 503ֵכיון
ֵשנאמרֵ ֵחוטא ֵאינו ֵשוב ֵחטא ולא
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ֵ

 ֶמשֵ=ֵשקעהֵהשמש.ֵָבאֵַהש502ֵֵֶ
ֵימיֵשנותֵהאדםֵהםֵעלֵפי503ֵֵ בדרשהֵזו,

י־ ְֵימ ַֽ ֵי: ֵפסוק ֵצ ֵפרק ֵבתהלים הנאמר
ַ֨ינּוֵָבֶהָּ֥םִֵשְבִעִ֢יםֵָשָנֶ֡הְֵוִאָּ֤םִֵבְגבּוֹרַ֨ת׀ֵ ְשנֹות 
ְשמֹ֮וִנָּ֤יםֵָשָנִׁ֗הְֵוַָ֭רְהָבםֵָעָמַ֣לֵָוָאִֶ֑וןִֵכי־ָגָּ֥זִֵחִׁ֗ישֵ
ָפה,ֵומכאןֵשמעלֵגילֵשלושיםֵוחמש ֵַוָנֻעַֽ

 אדםֵעברֵאתֵרובֵשנותיו.ֵ
ֵשנאמר504ֵֵֵ ֲֵחִסיָדיו', י ֵ'ַרְגל  ֵזו, בדרשה

-בשמואלֵאֵפרקֵבֵפסוקֵט,ֵנדרשֵכסוף
ֵלוֵֵ-חיי ֵיסייעו ֵמשמים ֵשאז החסיד,

 לשמורֵעלֵקדושהֵולהימנעֵמחטא.
ֵהרביעית505ֵֵֵ ֵמהדרשה ֵשונה ֵדרשה זוהי

לעילֵעלֵאותוֵהפסוקֵבשמואלֵאֵפרקֵבֵ
להֵפסוקֵט.ֵבדרשהֵזוֵהדגשֵהואֵעלֵהמי

יֵ'ֵהנדרשתִֵכְפָעִמיםֵ יםֵומיעוטֵרבֵ–'ַרְגל 
ֵהדרשהֵשאםֵאדםֵ ֵהמשך ֵמכאן שניים,

שובֵאינוֵֵ–לאֵעוברֵפעמייםֵעלֵהעבירהֵ
 חוטא.

ֵידוע506ֵֵֵ ֵשכן ֵנוסף, ֵעיון ֵדורשת ֵזו דרשה
נעשהֵבסוףֵימיוֵצדוקיֵֵשיוחנןֵכהןֵגדול

עלֵאףֵששימשֵככהןֵגדולֵבמשךֵשמוניםֵ
נהֵולמרותֵששמעֵבתֵקולֵמביתֵקדשֵש

ֵ)סוטהֵדףֵלגֵעמודֵא(,ֵוכןֵהללֵהקדשים
אמרֵבמשנהֵבמסכתֵאבותֵפרקֵבֵמשנהֵ
ֵבעצמךֵעדֵיוםֵמותך'.ֵ ֵואלֵתאמן ...'ֵ ד:

יֵ)חסידו(ֲֵחִסיָדיוִֵיְשֹמר'  .504ֵ'...ַרְגל 

ֵ

ֵ:505דרשוֵביתֵמדרשוֵשלֵרביֵשילאב

ֵפעםֵ' ֵעבירה ֵדבר ֵלידו ֵשבאה כיון
שובֵאינוֵֵ-ראשונהֵושניהֵואינוֵחוטאֵ

ֵ ֵשנאמר ֲֵחִסיָדיוֵ'חוטא י ַרְגל 

ֵ.506'ִיְשֹמר...
ֵ
'ֵ ֵבא א ִֵלַטמ  ֵבא ֵלו, רֵפותחין ִלַטה 

ֵלו ֵזהֵֵ–ֵ'מסייעין ֵביטוי משמעות

ֵש ֵמתערביםהוא: ֵלא ֵהשמים 507ֵמן

ֵשהחליט ֵאדם ֵרעֵֵבמעשי לעשות
אבלֵכןֵישֵסיועֵמןֵהשמיםֵֵ-ֵ)'לטמא'(

שבוחרֵלעשותֵטוב למהֵהדברֵֵ.508למֵי

ֵעלֵ ֵבפירושו ֵהמאירי ֵמלמדנו ֵכך על
המשנהֵשם:ֵ'ֵ'אלֵתאמיןֵבעצמךֵעדֵיוםֵ

ֵ ֵמתפֵ-מותך' ֱֵהִוי ֵבעצמךֵכלומר חד
ֵבעצמךֵ ֵתתן ֵשלא ֵכבילדותך בזקנותך
ֵשתבטחֵ ֵסמך ֵעל ֵלעבירה ֵוהכנה מקום
ֵבעיניךֵ ֵהוחזקת ֵכך ֵשכל ֵלומר בעצמך
לטהרהֵשאיןֵפרצהֵקוראהֵלךֵואיןֵשוםֵ
הכנהֵמזקתֵלךֵבכךֵכעניןֵשאמרֵשלמהֵ
אניֵארבהֵולאֵאסורֵסנהדריןֵכ'אֵב'ֵוכןֵ
ֵהמוסרֵ ֵמן ֵבידו ֵשעלה ֵמה ֵיניח לא

ֵהחכמהֵכש ֵומן ֵעלהֵוהמדות ֵכבר יאמר
ֵכמהֵ ֵבמעלותיו ֵיתמיד ֵאלא ֵבידי זה
ֵושלאֵ ֵממנו ֵשיסור ֵאפשר ֵשהכל שיוכל
ֵוהואֵ ֵיוםֵמותו ֵכללֵעד ֵבכלֵאלו יאמין
עניןֵטובֵשםֵמשמןֵטובֵויוםֵהמותֵמיוםֵ
ֵבעצמוֵ ֵלבטוח ֵלאדם ֵראוי ֵשאין הולדו
ולסמכוֵבצדיקֵ בֵו שאיֵאפשרֵלהאמיֵן וכֵן
ֵז'לֵ ֵאמרו ֵוהרי ֵהמות ֵיום ֵעד לעולם

טֵא'ֵביוחנןֵכ'גֵששימשֵפ'ֵשנהֵברכותֵכ'
ֵ)ביתֵ ֵצדוקי' ֵונעשה ֵגדולה בכהונה

 הבחירהֵלמאיריֵמסכתֵאבותֵפרקֵב(.
 מתערבים='פותחיןֵלו'.507ֵ
נאמרֵבספרֵדבריםֵפרקֵלֵפסוקֵו:ֵ'ּוָמַ֨ל508ֵֵ

ֵַזְרֶעִָ֑ךֵ ְֵוֶאת־ְלַבַ֣ב ֵֶאת־ְלָבְבָך֖ ֱֵאֹלֶהֶ֛יָך ה'
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שריחוֵֵ-ֵֵנפטגםֵדומה?ֵלאדםֵהמוכרֵ
וגםֵבושםֵמשובח.ֵכשבאֵאדםֵֵֵ-ֵרע

לקנותֵנפטֵאומרֵלוֵהמוכר:ֵשרתֵאתֵ

ֵלקנותֵֵ-509ֵֵ!עצמך ֵאדם ֵכשבא אבל

אומרֵמידֵהמוכרֵבאֵלעזרתוֵובושםֵ
ֵלו ֵכדיֵ': ֵעמך, ֵשאמדוד ֵעד ֵלי המתן

.510'שנתבסםֵאניֵואתה

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ֵּובְֵ ְֵבָכל־ְלָבְבָךָּ֥ ֱֵאֹלֶהֶ֛יָך ֵֶאת־ה' ָכל־ְֵלַאֲהָבִ֞ה
יָך:ֵ'ֵ ְֵלַמַָּ֥עןֵַחֶיַֽ ומפרשֵרמב'ןֵשם:ֵֵ–ַנְפְשָך֖

ֵלטהרֵ ֵהבא ֵא( ֵקד ֵ)שבת ֵשאמרו 'זהו
בכלֵ מבטיחךֵשתשובֵאליֵו אותוֵ, מסייעיֵן
ֵמןֵ ֵונראה ֵאותך. ֵיעזור ֵוהוא לבבך
ֵמזמןֵ ֵכי ֵשאומר, ֵזה ֵענין הכתובים
הבריאהֵהייתהֵרשותֵבידֵהאדםֵלעשותֵ

התורהֵכן,ֵֵכרצונוֵצדיקֵאוֵרשע,ֵוכלֵזמן
ֵבטובֵ ֵבבחירתם ֵזכות ֵלהם ֵשיהיה כדי
אבלֵלימותֵהמשיח,ֵ ועונשֵברצותםֵברעֵ.
ֵלאֵ ֵטבע, ֵלהם ֵבטוב ֵהבחירה תהיה
ֵולאֵ ֵראוי ֵלמהֵשאינו יתאוהֵלהםֵהלב
יחפוץֵבוֵכלל.ֵוהיאֵהמילהֵהנזכרתֵכאן.ֵ
כיֵהחמדהֵוהתאוהֵערלהֵללב,ֵומולֵהלבֵ

ֵ

ֵדףֵלטֵעמודֵאֵ

ֵישמעאל'ֵ ֵרבי ֵדבי ֵתנא עבירהֵ:
ֵאדם ֵשל ֵליבו בכלֵֵ–ֵ'מטמטמת

ֵיכולתוֵ ֵנחסמת ֵעובר ֵשאדם עבירה
ֵוחכמהֵ ֵתורה ֵדברי ֵלהפנים השכלית

ֵ ֵכך ֵעל ֵמשפיעה ֵשלֵובמיוחד עבירה
ֵ ֵשנאמר: ֵשרצים ְּתַשְקצּוֵ֙-ַאל'אכילת

ְֵבָכל-ֶאת יֶכִ֔ם ְֵוֹלָּ֤אֵ-ַנְפֹשַ֣ת  ִ֑ץ ֵַהֹשר  ַהֶשֶ֖רץ
ם ֶת֖םֵָבַֽ ַטְמאּוֵָ֙בֶהִ֔םְֵוִנְטמ  אלֵתקריֵֵ–ֵ'ִתַֽ

ֶת֖םֵאלאְֵוִנַטְמֶטם ֵ.511ְֵוִנְטמ 
ֵ

ֵוישובֵ ֵיתאוה. ֵולא ֵיחמוד ֵשלא הוא
הה ואֵלאשרֵהיהֵקודםֵחטאוֵהאדםֵבזמֵן

מהֵ שהיהֵעושהֵבטבעֵו שלֵאדםֵהראשוןֵ,
ֵדברֵ ֵברצונו ֵלו ֵלעשותֵולאֵהיה שראוי
והפכו,ֵכמוֵשפירשתיֵבסדרֵבראשיתֵ)בֵ

 ט('.
ֵוהנמשלֵהואֵ'באֵלטמאֵפותחיןֵלו'.509ֵ
ֵוהנמשלֵהואֵ'באֵלטהרֵמסייעיןֵלו'.510ֵֵ
קההֵֵ–הדרשהֵשהלבֵנעשהֵמטומטם511ֵֵ

ֵנכו ֵשכלית ֵלתפיסה ֵכושר ֵוחסר ֵ–נה
ֶת֖םֵכתובהֵ מבוססתֵעלֵכךֵשהמילהְֵוִנְטמ 
ֵניתןֵ ֵתי'ו ֵהאות ֵאת ֵאל'ף, ֵהאות ללא
להחליףֵבאותֵטי'תֵוכךֵמתקבלתֵהמילהֵ

 ְוִנַטְמֶטם.
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ֵ'...ְוִהְתַקִדְשֶּתםִֵ֙וְהִייֶתַ֣םְֵקֹדִשִ֔ים...'עלֵ
ֵֵנאמרש ֵ'בפסוק ֲֵאִנַ֣י יֶכםֵֵה'ִכַ֣י ה  ֱאֹלַֽ

ִֵוְהִייֶתַ֣םְֵקֹדִשִ֔יםִֵכָּ֥יֵָקדֹ֖ושֵ ְוִהְתַקִדְשֶּתם֙
ֵֶאת ְֵתַטְמאּו֙ ְֵוֹלָּ֤א ְֵבָכל-ָאִִ֑ני יֶכִ֔ם -ַנְפֹשַ֣ת 

ֵַעל ָּ֥ש ֵָהֹרמ  ֶרץ-ַהֶשֶ֖רץ אומרתֵֵ-512ֵֵ'ָהָאַֽ

ֵהגמרא ֵ :ֵֵ ֵשְשַדי ֵליהודי שלו 513ְֵיַקד 

ֵהרבה.ֵשיתקדשכדיֵֵ-עצמוֵמעטֵ

ֵָאַמרֵָלֶהםֵַהְמֻמֶנההדרןֵעלךֵ

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

 ויקראֵפרקֵיאֵפסוקֵמד.512ֵ
ֵפעולה513ֵֵֵ ֵעל ֵמורה ְֵוִהְתַקִדְשֶּתם֙ המילה

ֵלהתקדש.ֵ ֵכדי ֵהאדם ֵידי ֵעל הנעשית
ֵהאדםֵמרחיקֵ ההתקדשותֵהיאֵמצבֵבו

ֵואילוֵמעצ ֵחטא. ֵטומאהֵאו ֵדבר ֵכל מו
ֵמשמעותםֵ ְֵקֹדִשִ֔ים' ֵ'ִוְהִייֶתַ֣ם המילים
ֵפעולה,ֵ ֵלעשות ֵבלי ֵקדושים שתהיו
ֵתבואֵ ְֵקֹדִשִ֔ים' ֵ'ִוְהִייֶתַ֣ם ֵשל ההתקדשות
ֵב ֵונכלל ש ִֵמְתַקד  ֵיהודי -מאליה.
ֵברגעֵשהואֵמתחילֵלעזובֵ 'ְוִהְתַקִדְשֶּתם֙'
ֵעולֵ ֵעליו ֵומקבל ֵהרעות ֵמידותיו את

ֵהנכנסֵֵמצוות ֵיהודי ֵבשלבים(. )ואפילו
ֵמהשמייםֵ ֵסיוע ֵלו ֵיש ֵמיד ֵזה למעמד
ְֵקֹדִשִ֔ים'.ֵ ֵ'ִוְהִייֶתַ֣ם ֵשל ֵלשלב המביאו

בדומהֵאנוֵמוצאיםֵאצלֵיהושע:ֵ'ַוֹיאֶמרֵ
ְיהֹוֻשַעֵֶאלֵָהָעםִֵהְתַקָדשּו,ִֵכיֵָמָחרֵַיֲעֶשהֵ
ה'ְֵבִקְרְבֶכםִֵנְפָלאֹות'ֵ)יהושעֵפרקֵגֵפסוקֵ

ֵא ֵיהושע ֵה(. ֵ'ִהְתַקָדשּו' ֵלעם: ֵ–ומר
ֵ ְֵבַעְצְמֶכם!' ֵַעְצְמֶכם ואתֵֵ-'ַקְדשּו

ֵ'ְוִהְתַקִדְשֶּת֙םֵ ֵה'. ֵכבר ֵַיֲעֶשה הנפלאות
ְֵקֹדִשִ֔ים ֵחדִֵוְהִייֶתַ֣ם ֵפעולה ֵאינה '...

ֵתהליךֵ ֵזהו פעמיתֵשעלֵהיהודיֵלעשות,
ֵלהקפ ֵהיהודי ֵיום,ֵשעל ֵיום ֵלעשותו יד

במובןֵזהֵזוהיֵפעולהֵהחוזרתֵעלֵעצמהֵ
שובֵושובֵומתחדשתֵבמשךֵכלֵימיֵחייוֵ
ֵ...'ֵ ֵשל ֵמחזור ֵבכל ֵהיהודי. של
ֵעוליםֵ ְֵקֹדִשִ֔ים...' ִֵוְהִייֶתַ֣ם ְוִהְתַקִדְשֶּתם֙

ֵעודֵדרגהֵבדרגתֵהקדושה.
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ֵֵמשנה:
יֵגֹוָרלֹות ם'ְֵוֶאָחדֵָכתּובֵָעָליוֵָטַרףֵַבַקְלִפיְֵוֶהֱעָלהְֵשנ  .ֵֶאָחדֵָכתּובֵָעָליוֵ'ַלש 

ֵָעָלהֵ ם ֵש  ִֵאםֵֶשל ִֵמְּׂשֹמאלֹו. יתֵָאב ְֵוֹראשֵב  ִֵביִמינֹו ֵַהְסָגן 'ַלֲעָזאז ל'.
םֵָעָלהֵ ְוִאםֵֶשלֵש  ַהְגַבּהְֵיִמיֶנָךֵ. ָגדֹולֵ, ֵן ֹכה  ִאיִשֵי רֵלֹוֵ, אֹומ  ַהְסָגֵן ִביִמינֹוֵ,

ןֵָגדֹול,ֵַהְגַבּהְֵשֹמאֶלָך'.ִֵבְשֹמאלֹו,ֵֹרא רֵלו:ֵ'ִאיִשיֵֹכה  יתֵָאבֵאֹומ  ֵשֵב 
םֵַחָטאת'. ר:ֵ'ַלש  יֵַהְּׂשִעיִריםְֵואֹומ  ְֵנָתנֹוֵַעלְֵשנ 

ןֵעֹוִניןֵ ם'ְֵוה  ר:ֵֹלאֵָהָיהֵָצִריְךֵלֹוַמרֵ'ַחָטאת',ֵֶאָלאֵ'ַלש  אלֵאֹומ  ַרִביִֵיְשָמע 
םֵ ְֵכבֹודֵַמְלכּותֹוְֵלעֹוָלםֵָוֶעד'.ַאֲחָריו:ֵ'ָברּוְךֵש 

ֵכתובֵבתורה:ֵעלֵגורלֵשניֵהשעירים
ֵַעל' ֵַאֲהֹרֶ֛ן ֵגֹוָרלִֹ֑ותֵ-ְוָנַתֶ֧ן ֵַהְּׂשִעיִר֖ם ָּ֥י ְשנ 

ֵל ֵֶאָחד֙ לֵה'גֹוָרָּ֤ל ֵַלֲעָזאז ַֽ ֵֶאָח֖ד ֵ'ְוגֹוָרָּ֥ל
ֵֵֵ)ויקראֵפרקֵטזֵפסוקֵח(.

ֵ
ֵכ ֵשל ֵמהשעיריםגורלו ֵאחד נקבעֵֵל

כלֵאחדֵהבחירהֵבסיכויֵבתהליךֵשבוֵ
ֵומיֵלעזאזלֵ,מהם ֵסיכויֵהואֵ,מיֵלה'
ֵכזוֵֵהאמצעיֵ.שווה ֵבחירה להבטיח

ֵהונחו ֵשבתוכה ֵקלפי י514ֵֵֵהייתה ְשנ 

ת 515ֵגֹוָרלֹו ֵָעָליו ֵָכתּוב ֵֶאָחד ם': ֵ'ַלש 

ֵ ֵָעָליו ֵָכתּוב ל'ְוֶאָחד ֵ'ַלֲעָזאז  .ֵ ֵכהןהעל
לתוךֵֵהכניסֵאתֵשתיֵידיוהיהֵלֵהגדול
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ֵכדי514ֵֵֵ ֵרק ֵרחבה ֵעץ ֵתיבת ֵהוא הקלפי
 הכנסתֵשתיֵידייםֵבבתֵאחת.ֵ

ֵכל515ֵֵֵ ֵאו ֵפתקים ֵלהיות ֵיכולים הגֹוָרלֹות
ֵאחר ֵלחלוטיןֵֵחומר ֵזהים ֵשיהיו ובלבד

ֵ–בצורתםֵומןֵהחומרֵממנוֵהםֵעשוייםֵ
ֵלבחירה.ֵ ֵשווה ֵסיכוי ֵלהבטיח כדי
ֵעשוייםֵעץֵואחרֵ בתחילהֵהגורלותֵהיו

ֵכך,ֵבביתֵשני,ֵמזהב.
ֵה516ֵֵ ֵָטַרף ֵפעולתֵהמילה ֵאת מתארת

יכולהֵלהתפרשֵ הוצאתֵהגורלותֵמהקלפֵי
ֵהגורלותֵ ֵשל ֵאחת ֵבבת ֵכהוצאה גם
ֵבקלפיֵ ֵהגורלות ֵכערבוב ֵוגם מהקלפי

 לפניֵהוצאתם.
כיֵבהֵעצמהֵלאֵנעשתהֵֵולאֵכליֵשרת517ֵ

ֵעבודה.

516ֵהקלפי ֵאחת, ֵבבת ֵאתֵוֵ, להוציא
ֵ ֵֵ–ֵהגורלותשני ֵואחדֵאחד בימינו

ֵבימינוֵֵבשמאלו. ֵשעלה ֵהגורל את
ֵוהואֵ מניחֵעלֵראשֵהשעירֵשמימינו
ֵשעלהֵ ֵהגורל ֵואת ֵלה', השעיר
ֵהשעירֵ ֵראש ֵעל ֵמניח בשמאלו
ֵהמשתלחֵ ֵהשעיר ֵוהוא שמשמאלו

ֵלעזאזל.
ֵ
אתֵֵהגדולֵכהןהקלפיֵממנהֵהוציאֵהֵ

ֵהגורלות ֵחוליןֵשני ֵשל 517ֵֵהייתה
ֵ ֵמעץ ֵֵ-ועשויה ֵיקר כיֵֵ-ולאֵמחומר

ֵ.518ממונםֵשלֵישראלהתורהֵחסהֵעלֵ

ֵישראל518ֵֵֵ ֵממון ֵשמירת ֵשל ֵזה עיקרון
יסודוֵבספרֵויקראֵפרקֵידֵפסוקֵלו,ֵובוֵ

כהןֵלפנותֵאתֵכליֵהביתֵהחשודֵמצווהֵה
ֵכניסתוֵ ֵלפני ֵעוד ֵהבית, ֵבצרעת כנגוע
ֵהכהן:ֵ ֵהביתֵמגיעֵאל ֵכאשרֵבעל אליו,

ֲֵאֶשר אֹמִ֑רֵ-'ּוָב֙א ֵל  ֖ן ֵַלֹכה  ְֵוִהִגָּ֥יד ֵַהַבִִ֔ית לַֹ֣ו
ֵידֵ ֵפרק ֵ)ויקרא ִית:' ֵַבָבַֽ ִֵל֖י ִֵנְרָאָּ֥ה ְכֶנַ֕גע
נגעֵהופךֵמחשודֵלנגעֵֶשָחִליםֵ פסוקֵלה(ֵ.

ֵ ֵדיני ֵשלֵעליו ֵפיו ֵבקביעת ֵרק טומאה
ֵלאֵ ֵעוד ֵכל ֵאחר. ֵאדם ֵשום ֵולא הכהן
ֵהביתֵ ֵכלי ֵשהביתֵמנוגעֵאין קבעֵהכהן

ֵ ֵבביתֵֵ-טמאים ֵשהנגע ֵשייתכן למרות
ֵביקורֵהכהןֵ ֵלאחר ֵלודאי ֵמחשוד ייהפך
ֵהמקבליםֵ ֵכלים ֵבבית ֵישארו ֵאם בו.
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בארבעיםֵשנותֵכהונתוֵשלֵשמעוןֵֵ
ֵנסיםבמקדשֵאירעֵוֵגדולֵכהןכֵהצדיק

ֵשלאֵאירעוֵאחרֵכך:
ֵעלהֵבימינו,גורלֵהשעירֵלה'ֵתמידֵ .א
 ,519הלבינהֵלשוןֵהזהורית .ב

ֵה .ג ֵהמנורה520ֵֵֵמערביהנר דלקֵֵשל

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

טומאה,ֵלאחרֵקביעתֵהכהןֵשהביתֵנגוע,ֵ
ֵנזקֵ ֵיגרם ֵובכך ֵמיד ֵיטמאו ֵאלה כלים

ֵלהםֵלב ֵשאין ֵכלים ֵ)במיוחד ֵהבית עלי
כמוֵכליֵחרסֵשטהרתםֵֵ-טהרהֵבמקווהֵ

ֵמנחהֵ ֵהתורה ֵלכן ֵבלבד(. ֵבשבירה היא
שלאֵייגרםֵנזקֵ כיצדֵלפעולֵכדֵי אתֵהכהֵן

ֵֶאת ֵּוִפנַּ֣ו ּ֜ן ֵַהֹכה  ֵ'ְוִצָּוַ֨ה ְֵבֶטֶַ֨רםֵ-כזה: ַהַבִִׁ֗ית
ִלְראַֹ֣ותֵֶאת -ַהֶנִַ֔געְֵוֹלָּ֥אִֵיְטָמ֖אֵָכל-ָיֹבָּ֤אֵהכהֵן

ִֵלְראָֹּ֥ותֲֵאֶשַ֣ ֖ן ֵַהֹכה  ֵָיֹבָּ֥א ֶ֛ן ֵכ  ְֵוַאַָּ֥חר ֵַבָבִִ֑ית ר
ִית'ֵ)ויקראֵפרקֵידֵפסוקֵלו(.-ֶאת  ַהָבַֽ

 להלןֵיפורטֵבדףֵמאֵעמודֵב.519ֵ
אלאֵזהו520ֵֵ נרֵהשעווהֵשלֵימינוֵ, איננֵו 'נרֵ'

ֵובתוכוֵ ֵלשמן ֵספלון( ֵ)בזיך, ֵקיבול כלי
ְֵוָקֶצָהֵ ֵבשמן ֵטבול ֵהאחד ֵֶשָקֶצָה פתילה

ֵלהדלק ֵנועד ֵמשבעתֵהשני ֵאחד ֵכל ה.
ֵהמנורה ֵקנהֵֵנרות ֵאל ְֵמֻקָבע היה

ֵהיהֵ ֵהפתילה ֵהדלקת ֵבשעת המנורה.
ֵומשמשֵ ֵלאורכה ֵאט ֵאט ֵעולה השמן
כחומרֵבעירה,ֵבעירהֵזוֵנראיתֵכבעירתֵ
נרֵהשעווהֵשבימינו.ֵאתֵנסֵהנרֵהמערביֵ
ֵשכבוֵ ֵלאחר ...ֵ 'ֵ ֵרש'י: ֵמבהיר במנורה
ֵ]מנרֵ ֵשממנו ֵואע''פ ֵהנרות ֵכל שאר
ֵ]בערב[ֵ ֵערבית ֵלהדליק ֵמתחיל מערבי[

ֵהי ֵ]של[ֵובו ֵנרות ֵהטבת ֵ]את[ ֵמסיים ה
ֵעדותֵ ֵהמערבי[ ֵ]הנר ֵוהוא שחרית.
שהשכינהֵשורהֵבישראלֵכדכתיבֵ'ִמחּוץֵ
ֵֹאתֹוֵ ֵַיֲעֹרְך ד ֵמֹוע  ְֵבֹאֶהל ֻדת ֵָהע  ְלָפֹרֶכת

ֶעֶרבֵַעד ֹבֶקרִֵלְפנ יֵה'ֵָּתִמידֵֻחַקתֵ-ַאֲהֹרןֵמ 
ם'ֵ)ויקראֵפרקֵכדֵפסוקֵג(,ֵ יֶכַֽ ת  עֹוָלםְֵלֹדֹרַֽ

ֵש ֵבמסכת ֵב(ֵואמרינן ֵעמוד ֵכב ֵ)דף בת
ֵשהשכינהֵ ֵעולם ֵבאי ֵלכל ֵהיא 'עדות
)שם(ֵמאיֵעדות?ֵ ואמרינֵן שורהֵבישראלֵ'
ֵכמדתֵ ֵשמן ֵבה ֵשנותן ֵמערבי ֵנר זה
ֵהיהֵ ֵשממנה[ ֵ]והגם ֵוממנה חברותיה
ֵמסייםֵ ֵהיה ֵהמערבי[ ֵ]הנר ֵובה מתחיל
ואיזהוֵנרֵמערביֵלמאןֵדאמרֵ)מנחותֵדףֵ

ֵתמיד,
ֵדולקתֵ .ד ֵנשמרת ֵהייתה ֵהמערכה אש

לאֵהיוֵצריכיםֵלהביאֵעציםֵֵכהניםוה
ֵ,521חוץֵמשניֵגזיריֵעצים

בשתיֵהלחםֵֵ,522בעומרֵההייתהֵברכ .ה
ֵ.ובלחםֵהפנים

צחֵעמודֵב(ֵשבעתֵהנרותֵסדוריםֵמזרחֵ
ֵק ֵשסמוךֵומערב ֵשני ֵנר ֵמערבי ֵנר רי

ֵוֵ ֵפרק ֵ)תמיד ֵכדתנן ֵשבמזרח לראשון
ֵנרותֵ ֵשתי ֵומצא ֵאחד ֵנכנס ֵא( משנה
ֵכו'ֵ ֵדאמר ֵלמאן ֵוכו' ֵדולקות מזרחיות
ֵפניוֵ ֵאמצעיתן ֵהיו ֵנתונין ֵודרום צפון
ֵמערביֵ ֵקרוי ֵוהוא ֵמערב ֵכלפי מסובין
ושארֵהנרותֵמצדדיןֵפניהםֵכלפיֵאמצעיֵ

מּו֙לֵ-לכדכתיבֵ)במדברֵפרקֵחֵפסוקֵב(:ֵאֵֶ
ַ֣יֵַהְמנֹוָרִ֔הֵ יאירוֵנרותֵֵ-היאֵאמצעיתֵֵ-ְפנ 

'ְלַהֲעֹלָּ֥תֵ בכךֵשנאמרֵעליֵו שלֵששהֵקניםֵ:
יד'. ֖רֵָּתִמַֽ  נ 

ֵאתֵשניֵגזיריֵהעציםֵהוסיפוֵעלֵמערכת521ֵ
ֵהמזבח ֵעל ֵהייתה ֵשכבר ֵלפניֵהעצים, ,

ֵמצווה,ֵֵ–ֵהקרבתֵקרבנותֵהתמיד וזוהי
֖שֵַעלשנאמר:ֵ'ְֵוְ֠נֵָ ֶ֛ןֵא  ַ֨יֵַאֲהֹרֶ֧ןֵַהֹכה  -ְתנּוְֵבנ 

ֵַעל ִצ֖ים ֵע  ְֵוָעְרכָּּ֥ו ִַ֑ח ֵ)ויקראֵ-ַהִמְזב  ש:' ָהא ַֽ
ֵז( ֵפסוק ֵא ֵכוֵפרק ֵבדף ֵהמשנה ֵראה .
 אסתרֵשם.-עמודֵבֵובנופך

ֵשבעֵמאכילת522ֵֵ ֵכהן הברכהֵהייתהֵשכל
ֵהעומר הואֵעשיריתֵהאיפהֵקמחֵֵכזית.

ֵשצמחהֵ ֵהחדשה ֵמהתבואה שעורים,
ֵאתֵ ֵבשמן. ֵָבלּולֵ)מעורבב( באותהֵשנה,
יוםֵ קוצריםֵבמוצאֵי השעוריםֵלעומרֵהיֵו
ֵשהפיקהֵ ֵבכמות ֵפסח ֵשל ֵראשון טוב

ק'גֵלשיטת145.8ֵֵשלושֵסאיםֵשלֵקמחֵ)
ֵ ֵאו ֵביהודה ֵלשיטת74.64ֵֵהנודע ק'ג

ֵשובֵ ֵהקמח ֵניפוי ֵידי ֵעל ֵנאה(. הגר'ח
ֵקיבלוֵמכלֵושו בֵ)'בשלושֵעשרהֵנפות'(

(ֵ ֵמובחר ֵאחד ֵעישרון ֵהזו 2.488ֵהכמות
ק'גֵלשיטת4.3ֵֵק״גֵלשיטתֵהגר'חֵנאהֵאוֵ

החזו'א(.ֵביוםֵששהֵעשרֵבניסןֵהקטירוֵ
ֵבשמןֵֵ ֵהיטב ֵהבלול ֵקומץ ֵזה מעישרון
ואתֵהשארֵאכלוֵהכהנים,ֵכזיתֵלכלֵכהן,ֵֵ
והברכהֵהייתהֵֵֵשכלֵכהןֵשבעֵמאכילתֵ

 



ר-ֹנֶפְךִעםִֵֵעְנָיָנאְֵדיֹוָמאמֵ רביעיֵֵֵֵֵֵֵֵפרקֵ ֵָטַרףֵַבַקְלִפי      ֵֶאְסּת 
ֵמוֵ-דפיםֵלטֵ

ֵ

ֵ
161 

ֵעמודֵבדףֵלטֵ

ֵהצדיקֵ ֵשמעון ֵשל ֵפטירתו ֵלאחר
לסירוגיןֵבמשךֵבמקדשֵאירעוֵהניסיםֵ

ֵשנה ֵוארבעים ֵמאות לאחרֵֵ.שלוש
ֵהאחרונותֵשלֵ ֵבארבעיםֵהשנה מכן,
ֵניסיםֵ ֵכלל ֵאירעו ֵלא הבית,

ֵ.523במקדש
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ֵ ֵאסור ֵזה. ֵהתבואהֵכזית ֵמן לאכול
ֵהדגן,ֵ ֵמיני ֵמחמשת ֵאחד ֵשל החדשה

יֵקודםֵהקרבתֵמנחתֵהעומר -שנאמר:ִֵכַֽ
ֵֶאל ֵָלֶכִ֔םֵ-ָתֹבַ֣אּו ַ֣ן ֵֹנת  ֲֵאִני֙ ֲֵאֶשָּ֤ר ָהָאִֶׁ֗רץ

ֵֶאת ֵֶאת-ּוְקַצְרֶּת֖ם אֶתָּ֥ם ֵַוֲהב  ֹעֶֶ֛מרֵ-ְקִציָרִּ֑ה
ֵֶאל אִשָּ֥יתְֵקִציְרֶכ֖ם ְֵוָקִלַ֨יֵ-ר  ְֵוֶלֶח֩ם הכהן:...
אְכלִּׁ֗וֵַעד ֶעֶ֙צםֵַ֙היַֹ֣וםֵַהֶזִ֔הֵַעֵ֚דֵ-ְוַכְרֶמּ֜לֵֹלַ֣אֵֹתַֽ

ֵֶאת ֵעֹוָל֙םֵ-ֲהִבַ֣יֲאֶכִ֔ם ֵֻחַקָּ֤ת יֶכִ֑ם ֱֵאֹלה  ָקְרַב֖ן
םֵ)ויקרא,ֵפרשתֵ יֶכַֽ ת  יֶכִ֔םְֵבֹכ֖לֵֹמְשֹבַֽ ְלֹדֹרַ֣ת 
ֵבשנתֵ ֵיד(. ֵי, ֵפסוקים ֵכג ֵפרק אמור,
ֵהעומרֵ ֵמנחת ֵאת ֵהקריבו שמיטה
ֵחריש ֵבלי הֵמהתבואהֵהחדשהֵשצמחה

וזריעהֵאלאֵגדלהֵמהגרגיריםֵשנשרוֵאוֵ
ֵאלהֵ ֵ)גידולים ֵקודם ֵבקציר שהתפזרו
יֵשנהֵ נקראיםֵָסִפיַח(.ֵעלֵאףֵשגםְֵסִפיח 

ואסורֵֵשביעיתֵקדושיםֵבקדושתֵשביעית
היהֵהיתרֵמיוחדֵלהקריבֵעלֵֵ-להפסידםֵ
ֵהמזבח ֵהקֵגבי ֵממנה.ֵאת ֵשנקמץ ומץ

מצוותֵספירתֵהעומר מובאֵֵלענייֵן בימינֵו
ֵספירתֵ ֵהלכות ֵמועדים ֵיוסף בילקוט

ֵקצירתֵהעומר ֵלנו ֵאין ֵהזה ֵ"ובזמן :
העומר,ֵלכןֵאיןֵמצוותֵֵהעומרֵולאֵקרבן

ֵמדבריֵ ֵאלא ֵהזה ֵבזמן ֵהעומר ספירת
ֵזכרֵלמ ֵוכןֵהיאֵדעתֵרובֵסופרים, קדש,

הפוסקיםֵומרןֵהשלחןֵערוךֵז"ל.ֵולפיכךֵ
ֵ"לשםֵיחוד"ֵ ֵלהשמיטֵמהנוסחֵשל נכון
שלפניֵספירתֵהעומרֵאתֵהנוסח:ֵ"הרינוֵ
ֵספירתֵ ֵשל ֵעשה ֵמצות ֵלקיים באים
העומרֵכמוֵשכתובֵבתורהֵוספרתםֵלכםֵ

ֵוכו'".
ֵסוטה523ֵֵֵ ֵמסכת ֵבסוף ֵדומה, בעניין

ֵשלאֵ ֵישראל ֵעם ֵמעלות מפורטים
ֵלהלןֵהתקיי ֵשני, ֵבית ֵחורבן ֵלאחר מו

לאֵֵארבעיםֵשנהֵקודםֵחורבןֵהביתֵ
,ֵולאֵהיהֵגורלֵהשעירֵלה'ֵעולהֵבימין

ֵזהוריתֵמלבין ֵשל ֵלשון ֵולא524ֵהיה ,
ֵדלתותֵ ֵוהיו ֵדולק, ֵמערבי ֵנר היה
ֵכסימןֵ ֵמאליהן ֵנפתחות ההיכל

רבןֵעדֵשֵ-ֵלהיכנסיכוליםֵאויביםֵשה

ֵזכאי ֵבן ואמר:ֵגערֵבדלתות525ֵֵיוחנן

ֵמט:ֵ ֵדף ֵבמסכת ֵהאחרון ֵמהדף מובא
ֵיאיר ֵבן ֵפנחס ֵרבי ֵת'ר,[ אומר:ֵֵ']גמ'.

בושוֵחבריםֵובניֵחוריןֵֵ-משחרבֵבהמ'קֵ
וחפוֵראשם,ֵונדלדלוֵאנשיֵמעשה,ֵוגברוֵ
ֵדורשֵואיןֵ ֵואין ֵלשון, ֵובעלי ֵזרוע בעלי

שען?ֵעלֵמבקשֵואיןֵשואל,ֵעלֵמיֵלנוֵלה
ֵר'אֵהגדולֵאומר:ֵמיוםֵ אבינוֵשבשמים.

שרוֵחכימיאֵלמהויֵֵ-שחרבֵביתֵהמקדשֵ
ֵוחזניאֵכעמאֵ ֵוספריאֵכחזניא, כספריא,
ֵועמאֵדארעאֵ)דףֵמטֵעמודֵב(ֵ דארעא,
עלֵ ואיןֵשואלֵואיןֵמבקשֵ, אזלאֵודלדלהֵ,

 מיֵישֵלהשען?ֵעלֵאבינוֵשבשמים'.
דֵבֵמובאֵדףֵלאֵעמוֵבמסכתֵראשֵהשנה524ֵ

ֵשנהֵ ֵארבעים ֵ'...ותניא: ֵשונה: נוסח
ֵשלֵ ֵלשון ֵהיה ֵלא ֵהבית ֵשנחרב קודם

ֵזהוריתֵמלביןֵאלאֵמאדים...'.
מאהֵועשריםֵשנה:525ֵֵ חֵי זכאֵי בֵן יוחנֵן רבֵן

(ֵ ֵ)53נולדֵג'תשי'ג, ֵנפטרֵתתקל'ג ,)173ֵ.)
ֵמאהֵ ֵזכאי ֵבן ֵיוחנן ֵשלֵרבן 'כלֵשנותיו
ֵעסקֵ ֵשנה ֵארבעים ֵשנה: ועשרים

ר[,ֵארבעיםֵשנהֵלמד,ֵבפרקמטיאֵ]במסח
ֵ)ראשֵהשנה דףֵלאֵֵארבעיםֵשנהֵלימד'

ֵוהיחידֵ ֵהתנאים ֵמגדולי ֵהיה ֵב(. עמוד
מביןֵכלֵחכמיֵישראלֵשזכהֵלתוארֵ'רבן'ֵ
ֵהנשיאיםֵ ֵממשפחת ֵהיה ֵשלא למרות
)הנשיאותֵעברהֵבירושה(.ֵאחריֵהחורבןֵ
ֵשנתייםֵ ֵאו ֵשנה ֵישראל ֵנשיא שימש

ֵבתוספותֵכמובאֵבשבתֵדףֵנדֵעמודֵ ב,
ֵזכאיֵ ֵבן ֵיוחנן ֵ...רבי 'ֵ ד'הֵ'הוהֵמעשר':
ֵאוֵ ֵשנה ֵהחורבן ֵאחר ֵנשיאותו משך
ֵעמודֵאֵ ֵבמסכתֵיומאֵדףֵסו שנתים...'.
ֵזכאיֵ ֵבן ֵיוחנן ֵ'...רבי ישֵתוספותֵדומה:
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526ֵַמְבִעיתהיכלֵהיכל!ֵמפניֵמהֵאתהֵ
ֵעתידֵ ֵשסופך ֵבך ֵאני ֵיודע עצמך?
ֵבןֵ ֵזכריה ֵעליך ֵנתנבא ֵוכבר ליחרב,

ְפַתָּ֥חְֵלָבנֹ֖וןְֵדָלֶתִ֑יָךְֵוֹתאַכָּ֥לֵֵ')ִעדֹו(ֵעדואֵ
יָך ֖שֵַבֲאָרֶזַֽ ֵ(.)זכריהֵפרקֵיאֵפסוקֵאֵ'א 

ֵ
ביוםֵֵהגדולֵכהןהעשרֵפעמיםֵמזכירֵ

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

חיֵלאחרֵחורבןֵקצתֵמדתנןֵמשחרבֵביתֵ
ֵוהואֵ ֵזכאי ֵבן ֵיוחנן ֵרבי המקדשֵהתקין
ֵולכלֵ ֵגמליאל ֵרבן ֵואחריו ֵנשיא היה

ֵשנתמנהֵהפ ֵעד ֵנשיא ֵשנתים ֵהיה חות
ֵהאחרוןֵ ֵהיה ֵעזריה...'. ֵבן ֵאלעזר רבי
ֵַזַכאיֵ ֵֶבן ֵיֹוָחָנן ֵ'ַרָבן ֵ'הזוגות': ֵמן שקיבל
לֵּוִמַשָמאי'ֵ)אבותֵפרקֵבֵמשנהֵ ִהל  לֵמ  ִקב 
ֵהזוגותֵ ֵטבלת ֵג ֵנספח ֵוראה ח
ֵהחשוביםֵ ֵמתלמידיו ֵהיה והתנאים..'(.

הזקן.ֵאפשרֵלראותֵאתֵגדולתוֵֵשלֵהלל
ארבעיםֵשנהֵ בתיאורֵהמובאֵכאןֵבדף:ֵ'

ֵעולהֵ ֵגורל ֵהיה ֵלא ֵהבית ֵחורבן קודם
ֵולאֵהיהֵלשוןֵשלֵזהוריתֵמלבין,ֵ בימין,
ֵדלתותֵ ֵוהיו ֵדולק, ֵמערבי ֵנר ֵהיה ולא
ֵבהןֵ ֵשגער ֵעד ֵמאליהן, ֵנפתחות ההיכל
ֵזכהֵלראותֵארבעהֵ ֵזכאי'. ֵבן ֵיוחנן רבן

רבןֵגמליאלֵהזקןֵנשיאים:ֵהלל,ֵשמעון,ֵ
תשעֵ תיקֵן גמליאלֵהנהרגֵ. בֵן שמעוֵן ורבֵן
ֵהחורבןֵ ֵלקראת ֵישראל ֵלקיום תקנות
ֵנאמר.ֵ ֵא ֵעמוד ֵמט ֵדף ֵבסוטה ואחריו.

ֵ ֵזכאי ֵבן ֵיוחנן ֵרבן ֵזיוֵֵ-'משמת בטל
 החכמה'.

 מעוררֵאימה.526ֵ
רמב'םֵהלכותֵתפילהֵונשיאתֵכפיםֵפרק527ֵֵ

יד:ֵ'...ואומרֵאתֵהשםֵככתבוֵוהואֵהשםֵ
ה[,ֵוזהֵ-ו-ה-ה'אֵוא'וֵה'אֵ]יֵהנהגהֵמיו'ד

ֵמקום,ֵ ֵבכל ֵהאמור ֵהמפורש ֵהשם הוא
ֵוהואֵ ֵבכינויו ֵאותו ֵאומרים ובמדינה
ֵהשםֵ ֵאת ֵמזכירין ֵשאין ֵדל'ת, באל'ף
ֵומשמתֵ ֵבלבד, ֵבמקדש ֵאלא ככתבו

הצדיק הכהניםֵמלברךֵבשםֵֵשמעוֵן פסקֵו
המפורשֵאפילוֵבמקדשֵכדיֵשלאֵילמודֵ

ולאֵאותוֵאדםֵשאינוֵח שובֵושאינוֵהגוןֵ,
ֵזהֵ ֵשם ֵמלמדין ֵהראשונים ֵחכמים היו

 :527ֵאתֵהשםֵהמפורשֵכיפוריםה

ֵהראשון .א ֵבוידוי ֵפעמים על528ֵֵֵשלוש

ֵֵהפר,
ֵהשעירֵ .ב ֵעל ֵהגורל ֵאת ֵכשמניח פעם

להיותֵה הואֵאומרֵֵקרבןשעלהֵבגורלֵו
ֵ.'לה'ֵחטאת'בשםֵהמפורשֵ

529ֵעלֵהפרֵשלושֵפעמיםֵבוידויֵהשני .ג

לתלמידיהםֵובניהםֵההגוניםֵאלאֵפעםֵ
ֵלשמוֵ ֵגדולה ֵזה ֵכל ֵשנים, ֵלשבע אחת

ֵהנכבדֵוהנורא'.
הואֵעלֵֵהוידויֵהראשוןֵשלֵהכהןֵהגדול528ֵ

ֵשבטֵ ֵלכל ֵוהוקנה ֵמכספו ֵשקנה הפר
ֵזהֵהכהןֵהגדולֵמתוודהֵ ֵבוידוי הכהנים.

ֵוקדשיוֵע ֵמקדש ֵטומאת ֵעוון ֵעצמו, ל
ֵלו.ֵ ֵהודע ֵולא ֵבשוגג ֵאו ֵבמזיד שנעשו
ֵידיוֵעלֵהפרֵ בוידויֵהואֵסומךֵאתֵשתי
ומתוודהֵבשםֵהמפורשֵעלֵעוונותיוֵועלֵ

'ביתוֵ' נוסחֵוידויֵֵ-עוונותֵביתוֵ, אשתוֵ. זֵו
ֵָפַשְעִּתיֵ ֵָעִויִתי ם, ֵַהש  ֵ'ָאָנא ֵהוא: זה

יִתֵ ם,ֵַכֶפרֵָחָטאִתיְֵלָפֶניָךֲֵאִניֵּוב  י.ֵָאָנאֵַהש 
ֵֶשָעִויִתיֵ ְֵוַלֲחָטִאים, ְֵוַלְפָשִעים ֵָלֲעֹונֹות ָנא
יִתי,ֵ ֵּוב  ֲֵאִני ְֵלָפֶניָך ְֵוֶשָחָטאִתי ְוֶשָפַשְעִּתי
ַכָכתּובְֵבתֹוַרתֵמֶשהֵַעְבֶדָך:ֵ'ִכיֵַביֹוםֵַהֶזהֵ
יֶכםֵ רֵֶאְתֶכםִֵמֹכלֵַחֹטאת  יֶכםְֵלַטה  רֲֵעל  ְיַכפ 

ןֵעֹוִניןֵַאֲחָריו:ֵ'ָברּוְךֵלִֵ ְֵוה  ִֵּתְטָהרּו', ְפנ יֵה'
ֵ)לעילֵדףֵ ְֵלעֹוָלםֵָוֶעד' םְֵכבֹודֵַמְלכּותֹו ש 

ֵלהֵעמודֵבֵבמשנה(.
חוזרֵאלֵפרו,ֵֵלוידויֵהשניֵהכהןֵהגדול529ֵ

ֵבשםֵ ֵומתוודה ֵידיו ֵבשתי ֵעליו סומך
ֵביתוֵ ֵעוונות ֵועל ֵעוונותיו ֵעל המפורש

ֵהכה ֵכפרה.ֵואחיו ֵעליהם ֵומבקש נים
ֵהראשון ֵהזכירֵבוידוי ֵלא ֵהגדול ֵהכהן ,

ֵראויֵ ֵשלא ֵמשום ֵהכהנים ֵאחיו את
לעשותֵזאתֵכשהואֵעדייןֵנושאֵעוונות,ֵ
ֵהשני ֵבוידוי ֵעתה, ֵהואֵעושהֵזאת, ֵלכן
ֵ'ָאָנאֵ ֵזהֵהוא: ֵוידוי ֵנוסח ֵזכאי. כשהוא

ֵפֵָ ֵָעִויִתי ם, ֲֵאִניֵַהש  ְֵלָפֶניָך ֵָחָטאִתי ַשְעִּתי
ם,ֵ יִתיֵּוְבנ יֵַאֲהֹרןֵַעםְֵקדֹוֶשיָך.ֵָאָנאֵַהש  ּוב 
ְֵוַלֲחָטִאים,ֵ ְֵוַלְפָשִעים ֵָלֲעֹונֹות ֵָנא ַכֶפר
ֲֵאִניֵ ְֵלָפֶניָך ְֵוֶשָחָטאִתי ְֵוֶשָפַשְעִּתי ֶשָעִויִתי
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ֵהשעירֵש .ד ֵעל ֵבוידוי ֵפעמים לוש

 .530המשתלח

ֵ
ֵ ֵֵהגדולֵכהןהקול ֵה''כשאמר ֵ,'אנא

קולֵציריֵדלתותֵההיכלֵוריחֵהקטורתֵ
ֵלמרחקים.הגיעוֵ

ֵדףֵמֵעמודֵאֵ

ֵֵ ֵסדר ֵיום מוגדרֵֵכיפוריםהעבודת

531ֵבתורהֵכ'חוקה' ֵלשנותֵ, ֵאין ולכן

ֵֵ.כיפוריםהאתֵסדרֵהעבודהֵביוםֵ
ֵ

ֵה ֵיום ֵעבודת ֵ,532ֵכיפוריםבסדר
ֵלעבודתֵ ֵקודמת ֵהפר עבודת

ֵעבודתֵהשעיר ֵאת ֵהקדים ֵואם ,
השעירֵלעבודתֵהפרֵעבודהֵזוֵפסולהֵ

ֵֵ.לחזורֵולעשותהֵבסדרֵהנכוןוחובהֵ

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ֵַכָכתּו ְֵקדֹוֶשָך, ֵַעם ֵַאֲהֹרן ֵּוְבנ י יִתי בֵּוב 
רֵ ְֵיַכפ  ֵַהֶזה ֵַביֹום ֵ'ִכי ֵַעְבֶדָך ֵמֶשה ְבתֹוַרת
יֵ יֶכםִֵלְפנ  רֵֶאְתֶכםִֵמֹכלֵַחֹטאת  יֶכםְֵלַטה  ֲעל 
םֵ ֵש  ֵ'ָברּוְך ֵַאֲחָריו: ֵעֹוִנין ן ְֵוה  ִֵּתְטָהרּו'. ה'

ְֵכבֹודֵַמְלכּותֹוְֵלעֹוָלםֵָוֶעד'.
ֵהגדול530ֵֵ ֵהכהן ֵזה ֵבשםֵֵבוידוי מתוודה

ֵומתפללֵ ֵישראל ֵעוונות ֵעל המפורש
ֵהמשתלחֵ ֵבשעיר ֵהכפרה לכפרתם.
ֵשילוחוֵ ֵלפני ֵזה ֵוידוי ֵבאמירת נעשית

נעשיתֵלעזאזלֵואילוֵהכפרהֵבשעירֵלה'ֵ
)ראהֵדףֵסוֵעמודֵאֵעדֵדףֵֵבזריקתֵדמו
ֵ''ָאָנאֵסחֵעמודֵב( ֵזהֵהוא: ֵנוסחֵוידוי .

ֵבֵ  ֵַעְמָך ְֵלָפֶניָך ֵָחְטאּו ֵָפְשעּו ֵָעוּו ם, יתֵַהש 
ֵָלֲעֹונֹותֵ ֵָנא ֵַכֶפר ם, ֵַבש  ֵָאָנא ל. ִיְשָרא 
ְֵוֶשָפְשעּוֵ ֵֶשָעוּו ְֵוַלֲחָטִאים, ְוַלְפָשִעים
ֵַכָכתּובֵ ל, יתִֵיְשָרא  ְֵלָפֶניָךֵַעְמָךֵב  ְוֶשָחְטאּו
ֵַביֹוםֵַהֶזהֵ ֵ'ִכי ֵל אֹמר ֵַעְבֶדָך ְבתֹוַרתֵמֶשה

רֵֶאְתכֵֶ יֶכםְֵלַטה  רֲֵעל  יֶכםְֵיַכפ  םִֵמֹכלֵַחֹטאת 
ִֵלְפנ יֵה'ִֵּתְטָהרּו''.

'חוקה'ֵהיאֵמצווהֵשלאֵמחפשיםֵטעם531ֵֵ
ֵ ֵככתבהֵֵ-לנתינתה ֵלקיימה וחובה

ֵדףֵמֵעמודֵבֵ

ֵנאמרֵבספרֵויקראֵפרקֵטזֵפסוקֵי:
ִ֔לֵ' ַהגֹוָרלֵַ֙לֲעָזאז  ְוַהָּׂשִעִׁ֗ירֲֵאֶשרֵָ֩עָלַ֨הֵָעָלָּ֤יֵו

ַמד עֳּ ַ֣רֵָעָלִ֑יוְֵלַשַלָּ֥חֵ-ָיַֽ ָּ֥יְֵיהָו֖הְֵלַכפ  ַחֶ֛יִֵלְפנ 
ָרה ֵַהִמְדָבַֽ ֖ל ֵַלֲעָזאז  מהמיליםֵֵ-ֵ'ֹאתֶֹ֛ו

ַמד עֳּ ֵלומדיםֵשחייבֵלהיותֵשעירֵ-ָיַֽ ַחֶ֛י
ֵו ֵבחיים, ֵזקוקֵ'לעזאזל ֵיהיה ֵמתי עד

ֵשלֵ ֵדמו ֵמתן ֵשעת ֵעד ֵחי? לעמוד
ֵשמעוןֵ ֵרבי ֵיהודה, ֵרבי ֵדברי חבירו

ֵ.ֵ'אומרֵעדֵשעתֵוידויֵדברים
ֵ

ֵֵ ֵנעשיתֵהכפרה ֵהמשתלח בשעיר
ֵעליו ֵהוידוי ֵֵבאמירת ֵידי ֵכהןהעל

עירֵובשֵ-לפניֵשילוחוֵלעזאזלֵֵהגדול
ֵ הכפרהֵנעשיתֵבזריקתֵֵ,הנשחטלה',
ֵדמו.

ֵ

ֵשמ  ֵבשעה אתֵֵהגדולֵכהןהעלה

ֵשעירֵ ֵכמו: ֵכלל, ֵהרהור ֵבלי וכלשונה
ֵפרהֵ ֵחזיר, ֵאכילת ֵאיסור המשתלח,

ועודֵ)ראהֵֵ,ֵאיסורֵלבישתֵַשַעְטנ זאדומה
ֵלהלןֵדףֵסזֵעמודֵב(.

ֵתחילתֵהעבודותֵהמיוחדותֵליום532ֵֵ לפני
ֵהגדולֵהכיפורים ֵהכהן ֵכלֵֵעשה את

ֵ'...ופושטֵ ֵיום': ֵבכל ֵהנעשות העבודות
ומקדשֵֵבגדיֵחולֵוטובלֵולובשֵבגדיֵזהב

ֵו ֵורגליו, ֵשניםֵידיו ֵרוב ֵבתמיד שוחט
ומניחֵאחרֵלגמורֵהשחיטה,ֵומקבלֵהדםֵ

ואחרֵכךֵנכנסֵֵוזורקוֵעלֵהמזבח כמצותוֵ,
ֵומטיבֵ ֵשחר ֵשל ֵקטורת ֵומקטיר להיכל
ֵהתמיד ֵאיברי ֵומקטיר ֵהנרות, ֵאת
והחביתיןֵוהנסכיםֵככלֵסדרֵהתמידֵשלֵ
ֵיוםֵ ֵעבודת ֵהלכות ֵ)רמב'ם ֵיום...' כל

ֵמכןֵֵהכיפורים ֵולאחר ֵא(, ֵהלכה ֵד פרק
ֵליוםֵ ֵהמיוחדות ֵבעבודות התחיל
הכיפורים.ֵראהֵ'טבלתֵסדרֵעבודותֵיוםֵ

 'ֵבסוףֵפרקֵשביעיֵלהלן.הכיפורים
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שעיריֵֵעומדיםֵהגורלותֵמהקלפי שנֵי
ֵמשמאלו. ֵואחד ֵמימינו ֵאחד ֵהעזים

ֵשאלוהו: ֵעקיבא ֵרבי ֵהאםֵתלמידי
ֵ ֵאתֵֵכהןלמותר ֵלהחליף הגדול

ֵביןֵ ֵהגורלות ֵואת ֵהשעירים מקומות
כאשרֵלאֵעלהֵבידֵימיןֵגורלֵֵהידיים

ֵ םהשעיר ֵֵ?533ַלש  ֵזו ֵשאלה השיבֵעל
ֵ ֵעקיבא:להם ֵבכךֵֵרבי ֵאין באמת

ֵאסורֵ ֵאבל ֵכלשהו ֵדין ֵעל עבירה
ֵ ֵעלול ֵהדבר ֵכי ֵזאת לתתֵלעשות

ֵתקנותֵ ֵעל ֵלהלעיז ֵפה פתחון

ֵֵ.534חכמים

ֵדףֵמאֵעמודֵאֵ
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לאֵמשנהֵאתֵֵבהחלפהֵכזוֵהכהןֵהגדול533ֵ 
שעלהֵבגורלםֵבקלפי,ֵ גורלֵהשעיריםֵכפֵי
ֵלהיותֵמימינוֵ אלאֵרקֵגורםֵלשעירֵלה'

ֵ ֵלהיותֵמשמאלו ֵלעזאזל דברֵֵ–ולשעיר
ובכלֵזאתֵאיןֵדברֵֵ–המשמחֵאתֵהעםֵ

זהֵרצויֵכיֵישֵבכךֵשינויֵמתקנתֵחכמיםֵ
 המקורית.ֵ

ֵשהאמינוֵראשיֵהמלעיזיםֵהיוֵהצדוקים534ֵ
ֵרהֵשבכתבֵולאֵבתקנותֵחכמים.רקֵבתו

נאמרֵבמסכתֵסנהדריןֵדףֵפוֵעמודֵא:535ֵֵ
ֵרביֵ ֵמתניתין ֵסתם ֵיוחנן: ֵרבי 'דאמר

ֵסתםֵמאיר ֵנחמיה, ֵסתםֵּתֹוֶסְפָּתאֵרבי ,
ספראֵרביֵיהודה,ֵסתםֵספריֵרביֵשמעון,ֵ

ֵוכולהוֵאליבאֵדרביֵעקיבא'.ֵ
ֵאוסףֵ ֵשהינה ֵהמשנה, ֵהיא 'מתניתין',

ֵשנאספוֵ-התורהֵשבעלההלכותֵשלֵ פה,
ֵרביֵ ֵבידי ֵונערכו ֵשונים ֵַתנאים ֵידי על

ֵהנשיא ֵֵיהודה ֵמשנה' ֵסדרי ֵ-ל'שישה
ֵ ֵג'תתק'ס, ֵ)3960ֵבשנת 200ֵלבריאה

ֵ'חתימתֵ ֵנקרא ֵזה ֵאירוע למניינם(.
ֵהמשנה'.

ֵברייתותֵ ֵאוסף ֵשל ֵשמו ֵהוא ּתֹוֶסְפָּתא
ֵונאספוֵ ֵלמשנה ֵמחוץ ֵשנותרו והלכות

ֵחתימתֵלקו ֵשלאחר ֵבדור ֵמיוחד בץ
ֵ.המשנה

הואִֵֵסְפָראֵ–ֵ'יהודהֵרביִסְפָראֵסתםֵ'
עםֵדרשותֵעלֵספרֵַהָבָרְיתֹותֵאוסףֵכלֵ

ֵדעהֵ מיֵבספראֵמפורשֵֵשלאויקרא.
עלֵהיאֵדעהֵשנאמרהֵ(ֵ'סתם'אמרהֵ)

ֵ.535יהודהֵרביֵידי
ֵ
ֵהשעירֵֵ ֵומי ֵלה' ֵהשעיר ֵיהא מי

ההגרלהֵֵהמשתלח נקבעֵאךֵורקֵבזמֵן
לקיחתֵהשעיריםֵ-בקלפֵי לאֵֵ,לאֵבזמֵן
ֵ ֵובזמן ֵלה' ֵהשעיר ֵבזמןֵהקרבת לא

ֵ.ֵשילוחֵהשניֵלעזאזל
ֵ

ֵקרבן537ֵיםהחייב536ֵאוֵיחידהֵדעלֵיחי

ֵ'קןֵ,עוף ֵשתיֵֵֵ-538ֵ'להביא שהוא

הואֵשמוֵשלֵאוסףֵכלֵהברייתותֵעםֵ'ִסְפָרא 'ֵ
ֵהלכהֵעלֵספרֵויקראֵונקראֵגםֵ מדרשי
'תורתֵכהנים'.ֵנתחברֵבתקופתֵהתנאיםֵ

ֵ ֵג'תשס'ב, ֵהעולם3762ֵֵבשנת לבריאת
ֵ)במאהֵהשנייהֵלמניינם(.ֵ

י הלכהֵלספריםֵ'ֵהואֵשמםֵשלֵמדרשיֵ'ִסְפר 
ֵהםֵ ֵאף ֵשנתחברו ֵודברים, במדבר

ֵ 3762ֵבתקופתֵהתנאיםֵבשנתֵג'תשס'ב,
ֵלבריאתֵהעולם.

ֵמורהֵעלֵכךֵשלאֵנאמרֵשםֵ המילהֵ'סתם'
ֵאתֵ ֵאו ֵהמשנה ֵאת ֵשאמר התנא

ֵהברייתא.ֵ
קרבנותֵמןֵהעופותֵמובאיםֵרקֵעלֵידי536ֵֵ

ֵיבֵ ֵדף ֵשבועות ֵבמסכת ֵנאמר יחידים.
ֵבצבור ֵעוף ֵעולת ֵ'...ואין ֵב: '.ֵעמוד

העופותֵהםֵמשניֵסוגיםֵבלבד:ֵתוריםֵאוֵ
ֵבניֵיונה.

שני537ֵ הבאֵמרצוןֵולאֵחובהֵ, נדבהֵ, ֵבקרבֵן
 העופותֵמוקרביםֵעולה.

״,ֵשהואֵזוגֵתוריםֵאוֵזוגֵבניֵיונהֵה״קן538ֵ
ֵקרבן ֵבתור ֵלבוא ֵבתורֵֵיכול ֵאו חובה

קרבןֵנדבה.ֵבקרבןֵחובהֵאחדֵמהעופותֵ
ֵע ֵנדבהֵהואֵהחטאתֵוהשני ֵבקרבן ולה,

ֵשחייבֵ ֵמי ֵעולה. ֵמוקרבים ֵהעופות שני
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ֵיונה ֵבני ֵשני ֵאו 539ֵתורים האחדֵֵ:
לעולהֵ. במקרהֵאומנםֵ,לחטאתֵוהשנֵי

ֵיהאֵֵ,זה ֵומי ֵעולה ֵיהא ֵמי הקביעה
ֵלקיחתֵֵ,חטאת ֵבזמן ֵרק נעשית

ֵ ֵבזמן ֵאו ֵידיֵהקרבתםהעופות ֵעל
אותןֵכהןה אֵךהמקריֵב במקרהֵזהֵֵ, איֵן

ֵ ֵהשעירים ֵעל ֵשעלֵללמד משום
ֵֵהשעירים ֵבמפורשֵנאמר בתורה

ֵלה' ֵמי ֵהקובע ֵהוא ומיֵֵ.שהגורל

ֵ.540לעזאזל

ֵ

ֵדףֵמאֵעמודֵב

שלֵ  הכלכלֵי התורהֵמתחשבתֵבמצבֵו
:ֵהעשירֵמביאֵכבשהֵהמקריבֵחטאת

,ֵהעניֵמביאֵשתי541ֵתֵעיזיםאוֵשעיר
ֵמאודֵֵתורים ֵוהעני ֵיונה ֵבני ֵשני או

ֵֵסולת.מביאֵעשיריתֵהאיפהֵ

ֵמשנה:
ְֵזהֹוִרית ֵֶשל ֵָלשֹון יתֵֵָקַשר ֵב  ְֵכֶנֶגד ְֵוֶהֱעִמידֹו ַח ֵַהִמְשַּתל  ֵָשִעיר ְבֹראש

יתְֵשִחיָטתֹו.ֵ ִֵשלּוחֹו,ְֵוַלִנְשָחטְֵכֶנֶגדֵב 
יֵָיָדיוֵָעָליוֵּוִמְתַוֶדה.ֵ ְךְֵשּת  ֶצלֵָפרֹוְֵשִנָיה,ְֵוסֹומ  ֵָבאֵלֹוֵא 

ר:ֵ ָעִויִתיֵָפַשְעִּתי'ְוָכְךֵָהָיהֵאֹומ  םֵ, יֵֵָאָנאֵַהש  ּוְבנ  יִתֵי ָחָטאִתיְֵלָפֶניָךֲֵאִניֵּוב 
ם,ֵַכֶפרֵָנאֵָלֲעֹונֹותְֵוַלְפָשִעיםְֵוַלֲחָטִאים,ֵ ַאֲהֹרןֵַעםְֵקדֹוֶשיָך.ֵָאָנאֵַהש 
יֵַאֲהֹרןֵַעםְֵקדֹוֶשָך,ֵ יִתיֵּוְבנ  ְוֶשָחָטאִתיְֵלָפֶניָךֲֵאִניֵּוב  ֶשָעִויִתיְֵוֶשָפַשְעִּתֵי

רֵֶאְתֶכםֵַכָכתּובְֵבתֹורֵַ יֶכםְֵלַטה  רֲֵעל  תֵמֶשהֵַעְבֶדָך:ֵ'ִכיֵַביֹוםֵַהֶזהְֵיַכפ 
יֵ יֶכםִֵלְפנ  ִֵֵּתְטָהרּו'ֵה'ִמֹכלֵַחֹטאת  ֵעֹוִניןֵַאֲחָריו: ן םְֵכבֹודֵ'ְוה  ָברּוְךֵש 
ֵ.'ַמְלכּותֹוְֵלעֹוָלםֵָוֶעד

ֵֵכהןהלאחרֵש ֵֶשלֵהגדולֵקשר ָלשֹון

542ְֵזהֹוִרית ֵאחת שעירֵהֵצוארסביב
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העופותֵ חייבֵלהביאֵאתֵשנֵי להקריבֵ״קןֵ'
ֵבניֵ ֵשני ֵאו ֵתורים ֵשני ֵאו ֵמין: מאותו
יונה.ֵהחייביםֵלהביאֵ'קןֵחובה'ֵהם:ֵא.ֵ
יולדתֵב.ֵמצורעֵֵג.ֵזבֵד.ֵזבהֵה.ֵנזירֵו.ֵ
ֵעלֵ ֵהעובר ֵז. ֵשבועתֵהעדות ֵעל העובר

ֵ ֵעל ֵהעובר ֵח. ֵביטוי טומאתֵשבועת
ֵמקדשֵוקדשיו.

התוריםֵקרביםֵרקֵכשהםֵגדולים,ֵובני539ֵֵ
ֵ)ראהֵ ֵקטנים ֵכשהם ֵרק ֵקרבים יונה

ֵב(.ֵ-מסכתֵחוליןֵדףֵכבֵעמודיםֵא
ֵֶאת540ֵֵ ֵַאֲהֹרן֙ ֵָעָלָּ֥הֵ-'ְוִהְקִרָּ֤יב ֲֵאֶשַ֨ר ַהָּׂשִעִ֔יר

את: ֵַחָטַֽ ְֵוָעָש֖הּו ֵלה' ֵַהגֹוָר֖ל ְוַהָּׂשִעִׁ֗ירֵֵָעָלֶ֛יו
ַמד עֳּ ֵָיַֽ ִ֔ל ֵַלֲעָזאז  ֵַהגֹוָרל֙ ֵָעָלָּ֤יו ֵָעָלַ֨ה ַחֶ֛יֵ-ֲאֶשר֩

ֵ,543בראשֵהשעירֵהמשתלחאחתֵוֵלה'
המשתלחֵמולֵהואֵהעמידֵאתֵהשעירֵ

֖לֵ ֵַלֲעָזאז  ֵֹאתֶֹ֛ו ְֵלַשַלָּ֥ח ֵָעָלִ֑יו ַ֣ר ְֵלַכפ  ֵה' ָּ֥י ִלְפנ 
ֵ ֵ)ויקרא ָרה' ֵטַהִמְדָבַֽ ֵפסוקים ֵטז י(.ֵ-פרק

הלימודֵהמובאֵבעמודֵזהֵמובאֵבהרחבהֵ
ֵ ְֵכריתֹות ֵ)או תֹות ֵָכר  ֵבמסכת ולאֵֵ–גם

ֵאֵ ֵעמוד ֵכח ֵבדף ְֵכִריתּות( ֵלהגות נכון
ֵקרבן ֵשהמביא ֵשם ֵהואֵֵומובא מהעוף

ֵהקובעֵאםֵלהקריבֵתוריםֵאוֵבניֵיונה.
ֵזכר541ֵֵֵ ֵבין ֵהמבדילים ֵמהשמות בשונה

ֵכ ֵבכבשים: ֵאצלֵלנקבה ֵוכבשה, בש
ָהִעִזיםֵההבדלהֵאחרת:ְֵשִעירִֵעִזיםֵהואֵ

 הזכרֵוְשִעירתִֵעִזיםֵהיאֵנקבתֵהעז.
ֵהיאֵרצועתֵצמרֵאדומה.ְֵזהֹוִרית542ֵ
הזהורית543ֵ במיקוםֵשונהֵעלֵקשירתֵלשוֵן ,ֵ
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ֵניקנור ֵעתידֵשֵשער ֵהשעיר דרכו
ֵ.לצאתֵאלֵמקוםֵשילוחו

ֵ

ֵהזהוריתֵֵ ֵלשונות ֵקשירת לאחר
ֵֵלשעירים ֵשלוֵֵכהןההלך ֵהפר אל

ֵֵ.לוידויֵהשני
ֵ

בשתיֵֵהגדולֵכהןהסמךֵֵבוידויֵהשניֵ
התוודהֵבשםֵהמפורשֵוֵידיוֵעלֵהפר

ֵעלֵ ֵביתו, ֵעוונות ֵעל ֵעוונותיו, על
,ֵעלֵעווןֵטומאתֵכהניםעוונותֵאחיוֵה

במזידֵֵעלֵאלהֵשנעשוֵויקדשמקדשֵו
ֵֵועלֵאלהֵשנעשוֵבשוגג.

ֵ

יצחקֵהתנאֵ לשונותֵרבֵי ֵידעֵשישֵשתֵי
ֵזהורית: ֵֵשל ֵפרהלשון ֵשל 544ֵאחת

שעירלשוֵןו וכןֵֵ,545המשתלחֵאחתֵשֵל

ֵשֵידע ֵשיעורלשון ֵצריכה 546ֵֵאחת

ֵו ֵשיעורלשון ֵצריכה ֵאינה ֵ-547ֵֵאחת
ומיֵֵאךֵלאֵידעֵמיֵמהןֵצריכהֵשיעור

ֵלא.
ֵ

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ֵביןֵ ֵזיהוי ֵמבטיחה ֵמהשעירים, ֵאחד כל
ֵלה ֵבגורל ֵשעלה ֵהשעירֵהשעיר ֵלבין '

ִֵשְמָשה,ֵ ֵבנוסף ֵלעזאזל. ֵבגורלו שעלה
ֵהשעירֵ ֵשל ֵהזהורית ֵלשון בהמשך,
ֵה'ֵ ֵמחל ֵאם ֵולסימן ֵלאות המשתלח

ֵלעוונותֵהעם.
הכוונהֵללשוןֵהזהוריתֵֵ-'לשוןֵשלֵפרהֵ'544ֵ

 שהיוֵזורקיםֵלאפרֵהפרהֵהאדומה.
לפניֵשילוחוֵשלֵהשעירֵלעזאזלֵחולקה545ֵֵ

ֵהזהורית ֵצוארוֵֵלשון ֵעל שהייתה
ֵקרניוֵ ֵבין ֵנקשר ֵהאחד ֵחלקה לשניים:
והאחרֵנקשרֵלסלעֵכדיֵשהעםֵיראוֵאםֵ
ֵקיבלֵ ֵשה' ֵוידעו ֵללבן ֵצבעה נהפך
סליחתםֵוכיפרֵלהםֵ)ראהֵבדףֵסזֵעמודֵ
א(.ֵלשוןֵשלֵזהורית,ֵעליהֵלאֵמדברֵרביֵ
ֵשלֵ ֵמטהרתו ֵכחלק ֵשימשה יצחק,
ֵהציפורֵ ֵבדם ֵאותה ֵכשטבלו המצורע

ֵיוחנן,ֵרבֵ ֵרבי ֵבשם ֵמביא, ֵדימי
ֵ ֵלשונות ֵמשקל ֵעל :ֵזהוריתמחלוקת

,ֵאחתֵשלֵפרה,ֵשלשֵלשונותֵשמעתי'
ואחתֵשלֵשעירֵהמשתלח,ֵואחתֵשלֵ
מצורע.ֵאחתֵמשקלֵעשרהֵזוז,ֵואחתֵ
ואחתֵמשקלֵשקל,ֵ משקלֵשניֵסלעיםֵ,

ֵ.'ואיןֵליֵלפרש

ֵדףֵמבֵעמודֵא

טֵ ֵַהַמְמִעי ְֵוֶאָחד ֵַהַמְרֶבה ֵ–548ֵֵֶאָחד
ֵבביטויֵ ֵבהשאלה ֵמשתמשת הגמרא
ֵלזכרוןֵ ֵסימן ֵלנו ֵשישמש ֵכדי זה,
ֵשהמחלוקתֵעלֵמשקלֵלשוןֵהזהורית

ֵשתיֵֵשלֵהפרהֵהאדומה היאֵרקֵבין
ֵ'ַהַמְרֶבה', נוקטתֵבמחירֵֵדעות:ֵאחת,

ֵוהדעהֵ ֵזוז(, ֵ)עשרה ֵביותר הגבוה
ֵבמחירֵ ֵנוקטת ,ֵ ֵ'ַהַמְמִעיט' השנייה,

ֵ ֵ)שקל(. ֵביותר המוקרבֵֵקרבןהנמוך
לפיֵכוונתֵֵ-לה'ֵמתקבלֵלרצוןֵלפניֵה'ֵ

ֵערךֵ ֵלפי ֵולא ֵהאדם ֵשל ליבו

ֵ.549קרבןה

 השחוטה.
ֵ.ידהֵהכרחיתֵלהכשרֵלשוןֵהזהוריתמ546ֵ
 וכשרהֵבכלֵמידהֵשתהא.547ֵ
ֵבמשנה548ֵֵֵ ֵיא ֵמשנה ֵיג ֵמפרק המובא

ֵמנחות.
שלאֵבהשאלהֵאנוֵלומדיםֵעלֵהביטוי549ֵֵ

כשהואֵמובאֵבשלמותוֵמהמשנה:ֵ'ֶנֱאַמרֵ
יַחִֵניֹחַח',ֵּוְבעֹוַלתֵ הֵר  ָמהֵ'ִאש  ְבעֹוַלתֵַהְבה 
הֵ ֵ'ִאש  ֵּוַבִמְנָחה ִֵניֹחַח', יַח ֵר  ה ֵ'ִאש  ָהעֹוף

יַחִֵניֹחַח'ֵ ד,ֵֶשֶאָחדֵַהַמְרֶבהְֵוֶאָחדֵֵ-ר  ְלַלמ 
ֵּוִבְלבֵַ ֵַדְעּתֹוֵַהַמְמִעיט, ֵֶאת ֵָאָדם ן ֵֶשְיַכּו  ד

ֵשקרבןֵ ֵמלמדת ֵזו ֵמשנה ַלָשָמִים:'
לפיֵֵ-המוקרבֵלה'ֵמתקבלֵלרצוןֵלפניֵה'ֵ

ֵערךֵ ֵלפי ֵולא ֵהאדם ֵשל ֵליבו כוונת
ֵסוגיֵ ֵשלושה ֵמפרטת ֵהמשנה הקרבן:
ֵשונהֵ ֵהכספית ֵשעלותן קרבנות
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ֵקיסיֵ ֵבר ֵבבליֵרביא ֵאמורא ֵ,היה
ביוםֵֵ,בדורֵהששי אמרשנפטֵר רביֵֵבֵו

ֵמדיפת שהמחלוקתֵֵרבינאלֵיירמיה
ֵחלפתאֵ ֵבן ֵשמעון ֵרבי ֵבין במשנה

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

יַחֵֵ-משמעותיתֵ הֵר  אךֵכולןֵבמעלתֵ"'ִאש 
במסכתֵאחרֵֵנוסחישִֵניֹחַח'.ֵלמשנהֵזוֵ
סוףֵפרקֵֵי עשרון'ֵ,ֵ-מנחותֵ, עלֵי בדףֵ'הרֵי

ֵא ֵעמוד ֵהוא:ֵקי ֵהמשנה ֵלשון ֵשם ,
לומרֵלך:ֵאחדֵהמרבהֵואחדֵהממעיטֵ...'

ֵלשמים ֵלבו ַדְעּתֹוֵ'...ולאֵֵ'ובלבדֵשיכוין
ֵאומרת:ֵַלָשָמִים ֵזו ֵמשנה ֵעל ֵהגמרא ֵ .'

לאֵלרצוניֵאתםֵזובחיםֵאלאֵלרצונכםֵ'...
לרצונכםֵתזבחהו.ֵֵאתםֵזובחים,ֵשנאמר:

ֵלרצונכםֵ–דברֵאחר:ֵלרצונכםֵתזבחהוֵ
ֵֵ)ויקראֵפרקֵיטֵפסוקֵה(]כמאמרֵהפסוקֵ

ְרֹצְנֶכ֖םֵ ִֵלַֽ ֵַליֹקָוִ֑ק ְֵשָלִמ֖ים ֵֶזַָּ֥בח ִֵתְזְבחֶּ֛ו ְוִכֶ֧י
הּו ֵכדבעאֵֵ[ִּתְזָבֻחַֽ ֵזבחו; ֵלדעתכם זבחו,

מיניהֵשמואלֵמרבֵהונא:ֵמניןֵלמתעסקֵ
ֵנתכויןֵ] ֵולא ֵהקדשים ֵאת השוחט

הֵאלאֵכמתעסק,ֵהריֵאלוֵפסוליןֵלשחיט
ֵלשחיטה ֵשיתכוין ֵהלכותֵֵעד רמב"ם

ֵג( ֵהלכה ֵא ֵפרק ֵהמוקדשין ֵֵ[ֵפסולי
ושחטֵאתֵ בקדשיםֵשהואֵפסול?ֵשנאמרֵ:

ֵשתהאֵשחיטה ֵהבקר, ֵבקר;ֵֵבן לשםֵבן
אמרֵלו:ֵזוֵבידינוֵהוא,ֵלעכבֵמנין?ֵת"ל:ֵ

ֵזבחו ֵלדעתכם ֵתזבחהו, גםֵ'.לרצונכם
ֵעםֵ ֵשיחד ֵמוצאים ֵאנו ֵהנביאים אצל
הבאתֵהקרבןֵצריךֵגםֵאתֵעבודתֵהלב,ֵ
ֵהקבלהֵ ֵואת ֵהחרטה ֵאת ֵהתשובה, את

ֵ ֵ'ֵֵשמואלֵלעתיד. הנביאֵאומרֵלשאול:
ה'ְֵבֹעלַֹ֣ותֵּוְזָבִחִ֔יםֵ ֶָּ֤פץֵַלַֽ ִׁ֗לֵַהח  ַוֹיַ֣אֶמרְֵשמּוא 

ִֵמֶזַ֣ ְֵשֹמַ֙ע֙ ָּ֤ה ִֵהנ  ְֵיהָוִ֑ה ְֵבקַֹ֣ול ַבחֵטִֹ֔ובִֵכְשֹמַ֖ע
ֵפרקֵ ֵא' ֵ)שמואל ים' יִלַֽ ֵא  ֶָּ֥לב ח  ֵמ  ְלַהְקִש֖יב

פסוקֵכב(ֵ. 'ָלָמהֵטֵו אומרֵ: ֹרב-ישעיהֵו -ִלֵָּ֤י
יִל֖יםֵ יֶכ֙םֵֹיאַמַ֣רְֵיהָוִ֔הֵָשַבְֶ֛עִּתיֵֹעלָֹּ֥ותֵא  ִזְבח 
ֵּוְכָבִשֶ֛יםֵ ֵָפִרֶ֧ים ְֵוַדַ֨ם ְֵמִריִאִ֑ים ֶַ֣לב ְוח 

ְצִּתי:'ֵ)פרקֵאֵפסוקֵי ֵא(.ְֵוַעּתּוִד֖יםֵֹלָּ֥אֵָחָפַֽ
ְֵוֹלא ֵָחַפְ֖צִּתי ֵֶחֶָּ֥סד ֵ'ִכֶ֛י ֵאומר: ָזִַ֑בחֵ-הושע

ֵו(.ֵ ֵפסוק ֵו ֵ)פרק ֹות' ֹעלַֽ ֵמ  ֱֵאֹלִה֖ים ְֵוַדַָּ֥עת
ֵֹלא |ֵ ֵ'ִכָּ֤י ֵנאמר: ֵֶזַַ֣בחֵ-בתהילים ַתְחֹפַ֣ץ

ה: ִָ֑נהֵ֝עֹוָלִׁ֗הֵֹלַ֣אִֵתְרֶצַֽ ַ֣יֱֵאֹלִהיםֵ֮רּ֪וַחְֵֵוֶאּת  ְבח  ִזַֽ
ב ה'ִֵנְשָבָּ֥רְֵוִנְדֶכִ֑הֱֵאֹ֝לִהִׁ֗-ִנְשָבָָּ֫רָּ֥הֵל  יםֵֹלַ֣אִֵתְבֶזַֽ

ֵלשוןֵהזהוריתמשקלֵעלֵלחכמיםֵהיאֵ
ֵֵשלֵהשעירֵהמשתלח משקלֵולאֵעל

ֵאדומה ֵפרה ֵשל ֵהזהורית ֵ,550לשון

וכדיֵלזכורֵשמחלוקתםֵהייתהֵבשעירֵ

ֵנאֵפסוקיםֵיח ֵביןֵ-)פרק ֵהקשר ֵעל יט(.
ֵטובים ֵלמעשים ֵמוצאיםֵֵהקרבנות אנו

ֵ'פעםֵ ֵד: ֵפרק ֵנתן ֵדרבי ֵאבות במסכת
ֵיוצאֵ ֵזכאי ֵבן ֵיוחנן ֵרבן ֵהיה אחת
ֵיהושעֵהולךֵאחריוֵ מירושליםֵוהיהֵרבי
ֵוראהֵביתֵהמקדשֵחרבֵאמרֵרביֵיהושע:
ֵמקוםֵ ֵחרב ֵשהוא ֵזה ֵעל ֵלנו 'אוי
אמרֵ שמכפריםֵבוֵעונותיהםֵשלֵישראל'ֵ.
לוֵרבןֵיוחנןֵבןֵזכאי:ֵ'בני,ֵאלֵירעֵלךֵישֵ
לנוֵכפרהֵאחתֵשהיאֵכמותה,ֵואיזה?ֵזהֵ
גמילותֵחסדים!ֵשנאמרֵ'ִכֶ֛יֵֶחֶָּ֥סדֵָחַפְ֖צִּתיֵ

ֵ)הושעֵ-ְוֹלא ֹות' ֹעלַֽ ֵמ  ֱֵאֹלִה֖ים ְֵוַדַָּ֥עת ָזִַ֑בח
צינוֵבדניאלֵאישֵפרקֵוֵפסוקֵו(.ֵשכןֵמ

חמודותֵשהיהֵמתעסקֵבגמילותֵחסדים.ֵ
ֵדניאלֵ ֵשהיה ֵחסדים ֵגמילות ֵהן ומה
מתעסקֵבהם?ֵאםֵתאמרֵעולותֵוזבחיםֵ

]וכיֵיעלהֵעלֵהדעתֵש[ֵמקריבֵבבבל?ֵֵ–
ֲֵאֶשר־ ִֵאם־ַבָמקִֹ֞ום ֵ'ִכַ֣י ֵנאמר: ֵכבר והלא
ִיְבַחָּ֤רֵה'ְֵבַאַחַ֣דְֵשָבֶטִ֔יָךֵָש֖םֵַּתֲעֶלַ֣הֵֹעֹלֶתִ֑יָךֵ

ָך'ֵ)דבריםְֵוָשַ֣ םֵַּתֲעֶשִ֔הֵֹכֶ֛לֲֵאֶשָּ֥רֵָאֹנִכ֖יְֵמַצֶּוַֽ
ֵגמילותֵ ֵ!ֵאלאֵמהֵהן פרקֵיבֵפסוקֵיד(
ןֵ ְֵמַתק  ֵָהָיה ֵבהן? ֵמתעסק ֵשהיה חסדים
ןֵ תְֵונֹות  ֶאתֵַהַכָלהֵּוְמַשְמָחּהֵּוְמַלֶּוהֵֶאתֵַהמ 
לֵָשלֹושְֵפָעִמיםְֵבָכלֵ ֵּוִמְתַפל  ְפרּוָטהְֵלָעִני

ְתִפָלתֹוִֵמְתַקֶבֶלתְֵבָרצֹוןֵ!ֵשנאמר:ֵ'ֵיֹוםֵּו
ִּ֔הֵ ַעַ֣לְֵלַבְית  י־ְרִשָּ֤יםְֵכָתָבאֵֵ֚ ְיַדּ֜עִֵדַֽ ְוְָ֠דִני אלְֵכִדֵַ֨י
ְֵירּוְשֶלִ֑םֵ ֵֶנֶ֖גד ִּ֔ה ְֵבִעִלית  ּהֵ֚ ֵל  ְֵפִתיָחָּ֥ן ְוַכִּוַ֨ין
ְַ֣ךֵַעל־ִבְרכִֹׁ֗וִהיֵ ְוִזְמִניןְֵּ֩תָלָתַ֨הְֵביֹוָמּ֜אֵהַּ֣וא׀ֵָבר 

ָּ֤אֵּו י־ֲהָוַ֣אֵּוְמַצל  ִדַֽ לֵֵ֚ ב  ִּ֔הֵָכל־קֳּ ָדַ֣םֱֵאָלה  קֳּ אֵֵ֚ מֹוד 
ה:ֵ)דניאלֵפרקֵוֵפסוקֵ ְֵדָנַֽ ִ֔דִֵמן־ַקְדַמ֖ת ָעב 

 יא('.
ישֵֵברקעֵהמחלוקתֵעלֵמשקלֵהלשונות550ֵ

ֵוייעודן:ֵ ֵבשימושן ֵהמהותי ֵההבדל את
השעירֵהמשתלחֵנועדֵלכפרֵואילוֵלשוןֵ

ֵהפרהֵֵהזהורית ֵאפר ֵאל שהושלכה
וההזאהֵמאפרֵהפרהֵהאדומהֵנועדוֵ'רק'ֵ

 ולאֵלכפר.ֵ-לטהרֵ
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ֵ ֵבפרה ֵולא אמרוֵֵאדומה,המשתלח
ֵ ֵשל ֵשמותו ֵקיסיֵ'הצדיק ֵבר רביא

ֵ.551ֵ'חמכפרֵכשעירֵהמשתל

ֵ
קדושֵבקדושתֵֵהגדולֵכהןהפרוֵשלֵ

ואילוֵקדושתֵהפרהֵאדומה552ֵֵמזבח

ֵ ֵדמיםקדושתֵ'היא 'ֵ כקדושתֵֵ-בלבד

ֵ.553שנתרםֵלמקדשֵחפץ

ֵדףֵמבֵעמודֵבֵ

ֵמשמעֵמשמע'ֵ ֵמיד אֵיהֵ–ֵ'מוציא
ֵ ֵשיטת ֵפסוקים: ֵמשני כאשרֵלימוד

ֵעבודהֵ ֵעל ֵדינים ֵכמה ֵמלמד פסוק
(ֵ ֵפסוקֵ=אחת ֵיש ֵואחריו משמע(

ֵהנמצאֵבפסוקֵ ֵמשתמעֵשדין שממנו
מוציאֵ=הראשוןֵלאֵיכולֵלחולֵעליוֵ)

ֵע(.מידֵמשמ
ֵ

ֵ ֵשל ֵמידֵ'הלימוד ֵמוציא משמע
,ֵנלמדֵבאריכותֵמדבריֵעולאֵ'משמע

ֵוכךֵהואֵעיקרֵהלימוד:

הםֵבספרֵבמדברֵפרק554ֵֵהפסוקיםשניֵֵ
ּוְנַתֶּתַ֣םֵֹאָתִּ֔הֵֶאל'ד:ֵ-יטֵפסוקיםֵגֵו -]גֵ[

ֵ ֵֹאָתּה֙ ְֵוהֹוִצָּ֤יא ִ֑ן ֵַהֹכה  ִמחַּ֣וץֵ-ֶאלֶאְלָעָז֖ר
ְֵוָלַקִ֞חֵ ֵ]ד[ יו: ְֵלָפָנַֽ ֵֹאָתּ֖ה ְֵוָשַחָּ֥ט ַמֲחֶנִ֔ה ַלַֽ
ֶ֛ןִֵמָדָמּ֖הְֵבֶאְצָבעִֹ֑וְֵוִהָזִ֞הֵֶאל -ֶאְלָעָזֶ֧רֵַהֹכה 
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ֵהשעיר551ֵֵֵ ֵכמו ֵמכפרת ֵצדיקים מיתת
 .המשתלח

הקרבנות,ֵהנסכים,ֵהמנחותֵוכלֵהנעבד552ֵֵ
ֵשהיאֵ ֵמזבח' ֵב'קדושת ֵקדוש למזבח
ֵדמים ֵמ'קדושת ֵיותר ֵגבוהה '.ֵקדושה

ֵהקדשהֵ ֵכל ֵעל ֵחלה ֵדמים' 'קדושת
שאינהֵלמזבחֵאלאֵהמיועדתֵלתחזוקתֵ
היאֵנקראתֵגםֵקדושתֵ ולכֵן ביתֵהמקדשֵ,

ֵ'בדקֵהבית'.
ֵשל553ֵֵֵ ֵכממונו ֵנחשבת ֵהאדומה הפרה

הפרהֵציבורֵקדשֵואינהֵנחשבתֵקרבןהה .ֵ

ֶהל ֵֹאַֽ ֶ֧י ְֵפנ  ֵֶשַָּ֥בעֵ-ֹנַַ֨כח ִֵמָדָמּ֖ה ֶ֛ד מֹוע 
ים: ֵ.ֵ'ְפָעִמַֽ

ֵבפסוקֵג'ֵלומדים:ֵ
ֵֶאל' .1 ֵֹאָתִּ֔ה ִ֑ן-ּוְנַתֶּתַ֣ם ֵַהֹכה  ֵ-ֵ'ֶאְלָעָז֖ר

מלמדֵשהנתינהֵהיאֵלאלעזרֵֵ-ֹאָתִּ֔הֵ
ֵולאֵלדורותֵהבאיםֵאחריו.

ֵֶאל .2 ֵֹאָתּה֙ ֵ-ְוהֹוִצָּ֤יא ַמֲחֶנִ֔ה ֵַלַֽ ֵ-ִמחַּ֣וץ
ֵולאֵפרהֵנוספתֵאיתה.ֵ-ֵֹאָתּה֙

3. ֵ ֵֹאָתּ֖ה ֵישחטֵֵ-ֵֹאָתּ֖הֵ–ְוָשַחָּ֥ט שלא
ֵֵפרהֵנוספתֵעמה

4. ֵ יו ֵשלאֵיסיחֵאתֵלדעתֵרבֵ–ְלָפָנַֽ :
ֵשמואל ֵלדעת ֵשוחטֵדעתו, ֵזר :

 כשאלעזרֵמשגיח.

ֵבפסוקֵד'ֵלומדים:
ְֵבֶאְצָבעִֹ֑וֵֵ.5 ִֵמָדָמּ֖ה ֶ֛ן ֵַהֹכה  ֵֶאְלָעָזֶ֧ר ְוָלַקִ֞ח

ֶהל-ְוִהָזִ֞הֵֶאל ֶ֧יֵֹאַֽ ֶ֛דִֵמָדָמּ֖הֵ-ֹנַַ֨כחְֵפנ  מֹוע 
ים:ֵ ֵֶשַָּ֥בעְֵפָעִמַֽ

ֵ ֵלא. ֵאלעזרֵֵ,שמואלדעת איזכור
באֵללמדֵשעבודתֵֵ,פעםֵנוספתֵכאן

אלעזרֵחוזרתֵלֵקבלתֵהדםֵוהזאתו
ֵ ֵהאדומהֵאחר ֵהפרה ששחיטת

ֵכ ֵמחובתו בפסוקֵֵכהןהוצאה
ֵֵ.הקודם
ֵ ֵרבב. ֵשחיטתֵֵ,לדעת ֵאת האוסר

ֵאיזכורֵאלעזרֵ הפרהֵהאדומהֵבזר,
באֵללמד ֵכהןגםֵשֵפעםֵנוספתֵכאןֵ,

ֵהדיוטֵכשרֵלהזות.

ֵעלֵ ֵלכפר ֵכדי ֵנעשית ֵאינה האדומה
ֵלאֵ ֵהיא ֵועוד: ֵלטהר. ֵכדי ֵאלא חטאים
ֵהרֵ ֵעל ֵנשחטה ֵאלא ֵבמקדש נשחטה
ֵשבעֵ ֵמדמה ֵמזה ֵהיה ֵוהכהן הזיתים
ֵהיהֵ ֵכך ֵואחר ֵההיכל ֵפתח ֵמול פעמים
ֵמאפרֵהפרהֵהאדומהֵשעורבבוֵ שורפה.

ֵחייםמע-במי ֵ)'מים ֵ'מיֵיין ֵאת ֵעשו )'
החטאת'ֵלהזאהֵעלֵטמאיֵמתיםֵלטהרם.ֵ
ֵהפרהֵהאדומהֵלאֵבאהֵלכפרֵעלֵחטאים.

ֵראהֵפסקהֵקודמת.554ֵ
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גםֵֵ-ֵ'מוציאֵמידֵפסוקֵגֵ'פסוקֵד
ֵ:ֵוגםֵלדעתֵשמואלֵלדעתֵרב

כשרהֵבפסוקֵג׳,ֵלרבֵהשחיטהֵֵא.
ולשמואלֵהשחיטהֵֵ,דווקאֵבאלעזר
ֵכשרהֵגםֵבזר.

ֵד׳ֵב. ֵקבלהֵֵ,בפסוק ֵשל ֵעבודות לרב
ֵ ֵבשאר ֵגם ֵכשרות ,ֵכהניםוהזאה
והזאהֵולשמואלֵעבודותֵשלֵקבלהֵ

ֵהואֵאלעזר.ֵ-צריכותֵבסגןֵדווקאֵ
ֵ

ְֵוהֹוִצָּ֤יאֵֹאָתּהֵ֙'נאמרֵֵעלֵפרהֵאדומהֵ

ַמֲחֶנִ֔ה-ֶאל ִדיםֵמהמילה555ֵֵ'ִמחַּ֣וץֵַלַֽ ּוְלמ 

ֵ ֵשאיןְֵלַבָדּהֵשיוציאֵאתֵהפרהֹאָתּה֙ ,
לפניֵפרהֵאדומהֵאחרתֵלהובילֵפרהֵ

ֵהמתעקשתֵשלאֵלצאת.ֵ

ֵדףֵמגֵעמודֵא

ֵ'ְוָשַחָּ֥טֵֹאָתּ֖ה...'נאמרֵֵעלֵפרהֵאדומהֵ
-ֵֵ ֵולהורות ֵֹאָתּ֖ה ֵרק שלאֵשישחט

ֵ.אחרתֵעמהעודֵאחתֵישחטֵ
ֵ

ֵאתֵהדעתֵאסורֵלהסיחעדֵלהזאה,ֵֵ
556ֵ ֵזמןב: ֵאדומהֵכל ֵפרה ֵשחיטת
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ֵֶאל555ֵֵ ֵֹאָתִּ֔ה ְֵוהֹוִצָּ֤יאֵ-'ּוְנַתֶּתַ֣ם ִ֑ן ֵַהֹכה  ֶאְלָעָז֖ר
יו'ֵ-ֹאָתּהֵֶ֙אל ַמֲחֶנִ֔הְֵוָשַחָּ֥טֵֹאָתּ֖הְֵלָפָנַֽ ִמחַּ֣וץֵַלַֽ
ֵרֵפרקֵיטֵפסוקֵג(.)במדב

ֵהרמב'ם556ֵֵ ֵהדעת ֵהיסח אומרֵֵבעניין
ֵאדומה ֵפרה ֵיז:ֵֵבהלכות ֵהלכה ֵד פרק

ֵשנאמרֵ ֵבה ֵפוסלת ֵשהמלאכה '...ומניין
ושחטֵאותהֵמפיֵהשמועהֵלמדוֵשלאֵבאֵ
ֵבדברֵ ֵנתעסק ֵשאם ֵללמד ֵאלא הכתוב
ֵונאמרֵ ֵפסלה ֵשחיטתה ֵבשעת אחר

רקֵיטֵפסוקֵה(:ֵ)במדברֵפרשתֵחוקתֵפ
יָנִ֑יוֵ-ְוָשַרָּ֥ףֵֶאת שיהיוֵעיניוֵבה,ֵֵ-ַהָפָר֖הְֵלע 

ֵמשעתֵ ֵבה ֵפוסלת ֵשהמלאכה ללמד
ֵהעוסקֵֵשחיטה ֵוכל ֵאפר, ֵֶשְּתַעֶּׂשה עד

בשריפתהֵועשהֵמלאכהֵאחרתֵפסלהֵעדֵ
ֵהיסחֵהדעתֵמובאֵ ֵעניין שתעשהֵאפר'.

ֵבושריפתה ,ֵ ֵהמיםזמן בשארֵוֵמילוי
ֵבגופה ֵהנעשות ֵהפרהֵֵהמלאכות של

ֵהפרהֵֵ-ֵהאדומה ֵאת ֵהעושה ואם
ֵנפסלהֵעשייתו.ֵ–הסיחֵאתֵדעתוֵ

ֵֵ
,ֵהיסחֵהדעתֵבזמןֵהשלכתֵעץֵהארז

ֵשריפתֵֵהאזוב ֵלתוך ֵהתולעת ושני
ֵאינהֵפוסלת.ֵ–הפרהֵ

ֵ
כלֵעבודהֵהמצריכהֵשרקֵכהןֵיעשהֵֵ

מחייבתֵאתֵהכהןֵלהיותֵלבושֵֵאותה

ֵ.557בבגדיֵכהונה

ֵ
מחוץֵהנחתֵאפרֵהפרהֵהאדומהֵֵעל

ֵ֚תְֵוָאַסַ֣ףֵ|ֵ':ֵנאמרֵלמחנה ִאַ֣ישֵָטהִֹׁ֗ורֵא 
ְבָמקַֹ֣וםֵ ַמֲחֶנֵ֖ה ַהָפָרִ֔הְֵוִהִנֶ֛יַחִֵמחָּּ֥וץֵַלַֽ ֶַ֣פֵר א 

ֵֵ,558ֵ'ָטהִֹ֑ור... ִדים ֵזהֵּוְלמ  מפסוק

דעתֵ-ברֵעלֵידיצריכהֵלהיותֵשההנחהֵ
היודעֵלהבחיןֵביןֵמקוםֵטהורֵלמקוםֵ

ֵוֵ,טמא ִדיםכן כשרהֵגםֵשההנחהְֵֵלמ 
בזר.גםֵבאישהֵו

ֵגםֵבדףֵמבֵעמודֵא.
ְֵבָשרֹו557ֵֵ֙ ְֵוָרַחָּ֤ץ ִׁ֗ן ֵַהֹכה  ְֵבָגָדּ֜יו ֵ'ְוִכֶבַ֨ס בפסוק:

֖ןֵ-ַבַמִִ֔יםְֵוַאַח֖רֵָיבַֹ֣ואֵֶאל ָּ֥אֵַהֹכה  ַמֲחֶנִ֑הְֵוָטמ  ַהַֽ
ִׁ֗ןֵ,ֵ-ַעד ֶרב'ֵמופיעהֵפעמייםֵהמילהֵַהֹכה  ָהָעַֽ

ֵהכהןֵ ֵשעל ֵמלמדת ֵהראשונה הפעם
להיותֵלבושֵככהןֵכשהואֵמתעסקֵבפרהֵ

למדֵשגםֵהאדומהֵוהפעםֵהשנייהֵבאהֵל
ֵלבושֵ ֵלהיות ֵהכהן ֵעל ֵהבאים בדורות
ֵבפרהֵ ֵמתעסק ֵכשהוא ֵכהונה בגדי
ֵהפרהֵ ֵאת ֵהעושה ֵהכהן האדומה.

ֵבגדים ֵארבעה ֵלובש ֵכהןֵֵהאדומה של
)ראהֵרמב'םֵֵהדיוטֵאףֵאםֵהואֵכהןֵגדול

ֵפרקֵאֵהלכהֵיב(.ֵהלכותֵפרהֵאדומה
 פרקֵיטֵפסוקֵט.ֵבמדבר558ֵ
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ֵ

ֵבדףֵמגֵעמודֵ

ֵדְֵקֵ סְֵאֵמֵַֹל'ֵ ֵמינהֵאלאֵכמאי מסיקֵי
ֵמִֵלֵָעְֵּתֵַ ֵכֵַבֵ א ֵפתגםֵֵ–ֵ'ֵאבְֵָרֵי זהו

ֵ ֵכדי ֵאסי ֵרבי ֵידי ֵעל לתארֵשנאמר
ֵ ֵומכובדת ֵציורית ֵלימודםֵבצורה את

ורישֵלקישֵאתֵפרשתֵֵיוחנןֵרבישלֵ
ֵאדומהֵפרה ֵלומר, ֵֵ:וכוונתו מהֵכל

ֵ ֵבלימודם ֵורישֵשהעלו ֵיוחנן רבי
שמעלהֵהשועלֵהאבקֵכמוֵֵהואֵ,לקיש

ֵ ֵחרוש ֵבשדה ֵהולך ֵכשהוא ֵ–ברגליו
ֵמלימודםֵהיינו:ד ֵדבר ֵחידשו ֵשלא

ֵ.559זה
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ֵשוםֵביקורתֵחלילה559ֵֵ ֵבמשלֵהציורי אין
ֵורישֵלקיש:ֵ ֵיוחנן ֵרבי ֵעל ֵאסי ֵרבי של
ֵתלמידוֵ ֵהיה ֵאסי ֵשרבי ֵלכך מעבר
ֵישראלֵ ֵבארץ ֵיוחנן ֵרבי ֵשל המובהק
ֵהריֵ ֵעמודֵא(, ֵיג )ראהֵמסכתֵחגיגהֵדף
ֵבדורֵ ֵהאמוראים ֵגדול ֵהיה ֵיוחנן שרבי

שלֵישראלֵובבלֵגםֵֵ–השניֵלאמוראיםֵ
ראהֵלהלןֵוכֵ-יחדֵ וכֵן כפופיםֵלוֵ, ולםֵהיֵו

ֵ'בטרםֵ ֵעליו: ֵשנאמר ֵב ֵעמוד ֵפב בדף
ֵחיֵ ֵיוחנן ֵרבי ֵידעתיך'. ֵבבטן אצורך
כששיםֵשנהֵהיהֵ למעלהֵממאהֵשנהֵמהֵן
כראשֵ ראשֵהישיבהֵבטבריהֵלאחרֵשכהֵן
ֵאתֵ ֵערך ֵיוחנן ֵרבי ֵבציפורי. הישיבה
לכןֵברורֵשדבריֵאסיֵ התלמודֵהירושלמיֵ.

ֵשאפי ֵללמד ֵאחת: ֵבמטרה ֵגדוליֵהיו לו
תורהֵכמוֵרביֵיוחנןֵורישֵלקיש,ֵכשלמדוֵ

לאֵהצליחוֵלחדשֵֵאתֵפרשתֵפרהֵאדומה
בהֵדברֵולבסוףֵדרשוֵאותהֵכמוֵשדרשֵ
ֵשלֵרביֵ אותהֵעולאֵ)שאףֵהואֵתלמידו
ֵמשמע ֵמיד ֵמוציא ֵ'משמע ֵהיינו ֵיוחנן(,

ֵ

ֵָפרוֵֵֹהגדולֵכהןהֵ ֶצל ֵא  בפעם560ֵֵֵָבא

ֵּוִמְתַוֶדה.ֵ ֵָעָליו ֵָיָדיו י ְךְֵשּת  ְֵוסֹומ  ְשִנָיה,
ֵהשני ֵבוידוי ֵֵגם הגדולֵֵכהןהסומך

ֵ ֵידיו ֵבשתי ֵפרו ֵבשםֵעל ומתוודה
וֵועלֵעוונותֵביתוֵהמפורשֵעלֵעוונותי

,ֵמידֵאחרֵוידויֵזהוֵ–ֵכהניםואחיוֵה
ֵ ֵזה, ֵובמקום ֵאתֵכהןהשחט ֵהגדול

ֵ.561הפר

ֵֵ
ֵ לאֵֵהגדולֵכהןהֵ,הראשוןבוידוי
משוםֵשלאֵֵכהניםהאתֵאחיוֵֵהזכיר

כשהואֵעדייןֵנושאֵראויֵלעשותֵזאתֵ
ֵ ֵלכן ֵעתהֵעוונות, ֵזאת ֵעושה הוא

ֵ.562ֵזכאיכשהואֵ

ֵמ ֵבדף ֵלעיל ֵ)הוסבר ֵממילא' גֵומשמע
 עמודֵא(.

הפרֵנישארֵבמקומוֵביןֵהאולםֵלמזבח560ֵֵ
ראהֵדףֵֵמקוםֵהסמיכהֵ- הראשוןֵ. והוידוֵי

ֵלהֵעמודֵב.
ֵתכף561ֵֵֵ ֵשוחטין, ֵשסומכין 'ובמקום

 'ֵ)מנחותֵדףֵצגֵעמודֵב(.לסמיכהֵשחיטה
ָפַשְעִּתי562ֵֵ ָעִויִתֵי םֵ, ָאָנאֵַהש  רֵ, ָהָיהֵאֹומ  'ְוָכְֵך

ֵַעםֵָחָטא ֵַאֲהֹרן ֵּוְבנ י יִתי ֵּוב  ֲֵאִני ְֵלָפֶניָך ִתי
ֵָלֲעֹונֹותֵ ֵָנא ֵַכֶפר ם, ֵַהש  ֵָאָנא ְקדֹוֶשיָך.
ְֵוֶשָפַשְעִּתיֵ ֵֶשָעִויִתי ְֵוַלֲחָטִאים, ְוַלְפָשִעים
יִתיֵּוְבנ יֵַאֲהֹרןֵַעםֵ ְוֶשָחָטאִתיְֵלָפֶניָךֲֵאִניֵּוב 

ֵמשֵֶ ְֵבתֹוַרת ֵַכָכתּוב ֵ'ִכיְֵקדֹוֶשָך, ֵַעְבֶדָך ה
רֵֶאְתֶכםִֵמֹכלֵ יֶכםְֵלַטה  רֲֵעל  ַביֹוםֵַהֶזהְֵיַכפ 
ֵעֹוִניןֵ ן ְֵוה  ִֵּתְטָהרּו'. ֵה' ִֵלְפנ י יֶכם ַחֹטאת 
ְֵלעֹוָלםֵ ֵַמְלכּותֹו ְֵכבֹוד ם ֵש  ֵ'ָברּוְך ַאֲחָריו:

ֵָוֶעד'.
ֵ
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ֵמשנה:
לֵַבִמְזָרק סֵ-ֶאתֵָדמֹו,ֵּוְנָתנֹו563ְֵֵשָחטֹוְֵוִקב  ַעלֵָהֹרֶבד564ְֵלִמיֵֶשהּואְֵמָמר  565ֵבֹוֵ,

יָכל יֵֶשֹּלאִֵיְקֹרש.566ֵֵָהְרִביִעיֵֶשַבה  ְֵכד 
יָלְך,ְֵוחֹוֶתהִֵמןֵַהְמֻעָכלֹותֵ יָלְךְֵוא  ַח,ֵּוִפָנהֵֶגָחִליםֵא  ָנַטלֵַמְחָּתהְֵוָעָלהְֵלֹראשֵַהִמְזב 

ְֵוָיַרדְֵוהִֵ ֵֶשָבֲעָזָרהַהְפִניִמיֹות, ְבָכלֵיֹוםֵָהָיהֵחֹוֶתהֵֵ.567ִניָחּהֵַעלֵָהֹרֶבדֵָהְרִביִעי

ְבֶשלֵֶכֶסףֵּוְמָעֶרהְֵבתֹוְךֵֶשלֵָזָהב,ְֵוַהיֹוםֵחֹוֶתהְֵבֶשלֵָזָהבֵּוָבּהֵָהָיהֵַמְכִניס.ְֵבָכלֵ

,ְֵוַהיֹוםֵחֹוֶתהֵּוְמָעֶרהְֵבתֹוְךֵֶשלְֵשלֶשתֵַקִבין568ֵיֹוםֵחֹוֶתהְֵבֶשלֵַאְרַבַעתֵַקִבין
ְֵבֶשלְֵשלֶשתֵַקִבין,ֵּוָבּהֵָהָיהֵַמְכִניס.ֵ

ר,ְֵבָכלֵיֹוםֵחֹוֶתהְֵבֶשלְֵסָאהֵּוְמָעֶרהְֵבתֹוְךֵֶשלְֵשלֶשתֵַקִבין,ְֵוַהיֹוםֵ יֵאֹומ  ַרִביֵיֹוס 
ֵחֹוֶתהְֵבֶשלְֵשלֶשתֵַקִבין,ֵּוָבּהֵָהָיהֵַמְכִניס.ֵ

ָדה ְֵבָכלֵיֹוםֵָהְיָתהֵָיָדּהְֵקָצָרה,ְֵוַהיֹוםֲֵאֻרָכה.ֵ.569ֵ,ְֵוַהיֹוםֵַקָלהְבָכלֵיֹוםֵָהְיָתהְֵכב 

ְֵבָכלֵיֹוםֵַמְקִריבְֵפָרסֵ ם. ְֵמַנח  ֵַרִבי י ִֵדְבר  ְֵוַהיֹוםֵָאֹדם, ְבָכלֵיֹוםֵָהָיהְֵזָהָבּהֵָירֹוק,
ְֵוַהיֹוםֵמֹוִסיףְֵמֹלאֵָחְפָניו ֵָהַעְרַבִים, ין ְֵבָכלֵיֹוםֵָהְיָתהֵַדָקה,ְֵבַשֲחִריתֵּוְפָרסֵב  .

ַהַדָקה: ְבַמֲעָרבֹו,ֵֵכהניםְבָכלֵיֹוםְֵֵוַהיֹוםֵַדָקהִֵמֵן עֹוִליםְֵבִמְזָרחֹוֵֶשלֵֶכֶבשְֵויֹוְרִדיֵן

דֵָבֶאְמַצע ןֵָגדֹולֵעֹוֶלהֵָבֶאְמַצעְֵויֹור  ןֵ.570ְֵוַהיֹוםֵֹכה  ר,ְֵלעֹוָלםֵֹכה  ַרִביְֵיהּוָדהֵאֹומ 

ִֵמןֵָגדֹולֵ ְֵוַרְגָליו שֵָיָדיו ֵָגדֹולְֵמַקד  ן ְֵבָכלֵיֹוםֵֹכה  דֵָבֶאְמַצע. עֹוֶלהֵָבֶאְמַצעְֵויֹור 

ֵ.571ֵַהִכיֹור,ְֵוַהיֹוםִֵמןֵַהִקיתֹוןֵֶשלֵָזָהב
שֵָיָדיוְֵוַרְגָליוִֵמןֵַהִקיתֹוןֵֶשלֵָזָהב:ֵ ןֵָגדֹולְֵמַקד  ר,ְֵלעֹוָלםֵֹכה  ֵַרִביְֵיהּוָדהֵאֹומ 

ר,ְֵבכֵָ יֵאֹומ  ִאיר.ֵַרִביֵיֹוס  יֵַרִביֵמ  ש,ִֵדְבר  לֵיֹוםֵָהיּוֵָשםֵַאְרַבעֵַמֲעָרכֹות,ְֵוַהיֹוםֵָחמ 
ר,ְֵבָכלֵיֹוםְֵשַּתִים,ְֵוַהיֹוםֵָשלש. ְֵבָכלֵיֹוםֵָשלש,ְֵוַהיֹוםֵַאְרַבע.ֵַרִביְֵיהּוָדהֵאֹומ 
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הואֵכליֵקיבולֵלתוכוֵקיבלוֵאתֵֵמזרק563ֵ
ֵשלאֵ ֵצר ֵבסיס ֵהיה ֵלמזרק ֵהקרבן. דם
איפשרֵאתֵהנחתוֵעלֵהקרקעֵכדיֵשהדםֵ

 שבוֵלאֵיקרש.
ֵאת564ֵֵֵ ֵקלות ֵמטלטל ֵמנדנד, =ֵ ממרס

ֵהמזרק.
הרצפהֵהייתהֵעשויהֵמלוחותֵשלֵאבני565ֵֵ

שישֵהמונחותֵזוֵעלֵגביֵזוֵבאופןֵשנוצרוֵ
 מדרגות.ֵכלֵמדרגהֵכזוֵקרויהֵרובד.

ראֵמבהירהֵשאומנםֵכתובֵבמשנהֵהגמ566ֵ
יָכלֵ שהממרסֵעמדֵַעלֵָהֹרֶבדֵָהְרִביִעיֵֶשַבה 
ֵ-אךֵכוונתהֵלרובדֵהרביעיֵמחוץֵלהיכלֵ

 שלֵהאולם.ֵֵוזהוֵהרובדֵהרביעי
ֵהרביעי567ֵֵ ֵהרובד ֵאותו ֵהאולםֵֵזהו של

הואֵנקראֵָהֹרֶבדֵ שהוזכרֵלעילֵאלאֵשכאֵן
 ִביִעיֵֶשָבֲעָזָרה.ָהְרֵ

היאֵיחידתֵנפחֵהשווהֵבימינוֵבערךֵֵקב568ֵ
הואֵנפחֵשל1.3ֵֵ-ל ַאְרַבַעהֵַקִביֵן לכֵן ליטרֵ,
ליטריםֵ)ישֵדעותֵאחרותֵלמידות5.2ֵֵֵ-כ

ֵולשיעורים(.
ֵהגדול569ֵ ֵלאֵלייגעֵאתֵהכהן העושהֵֵכדי

 אתֵכלֵעבודותֵיוםֵהכיפוריםֵלבדו.
 לתתֵהדרֵלכהןֵהגדול.ֵכדי570ֵ
גדולֵלהחזקתֵנוזלים.ִֵֵקיתֹון571ֵ כלֵי הואֵכדֵ,

בדףֵמהֵעמודֵאֵהגמראֵתסבירֵשקידושֵ
ֵהגדול ֵשלֵהכהן ֵורגליו ֵשלֵֵידיו מקיתון

 '.זהבֵנעשהֵ'משוםֵכבודוֵשלֵכהןֵגדול
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ֵדףֵמדֵעמודֵא

שה שחטֵאתֵהפרֵכהןלאחֵר ברובֵֵהגדוֵל
ֵסימנים ֵשני ֵאתֵהדםֵלתוךֵ, הואֵקיבל

ֵשעמדֵכהניםעבירוֵלאחדֵמההוהמזרקֵ

ֵהרביעיֵעל כדיֵֵ-572ֵֵהאולםֵשלֵהרובד

ֵעלֵמנתֵשלאֵיקרש.אתֵהדםֵֵשימרס
ֵ
היאֵֵגדולהֵכהןהלומדיםֵשכפרתוֵשלֵֵ

כפרתֵביתוֵואחיוֵֵאחרֵכך,573ֵראשונהה

ֵו574ֵֵכהניםה ֵקהלֵרק ֵכל ֵכפרת לבסוף

ֵֵ.575ישראל
ֵ
הקטרתֵהקטורתֵמכפרתֵעלֵכלֵהעםֵֵ

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

פרטֵלכהןֵהגדולֵאסורֵלכלֵאדםֵלעמוד572ֵֵ
בהיכלֵבשעהֵשהכהןֵהגדולֵנכנסֵלקדשֵ
הקדשיםֵלהקטירֵאתֵהקטורת,ֵשנאמר:ֵ

ֵֹלא-'ְוָכל ְֵבֹבאֶֹ֛וֵ-ָאָדִ֞ם ִׁ֗ד ֵמֹוע  ְֵבֹאֶַ֣הל |ֵ ִיְהֶיַ֣ה
ֵַעד ֵַבֹקֶ֖דש ָּ֥ר ֵּוְבַעַ֣דֵ-ְלַכפ  ֵַבֲעדֹו֙ ְֵוִכֶפָּ֤ר אתִֹ֑ו צ 
ֵָכל ֵּוְבַע֖ד יתִֹ֔ו ִֵיְשרֵָ-ב  ֵ)ההיכלְֵקַהָּ֥ל ל' א ַֽ

ונראהֵֵ–כאוהלֵמועדֵבמשכן(ֵֵ-במקדשֵ
ֵהמשנהֵ ֵעם ֵמתיישב ֵזה ֵשאין לכאורה
סֵבֹוֵַעלֵ שאומרת:ֵ'ּוְנָתנֹוְֵלִמיֵֶשהּואְֵמָמר 
יָכל'ֵומשמע,ֵלכאורה,ֵ ָהֹרֶבדֵָהְרִביִעיֵֶשַבה 
ֵהגמראֵ ֵלכן ֵבהיכל! ֵעומד שהממרס
מבהירהֵשאומנםֵכתובֵבמשנהֵשהממרסֵ

ֵהֵָ ֵָהֹרֶבד ֵַעל ֵאךֵעמד יָכל ֵֶשַבה  ְרִביִעי
מחוץֵלהיכלֵ וזהוֵֵ-כוונתהֵלרובדֵהרביעֵי

 שלֵהאולם.ֵֵהרובדֵהרביעי
 עלֵהפרֵבוידויֵהראשון573ֵ
 עלֵהפרֵבוידויֵהשני574ֵ
 בוידויֵעלֵהשעירֵהמשתלח.575ֵ
ֵלתוך576ֵֵ ֵרץ ֵאשר ֵאהרן ֵעל הפסוקֵמספר

לֵעםֵמחתהֵובהֵקטורתֵשניתנהֵעלֵהקה
כדיֵלעצורֵֵגחליֵאשֵשנלקחוֵמןֵהמזבח

אתֵהמגפהֵשה'ֵהביאֵעלֵישראל.ֵהמגפהֵ
בעםֵהחלהֵבגללֵהאשמתֵהעםֵאתֵמשהֵ
ֵוכןֵ ֵעדתו ֵוכל ֵקורח ֵשל ֵבמותם ואהרן

ַוִיַקַ֨חֵַאֲהֹרּ֜ןֵ'שנאמר:ֵֵכהנים,ֵכוללֵהכולו
ֵֶאל ֵַוָיָ֙רץ֙ ֵֹמֶשִׁ֗ה ִֵדֶבַ֣ר |ֵ ֵַהָקָהִ֔לֵ-ַכֲאֶשַ֣ר ּתַֹ֣וך

ת ֵֶאַֽ ן֙ ֵַוִיּת  ֵָבָעִ֑ם ֵַהֶנֶ֖גף ָּ֥ל ח  ֵה  ֶ֛ה ַהְקֹטִֶ֔רתֵ-ְוִהנ 

֖רֵַעל )במדברֵפרקֵיזֵפסוק576ֵֵֵ'םָהָעֵַֽ-ַוְיַכפ 

ֵו(.ֵ
ֵ
ֵאתֵהקטורתֵבהיכלֵ ֵבכלֵיוםֵהקטירו

ההיכלֵמֵגםואזֵכולםֵהיוֵחייביםֵלפרושֵ
עדֵצאתוֵשלֵֵ-ֵמביןֵהאולםֵולמזבחגםֵו
ֵ.ֵהמקטירֵמןֵההיכלֵכהןה
ֵ

הייתהֵהקטרתֵהקטורתֵֵכיפוריםביוםֵה
ואזֵֵהגדולֵכהןהעלֵידיֵֵיםקדשהֵקדשב

ֵ ֵָפְרשּו ֵמההיכל ֵרק ֵכולם -ְוָכל'שנאמר:

ִׁ֗ד-ֹלאָאָדִ֞םֵ ָּ֥ר577ִֵֵיְהֶיַ֣הְֵבֹאֶַ֣הלֵמֹוע  ְבֹבאֶֹ֛וְֵלַכפ 

ֵמאנשיוֵ ֵוחמישים ֵמאתיים בשריפת
ֵבתורה:ֵ ֵנאמר ֵוכך ֵהקטורת, מקריבי

ֵָכלֵ' י-ַוִיֹּלּ֜נּו ְֵבנ ַֽ ֵַעל-ֲעַדָּ֤ת ָרִ֔ת ָמחֳּ ִֵמַֽ ל֙ -ִיְשָרא 
ל אֹמִ֑רֵַאֶּתָּ֥םֲֵהִמֶּת֖םֵֶאת-ֹמֶשָּ֥הְֵוַעַֽ -ַאֲהֹר֖ןֵל 
ָדהֵַ֙עלֵַעָּ֥םֵה': ע  ָּ֤לֵָהַֽ ל-ַוְיִהִׁ֗יְֵבִהָקה  -ֹמֶשַ֣הְֵוַעַֽ

ֵֶאל ֵַוִיְפנּ֙ו ִֵכָס֖הּוֵ-ַאֲהֹרִ֔ן ָּ֥ה ְֵוִהנ  ִ֔ד ֵמֹוע  ֹאֶַ֣הל
ַוי ָר֖אְֵכבָֹּ֥ודֵה': ֶאלַוָיֹבֵֶָּ֤הָעָנִֵ֑ן -אֵֹמֶשהְֵ֙וַאֲהֹרִֵ֔ן

ֵֶאל ֵה' ָּ֥ר ֵַוְיַדב  ד: ֵמֹוע ַֽ ֵֹאֶָּ֥הל ֖י ֹמֶשָּ֥הֵ-ְפנ 
ר: אֹמַֽ ֵַוֲאַכֶלָּ֥הֵֵל  ֵַהֹזִ֔את ָדַ֣ה ֵָהע  ִֵמּתֹוְך֙ ֹרִׁ֗מּו ה 

ִיְפ֖לּוֵַעל ם:ֵַוֹיַ֨אֶמרֵֹמֶשּ֜הֵ-ֹאָת֖םְֵכָרִַ֑געֵַוַֽ ְפנ יֶהַֽ
ל ֵַקַ֣חֵֶאת-ֶאַֽ ְֵוֶתן-ַאֲהֹרִׁ֗ן ּ֜-ַהְַ֠מְחָּתה ֵא  שֵָעֶלַ֨יָה

ָרֶ֛הֵ ְֵמה  ְֶ֧ך ְֵוהֹול  ְֵקֹטִֶ֔רת ְֵוִשַ֣ים ַ֙ח֙ ֵַהִמְזב  ַעָּ֤ל מ 
י-ֶאל ִֵכַֽ יֶהִ֑ם ֲֵעל  ַ֣ר ְֵוַכפ  ָד֖ה ֵַהֶקֶֶ֛צףֵ-ָהע  ָיָצָּ֥א

ֶגף: ָּ֥לֵַהָנַֽ ח  ָּ֥יֵה'ֵה  ַוִיַקַ֨חֵַאֲהֹרּ֜ןֵַכֲאֶשַ֣רֵ|ִֵֵמִלְפנ 
ָּ֥לֵ-ִדֶבַ֣רֵֹמֶשִׁ֗הֵַוָיָ֙רץֵֶ֙אל ח  ֶ֛הֵה  ּתַֹ֣וךֵַהָקָהִ֔לְֵוִהנ 

תַהֶנ֖ ֵֶאַֽ ן֙ ֵַוִיּת  ֵָבָעִ֑ם ֵַעל-ֶגף ֖ר ֵַוְיַכפ  -ַהְקֹטִֶ֔רת
ם: יןֵָהָעַֽ ֵב ַֽ ַחִיִ֑יםֵ-ַוַיֲעֹמָּ֥ד ֵַהַֽ ַ֣ין ֵּוב  ִת֖ים ַהמ 

ה: ָפַֽ ֵַהַמג  ָעַצ֖ר ָפִ֔הֵֵַוּת  ֵַבַמג  ִתים֙ ֵַהמ  ַוִיְהיִּׁ֗ו
ִֵמְלַבָּ֥דֵ אִֹ֑ות ֵמ  ֵּוְשַבַ֣ע ֵֶאֶ֖לף ֵָעָשֶ֛ר ַאְרָבָעָּ֥ה

ֵַעל ִת֖ים ַרח:-ְדַבר-ַהמ  ֵֶאלֵֹקַֽ ֵַאֲהֹר֙ן -ַוָיָָּ֤שב
ֵֶאל ָפ֖הֵ-ֹמֶשִ֔ה ְֵוַהַמג  ִ֑ד ֵמֹוע  ֵֹאֶַ֣הל ֶפַ֖תח

ָרה:'ֵ)במדברֵפרקֵיזֵפסוקיםֵו ֵטו(.-ֶנֱעָצַֽ
ֵכקדושת577ֵֵֵ ֵהיא ֵבמקדש ֵההיכל קדושת
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יתִֹ֔וֵ-ַבֹקֶ֖דשֵַעד ֵב  ֵּוְבַעַ֣ד ֵַבֲעדֹו֙ ְֵוִכֶפָּ֤ר אתִֹ֑ו צ 

ֵָכל ל-ּוְבַע֖ד ִֵיְשָרא ַֽ 578ֵ'ְקַהָּ֥ל ֵדרשו, ֵלכן

ֵשבחשאי'ֵבגמרא: ֵדבר הואֵֵ-ֵ'יבוא
ֵהקטורת ֵמעשהֵ'ֵ,הקטרת ֵעל ויכפר

ֵֵ.579הרעֵלשוןֵהואֵ–ֵ'חשאי

ֵמדֵעמודֵבדףֵ

ֵהגדולֵכהןההקלוֵעלֵֵכיפוריםביוםֵהֵ
ֵ:בכמהֵאופנים

ֵתהשאיֵרקֵבמחתהֵשלֵזהב580ֵהואֵָחָתה .א

ֵֵ.581גםֵנכנסֵלהיכל

ֵֵגודלה .ב ֵהמחתה ֵקביםֵשל ֵשלושה היה
ֵכבכלֵיום.ולאֵארבעהֵ

ֵדופןֵהמחתהֵהייתהֵדקהֵולכןֵקלה. .ג

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ֵאדםֵ ֵלכל ֵאסור ֵבמדבר. ֵמועד אוהל
ֵבשעתֵ ֵולמזבח ֵהאולם ֵבין להימצא

רקֵהכהןֵֵ–ההקטרהֵוכלֵשכןֵלאֵבהיכלֵ
 היהֵשםֵלבדוֵבשעתֵההקטרה.ֵהגדול

ֵויקראֵפרקֵטזֵפסוקֵיז.578ֵ
דרךֵבניֵהאדםֵלדברֵלשוןֵהרעֵבחשאי.579ֵֵ

ֵבמשהֵ ֵהרע ֵלשון ֵדברו ֵישראל ֵבני גם
ֵבנוסףֵ ֵועדתו ֵקורח ֵמות ֵלאחר ואהרן

ַאֶּתָּ֥םֲֵהִמֶּת֖םֵֶאת ֵַעָּ֥םֵה''.-למהֵשאמרו:ֵ'..ֵ.
ֵָגַרףֵאתֵהגחלים.580ֵ
ְבָכלֵיֹוםֵהכהןֵשזכהֵבמחתהֵָהָיהֵחֹוֶתה581ֵֵ

אתֵהגחליםֵבמחתתֵֶכֶסףֵּוְמָעֶרהֵאותםֵ
ֵלתֹוְךֵמחתהֵֶשלֵָזָהב.

כךֵבנושאים582ֵֵ הואֵהצהובֵשבימינוֵ. 'ירוקֵ'
 שוניםֵבש'סֵבהםֵמוזכרֵהצבעֵהירוק.

 הזהבֵהפשוטֵביותר.583ֵ
לענ"דֵצריךֵעיוןֵמדועֵהתוספותֵבמקום584ֵֵ

מביאֵמהתלמודֵהירושלמיֵ)מסכתֵיומאֵ
ֵ'זהבֵ ֵשל ֵהפירוש ֵאת ֵד( ֵהלכה ֵד פרק
המוזכרֵכאן: כפירושֵשלֵ'זהבֵטובֵ' ֵטהורֵ'

לשוןֵהירושלמיֵעלֵהזהבֵהטהורֵהיא:ֵ .א
ֵ ֵטהור ֵֵ-'זהב ֵאותו ֵָלאּורשמכניסין

ֵואינוֵחסרֵכלום'.
אךֵהתוספותֵכאןֵלכאורהֵמחליףֵאתֵ .ב

ֵ-מבכלֵיוםֵידיתֵהמחתהֵהייתהֵארוכהֵ .ד
ֵשה ֵלהחזיקהֵֵכהןכך ֵהיה ֵיכול הגדול

 מתחתֵהזרוע.
 
ֵשצבעֵֵ ֵבמחתה ֵהשתמשו ֵיֹום ְבָכל

הייתהֵֵכיפוריםוביוםֵה,582ֵָירֹוקֵ-ְזָהָבּהֵ

ֵה ֵַפרַווִייםמחתה ְֵזַהב היקרֵֵ-עשויה
ֵ ֵהזהב ֵסוגי ֵכל ֵמבין ֵוצבעוֵ-והמשובח

ֵֵכדםֵהפרים.ֵָאֹדם
ֵ

ֵאומרֵרבֵהמחתהֵאגבֵאיזכורֵצבעְֵזַהב
ֵ:ֵחסדאֵשישֵשבעהֵמיניֵזהב

583ֵזהב .א

584ֵזהבֵטוב .ב

585ֵזהבֵאופיר .ג

ֵשהםֵדבר ֵכאילו ֵומביאם ֵהירושלמי י
ֵכשבעצםֵ ֵ ֵהטוב' ֵה'זהב ֵעל נאמרו
הירושלמיֵאמרםֵעלֵה'זהבֵטהור',ֵוזהֵ

מפרשֵֵ-לשוןֵהתוספותֵכאן:ֵ'זהבֵטובֵ
בירושלמיֵכשצורפיםֵאותוֵאינוֵנחסרֵ

אךֵכפיֵשהערתיֵאיןֵזהֵפירושֵֵ–כלום'ֵ
ֵהירושלמיֵל'זהבֵטוב'!

ֵיא:ֵ .ג ֵהטוב' ֵה'זהב ֵעל ֵהירושלמי לשון
ֲזַהֶ֛בֵ'זהבֵטובֵ כמשמעוֵ]בראשיתֵבֵיב[ֵּוַֽ

ָהָאֶָּ֥רץֵַהִה֖ואֵטִֹ֑ובֵאמרֵרביֵיצחקֵטיבויֵ
דוֵבבייתיהֵטיבוֵדוֵבלווייתיהֵ)תרגום:ֵ
טובֵלוֵלאדםֵשישֵלוֵזהבֵבביתוֵוטובֵ
ֵהולךֵ ֵכשהוא ֵזהב ֵלו ֵשיש ֵלאדם לו

 בדרכים('.ֵ
אפשרֵליישבֵאתֵהסיבהֵלכךֵ שאולֵי ונלענ'דֵ,
ֵלכאורהֵ ֵנראית ֵלא ֵהתוספות שגרסת

ֵהתוספותֵכל ֵשלפני ֵבכך ֵהירושלמי שון
ֵשלפנינו,ֵ ֵמזה ֵאחר ֵירושלמי ֵנוסח עמד
ֵ'טוב'ֵ ֵבין ֵהחליפו ֵשהמעתיקים או

ֵל'טהור'.
עלֵשםֵהזהבֵשבאֵמארץֵאופיר:ֵדברי585ֵֵ

ָּ֤יֵחירםֵ הימיםֵבֵפרקֵטֵפסוקֵי:ְֵוַגם־ַעְבד 
ֵָזָה֖בֵ ִבָּ֥יאּו ֲֵאֶשר־ה  ְֵשֹלֹמִ֔ה ַ֣י ְֵוַעְבד  חּוָרםֵ֚
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586ֵזהבֵמופז .ד

 587זהבֵשחוט .ה

 588זהבֵסגור .ו

589ֵזהבֵפרוים .ז
ֵרב ֵמיניֵֵאשיֵלדעת ֵמחמשת ֵאחד בכל
ֵֵהזהב ֵרבֵהאחרונים ֵבדעת המוזכרים
ו'זהבֵטובֵ'ֵאחסד רבֵֵ–ישֵ'זהבֵ' לפֵי ולכֵן
ֵֵרקֵחמישהֵמיניֵזהב.ישֵאשיֵ

ֵדףֵמהֵעמודֵא

ֵהייתהֵֵ ֵהקטורת ֵהשנה ֵימות בכל
ֵדק ֵנכתשת ֵיום ֵבערב ֵאך ֵכיפוריםה,

ֵ ֵאותהֵשוב עדֵשהייתהֵ'דקהֵמןֵכתשו
ֵב ֵלהקטירה ֵכדי ֵהדקה' ֵכיפוריםהיום

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ִבֶ֛יאּוֵעֲֵ אֹוִפִ֑ירֵה  ה:ֵמ  ָּ֥יֵַאְלגּוִמ֖יםְֵוֶאֶָּ֥בןְֵיָקָרַֽ צ 
ִניַֹ֨ותֵַּתְרִשּ֜ישֵָלֶלֶֶ֧כתֵ וכן:ֵ'ְֵיהֹוָשָפֶ֡טֵָעָשהֵ֩אֳּ

י ִניֹ֖ותֵֵ-אֹוִפֶ֛יָרהֵַלָזָה֖בְֵוֹלַ֣אֵָהָלְִ֑ךִֵכַֽ ִנְשְברָּּ֥וֵאֳּ
ֵפסוקֵ ֵכב ֵפרק ֵא' ֵ)מלכים ֶבר' ֵָגַֽ ְבֶעְציָֹּ֥ון

ֵמט(.
ֵט:586ֵֵֵ ֵפסוק ֵי ֵפרק ֵירמיהו ֵלפז'. 'שדומה
אּוָפִ֔זֵֶכַ֣ ֵמ ַֽ ְֵוָזָהבֵ֚ ֵיּוָבִׁ֗א ִֵמַּתְרִשַ֣יש ְֵמֻרָקִ֞ע ֶסף

ְֵוַאְרָגָמןֵֵ֚ ֶָּ֤לת ְֵּתכ  ִ֑ף ֵצֹור  ַ֣י ִֵויד  ֵָחָר֖ש ָּ֥ה ַמֲעש 
ם: ָּ֥הֲֵחָכִמ֖יםֵֻכָלַֽ  ְלבּוָשִ֔םֵַמֲעש 

ֵזהב587ֵֵֵ ֵמרוקע, ֵזהב ֵגם: ְֵכחּוט'. 'שנטווה
ֵַוַיַַ֨עשֵ מרודד.ֵמלכיםֵאֵפרקֵיֵפסוקֵטז:

ש־ֵַהֶמֶֶ֧לְךְֵשֹלֹמֶ֛ה ָמאַתִָּ֥יםִֵצָנ֖הֵָזָהַ֣בֵָשחִּ֑וטֵש 
ת: אַֹ֣ותֵָזָהִ֔בֵַיֲעֶל֖הֵַעל־ַהִצָנָּ֥הֵָהֶאָחַֽ ֵמ 

'זהבֵסגוֵר588ֵ הגמראֵבמקוםֵ: פֵי בשעהֵֵ-עֵל
ֵהחנויותֵ ֵכל ֵזה[ ֵבזהב ֵ]המסחר שנפתח

ֵ ֵעלֵ-]המוכרותֵזהבֵאחר[ ֵרש'י נסגרות'.
ַ֣יֵ הפסוקֵבמלכיםֵאֵפרקֵוֵפסוקֵכ:ֵ'ְוִלְפנ 

ֵֶעְשִרֵ ֵַאָמַ֣הֵַהְדִבֶ֡יר ְֵוֶעְשִרֶ֧ים ֵֹאֶּ֜רְך ֵַאָמַ֨ה ים֩
ֵָזָהַ֣בֵ ֖הּו ֵַוְיַצפ  ֹוָמתִֹ֔ו ֵקַֽ ֵַאָמהֵ֚ ְֵוֶעְשִרָּ֤ים ֹרִַׁ֗חב
ֵ'ויונתןֵ ֵאומר: ֶרז', ֵָאַֽ ַ֖ח ִֵמְזב  ֵַוְיַצָּ֥ף ָסגִּ֑ור
תרגם:ֵדהבֵטב,ֵרוצהֵלומר:ֵמיֵשישֵלוֵ

ֵממנו,ֵסוגרוֵלעצמו'.
ֵממין589ֵֵֵ ֵלזהב ֵכינוי ֵַפרַווִיים, ְֵזַהב או:

ֵ.יםקדשהֵקדשב
ֵ
ביוֵחלקֵמפעילויותֵהעבודהֵ יוםֵ-םשהיֵו

ֵ ֵביום ֵשונה ֵבאופן ֵ-ֵכיפוריםהנעשו
ֵ:להגדוֵכהןהלכבודֵהיוםֵולכבודֵ

ֶשלֵֶכֶבשֵֵעֹוִליםְֵבִמְזָרחוֵֵֹכהניםְבָכלֵיֹוםֵ .א
ֵעֹוֶלהֵ ֵָגדֹול ן ֵֹכה  ְֵוַהיֹום ְֵבַמֲעָרבֹו, ְויֹוְרִדין

דֵָבֶאְמַצע ֵ.590ָבֶאְמַצעְֵויֹור 

ן .ב שְֵבָכלֵיֹוםֵֹכה  ִמןֵֵָיָדיוְֵוַרְגָליוֵָגדֹולְֵמַקד 
ֵהֵנחושתֵַהִכיֹור ֵכהניםכשאר ְֵוַהיֹום,

ֵנעשהֵקידושֵ'גדולֵכהןמשוםֵכבודוֵשלֵ'

 .591ִֵמןֵַהִקיתֹוןֵֶשלֵָזָהבֵידיוֵורגליו

 
ֵאשֵהצתתהיאֵמלאכתֵֵ'אליתאֵ'הצתתֵ

ֵבכלֵבוקרשנעשתה592ֵֵהגדולהֵהמערכה

אותםֵהבעירו593ֵֵבאמצעותֵזרדיםֵדקים

יקרֵוטהורֵביותר.ֵדבריֵהימיםֵֵ-משובחֵ
ְיָקָר֖הֵ ַוְיַצֶ֧ףֵֶאת־ַהַבִֶ֛יתֵֶאֶָּ֥בֵן פסוקֵוֵ: בֵפרקֵֵג

ִים:  ְלִתְפָאִֶ֑רתְֵוַהָזָה֖בְֵזַהָּ֥בֵַפְרָוַֽ
ֵהגדול590ֵֵ ֵהכהן ֵ]של ֵכבודו ֵ'משום [.ֵרש'י:

להראותֵחשיבותוֵשהואֵכבןֵביתֵומקיףֵ
לצורךֵושלאֵלצ]אתֵהמזבח רמב'ם:ֵֵ[ ורך'ֵ.

'בכלֵיוםֵהכהניםֵעוליםֵבמזרחוֵשלֵכבשֵ
ֵבאמצעֵ ֵעולים ֵוהיום ֵבמערבו ויורדין

כדיְֵלַהְדרֹו'ֵֵויורדיןֵבאמצעֵלפניֵכהןֵגדול
פרקֵֵ)רמב'םֵהלכותֵעבודתֵיוםֵהכיפורים

ֵבֵהלכהֵה(.
גדולֵלהחזקתֵנוזלים.ִֵקיתֹון591ֵ כלֵי  הואֵכדֵ,
היאֵמכלולֵהאשֵהבוערתֵבעצי592ֵֵ 'מערכהֵ'

ֵשהצתתֵֵ.המזבח ֵמפרש ֵרש"י ֵזה בדף
האליתאֵנועדהֵלהציתֵאתֵאשֵהמערכהֵֵ
ֵכוללֵ ֵהוא ֵב ֵעמוד ֵכד ֵובדף הגדולה,
ֵמערכותֵ ֵשאר ֵאת ֵהאליתא בהצתת

ֵאליתא ֵ'הצתת ֵקיסמיםֵֵ-ֵהאש: הצתת
ֵהמזבח ֵעל ֵלהצית ֵהוצרך ֵאם ֵדקים,
באחתֵמןֵהמערכות,ֵכגוןֵשקרבהֵמערכהֵ

 לכלות,ֵשנשרפהֵכלֵהמדורה'.
ֵ'אליתא593ֵֵ ֵמפרש: קיסמיםֵדקים',ֵֵ-רש'י
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כדיֵֵ-594ֵעלֵהמזבחהייתהֵשהמערכהֵעלֵ

ֵ.595להעלותםֵאחרֵכךֵלמזבח
ֵ

ֵ מהֵהיהֵֵבמשנהשלושהֵתנאיםֵנחלקו
החיצוןֵביוםֵֵמספרֵהמערכותֵעלֵהמזבח

ֵשהיוֵֵכיפוריםה ֵהמערכות ֵמספר ומה
ֵ:בכלֵימותֵהשנה

ֵ

ֵ
ֵֵמספרֵהמערכותֵעל

ֵהחיצוןֵֵהמזבח
ֵביוםֵהכיפורים

ֵעלֵֵמספרֵהמערכות
ֵהחיצוןֵהמזבח

ֵבכלֵימותֵהשנה
ֵארבעֵחמשֵרביֵמאיר
י ֵשלושֵארבעֵרביֵיוס 
ֵיםשתיֵשלושֵרביֵיהודה

ֵ
ֵֵ

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ֵדעתֵהמאיריֵבביתֵהבחירהֵלמאיריֵ וכן
מסדרֵאתֵהמערכהֵהגדולהֵ 'כשהיהֵהכהֵן

דקי םֵלהציתֵבהןֵהיהֵדרכוֵלהביאֵקסמיֵן
ֵהמערכהֵ ֵעצי ֵמהם ֵלהתאחז ֵהאור את
ֵהצתתֵ ֵנקראת ֵהיא ֵזו ֵוהצתה בנקל,
ֵדףֵכטֵ ֵמובאֵבמסכתֵתמיד אלואתא...'.
חוץֵ למערכהֵ, כלֵהעציםֵכשריֵן 'ֵ עמודֵאֵ:

משלֵגפןֵושלֵזית,ֵאבלֵבאלוֵהיוֵרגילין:ֵ
ֵעץֵ ֵושל ֵאגוז, ֵשל ֵתאנה, ֵשל במרביות

ֵשמן'.
 לאֵבמקוםֵאחר!ֵוֵ-'ֵ'בראשוֵשלֵהמזבח594ֵ
֖שֵַעלֵשנאמר:ֵ'595ֵ ֶ֛ןֵא  ַ֨יֵַאֲהֹרֶ֧ןֵַהֹכה  -ְוְָ֠נְתנּוְֵבנ 

ֵַעל ִצ֖ים ֵע  ְֵוָעְרכָּּ֥ו ִַ֑ח ֵ)ויקראֵ-ַהִמְזב  ש' ָהא ַֽ
 פרקֵאֵפסוקֵז(.
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ֵדףֵמהֵעמודֵב

לקחוֵממערכהֵשנוספהֵֵאתֵהגחליםֵלהקטרתֵהקטורתֵביוםֵהכיפורים בקדשֵהקדשיםֵ,
אפשרֵלראותֵאתֵהתפלגותֵדעתֵהתנאיםֵֵההבאֵהחיצון.ֵבטבלהֵלצורךֵזהֵעלֵהמזבח

ֵ:איזהֵמערכותֵאשֵהיוֵעלֵהמזבח

ֵהתפלגותֵדעתֵהתנאיםֵאיזהֵמערכותֵאשֵהיוֵעלֵהמזבח

ֵ
מערכהֵ
שנוספהֵ
ליוםֵ
ֵהכיפורים

מערכהֵ

596ֵגדולה

מערכהֵ
שנייהֵשלֵ

597ֵקטורת

מערכהֵ
לקיוםֵ

598ֵהאש

מערכהֵ
לשריפתֵ
חלביםֵ

ואיבריםֵשלאֵ
ֵנשרפוֵבלילה

ֵמערכותחמשֵֵרביֵמאיר
י ֵלאֵהייתהֵארבעֵמערכותֵרביֵיוס 

ֵלאֵהייתהֵלאֵהייתהֵשלושֵמערכותֵרביֵיהודה
ֵ

ֵֵ ֵהקטורתאת ֵלהקטרת ואתֵֵהגחלים

599ֵבכלֵיוםלקחוֵֵהאשֵלהדלקתֵהמנורה

ֵֵ.החיצוןֵמעלֵהמזבח

ֵדףֵמוֵעמודֵא

ֵהגחליםֵֵ ֵאת ֵלקחת ֵעדיף לכתחילה
ֵהמזבח ֵשל ֵהמערבי ֵמהצד ֵלקטורת
ֵבדיעבד,ֵ ֵההיכל. ֵלפתח ֵהפונה ומחלקו

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

 עליהֵהקטירוֵאתֵהחלביםֵוהאיברים.596ֵ
ֵהקטרת597ֵֵֵ ֵלשם ֵגחלים ֵלוקחים ממנה

 הקטורתֵבמזבחֵהזהבֵאשרֵבהיכל.
598ֵֵֵ ֵכאשר ֵאש ֵלספק ֵהאשֵנועדה דעכה

ֵבמערכהֵהגדולה.
ֵשאחדֵהנסים599ֵֵ ֵבדףֵלטֵעמודֵא, ראינו,

ֵשמעוןֵ ֵשל ֵמותו ֵעד ֵבמקדש, שהיה
,ֵהיהֵשנרֵהמערביֵלאֵכבהֵוממנוֵהצדיק

ֵהמנורה ֵנרות ֵשאר ֵאת ֵלכןֵהדליקו .
המדוברֵכאןֵהואֵשלוקחיםֵאתֵהגחליםֵ

ֵהמזבח ֵלאֵֵמעל ֵשבה ֵבתקופה החיצון
ֵאירעֵנסֵזה.ֵ

ֵכשריםֵ ֵהמערבי ֵבצד ֵהגחלים כל
ֵלקטורת.

ֵ

פתגם:ֵֵ–ֵ'לקמחיהֵמאןֵהאיֵדלאֵחייש'ֵ
מיֵהואֵזהֵשאינוֵחוששֵלטחוןֵפסולתֵ

ֵשלאֵיחדֵוקמח ֵזה ֵהוא ֵמי ֵופירושו: ?

ֵאתֵהפתגםֵאמרֵרבא600ֵ?מדייקֵבדבריו

שלדעתוֵהםֵֵ,שאמרֵדבריםֵעלֵברֵקפרא
ברֵקפראֵלדעתֵרבאֵאֵךֵ,חידוש דברֵי איֵן

ֵ.601ֵהםֵנאמרוֵבמשנהחידושֵמשוםֵש

ראהֵשימושֵדומהֵבפתגםֵבפסחיםֵדף600ֵֵ
פדֵעמודֵא,ֵסוכהֵדףֵנדֵעמודֵא,ֵיבמותֵ

ֵדףֵמבֵעמודֵא.
ֵקפרא601ֵֵ ֵמאירֵבר ֵרבי ֵשלדעת ֵאמר

ֵהכיפורים,ֵ ֵביום ֵוהן ֵבשבת ֵהן במשנה,
מבעיריםֵמערכהֵמיוחדתֵלהקטירֵעליהֵ

ֵהקרבנו ֵ)שהואֵאת ֵמאתמול ֵשנשארו ת
ֵזאתֵ ֵאמרה ֵשהמשנה ֵבעוד ֵחול(, יום
ֵ–כבר:ֵ'בכלֵיוםֵהיוֵשםֵארבעֵמערכות'ֵ

ֵברֵקפראֵמשוםֵ ֵחידושֵבדברי ֵאין ולכן
ֵ כוללֵֵ-שבדבריֵרביֵמאירֵֵ–ש'בכלֵיום'
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 דףֵמוֵעמודֵב

ֵאשֵ ֵגחלת ֵהמזבחמֵהמכבה ֵ-602ֵֵעל
ֵ ֵואפילו ֵכיבהֵאם ֵושם ֵלרצפה הורידה
ֵֵ.עוברֵבלאֵתעשהֵוחייבֵמלקותֵ-אותהֵ

ֵ

ֵאםֵ ֵנענשין כשחיתויֵגחלתֵכבתהֵֵאין
ֵהקטרתֵהקטורתֵ ֵלצורך הגחליםֵנעשה

ֵהמנורה ֵלהדלקת ֵהגחלתֵֵ-ֵאו ֵאם אף
משוםֵשהיאֵנלקחהֵֵ,כבתהֵעלֵהמזבח

ֵלצורךֵֵמצווהל ֵהילקחה ֵומרגע אחרת
ֵ.'אשֵהמזבח'אינהֵנחשבתֵיותרֵֵמצווה

ֵהדרןֵעלךֵטרףֵבקלפי.

ֵ

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ֵהכיפוריםֵ ֵיום ֵואת ֵהשבת ֵיום את
ֵמיוםֵ שמקטיריםֵבהםֵאיבריםֵשנשארו

 חול.

ֵלצו602ֵֵ ֵנעשה ֵהגחלים ֵשחיתוי רךֵהמדובר
 .הקטרתֵהקטורתֵאוֵלהדלקתֵהמנורה
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ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ

ֵסבֵ-הֹוִציאּוֵלֹו,ֵדפיםֵמזֵֵ–פרקֵחמישיֵ

 פרקֵחמישי

 הֹוִציאּוֵלוֵֹ
 סבֵ-מזֵדפיםֵ

ֵ 
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ֵדףֵמזֵעמודֵאֵ

ֵמשנה:
ְלתֹוְךֵַהַכףֵ ְוָנַתֵן ְמֹלאֵָחְפָניֵו ְוָחַפֵן לֹוֵֶאתֵַהַכףְֵוֶאתֵַהַמְחָּתהֵ, ַהָגדֹולֵֵ-הֹוִציאֵּו

ְֵוַהָקָטןְֵלִפיֵָקְטנֹוְֵוָכְךֵהייתהִֵמָדָתּה!ְלִפיֵָגְדלֹוֵ
ֵֵָנַטלֵֶאתֵַהַמְחָּתהִֵביִמינֹוְֵוֶאתֵַהַכףִֵבְשֹמאלֹו.ֵ

ֵכהןעלֵידיֵההקטורתֵההכנהֵלהקטרתֵ

ֵֵבהבאת603ֵֵֵהתחילהֵהגדול ֵזהבכף

ֵו604ֵֵמלשכתֵהכליםֵריקה ֵגדושהמחתה

ֵֵ.605טינסקטורתֵמלשכתֵביתֵאב
ֵ
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הכנותֵאלהֵהתחילוֵאחרֵשהכהןֵהגדול603ֵֵ
התוודהֵאתֵהוידויֵהשני,ֵשחטֵאתֵהפר,ֵ

ֵהמזרקֵ ֵלתוך ֵנתןֵֵ-קיבלֵאתֵדמו אותו
לכהןֵ]הממרס[ֵשיטלטלֵאתֵהדםֵבמזרקֵ
ֵשיחזורֵ ֵעד ֵיקרש ֵלא ֵשהדם ֵמנת )על
ֵהגדול ֵהכהן ֵויוכל ֵהקטורת ֵמהקטרת
ֵמחתהֵ ֵנטל ֵכך ֵאחר ֵ ֵזה(, ֵמדם להזות
,ֵוחתהֵבהֵגחליםֵמסמוךֵלמערבֵהמזבח
ֵעלֵ ֵהמחתה ֵאת ֵוהניח ֵמהמזבח ירד

ֵשבעזרה.ֵהרובדֵהרביעי
-במקדשֵהייתהֵלשכהֵשנקראהֵ'לשכת604ֵ

הוציאוֵ מלשכהֵזֵו כליםֵ. שבהֵהיֵו הכליםֵ'
אהֵלעילֵלכהןֵהגדולֵאתֵהכףֵהריקהֵ)ר

ֵדףֵמגֵעמודֵב(.
טינסֵהייתהֵהלשכהֵבהֵלשכתֵביתֵאב605ֵ

ֵהסממניםֵ ֵעשר ֵאחד ֵאת ֵ)ִפְטמּו( רקחו
ֵהכהןֵ ֵגם ֵושם ֵהקטורת ֵאת המרכיבים

ֵכיצדֵֵהגדול ֵהפרשתו ֵימי ֵבשבעת למד
לחפוןֵאתֵהקטורת.ֵלמדנוֵבדףֵמגֵעמודֵ
ֵהייתהֵ ֵהקטורת ֵהשנה ֵימות ֵשבכל ב
ֵהכיפוריםֵ ֵיום ֵבערב ֵאך ֵדק, נכתשת
ֵמןֵ ֵ'דקה ֵשהייתה ֵעד ֵשוב ֵאותה כתשו
ֵהכיפוריםֵ ֵביום ֵלהקטירה ֵכדי הדקה'

ֵהקדשים ֵמיניֵֵ.בקדש ֵעשר ֵאחד תיאור

ֵשֵ ֵוהמחתהלאחר ֵאתֵהכף אלֵֵהביאו
ְמֹלאֵֵָחַפןהואֵשהיהֵבעזרהֵ,ֵ,הגדולֵכהןה

ֵמהמחתהֵקטורת606ֵֵָחְפָניו ,ֵֵ אותהֵנתן

ֵאלֵהרובדֵהרביעילתוךֵכףֵהזהבֵופנהֵ
ֵימין ֵביד ֵלקח ֵמשם ֵהעזרה אתֵֵשל

ובידֵשמאלֵֵ-607ֵעםֵהגחליםֵ-ֵהמחתה

הבשמיםֵוכמותםֵהיחסיתֵבקטורתֵמובאֵ
ֵ-יתאֵבמסכתֵכריתותֵדףֵוֵעמודֵא.ֵבברי

עמודֵ יֵד בדֵף מובאֵלעיֵל ּו'פטוםֵהקטורתֵ'
א.ֵ)אבטינסֵהיהֵראשֵמשפחתֵהאומניםֵ

ֵעושיֵהקטורת(.ֵ
היאֵהכמותֵהמוכלתֵבשתיְֵֵמלֹואֵָחְפַנִים606ֵ

ֵלזו ֵזו ֵצמודות ֵכשהן ֵהידיים כךֵֵ.כפות
א י-לשוןֵהתורה:ֵ'ְוָלַקַ֣חְֵמֹלַֽ ֲחל  -ַהְַ֠מְחָּתהֵַגַֽ

ַעָּ֤ ִ֞שֵמ  ַ֣יְֵיהָוִ֔הֵּוְמֹלַ֣אֵָחְפָנִ֔יוֵא  ַ֙חִֵ֙מִלְפנ  לֵַהִמְזב 
ֶכת'ֵ ֵַלָפֹרַֽ ָּ֥ית ִֵמב  ִב֖יא ְֵוה  ֵַדָקִ֑ה ֵַסִמ֖ים ְקֹטֶָּ֥רת
ֵמזהֵשהציוויֵ ֵפסוקֵיב(. )ויקראֵפרקֵטז
ושגודלֵכפותֵהידייםֵ בפסוקֵהואֵלדורותֵ,
ֵלשרתֵ ֵהעתידיים ֵהגדולים ֵהכהנים של

ִדיםֵשכמוֵ-ודאיֵשונהֵמאחדֵלאחדֵ תְֵלמ 
הקטורתֵלאֵהייתהֵקבועהֵולאֵנעשתהֵ
ֵגודלֵ ֵלפי ֵהשתנתה ֵאלא ֵמדידה בכלי

ֵהגדול ֵהכהן ֵשל ֵידיו המשרתֵֵכפות
ֵבאותהֵשנה.ֵ

ֹמֶשַ֣הֵ-וכןֵאנוֵמוצאיםֵבתורה:ֵ'ַוֹיַ֣אֶמרֵה'ֵֶאל
ל ִֵפ֖יַחֵ-ְוֶאַֽ יֶכִ֔ם ֵָחְפנ  ְֵמֹלַ֣א ֵָלֶכם֙ ְֵקחָּּ֤ו ַאֲהֹרן

ֵֹמֶשֶ֛ ה'ִֵכְבָשִ֑ןֵּוְזָרקָֹּ֥ו ֵַפְרֹעַֽ ָּ֥י ינ  הֵַהָשַמְ֖יָמהְֵלע 
 )שמותֵפרקֵטֵפסוקֵח(.

איןֵזוֵהמחתהֵהמלאהֵקטורתֵשהובאה607ֵֵ
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ֵףֵהזהבֵעםֵהקטורתֵבתוכה.החזיקֵאתֵכ
ֵ

ֵ?!'שמיאשמיֵיציבאֵבארעאֵוגיוראֵב'ֵ
כךֵכך,ֵבלשוןֵדימוי,ֵהגמראֵתמההֵעלֵֵ-

אתֵבידֵשמאלֵלהוליךֵֵהגדולֵכהןהשעלֵ
יםֵהיאֵקדשהֵקדששהקטרתהֵבהקטורתֵ

ֵאילוֵאתֵמחתתֵהגחליםעיקרֵהמצווה,ֵו

ֵקדשהֵקדשלֵיוליך ֵימיןים ֵֵ.608ֵֵביד

הואֵ ֵאיךֵייתכןלמעמדֵהאזרחותֵ:הדימוֵי
ֵ-שאזרח ֵ)ֵ–קבע ֵבארעא' היאֵש'יציבא
ֵבמעמדֵנמוךֵיותרֵמהזרֵיהיה(,ֵהקטורת

609ֵֵֵֵ'גיורא) ֵבשמי  הםשֵ–שמיא'

ֵֵ?!הגחלים(
ֵ
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ֵ

ֵבראשֵ ֵקודם ֵהמוזכרת ֵאבטינס מבית
ֵהיאֵ ֵכאן ֵהמדוברת ֵהמחתה המשנה.
ֵשהיאֵ ֵהמשנה ֵבסוף ֵהמוזכרת המחתה

ֵהגדול ֵהכהן ֵהניח ֵאותה עלֵֵהמחתה
שלֵהעזרהֵובהֵהיוֵגחליֵֵהרובדֵהרביעי

ֵממערבֵ ֵהגדול ֵהכהן ֵחתה ֵאותן אש
ֵ.המזבח

ֵבעלי608ֵֵֵ ֵאו/ו ֵלמצווה, ֵהפעולות כל
ֵכמוֵ ֵדווקא, ֵימין ֵביד ֵנעשות חשיבות,

ועוד,ֵולכןֵידֵימיןֵֵזריקתֵהדםֵעלֵהמזבח
חשובהֵיותרֵמידֵשמאל.ֵחשיבותֵידֵימיןֵ

ֵו ֵשונים ֵבדינים ֵבמקדש.ֵקיימת ֵרק לא
ֵדומהֵ ֵוהגר ֵהאזרח ֵלמעמד ֵכאן הדימוי
ֵדבריםֵ ֵבספר ֵכברכה( ֵ)לא ֵשכתוב למה
ְֵבִקְרְבָךִֵ֔ ֲֵאֶשַ֣ר ֵַהג ר֙ 'ֵ ֵמג: ֵפסוק ֵכח פרק
֖דֵַמָָּ֥טהֵ ר  ַיֲעֶלָּ֥הֵָעֶל֖יָךֵַמְַ֣עָלהֵָמְִ֑עָלהְֵוַאָּתָּ֥הֵת 

ָטה'. ֵָמַֽ
ֵלגר609ֵֵ ֵכמובן ֵהכוונה ֵשהואֵ-אין צדק

ֵ ֵשהוא ֵלגר ֵאלא ֵגמור, ֵלעםֵישראל בן
גרֵהואֵגר גויֵ-אחרֵהיושבֵבתוכנוֵ. תושבֵ,

שקבלֵעליוֵשבעֵמצוותֵבניֵנחֵ)ראהֵביתֵ
ֵמחֵ ֵדף ֵיבמות ֵמסכת ֵלמאירי הבחירה

ֵעמודֵבֵובעודֵמקומות(.ֵ
ֵהחכמים610ֵֵֵ ֵמדברי ֵלהבין ֵגם ֵיש ואולי

ֵמהֵ ֵדבר ֵעל ֵמיוחדת ֵזכות ֵלה שעמדה
ֵאחר.

להֵהיוֵוֵזכתהבשםֵקמחיתֵאחתֵאשהֵֵ
ֵכ ֵששימשו ֵבנים גדוליםֵֵכהניםשבעה

ֵ ֵבחייה. ֵעוד ֵלשאלתֵכאשר השיבה
משוםֵששמרהֵעלֵֵבכךחכמיםֵשזכתהֵ

ראשֵלבלֵייראהֵשערה אףֵכשהיאֵֵ,כיסוֵי
הרבהֵעשוֵכןֵולאֵ'אמרוֵלה:ֵֵ,בביתֵלבד

ֵוכוונת'זכו ֵהיאֵ! ֵחכמים שאיןֵֵדברי

ֵזו ֵבתשובה ֵקמחית610ֵֵֵלהסתפק ֵשל
הנשיםֵהצנועותֵשאינןֵהןֵמשוםֵשרבותֵ

ֵֵ.611הֵשכרֵכזה'מקבלותֵמהקב

ֵדףֵמזֵעמודֵב

ֵשלושעלֵידי612ִֵֵנְקֶמֶצתהייתהֵֵהמנחהֵ

ֵרבנן:611ֵֵ ֵ'תנו ֵהברייתאֵבגמרא: ֵלשון וכך
שבעהֵבניםֵהיוֵלהֵלקמחיתֵוכולןֵשמשוֵ
ֵמהֵ ֵחכמים ֵלה ֵאמרו ֵגדולה. בכהונה
עשיתֵשזכיתֵלכך?ֵאמרהֵלהםֵמימיֵלאֵ
ֵלהֵ ֵאמרו ֵשערי. ֵקלעי ֵביתי ֵקורות ראו
ֵפיֵ ֵעל ֵהועילו!'. ֵולא ֵכן ֵעשו הרבה
ֵעםֵ ֵהמעשה ֵ)לפני ֵבגמרא המסופר

,ֵהגדולֵקמחית(ֵעלֵבנהֵשלֵקמחיתֵהכהן
ֵישמעאל ֵלהביןֵֵרבי ֵאפשר ֵקמחית, בן

שקמחיתֵזכתהֵשכלֵשבעתֵבניהֵשרתוֵ
ֵבחייםֵכלֵחייהֵ ככהניםֵגדוליםֵונשארו
ֵוזהֵ ֵבמקום, ֵישנים ֵהתוספות ֵפי )על

ֵ ֵבכהונהֵֵ-לשונו ֵשימשו ֵ'וכולם בד'ה
ולאֵ שאירעֵפסולֵבאחדֵמהֵן 'כגוֵן גדולה'ֵ:

תוֵששימשֵראשוןֵבמקוםֵכהןֵהיהֵאזֵאו
ֵקברתםֵֵגדול ֵשלא ֵפשיטא ֵדהא שם

ֵמדשבחֵהוהֵלה'.
ֵקרבן612ֵֵ ֵמנחתֵֵיש ֵקרבן ֵויש ֵחיטים מנחת

ולאֵבכולןֵישֵחובתֵקמיצה.ֵַהֹקֶמץֵֵ-שעוריםֵ
הואֵמלואֵהכמותֵהנכנסתֵלשלושֵאצבעותֵ
ֵקרבןֵ ֵמעבודות ֵאחת ֵהיד. ֵשל אמצעיות

לקיחהֵקומץֵמסולתֵהמנחהֵהמנחהֵהייתהֵ
ֵשרתֵלהקטרהֵ ֵבכלי ֵנתינתו הבלולהֵבשמן,

ֵהמזבח ֵעל ֵמןֵ. ֵשהיא ֵהמנחה, בהקרבת
ֵקידוש ֵקמיצה, ֵעבודות: ֵישֵארבע ,ֵהצומח,
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.ֵלאחרֵכףֵהידֵלשהאצבעותֵהאמצעיותֵ

את613ֵֵמוחקֵכהןההיהֵהמנחהֵֵקמיצת

ֵשלושֵ ֵמבין ֵהגולשת ֵהמנחה שאריות
ֵ–ֵהאצבעותֵרקֵבעזרתֵהאגודלֵוהזרת

ֵהקשותֵ' ֵמהעבודות ֵאחת ֵהיא וזו
ֵ.'שבמקדש

ֵדףֵמחֵעמודֵא

ֵלהקרבהֵֹקֶמץֵ ֵראוי ֵלאחרֵֵהמנחה רק

לתוךֵֵעלֵידיקידושֵו תְכִלֵינתינתֵו ֵ.614ֵָשר 

ֵ
מהוֵהדיןֵֵסדרתֵספיקותֵשלֵהאמוראים

ֵאחתֵ-באי ֵשל ֵורגיל ֵסביר ביצוע
הזבחֵ -מסתיימתֵבֵ-מעבודותֵהמנחהֵאֵו

ֵ.'תיקו'ֵ)ללאֵהכרעה(
ֵ
ֵשאמרו'ֵ ֵָחְפָניו ְֵמֹלא ֵולאֵ: ֵמחוקות לא

ְֵטפּופֹות ֵאלא הלוקחֵֵכהןהֵ-ֵ'גדושות
ֵ-ֵָחְפָניוְמֹלאֵממנהֵקטורתֵצריךֵלמלאֵ

ֵ ֵידיוֵכך ֵכפות ֵבשתי ֵשחפן שהקטורת
ֵמחופניו ֵבמעט ֵאך ֵֵ:תבלוט במידהֵלא

ֵאךֵגםֵלאֵבמידהְֵמחּוָקה.גדושהֵ
ֵ
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ֵ

ֵעבודותֵ ֵארבע ֵהמזבח. ֵעל ֵוהקטרה הולכה
ֵהעבודותֵ ֵלארבע ֵבהתאמה ֵמקבילות אלו

ֵשחיטה ֵהחי: ֵמן ֵ)בכליֵבקרבן ֵהדם ֵקבלת ,
שרת(,ֵהולכתֵהדםֵוזריקתֵהדםֵעלֵהמזבחֵ

 כמוראהֵבטבלהֵהבאה:
ארבעֵעבודותֵ

ֵהמנחה
ֵארבעֵעבודות

ֵַהֶזַבח
ֵאֵקמיצה

ֵב.ֵנתינתהֵ
ֵבכליֵשרת
ֵג.ֵהולכתֵ

ֵַהֹקֶמץֵלמזבח
ד.ֵהקטרתהֵעלֵ

ֵהמזבח.

ֵא.ֵשחיטה
ֵב.ֵקבלתֵהדם

ֵ
ֵג.ֵהולכתֵ

ֵהדםֵלמזבח
ֵד.ֵזריקה

ֵעלֵהמזבח.ֵ
ֵ–כלֵהפוסלֵבאחתֵמעבודותֵהזבחֵ
ֵפוסלֵבעבודהֵהמקבילהֵבמנחה.

ֵשנשפךֵ ֵהשחיטה ֵעלֵֵדם ישירות
אףֵאםֵֵפסולֵלזריקהֵעלֵהמזבחֵהרצפה

ֵייאסףֵלכליֵשרת.ֵ
ֵ

רקֵאםֵהואֵֵכשרֵדםֵלזריקהֵעלֵהמזבחֵ
התקבלֵישירותֵמצוארֵהבהמהֵלתוךֵכליֵ

ֵהשרת.ֵ
ֵ

ֵישירותֵ ֵשהתקבל ֵהבהמהֵֵדם מצואר
השרת כלֵי עלֵהרצפהֵונאסףֵֵ,לתוֵך נשפֵך

ֵ.ֵכשרֵלזריקהֵעלֵהמזבחֵ-
ֵ

ֵרבֵ ֵקטורתֵֵפפא:ֵשואל ֵשל ֵדינה מה
ֵ עלֵהרצפה,ֵֵהגדולֵכהןהשנשפכהֵמידי

ֵהשחיטהֵ ֵשדם ֵכמו ֵפסולה ֵהיא האם
שנשפךֵישירותֵעלֵהרצפהֵפסולֵלזריקהֵ

ֵהקטורתֵשנשפכהֵעלֵהמזבח ֵאולי ֵאו ,
ֵ ֵאפשרֵלומרֵשידי ֵכהןהתהאֵכשרהֵכי

שאלתֵרבֵפפאֵֵ-ֵהגדולֵהםֵככליֵשרת?
ֵתיקו.ֵ–עהֵנשארתֵללאֵהכר

ֵדףֵמחֵעמודֵב

ההולכהֵֵעבודתֵששתֵנשאלֵהאםֵרבֵ

ֵ
ֵשאריות613ֵֵֵ ֵאת ֵמסלק ֵמוריד, =ֵ מוחק

הקומץֵהבולטותֵמעברֵלגובהֵאצבעותיו.ֵ
ֵבתוךֵ ֵבדיוק ֵמלא ֵנמצא ֵשהקומץ כך

ֵשלושֵהאצבעותֵאבלֵאינוֵגדוש.ֵ
י614ֵֵ ֵשהיוֵ-ְכל  ֵמקדשים ֵכלים ֵהם ת ָשר 

ֵלעבודתֵ ֵובביתֵהמקדשֵושימשו במשכן
תֵקידשוֵדבריםֵ יֵָשר  הכהניםֵוהלויים.ְֵכל 
ֵכליםֵחדשים,ֵ ֵַהֹקֶמץ(. ֵאת ֵ)כמו אחרים
לאחרֵיצירתם,ֵמתקדשיםֵככליֵשרתֵעלֵ
ֵהכנסתֵדברֵ ֵידי ֵעל ֵשירותֵבהםֵאו ידי

 שכברֵקדש.
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לשםֵזריקתו615ֵֵבידֵשמאלַהֶזַבחֵשלֵדםֵ
הולכתֵשֵכשםֵ,כשרהתהאֵֵ-ֵעלֵהמזבח
כשרהֵֵבהקטרתהֵהמכפרתֵהקטורת

ֵבכשנעשיתֵ 616ֵֵשמאליד ֵוהשיב אכןֵש,

ֵ.617כשרהֵהולכתֵהדםֵבידֵשמאלגםֵ

ֵדףֵמטֵעמודֵא

דבריֵברייתאֵששתֵֵלפניֵרבמשהובאוֵֵ
ֵהדםֵֵהאומרת ֵשהולכת במפורש

ֵהקרבן ֵאת ֵפוסלת נדחתהֵֵ–ֵבשמאל
ידֵשהולכתֵהדםֵכשרהֵבֵסברתוסופיתֵ
ֵלעברֵֵ,שמאל ֵהדם ֵהולכת ולמסקנה:

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ֵלשם615ֵֵֵ ֵהכרחית ֵהדם ֵהולכת עבודת
ֵהמזבח ֵעל ֵזריקתו ֵוזריקת ֵעלֵ, הדם

ֵיכפר.ֵ ֵשהקרבן ֵכדי ֵהכרחית המזבח
ֵשחיטה ֵא. ֵעבודותֵהזבחֵהן: ב.ֵֵ)ארבע

ֵד.ֵ ֵלמזבח ֵהדם ֵהולכת ֵג. ֵהדם קבלת
 זריקהֵעלֵהמזבח(.

ֵלהלןֵבראשֵדףֵמט616ֵֵ ראהֵהמשךֵהעניין
עמודֵא.ֵוכןֵבמסכתֵמנחותֵדףֵכהֵעמודֵ

ֵהולכהֵֵאֵבדבריֵאביי ֵעוון האומרֵשאין
ֵהקט ֵשביוםֵשל ֵמשום ֵבשמאל, ורת

ֵבשמאל.ֵ ֵלהוליכה ֵהכשירו הכיפורים
ֵשהולכתֵ ִדים ְֵלמ  ֵא ֵעמוד ֵמז ֵבדף לעיל
הקטורתֵבידֵשמאלֵהיאֵאילוץֵפיסיֵשלֵ

משוםֵשעליוֵלהכניסֵלקדשֵֵהכהןֵהגדול
גםֵאתֵהכףֵהמלאהֵֵ-בדֵבבדֵֵ–הקדשיםֵ

קטורת,ֵאךֵקלהֵיחסית,ֵוגםֵאתֵהמחתהֵ
ֵוהכבדהֵיותר.ֵהחמהֵמהגחליםֵ

ֵרב617ֵֵ ֵאתֵסברת ֵדוחה ֵהגמרא ֵהבא ֵבדף
 ששת.

בהלכותֵביאתֵהמקדשֵפרקֵטֵֵהרמב'ם618ֵ
ֵהפסוליןֵ ֵכל ֵ'נמצאו ֵמפרט: ֵטו הלכה
ֵהעובדֵ ֵהן: ֵואלו ֵעשר ֵשמונה לעבודה
הטמא,ֵ הערלֵ, בעלֵמוםֵ, הזרֵ, עבודהֵזרהֵ,
ֵהאונן,ֵ ֵכיפורים, ֵמחוסר ֵיום, טבול

,ֵיתרֵבגדים,ֵפרוםֵבגדיםהשכור,ֵמחוסרֵ
ֵידייםֵ ֵרחץ ֵשלא ֵראש, ֵפרוע בגדים,

ֵ.618כהןהכשרהֵרקֵבידֵימיןֵשלֵֵהמזבח

ֵ
ֵוהזריקהֵ ֵההולכה ֵהקבלה, עבודות

,ֵכהןעלֵידיֵמיֵשאינוֵֵנעשואםֵֵפסולות

שיכורֵאוֵֵכהן,ֵאו619ֵאונןֵכהןאוֵעלֵידיֵ
כשרֵשעשהֵֵכהןאוֵעלֵידיֵֵבעלֵמוםֵכהן

ֵאתֵהעבודהֵכשהואֵיושב.
 

ֵהגדולֵכהןההאםֵֵ:620פפאֵעודֵשאלֵרב

חייבֵלחפוןֵבעצמוֵאתֵהקטורתֵמהכף,ֵ
מותרֵש אתֵהקטורתֵֵכהןאֵו הדיוטֵיחפוֵן

ֵ ֵבחופני ֵויתנה ֵ-621ֵֵהגדול?ֵכהןהמהכף
גםֵשאלהֵזוֵשלֵרבֵפפאֵנשארהֵבתיקוֵ

ֵללאֵהכרעה.ֵ-

ֵוביןֵ ֵידו ֵבין ֵשיש ֵמי ֵהיושב, ורגליים,
ֵוביןֵ ֵרגלו ֵשישֵבין ֵמי ֵחוצץ, ֵדבר הכלי
הארץֵדברֵחוצץ,ֵמיֵשעבדֵבשמאלו,ֵכלֵ
חוץֵ אלוֵפסוליןֵלעבודהֵואםֵעבדוֵחללוֵ,
ֵוהשוחטֵ ֵבגדים ֵוקרוע ֵראש מפרוע

ֵעבודתןֵֵזרה-לעבודה ֵשאםֵעבדו בשוגג,
ֵכשירה'.

ֵאדם619ֵֵֵ ֵכל ֵשל ֵההלכתי ֵמצבו ֵהוא אונן
ביוםֵשמתֵלוֵאחדֵמשבעתֵקרוביו.ֵלכהןֵ
התורהֵלאכולֵמעשרֵ אסורֵמֵן שהואֵאונֵן

ֵלעבודֵשני ֵואסורֵלו ֵביכוריםֵוקדשים, ,
ֵבמקדש.

 ראהֵדףֵמחֵעמודֵא.620ֵ
פפאֵעומדתֵהעובדהֵֵבבסיסֵשאלתֵרב621ֵ

ֵשהכהןֵ ֵבפירוש ֵמציינת ֵלא שהתורה
הגדולֵהואֵעצמוֵחייבֵלקחתֵמהכףֵאתֵ
ֵ'ֵ ֵהגחלים: ֵלגבי ֵשאמרה ֵכמו הקטורת

א י-ְוָלַקַ֣חְֵמֹלַֽ ֲחל  ַ֙חֵ֙-ַהְַ֠מְחָּתהֵַגַֽ ַעָּ֤לֵַהִמְזב  ִ֞שֵמ  א 
ֵַסִמ֖יםֵ ְֵקֹטֶָּ֥רת ֵָחְפָנִ֔יו ֵּוְמֹלַ֣א ְֵיהָוִ֔ה ַ֣י ִמִלְפנ 

ִב֖יאֵ )ויקראֵפרקֵטזֵַדָקִ֑הְֵוה  ֶכתֵ' ָּ֥יתֵַלָפֹרַֽ ִמב 
ורבֵפפאֵמעלהֵאתֵהאפשרותֵֵ-פסוקֵיב(ֵ

ֵלומרֵ ֵלכאורה ֵאפשר ֵכך ֵבשל שאולי
ֵ'מלואֵ ֵאת ֵעתה ֵמקיים ֵהגדול שהכהן

ֵחופניו'ֵאףֵעלֵפיֵשלאֵהואֵחפן.ֵ
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ֵ

לוי יהושעֵבֵן חפינתֵֵגםֵרבֵי שאלֵבענייֵן
שנתמנהֵֵ-ֵהגדולֵכהןהאםֵה:ֵהקטורת
ֵ ֵֵהגדולֵכהןהבמקום ֵשמת לאחרֵמיד

ֵשחפן ֵהקטורת ֵאת ֵבכף כדיֵֵשהניח
צריךֵלחפוןֵֵ-ֵיםקדשהֵקדשלהקטירהֵב

ֵל ֵלהיכנס ֵלו ֵשמותר ֵאו ֵקדשמחדש
הגדולֵֵכהןהיםֵעםֵהקטורתֵשחפןֵקדשה

ֵולאֵֵ–ֵ?שמת ֵבספק ֵנשארת הגמרא

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ֵבהלכותֵעבודתֵיוםֵהכיפוריםֵהרמב'ם622ֵ
חבירוֵ שחפֵן '...אֵו פרקֵהֵהלכהֵכחֵפוסקֵ:
ֵשניֵ ֵונכנס ֵומת ֵשחפן ֵאו ֵלחפניו, ונתן
ֵולאֵ ֵספק ֵאלו ֵכל ֵראשון, ֵשחפן במה
ֵ]בדיעבדֵ ֵהורצה ֵהקטיר ֵואם יקטיר

 ההקטרהֵכשרה[.
ֵהַשֲחַלִים623ֵֵ  ֵבשםֵֵ,צמח ֵבימינו, המוכר

ֵצמָרָשד ֵהוא ֵחד, ֵממשפחתֵ-ח שנתי
ֵהטבעיתֵ ֵברפואה ֵמשמש המצליבים,

 וכצמחֵתבלין.ֵ
ֵאחת624ֵֵֵ ֵוזוהי ֵלטחון ֵלכתוש, =ֵ ִלְשֹחק

 מל'טֵמלאכותֵהאסורותֵבשבתֵמהתורה.ֵ
ֵלויֵשאלֵאתֵרבי625ֵֵ ֵיהושעֵבן מזהֵשרבי

ֵֵהָבִקיאֵחנינא בענייניֵֵ-ברפואות
בריאות,ֵולאֵשאלוֵדברֵהלכה,ֵישֵללמודֵ
ֵלשאולֵ ֵיש ֵורפואה ֵבריאות שבענייני

ֵרב ֵולא ֵדווקא ֵשעדיףֵֵ-ֵרופא ופשוט
הגמראֵ שהואֵגםֵרבֵוגםֵרופאֵ. לשאולֵמֵי
ֵ'בקיֵ ֵשהיה ֵחנינא ֵרבי ֵעל ֵאומרת כאן
ֵשרביֵ ֵזאת ֵמפרש ֵהמאירי ברפואות',

ֵממ ֵרופא ֵהיה ֵאומרֵחנינא ֵהוא ֵוכן ש,
ֵלוי ֵבן ֵיהושע ֵרבי ֵהיה ֵכותבֵשהחולה .

ֵעלֵ ֵזו ֵבסוגיא ֵשאמרו ֵוזהו ...'ֵ המאירי:
ֵשהיהֵ ֵחנינא ֵלרבי ֵששאל ֵיהושע רבי
רופא:ֵשחליםֵ]=הצמחֵַשֲחַלִים[,ֵאםֵהיוֵ
מועיליםֵלחליוֵעדֵשיהאֵרשאיֵלשחקםֵ

והתירֵלו'.ֵרביֵֵ-בשבתֵולשתותֵמימיהןֵ
ֵארץֵיהושע ֵאמורא ֵהיה ֵלוי ישראליֵ-בן

ֵ)בבאֵ ֵבאגדה' ֵבקי ֵ'שהיה ֵהראשון בדור
קמאֵדףֵנהֵעמודֵא(.ֵביןֵנושאיֵדרשותיוֵ
שלֵרביֵיהושעֵבןֵלויֵהמובאיםֵבתלמוד,ֵ

ֵ.622משיבהֵעלֵשאלהֵזו

ֵ
ֵרביֵחנינאשאלֵאתֵֵרביֵיהושעֵבןֵלוי

מועיל623ֵֵששמוֵַשֲחַלִיםצמחֵהאכןֵהאםֵ
ֵ ֵֵלרפאויכול ֵמותרֵֵ-חולה ֵיהא ואז

ק 624ִֵֵֵלְשֹח ֵבשבת ֵהַשֲחַליים אוֵֵ-את

ֵהמסוגלֵ ֵצמח ֵאינו ֵהַשֲחַליים שצמח
ֵ ֵתרופהֵֵ-לרפא ֵממנו ֵלהכין ֵאסור ואז

ֵ ֵלו ֵוהשיב ֵחנינאבשבת, שמותר625ֵֵרבי

הקשתֵבענן,ֵאליהוֵ ישֵדרשותֵעלֵגןֵעדןֵ,
הנביא,ֵבריאות,ֵמוותֵועוד.ֵלהלןֵשלושֵ
ֵבדףֵ ֵלנאמר ֵקשר ֵלהם ֵשיש מדרשותיו

ֵכאן:
ֵעמודֵבֵֵמסופרֵבמסכת .א כתובותֵדףֵעז

ֵבלימודֵ ֵדבק ֵהיה ֵלוי ֵבן ֵיהושע שרבי
ֵהחוליםֵ ֵלתלמידיים ֵוהרבצתה תורה
ֵחששֵ ֵולא ֵמדבקת ֵריאות בדלקת
ֵבהו'ֵ ֵ'מיכרך ֵשםֵבד'ה ֵרש'י לבריאותו,
ֵשעוסקֵ ֵבשעה ֵאצלם ֵ'נדבק מפרש:
ֵהואֵ ֵומובטח ֵאצלו ֵומושיבן בתורה

ֵשתגיןֵהתורהֵעליוֵולאֵיוזק'.
ברכותֵעלֵמלאךֵהמוותֵמובאֵבמסכתֵ .ב

ֵדףֵנאֵעמודֵאֵ'אמרֵרביֵיהושעֵבןֵלוי
ֵאלֵ ֵהמות: ֵמלאך שלשהֵדבריםֵסחֵלי
ֵהשמשֵ ֵמיד ֵשחרית ֵחלוקך תטול
ֵואלֵתטולֵידיךֵממיֵשלאֵנטלֵ ותלבש,
ֵבשעהֵ ֵהנשים ֵלפני ֵתעמוד ֵואל ידיו,
שחוזרותֵמןֵהמתֵמפניֵשאניֵמרקדֵובאֵ
ֵרשותֵ ֵלי ֵויש ֵבידי ֵוחרבי לפניהן

ֵאֵלחבל ֵעמוד ֵיא ֵדף ֵמכות '.במסכת
מסופרֵשצדיקותוֵשלֵרביֵיהושעֵבןֵלויֵ
ֵאדםֵ ֵמות ֵלמנוע ֵכדי ֵלו ֵעמדה לא
ֵגבראֵ ֵדההוא ֵהא ֵ'כי ֵאריה: בטריפת
דאכליהֵאריאֵברחוקֵתלתאֵפרסיֵמיניהֵ

ֵדרביֵיהושעֵבןֵלוי...'.
ֵ'ֵ .ג ֵמובא: ֵב ֵעמוד ֵפח ֵדף ֵשבת במסכת

ֵלוי ֵבן ֵיהושע ֵרבי ֵדכתיבֵֵואמר מאי
ֵֶמְרָקִחִ֑יםֵ ִֵמְגְדלֹ֖ות ֵַהֹבִֶ֔שם ֵַכֲערּוַגַ֣ת 'ְלָחָיו֙
)שירֵ רֵ' ֹוַשִנִ֔יםֵֹנְטפֹ֖ותֵמָֹּ֥ורֵֹעב ַֽ ִשְפתֹוָתיוֵ֙שַֽ
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ֵ ֵאת ֵלשחוק ֵלערבבםֵהַשֲחַלִיםבשבת ,

ֵ.626במיםֵולשתותֵאתֵהתמיסהֵכתרופה
ֵ

ֵחולֵ ֵבימי ֵנאכל ֵשאינו ֵמאכל ֵכל
ֵכתרופה ֵבוֵֵ-ֵמותרֵלחולה, אףֵאםֵאין
וכןֵֵ–לאוכלוֵבשבתֵלשםֵרפואהֵֵ-ֵסכנה

ֵלגביֵמשקה.
ֵ

רביֵיהושעֵבשאלתֵהגמראֵדיוןֵֵלאחרֵ
ֵלוי ֵֵבן ֵבשבת,על ֵהשחליים ֵשחיקת

רביֵהגמראֵמביאהֵעדותֵלמומחיותוֵשלֵ
ֵֵחנינא ֵמדבריו ֵברפואה עלֵשנאמרו

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ֵודיבורֵשיצאֵ-השיריםֵה ֵדיבור ֵכל יג(?
ֵכולוֵ ֵהעולם ֵכל ֵנתמלא ֵהקב''ה מפי

 ְבָשִמים'.
ֵמותר!(626ֵֵֵ ֵרק ֵ)ולא ֵחובה ֵנפש בפיקוח

ֵומ ֵפעולה ֵכל ֵולאֵלעשות ֵמיד לאכה
אףֵשישֵֵ-עלֵשאלתֵחכםֵכללֵֵלבזבזֵזמן

בפעולתֵההצלהֵעברהֵהאסורהֵמהתורהֵ
ֵעבודהֵ ֵחמורות: ֵעבירות ֵמשלוש )חוץ
ֵואיןֵ ֵדמים( ֵושפיכות ֵעריות ֵגילוי זרה,
אלאֵלהיפך!ֵ בזהֵמשוםֵחילולֵשבתֵוכדוֵ'

ֵחיים ֵהצלת ֵב'עברה'ֵֵפעולת הכרוכה
ֵידיֵֵנעשית ֵועל ֵישראל ֵגדולי ֵידי על

החשוביםֵדווקא.ֵ)עודֵבענייןֵראהֵלהלןֵ
 מדףֵפבֵעדֵדףֵפהֵובגמראֵשם(.ֵ

ֵשכף627ֵֵֵ ֵמשום ֵ'החזרת' ֵפה ֵאומרים אנו
ֵמלאהֵ ֵכבר ֵהייתה ֵהָבִזיְך( ֵ)היא הזהב

הגדול שלֵהכהֵן )ראהֵֵקטורתֵמלואֵחפניֵו
לעילֵבמשנהֵובדףֵמזֵעמודֵא(ֵועתהֵעלֵ

ֵהקטורתֵֵהכהן ֵכל ֵאת ֵלהחזיר הגדול
כךֵששובֵהקטורתֵתהאֵ חזרהֵלכפותֵידיֵו
עלֵ אתֵההחזרהֵלכפותֵידיֵו מלואֵחופניוֵ.
הכהןֵהגדולֵלעשותֵלבדוֵבקדשֵהקדשיםֵ
ֵבנתינתֵ ֵחופניו' ֵ'מלוא ֵשיקיים וכדי
הקטורתֵעלֵהגחליםֵעליוֵלהיזהרֵביותרֵ
שלאֵיפילֵלארץֵולאֵיחסירֵממנהֵאףֵלאֵ

 ַגְרִגירֵאחד!
ִזיְךֵ)הואֵכףֵהזהב(ֵמלאֵכברֵקטורתֵהב628ֵֵָ

ֵלעילֵ ֵ)ראה ֵהכהן. ֵשל ֵחופניו ממלוא

ֵ.מבעיטתִֵפְרָדההנגרמותֵציעותֵפ
ֵ

רביֵֵביןגילֵהבפערֵידנהֵֵהגמראלאחרֵש
ֵמסכמת,ֵהיאֵרביֵחנינאלֵיהושעֵבןֵלוי

ֵברפואותֵבישר ֵבקי ֵוקשישֵחנינאֵהיה
ֵ.ֵיותרֵמרביֵיהושעֵבןֵלוי

ֵדףֵמטֵעמודֵב

628ֵהָבִזיְךהקטורתֵמתוך627ֵֵהחזרתאתֵֵ

ֵ 629ֵֵֵֵֵחופניולתוך ֵ,הגדולֵכהןהעשה

ֵאצבעותיוֵ,לבדו ֵראשי ֵאו630ֵֵֵבעזרת

במשנהֵובדףֵמזֵעמודֵא(.ֵאומנםֵבגמראֵ
כתובֵ'בזך'ֵאךֵעלֵבסיסֵתרגוםֵירושלמיֵ

ֵל ֵכף ֵנקטתיֵ-המתרגםֵאתֵהמילה 'ָבִזיְך'
ָאָּ֥הֵ במילהֵָבִזיְך:ֵ'ַכָּ֥ףֵַאַחֶ֛תֲֵעָשָרָּ֥הֵָזָה֖בְֵמל 

ֵירושלמ ֵתרגום ֶרת'. ֲֵחָדאְֵקֹטַֽ ֵ'ָבִזיְך י:
ְֵדַדֲהָבאֵ ֲֵהַות ִֵדי ֵַסְלִעין ֵַעְשָרא ַמְתְקָלא
ֵָטִביןֵ ֵבּוְסָמִנין י יש  ֵר  ֵַמְלָיא ֵָיָתּה ָקִריב
ֵבּוְסַמָיא:'ֵ ִֵלְקטֹוֶרת ְֵוַדְכָיין ּוְמֻפְטִמין
ֵסמךֵ ֵעל ֵוכן ֵיד((. ֵפסוק ֵז ֵפרק )במדבר
ֵ...'ֵ פירושֵהמיוחסֵלהרשב'אֵשםֵכתוב:

ֵשבבזיך ֵלבונה ֵכל ֵבפניֵֵנשאר ובזיך
עצמה...'ֵ)חידושיֵהרשב'אֵמסכתֵמנחותֵ
ֵימינוֵ ֵשבלשון ֵועוד ֵב(. ֵעמוד ֵז דף

ֵנתקבלהֵהמילהֵָבִזיְךֵולאֵָבָזְך.
כדיֵלקייםֵ'מלואֵחופניו'ֵעלֵשתיֵכפות629ֵֵ

ידיוֵלהיותֵצמודותֵזוֵלזו,ֵולכןֵאיןֵהואֵ
ֵלאחרֵ ֵהימנית ֵבידו ֵלהשתמש יכול

 שהניחֵאתֵהמחתהֵעלֵהארץ.
ֵחפינה630ֵֵֵ ֵעושה ֵהוא ֵ'כיצד ֵמפרש: רש'י

ֵ ֵשבפנים ֵחפניו?ֵֵ-שנייה ֵלתוך ֵהבזך מן
ֵאצבעותיו,ֵ ֵבראשי ֵאתֵראשֵהבזך אוחז
ֵוידהֵ ֵבארץ, ֵהמחתה ֵאת ֵשהניח לאחר
ֵמעלהֵבשניֵ ֵזרועותיו, ֵבין שלֵבזךֵכלפי
גודליוֵומושךֵאתֵידהֵבגודליוֵלצדֵגופוֵ
ֵלביןֵ ֵידה ֵראש ֵשמגיע ֵעד ֵמעט מעט

וֵלפיֵפירושֵאחרֵאציליֵידיוֵ]המרפקיםֵא
ביתֵהשחי[ֵוראשֵהבזךֵמגיעֵלגובהֵפסֵֵ-
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הובעזרתֵהאגודל631ֵשיניו ואֵז קטירֵאתֵֵ,
ֵהגחלים.ֵ ֵעל ֵידיו ֵשבכפות הקטורת

דורשתֵמיומנותֵבדרגהֵגבוההֵזוֵפעולהֵ
היאֵזוֵ':ֵאומרתֵעליהֵמאודֵולכןֵהגמראֵ

ֵ.'עבודהֵקשהֵמעבודותֵקשותֵשבמקדש
ֵבמקדשֵהיו ֵקשות ֵעבודות ֵ:כמוֵ,עוד

ֵ.633וקמיצתֵהמנחה632ֵמליקתֵהעוף
ֵ

ֵ ֵכיצד ֵהמבארת הגדולֵֵכהןהמברייתא
ֵבֵחופן ֵהקטורת ֵיםקדשהֵקדשאת
ִדים ֵחפינות,ְֵלמ  ֵשתי ומכאןֵֵשהיו

ֵשנכנסֵש ֵלפני ֵהייתה ֵראשונה חפינה
ֵוקדשהֵקדשלֵהגדולֵכהןה חפינהֵים

ֵ.יםקדשהֵקדששנייהֵהייתהֵבתוךֵ
ֵ
ֵבהתבססֵעלֵהפסוק:ֵ'ְבֹזֶ֛אתֵָיֹבָּ֥אֵַאֲהֹר֖ןֵ

ְֵוַאִָּ֥ילֵ ְֵלַחָט֖את ֵֶבן־ָבָקֶ֛ר ְֵבַפֶ֧ר ֶאל־ַהֹקִֶ֑דש
ה ֵהגמראֵֵ'ְלֹעָלַֽ )ויקראֵפרקֵטזֵפסוקֵג(,

שנתמנהֵלמלאֵאתֵֵכהןשואלת:ֵהאםֵה
ֵ ֵשל ֵאחרֵֵגדולֵכהןמקומו ֵמיד ומת

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ידו,ֵוחוזרֵומחזירהֵדרךֵצדהֵלתוךֵחפניו,ֵ
ֵוצוברהֵעלֵהגחלים'.

ֵיוםֵֵהרמב'ם631ֵֵ ֵעבודת ֵבהלכות אומר
פרקֵדֵהלכהֵא:ֵ'...ואוחזֵשפתֵֵהכיפורים

ומערהֵ הכףֵבראשיֵאצבעותיוֵאוֵבשיניוֵ,
עדֵשמחזירהֵ חפניֵו לתוֵך הקטורתֵבגודלֵו

ֵלמלואֵחפניוֵכשהיתה...'.
הרמב'ם632ֵ המליקהֵבאֵבדברֵי ֵתיאורֵקושֵי

הלכותֵמעשהֵהקרבנותֵפרקֵוֵהלכהֵכג:ֵ
'כיצדֵמולקין?ֵקוצץֵויורדֵבצפורןֵממולֵ
עורף,ֵאםֵרצהֵלהוליךֵולהביאֵ]בציפורןֵ

יא,ֵואםֵרצהֵמוליךֵומב[ֵכבסכיןֵשחיטה
ֵואםֵ ֵדורס, ֵבצפורן ֵויורד ֵדורס להיות

ֵ ֵוהושט[ ֵ]הקנה ֵהסימנים אינוֵנעקרו
ֵרובֵ ֵבלא ֵומפרקת ֵשדרה ֵוחותך חושש,
בשר,ֵשאםֵחתךֵרובֵבשרֵהריֵזוֵכמתהֵ

ֵשניֵקודםֵ ֵלחתוך ֵוצריך שיגיעֵלסימנין,
ֵוהמולקֵ ֵיורד, ֵכשהוא ֵבעולה הסימנים

ֵ ֵהצדדין ֵמן ֵאו אינהֵמליקהֵאלאֵבסכין

ֵהחטאת ֵפר ֵאת ֵלהיששחט ֵיכול כנסֵ,
עבודתֵיםֵולהמשיךֵשםֵאתֵקדשהֵקדשל

ֵה ֵששחט ֵהפר ֵבדם ֵהגדולֵכהןהכפרה
שמת,ֵאוֵשעליוֵלקחתֵפרֵאחר,ֵלשחוטֵ
ֵששחטֵ ֵהפר ֵבדם ֵורק ֵבעצמו אותו

ֵ ֵהיום? ֵבעבודות ֵימשיך בטבלהֵבעצמו
ֵשלֵ ֵונימוקם ֵתירוצם ֵמובא הבאה

ֵם:הבאיהאמוראיםֵ

התשובהֵוהנימוקֵֵהאמוראים
ֵהעקרוני

ֵרביֵחנינא,
ֵרביֵאמי

פרֵשחוטֵאיננוֵֵ-לאֵ
פרֵאיננוֵ-'פר'ֵודם

ֵ'פר'
ֵרישֵלקיש,
רביֵיצחקֵ
ֵנפחא

פרֵשחוטֵנקראֵֵ-כןֵ
פרֵנקראֵ-'פר'ֵוגםֵדם
ֵ'פר'

ֵדףֵנֵעמודֵא

ֵפסוקֵזה:עודֵמובאֵעלֵ

ֵהמחלוקת634ֵֵֵֵפפאֵרב .א ֵאת מעמיד

ֵשחנ ֵכשרֵכמי ֵהעורף ֵוכל ֵנחר, ֵאו ק
 למליקה'.

ֵקרבן633ֵֵ ֵמעבודות ֵהייתהֵֵאחת המנחה
ֵלשלושֵ ֵהנכנסת ֵהכמות ֵמלוא לקיחת

ֵ ֵשל ֵאמצעיות ֵמסולתֵאצבעות היד
ֵנקראתֵ ֵכמותֵזו המנחהֵהבלולהֵבשמן,
ֵעלֵ ֵלהקטרה ֵשרת ֵבכלי ֵונתינתו ֹקֶמץ,

)ישֵקרבןֵמנחתֵחיטיםֵוישֵקרבןֵֵהמזבח
ֵמ ֵשעורים ֵחובתֵֵ-נחת ֵיש ֵבכולן ולא

הקמיצהֵהייתהֵנעשיתֵעלֵידיֵקמיצה(ֵ.ֵ
שלושֵהאצבעותֵהאמצעיותֵשלֵכףֵהיד.ֵ

ֵ ֵהיה ֵקמיצתה ֵאתֵלאחר ֵמסלק הכהן
ֵלגובהֵ ֵמעבר ֵהבולטות שאריותֵהמנחה

האגודלֵשלושֵאצבעותיוֵאלהֵרקֵבעזרתֵ
ֵבדיוקֵ ֵמלא ֵנמצא ֵשהקומץ ֵכך והזרת

ֵ–גדוש.ֵהאצבעותֵאבלֵאינוֵבתוךֵשלושֵ
ֵ ֵהקשותֵ'וזו ֵמהעבודות ֵאחת היא

ֵשבמקדש'ֵ)ראהֵגםֵדףֵמזֵעמודֵב(.
ֵבבלֵבדורֵֵרב634ֵ פפאֵהיהֵמגדולֵאמוראי
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כךֵלרביֵיצחקֵנפחאֵבביןֵרביֵאמיֵ
ֵהפר ֵדם ֵעל ֵמדבר בלבדֵֵשהפסוק

ולכןֵרביֵיצחקֵ:ֵולאֵעלֵהפרֵעצמו
ֵ'פר'פרֵנקראֵ-שגםֵדםֵסוברנפחאֵ

ֵ ֵמורה ֵ)אהרן(ֵֵכהןלוהפסוק הגדול
ֵל ֵהפר, ֵאת ֵדמוֵלשחוט ֵאת קבל

ֵיםקדשהֵקדשלבדםֵהפרֵֵולהיכנס
 .כיֵדמוֵהואֵהעיקרֵ–

ֵרב .ב ֵא635ֵאשיֵלדברי מסתברתֵכן
כיֵכשהתורהֵֵ:דעתוֵשלֵרבֵפפא
ֵהיא ְֵבַפֶ֧ר ֵֵאמרה התכוונהֵלא

החיֵֵכהןשה הגדולֵיחזיקֵאתֵהפֵר
ֵל ֵאיתו ֵוייכנס ֵקדשבקרניו

ֵכהןאלאֵהתכוונהֵשהֵ-יםֵקדשה
יםֵבדםֵקדשהֵקדשהגדולֵיכנסֵל

 .הפר

636ֵרביֵאמיאתֵהפסוקֵלפיֵדעתֵ .ג

ֵבכךמפרש ֵהגמרא הפסוקֵשֵת
ֵההכרחיותֵ ֵהפעולות ֵעל מדבר

ֵ ֵכדיֵֵהגדולֵכהןהשעל לעשות
ֵל ֵלהיכנס ֵלו ֵקדששיותר

להביאֵאתֵפרֵֵכהןהעלֵֵים:קדשה

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
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ֵאביי ֵשל ֵהמובהק ֵותלמידם ֵהחמישי
 .ורבא

פפאֵוהיהֵגדולֵהדורֵהששיֵֵחיֵאחריֵרב635ֵ
ֵאשי ֵ)'רב ֵבבל סוףֵֵורבינאֵלאמוראי

ֵ ֵכל ֵ'סוף ֵופרש'י: האמוראים'ֵהוראה',
ֵמציעאֵדףֵפוֵעמודֵא(.-)בבא

ֵארץ636ֵֵ ֵהשלישי.ֵ-אמורא ֵבדור ישראלי
ֵואחריֵ ֵיוחנן ֵרבי ֵשל ֵמובהק תלמיד
ֵבראשֵ ֵאמי ֵרבי ֵעמד ֵיוחנן ֵרבי פטירת

ֵישיבתֵטבריה.
ֵשהכהן637ֵֵֵ ֵלעולה ֵוהאיל ֵלחטאת הפר

ֵהכיפורים ֵביום ֵמקריב הםֵֵהגדול
 .המכשיריםֵאותוֵלבואֵאלֵקדשֵהקדשים

ֵיצחקֵֵהרמב'ם638ֵֵ ֵרבי ֵלפי ֵהלכה פוסק
נפחא,ֵאחתֵהדעותֵשבגמראֵכאן,ֵולפיהֵ
הכהןֵשנתמנהֵנכנסֵלקדשֵהקדשיםֵבדםֵ

ֵֵ'פר'ֵ,החטאת ולשחוטֵממש,
ֵבעצמו ֵהואֵֵ–ֵאותו ֵהפר כי

פעולותֵאלה,ֵוֵ–העיקרֵולאֵדמוֵ
הנעשותֵעודֵלפניֵשישֵבידיוֵאתֵ
ֵאתֵ ֵהמתירות ֵהן ֵהפר, דם

ֵל יםֵולאֵדםֵקדשהֵקדשכניסתו
 הפר.

ֵ
ֵכהןהאםֵהבשאלהֵגמראֵלאֵהכריעהֵה

ֵ ֵשל ֵמקומו ֵאת ֵלמלא ֵכהןהשנתמנה
לאחרֵששחטֵאתֵהפרֵשמתֵמידֵֵ-ֵהגדול

ֵלו ֵשנכנס יכולֵֵ-ֵיםקדשהֵקדשלפני
ֵל ֵקדשהֵקדשלהיכנס ֵולהמשיך שםֵים

ֵששחטֵ ֵהפר ֵבדם ֵהכפרה ֵעבודת את
,ֵפרֵאחרלקחתֵאוֵשעליוֵֵ,הגדולֵכהןה

ֵ ֵלשחוט ואותו 637ֵֵֵבעצמ להמשיךֵכדי

ֵ.638ֵבעבודותֵהיום

ֵ
חטאתֵ'מדיןֵֵראיהֵיאהבמנסהֵלהגמראֵ

ֵבעליה ֵשאסורֵֵ,'שמתו ֵלהסיק וממנה
ֵלֵכהןל ֵלהיכנס יםֵקדשהֵקדששנתמנה

ֵבדםֵ ֵהכפרה ֵעבודת ֵאת ֵשם ולהמשיך
שמת.ֵהקודםֵֵהגדולֵכהןההפרֵששחטֵ

הפרֵששחטֵקודמוֵשמת,ֵומכפרֵבדםֵזה.ֵ
ֵיוםֵ ֵעבודת ֵבהלכות ֵהרמב'ם ֵכותב וכך

ֵיוםֵֵהכיפורים ֵ'פר ֵיג: ֵהלכה ֵה פרק
ֵקונהֵ ֵגדול ֵשכהן ֵפי ֵעל ֵאף הכיפורים

ֵהחטאת ֵפר ֵשנאמר ֵלו,ֵֵמשלו אשר
ֵאחיוֵ ֵלכל ֵבו ֵממונו ֵהפקיר המקום
הכהנים,ֵשאילוֵלאֵהיהֵלהןֵבוֵשותפותֵ
לאֵהיוֵמתכפריןֵבו,ֵלפיכךֵאםֵמתֵכהןֵ

ֵשעומדֵֵגדול ֵהכהן ֵהפר, ֵשישחט קודם
ֵשוחטֵ ֵאלא ֵאחר ֵפר ֵמביא ֵאינו תחתיו
בעליה חטאתֵשמתֵו ואינֵו ראשוןֵ, ֵאתֵשֵל
שתמותֵשאיןֵחטאתֵהרביםֵמתה,ֵשחטֵ
ֵהכהןֵ אתֵהפרֵומתֵקודםֵשיכפרֵבדמו,

 האחרֵנכנסֵבדםֵזהֵומכפרֵבו'.
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להוכיחֵזאתֵעומדֵה נימוקֵבבסיסֵהנסיוֵן
ֵכהןהשזוהיֵחטאתֵשנשחטהֵושבעליהֵ)
ֵדמה ֵשנזרק ֵלפני ֵמת ֵוהדברֵהגדול( ,

בעליהֵמת,ֵ חיהֵאֵך דומהֵלחטאתֵשעדייֵן
ֵוש ֵכזה ֵבמקרה ֵחדהדין משמעי:ֵ-הוא

ֵלהקרבה ֵפסולה ֵכזו לזריקתֵ)ֵחטאת

יהֵזוֵולכןֵלפיֵראֵ-639ֵודינהֵמיתה(ֵדמה

ֵ ֵשאסור ֵלהכריע שנתמנהֵֵכהןליש
ששחטֵפֵרה-דםיםֵבקדשהֵקדשלהיכנסֵל
ֵקודמו.

ֵ
ֵֵרב ֵאת ֵדוחה ֵהגמראעמרם ֵנסיון

ֵ ֵשאסור לאחרֵֵשנתמנהֵכהןללהוכיח
יםֵקדשהֵקדשלהיכנסֵלֵהגדולֵכהןהמותֵ
ֵֵ,הפרֵששחטֵקודמו-בדם -שפרבאומרו

ֵכיפוריםהגדולֵביוםֵהֵכהןההחטאתֵשלֵ
ֵחליםֵ ֵלא ֵשעליה ֵציבור ֵחטאת הוא
ֵבעליה.ֵ ֵשמתו ֵיחיד ֵחטאת ֵשל הדינים
ֵדעתֵ ֵעל ֵגם ֵנאמרת ֵעמרם ֵרב )דעת

ֵֵ.('פר'הפרֵקרויֵ-האומריםֵשדם
ֵ

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ֵהריגה639ֵֵ מיתתהֵלאֵנעשיתֵבשחיטהֵאו
ֵמסביבתהֵ ֵאותה ֵמנתקים ֵאלא בידיים,

 כלֵמשךֵחייה.
ֵטמא640ֵֵ ֵלמקדשֵֵמתֵכהן ֵכלל ֵנכנס אינו

ֵקרבן ֵוהקריבֵֵלהקרבת ֵעבר ֵואם יחיד,
ֵטמא ֵלכהן ֵאבל ֵפסולה; מתֵ-עבודתו

והקרבןֵכשר.ֵֵמותרֵלהקריבֵקרבןֵציבור
עםֵזאתֵלומדיםֵשכלֵקרבן,ֵאפילוֵקרבןֵ

ֵזמן ֵלו ֵשיש ֵאתֵֵיחיד, ֵדוחה קבוע
וכלֵ הטמאֵיכולֵלהקריבוֵ, הטומאהֵוהכהֵן
ֵאינוֵ ֵקבוע ֵזמן ֵלו ֵשאין ֵבציבור קרבן
ֵשאומרתֵ ֵומה ֵהטומאה. ֵאת דוחה

ֵבציבור ֵהותרה ֵ'טומאה ֵאו,ֵהגמרא: ,'
אמירהֵמאהֵדחויהֵבציבור'טו עיקרהֵשֵל 'ֵ

ֵההקרבהֵ ֵדחייהֵשל ֵאו ֵֶשַהָּתָרה ֵהוא זו
ֵ ֵהקרבן ֵזמן ֵבקביעות ֵתלויה ֵ-בטומאה
ֵ'בציבור'.ֵ ֵבמילה ֵהשימוש ֵלמרות זאת
ההסברֵלהבנהֵזוֵהואֵבעובדהֵשמרביתֵ

ֵקרבן ֵציבורֵהמקריב ֵנחשבֵֵשל אינו
ֵלבעלֵהקרבן.

ֵ
ֵקרבן ֵקבועֵרק ֵבזמן ֵלהביאו ֵשחובה

,640ֵמתהתֵטומאאתֵשבתֵואתֵהדוחהֵ

מנחתֵחביתיןכיפוריםפרֵיוםֵהֵ:ולכן ,ֵ641ֵ

קבוע,ֵֵישֵלהםֵזמןאשר642ֵֵפסחהוקרבןֵ

ֵהֵיםדוח ֵואת ֵהשבת על643ֵֵֵטומאהאת
יחיד ֵפרֵהעלםֵדברֵואילוֵ,אףֵשהםֵקרבֵן

ֵומרביתֵ ֵקבוע ֵזמנם ֵהציבור קרבנות
ךֵשכוונתֵקרבנותֵיחידֵאיןֵזמנםֵקבוע.ֵכ

הגמראֵרחבהֵיותרֵואינהֵמדברתֵרקֵעלֵ
ֵציבורֵ)כמוֵקרבןֵהתמיד (.ֵהקרבתֵקרבן

ֵכהןֵ ֵדין ֵנאמר: ֵההרחבהֵהנ'ל ֵולפי לכן,
ֵשונהֵ-טמא ֵבמקדש ֵעבודה ֵהעושה מת

קבועֵ זמֵן לֵו איֵן יחידֵכאשרֵישֵאֵו בקרבֵן
לעומתֵקרבןֵציבורֵכאשרֵישֵאוֵאיןֵלוֵ

ֵזמןֵקבוע.
ֵוםֵביומו.המוקרבתֵמדיֵי641ֵ
ֵכלי642ֵֵֵ ֵאו ֵהכהנים, ֵאו ֵישראל, ֵרוב אם

הפסחֵֵקרבןֵ-השרתֵטמאיםֵטומאתֵמתֵ
ֵולאֵדוחיםֵאתֵקרבןֵ מוקרבֵבי'דֵבניסן

ֵהפסחֵל'פסחֵשני'.
ֵלהם643ֵֵֵ ֵשאין ֵהיחיד ֵקרבנות ֵרוב לעומת

 קבוע.ֵזמן
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וקרבן645ֵֵשעירֵעבודהֵזרהֵ,644בוריצֵשל

646ֵחגיגה ֵאינםֵש, ֵקבוע, ֵזמן ֵלהם אין
ֵאתֵהטומאהדוחיםֵלאֵאתֵהשבתֵולאֵ
ֵֵ.עלֵאףֵשהםֵקרבןֵציבור

ֵ

ֵחייביםֵלהביאֵכהנים  פרֵהעלםֵֵאינם
ֵפיֵֵדבר ֵעל ֵשגגו ֵכולם ֵאו ֵרובם אם

ֵ.647הוראהֵמוטעיתֵשלֵהסנהדרין

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ֵדבר644ֵֵ ֵהעלם ֵאחדֵֵפר ֵ)כל ֵציבור של
ֵ'ציבור'(ֵ ֵנחשב ֵהשבטים ֵעשר משנים
ֵכאשרֵ ֵמישראל ֵשבט ֵכל ֵידי ֵעל מובא

ֵדברֵאסורֵֵהסנהדרין שאםֵהיוֵֵ-התירו
ֵמתחייביםֵעליוֵ ֵבמזידֵהיו עושיםֵאותו

ורובֵישראלֵשגגוֵעלֵֵ-כרתֵובשגגהֵחטאֵ
הואֵבספרֵויקראֵ מקורֵהדיֵן הוראהֵזוֵ. פֵי

ֵיג ֵפסוקים ֵד ֵ'-פרק ֵָכלֵטו: ֲעַדָּ֤תֵ-ְוִאַ֨ם
ֵַהָקָהִ֑לֵ ֖י ינ  ע  ֵמ  ֵָדָבִ֔ר ְֵוֶנְעַלַ֣ם ִֵיְשגִּ֔ו ל֙ ִיְשָרא 

ִֵמָכל ֵַאַחַ֨ת ֵֹלא-ְוְָ֠עשּו ֲֵאֶשָּ֥ר ְֵיהָוֶ֛ה -ִמְצֹוֶ֧ת
מּו: ְֵוָאש ַֽ ָעֶש֖יָנה ֲֵאֶשָּ֥רֵֵת  ַחָטִ֔את ֵַהַֽ ֹוְדָעה֙ ְונַֽ

ֵֶבן ֵַפָּ֤ר ֵַהָקָהּ֜ל ְֵוִהְקִרַ֨יבּו ֵָעֶלִ֑יָה רֵָ֙בקֵָ-ָחְטאּ֖ו
ֵֹאֶָּ֥הלֵ ֖י ִֵלְפנ  ֵֹאתִֹ֔ו ִבַ֣יאּו ְֵוה  ְלַחָטִ֔את

ד: ָדֶ֧הֵֶאתֵמֹוע ַֽ ֵָהע  ַ֨י ִֵזְקנ  יֶהֶ֛םֵַעל-ְוְָ֠סְמכּו -ְיד 
ַ֣יְֵיהָוִ֑הְֵוָשַחָּ֥טֵֶאת ָּ֥יֵ-ֹרָּ֥אשֵַהָפ֖רִֵלְפנ  ַהָפ֖רִֵלְפנ 

ֵה''.ֵ
שעירֵעבודהֵזרהֵמובאֵעלֵידיֵכלֵשבט645ֵֵ

ֵהסנהדרין ֵכאשר ֵבֵמישראל שוגגֵהתירו
ֵישראלֵ ֵורוב ֵזרה, ֵעבודה ֵבו ֵשיש דבר
ֵהואֵ ֵהדין ֵמקור ֵזו. ֵהוראה ֵפי ֵעל שגגו

ֵפסוקיםֵכב ֵפרקֵטו ֵבמדבר ֵ'ֵ-בספר כו:
ֵָכל ָּ֥ת ֵא  ֵַתֲעשִּ֔ו ְֵוֹלַ֣א ִֵתְשגִּ֔ו ַהִמְצֹו֖תֵ-ְוִכַ֣י

ֲֵאֶשר ִֶ֑לה ֵֶאל-ָהא  ֵה' ה:-ִדֶבָּ֥ר ֵָכלֵֹמֶשַֽ ת֩ -א 
יֶכ֖םְֵבַיד ַהיִֹ֞וםֵ-ֹמֶשִ֑הִֵמן-ֲאֶשַ֨רִֵצָּוֶ֧הְֵיהָוֶ֛הֲֵאל 

ם: יֶכַֽ ְֵלֹדֹרת  ֵָוָהְ֖לָאה ְֵיהָוֶ֛ה ִֵצָּוֶ֧ה ְוָהָיִׁ֗הֲֵֵאֶשַ֨ר
ָדהֵֶ֮נֶעְשָתַ֣הִֵלְשָגָגהְֵ֒וָעשַּ֣וֵָכל ָהע  ֵַ֣י ינ  ע  -ִאַ֣םֵמ 

ָדֶ֡הֵַפַ֣רֵֶבן ָּ֤יַחִֵניֹחַ֙חֵ֙-ָהע  ֵֶאָחַ֨דְֵלֹעָלּ֜הְֵלר  ָבָקר֩
ֵּוְשעִֵ ֵַכִמְשָפִ֑ט ְֵוִנְס֖כֹו ֵּוִמְנָחתָֹּ֥ו ִעִזָּ֥יםֵ-ירלה'

ת: ְֵלַחָטַֽ לֵֶאָח֖ד ֵַעַֽ ִׁ֗ן ֵַהֹכה  ָּ֥יֵ-ָכל-ְוִכֶפַ֣ר ֲעַדֶ֛תְֵבנ 
י ִֵכַֽ ֵָלֶהִ֑ם ְֵוִנְסַלַ֣ח ֖ל ֩םֵ-ִיְשָרא  ְֵוה  ִֵהִ֔וא ְשָגָגַ֣ה

ִבַ֨יאּוֵֶאת יהָוִׁ֗הְֵוַחָטאָתֶ֛םֵ-ה  ָקְרָבָנּ֜םִֵאֶשַ֣הֵַלַֽ

ֵדףֵנֵעמודֵב

ֵהֵ ֵשכבר ֵבהמה ֵלפדות ֵקדישהרוצה
שיתכפרֵלֵאותה כדֵי ונפלֵֵ,חברובהֵקרבֵן

ֵ ֵמום ֵבבהמה ֵהרי648ֵֵהתהקרבלפני ,

עלֵערךֵהקרבןֵעודֵלהוסיףֵחייבֵֵשהואֵ
ֵ-ֵחברו,ֵוכדיֵלפדותהֵ'(חומש)'חמישיתֵ
ֵ ֵהקרבןֵ-המתכפר ֵשל ֵלבעלים ֵנחשב

ֵ.649ֵלעניןֵדיןֵתמורה

ָּ֥יֵה'ֵַעל ם:-ִלְפנ  ַ֣יֵ-ְוִנְסַלִׁ֗חְֵלָכלִֵשְגָגָתַֽ ְֵבנ  ֲעַדת֙
ְֵלָכליִֵ ִֵכָּ֥י ְֵבתֹוָכִ֑ם ֵַהָגַ֣ר ֖ר ְֵוַלג  ִ֔ל ָהָע֖םֵ-ְשָרא 

ה'.ֵ ִֵבְשָגָגַֽ
ֵקרבן646ֵֵ ֵ'שלמיֵֵאת ֵגם ֵ)נקרא החגיגה

ֵביוםֵ ֵמישראל ֵאדם ֵכל ֵהביא חגיגה'(
ֵשלֵכלֵאחדֵמשלושתֵהרגלים:ֵ הראשון
ֵמצותֵ ֵאומנם ֵוסוכות. ֵשבועות פסח,
הבאתֵקרבןֵחגיגהֵהיאֵחובהֵעלֵכלֵפרטֵ

לֵבהתקבצםֵבירושלים,ֵבעזרה,ֵופרטֵאב
 לחוגֵאתֵהחגֵהםֵהופכיםֵלציבור.

ֵואינם647ֵֵֵ ֵציבור ֵקרויים ֵאינם הכהנים
 נחשביםֵכשבט.

ֵקרבן648ֵֵ ֵללאֵֵאדםֵהמקריב ֵלהביאו חייב
י ִֵכַֽ ֵ'ְוִאִׁ֗יש ֵשנאמר: ַבח-מום, ֵֶזַֽ -ַיְקִרָּ֤יב

א ְלַפל  ֹוֵֶנֶ֙דרֵ֙אַֹ֣וִֵלְנָדָבִ֔הֵַבָבָק֖רֵאַ֣-ְשָלִמיםֵ֙להֵ'
ָכל ְהֶיהְֵ֙לָרצִֹ֔וֵן -מּ֖וםֵֹלָּ֥אִֵיְהֶיה-ַבֹצִ֑אןֵָּתִמָּ֤יםִֵיַֽ

ישֵאיסורֵמהתורהֵלהקריבֵקרבןֵ וכֵן ֹו:'ֵ, בַֽ
ֵ'ֹלא ֵשנאמר: ֵמום ֵַליהָוַ֨הֵ-בעל ִתְזַבח֩

ֵֹכ֖לֵ ֵמִּ֔ום ֵבֹו֙ ִֵיְהֶיָּ֥ה ֲֵאֶשַ֨ר ֵָוֶשִׁ֗ה ֵשַֹ֣ור ֱאֹלֶהּ֜יָך
ּוא'ֵ) ויקראֵָדָבַ֣רֵָרִ֑עִֵכֶ֧יֵתֹוֲעַבֶ֛תֵה'ֱֵאֹלֶה֖יָךֵהַֽ

 פרקֵכבֵפסוקֵכא(.
ֵשהתקדשהֵ'תמורה649ֵֵ ֵחולין ֵבהמת ֵהיא '

ֵאמירה ֵידי ֵלהחליףֵֵעל ֵרצון המביעה
ֵאותהֵבבהמהֵשכברֵהוקדשהֵלקרבן.

ֵ:מעיקריֵדיניֵתמורה .א
ֵתמורה .1 ֵ'לעשות ֵאסורֵאסור ֵהיינו ,'

)להחליף(ֵבהמתֵקדשיםֵבבהמתֵלהמירֵ
ָמִ֔הֲֵאֶשַ֨רֵַיְקִרֶ֧יבּוֵ-חולין,ֵשנאמר:ֵ'ְוִאם ְבה 

ַליהָו֖הֵ ִמֶמֶ֛נֵּו ֵָּ֥ן ֹכלֲֵ֩אֶשַ֨רִֵיּת  להֵ' ִמֶמֶָ֛נהֵָקְרָבֵ֖ן
ְהֶיה א-ִיַֽ ְֵוֹלַֽ ֵַיֲחִליֶפִׁ֗נּו ֵֹלַ֣א ֶדש: ֵֹאתֶֹ֛וֵ-ֹקַֽ ָיִמָּ֥יר
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ֵלתיקוןֵ,מפירותיוֵשלומפרישֵתרומהֵל

ישֵבתרומהֵזוֵֵ,שלֵחברו650ֵפירותֵהטבל

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ֵאוֵֹ ְֵבָר֖ע ְֵוִאם-טָֹּ֥וב ְֵבטִֹ֑וב ֵָיִמָּ֤י-ַרַ֣ע ַ֨ר רֵָהמ 
ָיה ָמִ֔הְֵוָהַֽ ָמהִֵ֙בְבה  ְהֶיה-ְבה  -הָּּ֥ואֵּוְתמּוָרתֹ֖וִֵיַֽ
ֶדשֵ'ֵ)ויקראֵכז׳ֵט ֵי(.-ֹקַֽ

ֵ-עושיםֵרקֵהבעליםֵשלֵהקרבןֵֵתמורה .2
ֵביןֵאישֵביןֵאשה.

נעשיתֵעלֵידיֵדיבורֵהמביעֵחדֵֵתמורה .3
ֵאתֵ ֵלהחליף ֵהבעלים ֵשרצון משמעית

לין,ֵכגוןֵבבהמתֵחוֵ-הבהמהֵשהוקדשהֵ
ֵהחולין(ֵ ֵ)בהמת ֵ״זו ֵאומר: שהבעלים
ֵ'זוֵ ֵאו ֵשהוקדשה(״, ֵ)הבהמה ֵזו תחת
אוֵ'זוֵחליפתֵזו'.ֵלעומתֵזאתֵ תמורתֵזוֵ'
אמירהֵכלליתֵעלֵבהמתֵחוליןֵכמו:ֵ'זוֵ

ֵתחתֵעולה'ֵאינהֵעושהֵתמורה.
ֵתמורה .4 ֵקדושתֵֵעשיית ֵאת משאירה

ֵבהמתֵ ֵוגם ֵבקדושתה ֵהקדש בהמת
ֵ ֵנעשית ְֵוִאםהחולין ...'ֵ ֵשנאמר: -קדש

ָיה ְֵוָהַֽ ָמִ֔ה ִֵבְבה  ָמה֙ ְֵבה  ֵָיִמָּ֤יר ַ֨ר הָּּ֥ואֵ-ָהמ 
ְהֶיה ֶדש״ֵ)ויקראֵכז׳ֵי(.-ּוְתמּוָרתֹ֖וִֵיַֽ ֵֹקַֽ

ֵחוליןֵ .5 ֵבבהמת ֵקדשים ֵבהמת הממיר
ֵעוברֵבלאוֵולוקה.

בהמתֵחולין,ֵהראויהֵלקרבן,ֵשנעשתהֵ .6
ֵקרבן ֵלתמורתֵֵלתמורת ֵאו עולה,

תֵתודהֵמוקרבתֵכדיןֵשלמיםֵאוֵלתמור
ֵתודהֵ ֵשבתמורת ֵ)אלא ֵשהומר הקרבן

ֵלאֵמביאיםֵאתֵ'לחמיֵתודה'(.
ֵתמורתֵ .7 ֵמעשר, ֵתמורת ֵבכור, תמורת

ֵקרביםֵ ֵאינם ֵאשם ֵתמורת ֵאו חטאת
 למזבח.

ֵתמורה .8 ֵבהמהֵֵקדושת ֵעל ֵגם חלה
ֵלמשל:ֵ ֵהמיועד. ֵלקרבן ֵראויה שאינה

להיותֵעולהֵהחייבֵֵאםֵאדםֵהמירֵקרבן
תחולֵעלֵהנקבהֵקדושתֵֵ-זכר,ֵבנקבהֵ

ֵתפדהֵ ֵאלא ֵתוקרב ֵלא ֵהיא תמורה,
ֵהפדיוןֵ ֵובכסף ֵמום ֵבה ֵשיפול לאחר

 יקנהֵויביאֵזכרֵלעולה.
חלהֵאףֵאםֵבהמתֵהחוליןֵשונהֵֵתמורה .9

במיןֵ)זכר,ֵנקבה(ֵאוֵמסוגֵבהמתֵהקרבןֵ
ֵ)כבש,ֵעז(.

-מעשרֵבהמהֵנאמר:ֵ״ְוָכלֵגםֵעלֵקרבן .10
ֲֵאֶשר ֵֹכָּ֥ל ֵָוֹצִ֔אן ֵָבָק֙ר ֵַּתַַ֣חתֵ-ַמְעַשָּ֤ר ַיֲעֹב֖ר

ֵש ֵבזה ֵהנאה ֵהטובת ֵהוא לאיזהֵקובע

ְהֶיה ֲעִשיִר֕יִֵיַֽ ֶ֛רֵ-ַהָשִֶ֑בטֵָהַֽ ה':ֵֹלֶ֧אְֵיַבק  ֹקֶ֖דשֵַלַֽ
ין ְֵוִאם-ב ַֽ ְֵיִמיֶרִ֑נּו ְֵוֹלַ֣א ֵָלַר֖ע ַ֣רֵ-טָֹּ֥וב ָהמ 

ָיה ְֵוָהַֽ ְהֶיה-ְיִמיֶרִ֔נּו ִֵיַֽ ֵּוְתמּוָרתֶֹ֛ו ֵֹקֶ֖דש-הֶּ֧וא
ל'ֵ)ויקראֵפרקֵכזֵפסוקֵלג(.ֵאתֵ ֹלָּ֥אִֵיָגא ַֽ

ֵעזרא ֵמפרשֵהאבן ֶ֛ר ְֵיַבק  שהיאֵֵהמילה
ֵשהמלהֵ ֵפירשתי ֵוכבר ֵיבדיל, 'כמו
ֵהואֵ ֵפירש ֵבו ֵהמקום .'ֵ ֵֹבֶקר מגזרת
ֵַוִיְקָרַ֨אֵ 'ֵ ֵה: ֵפסוק ֵא ֵפרק בבראשית
ֵָלְִ֑יָלהֵ ֵָקַָ֣רא ְֵוַלֹחֶ֖שְך ֵיִֹ֔ום ֵָלאֹור֙ ֱאֹלִהָּ֤ים׀

ְיִהי־ ד:.ֵאבןֵעזראֵַוַֽ ְיִהי־ֹבֶ֖קרֵיָֹּ֥וםֵֶאָחַֽ ֶעֶָּ֥רבֵַוַֽ
ֵחשך,ֵ ֵמטעם ֵקרוב ֵ'ערב ֵהפסוק: על
ֵובקרֵ ֵהצורות. ֵבו ֵשנתערבו ֵכך ונקרא
ֵבינותֵ ֵלבקר ֵאדם ֵשיוכל ֵערב, הפך

 הצורות'.ֵ
ֵתמורה .11 ֵבהמת ֵחוליןֵֵאין ֵבהמת עושה

 נוספתֵתמורה.

שבשעתִֵֵמִדיֶניָהֵשלֵבהמתֵתמורה .ב
ֵבהֵעש ֵהיה ֵכבר ֵבה ֵהתמורה יית

ֵמוםֵהפוסלהֵלהקרבה.
מותרֵלפדותהֵבכסףֵוהכסףֵמקבלֵאתֵ .1

 קדושתה,ֵ
ֵלהשתמש .2 ֵאסור ֵהפדיון בהֵֵלאחר

ֵצמרה.ֵ ֵאת ֵלגזוז ֵאו ֵעבודה כבהמת
בדברֵזהֵהתמורהֵחמורהֵיותרֵמבהמתֵ
חוליןֵהמוקדשתֵכשישֵבהֵמוםֵקבוע:ֵ

ֵקד ֵנעשית ֵחולין ֵרקֵבהמת ושה
ֵדמים ֵהיאֵב״קדושת ֵהפדיון ֵולאחר '

ללאֵכלֵהגבלהֵעלֵעבודהֵ יוצאתֵלחוליֵן
 בהֵאוֵשימושֵבתוצריה.ֵ

הואֵשםֵכוללֵלתבואהֵאוֵלפירותֵֵֶטֶבל650ֵ
ֵלאֵ ֵשעדיין ֵמשום ֵבאכילה האסורים

ֵומעשרות ֵתרומות ֵמהם ֵגםֵהופרשו .
ֵבצ ֵחלהֵעיסת ֵממנה ֵהופרשה ֵשלא ק

ֵ)ַחָלהֵהיאֵסוגֵשלֵתרומהֵ נקראתֵֶטֶבל.
המופרשתֵמןֵהבצקֵלפניֵאפייתו.ֵבעברֵ
ניתנהֵהחלהֵלכהניםֵאולםֵכיוםֵנוהגיםֵ
ֵ.לשורפהֵאוֵלאְבדהֵבדרךֵמכובדתֵאחרת
ֵ'מתקנת'ֵ ֵהמעשר ֵאו ֵהתרומה הפרשת

ֵאתֵהטבלֵלאכילה.
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הֵכהן ֵהתרומ 651ֵתינתן איןֵֵחברול.
ֵֵהנאה.ֵבתרומהֵזוֵטובת

ֵ
ֵקדושה ֵליהיות ֵיכולה לאחרֵֵ-ֵבהמה

ֵ או652ֵֵֵֵדמיםֵקדושת'בֵ-הקדשתה

ֵ.653'קדושתֵהגוף'ב

ֵדףֵנאֵעמודֵא

ֵעלֵמעשרֵשלֵבקרֵוצאןֵ ֵעלֵבכורֵאו
אסורֵואסורֵלפדותם,ֵֵחלהֵקדושתֵהגוף
אףֵֵ–לעבודֵבהםֵֵואסורלגזוזֵאתֵצמרםֵ

ֵאםֵהםֵבעליֵמוםֵקבוע.
ֵ

ֵדֵבניסן'י-בֵשלאֵהקריבֵאתֵהפסחֵמיֵ
שהיהֵֵשגגאוֵֵ,שהיהֵטמאבגללֵ רחוקֵאֵו

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ֵכדאיתֵלסבאֵשנכדו651ֵֵ ֵזה תרומהֵבאופן
ֵשהריםֵ ֵישראל ֵיש ֵאם ֵכן ֵכמו כהן.

מותרֵלסבאֵהזהֵלשלםֵלישראלֵֵ-תרומהֵ
 כדיֵשיעבירֵאתֵהתרומהֵדווקאֵלנכדו.

ֵדמים652ֵֵ ֵבעלתֵ״קדושת ֵבהמה ֵעל ֵחלה ״
.ֵבהמהֵבעלתֵמוםֵמוםֵשהוקדשהֵלקרבן

ראויהֵלהקרבה.ִֵמִדיֶניָהֵשלֵבהמהֵאינהֵ
 הקדושהֵב״קדושתֵדמים״:ֵ

 ,ֵאיןֵעליהֵקדושתֵקרבן .א
 היאֵנחשבתֵכממונוֵשלֵההקדש,ֵ .ב
אפשרֵלפדותהֵולקנותֵבכסףֵהפדיוןֵ .ג

ֵשעבורוֵ ֵהקרבן ֵלשם ֵאחרת בהמה
 הוקדשה,ֵ

עםֵהפדיוןֵפוקעתֵהקדושהֵשהייתהֵ .ד
ֵלכלֵבהֵוהיאֵנחשבתֵכבהמתֵ חולין

 דברֵועניין,
ֵכבהמתֵ .ה ֵבה ֵלהשתמש אפשר

עבודה,ֵלגזוזֵאתֵצמרהֵאוֵלשתותֵ
ֵאתֲֵחָלָבּה.

 'ֵחלהֵעל:'קדושתֵהגוף653ֵ
ֵוהיאֵ .א ֵלקרבן ֵשהוקדשה בהמה

 .ִֵמִדיֶניָה:ֵראויהֵלהקרבה
אםֵלאחרֵהקדשתהֵנפלֵבהֵמוםֵ .ב

דֵ'י-שני'ֵבצריךֵלהקריבֵ'פסחֵֵ,מהמקדש
ֵבאיירֵאףֵשיחולֵבשבת.

ֵ

ֵלרביֵֵ ֵתנאֵקמא ֵבין ֵמחלוקת מובאת
ֵהחייבֵֵיהודה ֵשל ֵדינו ֵמה בברייתא

:ֵלתנא654ֵשהואֵטמאכבקרבןֵפסחֵשניֵ
קמאֵלאֵיקריבֵבאותהֵשנהֵולרביֵיהודהֵ

ֵ.655מקריב

ֵעמודֵבדףֵנאֵ

שלושֵֵמופיעֵבתורהֵ'אשרֵלו'הצירוףֵֵ
ֵֵפעמים ֵשל ֵהחטאת ֵלפר ֵכהןהבקשר

ֵאפשרֵֵהפוסל ֵלהקרבה, אותה
ֵאתֵ ֵיקבל ֵוהכסף ֵבכסף לפדותה

 קדושתה.ֵ
ֵלשוחטהֵ .ג ֵמותר ֵהפדיון לאחר

ֵאבלֵ ֵחולין ֵבהמת ֵככל ולאוכלה
ֵכבהמתֵ ֵבה ֵלהשתמש אסור
עבודה,ֵלגזוזֵאתֵצמרהֵאוֵלשתותֵ

 אתֲֵחָלָבּה.
ֵמי654ֵֵֵ ֵבגמרא: ֵכאן ֵנדון ֵשלא ֵמקרה יש

פסחֵולאֵידעֵשהואֵטמאֵֵשהקריבֵקרבן
ֵ ֵתהום' ֵ'טומאת ֵהנקראת ֵ–בטומאה

ֵהואֵ ֵזו ֵבטומאה ֵהמיוחד ֵכשר. קרבנו
שהיאֵלאֵהייתהֵידועהֵכללֵוכללֵ)ולאֵרקֵ

 לאדםֵזה(ֵבשעתֵהקרבתֵהקרבן.
ֵבי'ד655ֵֵ ֵנחוג הפעםֵהראשונהֵשפסחֵשני

ֵבשנהֵ ֵהיה ֵמועדו, ֵלאחר ֵחודש באייר,
ֵממצרים.ֵ ֵישראל ֵבני ֵלצאת השנייה

ֵבא ֵשנה ֵואהרןֵבאותה ֵמשה ֵלפני ו
אנשיםֵמבניֵישראלֵשהיוֵטמאיםֵובקשוֵ
ֵבמועדו.ֵ ֵשאינו ֵאף ֵהפסח ֵחג ֵאת לחוג

 יב(.ֵ-)ראהֵבספרֵבמדברֵפרקֵטֵפסוקיםֵו
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ֵ.656ֵהגדול

ֵ .א ֵא' ֵמפעם ֵיביא ֵשלא ֵפרֵלומדים: את
ֵמכספיֵהציבור,ֵֵהחטאת

ֵ .ב ֵב' ֵמפעם ֵלומדים ֵיביא ֵפרֵשלא את

 .ֵכהניםמכספיֵהֵהחטאת
ֵזאתֵשחטֵ .ג ֵלומדיםֵשאםֵבכל ֵג' מפעם

ֵהחטאת ֵפר ֵֵאת ֵשלו ֵמכספו פרֵֵ–לא
ֵהחטאתֵפסול.

ֵמשנה:
ַהָפֹרכֹותֵַהַמְבִדילֹותֵ ֵי ְשּת  יֵן ַעדֵֶשַמִגיַעְֵלב  יָכלֵ, ְךֵַבה  יןֵָהָיהְֵמַהל  ַהֹקֶדשֵּוב  יֵן ב 

ר,ֵֹלאֵהייתהֵָשםֵֶאָלאֵָפֹרֶכתֵקדשהֹקֶדשֵ יֵאֹומ  יֶהןֵַאָמה.ֵַרִביֵיֹוס  ינ  ים,ֵּוב 
ֵ ֵֹקֶדשֵַאַחת ין ֵּוב  ֵַהֹקֶדש ין ֵב  ֵָלֶכם ֵַהָפֹרֶכת ְֵוִהְבִדיָלה ֵֶשֶנֱאַמר ִבְלָבד,

ֵים.קדשה

ֵ ֵהקטורתבדרכו ֵאת ֵקדשבֵלהקטיר
ֵקדשה ֵלהיכלֵֵהגדולֵכהןהים נכנס

ֵקדשוהלךֵלכיווןֵמערבֵאל657ֵֵממזרח

כשבידוֵהשמאליתֵהואֵאוחזֵֵיםקדשה
הימניתֵאתֵמחתתֵ בכףֵהקטורתֵובידֵו
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פעםֵראשונהֵבויקראֵפרקֵטזֵפסוקֵו:656ֵֵ
ֵֶאת ֵַאֲהֹרֶ֛ן ֲֵאֶשר-'ְוִהְקִרֶ֧יב ֵַהַחָט֖את לִֹ֑וֵ-ַפָּ֥ר

ֵופעמיי ֹו' יתַֽ ֵב  ֵּוְבַעָּ֥ד ֵַבֲעדֹ֖ו םֵבפסוקְֵוִכֶפָּ֥ר
ַחָטא֙תֵ-יא,ֵשם:ֵ'ְֵוִהְקִרַ֨יבֵַאֲהֹרּ֜ןֵֶאת ַפָּ֤רֵַהַֽ

יתִֹ֑וְֵוָשַחֶ֛טֵֶאת-ֲאֶשר ֲעדֹ֖וֵּוְבַעַ֣דֵב  -לִֹ֔וְֵוִכֶפָּ֥רֵַבַֽ
ַחָט֖אתֲֵאֶשר ֹו'-ַפָּ֥רֵַהַֽ  לַֽ

לאֵבכלֵהתרשימיםֵעלֵמשנהֵזוֵייראה657ֵֵ
האולםֵוהמילהֵ'היכל',ֵכמוֵכןֵלאֵיסומנוֵ

הגדולֵדרךֵֵכהןההגחלים.ֵבדרכוֵעברֵ

ֵ,ֵהמנורה658ההיכל,ֵבוֵהיוֵמזבחֵהזהב
ֵעדֵשהגיעֵלמקוםֵהמבדילֵ והשולחן,

ה לביֵןֵקדשביֵן ֵים.קדשהֵקדש)ההיכלֵ(
ֵֵ

בדיוקֵכמוֵֵאךֵהםֵ–כיווניֵארבעֵהרוחותֵ
ֵיוסי ֵורבי ֵחכמים ֵדעת ֵבתרשים

ֵשלהלן.ֵ
וגםֵֵמזבחֵהזהבֵנקראֵגםֵהמזבח658ֵ הפנימֵי

מזבחֵהקטורת.ֵמקומוֵהיהֵבהיכלֵועליוֵ
 מקטיריםֵרקֵאתֵהקטורת.ֵ
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ֵביןֵההיכלֵלביןֵקדשֵהקדשיםֵתרשיםֵדעתֵחכמיםֵורביֵיוסיֵעלֵמספרֵהפרוכות

ֵהמקדשֵ ֵבבית ֵבמשנה, ֵחכמים לדעת
ֵקדשֵֵהשני ֵלבין ֵההיכל ֵבין הבדילו

ֵפרוכותֵהקדשים ֵביניהןֵֵשתי שהמרחק
ֵ.ֵהיהֵאמה

ֵ ֵיוסי בביתֵהמקדשֵלדעתֵהתנאֵרבי
ֵפרוכתֵהשני ֵרק ֵביןֵֵהבדילה אחת

ֵהקדשים ֵקדש ֵלבין כמוֵֵ-ֵההיכל

659ֵֵבמשכן

ֵ
ֵֵ

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ֵב659ֵֵֵ ֵעמוד ֵג ֵדף ֵבתרא ֵבבא במסכת
ֵחייבתֵ ֵהמבדילה ֵשהמחיצה לומדים

ולאֵיןֵאוֵכולהֵבנֵלהיבנותֵכולהֵפרוכת

ֵאביי ֵ'אמר ֵשם: ֵהגמרא ֵלשון ,ֵלחצאין.
גמירי:ֵאיֵכולהוֵבבניןֵאיֵכולהוֵבפרוכת,ֵ

ֵ ֵבבנין ֵכולהו ֵכולהוֵֵ-אי ֵאי ממקדש,
ֵממשכן'.ֵ–בפרוכתֵ
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מכניסתוֵלהיכלֵֵמהֵהיהֵמסלולֵהילוכוֵשלֵהכהןֵהגדולֵמובאתֵברייתאֵובהֵשלושֵדעות
ֵוהקטורתֵועדֵלכניסתוֵלקדשֵהקדשים:ֵעםֵהגחלים

ֵמסלולֵהילוכוֵשלֵהכהןֵהגדולמהוֵדעותֵהשלושֵתרשיםֵ

ֵ:דעתֵרביֵיהודה
ֵפרוכות ֵשתי ֵהיו
ֵלהיכלֵ ֵיותר כשהקרובה
הייתהֵפתוחהֵמצדֵדרוםֵ

ֵביןֵֵכהןוה ֵהלך הגדול
ֵוהמשיךֵֵהמזבח למנורה

 אלֵמביןֵשתיֵהפרוכות.

ֵ:ֵדעתֵרביֵיוסי
ֵפרוכת ֵרק אחתֵֵהייתה

ֵביןֵֵכהןוה ֵהלך הגדול
ֵהשולחןֵלכותלֵהצפוני.

ֵ
ֵ

ֵ:ֵדעתֵרביֵמאיר
ֵפרוכת ֵרק אחתֵֵהייתה

ֵביןֵֵכהןוה ֵהלך הגדול
 לשולחן.ֵהמזבח

ֵֵ
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 דףֵנבֵעמודֵא

ישירותֵֵהגדולֵכהןהֵיוסילדעתֵרבֵי הלֵך
ֵ ֵהעובדהֵֵיםקדשהֵקדשאל מכוח
חביביןֵישראלֵשלאֵהצריכןֵהכתובֵ'ש

ֵ'לשליח ֵאחדֵ: ֵכל ֵשתפילת כפי
ֵ כךֵגםֵראויֵמישראלֵחשובהֵלפניֵה'

ֵהעםֵֵ,הגדולֵכהןשה ֵכל ֵשל השליח
ֵה ֵכיפוריםביום ֵהצפוניֵֵיהלך, מהצד

ֵישירו ֵההיכל ֵשל ֵֵאלת ֵקדשפתח
ֵדרךֵֵיםקדשה ֵחוסר ֵלראותֵבכך ואין

ֵֵ.יםקדשהֵקדשארץֵכלפיֵ
ֵ

ֵיהודה ֵרבי ֵשהֵלדעת ֵלכך ֵכהןהסיבה
הגדולֵלאֵהלךֵלאורךֵהכותלֵהדרומיֵ

ֵל הייתהֵֵ-660ֵֵֵיםקדשהֵקדשישירות
ֵכדיֵשלאֵישחירוֵבגדיוֵמפיחֵהמנורה

שרטוטֵהֵ.עלֵהכותלֵהדרומיֵשהצטבר
הגדולֵֵהבא שהכהֵן מתארֵאתֵהמסלוֵל

ֵלאֵהלךֵבו:
ֵ
 

 

 
בביתֵהמקדשֵהראשוןֵהבדילֵביןֵהקדשֵ
ֵגזיתֵ ֵאבני ֵכותל ֵהקדשים לקדש

ֵאמה ֵַאָמה ברוחב .ְֵטַרְקִסין-שנקרא
ֵב ֵהמשנה ֵעל מסכתֵבהסתמך

' ֵרבינא661'מדות ֵשהאמהֵֵ, מלמד

המבדילהֵביןֵההיכלֵלקדשֵהקדשים,ֵ
ֵהכוללֵ ֵבאורך ֵעצמה ֵבפני ֵנמדדת כן
ֵנכללתֵ ֵואינה ֵהמקדש, ֵבית של
ֵקדשֵ ֵבמידות ֵאו ֵההיכל במידות

ֵהטבלהֵבעמודֵהבאֵמראהֵהקדשים .
שהאמהֵ רבינאֵהמלמֵד שֵל אתֵחישובֵו
המבדילהֵביןֵההיכלֵלקדשֵהקדשים,ֵ

ֵכןֵנמדדת:

ֵֵ
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ֵ

ֵפרוכות660ֵ ֵשתי ֵיהודהֵשהיו ֵ-ֵלדעתֵרבי
ֵפתוחהֵ ֵהייתה ֵלהיכל ֵיותר שהקרובה

היהֵיכולֵללכתֵֵהכהןֵהגדולֵ-מצדֵדרוםֵ
ֵפתחֵ ֵאל ֵישירות ֵהדרומי ֵהכותל לאורך
ֵהגדולֵהלךֵ ֵהכהן ֵזו ֵאךֵבמקוםֵדרך זה,

ֵהמזבח ֵישחירוֵֵבין ֵשלא ֵכדי למנורה
שהצטברֵעלֵהכותלֵֵבגדיוֵמפיחֵהמנורה

ֵהפרוכותֵונכנסֵ ֵבין ֵאל ֵהמשיך הדרומי,
ֵהצפוני. ֵמהפתח ֵהקדשים כלֵל לקדש

ֵקדשֵ ֵאל ֵהגדול ֵהכהן ֵכניסת הדעות
כמוראהֵֵ-הייתהֵמהצדֵהצפוניֵֵהקדשים
 ֵבאיורים.

המשנהֵבמידותֵפרקֵדֵמשנהֵוֵאומרת661ֵֵ
שאורךֵהמקדשֵכולוֵהיהֵמאהֵאמותֵוכןֵ
ַעלֵרּוםֵ ָאהֵ, ָאהֵַעלֵמ  יָכלֵמ  'ְוַהה  גםֵרוחבוֵ:
ֵאתֵ ֵהיכל ֵבשם ֵמכנה ֵ)המשנה ָאה...' מ 

כולו(,ֵומשנהֵזֵשםֵמפרטתֵביתֵהמקדשֵ
ָאהֵ ֵמ  ֵַלַמֲעָרב ַהִמְזָרח ֵ'מ  :ֵ ֵהמידות את
ֵַאַחדֵ ְֵוָהאּוָלם ש, ֵָחמ  ֵָהאּוָלם ֵֹכֶתל ַאָמה,
ֵַאְרָבִעיםֵ ְֵותֹוכֹו ש, ֵש  יָכל ֵַהה  ֵֹכֶתל ָעָשר,
יתֵ ֵב  ֵַאָמה ְֵוֶעְשִרים ְֵטַרְקִסין, ֵַאָמה ַאָמה,

ש ֵש  יָכל ֵַהה  ֵֹכֶתל ֵהקדשים, ְֵוַהָּתאֵֹקֶדש ,
ש'. ש,ְֵוֹכֶתלֵַהָּתאֵָחמ   ש 
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ֵלדעתֵרבינא חלקיֵהמקדשֵממזרחֵלמערבטבלתֵ

ֵחלקיֵהמקדשֵממזרחֵלמערב
ֵלדעתֵרבינא

ֵמידה
ֵ)באמות(

ֵמידהֵמצטברת
ֵ)באמות(

5ֵ5ֵֵכותלֵהאולם

11ֵ16ֵֵהאולם

6ֵ22ֵֵכותלֵההיכל
40ֵ62ֵֵאורךֵההיכל

662ֵ1ֵ63ֵַאָמהְֵטַרְקִסין

20ֵ83ֵֵאורךֵקדשֵהקדשים
6ֵ89ֵֵהכותלֵהחיצוניֵשלֵקדשֵהקדשים

6ֵ95ֵֵבקומהֵהאמצעית.663ֵהתאֵהמערבי

5ֵ100ֵֵהכותלֵהחיצוניֵשלֵהתאֵהמערבי

ֵ
ֵלחכמיםֵשבנוֵאתֵביתֵהמקדשֵהשני
ֵברוחבֵ ֵהחלל ֵקדושת ֵמהי ֵספק היה

ֵל ֵההיכל ֵבין ֵשהיה ֵקדשאמה

:ֵהאםֵהואֵקדושֵכקדושת664ֵיםקדשה

לכןֵֵיםקדשהֵקדשההיכלֵאוֵכקדושתֵ
ֵאמהרווחֵֵןשביניהֵעשוֵשתיֵפרוכות

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

כךֵנקראֵבביתֵראשוןֵהכותלֵשהפריד662ֵֵ
ֵההיכלֵלקדשֵהקדשיםֵבמקומהֵשלֵ בין
ֵהמקדשֵ ֵבוני ֵלחכמים, הפרוכתֵבמשכן.
ֵהַאָמהֵ ֵקדושת ֵהאם ֵספק ֵהיה השני
ֵכקדושתֵ ֵאו ֵההיכל ֵכקדושת ְטַרְקִסין

ֵהקדשים ֵפרוכותקדש ֵשתי ֵעשו ֵולכן ,ֵ
ֵ ֵאחת ֵאמה ֵביניהן כעוביֵֵ-שהמרחק

ֵ)במשכןֵ ֵראשון ֵבבית ֵשהיה הטרקסין
הייתהֵהפרוכתֵמבדילהֵביןֵהקדשֵלקדשֵ
ֵהריטב'א:ֵ ֵבחידושי ֵמובא הקדשים(.
'אמהֵטרקסיןֵלאֵהכריעוֵבוֵחכמים.ֵפי'ֵ
ֵביןֵ ֵהמפסיק ֵהכותל ֵהוא ֵטרקסין אמה

ֵהקדשים ֵקדש ֵובין ֵרחבוֵֵההיכל שהיה
ֵזה,ֵ ֵבספק ֵשהוא ֵמפני ֵכן ֵונקרא אמה
ֵהואֵ ֵוסין ֵחוץ, ֵהוא ֵיוון ֵבלשון דטרק
ֵבלשוןֵ ֵדביר ֵנקרא ֵהזה ֵוהכותל פנים,
ֵועליהֵמספקאֵליהֵליוסףֵאישֵ המקרא,

ֵהייתהֵֵהאמהֵ- ֵקדושתה שדרגת
ֵמסופקת.

ֵ

ֵֵ ֵכעניין ק ֵַהָספ  ֵקדושת חללֵהמהי
ֵ ֵהפרוכותֵאמהברוחב ֵבין ֵ,שהיה

ֵאישֵ ֵיוסף ֵדברי ֵאת ֵיוחנן ֵרבי מביא
ל ֵֵעל665ֵֵהֹוצ  ֵא'ֵהפסוק ֵמלכים בספר

ֵבתוךֵ ֵשהדביר ֵהכתוב ֵאמר ֵאם הוצל
הביתֵמפנימהֵאוֵאםֵאמרֵשהדבירֵבתוךֵ

מפנימהֵממנוֵאתֵארוןֵבריתֵהביתֵלתתֵ
ֵֵה''.

ֵבגובה663ֵֵֵ ֵנבנו ֵומצפון ֵממערב מדרום,
ְֵשלֹוִשים ֵהקדשים ֵוקדש ּוְשמֹוָנהֵֵההיכל

תאיםֵבשלושֵקומות.ֵתאיםֵאלהֵשימשוֵ
לצרכיֵהמקדש.ֵהמשנהֵמכלילהֵבחישובֵ
ֵבקומהֵ ֵהמערבי ֵהתא ֵאת דווקא
ֵאתֵ ֵמודדת ֵשהיא ֵמשום האמצעית
ֵהיהֵ ֵזה ֵותא ֵלמערב, ֵמהמזרח האורך

ֵבגובהֵההיכל.
החללֵברוחבֵאמהֵשהיהֵבמקוםֵהאמה664ֵֵ

 טרקסיןֵשבביתֵראשון.
ל665ֵ לֵהיאֵעירֵבבבל(ֵֵיוסףֵאישֵהֹוצ  )הֹוצ 

ֵהגמראֵבעמודֵ ֵהחמישי. היהֵתנאֵבדור
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ֵי ֵפסוק ֵו ֵמילהֵֵ,טפרק ֵמופיעה שבו
ֵשלֵ ֵהראשון ֵלחלק ֵלקשרה שאפשר

אחדֵהפסוק מובֵן גםֵאפשֵראֵךֵ,ולקבֵל
לקשרהֵלחלקֵהשניֵשלֵהפסוקֵולקבלֵ

ֵשני. ֵֵמובן ֵמתאר כיצדֵהפסוקֵעצמו
ֵל ֵשלמה ֵמקדש ֵקדש'ולֵ'קדש'נחלק

ֵהיאֵֵ'יםקדשה ֵמחיצה ֵידי על
ַהַבִֶ֛יתִֵמְפִנ֖יָמהֵ-ּוְדִבֶ֧ירְֵבתֹוְך'ֵ:666ַהְדִביר

ֵֶאת ֵָשִ֔ם ַ֣ן ְֵלִתּת  ִכִ֑ין ֵ-ה  ְֵבִרָּ֥ית .ֵ'ה'ֲארֹ֖ון
ֵיכולהֵ ִֵמְפִנ֖יָמה ֵהמילה ֵזה בפסוק
ֵהפסוקֵ ֵשל ֵהראשון ֵלחלקו להצטרף

ֵ ְֵבתֹוְך'כך: ואזֵֵ'ִמְפִנ֖יָמהֵַהַבִֶ֛ית-ּוְדִבֶ֧יר

ֵ ֵהדבירֵהיא ֵשל ֵמיקומו ֵאת מתארת
ֵהמחיצה( ֵוֵ)הוא ֵהיא מכלילהֵבכך

ולכןֵגםֵמקומוֵֵ,יםקדשהֵקדשבֵאותו
ֵ ֵבקדושת אבלֵֵים.קדשהֵקדשקדוש

ֵ ֵשייכת ִֵמְפִנ֖יָמה ֵהמילה לתחילתֵאם
ֵ ֵחלקו ֵהשני ֵהפסוק ֵשל ִמְפִנ֖יָמהֵ'כך:

ַ֣ןֵָשִ֔םֵֶאת ִכִ֑יןְֵלִתּת  הריֵֵ'ה'ֲארֹ֖וןְֵבִרָּ֥יתֵ-ה 
שהיאֵיוצרתֵאתֵהמשמעותֵשהמקוםֵ
ֵנמצאֵ ֵהארון ֵאת ֵשם ֵלתת שהוכן

ֵ ֵלמחיצה ֵהקדושֵוֵ-פנימה הוא
מקוםֵֵ-יםֵקדשהֵקדשבקדושתֵ ולאֵכֵן
המחיצה.ֵ

ֵ:הפסוק
מלכיםֵאֵפרקֵ

ֵטוֵפסוקֵי
ֵאפשרותֵחלוקהֵבֵאפשרותֵחלוקהֵא

-ּוְדִבֶ֧ירְֵבתֹוְך
ַהַבִֶ֛יתִֵמְפִנ֖יָמהֵ
ַ֣ןֵָשִ֔םֵ ִכִ֑יןְֵלִתּת  ה 

ֲארֹ֖וןְֵבִרָּ֥יתֵ-ֶאת
ֵה'

ֵַהַבִֶ֛יתֵ-ּוְדִבֶ֧ירְֵבתֹוְך'
ִמְפִנ֖יָמהֵֵהמילהֵ'ִמְפִנ֖יָמה...

מתארתֵאתֵמיקומוֵשלֵ
הדבירֵ)הואֵהמחיצה(ֵ

ובכךֵהיאֵמכלילהֵאותוֵ
ֵ.יםקדשהֵקדשב

ִכִ֑יןֵלְֵ' ַ֣ןֵָשִ֔םֵֶאת...ִמְפִנ֖יָמהֵה  ֲארֹ֖וןֵ-ִתּת 
יוצרתֵאתִֵמְפִנ֖יָמהֵֵהמילהֵ'ה'ְבִרָּ֥יתֵ

שמקוםֵהמחיצהֵאינוֵהמשמעותֵ
ֵ-ֵיםקדשהֵקדשבקדושתֵֵקדוש

שהמקוםֵשהוכןֵלתתֵשםֵאתֵהארוןֵו
והואֵהקדושֵֵ-נמצאֵפנימהֵלמחיצהֵ

ֵ.יםקדשהֵקדשבקדושתֵ
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ֵאומרתֵ ֵב ֵעמוד ֵקיג ֵדף ֵובפסחים הבא
ֵרב ֵשמות ֵלו ֵאישֵשהיו ֵיוסף ֵ'הוא ים:
ל,ֵהואֵיוסףֵ הבבלי,ֵהואֵאיסיֵבןֵגורֵהֹוצ 

,ֵהואֵאיסיֵבןֵאריה,ֵהואֵאיסיֵבןֵיהודה
ֵומהֵ ֵמהללאל, ֵבן ֵאיסי ֵהוא גמליאל,
שמו?ֵאיסיֵבןֵעקביהֵשמו'.ֵגםֵבתלמודֵ
הירושלמיֵנאמר:ֵ'הואֵיוסףֵהבבלי,ֵהואֵ
ֵ)בבאֵ ֵקטנתא' ֵהואֵיוסי ֵיהודה, יוסףֵבן
ֵמופיעֵ ֵשמו ֵלרוב ֵז(. ֵהלכה ֵג קמאֵפרק

ֵלשםֵכ ֵבנוסף ֵכאן ֵיהודהֵכבדף ֵבן איסי
ל.ֵ  יוסףֵאישֵהֹוצ 

שםֵהמחיצהֵהמבדילהֵֵ'דביר'ֵהואֵגם666ֵֵ
ביןֵההיכלֵלקדשֵהקדשיםֵוגםֵשםֵלקדשֵ
הקדשים.ֵהכלֵלפיֵהעניין,ֵכאןֵבפסוקֵזהֵֵ
ֵזהֵ ֵפסוק ֵעל ֵרש'י ֵמחיצה. ֵהוא 'דביר'

מחיצתֵאמהֵֵ-מפרש:ֵ'ודבירֵבתוךֵהביתֵ
ֵ ֵהמילים ֵעל ֵוכן ִֵלְדִבִ֔ירִֵמַבַ֣טרקסין'. ִית

ֵֶאת ֵַוִיֶבן֩ ֵ)מירכותי(ֵ-בפסוק ֵַאָמּ֜ה ֶעְשִרַ֨ים
ָּ֤יֵַהַבִ֙יתְֵ֙בַצְלעַֹ֣ותֲֵאָרִזִ֔יםִֵמן ַיְרְכת  ַהַקְרַק֖עֵ-ִמַֽ

ְֵלֹקֶ֖דשֵ-ַעד ִֵלְדִבִ֔יר ִֵמַבִַ֣ית ֵלֹו֙ ֵַוִיֶָּ֤בן ַהִקירִֹ֑ות
ֵ ֵטז( ֵפסוק ֵו יםֵ)מלכיםֵאֵפרק ָדִשַֽ ֵ–ַהקֳּ

'ֵ ֵרש"י: ֵ ֵלִֵמפרש ֵלפניםְֵדִבִ֔ירִמַבִַ֣ית .
ֵביןֵ ֵהמפסקת ֵטרקסין ֵאמה ממחיצת
ֵואותהֵמחיצהֵקרויהֵ ארבעיםֵלעשרים,
ֵ-דביר'.ֵוכןֵפירשֵרש"יֵבעמודֵזה:ֵֵ'דבירֵ
חללֵביתֵקדשיֵ הדבירֵ, היאֵהמחיצהֵלפנֵי
ֵהמחיצה'.ֵֵ ֵמן ֵלפנים ֵשהוא הקדשים,

מובאֵבמלכיםֵֵ'דביר'ֵכשםֵקדשֵהקדשים
ֵוֵַ ֵה ֵבפסוק ֵו ֵפרק ֵַעלא ֵַהַבִָּ֤יתֵ-ִיֶבן֩ ִקַ֨יר
ֵָסִבִ֔יבֵֶאת ִקירָֹּ֤ותֵַהַבִ֙י֙תֵָסִבִ֔יבֵ-)יצוע(ֵָיִצ֙יַע֙

יב.ֵומפרשֵ יָכ֖לְֵוַלְדִבִ֑ירֵַוַיַָּ֥עשְֵצָלעֹ֖ותֵָסִבַֽ ה  ַלַֽ
ֵקדשיֵ ֵובית ֵההיכל ֵכנגד ֵ'כלומר רש'י:
ֵשגםֵ ֵמכאן ֵהדביר...'. ֵהוא הקדשים

הקירֵ טרקסיןֵעד הפנימיֵמהאמה החלק
קרויֵדביר.ֵֵ–שֵהקדשיםֵשלֵֵקד המערבי

ֵו ֵפרקים ֵא ֵבמלכים ֵכך ֵעל ֵעוד חֵ-ראה
 ובמפרשיםֵשם.
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 דףֵנבֵעמודֵב

שבכלֵאחדֵמהםֵישֵמילה667ֵֵאומרֵשבתורהֵישֵרקֵחמישהֵפסוקיםֵאיסיֵבןֵיהודה
להלןֵֵהאםֵהיאֵמוסבתֵעלֵהחלקֵשלפניהֵאוֵעלֵהחלקֵשאחריהֵשאיןֵיודעיםֵבוודאות

ֵ:ֵואפשרויותֵהחלוקהֵחמשתֵהפסוקים
ֵמקרהֵא

ֵאפשרותֵחלוקהֵבֵאפשרותֵחלוקהֵאֵבבראשיתֵד,ֵזֵהפסוק
ִ֔תְֵוִאםֵֹ֙לַ֣אֵ-ֲהלָֹּ֤ואִֵאם יִטיבְֵ֙שא  ּת 

ֶל֙יָךֵ֙ ִ֑ץְֵוא  יִטִ֔יבֵַלֶפַ֖תחֵַחָטַ֣אתֵֹרב  ת 
ֹוֵ-ְּתשַּ֣וָקתִֹ֔וְֵוַאָּת֖הִֵּתְמָשל ֵבַֽ

ִ֔תֵ-ֲהלָֹּ֤ואִֵאם יִטיבְֵ֙שא  ּת 
)אםֵתיטיבֵה'ֵישאֵֵ–

ֵעוונךֵויסלחֵלך(.

יִטִ֔יבֵ ִ֔תְֵוִאםֵֹ֙לַ֣אֵת  ְשא 
אםֵ)תישאֵעוונךֵֵ–

ֵלאֵתיטיב(
ֵמקרהֵב

ֵאפשרותֵחלוקהֵבֵאפשרותֵחלוקהֵאֵשמותֵפרקֵלזֵפסוקֵכבֵהפסוק

ּוַבְמֹנָר֖הֵַאְרָבָעַ֣הְֵגִבִעִ֑יםְֵמֻשַָ֨קִדִ֔יםֵַכְפֹּתֶר֖יָהֵ
יהֵָ ֵּוְפָרֶחַֽ

ַאְרָבָעַ֣הְֵגִבִעִ֑יםֵ
ְֵמֻשַָ֨קִדִ֔ים

ְמֻשַָ֨קִדִ֔יםֵַכְפֹּתֶר֖יָהֵ
יהֵָ ֵּוְפָרֶחַֽ

 מקרהֵג
ֵאפשרותֵחלוקהֵבֵאפשרותֵחלוקהֵאֵפרקֵיזֵפסוקֵטֵשמותבֵהפסוק

ָלַ֣נּוֵ-ְיהֹוֻשַ֙עְֵ֙בַחר-ַוֹיַ֨אֶמרֵֹמֶשָּ֤הֵֶאל
ִ֑קֵָמָחִׁ֗רֵ ַ֣םֵַבֲעָמל  ֖אִֵהָלח  ֲאָנִשִ֔יםְֵוצ 

ָּ֥הֵ-ָאֹנִכָּ֤יִֵנָצבֵַ֙על ֹרַ֣אשֵַהִגְבָעִ֔הֵּוַמט 
י: ֵָהֱאֹלִה֖יםְֵבָיִדַֽ

ִ֑קֵ ַ֣םֵַבֲעָמל  ֖אִֵהָלח  ְוצ 
)הציוויֵָמָחִׁ֗רֵ

למלחמהֵהואֵ
ֵלמחר(

ֹרַ֣אשֵ-ָמָחִׁ֗רֵָאֹנִכָּ֤יִֵנָצבֵַ֙על
יֵ ָּ֥הֵָהֱאֹלִה֖יםְֵבָיִדַֽ ַהִגְבָעִ֔הֵּוַמט 
)הציוויֵלמלחמהֵהואֵמיידי.ֵ

י:ֵ'צאֵוהלחםֵבעמלקֵ'רש
מיד,ֵומחרֵאנכיֵנצבֵוהיוםֵ

ֵאיֵאתהֵצריךֵלתפלתי'.
ֵמקרהֵדֵ

ֵאפשרותֵחלוקהֵבֵאפשרותֵחלוקהֵאֵבראשיתֵפרקֵמטֵפסוקיםֵובֵהפסוק

ֵַאל ֵַאל-ְבֹסָדם֙ ִֵבְקָהָל֖ם ֵַנְפִשִ֔י ַחַ֣דֵ-ָּתֹבַ֣א ּת 
ִֵאִ֔ישֵּוִבְרֹצָנ֖םִֵעְקרּו ֵָהְַ֣רגּו ְֵבַאָפם֙ ִֵכָּ֤י -ְכֹבִדִ֑י
ֹור:ֵָארָּּ֤ורֵַאָפםִֵ֙כַ֣יֵָעִ֔זְֵוֶעְבָרָת֖םִֵכַ֣יֵָקָשִָ֑תהֵ שַֽ

ל. ֖םְֵבִיְשָרא ַֽ ַ֣םְֵבַיֲעֹקִ֔בֵַוֲאִפיצ  ֲֵאַחְלק 

ֹור:ֵ-ְרֹצָנ֖םִֵעְקרּוּובִֵ שַֽ
ָארָּּ֤ורֵ)שמעוןֵולויֵ
עקרוֵאתֵַהְשָוִריםֵ

שלֵשכםֵובניוֵ
ֵהארורים

ָארָּּ֤ורֵַאָפםִֵ֙כַ֣יֵָעִ֔זֵ
)יעקבֵאבינוֵ

מקללֵאתֵכעסםֵ
העזֵשלֵשמעוןֵ

ֵולוי(.

ֵהמקרהֵ

ֵ
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ֵנוספים667ֵֵֵ ֵפסוקים ֵיש ֵבנביאים אך
ֵהפסוקֵ ֵכמו ֵלשניים ֵלחלקם שאפשר

ְֵבתֹוְך ַ֣ןֵ-'ּוְדִבֶ֧יר ְֵלִתּת  ִכִ֑ין ֵה  ִֵמְפִנ֖יָמה ַהַבִֶ֛ית
ֲֵארֹ֖וןְֵבִרָּ֥יתֵה''ֵשהובאֵלעיל.-ָשִ֔םֵֶאת

ֵאפשרותֵחלוקהֵבֵאפשרותֵחלוקהֵאֵבדבריםֵפרקֵלאֵפסוקֵטזֵהפסוק
֖בִֵעםֹמֶשִ֔הִֵהְנָךֵָּ֥-ַוֹיָּ֤אֶמרֵה'ֵֶאל ֲאֹבֶתִ֑יָךֵ-ֹשכ 

ַכר ַ֣יֵנ ַֽ ַ֣יֵ|ֱֵאֹלה  -ְוָקםֵָ֩הָעַ֨םֵַהֶזּ֜הְֵוָזָנַ֣הֵ|ֵַאֲחר 
ָשָ֙מהְֵ֙בִקְרבִֹ֔וֵַוֲעָזַבִ֕ניֵ-ָהָאִֶׁ֗רץֲֵאֶשַ֨רֵהָּּ֤ואֵָבא

רֵֶ֙את פ  ֹו:-ְוה  ְֵבִריִתִ֔יֲֵאֶשָּ֥רֵָכַרִּ֖תיִֵאּתַֽ

֖בִֵעם ֹשכ  ֲאֹבֶתִ֑יָךֵ-ִהְנָךֵָּ֥
וכאןֵרמזֵֵ'י:ֵ'ְוָקםֵ֩)רש

ֵ(.'וֵתחייתֵהמתיםל

ְוָקםֵָ֩הָעַ֨םֵַהֶזּ֜הֵ
ְֵוָזָנַ֣ה
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לחלקֵאתֵהפסוק:ֵרב ת'ֵחסדאֵהסתפקֵאיֵך ִיְזְבחִּ֞וֵ-ַוִיְשַלִׁ֗חֵֶאַֽ ֹעֹלִ֑תֵַוַֽ ֲעלֵּ֖ו ִ֔לֵַוַיַֽ ִיְשָרא  ֵַ֣י יְֵ֙בנ  ַנֲער 
יםְזָבִחֶ֧יםְֵשָלִמֶ֛יםֵַליהָו֖הֵ ֵֵ.ואילוֵלאיסיֵבןֵיהודהֵלאֵהיהֵספקֵבפירושֵהפסוקֵ'ָפִרַֽ

ֵשמותבֵהפסוק
ֵפרקֵכדֵפסוקֵה

ֵאפשרותֵבֵ)כלֵהפסוק(ֵאפשרותֵא

ת ַ֣יֵ-ַוִיְשַלִׁ֗חֵֶאַֽ יְֵ֙בנ  ַנֲער 
ֲעלּ֖וֵֹעֹלִ֑תֵ ִ֔לֵַוַיַֽ ִיְשָרא 

ִיְזְבחִּ֞וְֵזָבִחֶ֧יםֵ ַוַֽ
ים ְֵשָלִמֶ֛יםֵַליהָו֖הֵָפִרַֽ

ֵ

ת ַ֣יֵ-ַוִיְשַלִׁ֗חֵֶאַֽ יְֵ֙בנ  ֵַנֲער 
ֲעלּ֖וֵֹעֹלִ֑ת ִ֔לֵַוַיַֽ ִֵיְשָרא 

)לפיֵאפשרותֵזוֵניתןֵלפרשֵ
ֵ-היוֵפריםֵֵשרקֵהשלמים

כיֵברורֵוידועֵשסוגֵבהמתֵ
ֵ.הֹעֹלִ֑תֵהואֵכבשים(

ת ִ֔לֵ-ַוִיְשַלִׁ֗חֵֶאַֽ ַ֣יִֵיְשָרא  יְֵ֙בנ  ַנֲער 
ִיְזְבחִּ֞וְֵזָבִחֶ֧יםֵ ֲעלּ֖וֵֹעֹלִ֑תֵַוַֽ ַוַיַֽ

ים ְֵשָלִמֶ֛יםֵַליהָו֖הֵָפִרַֽ
יםֵמתייחסתֵגםֵ )המילהֵָפִרַֽ
לֹעֹלִ֑תֵואזֵהמובןֵהואֵ

וגםֵֵשגםֵהשלמים
ֵ.העולותֵהיוֵפרים(

ֵ

ֵ

ֵהמשנה 668ֵֵֵֵבתיאור ֵכניסת ֵכהןהאת
ְךֵ'ֵנאמר:ֵיםקדשהֵקדשלֵהגדול ְמַהל 
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ֵשלדעת668ֵֵֵ ֵראינו ֵב ֵעמוד ֵנא ֵבדף לעיל,
ֵביןֵ ֵהבדילו חכמיםֵבביתֵהמקדשֵהשני

ֵשתיֵפרוכותֵההיכלֵלביןֵקדשֵהקדשים
שהמרחקֵביניהןֵהיהֵאמה.ֵמשנתנוֵכאןֵ

ֵנשניתֵלדעתֵחכמים.
היהֵגםֵבמשכןֵוגםֵבביתֵהמקדש669ֵֵ הארוֵן

קצרֵלפניֵחורבנוֵאךֵלאֵֵהראשוןֵעדֵזמן
בביתֵשני.ֵלהלןֵבדףֵנגֵעמודֵבֵמובאתֵ
האםֵגלהֵ מחלוקתֵמהֵעלהֵבגורלֵהארוןֵ:
לבבל,ֵנגנזֵבמקומו,ֵאוֵנגנזֵבלשכתֵדירֵ
ֵהלוחותֵ ֵשברי ֵהונחו ֵבארון העצים.
ֵהלוחותֵ ֵהשניים. ֵוהלוחות הראשונים

ֵַמִגיַעֵ ֵֶשהּוא ֵַעד ֵַהָפֹרֶכת ִֵעם ִלְשֹמאלֹו
ֵאלאֵֵוהכוונהֵ'ָלָארֹון ֵממש ֵלארון לא

ֵ ֵהגיע ֵהארוןלמקוםֵשבו משום669ֵֵֵהיה

ֵֶאִֶ֔בןֵה ֵֻלֹחַ֣ת ֻדִ֑ת ֵָהע  ֵֻלֹחַ֣ת ֖י ְֵשנ  ראשונים
ֵה'ֵ ֵע'י ֵניתנו ים ֱֵאֹלִהַֽ ְֵבֶאְצַבָּ֥ע ְכֻתִב֖ים
ֵכשירדֵ ֵבתמוז ֵבי'ז ֵמשה ֵשיבר )אותם
ֵהעגל(.ֵ ֵמעשה ֵאת ֵכשראה ֵסיני מהר
ֵֻפְסלּוֵ ֵבארון ֵשהונחו ֵהשניים הלוחות
ֵה'ֵ ֵעלֵידי מאבןֵעלֵידיֵמשהֵאךֵנכתבו

ֵוֵַ 'ֵ ֵביוםֵהכיפורים: ֵה'ֵשניתנםֵלו ֹיָּ֤אֶמר
ְֵפָסל-ֶאל י-ֹמֶשִ֔ה ְֵשנ ַֽ ֲֵאָבִנ֖יםֵ-ְלָךֶ֛ ֻלֹחָּ֥ת

ַהְדָבִרִ֔יםֵ-ַהֻלֹחִ֔תֵֶאת-ָכִראֹשִנִ֑יםְֵוָכַתְבִּתיֵַ֙על
ֵַעל ֵָהיֶּ֛ו ֲֵאֶשָּ֥רֵ-ֲאֶשָּ֥ר ֵָהִראֹשִנ֖ים ַהֻלֹחָּ֥ת

ְרָּתֵ'ֵ)שמותֵפרקֵלדֵפסוקֵא(.ֵ ִֵשַבַֽ
 

ֵ:חסדאֵחלוקתֵהפסוקֵלפיֵספיקוֵשלֵרב

ֵמשנה:
ֵַהִחיצֹוָנהֵהייתהְֵפרּוָפהִֵמןֵַהָדרֹוםְֵוַהְפִניִמיתִֵמןֵַהָצפֹון.ֵ

יֶהן,ֵַעדֵֶשַמִגיַעֵַלָצפֹון.ֵ ינ  ְךֵב  ְֵמַהל 
ְךִֵלְשֹמאלֹוִֵעםֵַהָפֹרֶכתֵַעדֵֶשהּואֵַמִגיַעֵָלָארֹון.ֵ ְמַהל  ְךֵָפָניוֵַלָדרֹוםֵ, הֹופ  ִֵהִגיַעֵַלָצפֹוןֵ,

יֵַהַבִדים,ֵָצַברֵֶאתֵַהְקֹטֶרתֵעֵַ יןְֵשנ  ןֵֶאתֵַהַמְחָּתהֵב  יֵֶגָחִלים,ִֵהִגיַעֵָלָארֹון.ֵנֹות  לֵַגב 
אֵָכלֵַהַבִיתֵֻכלֹוֵָעָשן.ֵ ְֵוִנְתַמל 

לְֵּתִפָלהְֵקָצָרהֵַבַבִיתֵַהִחיצֹון,ְֵוֹלאֵָהָיהֵ ֵּוִמְתַפל  יתְֵכִניָסתֹו, ְֵבֶדֶרְךֵב  ָיָצאֵּוָבאֵלֹו
ל: ֵַמֲאִריְךִֵבְתִפָלתֹו,ֵֶשֹּלאְֵלַהְבִעיתֵֶאתִֵיְשָרא 
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ֵ.שבביתֵשניֵלאֵהיהֵהארון
ֵ
ןִֵֵהִגיַעֵָלָארֹון.'ֵהנאמרֵבמשנהגםֵאתֵֵ נֹות 

ֵַהַבִדים י ְֵשנ  ין ֵב  ֵַהַמְחָּתה ישֵלהביןֵֵ'ֶאת
אלאִֵהִגיַעֵלמקוםֵ שלאֵהגיעֵממשֵלארוֵן

ַהַבִדיםֵכשהיהֵהארון ֵי ְשנ  יֵן ושהיהֵב  שםֵֵ,
עלֵרצפתֵֵהמחתהאתֵֵהגדולֵכהןההניחֵ

 .670יםקדשהֵקדש

ֵדףֵנגֵעמודֵא

עלֵֵלשיםֵאתֵהקטורתֵהגדולֵכהןהעלֵֵ
ֵהכניסהֵל ֵיםקדשהֵקדשהגחליםֵלאחר

ֵ ֵשכתוב: ֶכת:ֵ'כפי ֵַלָפֹרַֽ ָּ֥ית ִֵמב  ִב֖יא ְֵוה  ...
ת ֵֶאַֽ ֵַעל-ְוָנַתֶ֧ן ֵ-ַהְקֹטֶֶ֛רת ַ֣י ִֵלְפנ  ֖ש ,ֵ'...ה'ָהא 

ֵבהיכלֵ ֵכשעודו ֵכן ֵלעשות ֵלו ואסור
ֵשה ֵהיא ֵשהמצווה קודםֵֵכהןכלומר,

קֵאחרֵכךֵהואֵמביתֵלפרוכתֵורֵנכנסֵאל

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
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ֵאתֵהכף670ֵֵ ֵהניחו בביתֵהמקדשֵהראשון
ֵֵוהמחתה ֵלארון ֵהפרוכתֵֵ-ממזרח בין

לאֵהיהֵהארוןֵ בביתֵהמקדשֵהשנֵי לארוןֵ.
ֵמניחיםֵעלֵאבןֵ ֵוהמחתהֵהיו ואתֵהכף
השתייהֵממערבֵלמקוםֵבוֵהונחוֵבביתֵ
ֵהארוןֵ ֵשל ֵהמקורי ֵמקומו ֵשזהו ראשון
)מובאֵבמדרשֵתנחומאֵבפרשתֵקדושיםֵ
סימןֵי:ֵ'...ארץֵישראלֵיושבתֵבאמצעיתוֵ

ֵעולםֵוירוש ֵא'יֵשל ליםֵבאמצעיתהֵשל
ֵוההיכלֵ ֵירושלים ֵבאמצע ֵהמקדש ובית
ֵבאמצעֵ ֵוהארון ֵהמקדש ֵבית באמצע
ֵשממנהֵ ֵהארון ֵלפני ֵשתיה ֵואבן ההיכל

ֵנשתתֵהעולם...'(.ֵ
ֵאתֵההלכה671ֵֵ ֵנכון ֵשפירשו ֵאף ֵעל ומתו

֖שֵַעלֵמהפסוק:ֵ' ֶ֛ןֵא  ַ֨יֵַאֲהֹרֶ֧ןֵַהֹכה  -ְוְָ֠נְתנּוְֵבנ 
ִצ֖ים ֵע  ְֵוָעְרכָּּ֥ו ִַ֑ח ֵראהֵ-ַעלֵַהִמְזב  ש'. ָהא ַֽ

ֵב.ֵ ֵעמוד ֵכא ֵבדף ֵולעיל ֵבגמרא בעניין
ֵא:ֵ ֵעמוד ֵסג ֵדף ֵעירובין ֵבמסכת מובא
ֵאליעזרֵ ֵלרבי ֵלו ֵהיה ֵאחד '...ותלמיד
ֵאליעזר ֵרבי ֵאמר ֵבפניו. ֵהלכה ֵשהורה
אםֵיוציאֵ לאימאֵשלוםֵאשתו:ֵתמיהֵאנֵי

ֵשמעשהֵ ֵלקיים ֵכדי ֵהקטורת ֵאת נותן
ֵיהא ֵהקטורת ֵֵהקטרת ַ֣י ֵבניגודֵה'ִלְפנ  ,

ולהוציאֵמדעתםֵשצריךֵֵלדעתֵהצדוקים
הקטורתֵל ֵים.קדשהֵקדשלהיכנסֵעםֵענֵן

ֵ

,ֵבניֵאהרן,ֵנדבֵלדעתֵהתנאֵרביֵאליעזרֵ
שהורוֵהלכהֵבפניֵואביהוא,ֵמתוֵמשוםֵ

ֵרבם ֵוֵמשה ֵכן ֵהלכההורו 671ֵלעצמם

ֵמןֵ'ו ֵיורדת ֵשהאש ֵפי ֵעל ֵאף אמרו
ֵ.'להביאֵמןֵההדיוטֵמצווההשמיםֵ

ֵ

ֵמֵ ֵיםקדשהֵקדשביציאתו ֵהלך ֵכהןה,
ֵלֵהגדול ֵמופנים ֵכשפניו ֵקדשלאחוריו

ֵֵ–ֵיםקדשה ֵשנכנס. ומוסיפהֵכאופן
ֵ ֵ'הגמרא: ֵולויםֵֵכהניםוכן בעבודתן,

ֵ-בדוכנן,ֵוישראלֵבמעמדן,ֵכשהןֵנפטריןֵ
ֵאלאֵ ֵוהולכין, ֵפניהן ֵמחזירין ֵהיו לא

ֵתלמיד672ֵֵֵֵמצדדין ֵוכן ֵוהולכין, פניהן

אלא673ֵֵהנפטרֵמרבו לאֵיחזירֵפניוֵוילךֵ,

ֵלו:ֵ ֵאמרה ֵשנתו. ֵהוציא ֵולא ֵשנתו. זה
ה:ֵלאֵנביאֵאנכיֵולאֵנביאֵאתה?ֵאמרֵל

ֵכלֵ ֵמקובלני: ֵכך ֵאלא ֵאנכי, ֵנביא בן
חייבֵמיתה.ֵואמרֵֵהמורהֵהלכהֵבפניֵרבו

ֵחנה ֵבר ֵבר ֵאותוֵֵרבה ֵיוחנן: ֵרבי אמר
שמו,ֵוהיהֵרחוקֵֵתלמידֵיהודהֵבןֵגוריא
והאֵֵ-ניוֵהוה.ֵבפֵ-ממנוֵשלשֵפרסאות.ֵ

ֵ ֵקאמר! ֵפרסאות ֵשלש ֵממנו ֵ-רחוק
ֵאלא:ֵ ֵלמה? ֵאביו ֵושם ֵשמו וליטעמיך
שלאֵתאמרֵמשלֵהיה.ֵאמרֵרביֵחייאֵברֵ
ֵהלכהֵ ֵהמורה ֵכל ֵיוחנן: ֵרבי ֵאמר אבא

 בפניֵרבוֵראויֵלהכישוֵנחש...'
 מטיםֵאתֵפניהםֵלצד.672ֵ
ֵה673ֵֵֵ ֵפרק ֵתורה ֵתלמוד ֵהלכות רמב'ם

יֵרבו,ֵהלכהֵו:ֵ'וכןֵלאֵיחלוץֵתפיליוֵלפנ
ֵהמלך,ֵ ֵלפני ֵכיושב ֵיושב ֵאלא ֵיסב ולא
ולאֵיתפללֵלאֵלפניֵרבוֵולאֵלאחרֵרבוֵ
ולאֵבצדֵרבו,ֵואיןֵצריךֵלומרֵשאסורֵלוֵ
להלךֵבצידו,ֵאלאֵיתרחקֵלאחרֵרבוֵולאֵ

ֵואחר ֵכנגדֵאחריו כךֵיתפלל,ֵ-יהאֵמכוון
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ֵֵ.'מצדדֵפניוֵוהולך
ֵ

שבשעהֵֵהגמראֵמספרתֵעלֵרביֵאלעזרֵ
שרבו,ֵרביֵיוחנן,ֵהיהֵיוצא,ֵרביֵאלעזרֵ
ֵשרביֵ ֵעד ֵעצמו ֵאת ֵמכופף ֵנעמד, היה

שרביֵאלעזרֵוכֵ.יוחנןֵהיהֵנעלםֵמעיניו
ֵ-כשרבוֵעדייןֵבביתֵהמדרשֵֵ-היהֵיוצאֵ

עדֵהואֵה לאחוריֵו שלאֵראהֵאתֵיהֵהולֵך
ֵמסתובבֵוהולך.ורקֵאזֵהיהֵרבוֵ

ֵדףֵנגֵעמודֵבֵ
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ֵישבֵ ֵולא ֵבמרחץ, ֵרבו ֵעם ֵיכנס ולא
במקוםֵרבו,ֵולאֵיכריעֵדבריוֵבפניו,ֵולאֵ

ֵעדֵיסת ֵלפניו ֵישב ֵולא ֵדבריו, ֵאת ור
ֵעדֵ ֵמלפניו ֵיעמוד ֵולא ֵשב, ֵלו שיאמר
ֵרשותֵ ֵשיטול ֵעד ֵאו ֵעמוד ֵלו שיאמר
ֵלוֵ ֵיחזור ֵלא ֵמרבו ֵוכשיפטר לעמוד,
ֵכנגדֵ ֵופניו ֵלאחוריו ֵנרתע ֵאלא לאחריו

ֵפניו'.
הגמראֵמביאהֵהלכהֵזוֵשהיאֵכעיןֵמה674ֵֵ

שנלמדֵקודםֵעלֵהדרךֵבהֵתלמידֵנפטרֵ
ֵמרבו.

ֵבסנהדרין ֵאומרת:ֵֵהגמרא ֵא ֵעמוד ֵכב דף
ֵכאילוֵ ֵעצמו ֵשיראה ֵצריך '...המתפלל

ֵלנגדיֵֵשכינה ֵה' ֵשויתי ֵשנאמר כנגדו
ֵהרמב'ם ֵ ֵתפילהֵֵתמיד...'. בהלכות

ֵאומר:ֵ ֵי ֵהלכה ֵה ֵפרק ֵכפים ונשיאת
ֵשלשֵ ֵופוסע ֵכורע ֵהתפילה '...וכשגומר
ֵנותןֵ ֵכורע ֵוכשהוא ֵלאחוריו, פסיעות
ֵמימיןֵ ֵכך ֵואחר ֵעצמו ֵמשמאל שלום

כךֵמגביהֵראשוֵמןֵהכריעהֵ-עצמוֵואחר
...'.ֵעודֵבענייןֵאומרֵהרמב'םֵשםֵבהלכהֵ
ֵתחילה?ֵ ֵ'ולמהֵנותןֵשלוםֵלשמאלו יא:

ֵששמ ֵפניוֵמפני ֵשכנגד ֵימין ֵהוא אלו
ֵנותןֵ ֵהמלך ֵלפני ֵעומד ֵכשהוא כלומר
לשמאלֵהמלךֵ ואחרֵכֵך המלֵך שלוםֵלימיֵן
ֵשנפטריןֵ ֵהתפלהֵכמו ֵמן ֵשיפטר וקבעו

 מלפניֵהמלך'.
ֵלקב'ה675ֵֵֵ ֵשלום ֵשיתן הכוונה

דרךֵלהיפרדֵמהקב'הֵתוךֵֵבִהְשַּתֲחָוָיה שזֵו

ֵֵבסיוםֵ ֵעמידה ֵהמתפללֵתפילת על

לתתֵֵ,674לאחוריושלושֵפסיעותֵלפסועֵ

ֵלקב ֵל675ה'שלום ,ֵ מסויםֵֵזמןשהות
מידֵחזורֵלבמקוםֵשסייםֵפסיעותיוֵולאֵ

676ֵלמקומו ֵכן, עדיףֵֵ-677ֵואםֵלאֵעשה

ֵ.ֵפללהיהֵשלאֵהיהֵמת
ֵ

ֵשהֵ ֵאתֵֵכהןלאחר ֵהקטיר הגדול
ֵמֵהקטורת ֵהואֵקדשהֵקדשויצא ים
ֵ ֵהתפלל ֵקצרהבהיכל ֵהשנהֵתפילה ֵעל

ֵ:ֵשמזגֵהאוירֵלאֵיהאֵקיצוני678שתבוא

 בקשתֵרשות.ֵ
שיאתֵכפיםֵבהלכותֵתפילהֵונֵהרמב'ם676ֵ

ֵזמן ֵמשך ֵמהו ֵאומר ֵד ֵהלכה ֵט ֵפרק
השהייהֵבמקוםֵעדֵשיחזורֵלמקומוֵ:ֵ'...ֵ
ֵישֵ ֵלקדושה ֵציבור ֵשליח ֵשהגיע וכיון
ֵבמקוםֵ ֵלחזור ֵואחד ֵאחד ֵלכל רשות

 שעמדֵבוֵבתפלה...'.
ֵ'במקוםֵ ֵלעמוד ֵהמתפלל ֵשעל ֵאומר רש'י
לפיֵ שהפסיעותֵָכלֹותֵולאֵלחזורֵלאלתר'ֵ.

ֵהזמ ֵמשך ֵלשהותֵרש'י ֵהמתפלל ֵשעל ן
קצרֵשאינוֵֵבמקומוֵיכולֵלהיותֵפרקֵזמן

תלויֵבשליחֵציבורֵאוֵבסביבתֵהמתפללֵ
כזהֵ זמֵן אלאֵהעיקרֵשיקפידֵלשהותֵמשֵך

 שלאֵי ָרֶאהְֵכָשבֵלמקומוֵמיד.
ֵתפילתו677ֵֵֵ ֵבסיום ֵנפרד ֵלא ֵאם כלומר,

ֵ ֵהראויה ֵבצורה היאֵֵ–מהקב'ה
ֵלאחרֵ ֵבמקומו ֵוהשהות ההשתחויה

ֵלושֵהפסיעות.ֵש
יהיֵפירושֵנוסחֵהתפילהֵהקצרהֵהוא:ֵ'678ֵ

רצוןֵמלפניךֵה'ֵאלוהינוֵשאםֵתהאֵשנהֵ
תהיהֵגשומה,ֵולאֵיסורֵֵ-זוֵשנהֵשחונהֵ

ֵישראלֵ ֵעמך ֵיהיו ֵולא ֵמיהודה שבט
צריכיןֵלפרנסהֵזהֵמזה,ֵולאֵתכנסֵלפניךֵ
תפלתֵעובריֵדרכים'.ֵהגמרא,ֵבבאֵבתראֵ
:ֵבסוףֵדףֵקמזֵעמודֵאֵובעמודֵבֵאומרת

האיֵיומאֵקמאֵדרישֵשתאֵֵזבידֵ'אמרֵרב
ֵקרירֵ ֵאי ֵחמימא ֵשתא ֵכולה ֵחמים אי
ֵמינה?ֵ ֵנפקא ֵלמאי ֵקרירא ֵשתא כולה
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ֵממוצע ֵוצדקאלא ֵמשפט ֵשיהא ,ֵ,
ֵללאֵ ֵפרנסתו ֵאחד ֵלכל שתימצא

תפילתֵלאחריםהזדקקותֵ ושלאֵתתקבֵל ,ֵ

ֵ.679ֵדרכיםֵעוברי
ֵ

ֵדוסאֵ ֵבן ֵחנינא ֵברבי בהלכוֵשֵמעשה
ֵ ֵעליו ֵירד ֵבדרך ֵשלֵ'גשם. ֵרבונו אמר:

ֵוחנינאֵ ֵבנחת ֵכולו ֵהעולם ֵכל עולם,
ֵלביתוֵֵ-ֵ'בצער? ֵכשהגיע ֵפסק. והגשם
ֵ ֵכ'אמר: לֵהעולםֵכולוֵרבונוֵשלֵעולם,

והגשםֵשבֵלרדת.ֵֵ-ֵ'בצערֵוחנינאֵבנחת?
יוסף:ֵמהֵמועילהֵֵאמרֵרבעלֵמעשהֵזהֵ
ֵכיפוריםביוםֵהֵהגדולֵכהןהתפילתוֵשלֵ
ֵבןֵדוסאֵיכולֵלשנותה?ֵֵאםֵרביֵחנינא

ֵ
ֵ

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

',ֵרש'יֵמפרשֵשם:ֵלתפלתוֵשלֵכהןֵגדול
ֵמתפללֵ ֵשהיה ֵגדול. ֵכהן ֵשל 'לתפלתו
ֵגשומהֵ ֵזו ֵשנה ֵשתהיה ֵהכיפורים ביום

לפיֵהעניןֵשיראהֵבראשֵֵועתהֵ-ושחונהֵ
ֵכלומר,ֵ ֵהכיפורים', ֵביום ֵיתפלל השנה
ֵהאווירֵבראשֵהשנהֵקבעֵעלֵמהֵ שמזג

ביוםֵהכיפורים.ֵֵתהאֵתפילתֵהכהןֵהגדול
ֵיסורֵ ֵולא ...'ֵ ֵהברכה ֵהמשך ֵשל מקורה
שבטֵמיהודה...'ֵהואֵבספרֵבראשיתֵפרקֵ

י ֶ֙בטִֵ֙מַֽ א־ָיסָּּ֥ורֵש  ֹלַֽ 'ֵ נאמרֵ: הּוָדִ֔הֵמטֵפסוקֵֵי
ֵשילהֵ י־ָיֹבַ֣א ִֵכַֽ ֵַעֵ֚ד ֵַרְגָלִ֑יו ַ֣ין ִֵמב  ֖ק ּוְמֹחק 
לשוןֵהגמראֵכאןֵ ים'ֵ. )ִשילִֹ֔ו(ְֵולֹ֖וִֵיְקַהָּ֥תֵַעִמַֽ

יהּוָדִ֔ה ִֵמַֽ ֶ֙בט֙ ֵש  א־'ָיסָּּ֥ור ֵ'ֹלַֽ ֵלאֵעל 'ֵ ֵהוא: '
ֵכפיֵ ֵיהודה', ֵמדבית ֵשולטן ֵעביד יעדי

ֵשלֵאונקלוס ֵשלֵֵתרגומו שהיהֵתלמידו
עלֵפסוקֵזהֵאומרֵשכלֵ רמב'ֵן עקיבאֵ. רבֵי

ֵחשמונאי ֵמתתיה ֵמןֵֵזרע ֵעברו הצדיק
העולםֵכעונשֵמאתֵהקב'הֵעלֵכךֵ'שמלכוֵ
ולאֵהיוֵמזרעֵיהודהֵומביתֵדוד,ֵוהסירוֵ
ֵעונשםֵ ֵוהיה ֵלגמרי, ֵוהמחוקק השבט
ֵברוךֵ ֵהקדוש ֵשהמשיל ֵמדה, ֵכנגד מדה

ֵע ֵאת ֵעליהם ֵהורדוסהוא ֵ]הוא ֵבדיהם
הרשע,ֵראהֵנופךֵאסתרֵדףֵעאֵעמודֵא[ֵ
ֵגֵ ֵדף ֵבתרא ֵבבא ֵ)ראה ֵהכריתום' והם
ֵנוקטיםֵ ֵשאינם ֵמפרשים ֵיש ֵב(. עמוד

ֵ,כיפוריםביוםֵהש680ֵגדולֵכהןמעשהֵב
ֵקדשלאחרֵשהקטירֵאתֵהקטורתֵויצאֵמ

ים,ֵהאריךֵבתפילתוֵבהיכל.ֵאחיוֵקדשה
ֵלראותֵמהֵעלהֵבגורלוֵכהניםה .ֵנזעקו

מפניֵ'אמרוֵלו:ֵֵמידֵבהיכנסםֵיצאֵהוא.
קשהֵ'אמרֵלהם:ֵֵ'מהֵהארכתֵבתפלתך?

ֵעליכם ֵשהתפללתי ֵביתֵֵבעיניכם ועל
אלֵתהיֵ'אמרוֵלו:ֵֵ'?המקדשֵשלאֵיחרב

 כדעתֵרמב'ן.ֵ
ֵלעצמם679ֵֵֵ ֵשדאגו ֵדרכים ֵעוברי היו

ֵולכןֵ ֵמהגשמים ֵיינזקו ֵשלא ולסחורתם
 התפללוֵשלאֵירדֵגשם.

פרקֵהֵבתלמודֵהירושלמיֵבמסכתֵיומא680ֵֵ
הלכהֵבֵמובאֵשהכהןֵהגדולֵהמוזכרֵכאןֵ

הצדיק התלמודֵשם:ֵהיהֵשמעוֵן כךֵלשוֵן .ֵ
ֵלהכנסֵ ֵוגמרו ֵשהאריך ֵבאחד 'מעשה
ֵאמרוֵ ֵהצדיקֵהיה. ֵשמעון ֵאמרו אחריו.
ֵמתפללֵ ֵלהן ֵאמר ֵהארכתה? ֵלמה לו:
ֵיחרב.ֵ ֵשלא ֵאלהיכם ֵמקדש ֵעל הייתי
ֵצריךֵ ֵהיית ֵלא ֵכן ֵפי ֵעל ֵאף ֵלו: אמרו
ֵשמעוןֵ ֵשימש ֵשנה ֵארבעים להאריך.
הצדיקֵאתֵישראלֵבכהונהֵגדולהֵובשנהֵ
מת!ֵ בשנהֵהזאתֵאנֵי האחרונהֵאמרֵלהןֵ:
אמרוֵלוֵמאיכןֵאתהֵיודע?ֵאמרֵלהן:ֵכלֵ
ֵקדשֵ ֵלבית ֵנכנס ֵשהייתי ֵושנה שנה

ֵלבניםֵֵהקדשים ֵלבוש ֵאחד ֵזקן היה
ועטוףֵלבניםֵנכנסֵעמיֵויוצאֵעמיֵובשנהֵ

ֵנ ֵשמעוןֵהזו ֵעמי'. ֵיצא ֵולא ֵעמי כנס
הצדיקֵשימשֵארבעיםֵשנהֵמתחילתֵביתֵ
ֵמהכנסתֵ ֵשנותר ֵהאחרון ֵהיה שני,

ֵמוקדון ֵאלכסנדר השתחווהֵֵהגדולה,
ֵבמלואוֵ ֵהמקרה ֵ)ראה ֵהצדיק לשמעון
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לֵ:681ֵשהריֵשנינוֵרגילֵלעשותֵכן ּוִמְתַפל 
ֵָהָיהֵ ְֵוֹלא ֵַהִחיצֹון, ֵַבַבִית ְֵקָצָרה ְּתִפָלה

ֵֶאתֵ ְֵלַהְבִעית ֵֶשֹּלא ִֵבְתִפָלתֹו, ַמֲאִריְך

ל ֵ.682ִיְשָרא 

ֵמשנה:
אתִמֶשִנַטלֵָהָארֹון ,ֵ,ֵֶאֶבןֵָהְיָתהֵָשםִֵמימֹותְֵנִביִאיםִֵראשֹוִנים,ֵּוְשִתָיהֵָהְיָתהִֵנְקר 

ן.ֶאְצָבעֹות,ְֵוָעֶליָהֵָהָיהְֵגבֹוָההִֵמןֵָהָאֶרץֵָשלשֵ ֵנֹות 
סֵבֹו,ִֵנְכַנסֵַלָמקֹוםֵֶשִנְכַנס,ְֵוָעַמדֵַבָמקֹוםֵֶשָעַמד,ֵ ָנַטלֵֶאתֵַהָדםִֵמִמיֵֶשָהָיהְֵמָמר 

ןְֵלַהזֹותֵֹלאְֵלַמְעָלהְֵוֹלאְֵוֶשַבעְֵלַמָטה,ְֵוֹלאֵָהָיהִֵהָזהִֵמֶמנּוֵַאַחתְֵלַמְעָלהֵוְֵ ִמְתַכּו 
ְֵוָכְךֵָהָיהֵמֹוֶנה,ֵַאַחת,ֵ ַאַחתְֵוַאַחת,ֵַאַחתֵּוְשַּתִים,ֵַאַחתְֵלַמָטה,ֵֶאָלאְֵכַמְצִליף.

ש,ֵַאַחתְוָשלש,ֵַאַחתֵ ש,ֵַאַחתֵָוֶשַבע.ֵָיָצאְֵֵוַאְרַבע,ֵַאַחתְֵוָחמ  ְוִהִניחֹוֵַעלֵַכןֵָוש 
יָכל.ֵ ֵַהָזָהבֵֶשַבה 

לֵַבִמְזָרקֵֶאתֵָדמֹו.ִֵנְכַנסִֵלְמקֹוםֵֶשִנְכַנס,ְֵוָעַמדֵ ִביאּוֵלֹוֵֶאתֵַהָּׂשִעיר,ְֵשָחטֹוְֵוִקב  ה 
ןְֵלַהזֹותֵלְִֵמֶמנּוֵַאַחתְֵלַמְעָלהְֵוֶשַבעִֵבְמקֹוםֵֶשָעַמד,ְֵוִהָזהֵ ַמָטה,ְֵוֹלאֵָהָיהִֵמְתַכּו 

ָהָיהֵמֹוֶנה,ֵַאַחת,ֵַאַחתְֵוַאַחת,ֵַאַחתֵֹלאְֵלַמְעָלהְֵוֹלאְֵלַמָטה,ֵֶאָלאְֵכַמְצִליף.ְֵוָכְךֵ
ש,ֵּוְשַּתִים,ֵ ש,ֵַאַחתֵָוש  ַאַחתֵָוֶשַבע.ֵָיָצאֵַאַחתְֵוָשלש,ֵַאַחתְֵוַאְרַבע,ֵַאַחתְֵוָחמ 
יָכל.ְֵוִהִניחֹוֵעֵַ ִניֵֶשָהָיהֵַבה  ֵלֵַכןֵַהש 

ר,ֵֹלאֵָהָיהֵָשםֵֶאָלאֵַכןֵֶאָחדִֵבְלָבד.ֵ ֵַרִביְֵיהּוָדהֵאֹומ 
ְֵוִהָזהִֵמֶמנּוֵַעלֵַהָפֹרֶכתֵֶשְכֶנֶגדֵָהָארֹוןִֵמַבחּוץ,ֵ ָנַטלֵַדםֵַהָפרְֵוִהִניַחֵַדםֵַהָּׂשִעיר,

ֵןְלַמָטהֵ,ַאַחתְֵלַמְעָלהְֵוֶשַבעֵ ֶאָלאְֵוֹלאֵָהָיהִֵמְתַכּו  ְלַהזֹותֵֹלאְֵלַמְעָלהְֵוֹלאְֵלַמָטהֵ,
ְוַאַחת,ֵַאַחתֵּוְשַּתִים,ֵַאַחתְֵוָשלש,ֵַאַחתְֵכַמְצִליף.ְֵוָכְךֵָהָיהֵמֹוֶנה,ֵַאַחת,ֵַאַחתֵ

ש,ֵַאַחתֵָוֶשַבע.ֵ ש,ֵַאַחתֵָוש  ִניַחֵַדםֵַהָפר,ֵָנַטלֵַדםֵַהָּׂשִעירְֵוהְִֵוַאְרַבע,ֵַאַחתְֵוָחמ 
ְוֹלאְֵוִהָזהִֵמֶמנּוֵַעלֵַהָפֹרֶכתֵֶשְכֶנֶגדֵָהָארֹוןִֵמַבחּוץ,ֵַאַחתְֵלַמְעָלהְֵוֶשַבעְֵלַמָטה,ֵ

ןֵ ְלַהזֹותֵֹלאְֵלַמְעָלהְֵוֹלאְֵלַמָטה,ֵֶאָלאְֵכַמְצִליף.ְֵוָכְךֵָהָיהֵמֹוֶנה,ֵַאַחת,ֵָהָיהִֵמְתַכּו 
ש,ֵּוְשַּתִים,ֵַאַחתְֵוָשלש,ֵַאַחתֵַאַחתְֵוַאַחת,ֵַאַחתֵ ש,ֵַאַחתֵָוש  ְוַאְרַבע,ֵַאַחתְֵוָחמ 

ֵֵַאַחתֵָוֶשַבע.

ֵב ֵאבןֵֵיםקדשהֵקדשרצפת הייתה

.683ֵושלמהֵשמואלשהתגלתהֵבימיֵדוד,ֵ

ֵא ֵנקראהֵאבןבן בלטהֵוהיאֵֵהשתיה-זו
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ֵלקמןֵדףֵסטֵעמודֵא(.
ֵבמשנתנוֵכאןֵבדףֵנבֵעמודֵב.681ֵ
ֵבתו682ֵֵ ֵהארכתֵבתפילה ֵמדוע ֵלו: ךֵאמרו

הגדול ֵההיכל?ֵהריֵלמדנוֵשלאֵיהאֵהכהֵן
ֵאתֵ ֵיפחיד ֵשלא ֵכדי ֵבתפלתו מאריך
ֵשלאֵ ישראלֵהחוששיםֵשמאֵמתֵבעוון

ֵעשהֵאתֵהקטרתֵהקטורתֵכמצוותה.

ֵאצבעות ֵשלוש 684ֵֵֵלגובה ֵקדשמרצפת
ֵהראשוןיםקדשה ֵבמקדש .ֵֵ אתֵהניחו

הגדולֵהניחֵֵכהןהשתיהֵוהֵעלֵאבןהארוֵן

ֵב683ֵֵֵ ֵעמוד ֵמח ֵדף ֵסוטה ֵבמסכת הגמרא
ְֵנִביִאיםִֵראשֹוִניםֵואומרֵ ֵהיו שואלתֵמי

 למה'.הונאֵ'זהֵדודֵושמואלֵושֵרב
ס"מֵעלֵפיֵחישובֵממוצע6.9ֵֵֵ-שהםֵכ684ֵ

שלֵמידותֵאצבעֵלפיֵהגר'חֵנאה,ֵהחזו'אֵ
ֵוהנודעֵביהודה.ֵ
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ֵ ֵבדיֵעליה ֵבין ֵהגחלים ֵמחתת את

ֵֵ.685הארון
ֵ

ֵ,686ֵבמקדשֵהשני,ֵשלאֵהיהֵבוֵהארוןֵ
עלֵֵאתֵמחתתֵהגחליםֵהגדולֵכהןההניחֵ

ֵהיה ֵהראשון ֵשבמקדש ֵמקום ֵאותו
יןֵ-מקוםֵביןֵהבדיםֵ יןֵ'ְֵכב  ֵ.'בדיֵהארוןב 

ֵ
ֵהעבודותֵהמשנה ֵאת ֵלפרט ֵממשיכה

ֵ הגדולֵ-כהןה-בפרֵהגדולֵכהןהשעשה

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ֵלקדש685ֵֵֵ ֵהכיפורים ֵביום ֵשנכנס לאחר
 הקדשיםֵכדיֵלהקטירֵאתֵהקטורת.ֵ

ֵהארון,686ֵֵֵ ֵהיה ֵלא ֵהשני ֵהמקדש בבית
ֵתנאיםֵ ֵמחלוקת ֵמביאה ֵלהלן והגמרא

נגנזֵבמקומו,ֵאוֵֵהאםֵהארוןֵגלהֵלבבל,
 העצים.נגנזֵבלשכתֵדירֵ

עדֵלעבודותֵהמפורטותֵבמשנתנוֵעשה687ֵֵ
ֵהגדול הגדולֵובשעיריםֵ-הכהן-בפרֵהכהן

וידויֵראשוןֵעלֵפרֵֵאתֵהעבודותֵהבאות:
ֵגדול ֵהשעיריםכהן ֵשני ֵעל ֵגורל ֵוידויֵ, ,

ֵגדול ֵכהן ֵפר ֵעל ֵהפרֵשני ֵאת ֵשחט ,
 והקטירֵאתֵהקטורת.

אחרֵשהכהןֵהגדולֵשחטֵאתֵהפרֵוקיבל688ֵֵ
אתֵהמזרקֵ לתוךֵהמזרקֵהואֵנתֵן אתֵדמֵו
ֵאתֵהדםֵבמזרקֵ ֵ)המנדנד ֵהממרס לכהן
עלֵהרובדֵהרביעי והניחֵו שלאֵיקרשֵ( ֵכדֵי

 שלֵההיכלֵמבחוץ.
689ֵֵ'ֵ ֵבתורה: ֵשכתוב ֵַהָפִ֔רֵֵכפי ִֵמַדַ֣ם ְוָלַק֙ח

ַ֣יֵ-ְוִהָזֶ֧הְֵבֶאְצָבעֶֹ֛וֵַעל ְִ֑דָמהְֵוִלְפנ  ַהַכֹפֶ֖רתֵק  ֵָּ֥י ְפנ 
ַבע ֵֶשַֽ ֵַיֶזֶ֧ה ִֵמן-ַהַכֹפִֶׁ֗רת ַהָד֖םֵ-ְפָעִמֶ֛ים

ֵיד(.ֵ ֵפסוק ֵטז ֵפרק ֵ)ויקרא ֹו' ְבֶאְצָבעַֽ
ְֵוִהָזֶ֧הֵ ֵַהָפִ֔ר ִֵמַדַ֣ם ְֵוָלַק֙ח 'ֵ ֵמלמד: הפסוק

ְִ֑דָמה...'ֵזוֵהזאהֵ-ֶאְצָבעֶֹ֛וֵַעלבְֵ ָּ֥יֵַהַכֹפֶ֖רתֵק  ְפנ 
אחת,ֵועודֵשבעֵהזאותֵבהמשךֵהפסוק:ֵ

ַבע ֵֶשַֽ ֵַיֶזֶ֧ה ֵַהַכֹפִֶׁ֗רת ַ֣י ִֵמן-'ְוִלְפנ  ַהָד֖םֵ-ְפָעִמֶ֛ים
ֹו'.ֵ  ְבֶאְצָבעַֽ

ֵהארון690ֵֵ ֵמכסה ֵהיא ֵלוחֵֵהכפורת שהוא
ֵכאורךֵ ֵהיו ֵורוחבו ֵשאורכו ֵטהור זהב

ֵ ֵאורכו ֵהארון: ֵרוחבו2.5ֵֵורוחב אמות,
ֵכה1.5ֵֵ ֵפרק ֵבשמות ֵשנאמר ֵכפי אמות

פסוקֵיז:ְֵוָעִשָּ֥יָתֵַכֹפֶ֖רתֵָזָהַ֣בֵָטהִֹ֑ורֵַאָמַתִָּ֤יםֵ

ֵֵ:687גורלוֵלה'ובשעירֵשעלהֵ

ֵֵ:הגדולֵכהןההזאהֵראשונהֵמדםֵפרֵ .א
ֵ ֵתפילתו ֵלאחר ֵהקצרה ֵבהיכל ֵכהןהנטל

ֵוֵשלמיד,ֵדםֵהפרובוֵאתֵהמזרק,ֵֵהגדול

ֵו688ֵהממרסֵכהןה ֵל, ֵשוב ֵקדשנכנס
ֵאתֵיםקדשה ֵשהקטיר ֵבמקום ֵעמד ,

והזהֵמדםֵהפרֵבאצבעוֵשמונהֵהקטורתֵ

689ֵֵפעמים ֵלכיוון ֵאחת ֵהזאה הקצהֵ:

ֵוֵהמזרחי ֵהעליון ןשל ֵהארו 690ֵכפורת

ּה.ֵבתורהֵלאֵ ִ֖ציֵָרְחָבַֽ ִ֙ציֵָ֙אְרָכִּ֔הְֵוַאָמָּ֥הֵָוח  ָוח 
ֵוא ֵהכפורת ֵשל ֵעוביה ֵמהו נוֵנכתב

ֵאֵ ֵעמוד ֵה ֵדף ֵסוכה ֵבמסכת לומדים
ֵ ֵ)שהוא ֵטפח ֵהיה האמה1/6ֵֵשעוביה

ֵחנינא ֵרבי ֵהתנא ֵבברייתאֵֵכאן(: אומר
ֵביותרֵ ֵהקטנה ֵהמידה ֵהייתה שטפח
ֵלקבועֵ ֵיש ֵולכן ֵהמקדש, ֵבכלי שהייתה
ֵרביֵ ֵטפח. ֵהוא ֵהכפורת ֵשל שגובהה
ֵחנינאֵנסמךֵעלֵהפסוקְֵוָעִשַ֨יָתֵלָֹּ֥וִֵמְסֶגֶֶ֛רת
יבֵ ר־ָזָהֶ֛בְֵלִמְסַגְרּ֖תֹוֵָסִבַֽ ֹטַ֖פחֵָסִבִ֑יבְֵוָעִשֶ֧יָתֵז 
ֵעלֵ ֵהמדבר ֵכה( ֵפסוק ֵכה ֵפרק )שמות
ֵבגובהֵ ֵהייתה ֵשמסגרתו השולחן
ֵועודֵ ֵהמקדש, ֵכלי ֵכל ֵמבין המינימלי
מובאֵבגמראֵשםֵשבתורהֵאיןֵכללֵוכללֵ
ֵשלמסגרתֵ ֵבעוד ֵלזר, ֵאו ֵלציץ מידות
ֵגובההֵ ֵמידת ֵאת ֵהתורה ֵנתנה השולחן

כפורתֵנתנהֵהתורהֵאתֵמידותֵאורכהֵול
ֵשלפיֵֵורוחבה. ֵנציין ֵמעניינת )בהערה

מידותֵאלהֵניתןֵלקבועֵשמשקלֵהכפורתֵ
היהֵטוןֵושלושֵמאותֵשלושיםֵוארבעהֵ

ֵֵ!ֵכךֵהחישוב:ֵק'ג
פיֵאמותֵמעוקבותֵל0.625ֵנפחֵהכפורתֵהואֵ

1.5x2.5/6ֵֵ ֵהארון ֵכי6ֵֵ)באמת טפחים
האמהֵכאןֵהיאֵאמהֵבינוניתֵלפיֵההלכהֵ
שנקבעהֵכרביֵמאירֵבמשנהֵמסכתֵכליםֵ

ֵמאיר ֵ'רבי ֵי: ֵמשנה ֵיז ֵכלֵֵפרק אומר
ֵהזהבֵ ֵממזבח ֵחוץ ֵבינוניות ֵהיו האמות
והקרןֵוהסובבֵוהיסוד'ֵוכןֵמובאתֵמשנהֵ

עמודֵאֵוכֵן במסכתֵמנחותֵדףֵצֵז נאמרֵזֵו
בעמודֵבֵשם:ֵ'כלֵאמותֵכליםֵבאמהֵבתֵ
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ֵלפניה ֵהזאות ֵהזאה691ֵֵֵֵושבע כשלכל
ֵהואֵטובלֵשובֵאתֵהאצבעֵהימניתֵבדם

היהֵֵהזאהֵזוֵהואולפניֵשהואֵהיהֵמונהֵ

ֵהראשונה ֵההזאה ֵאת ֵתחילה ֵֵ.692מונה
ֵ ֵעשה ֵההזאות הגדולֵֵכהןהאת

693ְֵכַמְצִליף ֵֵבסיום, ֵההזאות ֵכהןהיצא
ֵמ ֵשםֵקדשהֵקדשהגדול ֵההיכל ֵאל ים

יֵדםֵהפר,ֵעלֵ הניחֵאתֵהמזרק,ֵובוְֵשָיר 
ֵ.המיוחדֵלכךֵזהבַכןֵ

ֵ:חיטתֵהשעירֵשעלהֵגורלוֵלה'ש .ב
אתֵהשעירֵברובֵסימניםֵשחטֵֵהגדולֵכהןה

אתֵדמו קיבֵל לה'ֵ, אחרֵֵכהןוֵשעלהֵגורלֵו
ֵֵ.סייםֵאתֵהשחיטה

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

69,120ֵאמותֵמעוקבותֵהן0.625ֵֵֵשש'(.ֵ
ס'מֵלפי48ֵֵ-סמ'קֵ)כשאורךֵהאמהֵנקבעֵל

שלֵהזהבֵ הסגולֵי משקלֵו הרבֵחייםֵנאה(ֵ,
ֵ ֵלסמ'ק,19.3ֵֵֵֵהוא גרם
1334.0160.0193x69,120=ֵ.)ֵ

ֵמשקלֵ ֵהרי ֵהבנתי ֵנכונה ֵאם מסקנה:
ֵֵק'גֵ!1,334ֵהכפורתֵהיהֵקצתֵמעלֵ

כללֵאלאֵֵדםֵההזאותֵלאֵנגעֵבכפורת691ֵ
ֵעלֵ ֵההזאות ֵעל ֵ)גם ֵהארון ֵלפני נפל
ֵלקדשֵ ֵההיכל ֵבין ֵשהבדילה הפרוכת
ֵנזֵ ֵבדף ֵלהלן ֵהגמרא ֵאומרת הקדשים
עמודֵא:ֵ'ֵתנאֵכשהואֵמזהֵאינוֵמזהֵעלֵ

ֵכנגד ֵאלא ֵֵהפרוכת ֵוכןֵ]מול[ הפרוכת',
ֵנוגעיןֵ ֵהיו ֵלא ֵמזה ֵכשהוא ...'ֵ שם:

ֵבפרוכתֵואםֵנגעוֵנגעו...'(.
נאמרֵבמשנתנו:ֵ'ְֵוָכְךֵָהָיהֵמֹוֶנה,ֵַאַחת,692ֵֵ

ְֵוָשלש,ֵ ֵַאַחת ֵּוְשַּתִים, ֵַאַחת ְֵוַאַחת, ַאַחת
ש,ֵ ֵָוש  ֵַאַחת ש, ְֵוָחמ  ֵַאַחת ְֵוַאְרַבע, ַאַחת

ֵַאַחתֵָוֶשַבע'.ֵ

ֵֵ:הזאהֵראשונהֵמדםֵהשעיר .ג
ֵכהןהאחרֵשחיטתֵהשעירֵוקבלתֵדמוִֵהָזהֵ

כנגדֵֵיםקדשהֵקדשמדםֵהשעירֵבֵהגדול
ֵהארון'ֵ ֵבדי ֵ'בין ֵמקום ֵמול הפרוכת
ֵשמונהֵהזאותֵאחתֵלמעלהֵושבעֵלמטה

כשסייםֵלהזותֵאתֵ.ֵכבהזאתֵדםֵהפרֵ-
ֵ ֵיצא ֵהשעיר ֵמֵכהןהדם ֵקדשהגדול

יםֵאלֵההיכלֵשםֵהניחֵאתֵהמזרקֵקדשה

ֵהזהבֵהשני ֵכן ֵלכך694ֵעל ולקחֵֵ,שיועד

ֵדםֵהפר.ֵֵאתֵמזרק
ֵֵ:הפרֵעםֵדםֵהשעירערבובֵדםֵ .ד
ֵדםֵֵהגדולֵכהןה ֵעם ֵהפר ֵדם ֵאת ערבב

ידֵי עֵל אתֵהשעיֵר דםֵהפרֵשֶהֱעָרהֵ)רוקןֵ(
םֵהשעירֵדֵמזרקלתוךֵֵמהמזרקֵבוֵהיה,

ֵ ֵואחר ֵהמעורבבֵכך ֵהדם ֵאת העביר

.695ֵהפרלמזרקֵהריקֵשלֵדםֵ

'אלאֵכמצליף693ֵֵ מפרשֵכאֵן בשורה,ֵֵ–רש'ֵי
כלֵשמונהֵהזאות.ֵ'כמצליף'ֵֵ-זוֵתחתֵזוֵ

לאֵידעתיֵלשונו'.ֵאנחנוֵיכוליםֵלהביןֵֵ-
ֵעלֵ ֵרק ֵלשונו' ֵידעתי ֵ'לא ֵאומר שרש'י
הדקדוקֵהלשוניֵשלֵהמילהְֵכַמְצִליףֵולאֵ
ֵעלֵתנועתֵההצלפהֵשעושהֵהכהןֵהגדול

דףֵנדֵעמודֵבֵֵבשעתֵההזאה,ֵשכןֵבסוף
ובראשֵדףֵנהֵעמודֵאֵלהלן,ֵכששואלתֵ

רב ְכַמְצִליףֵ...ֵ' מאֵי יהודהֵמתארֵֵהגמראֵֵ'
אתֵהמילהֵבתנועתֵידֵכשלֵאדםֵהמלקהֵ
ֵמתורגמתֵ ֵהגמרא ֵובלשון ברצועה,
ֵרש'י:ֵ ֵומפרש ֵ'כמנגדנא' ֵידו תנועת

ֵשמתחילֵמןֵֵ-'כמנגדנאֵ כמכהֵברצועה,
ֵלמטה ֵוהולך ֵומכה ַפִים ֵזוֵהְכת  ֵוהרי '
 בדיוקֵתנועתֵידוֵשלֵהמצליף.ֵ

ר,ֵֹלאֵָהָיהֵָשםֵֶאָלאֵַכן694ֵֵ 'ַרִביְֵיהּוָדהֵאֹומ 
ֵֶאָחדִֵבְלָבד'.

ֵהזאה695ֵֵֵ ֵלקראת ֵנעשה ֵהדמים ערבוב
 מהדםֵהמעורבבֵבהמשךֵהעבודה.ֵ
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ֵ
ֵ ֵהבבית ֵהארוןהמקדש ֵהיה ֵלא ֵשני

ֵמשנתנוֵ ֵבלשון ֵמדייקת והגמרא
ָהָארֹוןֵ'שאומרתֵ: ֵולאֵאומרתֵ'...ִֵמֶשִנַטֵל
ֵ האםֵתנאיםֵומביאהֵמחלוקתֵ'משנגנז'

ֵנגנזֵבמקומו אוֵנגנזֵֵ,הארוןֵגלהֵלבבל,
ֵ:בלשכתֵדירֵהעצים

ֵ

ֵֵ:696הארוןֵגלהֵלבבלדעהֵא:ֵֵ

לומדֵשהארוןֵגלהֵלבבלֵֵרביֵאליעזר .א
פרקֵלוֵפסוקֵֵמהפסוק בדבריֵהימיםֵבֵ'

ֵַהֶמֶַ֣לְךֵ ֵָשַלח֙ ֵַהָשָנִׁ֗ה ֵ'ְוִלְתשּוַבַ֣ת י:
ָבֶבִָ֔להִֵעם ַ֣הֵּו ּוַכְדֶנאַצִ֔רֵַוְיִבא  ֶחְמַדַ֣תֵ-ְנבַֽ ֵ֖י ְכל 

ית ֵֶאתֵה'-ב  ְך֙ ֵַעל-ַוַיְמל  ֵָאִחִ֔יו -ִצְדִקָיַ֣הּו
ֵומוסיףֵרביֵמתיאֵבןֵ ם', ירּוָשָלִַֽ ִֵוַֽ ְיהּוָד֖ה
ֵגלהֵ ֵשהארון ֵלמד ֵאליעזר ֵשרבי חרש
לבבלֵגםֵמהפסוקֵבאיכהֵפרקֵאֵפסוקֵ

ָּ֥אִֵמַבת ֲהָדָרִּ֑הֵָהיַּ֣וֵָשֶרִׁ֗יָהֵ-ָכלִֵציֹ֖ון-ו:ֵ'ֵַוי צ 
ֵֹלא ֹכַ֖חֵ-ָמְצאַּ֣וִֵמְרֶעִ֔הֵַוי ְלכָּּ֥וְֵבֹלא-ְכַאָיִלים֙
ף'ֵ ָּ֥יֵרֹוד ַֽ ֲהָדָרִּ֑ה,ֵלפיֵרביֵ-פירושֵָכלֵ–ִלְפנ 

ֵשבחדריֵ ֵמה ֵכל ֵהוא: ֵחרש ֵבן מתיא
חדריםֵוזהֵארוןֵהקדשֵשמקומוֵבקדשֵ

ֵהקדשיםֵוגלהֵבחורבןֵביתֵהמקדש.
מדֵשהארוןֵרביֵשמעוןֵבןֵיוחאיֵלו .ב

ֵמהפסוק: ֵלבבל ֵָיִמַ֣יםֵֵגלה ״ִהנ ה֮
ֵָכל |ֵ ְֵוִנָּׂשַ֣א ֵַוֲאֶשַ֨רֵ-ָבִאים יֶתִָׁ֗ך ְֵבב  ֲאֶשַ֣ר
ֵַעד ֲֵאֹבֶתֶ֛יָך א-ָאְצרֶּ֧ו ֵֹלַֽ ֵָבֶבִ֑ל ֵַהֶז֖ה -ַהיָֹּ֥ום

ֵלטֵ ֵפרק ֵ)ישעיהו ֵה'' ֵָאַמָּ֥ר ֵָדָב֖ר ָּ֥ר ִיָּות 
ֵה ֵשלאֵ-פסוקים ֵללמוד ֵיש ֵוממנו ו(

ֵהארון. ֵכולל ֵבמקדש, ֵדבר לאֵֵנותר

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
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לפיֵהברייתאֵהמובאתֵבגמראֵזוהיֵדעת696ֵֵ
ֵ.ודעתֵרביֵשמעוןֵבןֵיוחאיֵרביֵאליעזר

ֵגלויותֵלבבלֵשביניהןֵהבדילו697ֵֵ היוֵשתי
ֵבשנהֵ ֵיהויכין ֵגלות ֵשנה: ֵעשרה אחת

ֵנבוכדנצר ֵלמלכות ֵוגלותֵהשמינית ,
ֵלמלכותֵ ֵעשרה ֵהתשע ֵבשנה צדקיהו
ֵגרשוםֵ ֵורבנו ֵרש'י ֵ)ראה נבוכדנצר

 ב(.-במסכתֵערכיןֵדפיםֵיבֵעמודיםֵא
 מלכיםֵאֵפרקֵחֵפסוקֵח.698ֵֵ

ניתןֵלדעתֵבוודאותֵהאםֵהארוןֵגלהֵ

ֵ.697בגלותֵיהויכיןֵאוֵבגלותֵצדקיה

ֵ
ֵדעהֵב:ֵהארוןֵנגנזֵבמקומו

לדעתֵרביֵיהודהֵבןֵלקישֵהארוןֵנגנזֵ
ֵ ֵמהפסוק:ֵבמקומו ֵהוא ֵזה ולימודו

ַהַבִדָּ֤יםֵ ֵַ֨י ַיֲאִרכּוֵַ֮הַבִדיםֵַוי ָראּוֵָ֩ראש  -ִמןַוַֽ
ַהחִּ֑וָצהֵ-ַהֹקֶ֙דשֵַ֙על ַהְדִבִ֔ירְֵוֹלָּ֥אֵי ָראֵּ֖ו ֵַ֣י ְפנ 

הַוִיַ֣הְֵ מפסוקֵזה698ֵֵיּוֵָשִ֔םֵַע֖דֵַהיָֹּ֥וםֵַהֶזַֽ

ֵיהודהֵש הֵֵ-דורשֵרבי ֵ-ַע֖דֵַהיָֹּ֥וםֵַהֶזַֽ
פירושוֵשאףֵעתה,ֵגםֵאחריֵהחורבן,ֵ

ֵ.ֵהארוןֵובדיוֵעדייןֵבמקומם

ֵדףֵנדֵעמודֵאֵ

ֵדי ֵבלשכת ֵנגנז ֵהארון ֵג: רֵדעה

ֵ:699העצים

ֵבשקליםֵ ֵמהמשנה ֵמביאה הגמרא
ַמֲעֶשהֵֵמעשהֵשהיה, לדעהֵזוֵ: כסימוכיֵן

ֵבדירֵ ֵ]מטייל ק ִֵמְתַעס  ֵֶשָהָיה ֵֶאָחד ן ְבֹכה 
שחוקֵ בזיוןֵֵ–העציםֵועושהֵמעשֵי ודברֵי

ֵָהִרְצָפהֵ ְֵוָרָאה ֵהארון[, ֵגנוז ֵבו למקום
ְֵמֻשנֵָ ְֵוָאַמרֵֶשִהיא ֵָבא רֹוֶתיָה. ֲחב  ֵמ  ה

ֵֹלאֵ ֵהמשונה[. ֵהרצפה ֵ]אודות רֹו ַלֲחב 
ֵֶשָיְצָתהֵ ֵַעד ֵַהָדָבר ֵֶאת ִֵלְגֹמר ִהְסִפיק
ֵגנוזֵ ֵבו ֵבמקום ֵהזלזול ֵ]בעוון ִנְשָמתֹו
ֵֶשָשםֵ ֵ]בוודאות[ ְֵבִיחּוד ְֵוָיְדעּו ,ֵ הארון[

פרקֵוֵמשנהֵב(.ֵֵ)שקלים700ֵָהָארֹוןִֵנְגַנז'
ֵאחרתֵ ֵמובא ֵלעיל ֵהמתואר המעשה

נקראהֵגם699ֵֵ והיאֵלשכהֵזֵו 'לשכתֵהעציםֵ'
הייתהֵממוקמתֵבפינהֵהמזרחיתֵצפוניתֵ

ֵלשכתֵשלֵעזרתֵהנשים ֵבשרטוטֵלהלן .
ֵ.1העציםֵמסומנתֵבספרהֵ

ֵשעסק700ֵֵֵ ֵאף ֵעל ֵמת ֵלא חברו
העציםֵמעלֵלמקוםֵגניזתֵהארון,ֵֵבִּתלּועֵַ

ֵוהכהןֵ ֵהעצים ֵאת ַע ְֵלַתל  ֵשמותר מכאן
ֵשמתֵמתֵבגללֵבזיוןֵהמקום.ֵ
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שלֵרביֵישמעאל :ֵבברייתאֵמביתֵמדרשֵו
ֵ ֵמתליעיןֵֵכהנים'שני ֵהיו ֵמומין בעלי

ֵהתולעיםֵ ֵאת ֵומרחיקים ]מסלקים

ם ֵ]גרזנו[701ֵש[בעצי ֵקרדומו ֵונשמטה ,

שלֵאחדֵמהםֵונפלהֵשםֵ]עלֵהמקוםֵבוֵ
ֵ]את ֵואכלתו ֵאש ֵויצתה ֵהארון[, ֵנגנז

ֵהגרזן['.ֵ
ֵ

ֵ ֵדרשות ֵמספר ֵמביאה עלֵהגמרא
פרקֵאחֵמספרֵמלכיםֵ-וֵיםפסוקה ,ֵ
ֵֵח: ֵַוָיִבַ֣אּו ְֵבִרית-ֶאתַהְֹ֠כֲהִנים ֵה'-ֲארַֹ֨ון
ֵֶאל-ֶאל ֵֶאל-ְמקֹומֶֹ֛ו ֵַהַבִ֖ית ֹקֶַ֣דשֵ-ְדִבָּ֥יר

ָדִשִ֑יםֵֶאל ים:-ַהקֳּ ֵַהְכרּוִבַֽ ָּ֥י ִכָּ֤יֵֵַּתַ֖חתֵַכְנפ 
ֵ ֵֹפְרִשַ֣ים ֵֶאלַהְכרּוִבים֙ ְמקֹ֖וםֵ-ְכָנַפִִ֔ים

ֵַוָיֹסֶ֧כּוֵַהְכֻרִבֶ֛יםֵַעל ָארִֹ֑ון ְֵוַעל-ָהַֽ -ָהָארָֹּ֥ון
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ֵ

מוםכהנ701ֵ בודקיםֵאתֵהעציםֵֵיםֵבעלֵי היֵו
ֵהתולעיםֵ ֵאת ֵומרחיקים למערכה

ֵמום ֵבעל ֵכהן ֵלעבודהֵֵשבעצים. פסול
ֵהנאכליםֵ ֵבקדשים ֵחלק ֵנוטל אחרת,

ֵומותרֵלוֵלאוכלם.
הארוןֵהונחֵבקדשֵהקדשיםֵכךֵשאורכו702ֵֵ

ֵהקדשים ֵקדש ֵבית ֵלרוחב ֵמקביל ֵהיה
ֵנאמרֵבמסכתֵמנחותֵדףֵ ֵלדרום. מצפון
צחֵעמודֵא:ֵ'כלֵהכליםֵשבמקדשֵארכןֵ
לרחבו שארכֵו חוץֵמארוֵן שלֵביתֵ, ֵלארכֵו
ֵבדיוֵ ֵהיה ֵוכך ֵמונח, ֵהיה ֵוכך ֵבית, של

ֵמונחין...'.
י703ֵ ֵמוטותֵעץ-ַבד  ֵהםֵשני מצופיםֵֵָהָארֹון

ֵשהיוֵ ֵטבעות ֵבארבע ֵשהוכנסו זהב
מקובעותֵלארוןֵהברית,ֵבארבעֵפינותיוֵ
כמובאֵבתורה:ֵ לשאתֵאתֵהארוֵן ושימשֵו

ֵֶאת אָתָּ֤ ב  ֵַצְלֹעַ֣תֵ-'ְוה  ֵַע֖ל ֵַבַטָבֹעִ֔ת ַהַבִדים֙
ָּ֥אתֵֶאת ם'ֵ)שמותֵפרקֵ-ָהָאֹרִ֑ןֵָלש  ָהָאֹר֖ןֵָבֶהַֽ

ֵאתֵ ֵלהסיר ֵהיה ֵאסור ֵיד(. ֵפסוק כה
ֵ ֵמטבעות ֵהיוֵהבדים ֵהבדים הארון.

ממזרחֵלמערבֵֵלארכוֵשלֵקדשֵהקדשים
ֵעבֵ ֵבדף ֵהתוספות ֵהארון. ֵשל ולרחבו
הווֵ תרֵי ד'הֵ'נעבידֵארבעהֵדתרֵי עמודֵאֵ,
ְֵשמֹוֶנהֵ ֵשהיו ֵסוברים ֵתמניא', להו

ְעָלה ִמְלָמַֽ ַיֲאִרכּוֵַ֮הַבִדיםֵַבָד֖יֵו ַוי ָראּ֩ו702ֵֵַוַֽ

ם ֵַהַבִדָּ֤י ַ֨י ֵַעל-ִמן703ֵֵָראש  ַ֣יֵ-ַהֹקֶ֙דש֙ ְפנ 
ַהְדִבִ֔ירְֵוֹלָּ֥אֵי ָראּ֖וֵַהחִּ֑וָצהֵַוִיְַ֣היּוֵָשִ֔םֵַע֖דֵ

ה:ַהיָּ֥ 704ֵֵ'ֹוםֵַהֶזַֽ
ֵשנאמר: .א ֵלומדיםֵֵמזה ֵַהַבִדים ַיֲאִריכּו֮ ַוַֽ

ֵ ֵהיה ֵקדימהֵֵלהזיזשמותר ֵהבדים את

 .705ואחורהֵכלֵעודֵהםֵבטבעות

ֵשנא .ב ִֵמןממה ֵַהַבִדָּ֤ים ַ֨י ֵָראש  ֵַוי ָראּו֩ -מר:
ַ֣יֵַהְדִבִ֔ירֵ-ַהֹקֶ֙דשֵַ֙על שהבדיםֵלומדיםֵֵ–ְפנ 

ֵו ֵבפרוכת ֵהפרוכתנגעו ֵאת ֵ,דחקו

עדֵ,706ֵשהייתהֵמולֵפתחֵהַאָמהְֵטַרְקִסין

 ֵ.'כשניֵדדיֵאשה'בלטוֵש
שבדיֵֵמהכתובְֵוֹלָּ֥אֵי ָראּ֖וֵַהחִּ֑וָצהֵלומדים .ג

הארוןֵרקֵהבליטוֵאתֵהפרוכתֵולאֵעברוֵ

 .707דרכה

ֵארבעֵבפעמותֵוארבעֵבצלעות.ֵ טבעות,
ֵהיאֵ ֵתוספות ֵסברת ֵהבדים ֵמספר לגבי

 יים.שהיוֵאוֵארבעהֵאוֵשנ
ֵהבדים704ֵֵֵ ֵמדגישֵגםֵאת ֵבמלכים הפסוק

הֵַוִיְַ֣היּו ֵַהֶזַֽ ֵַהיָֹּ֥ום ֵַע֖ד בלשוןֵֵַוִיְַ֣היּוֵ-ֵָשִ֔ם
פרקֵהֵפסוקֵרב הימיםֵבֵ, ובספרֵדברֵי יםֵ,

ֵַהַבִדיםֵ ַיֲאִריכּו֮ ֵ'ַוַֽ ֵפסוק ֵאותו ֵמופיע ט
ִֵמן ֵַהַבִדָּ֤ים ַ֨י ֵָראש  ֵַעל-ַוי ָראּו֩ ַ֣יֵ-ָהָארֹון֙ ְפנ 

ְיִהיַהדְֵ ַהחִּ֑וָצהֵַוַֽ ְוֹלָּ֥אֵי ָראֵּ֖ו ַהיָֹּ֥וםֵ-ִבִ֔יֵר ָשִ֔םֵַעֵ֖ד
הֵ והדגשֵהואֵעלֵהארון,ֵשכןֵכתוב:ֵֵ-ַהֶזַֽ
ְיִהיֵ  בלשוןֵיחיד.ֵֵ–ַוַֽ

705ֵֵֵ'ֵ ֵשבפסוק: ֵהאיסור ֵעל ֵלעבור ֵלא וכך
ֵָיֻס֖רּוֵ ֵֹלָּ֥א ֵַהַבִדִ֑ים ִֵיְהיּ֖ו ֵָהָאֹרִ֔ן ְבַטְבֹעת֙

נּו:'.  ִמֶמַֽ
ֵהואֵה706ֵ ְֵטַרְקִסין ֵביןֵַאָמה ֵשהפריד כותל

ֵההיכלֵלקדשֵהקדשיםֵבביתֵהראשון.
פירושֵרד'קֵעלֵהפסוק:ֵ'ויאריכוֵהבדים707ֵֵ
ֵשמשכוֵֵ- ֵכלומר ֵלחוץ ֵאותם האריכו

אותםֵכלפיֵחוץֵלפיֵשלאֵהיהֵצריךֵעודֵ
ֵהבדיםֵ ֵהיו ֵומתחילה ֵבכתף לשאת
נתוניםֵבארוןֵבשוהֵשהיוֵעודפיםֵאחוריֵ
ֵארבעהֵ ֵשהרי ֵהארון ֵלפני ֵכמו הארון

ֵהיו ֵשניֵֵאנשים ֵבד ֵלכל ֵאותו נושאין
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ֵ ֵהיוםֵהזה'לאֵהביטוי ולאֵהביטויֵֵ'עד

שֵֵ'שםֵעדֵהיוםֵהזה' ֵ'-כיכוליםְֵלִהְתָפר 
ֵהפסוק ֵקוראיםֵאת ֵבו ֵהיום ֵעצם ֵעד

ֵבעתיד) ֵ'(גם ֵללמוד ֵצריך ֵגם ֵוכך אתֵ,
ַ֨יֵ'ֵהפסוק ֵָראש  ֵַוי ָראּו֩ ֵַהַבִדים ַיֲאִרכּו֮ ַוַֽ

ִֵמן ֵַעל-ַהַבִדָּ֤ים ְֵוֹלָּ֥אֵ-ַהֹקֶ֙דש֙ ֵַהְדִבִ֔יר ַ֣י ְפנ 
ֵַוִיַ֣הְֵ ֵַהחִּ֑וָצה ֵַע֖י ָראּ֖ו ֵָשִ֔ם היּו ֵַהֶזַֽ ֵַהיָֹּ֥ום ֵ'ד

המדברֵעלֵ)מלכיםֵאֵפרקֵחֵפסוקֵח(,ֵ
,ֵולכןֵאיןֵמקוםֵהארוןֵוהבדיםֵבמקדש

שהארוןֵבמקומוֵֵיםמוכיחֵביטוייםֵאלה

ֵ.708נגנז

ֵ
ֵלהוכיח ֵעולא ֵשל ֵסברא שגםֵֵהייתה

ֵ ֵיוחאי ֵבן ֵשמעון ֵנגנזֵלדעתֵרבי הארון
ֵסבראֵזוֵנדחתהֵמאחרֵשרבהֵ במקומו.
ֵמשתמעֵ ֵמהם ֵפסוקים ֵשיש הראה

ולאֵֵ'עדֵהיוםֵהזה'בוודאותֵשלאֵהביטוֵי
-מתפרשיםֵכֵ'שםֵעדֵהיוםֵהזה'הביטויֵ

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ֵוכיוןֵ ֵלאחוריו ֵואחד ֵלפניו אנשיםֵאחד
שהביאוֵהארוןֵלדבירֵכמוֵשהיהֵעםֵבדיוֵ
ולאֵהיהֵעתידֵעודֵלנשואֵבכתףֵהאריכוֵ
ראשיֵ חוץֵעדֵשנראֵו כלפֵי הבדיםֵומשכוֵ'
ֵנכנסֵ ֵשיהיה ֵכדי ֵהדביר ֵפני ֵעל הבדים

ביוםֵהכיפוריםֵלהקטירֵביןֵֵשםֵכהןֵגדול
הבדיםֵולאֵיהיהֵפונהֵהנהֵוהנהֵולפיכךֵ
ֵהדבירֵולאֵיראוֵ ֵפני ֵהבדיםֵעל האריכו
ֵוהלאֵ ֵתאמר ֵואם ֵהדביר ֵלפני החוצה
אמותֵולאֵ הבדיםֵלאֵהיהֵאלאֵעשֵר אורֵך
ֵלפרכתֵ ֵחוץ ֵנראים ֵשהיו ֵבתורה נאמר
ֵעשריםֵאמהֵא'כֵאףֵ והדבירֵהיהֵרחבו

דייןֵעלֵעלֵפיֵשמשכוֵאותםֵהיאךֵנראוֵע
פניֵהדבירֵנאמרֵכיֵלאֵנתנוֵהארוןֵסמוךֵ
ֵמןֵ ֵאותו ֵהרחיקו ֵאלא ֵמערבי לכותל
ֵפניֵ ֵעל ֵהבדים ֵשיראו ֵכדי ֵעד הכותל
ֵואיןֵ ֵחוץ ֵכלפי ֵאותם ֵכשמשכו הדביר
צריךֵלומרֵכיֵמקוםֵארוןֵאינוֵמןֵהמדהֵ
ֵהמדהֵהיהֵ ֵבתוך ֵשהרי ובנסֵהיהֵעומד
ֵעשריםֵאמהֵ ֵהכרוביםֵבתוך ֵכנפי תחת

ֵרֵאמהֵלכלֵרוח'ולאֵהיהֵממנוֵעש

גםֵֵ'עדֵעצםֵהיוםֵבוֵקוראיםֵאתֵהפסוק
ֵבעתיד'.

ֵ

מובאֵֵהאהבהֵשביןֵאישֵלאשתוֵקשר 
ֵהקב ֵלחיבת ֵישראלֵ'כמשל ֵלעם ה

באמצעותֵמראהֵכרוביםֵחקוקיםֵעלֵעץֵ
ומראהֵֵ,םיקדשהֵקדששציפהֵאתֵכותליֵ

ֵ.709יבוקֵאישֵלאשתוחהכרוביםֵכ

ֵדףֵנדֵעמודֵב

ֵֵ ֵבשעה ֵאתֵשהנכרים ֵלהחריב נכנסו
ֵֵההיכל ֵוראו ֵיםקדשהֵקדששקירות

710ֵכרוביםבגילופיֵעץֵבצורתֵֵמעוטרים

ֵבזה' ֵזה ֵעםֵֵ–ֵ'המעורין ֵערך ֵירד מיד
ֵבעיני ֵלאֵהנכריםֵישראל הבינוֵֵכי

ֵחיבתֵ ֵאת ֵמסמל ֵהכרובים שמראה

ֵ.711הֵלעמו'הקב

ֵשםֵעד708ֵֵ ֵ'ויהיו ֵהפסוק: פירושֵרד'קֵעל
ֵ ֵהזה ֵמןֵֵ-היום ֵעוד ֵאותם ֵהסירו שלא

וגםֵלאֵ ממנֵו שכתובֵלאֵיסורֵו כמֵו הארוֵן
ֵהיוֵ ֵאלא ֵלאחוריהם ֵאותם החזירו
משוכיםֵלפניֵהדבירֵלעולםֵזהוֵעדֵהיוםֵ
ֵהיוֵ ֵלא ֵהדביר ֵשער ֵדלתות ֵא'כ הזה
ֵלעשותֵ ֵשלמה ֵהוצרך ֵלפיכך נסגרות

ֵתֵמבדילו'פרכתֵלהיו
ֵשלמה709ֵֵֵ ֵעשה ֵאותן ֵהכרובים ֵאלה אין

מעלֵ הכרוביםֵשלֵהכפורתֵשהיֵו אלֵו ואיֵן
ֵהארון.

איןֵאלהֵהכרוביםֵשהיוֵמשניֵצידיֵארון710ֵֵ
ֵוהכרוביםֵהברית ֵהארון ֵהיו ֵלא ֵשהרי ,

 בביתֵשני.
ֵרישֵלקיש711ֵֵ ֵ'אמר ֵהגמרא: ֵבשעהֵלשון :

ֵ ֵלהיכל ֵנכרים ֵכרוביםֵשנכנסו ראו
ֵ]לאחרֵ ֵלשוק ֵהוציאון ֵבזה, ֵזה המעורין
ֵעץֵ ֵעל ֵהחקוקים ֵהכרובים ֵאת שעקרו

[ֵואמרוֵשציפהֵאתֵכותליֵקדשֵהקדשים
ֵהללו,ֵ ֵ'ישראל ֵושבים[: ]לעוברים
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ֵ
ֵֵ ֵבברייתא ֵמבואר ֵעל ֵַהְשִתָיהֶאֶבן

ֵ.712מכאןֵשמהשהעולםֵוֻהְשַּתתֵשממנהֵ
דעותֵכיצדֵנבראֵארבעֵהגמראֵמביאהֵ

ֵ:713העולם

714ֵממרכזוֵוהתפשטֵלצדדים .א
715ֵמהצדדיםֵאלֵמרכזו .ב
716ֵהֵלים'הקבֶשָיָרהֵמאבןֵ .ג
ֵ .ד ֵהתשתית ֵהשתיה'(ֵמאבן )'אבן

ֵהעולםֵ ֵשל ֵבאמצעו הנמצאת

 .717ןִציוֵֹוהיאֵ

ֵנהֵעמודֵאדףֵ

ֵהפרֵ ֵמדם ֵשנעשו ֵההזאות ומדםֵֵכל
לאֵנגעוֵבכפורתֵֵיםקדשהֵקדשהשעירֵב

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ֵיעסקוֵ ֵקללה, ֵוקללתן ֵברכה שברכתן
ֵ]תראוֵאתֵישראלֵהללוֵ בדבריםֵהללו?'
ֵהםֵ ֵבמה ֵקללה ֵוקללתן ֵברכה שברכתן

ֵמ ֵמקדשם[ ֵבבית ִֵהִזילוֵֵ-תעסקים מיד
ְטָאהֵֵ֚ ֵָחַֽ ְָּ֤טא ֵח  ֵשנאמר ֵבישראל[ ]ִזְלְזלּו
ל־ְמַכְבֶדָּ֤יָהֵ ֵָכַֽ ֵָהָיִָ֑תה ְֵלִניָדַ֣ה ֖ן ֵַעל־כ  ִ֔ם ְירַּ֣וָשַלִ
ֵֶנֶאְנָח֖הֵ ֵַגם־ִהָּ֥יא ֵֶעְרָוָתִּ֔ה ִֵכי־ָראַּ֣ו ִהִזילֵּ֚וָהֵ֚
ֵח(.ֵ ֵפסוק ֵא ֵפרק ֵ)איכה ֹור' ֵָאחַֽ ַוָּתָָּ֥שב

ֵהנו ֵשאמירת ֵהללו,ֵאפשר ֵ'ישראל כרים
ֵבאהֵ ֵקללה...' ֵוקללתן ֵברכה שברכתן
ֵשנהפכהֵ ֵבלעם ֵקללת ֵאת מידיעתם

עלֵפיֵהנאמרֵבספרֵדבריםֵפרקֵֵ-לברכהֵ
אֵכגֵפסוקֵו:ֵ' ָאָבִ֞הְֵיהָוָּ֤הֱֵאֹלֶה֙יָךִֵ֙לְשֹמַַ֣עֵ-ְוֹלַֽ

ֵֶאת-ֶאל ְֵלָךֶ֛ ֱֵאֹלֶהֶ֧יָך ְֵיהָוַ֨ה ֵַוַיֲהֹפְך֩ -ִבְלָעִ֔ם
יָך'.ֵַהְקָלָל֖הִֵלְבָרָכִ֑הִֵכָּ֥י ְבָךֵ֖ה'ֱֵאֹלֶהַֽ ֲֵאה ַֽ

הייתהֵָשםִֵמימֹות712ֵֵ ֶאֶבֵן 'ֵ נאמרֵבמשנתנוֵ:
אתֵ ֵּוְשִתָיהֵהייתהִֵנְקר  ְנִביִאיםִֵראשֹוִנים,

.' 
פשוטֵוברורֵשכלֵעצםֵוחומרֵשבעולם713ֵֵ

ֵודבריֵחכמיםֵכאןֵ נבראוֵעלֵידיֵהקב'ה,
ֵולימודֵ ֵמשל ֵטמון אינםֵאלאֵמדרשֵבו

ֵהו.ֵשלאֵכלֵאחדֵיכולֵלהגיעֵלהבנהֵמ
,ֵשנאמרֵ״ֵאיובֵפרקֵזוֵדעתֵרביֵאליעזר714ֵ

ֵ.718אלאֵנפלוֵעלֵהארץֵלפניֵהארון
ֵ

ֵֵ ֵֵכהןשהכדי ֵבמנייןֵהגדול ֵיטעה לא
ֵֵ,ההזאות ֵאחתֵהוא ֵכל ֵלפני מזכיר

אתֵ 719משבעֵההזאותֵשנעשוֵכלפיֵמטה
ֵהראשונה ֵכלפיֵֵההזאה שנעשתה

,ֵעלֵידיֵאמירתֵהמילהֵ'ַאַחת'ֵ-720ֵמעלה
ַאַחת,ֵַאַחתְֵוַאַחת,ֵַאַחתֵֵ'וכךֵהיהֵמונה:ֵ

ּוְשַּתִים,ֵַאַחתְֵוָשלש,ֵַאַחתְֵוַאְרַבע,ֵַאַחתֵ
ש,ֵַאַחתֵָוֶשַבע ש,ֵַאַחתֵָוש  ֵ.ֵ'ְוָחמ 

ֵ

ֵהגדולֵכהןהשתיֵדעותֵמדועֵמובאותֵֵ

ֵ ֵמעלהֵצריך להזכירֵאתֵההזאהֵשכלפי
ֵֵבכלֵאחתֵמההזאותֵשכלפיֵמטה:

ֵ .א ֵשיטת ֵאלעזר ֵרבי ֵלדעת היאֵֵזוְמִנָיה
ֵחכמים ֵשהֵגזירת ֵלאֵֵכהןכדי הגדול

.ֵעלֵפיֵדעהֵזוֵאםֵיטעהֵבמנייןֵההזאות

לחֵפסוקֵלח:ְֵבֶצֶַ֣קתֵָעַָ֭פרֵַלמּוָצִ֑קֵּוְרָגִבָּ֥יםֵ
קּו״. ְֵיֻדָבַֽ

זוֵדעתֵרביֵיהושע,ֵשנאמר:ֵאיובֵפרק715ֵֵ 
ֵָאֶָּ֥רץֵ ָּ֫א ֱֵהו  ֵֹיאַמִׁ֗ר ֵַלֶשֶַ֨לג׀ ֵ'ִכָּ֤י ֵו: ֵפסוק לז

ֹו'. ְֵוֶגֶָּ֥שםֵָמָטִ֑רְֵוֶ֝גִֶׁ֗שםִֵמְטרָֹּ֥ותֵֻעזַֽ
איובֵפרקֵלח716ֵֵ שנאמרֵ: יצחקֵ, זוֵדעתֵרבֵי

י־ָיָ֝רִׁ֗הֵ פסוקֵו:ֵ'ַעל־ָמַ֭הֲֵאָדֶנַ֣יָהֵָהְטָבִ֑עּוֵאָֹּ֥וִֵמַֽ
ּה'.  ֶאֶַ֣בןִֵפָנָתַֽ

וֵדעתֵחכמים,ֵשנאמר:ֵתהליםֵפרקֵנֵז717ֵ
ֹהָוִׁ֗הֵ ֹלִהֶ֡יםְֵיַֽ ָּ֤ל׀ֱֵאַֽ פסוקֵא:ֵ'ִמְזמִֹׁ֗ורְֵלָאָָּ֫סָּ֥ףֵא 
ֹו'. ִֵדֶבָּ֥רֵַוִיְקָרא־ָאִֶ֑רץִֵמִמְזַרח־ֶשִֶׁ֗משֵַעד־ְמֹבאַֽ

דםֵההזאותֵלאֵנגעֵבפרוכתֵכללֵאלא718ֵֵ
ֵאֵ ֵעמוד ֵנז ֵבדף ֵלהלן ֵהארון. ֵלפני נפל
אומרתֵהגמרא:ֵ'ֵתנאֵכשהואֵמזהֵאינוֵ

ֵכנגדֵמזה ֵאלא ֵהפרוכת ]מול[ֵֵעל
כשהואֵמזהֵלאֵהיוֵ וכןֵשם:ֵ'..ֵ. הפרוכת'ֵ,

נגעו...'.ֵהזאותֵֵ-נוגעיןֵבפרוכתֵואםֵנגעוֵ
הדםֵנעשוֵגםֵבקדשֵהקדשיםֵוגםֵבהיכלֵ

ֵלהזאתֵֵ– ֵקודמת ֵהפר ֵהזאת בשניהם
ֵהשעיר.ֵ

 כשגבֵכףֵהידֵמופנהֵכלפיֵמעלה.719ֵ
 כשגבֵכףֵהידֵמופנהֵכלפיֵהרצפה.720ֵ



ר-ֹנֶפְךִעםִֵֵעְנָיָנאְֵדיֹוָמאמֵ חמישיֵֵֵֵֵֵֵֵֵפרקֵֵ  הֹוִציאּוֵלוֵֹ       ֵֶאְסּת 
 סבֵ-דפיםֵמזֵ

ֵ

ֵ
211 

ולאֵמנהֵאתֵההזאהֵֵהגדולֵכהןהטעהֵ
ֵ ֵֵ–הראשונה ֵוהוא ֵחובה ֵידי יכולֵיצא

ֵלהמשיךֵבעבודתו.ֵ
ֵהיאֵחובהֵהכתובהֵ .ב ֵזו ֵיוחנן לדעתֵרבי

ֵמייתּוהֵבתורה שלֵֵ,לכאורהֵ,רנלמדת
ֵ ֵשבפסוק: ֵַיֶזֶ֧ה ֵַהָפִ֔רֵ'המילה ִֵמַדַ֣ם ְוָלַקחֵ֚

ְִ֑דָמהֵ ֵק  ֵַהַכֹפֶ֖רת ָּ֥י ֵַעל־ְפנ  ְֵבֶאְצָבעֶֹ֛ו ְוִהָזֶ֧ה
ִֵמן־ַהָד֖ ַבע־ְפָעִמֶ֛ים ֵֶשַֽ ֵַיֶזֶ֧ה ֵַהַכֹפִֶׁ֗רת ַ֣י םְֵוִלְפנ 

וֵֹ עלֵפיֵֵ)ויקראֵפרקֵטזֵפסוקֵיד(.ֵ'ְבֶאְצָבעַֽ
ולאֵמנהֵֵהגדולֵכהןהדעהֵזוֵאםֵטעהֵ

חייבֵלחזורֵהואֵֵ–אתֵההזאהֵהראשונהֵ
ֵֵולהזותֵבמנייהֵהנכונה.

ֵדףֵנהֵעמודֵב

,ֵלאחרֵשסייםֵאתֵההזאהֵמדםֵהשעירֵ
יםֵוהניחֵקדשהֵקדשמֵהגדולֵכהןהיצאֵ
ֵעלֵֵאת ֵהשעיר ֵדם ֵשארית ֵובו המזרק

ֵ.ֵאחדֵמשניֵכניֵהזהבֵשהיוֵבהיכל
ֵ

בהיכלֵרקֵיהֵהאומרֵשיהודהֵֵרביהתנאֵ
אתֵֵהגדולֵכהןהעליוֵהניחֵאחדֵֵזהבֵַכן

ֵ ֵֵ-המזרק ֵַכִניםולא ֵמשני ֵכך ֵכי ובטחֵ,
ֵ ֵכסידרן ֵיהיו ֵההזאה משוםֵשעבודות

עלֵֵאחדֵרקֵמזרקֵיימצאנתוןֵֵבכלֵזמןש
ֵ ֵשימנעהכן ֵֵדבר ֵשאת ֵכהןההחשש
ֵ ֵהגדול ֵלמזרקֵיחליף ֵמזרקֵדםֵהפר בין

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ֹנאדֵהואֵמעיןֵשקֵהעשויֵעורֵומשמש721ֵֵ
 לנשיאתֵנוזליםֵולהחזקתם.

ֵכחלק722ֵֵ הגמראֵדנהֵבענייןֵהתרומהֵוכו'
ֵאמרֵ ֵיהודה ֵרבי ֵמדוע ֵלברר מנסיון

ֵאחדֵבלבד.ֵשבהיכלֵהיהֵַכן
ֵלפירותֵֵֶטֶבל ֵאו ֵלתבואה ֵכולל ֵשם הוא

משוםֵֵ-הֵייןֵובכללֵזֵ-האסוריםֵבאכילהֵ
ֵתרומותֵ ֵמהם ֵהופרשו ֵלא שעדיין

.ֵגםֵעיסתֵבצקֵשלאֵהופרשהֵומעשרות
ֵ)ַחָלהֵהיאֵסוגֵ ממנהֵחלהֵנקראתֵֶטֶבל.
ֵלפניֵ ֵהבצק ֵמן ֵהמופרשת ֵתרומה של

ֵֵ.דםֵהשעיר
ֵ

ֵ ֵיהודה ֵרבי ֵסומךהתנא עלֵֵלא
שעלֵאחדֵיהאֵֵ,שניֵכניםהימצאותםֵשלֵ

ֵֵ'דםֵהשעיר'כתובֵ ,ֵ'דםֵהפר'ועלֵהשני
ֵלהסיר ֵבכך ֵשאין ֵהחששֵֵמשום את

ֵֵכהןשה ֵהגדול ֵלב ֵישים וכןֵֵַלִכּתּובלא
ֵמזרק ֵבין ֵדם-דםֵיחליף ֵלמזרק -הפר

עושהֵאתֵהעבודותֵֵהשעיר ונמצאֵשאינֵו
ֵכסדרן.

ֵדףֵנוֵעמודֵא

יהֵהשֵרביֵיהודהֵאתֵדעתבנסיוןֵלהביןֵֵ
ֵכהןהעליוֵהניחֵאחדֵֵזהבֵַכןבהיכלֵרקֵ

,ֵמביאהֵשניֵַכִניםולאֵאתֵהמזרקֵֵהגדול
ֵמקרה ֵלמקורֵֵהגמרא ֵלהשוותו ומנסה

דעתוֵשלֵרביֵיהודהֵעלֵהכנים.ֵהגמראֵ

ֵ -ייןֵמלא721ֵֵֹנאדֵולישֵשאדםֵמתארת

ֵו722ֶטֶבל ,ֵ ֵאין ֵלו ֵכלים להפרישֵאחרים

ֵ ֵלתוכם ֵהתרומה ֵהואת ֵראשוןהמעשר
ֵזה ֵמאירֵ.מיין ֵרבי ֵיכולֵֵלדעת הוא

ֵ ֵולהפריש ֵהתרומה ֵאת -מעשרהאת
ֵֵראשון ֵבאמירה ֵבפועלוֵ-בלבד ֵ-ֵלא

ֵכליםֵיפרישֵֵ,ולשתותֵמיד ֵלו וכשיגיעו
זהֵמבוססֵעלֵהסבראֵשלֵֵ.מידֵבפועל דיֵן

הגמראֵדוחהֵאתֵהנסיוןֵֵ.723ֵֵברירה-יש

בעברֵניתנהֵהחלהֵלכהניםֵאולםֵ אפייתוֵ.
ֵבדרךֵ ֵלאְבדה ֵאו ֵלשורפה ֵנוהגים כיום

ֵאחרת ֵהתֵ.מכובדת ֵאוֵהפרשת רומה
 המעשרֵ'מתקנת'ֵאתֵהטבלֵלאכילה(.

ֵיש723ֵֵ ֵמעשהֵ-המושג ֵמתאר ברירה
שאומנםֵנעשהֵבהווהֵאךְֵּתחּוָלתֹוֵתהיהֵ
רקֵלפיֵהתוצאהֵבעתיד.ֵלדוגמא:ֵמסופרֵ
ֵעמודֵבֵעלֵאדםֵ ֵדףֵלו במסכתֵעירובין
שרצהֵלהקבילֵאתֵפניֵרבוֵשהיהֵאמורֵ
להגיעֵבשבת,ֵאלאֵשלאֵידעֵמאיזהֵכיווןֵ

 



ר-ֹנֶפְךִעםִֵֵעְנָיָנאְֵדיֹוָמאמֵ חמישיֵֵֵֵֵֵֵֵֵפרקֵֵ  הֹוִציאּוֵלוֵֹ       ֵֶאְסּת 
 סבֵ-דפיםֵמזֵ

ֵ

ֵ
212 

לאֵזוֵבלבדֵלפיֵרביֵיהודהֵמשוםֵשהזהֵ

אלאֵגםֵאםֵֵ,724ברירה-איןשהואֵסוברֵש

יהאֵמותרֵֵברירה-ישיקבלֵאתֵהכללֵשלֵ
קֵלאחרֵאךֵורלשתותֵמייןֵהטבלֵֵלדעתו

ֵבפועל.ֵהפרשתֵתרומותֵומעשרות

ֵדףֵנוֵעמודֵב

טבלֵואסורֵֵלֵנשאר'יהודהֵהייןֵהנֵרבילֵ

ֵבמקרהֵזהֵֵבשתיה 725ֵברירה-איןכי ֵֵ-ֵ
ֵֵ.ברירה-ישחולקֵעלֵדיןֵובכךֵהואֵ

ֵ

אחדֵויחידֵֵזהבֵַכןרקֵיהודהֵֵרבילשיטתֵֵ
ֵשה ֵהאפשרות ֵאת הגדולֵֵכהןמונע

ֵהשעיר.ֵ ֵלדם ֵהפר ֵדם ֵבין יתבלבל
ֵשניֵ ֵבין ֵזיהוי ֵאפשרות לשיטתו,

ֵ'פר'עלֵהאחדֵכתיבהֵֵעלֵידיהמזרקיםֵ
כמותֵהדםֵֵעלֵפיאוֵֵ,'שעיר'ועלֵהשניֵ
אינםֵֵ-צבעֵהדםֵעלֵפיֵאוֵֵ,שבכלֵמזרק
ֵ ֵכי ֵדעתוֵֵהגדולֵכהןהיעילים ֵיתן לא

ֵ.כיפוריםהביוםֵֵחולשתוֵבגללעליהםֵ
ֵ

ֵש ֵהמלמדת ֵברייתא דיניֵֵכלמובאת
ֵההזאותֵ ֵמדיני ֵנלמדים ֵבהיכל ההזאות

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ֵולכן ֵהרב, ֵשניֵֵיגיע ֵשבת ֵבערב הניח
ֵואחדֵ ֵבמערב ֵאחד ֵתחומין, עירובי

ֵ ֵשליֵֵ-במזרח ֵהרב ֵיבוא ֵאם 'ֵ והתנה:
ֵעירוביֵ ֵיהא ֵאזי ֵמערב ֵמצד בשבת

העירוב,ֵואםֵיבואֵהרבֵֵ-ששמתיֵבמערבֵ
ֵזהֵששמתיֵ ֵמצדֵמזרחֵיהאֵעירובי שלי

ֵ ֵֵ-במזרח ֵשניֵֵ–העירוב' ֵזה במצב
ֵמיֵ ֵאבל ֵבהווה ֵהונחו ֵאומנם העירובין

ֵהעירו ֵיהא ֵמהֵמהם ֵלפי ֵרק ֵיתברר ב
ֵיבואֵ ֵצד ֵמאיזה ֵכלומר ֵבעתיד, שיקרה
הרב.ֵ)ראהֵגםֵביצהֵדףֵלזֵעמודֵב,ֵגיטיןֵ

יש מקורֵהדיֵן ברירהֵהואֵ-דףֵכדֵעמודֵב(ֵ.
ֵמסברתֵחכמיםֵואינוֵמהתורה.

ֵאין724ֵֵ ֵדין ֵאת ֵאינםֵ-הסוברים ברירה
ֵיש ֵדין ֵאת ֵשהוסברֵ-מקבלים ברירה

ֵהפסוקיםֵֵ:יםקדשהֵקדשב לאחר
ֵ ֵשעשה ֵההזאות ֵאת ֵכהןההמתארים

ֵקדשהֵקדשבֵהגדול ֵַעלֵ'יםֵנאמר: ְוִכֶפַ֣ר
יֶה֖םֵ ֵּוִמִפְשע  ִ֔ל ִֵיְשָרא  ַ֣י ְֵבנ  ִֵמֻטְמֹאת֙ ַהֹקִֶׁ֗דש

ְֵלֹאַ֣-ְלָכל ֵַיֲעֶשה֙ ָּ֤ן ְֵוכ  ִ֔דֵַחֹטאָתִ֑ם ֵמֹוע  ֶהל
ם ֵֻטְמֹאָתַֽ ְֵבתֹ֖וְך ִֵאָּתִ֔ם ַ֣ן ֵטז,ֵֵ'ַהֹשכ  )ויקרא

ֵמִיּתּור ֵשבפסוקֵֵטז(. ֵַיֲעֶשה֙ המילה
ֵשה ֵמלמדת ֵצריךֵֵכהןהברייתא הגדול

ֵמועדֵ ֵאוהל ֵ)הוא ֵבהיכל לעשות
ֵב ֵשעשה ֵכפי ֵבדיוק ֵקדששבמשכן(

ָּ֤ןֵַיֲעֶשהֵ֙'ים.ֵוזוֵלשוןֵהברייתא:ֵקדשה ְוכ 
ֵ ֵמה ִ֔ד, ֵמֹוע  ֵכשםְֵלֹאֶַ֣הל ֵלומר? תלמוד
כךֵמזהֵבהיכל,ֵמהֵֵ-שמזהֵלפניֵלפניםֵ

אחתֵלמעלהֵושבעֵלמטהֵֵ-לפניֵלפניםֵ
מדםֵהפר,ֵכךֵמזהֵבהיכל.ֵוכשםֵשלפניֵ
ֵמדםֵ ֵלמטה ֵושבע ֵלמעלה ֵאחת לפנים

ֵ.'כךֵמזהֵבהיכלֵ-השעירֵ
ֵ

ֵהנאמר ְֵבתֹוְךֵ...'ֵ:את ִֵאָּתם ן ַהֹשכ 

726ֵֵֵֵ'ם...ֻטְמֹאתֵָ אפילוֵֵברייתא:דורשת

.'עמהםֵבשעתֵשהןֵטמאיםֵשכינה

ֵהנעשהֵ ֵולדעתםֵעניין בהערהֵהקודמת,
ֵש ֵומבוררתֵבהווה, ֵידועה ֵתוצאתו אין

בשעתֵעשייתו,ֵאיןֵלהחשיבוֵכאילוֵהואֵ
ֵהערהֵ ֵראה ֵהמעשה. ֵבשעת מבורר

 קודמת.
ֵאין725ֵֵ ֵהמושג ֵ'איןֵ-בתוך ֵדין ֵיש ברירה

שלפיוֵאומנםֵההפרשהֵֵברירהֵוחלֵספק'
חלהֵבאמירה,ֵאךֵאסורֵלשתותֵמהייןֵכיֵ

רֵבהֵמהֵלפנינוֵתערובתֵשלאֵניתןֵלבר
מהֵהתרומהֵומהֵהמעשר  ראשון.-החוליןֵ,

י726ֵֵֵ ְֵבנ  ִֵמֻטְמֹאת ֵַהֹקֶדש ֵַעל ֵ'ְוִכֶפר בפסוק:
ןֵ ְֵוכ  ֵַחֹטאָתם ְֵלָכל יֶהם ֵּוִמִפְשע  ל ִיְשָרא 
ְֵבתֹוְךֵ ִֵאָּתם ן ֵַהֹשכ  ד ֵמֹוע  ְֵלֹאֶהל ַיֲעֶשה

 ֻטְמֹאָתם'ֵ)ויקראֵטז,ֵטז(.
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ֵ

ֵדףֵנזֵעמודֵא

אותוֵדרשהֵֵעלֵהפסוקֵדורשֵרביֵחנינא

שהםֵ'ֵ-ֵ:727הברייתא בזמֵן אפילֵו ישראלֵ,

ֵ.'השכינהֵשרויהֵביניהםֵ-טמאיםֵ
ֵ

ֵבֵ ֵההזאה ֵלפני ֵיםקדשהֵקדשאם
ֵהשעיר ֵודם ֵהפר ֵדם ֵכהןהֵ-ֵנתערבו

ֵֵהגדול םמזה ֵלמעלהְֵֵלש  ֵ'אחת הפר:
ֵלמטה' ֵ'אחתֵֵכך-אחרוֵ-ֵושבע מזה

םלמעלהֵושבעֵלמטהֵ ֵ.ר'השעיְֵלש 
ֵ

ֵהדמיםֵ ֵנתערבו ֵההזאהֵֵאם אחרי
ֵֵהראשונה ֵשבעֵֵ,למעלהשל ולפני

ֵ ֵלמטה ֵשל ֵֵ-ההזאות ֵהגדולֵכהןהעל
ֵלהמשיךֵבהזאותֵכסדרן.

ֵ
ֵ ֵמזרקֵהגדולֵכהןהאם ֵמהו ֵיודע ֵלא
ֵהשעירֵהפר ֵמזרק ֵלהזותֵֵ,ומהו עליו

ֵושבעֵ ֵלמעלה ֵ'אחת ֵפעמים שלוש
ֵא' ֵממזרק ֵראשונה ֵפעם פעםֵֵ,למטה':

ֵב'ֵשנייה ֵֵ,ממזרק ֵופעם שובֵשלישית
ֵנעשוֵ ֵמובטחֵשההזאות ֵוכך ֵא' ממזרק

.728כסדרן

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

 ראהֵסוףֵעמודֵקודם.727ֵ
א'ֵהכילֵאתֵדםֵהפרֵהריֵֵכיֵאםֵמזרק728ֵ

ֵא'ֵ ֵמזרק ֵואם ֵהסדר, ֵעל ֵיבוא ֵב' מזרק
ֵשההזאהֵ ֵהרי ֵהשעיר ֵדם ֵאת הכיל
ֵסדרֵ ֵאת ֵיקיימו ֵוהשלישית השנייה

ֵההזאות!
באופןֵזהֵישֵשלושהֵמזרקים:ֵא'ֵעדיין729ֵֵ

ֵעדייןֵישֵבוֵרקֵ ישֵבוֵרקֵמדםֵהפר,ֵב'
ֵישֵתערובתֵמא'ֵומב'.ֵ מדםֵהשעירֵובג'
ֵלהזאהֵ ֵלאֵראוי הדםֵשבמזרקֵהשלישי
ֵדםֵ ֵיש ֵבהם ֵמזרקים ֵשני ֵשיש משום

ֵ

ֵבדףֵנזֵעמודֵ

ֵמזרקֵ ֵלתוך ֵנתערב מעטֵֵשלישיֵאם

ֵכהןה729ֵמדםֵהפרֵוגםֵמעטֵמדםֵהשעיר

יכולֵלהזותֵכסדרֵמשניֵהמזרקיםֵֵהגדול
ֵשירייםֵֵ,המקוריים ֵדין ֵאין ולתערובת

ֵהמזבח ֵיסוד ֵאל ֵיישפכו ֵלא אלאֵֵולכן

ֵ.730לאמה

ֵדףֵנחֵעמודֵא

מדםֵֵלהזותֵהגדולֵכהןהלאחרֵשסייםֵ
ֵאתֵדםֵֵ,השעיר ֵיפה' ֵ'יפה הואֵמערבב

ודםֵהשעיֵר ידיהפֵר רּוֵיֵעֵל הדםֵממזרקֵע 
ֵהתערובתֵ ֵוהחזרת ֵהשעיר ֵלמזרק הפר

ֵלמזרקֵהפר.
ֵֵ

ֵדינוֵ ֵהאם ֵהיא ֵוהשאלה ֵלהזאה הראוי
'(ֵואזֵכשאריותֵמדםֵההזאהֵ)'שייריֵהדם

אוֵשדםֵזהֵֵינוֵלהישפךֵאלֵיסודֵהמזבחד
ֵודינוֵ ֵלמזבח ֵמלהיקרב ֵשנדחה כדם

ֵלהישפךֵלאמה.
ֵבעזרה730ֵֵֵ ֵשהייתה ֵתעלה ֵהיא 'אמה'

שתוכנהֵזרםֵעדֵלנחלֵקדרוןֵשהיהֵמחוץֵ
שהיוֵנשפכיםֵעלֵֵלירושלים.ֵשייריֵהדם

ֵהמזבח ֵאלֵיסוד ֵנקבים ֵשני ֵדרך ֵעברו
 רצפתֵהעזרהֵוממנהֵאלֵהאמה.ֵ
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ֵדףֵנחֵעמודֵב

ֵמשנה:
יֵ' ַחֲֵאֶשרִֵלְפנ  ֵַהָזָהב.ֵֶזהִֵמְזַבחֵֵ-'ה'ְוָיָצאֵֶאלֵַהִמְזב 

ד.ֵ אְֵויֹור  ִֵהְתִחילְֵמַחט 
יָכןֵהּואֵַמְתִחיל ה  ִמֶקֶרןִֵמְזָרִחיתְֵצפֹוִניתֵ,ְֵצפֹוִניתֵַמֲעָרִבית,ֵַמֲעָרִביתְֵדרֹוִמית,ֵֵ?מ 

ִֵמָשםֵָהָיהֵ ַחֵַהִחיצֹון, ְֵמקֹוםֵֶשהּואֵַמְתִחילֵַבַחָטאתֵַעלִֵמְזב  ְדרֹוִמיתִֵמְזָרִחית.
ַחֵַהְפִניִמי.ֵ רֵַעלִֵמְזב  ֵגֹומ 

ר ֱאִליֶעֶזרֵאֹומ  דעוִֵֹבְמקֹומֹוֵָהָיהֵֵ,ַרִבֵי ִמְלַמָטהְֵלַמְעָלה,ֵֵמ  ֵן ָהָיהֵנֹות  ְוַעלֵֻכָלֵן אֵ. ּוְמַחט 
ןִֵמְלַמְעָלהְֵלָמָטה ֵ.חּוץִֵמזֹוֵֶשָהְיָתהְֵלָפָניו,ֵֶשָעֶליָהֵָהָיהֵנֹות 

ְךֵַעלְֵיסֹודֵַמֲעָרִביֵֶשל יֵַהָדםֵָהָיהֵשֹופ  ַחֵֶשַבעְֵפָעִמים,ֵּוְשָיר  רֹוֵֶשלִֵמְזב  ִֵהָזהֵַעלֵָטהֳּ
ִמְתָעְרִביןֵ לֵּו ָוא  לֵּו א  ְךֵַעלְֵיסֹודְֵדרֹוִמיֵ. ָהָיהֵשֹופ  ַחֵַהִחיצֹוֵן ְוֶשלִֵמְזב  ַחֵַהִחיצֹוןֵ, ִמְזב 

ְֵוִנְמָכִריןֵַלַגָנִניןְֵלֶזֶבל,ֵּומֹוֲעִליןֵָבֶהן.ֵ,ָבַאָמהְֵויֹוְצִאיןְֵלַנַחלִֵקְדרֹון

ֵ ֵהמשנה ֵלתאר ֵממשיכה ֵהמשךאת
הפסוקֵבציטוטֵמֵהגדולֵכהןהעבודתֵ
פסוקֵיחבספֵר המתארֵֵ,ויקראֵפרקֵטֵז

ְוָיָצִׁ֗אֵ'ֵ:הגדולֵכהןהאתֵהמשךֵעבודתֵ

י־ ֶַ֛חֲֵאֶשָּ֥רִֵלְפנ ַֽ ְוִכֶפַ֣רֵָעָלִ֑יו731ֵֵֵה'ֶאל־ַהִמְזב 
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י־ה'ְֵוִכֶפַ֣רֵָעָלִ֑יו731ֵֵ ֶַ֛חֲֵאֶשָּ֥רִֵלְפנ ַֽ ְוָיָצִׁ֗אֵֶאל־ַהִמְזב 
ֵַעל־ ְֵוָנַתֶ֛ן ֵַהָּׂשִעִ֔יר ֵּוִמַדַ֣ם ֵַהָפר֙ ִֵמַדָּ֤ם ְוָלַקִ֞ח
פסוקֵ יבֵ)ויקראֵפרקֵטֵז ַ֖חֵָסִבַֽ ַקְרנָֹּ֥ותֵַהִמְזב 

 יח(.
ֵרש'י732ֵֵ ֵמזבחֵהזהב. ֵשל ֵאיור ֵלהלן ראה

וונתֵהפסוקֵהייתהֵלמזבחֵמלמדֵשאםֵכ
החיצון,ֵהואֵמזבחֵהעולה,ֵלאֵהיהֵצריךֵ

ֵכיֵהמזבח ֵה'' החיצוןֵֵאתֵהמיליםֵ'לפני
ֵ'דאילוֵ ֵרש'י: ֵלשון ֵוזו ֵה''!, ֵ'לפני אינו
מזבחֵהחיצון,ֵלאוֵלפניֵה'ֵהוא!'.ֵמזבחֵ
ֵוגםֵ ֵהזהב ֵמזבח ֵגם ֵנקרא הקטורת
ֵהזהבֵ ֵמזבח ֵשל ֵמקומו ֵהפנימי. המזבח

מקטיריםֵרקֵאתֵֵההיכלֵהיהֵבמרכז ועליֵו
ֵהמזבחֵ ֵלרצפה. ֵֻקַבע ֵלא ֵהוא הקטורת.
היהֵעשויֵמעציֵשיטיםֵוצופהֵכולוֵבזהב.ֵ

אמהֵוגובהוֵֵ-מידותיו:ֵרוחבֵאמה,ֵאורךֵ
ֵהיוֵ ֵפינותיו ֵבארבע ֵגגו ֵעל ֵאמות. שתי
ֵז רֵ ֵהיה ֵלשפתו ֵמסביב ֵַהְקָרנֹות. ארבע

ַעל־ְוָלַקִ֞חִֵמַדָּ֤םֵַהָפרֵּ֙וִמַדַ֣םֵַהָּׂשִעִ֔ירְֵוָנַתֶ֛ןֵ
יב ַ֖חֵָסִבַֽ מבהירהֵהמשנהֵֵ.'ַקְרנָֹּ֥ותֵַהִמְזב 

ֲֵאֶשָּ֥ר ֶַ֛ח י־ֵשַהִמְזב  ִֵמְזַבח'ֵ-ֵה'ִלְפנ ַֽ ֵֶזה

 .732'ַהָזָהב

ֵ ֵאתֵזהב. ֵמקטירים ֵהיו ֵזה ֵמזבח על
בבוקרֵובערב.ֵֵ-קטורתֵהסמיםֵבכלֵיוםֵ

ֵמשאריותֵ ֵגגו ֵאת ֵמנקים ֵהיו ֵיום בכל
הגחליםֵוהאפר.ֵמימדיֵמזבחֵהזהבֵהיו:ֵ
אורךֵאמה,ֵרוחבֵאמהֵוגובהֵשתיֵאמותֵ

ֵתיאורֵֵ– .ֵ ֵמטר(. ֵחצי )אמהֵהיאֵבערך
נמצאֵבספרֵשמותֵֵמבנהֵומידותֵהמזבח

ַ֖חִֵמְקַטַ֣רֵ-אֵפרקֵלֵפסוקים ו:ֵ'ְוָעִשָּ֥יָתִֵמְזב 
ֹו:ֵַאָמַ֨הֵָאְרכֹּ֜וֵ ָּ֥יִֵשִט֖יםֵַּתֲעֶשָּ֥הֵֹאתַֽ ְקֹטִֶ֑רתֲֵעצ 
ֵֹקָמתִֹ֑וֵ ְֵוַאָמַתִ֖ים ִֵיְהֶיִ֔ה ֵָרבַּ֣וַע ֵָרְחבֹו֙ ְוַאָמָּ֤ה
ֹאתֹּ֜וֵָזָהַ֣בֵָטהִֹׁ֗ורֵֶאת יו:ְֵוִצִפיָתֵַ֨ -ִמֶמ֖נּוֵַקְרֹנָתַֽ

ָסִב֖-ַגגֶֹ֧וְֵוֶאת ְוָעִשָּ֥יָתֵ-יבְֵוֶאתִקיֹרָתֶ֛יֵו ַקְרֹנָתִ֑יֵו
ֲעֶשה יֵַ֩טְבֹעַ֨תֵָזָהּ֜בֵַּתַֽ יב:ֵּוְשּת  ָּ֥רֵָזָה֖בֵָסִבַֽ -לֶֹ֛וֵז 
ַ֣יֵַצְלֹעָתִ֔יוֵַּתֲעֶש֖הֵ ֵַעֵ֚לְֵשּת  רִֹׁ֗ו ִֵמַּתַַ֣חתְֵלז  לַֹ֣וֵ|

ָּ֥אתֵ-ַעל ְֵלָבִּתַ֣יםְֵלַבִדִ֔יםֵָלש  ְֵוָהָיה֙ ִֵצָדִ֑יו ַ֣י ְשנ 
ְוָעִשָּ֥יָתֵאֵֶ ָמהֵ: ִשִטִ֑יםֵ-תֹאתֹ֖וֵָבה ַֽ ֵַ֣י ַהַבִד֖יםֲֵעצ 

ַ֣יֵ ִֵלְפנ  ֵֹאתֹו֙ ְֵוָנַתָּתָּ֤ה ב: ֵָזָהַֽ ֵֹאָת֖ם ְוִצִפיָתָּ֥
ַ֣יֵַהַכֹפִֶׁ֗רתֵ-ַהָפֹרִֶ֔כתֲֵאֶש֖רֵַעל ֻדִ֑תִֵלְפנ  ֲאֹרַ֣ןֵָהע 

ָמה:'.-ֲאֶשרֵַ֙על ָּ֥דְֵלָךֵָ֖שַֽ ֻדִ֔תֲֵאֶשֶ֛רִֵאָּוע  ֵָהַ֣ע 
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ֵהפנימי,ֵהואֵמזבחֵהזהב(ֵ)הואֵהמזבחֵהקטורת-כלליֵשלֵמזבחֵתרשים

ֵ

ֵ
ֵ

733ֵֵ'יצא'ֵמתןֵהדםֵעלֵמזבחֵהזהבלפניֵ

ֵשלֵהמזבחֵהגדולֵכהןה ֵמהצדֵהמערבי
ֵו ֵהפרוכת, ֵכנגד ֵהיזה ֵהלךֵמשם אחר
ֵו ֵהמזרחיעמד ֵֵלצידו ֵהמזבח ביןֵֵ-של

ֵֵ.734פתחֵההיכלהמזבחֵלביןֵ
ֵ

ֵמארבע ֵאחת ֵכל ֵעל ֵהדם ֵמתן ֵלפני
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ֵבראש733ֵֵֵ ֵשהובא ֵהפסוק ֵמשמעות זו
י־ה'...'ֵהמשנהֵ'ְוָיָצִׁ֗אֵֶאל־ ֶַ֛חֲֵאֶשָּ֥רִֵלְפנ ַֽ ַהִמְזב 

'היציאה'ֵהייתהֵהליכהֵמצידוֵהמערביֵֵ–
ֵאלֵצידוֵהמזרחי.ֵֵשלֵהמזבח

ֵהרמב'ם734ֵֵ ֵדעת ֵיוםֵֵוזו ֵעבודת בהלכות
ֵֵהכיפורים ֵב: ֵהלכה ֵד '.......ועומדֵפרק

ֵהמזבח ֵבין ֵהזהב ֵממזבח ֵלפנים
ֵ...'והמנורה

טבלֵאתֵֵהגדולֵכהןהקרנותֵמזבחֵהזהבֵ

בתערובתֵדםֵהפרֵודםֵהשעיר 735ֵאצבעֵו
ֵאצבעוֵ ֵשעל ֵהדם ֵאת ֵהיזה( ֵ)לא ונתן
פעםֵאחתֵעלֵחודהֵשלֵכלֵאחתֵמארבעֵ

ואחרֵכךֵהיזהֵעלֵגגֵֵ-קרנותֵמזבחֵהזהבֵ

ֵ.736שבעֵפעמיםֵהמזבח
ֵ

ֵהכהן735ֵֵֵ ֵעירבב ֵהשעיר ֵודם ֵהפר ֵדם את
לאחרֵשסייםֵלהזותֵמדםֵהשעירֵֵ-ֵהגדול

ֵלמזרקֵֵ- ֵהדםֵממזרקֵהפר רּוי ֵע  ֵידי על
ֵהשעירֵוהחזרתֵהתערובתֵלמזרקֵהפר.

736ֵֵֵ ֵויקרא ֵבספר ֵיט:ֵנאמר ֵפסוק ֵטז פרק
ַהָדֶ֛םְֵבֶאְצָב֖עֹוֵֶשַַ֣בעְֵפָעִמִ֑יםֵ-'ְוִהָזַ֨הֵָעָלֶ֧יוִֵמן

ל'. ָּ֥יִֵיְשָרא ַֽ  ְוִטֲהרַֹ֣וְֵוִקְדשִֹ֔וִֵמֻטְמֹא֖תְֵבנ 



ר-ֹנֶפְךִעםִֵֵעְנָיָנאְֵדיֹוָמאמֵ חמישיֵֵֵֵֵֵֵֵֵפרקֵֵ  הֹוִציאּוֵלוֵֹ       ֵֶאְסּת 
 סבֵ-דפיםֵמזֵ

ֵ

ֵ
216 

ֵ ֵהדעות למקוםֵֵהגיעֵהגדולֵכהןהלכל
ֵקרנותֵהמזבח ֵעל ֵהואֵמזה מצדֵֵממנו

ֵכנגדֵֵ–ֵמערב ֵוהיזה ֵעמד ֵבו מהמקום
ֵֵ.הפרוכת

ֵ

עקיבאֵֵרבינחלקוֵמובאתֵברייתאֵבהֵ
הגליליֵורבי סדרֵֵיוסֵי הדםמהֵו עלֵֵמתֵן

ֵהקטורת:ֵקרנותֵמזבח

 ֵתרשיםֵסדרֵמתןֵהדםֵלפיֵדעתֵרביֵעקיבא

הגדולֵֵכהןוהֵיםקדשהֵקדשביןֵההיכלֵלביןֵֵמבדילותֵעקיבאֵהיוֵשתיֵפרוכותֵרבילדעתֵ
במסלולֵהליכתו,ֵֵ.יםֵאלֵההיכלֵכדיֵלהזותֵעלֵהפרוכתֵבדרךֵבאֵנכנסקדשהֵקדשיצאֵמ

אלֵיםֵקדשהֵקדשיצאֵמֵהגדולֵכהןה
ֵהפרוכותֵ ֵמהצדֵמביןֵשתי ֵ-הצפוני

ֵהיית ֵלֵהבו ֵהקרובה ֵקדשהפרוכת
מכאןֵפנהֵוהמשיךֵֵ-פרופהֵיםֵקדשה

ֵ ֵלדרום ֵשהגיע ֵעד שםֵֵ-לאורכה
ֵה ֵהפרוכת הקרובהֵֵשנייההייתה

ומשםֵפנהֵֵ-להיכֵל דרוםֵ, פרופהֵמצֵד
.ֵלאחרֵלהיכלֵכדיֵלהזותֵעלֵהפרוכת

.ֵאלֵמזרחֵמזבחֵהזהבֵ'יצא'ההזאהֵ
ֵ ֵהילוכו ֵשבמסלול ֵאף ֵעל ֵכהןהזה

ֵהקרןֵ ֵפני ֵעל ֵתחילה ֵעובר הגדול
ֵהמזבח-המערבית ֵשל ובהֵֵדרומית

ֵ-737ֵהיהֵצריךֵלהתחילֵאתֵמתןֵהדם
ֵהדרומיתֵֵהוא ֵהקרן ֵאל ממשיך

ֵשלֵֵ-המזרחיתֵ ֵבמזרחו ֵלעמוד כדי
ֵ ֵהפסוק: ֵכמצוות ֵֶאל־'המזבח ְוָיָצִׁ֗א

ֶ֛חֵַ י־ַהִמְזב  ונתן738ֵֵפנהֵלשמאלואחרֵועליהֵהואֵנותןֵאתֵהמתנהֵהראשונה.ֵֵ-ֵ'...ה'ֲֵאֶשָּ֥רִֵלְפנ ַֽ

ֵהֵאת ֵהמערביתֵשנייההמתנה ֵהקרן ֵהשליש-על ֵהמתנה ֵאת ֵהקרןֵֵיתדרומית. ֵעל נתן
ֵֵ.מזרחית-אתֵהמתנהֵהרביעיתֵנתןֵעלֵהקרןֵהצפוניתצפוניתֵו-המערבית
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בדףֵלגֵעמודֵאֵֵעלֵפיֵמאמרֵרישֵלקיש737ֵ
ֵהמצוות ֵעל ֵמעבירין ֵש'אין )המלמדֵֵ-'

אסורֵלוֵלעבורֵ אדםֵ, שמצווהֵהבאהֵלידֵי
ֵלעסוקֵבמצווהֵ ֵשיוכל ֵכדי ולאֵלקיימה

ֵ ֵמיד( ֵלקיימה ֵעליו ֵאלא מתןֵֵ-אחרת,
הראשונהֵ הקרֵן עֵל להינתֵן הדםֵהיהֵצריֵך

'בצאתו'ֵאלֵמזרחֵֵבהֵפוגעֵהכהןֵהגדול
ֵ.המזבח

ֵשמאל738ֵֵֵ ֵלצד ֵהפניה ֵעקיבא ֵרבי לדעת

אינוֵֵ-הֵעלֵפניהֵלימיֵןאינהֵבהעדפ שהרֵי
ֵברֵיחזקאלֵ)בדףֵנחֵ חולקֵעלֵדעתֵרמי
עמודֵב(ֵשאמרֵשבכלֵעבודותֵהקדשֵ'כלֵ
פינותֵשאתהֵפונהֵלאֵיהוֵאלאֵדרךֵימיןֵ

ֵ ֵהפניהֵלצדֵשמאלֵֵ-למזרח' אלאֵשכאן
ֵהמערבית ֵהקרן ֵאל ֵכיֵ-נעשית דרומית

בקרןֵזוֵפגעֵראשונהֵכש'יצא'ֵאלֵמזרחֵ
ֵ.המזבח
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ֵיוסיֵהגליליתרשיםֵסדרֵמתןֵהדםֵלפיֵדעתֵרביֵ

ֵהגליליֵרבידעתֵל ֵאחתֵרקֵפרוכתֵיוסי
ֵל ֵההיכל ֵבין ֵקדשהבדילה

ֵוֵיםקדשה ֵפרופהֵהיא הייתה
ֵכהןהמצדֵצפון,ֵדרךֵשםֵיצאֵ

יםֵלהיכלֵקדשהֵקדשמֵהגדול
לאחרֵֵכדיֵלהזותֵעלֵהפרוכת.

אלֵמזרחֵמזבחֵֵ'יצא'ההזאהֵ
ֵ ֵשבמסלולֵהזהב. ֵאף על

ֵ ֵזה ֵעוברֵֵכהןההילוכו הגדול
-הצפוניתתחילהֵעלֵפניֵהקרןֵ

ֵ ֵהמזבחמערבית הואֵֵשל
ֵֵממשיך ֵהקרן -הצפוניתאל

ֵבמזרחוֵ ֵלעמוד ֵ)כדי מזרחית
ֵהפסוק:ֵ ֵכמצוות ֵהמזבח של

י־' ִֵלְפנ ַֽ ֲֵאֶשָּ֥ר ֶַ֛ח ֵֶאל־ַהִמְזב  ְוָיָצִׁ֗א
ֵאתֵֵ('...ה' ֵנותן ֵהוא ועליה

פנהֵלימינוֵֵהמתנהֵהראשונה.
ֵאת ֵהֵונתן ֵהקרןֵֵשנייההמתנה על
ֵהשלישית-הצפונית ֵהמתנה ֵאת ֵמערבית.

ֵהקרן ֵעל ֵואתֵ-המערביתֵנתן דרומית
ֵהדרומית ֵעלֵהקרן -המתנהֵהרביעיתֵנתן

ֵ.739מזרחית

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ֵמדועֵל739ֵֵ ֵהיטב ֵולעיין ֵללמוד ֵיש ענ'ד,
ֵהכיפוריםֵהרמב'ם ֵיום ֵעבודת ֵבהלכות

הדםֵ פסקֵשסדרֵמתֵן הלכהֵבֵ' פרקֵרביעֵי
עלֵהקרנותֵהואֵכר'ֵיוסיֵהגליליֵעלֵאףֵ
הייתהֵרקֵפרוכת הגלילֵי יוסֵי ֵשלדעתֵרבֵי

ֵ ֵשפסקֵֵ–אחת ֵלמה ֵבניגוד ֵזה והרי
הרמב'םֵבהלכותֵביתֵהבחירהֵפרקֵרביעיֵ

וכדעתֵרביֵֵ-ֵהלכהֵבֵשהיוֵשתיֵפרוכות
ֵביתֵ ֵהרמב'םֵבהלכות ֵלשון ֵוזו עקיבא!
הבחירהֵפרקֵרביעיֵהלכהֵב:ֵ'....ְוֹלאֵָבנּוֵ

ֵָפרוֵֹ י ְֵשּת  ֵָעשּו ֵֶאָלא ִני ֵש  ְֵבַבִית כֹותֵֹכֶתל
ֵהקדשים ֵקדש ִֵמַצד ִֵמַצדֵֵַאַחת ְוַאַחת

ינ יֶהןֵַאָמה...'.ֵבשלֵכך,ֵלכאורה,ֵ ַהֹקֶדשֵּוב 
ֵסדרֵ ֵאת ֵגם ֵלפסוק ֵצריך ֵהרמב'ם היה

מתןֵהדםֵכר'ֵעקיבאֵולאֵכר'ֵיוסיֵהגליליֵ
אתֵסדרֵ שלדעתוֵהייתהֵרקֵפרוכתֵאחתֵ.
ֵהרמב'םֵ ֵפסק ֵהקרנות ֵעל ֵהדם מתן

ֵעב ֵדֵבהלכות ֵפרק ֵהכיפורים ֵיום ודת
דְֵלָפִניםִֵמִמְזַבחֵַהָזָהבֵ ְֵועֹומ  ...'ֵ הלכהֵב:
ּוַמְתִחילְֵלַהזֹותִֵמַדםֵ ַחְֵוַהְמנֹוָרהֵ. ַהִמְזב  יֵן ב 
ְֵוהּואֵ ֵַהָזָהב. ִֵמְזַבח ֵַקְרנֹות ֵַעל ַהַּתֲעֹרֶבת
ִֵמַבחּוץ.ֵ ֵַהְקָרנֹות ֵַעל ֵּוַמֶזה ְך ְֵוהֹול  ב ְמַסב 

ֶקֶרןִֵמְזָרִחיתְֵצפֹוִנית.ִֵלְצפֹוִניתֵּוַמְתִחילֵמִֵ
ִֵלְדרֹוִמיתֵ ְֵדרֹוִמית. ְֵלַמֲעָרִבית ַמֲעָרִבית.
ִֵמְלַמָטןֵ ן ֵנֹות  ֵהּוא ֵֻכָלן ְֵוַעל ִמְזָרִחית.
ְֵלָפָניוֵ ֵֶשָהְיָתה ֵָהַאֲחרֹוָנה ִֵמן ֵחּוץ ְלַמְעָלן.
ֵֶשֹּלאֵ י ְֵכד  ְֵלַמָטן. ִֵמְלַמְעָלן ן ֵנֹות  ֶשהּוא

ָליו...'.ִיְתַלְכלְֵ ֵכּוֵכ 
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ֵ ֵהדעות ֵאתֵֵהגדולֵכהןהלכל ֵנתן לא
ֵ ֵהראשונה ֵהראשונהֵהמתנה ֵהקרן על

ֵהגיע ֵֵ-ֵאליה ֵמצוותֵכי ֵלקייםֵאת כדי
י־'הפסוק:ֵ ֶַ֛חֲֵאֶשָּ֥רִֵלְפנ ַֽ ֵ'...ה'ְוָיָצִׁ֗אֵֶאל־ַהִמְזב 

ֵ-ֵעליוֵלעבורֵתחילהֵלכלֵאורךֵהמזבח
ֵורקֵאזֵלהתחילֵבמתןֵהדם.

ֵדףֵנטֵעמודֵא

ֵהדם ֵמתן ֵשבשעת ֵסובר ֵיוסי עלֵֵרבי
ֵלהקיפוֵ ֵיש ֵהזהב ֵמזבח ֵשל קרנותיו

ֵכמוֵבמזבחֵהחיצוןֵֵ-'סביב'ֵֵ–ברגל
ֵ)ראהֵדףֵטוֵעמודֵבֵלעיל(.

ֵ

היהֵֵכלֵהיקפוֵשלֵמזבחֵהזהבמשוםֵשֵ
ֵהמזבח ֵמקרני ֵאחת ֵֵכהיקף ֵ–החיצון

סוברֵרביֵעקיבא,ֵֵ-ֵאמהֵעלֵאמהריבועֵ
ֵש ֵהגמרא, ֵעלֵלדעת ֵהדם ֵמתן בשעת

ֵ ֵהזהב ֵמזבח ֵהגדולֵכהןהֵעמדקרנות
ֵהקרנות,ֵ ֵעל ֵהדם ֵאת ֵונתן במקומו
ֵאחרֵ ֵאחת ֵאותן ֵמקיפה ֵידו כשרק

740ֵאחת ֵלהקיף ֵצריך ֵואינו ֵמזבחֵ, את

מוֵבהזאהֵעלֵקרנותֵברגלֵ'סביב'ֵכֵהזהב
ֵֵ.החיצוןהמזבחֵ

ֵֵ ֵורביעקיבאֵֵרבילאורֵמחלוקתםֵשל
ֵהגלילי ֵאתֵֵיוסי ֵהגמרא מביאה

ֵ ֵהבאה: ֵרביֵ'הברייתא ֵאמר תניא,
ֵישמעאל ֵשני ֵנשתיירוֵֵכהנים: גדולים

ֵהקפתי,ֵ ֵבידי ֵזהֵאומר: במקדשֵראשון,
ֵזהֵנותןֵטעםֵ וזהֵאומר:ֵברגליֵהקפתי.
לדבריו:ֵוזהֵנותןֵטעםֵלדבריו.ֵזהֵנותןֵ

סביבֵדמזבחֵפנימיֵכסביבֵֵטעםֵלדבריו,
ֵלדבריו:ֵ ֵטעם ֵנותן ֵוזה ֵהחיצון, דמזבח
ֵקרןֵ ֵחדא ֵבמקום ֵפנימי ֵמזבח כוליה

ֵ.'דחיצוןֵקאי
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רוחבֵואורךֵמזבחֵהזהבֵהואֵכחצי740ֵֵ שהרֵי
שזהֵפחותֵמאורךֵידֵֵ-מטרֵעלֵחציֵמטרֵ

ֵנגדיותֵ ֵקרניים ֵבין ֵוהמרחק ממוצעת,

ֵ

ֵשהֵ ֵנתןֵכהןלאחר אתֵהדםֵעלֵֵהגדול
ֵהאחרונה ֵשבעֵוֵ,הקרן ֵהזאת לפני

רֹוֵַעלֵההזאותֵ ַחֵהזהבֵשלֵ(ֵ=גג)ָטהֳּ ִמְזב 
ֵ ְֵפָעִמים, ֵֶשַבע ֵגגאתֵֵהגדולֵכהןהניקה

ֵמהגחליםֵומהאפר.ֵהמזבח
ֵ

ֵרביֵֵ ֵלדעת ֵוגם ֵעקיבא ֵרבי ֵלדעת גם
היזהֵאתֵשבעֵֵהגדולֵכהןהֵ,יוסיֵהגלילי

בעומדוֵלידֵהקרןֵֵההזאותֵעלֵגגֵהמזבח
ֵרבי:ֵלדעתֵהאחרונהֵעליהֵנתןֵאתֵהדם

מזרחיתֵ-עקיבאֵהייתהֵזוֵהקרןֵהצפונית
ֵהייתהֵזוֵהקרןֵֵרביולדעתֵ ֵהגלילי יוסי
ֵמזרחית.-הדרומית

ֵ
ְֵוִקְדשִ֔וֵֹ'מהמיליםֵֵ ְוִהָזַ֨הֵ'בפסוקֵֵ'ְוִטֲהרַֹ֣ו

ִֵמן ְֵפָעִמִ֑יםֵ-ָעָלֶ֧יו ֵֶשַַ֣בע ְֵבֶאְצָבעֹ֖ו ַהָדֶ֛ם
ֵ ָּ֥י ְֵבנ  ִֵמֻטְמֹא֖ת ְֵוִקְדשִֹ֔ו לְוִטֲהרַֹ֣ו ֵ'ִיְשָרא ַֽ
לומדיםֵ פסוקֵיטֵ( מתןֵשב)ויקראֵפרקֵטֵז

קרנותֵהמזבח קידשֵֵהגדולֵכהןהֵהדםֵעֵל
פעמיםֵֵובהזאהֵעלֵגגוֵשבעֵ,המזבחאתֵ
ֵאתֵהמזבח.ֵטיהרֵ–
ֵ

ֵכהןהיצאֵֵלאחרֵההזאהֵעלֵמזבחֵהזהב
החיצוןֵושםֵשפךֵאתֵֵאלֵהמזבחֵהגדול

ֵ ֵתערובת ֵשיירי ֵוהשעירדם אל741ֵֵֵהפר
נקבֵצרֵהמיועדֵלכךֵביסודֵהמערביֵשלֵ
ֵעדֵ ֵזה ֵזרםֵבנקב ֵהדם המזבחֵהחיצון.
ֵשהייתהֵ ֵלתעלה ֵנשפך ֵמשם לרצפה,
ֵ ֵקדרון ֵלנחל ֵזרםֵהדם ֵוממנה ֵ-בעזרה

ֵֵכמוֵשאריותֵדםֵכלֵהקרבנות.
ֵ

 ס'מ.70ֵ-הואֵכ
 שנשארֵבמזרק.ֵראהֵדףֵנחֵעמודֵא.741ֵ
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ֵ :במבטֵמלמעלהֵהחיצוןֵתרשיםֵכלליֵשלֵהמזבח

ֵהדרומית ֵיסודֵ-בפינה ֵשל מערבית

ֵצריםֵהמזבח ֵנקבים ֵשני 742ֵֵהיו
ֵלנקבֵ ֵהדמים: ֵאת ֵשפכו שלתוכם

מההזאותֵֵהמערביֵנשפכוֵשייריֵהדם

ֵ,743יםקדשהֵקדששנעשוֵבהיכלֵאוֵב

ֵשייריֵ ֵשאר ֵנשפכו ֵהדרומי ולנקב
המזבחֵהדמיםֵשדמםֵ עֵל ניתֵן נזרקֵאֵו

ֵ.744החיצון
ֵֵ
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ֵאת742ֵֵֵ ֵשהקל ֵמרזב ֵכעין ֵהיה סביבם
 התנקזותֵהדםֵלנקב.

ֵהדם743ֵֵ ֵשיירי ֵגםֵאת מההזאותֵשלֵֵכמו
ֵאוֵ ֵבהיכל ֵשנעשו ֵהפנימיות החטאות
ֵהפנימיותֵ ֵהחטאות ֵהקדשים. בקדש

 נשרפותֵואינןֵנאכלותֵלכהנים.

ֵהחטאות744ֵֵ ֵכמו ֵדםֵשארֵקרבנות, שיירי
החיצוניותֵשלֵיחידֵושלֵציבורֵהנאכלותֵ
ֵארבעֵ לזכריםֵשבכהניםֵושמדמםֵניתנו

החיצוןֵֵמתנותֵעלֵארבעֵקרנותֵהמזבח
ֵלזכריםֵ)חטאו ֵנאכלות ֵהפנימיות ת

ֵשבכהנים(.
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ֵטבלתֵסיכוםֵכלֵההזאותֵבעבודתֵיוםֵהכיפורים

ֵ
ֵשזרםֵמהתעלהֵוהתערבבֵקרבנותהדםֵ

ֵקדרון ֵנחל ֵזיבול747ֵֵֵבמי ֵכחומר שימש

ֵשלאורכו ֵתיקנו748ֵֵלשדות ֵחכמים .

ֵלצורכיֵ ֵקדרון ֵנחל ֵבמי שהשימוש

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

לפיֵרש"יֵרקֵעלֵמזבחֵהזהבֵניתןֵהדם745ֵֵ
ְוָלַקִ֞חִֵמַדָּ֤םֵשלאֵבהזאהֵכמאמרֵהפסוקֵ: 'ֵ

ַ֖חֵ ַהָפרֵּ֙וִמַדַ֣םֵַהָּׂשִעִ֔ירְֵוָנַתֶ֛ןֵַעל־ַקְרנָֹּ֥ותֵַהִמְזב 
ֵיח( ֵפסוק ֵ)ויקראֵפרקֵטז יב' ֵלדעתֵָסִבַֽ .

ֵהדםֵ ֵניתן ֵהזהב ֵמזבח ֵעל ֵאף הרמב"ם
פרקֵֵ)הלכותֵעבודתֵיוםֵהכיפוריםבהזאהֵ

ֵדֵהלכהֵב(.
ֵמזבח746ֵֵֵ ֵקרנות ֵעל ֵשאף ֵהאומרת לדעה

הסיכוםֵהואֵשהיוֵֵ-הזהבֵהייתהֵהזאהֵ
ֵסה"כֵארבעיםֵושלושֵהזאות.

ִֵקְדרֹון747ֵֵ ֵואורכוֵֵַנַחל ֵמירושלים יוצא
ֵדרךֵ ֵזורם ֵהוא ֵק'מ. ֵוארבעה שלושים

ֵמדברֵיהודהֵונשפךֵליםֵהמלח.
הדםֵהרבֵהמעורבֵבמיֵנחלֵקדרוןֵהוא748ֵֵ

 חומרֵאורגניֵהיעילֵלזיבולֵהשדות.
היאֵפעולהֵהאסורהֵֵמכירתֵנכסיֵהקדש749ֵ

ֵ...'ֵ ֵאמרה ֵשהמשנה ֵומזה מהתורה,
ֵַלגֵַ ֵהקרןְֵוִנְמָכִרין ֵרקֵבמחיר ְֵלֶזֶבל...' ָנִנין

ֵולאֵמביאיםֵקרבןֵואינםֵמוסיפיםֵחומש

ֵהחקלאותֵיהיהֵמותרֵרקֵלאחרֵתשלום
אחרתֵיעברוֵעלֵֵ-שווייםֵ)הקרן(ֵלהקדשֵ

ֵמעילה ֵֵ- איסור בכספיֵֵ-מדרבנן

ֵ.749ההקדש

במעילהֵמהתורהֵֵ-ֵמעילה מסיקיםֵֵ–כמֵו
ֵשמעילהֵזוֵהיאֵמדרבנן.

קייםֵמדיןֵתורהֵרקֵכאשרֵהאדםֵֵדיןֵמעילה
ֵבשוגגֵ ֵהֶהקדש ֵברכוש ֵשימוש עושה
ֵנהנהֵ ֵאו )מוציאֵרכושֵמרשותֵההקדש,
ֵהמועלֵ ֵעל ֵואז ֵפרוטה(, ֵבשווה ממנו
להוסיףֵחמישיתֵעלֵסכוםֵקרןֵהמעילהֵ

ֵקרבן ֵלהביא ֵמֵוגם ֵשהואֵ'אשם עילות'
ֵַאִילֵ)כבשֵזכר(ֵבןֵשנתיים.ֵ

ֵמעילה ֵמהי ִעְנָיֶניָה:ֵֵלהבנת ֵמ  ֵמקצת נביא
טז:ֵ-נאמרֵבספרֵויקראֵפרקֵהֵפסוקיםֵיד

י ִֵכַֽ ֵֶנֵֶ֚פש ִֵבְשָגָגִ֔הֵ-' ְטָאה֙ ְֵוָחַֽ ֵַמִַ֔על ִתְמֹעַ֣ל
ִביאֵֶ֩את ֖יְֵיהָוִ֑הְֵוה  יה-ִמָקְדש  ָוּ֜הֵַאִֶ֧ילֲֵאָשמַֹ֨וֵַלַֽ

ִֵמן ֶסף-ָּתִמַ֣ים ֵֶכַֽ ְֵבֶעְרְכָךֶ֛ ְשָקִלָּ֥יםֵ-ַהֹצִׁ֗אן
ֶקל ַ֣תֲֵאֶש֩רֵָחָטַ֨אִֵמן-ְבֶשַֽ ם:ְֵוא  -ַהֹקֶ֖דשְֵלָאָשַֽ

ְֵוֶאת ִׁ֗ם ְֵיַשל  ֵָעָלִ֔יוֵ-ַהֹקֶּ֜דש ַ֣ף ֵיֹוס  יִשתֹו֙ ֲחִמַֽ
ָּ֥ילֵ ְֵבא  ֵָעָלֶ֛יו ָּ֥ר ְֵיַכפ  ִׁ֗ן ְֵוַהֹכה  ִ֑ן ֵַלֹכה  ֵֹאתֹ֖ו ְוָנַתָּ֥ן

ְֵוִאםָהָאָש֖ ֹו: ֵלַֽ ְֵוִנְסַלָּ֥ח ֱחָטִ֔אֵ-ם ֵֶתַֽ ִֵכַ֣י ֶנֶ֙פש֙
 

ֵ

הזאותֵבקדשֵ
ֵהקדשים

ֵהזאות
ֵבהיכל

745ְֵנִתיַנת
הדםֵעלֵ

קרנותֵמזבחֵ
ֵהזהב

ֵהזאה
עלֵגגֵמזבחֵ

ֵהזהב

8ֵ8ֵֵֵֵמדםֵפר
8ֵ8ֵֵֵֵמדםֵשעיר

ֵמתערובתֵדםֵהפרֵ
ֵודםֵהשעיר

ֵֵ
נתינהֵאחתֵ
ֵעלֵכלֵקרן

7ֵ

16ֵ16ֵ4ֵ7ֵֵסה"כ

746ֵנתינותֵדם4ֵֵ-הזאותֵו39ֵסה'כֵ
ֵ.החיצוןֵהמערביֵשלֵהמזבחֵהיהֵשופךֵעלֵהיסודֵהדםאתֵשייריֵ
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ֵדףֵנטֵעמודֵב

ֵֵ ֵעל ֵהגמרא ֵדברי ֵבדםֵמעילהאגב
ֵקדרון ֵנחל ֵבמימי ֵהזורם ֵעולה מדבריֵ,

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ִֵמָכל ֵַאַח֙ת ְשָתִׁ֗ה ֵֹלַ֣אֵ-ְוָעַֽ ֲֵאֶש֖ר ְֵיהָוִ֔ה ִמְצֹוַ֣ת
א ְֵוֹלַֽ ָעֶשִ֑יָנה ְֵוָנָשָּ֥אֵ-ת  ֖ם ְֵוָאש  ָיַדָּ֥ע

ֹו: ִֵמןֲֵעֹונַֽ ֵָּתִמֶ֧ים ֵַאִַ֣יל ִביא ְֵבֶעְרְכָךֵָּ֥-ְוְ֠ה  ַהֹצֶ֛אן
ֵֶאל ֵָעָלַ֨-ְלָאָש֖ם ְֵוִכֶפר֩ ִ֑ן ֵַעַ֣לֵַהֹכה  ּ֜ן ֵַהֹכה  יו

ֲֵאֶשר א-ִשְגָגתֶֹ֧ו ֵֹלַֽ ְֵוהָּּ֥וא ְֵוִנְסַלָּ֥חֵ-ָשָגֶ֛ג ָיַד֖ע
ֹו: ֵָאָש֖םֵהִּ֑ואֵָאֹשָּ֥םֵָאַש֖םֵַלה':'.ֵלַֽ
ֵָכִליל, .א ֵהמוקטרים כמו:ֵֵבקרבנות

ֵכהן,ֵ ֵמנחת ֵחביתין, ֵמנחת עולה,
ישֵדיןֵֵ-פריםֵושעיריםֵהנשרפיםֵ

דשתֵהקרבנותֵעדֵמרגעֵהקֵמעילה
 שנעשיתֵבהןֵהמצווה.

בקדשיֵקדשים:ֵחטאתֵואשםֵושניֵ .ב
ֵלזבחֵ ֵהמוקרבים ֵעצרת כבשי

ֵמעילה ֵדין ֵיש מרגעֵֵשלמים
הואילֵֵ-שהוקדשוֵעדֵזריקתֵדמםֵ

ֵנחשביםֵ ֵאינם ֵלכהנים ונאכלים
 'קדשיֵה''.

שלמיםֵשאינםֵשניֵ .ג בקדשיםֵקליםֵ:
ֵבכורֵב ֵהעצרת, ֵצאן,ֵכבשי קרֵאו

פסחֵ בהמהֵוקרבֵן בהםֵֵ-מעשֵר איֵן
לפניֵזריקתֵדמם,ֵוהמעילהֵֵמעילה

ֵ ֵשהוקטרו מּוִרים ֵבא  ֵרק ֵ-היא
ֵ ֵלבעליהם ֵונאכלים אינםֵֵ-הואיל

 נחשביםֵ'קדשיֵה''.
ֵ .ד ֵהבית ֵבדק ֵבכולֵֵ-קדשי כמעט

 .ֵקדשיֵבדקֵהביתֵישֵמעילה
ֵהמועלֵ .ה ֵעל ֵמהתורה במעילה

ֵ ֵקרןֵלהוסיף ֵסכום ֵעל חמישית
 .ֵהמעילהֵוגםֵלהביאֵקרבן

ֵבנכסיֵ .ו ֵשימוש ֵבזדון העושה
ֵמהֵ ֵרק ֵומשלם ֵלוקה ההקדש

ֵחומש ֵולאֵמוסיף )וישֵגםֵֵשמעל
 דעהֵשחייבֵמיתהֵבידיֵשמיים(.ֵ

ילֵ)כבשֵזכר(ֵהמועלֵבשוגגֵמביאֵא .ז
ֵשלֵלפחותֵשניֵ ֵשנתייםֵבשווי בן

הנקראֵֵ(,ֵ,ֵלקרבןסלעיםֵ)=שקלים
ֵשוויֵ ֵאת ֵומשלם ֵמעילות', 'אשם

מדבריֵוֵשמעוןֵרבי750ֵדבימדבריֵעולא,ֵ
ֵמעילהֵיוחנןֵרבי ֵהֵשאין ֵקרבנותבדם

זריקתו שלוש751עלֵהמזבחֵלפנֵי הדעותֵֵֵ.
בספרֵויקראֵפרקֵֵמאותוֵפסוקנלמדותֵ

ֵמערךֵ ֵרבע ֵבתוספת המעילה
ֵֵהמעילהֵ)'חומש חמישיתֵֵ-מלבר'

 עלֵסכוםֵקרןֵהמעילה(.ֵ
הקדשֵיוצאֵלחוליןֵלאחרֵהמעילהֵ .ח

 בו.
ֵ .ט ֵשהזיק ֵמשלםֵמי ֵההקדש לנכסי

 .ֵרקֵאתֵהקרןֵואינוֵבדיןֵמעילה
ֵההוצאהֵ .י ֵערך ֵאו ֵההנאה אם

מרשותֵההקדשֵהואֵפחותֵמשווהֵ
ֵ ֵמעילהֵ-פרוטה ֵאסורֵֵאין )אבל

 לעשותֵכן(.
ֵהמזבח .יא ֵהביתֵֵ'קדשי ֵבדק וקדשי

ֵ ֵזהֵעםֵזהֵלמעילה' מיֵֵ-מצטרפין
ֵפרוטהֵ ֵמשווה ֵבפחות שנהנה
ֵמשווהֵ ֵובפחות ֵהמזבח' מ'קדשי

ושתיֵֵ-פרוטהֵ'מקדשיֵבדקֵהבית'ֵ
ֵלשווהֵ ֵמצטרפות ֵיחד ההנאות

 .מתחייבֵבדיןֵמעילהֵ-פרוטהֵ
ֵהאחריםֵ .יב ֵהתורה ֵבדיני ֵכמו שלא

ֵשליחֵ ֵש״אין ֵהכלל ֵקובע בהם
ֵ ֵעברה״ ֵהואֵלדבר והשליח

ֵ ֵהעברה ֵבדין במעילהֵֵ-המתחייב
ֵ ֵעברה״ ֵדבר ֵשליח ולכןֵֵ–״יש

ֵהמשלחֵהואֵמתחייבֵבדיניֵמעילה
 ולאֵהשליח.

ֵמעילה .יג ֵהבבליֵֵמסכת בתלמוד
עוסקת,ֵבעשריםֵואחדֵדפיה,ֵבדיןֵ
ֵבתלמודֵ ֵבהקדש. המועל

ֵהירושלמיֵאיןֵמסכתֵמעילה.ֵ
ֵ.דביֵ=ֵמביתֵהמדרשֵשל..750ֵ
ֵהרמב'ם751ֵֵ ֵפוסק ֵמעילהֵלהלכה ֵבהלכות

ֵאיןֵ ֵהקדשים ֵשחיטת ֵדמי ֵ'כל ֵב: פרק
מועליןֵבוֵביןֵלפניֵכפרהֵביןֵלאחרֵכפרהֵ
ֵקדרוןֵ ֵיצאֵלנחל ֵקדרון ֵשיצאֵלנחל עד
מועליןֵבוֵמפניֵשהיהֵנמכרֵלגנותֵודמיוֵ

ֵהקדש...'.
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פסוקֵיא ֶנֶַ֣פשֵַהָבָשרֵַ֮בָדַ֣םִֵהואֵַ֒וֲאִנִ֞יֵ'ֵ:יֵז ִכֵַ֣י
ֵַעל ֵָלֶכם֙ ֵַעל-ְנַתִּתָּ֤יו ֖ר ְֵלַכפ  ִַ֔ח -ַהִמְזב 

י ִֵכַֽ יֶכִ֑ם רַהָדָּ֥-ַנְפֹשת  ְֵיַכפ ַֽ ֵַבֶנֶָּ֥פש ֵהּ֖וא ,ֵ'ם

שלושֵהדעותֵוכיצדֵהןֵנלמדותֵמובאותֵ
ֵבטבלהֵהבאה:

ֵדבריֵעולא

ֵֵ–'...ֵַוֲאִנִ֞יְֵנַתִּתָּ֤יוֵָלֶכם֙...'ֵ-מ
דֵעולאֵשהמילהֵָלֶכםֵ֙משמעותהֵ בדםֵֵכמוֵשאיןֵמעילהֵ-ֵ'ֶשָלֶכם'ָלמ 

ֵקרבנותהבהמותֵשאתםֵשוחטיםֵבביתֵֶשָלֶכםֵכךֵאיןֵמעילהֵבדםֵה
ֵלפניֵזריקתוֵעלֵהמזבח.

דבריֵביתֵ
המדרשֵשלֵ
ֵרביֵשמעון

֖ר...-...ֵַוֲאִנִ֞יְֵנַתִּתָּ֤יוֵָלֶכםֵַ֙על'ֵ-מ ִַ֔חְֵלַכפ  ֵֵ-ֵ'ַהִמְזב 
֖רֵשהדםֵניתןֵכדיֵ ָלְמדּוֵבביתֵהמדרשֵשלֵרביֵשמעוןֵמהמילהְֵלַכפ 

֖רֵבוֵולאֵכדיִֵלְמֹעלֵבו. ְֵלַכפ 

דבריֵרביֵ
ֵיוחנן

י'ֵ-מ ר-...ִכַֽ ֵֵ-ֵ'ַהָדָּ֥םֵהּ֖ואֵַבֶנֶָּ֥פשְֵיַכפ ַֽ
דֵרביֵיוחנןֵשהמילהֵהּ֖ואֵמלמדתֵשדיןֵהמעילהֵבדםֵהקרבןֵלאֵ ָלמ 

לפניֵשנעשתהֵבוֵכפרה,ֵוהּ֖ואֵֵמשתנה:ֵהּ֖ואֵהדםֵשאיןֵבוֵמעילה
ֵולכןֵאיןֵבוֵמעילה.ֵ-הדםֵלאחרֵשנעשתהֵבוֵכפרהֵ

ֵ

ֵ ֵהכלל: ֵפי ֵשנעשיתֵ'על ֵדבר ֵלך אין
ומועליםֵבו דברֵֵ-ֵ'מצוותֵו שכֵל המלמֵד

ש ֵהֵֶהְקד  ֵבו ֵנעשתה ֵמצווהשכבר
-איֵ-פוקעתֵממנוֵקדושתוֵהאמורהֵבוֵ

ֵולומרֵ ֵיוחנן ֵרבי ֵעל ֵלהקשות אפשר
ֵ ֵסברתו ֵההיפךֵשלפי ֵאת ֵללמוד אפשר

בדםֵֵמהמילהֵהּ֖וא,ֵהיינו:ֵשכןֵישֵמעילה
ֵדוחהֵ ֵשהכלל ֵמשום ֵכפרה לאחר

ֵאפשרותֵזו.

ֵדףֵסֵעמודֵא

בתרומתֵהסיבהֵשישֵמעילהֵמהתורהֵֵ
עלֵֵ-ֵהגדולֵכהןהשלֵֵובבגדיֵהלבןֵהדשן
אינהֵֵ-שכברֵנעשתהֵבהםֵמצוותםֵֵאף

ֵ ֵהכלל ֵאת ֵשנעשיתֵ'נוגדת ֵדבר ֵלך אין
ֵבו ֵומועלים ֵשבמקריםֵֵ,'מצוותו משום

וכלֵשניֵכתוביןֵ'אלהֵנוהגיםֵלפיֵהכלל:ֵ

כאחדֵ מלמדיןֵ–הבאיֵן היינו:752'איֵן ישֵֵֵ,
ֵהמלמדיםֵ ֵנפרדים ֵפסוקים ֵשני בתורה

מעילה הלבןֵֵבתרומתֵהדשןֵשאיֵן ובבגדֵי

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
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ֵמסכתֵקידושיןֵדףֵמבֵעמודֵב.752ֵ
ראהֵדףֵכגֵעמודֵבֵֵמתֵהדשןלענייןֵתרו753ֵ

שנעשתהֵמצוותםֵֵכהןהֵשל הגדולֵלאחֵר
ֵאנוֵלמדים:

לאחרֵשנעשתהֵֵ,למעילהֵבתרומתֵהדשן .א

ֵויקראֵֵֵ,753מצוותו ֵבספר ֵהתורה כתבה

ֵג, ֵפסוק ֵו ֵבו:ֵפרק ֵרק ֵהעוסק ֵ'ֵפסוק
י ְכְנס  ּ֜ןִֵמדַֹ֣וֵַבִׁ֗דֵּוִמַֽ -ַבדִֵ֮יְלַבַ֣שֵַעל-ְוָלַבַ֨שֵַהֹכה 

ִרַ֣יםֵֶאת ֶ֛שֵ-ְבָשרֹוְֵ֒וה  ַהֶדִֶׁ֗שןֲֵאֶשַ֨רֵֹּתאַכָּ֥לֵָהא 
חֵַ-ָהֹעָל֖הֵַעל-ֶאת ֶ֖צלֵַהִמְזב ַֽ ִַ֑חְֵוָשמֹ֕וֵא  ,ֵ'ַהִמְזב 

ֵ ֵשכתוב חֵַ'ומכך ֵַהִמְזב ַֽ ֶ֖צל ֵא  ְֵוָשמֹ֕ו ...'ֵ
ֵש ֵציווי ֵשיש ֵוהלוקחֵמשמע ֵשם ישאר

ֵנעשתהֵ ֵשכבר ֵאף ֵעל ֵמועל ממנו
ֵמצוותו.

ֵהגדולֵכהןהוגםֵלמעילהֵבבגדיֵהלבןֵשלֵ .ב
כתבהֵהתורהֵֵםלאחרֵשנעשתהֵמצוות

ֵ ֵויקרא ֵפסוקֵבבספר ֵכג ֵפסוק ֵטז פרק
ֵב ֵרק ֵהםהעוסק ֵֶאל': ֵַאֲהֹר֙ן ֹאֶַ֣הלֵ-ּוָבָּ֤א

ֵֶאת ֵּוָפַשט֙ ִ֔ד ֲֵאֶשָּ֥ר-מֹוע  ֵַהָבִ֔ד ַ֣י ָלַב֖שִֵֵבְגד 
ֵֶאל ם-ְבֹבאַֹ֣ו ֵָשַֽ ְֵוִהִניָח֖ם ֵומכךֵ'ַהֹקִֶ֑דש ,
ם'שכתובֵ ְוִהִניָח֖םֵָשַֽ משמעֵשישֵציוויֵֵ'..ֵ.

שםֵואסורֵ הגדולֵֵכהןלשהבגדיםֵיישארֵו
ֵואםֵעודֵלעולםבהםֵֵללובשםֵולעבוד ,

 ודףֵכדֵעמודֵא.
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יעשהֵכןֵהריֵהואֵמועלֵעלֵאףֵשנעשתהֵ

ֵֵ.754מצוותן

ֵ ֵהכלל: ֵלפי ֵהבאיןֵ'לכן, ֵכתובין ֵשני וכל
ֵמלמדיןֵ–אחדֵכ ֵללמודֵֵ-ֵ'אין לאֵניתן

לשארֵמקומותֵֵממקריםֵאלהֵדיןֵמעילה
ֵֵשגםֵבהםֵנעשתהֵמצוותם.

ֵ
ֵֵכתוביםֵהשלושֵ ֵפסוקנאמרו ֵבאותו

ֵ ֵפסוקֵיא: ֵֶנֶַ֣פשֵ'בספרֵויקראֵפרקֵיז ִכַ֣י
ֵַעל ֵָלֶכם֙ ְֵנַתִּתָּ֤יו ֵַוֲאִנִ֞י ִֵהוא֒ ֵַבָדַ֣ם -ַהָבָשר֮

֖רֵַעל ִַ֔חְֵלַכפ  י-ַהִמְזב  יֶכִ֑םִֵכַֽ ַהָדָּ֥םֵהּ֖ואֵ-ַנְפֹשת 

ר ֵ:755ֵקרבנותבענייןֵדםֵהֵ-'ַבֶנֶָּ֥פשְֵיַכפ ַֽ

ֵאחד .א ֵָלֶכםֵ֙כתוב ֵמהמילה שאיןֵֵמלמד
ֵ ֵאכילת ֵעל ֵכרת מדםֵֵר''נותחיוב

ֵֵ,חוליןכדםֵוהואֵֵקרבנותה
ֵשני .ב ֵֵמלמדֵכתוב ֵהּ֖וא שאיןֵמהמילה

ֵהֵמהתורהֵמעילה לפניֵֵקרבנותבדם
ֵֵ,ואחריֵהכפרהֵבדם

֖רֵכתובֵשלישי .ג שאיןֵֵמלמדֵמהמילהְֵלַכפ 
ֵאכיל ֵעל ֵכרת ֵֵהחיוב ֵשל דםֵבטומאה

 .756קרבנותה
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ישֵבזהֵמחלוקתֵבברייתא,ֵהמובאתֵגם754ֵֵ
ֵשם,ֵ ֵוהניחם ֵ'דתניא: ֵב: ֵעמוד ֵיב בדף
ֵאומר:ֵ ֵדוסא ֵרבי ֵגניזה. ֵשטעונין מלמד
ֵ–שלאֵישתמשֵבהןֵיוםֵהכיפוריםֵאחר'ֵ

ֵיוםֵ ֵהגדולֵהואֵשלאֵישתמשֵבהן לכהן
ֵהדיוט ֵכהן ֵאבל ֵאחר יכולֵֵהכיפורים

ֵמעילה ֵבהם ֵואין ֵבהם .ֵלהשתמש
פסקֵבהלכותֵכליֵהמקדשֵפרקֵֵהרמב'ם

בהםֵביוםֵ שעובֵד לבֵן '...ובגדֵי חֵהלכהֵהֵ:
הצוםֵאינוֵעובדֵבהםֵפעםֵשנייהֵלעולםֵ
ֵשםֵ ֵאותם ֵשיפשוט ֵבמקום ֵנגנזין אלא
שנאמרֵוהניחםֵשםֵוהםֵאסוריןֵבהנאה'.ֵ

גדיםֵאסוריםֵחובתֵהגניזהֵמלמדתֵשהב
ֵ.אףֵלכהןֵהדיוט

ֵדרשות755ֵֵֵ ֵשלוש ֵללמד ֵחוזרת הגמרא

אחרותֵמהפסוקֵ'ִכַ֣יֵֶנֶַ֣פשֵַהָבָשרֵַ֮בָדַ֣םִֵהו֒אֵ
ֵַעל ֵָלֶכ֙ם ְֵנַתִּתָּ֤יו ֵַעל-ַוֲאִנִ֞י ֖ר ְֵלַכפ  ִַ֔ח -ַהִמְזב 

י יֶכִ֑םִֵכַֽ ר'ֵפסוקֵ-ַנְפֹשת  ַהָדָּ֥םֵהּ֖ואֵַבֶנֶָּ֥פשְֵיַכפ ַֽ
שממנוֵכברֵנלמדוֵשלושֵדרשותֵ)בדףֵנטֵ

ֵעמודֵב(.
ֵש756ֵֵ ֵבדםֵאלה ֵמיוחדים ֵמקרים לושה

,ֵאבלֵגםֵדםֵהקרבנותֵכמוֵכלֵהקרבנות
ֵמדאורייתא,ֵ ֵבאכילה ֵאסור ֵחולין דם
ֵברורֵ ֵכדבר ֵכאן ֵדנה ֵלא ֵהגמרא ובזה
מאליו.ֵהאוכלֵדם,ֵבכלֵמקרה,ֵעוברֵעלֵ
מהתורהֵכנאמרֵבספרֵדבריםֵפרקֵיבֵ לאֵו

לּוֵַעלֵָהָאֶרץֵֵפסוקֵטזֵ:ֵ'ַרקֵַהָדםֵֹלא ֹתאכ 
 ִּתְשְפֶכנּוֵַכָמִים'.
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ֵמשנה:
הֵיֹוםֵַהִכפּוִריםֵֵ ֶדרֵ-ָהָאמּורֵָכלֵַמֲעש  רוֵֵֹ:ַעלֵַהס  ֵ-ִֵאםִֵהְקִדיםֵַמֲעֶשהֵַלֲחב 

ֵ:ֹלאֵָעָשהְֵכלּום
ִֵהְקִדיםֵַדםֵַהָּׂשִעירְֵלַדםֵַהָפר,ֵַיֲחֹזרְֵוַיֶזהִֵמַדםֵַהָּׂשִעירְֵלַאַחרֵַדםֵַהָפר.ֵ

רְֵוַיֲחֹזרְֵוַיֶזהֵ ָיִביאֵָדםֵַאח  ְוִאםֵַעדֵֶשֹּלאֵָגַמרֵֶאתֵַהַמָּתנֹותֵֶשִבְפִניםִֵנְשַפְךֵַהָדםֵ,
ֵַבְּתִחָלהִֵבְפִנים.ֵ

ןְֵבִמְזַבחֵַהָזָהב יָכל,ְֵוכ  ןֵַבה  יֵַעְצָמן.ֶשכֵֻ,757ְֵוכ  ֵָלןֵַכָפָרהִֵבְפנ 
ֵ.ִמְמקֹוםֵֶשָפַסק,ִֵמָשםֵהּואֵַמְתִחילֵ:אֹוְמִריםַרִביֵֶאְלָעָזרְֵוַרִביִֵשְמעֹוןֵ

ֵ
ֵמעבוד ֵעבודה ֵולכל ֵיום ֵכיפוריםהת

,ֵכלֵהעבודותבסדרֵמיקוםֵקבעהֵהתורהֵ
ַדםֵַהָּׂשִעירְֵלַדםִֵֵהְקִדים'ֵולכן,ֵלמשל,ֵאם

ֵַדםֵ ְֵלַאַחר ְֵוַיֶזהִֵמַדםֵַהָּׂשִעיר ֵַיֲחֹזר ַהָפר,
ֵ.'ַהָפר

ֵ

ֵשאמרה ֵהמשנה ֵיֹוםֵ'ֵלשון ה ֵַמֲעש  ָכל
ביןֵעבודותֵֵהמבדילֵהאינֵ-ֵ'...כיפוריםהֵַ
ֵאוֵֵלהגדוֵכהןה ֵלבן ֵבבגדי הנעשות

זהבֵ,הנעשותֵ לאֵמבדילבבגדֵי לשוןֵֵהוכֵן
ֵבהיכלֵ ֵהנעשות ֵעבודות ֵבין המשנה

ֵמחוץֵקדשהֵקדשוב ֵהעבודות ֵלבין ים
ֵ(גם)להם,ֵולכןֵמתפרשתֵכוונתֵהמשנהֵ

ֵ ֵבסדר ֵשינוי ֵשכל ֵאתֵהעבודות פוסל
ֵהעבודהֵשנעשתהֵקודםֵזמנה.

ֵ

ֵֵ ֵיהודהלשיטת ֵהדומהֵרבי ֵבברייתא ,
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ןְֵבִמְזַבחֵַהָזָהב'ֵבאֵללמד757ֵֵ יָכל,ְֵוכ  ןֵַבה  'ְוכ 
ֵבקדשֵ ֵההזאות ֵמסדר ֵאחד ֵכל שגם
הקדשים,ֵבהיכל,ֵובמזבחֵהקטורתֵנחשבֵ
כעבודהֵבפניֵעצמהֵ)ראהֵבראשֵדףֵסאֵ

 עמודֵא(.
רש'יֵלאֵכוללֵאתֵההיכל,ֵשכןֵכךֵפירש:758ֵֵ

ֵלפניֵולפנים'.ֵמדבריֵהרמב'םֵ-'מבפניםֵ
ֵהכיפורים ֵיום ֵעבודת ֵהֵֵבהלכות פרק

ֵגםֵ ֵמוגדר ֵשההיכל ֵלהבין ֵניתן הלכהֵא
הואֵכ'בפנים':ֵ'כלֵעבודותֵשעובדֵבבגדיֵ

ֵ ֵבבגדיֵלמשנתנו, ֵהנעשות ֵעבודות רק

חייבות758ֵֵ'(בפניםיםֵ)'קדשהֵקדשבלבןֵ
ֵ-שארֵהעבודותֵאךֵֵלהיעשותֵעלֵהסדר,

ֵ ֵלבן ֵבבגדי ֵשנעשות ֵאלו ֵ-759ֵֵבחוץגם
ֵממשיךֵ ֵהסדר ֵלפי ֵשלא ֵעשאן אם

ֵ.ומהֵשעשהֵעשויֵבעבודתו
ֵ

נחמיהֵ באותהֵברייתא,לשיטתֵרבֵי סדרֵֵֵ,
ֵ ֵמחייב ֵכשהןֵהעבודות ֵרק ֵמקרה בכל
ֵ ֵלבן ֵלמקוםֵֵ–נעשותֵבבגדי ללאֵקשר

ֵעשייתן.
ֵ

ֵֵ ֵיוחנן ֵרביֵֵםשמחלוקתֵסובררבי של
היאֵרקֵבשאלהֵמהןֵרביֵנחמיהֵיהודהֵו

ֵהסדר,ֵ ֵעל ֵלעשותן ֵשחובה העבודות
מציוויֵלומדיםֵאתֵשיטתםֵשניהםֵשהריֵ

ֵ ֵפסוקהתורה ֵויקרא760ֵֵֵֵמאותו בספר

לבןֵבפניםֵבהיכלֵצריךֵלעשותןֵעלֵהסדרֵ
ואםֵ הקדיםֵבהןֵמעשהֵלחבירוֵשביארנוֵ,
 לאֵעשהֵכלום'.ֵ

ֵגם759ֵֵֵ ֵזה ֵובכלל ֵהקדשים, ֵלקדש מחוץ
ֵההיכלֵנחשבֵ'חוץ'.

ושניהם760ֵֵ יוחנןֵ: הגמראֵ'אמרֵרבֵי לשוֵן כֵך
מקראֵאחדֵדרשוֵוהיתהֵזאתֵלכםֵלחקתֵ
ֵבלימודינוֵ ֵעיון ֵתוך ֵבשנה'. ֵאחת עולם
ֵיוחנןֵ ֵשרבי ֵעלה ֵיוחנן, ֵרבי בדברי
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ֵ ֵלד: ֵפסוק ֵטז ְיָתה'פרק ֵָלֶכּ֜םֵ-ְוָהַֽ ֹזַ֨את
ִ֞רֵַעל ִֵמָכל-ְלֻחַקַ֣תֵעֹוָלִׁ֗םְֵלַכפ  ל֙ ִֵיְשָרא  ָּ֤י -ְבנ 

ֵ ֵַאַח֖ת ִֵצָּוָּ֥הֵַחֹטאָתִ֔ם ֵַכֲאֶשֶ֛ר ֵַוַיַ֕עש ַבָשָנִ֑ה

ֵֶאת ה-ְיהָו֖ה ֵ'ֹמֶשַֽ ֵזה,761ֵ. ֵפסוק ֵפי על

ֵביוםֵ ֵהעבודה ֵסדר ֵמצות ֵאת המסיים
ֵהכיפוריםה ֵיום ֵעבודת ֵסדר ֵכיפורים,

ְיָתה':762ֵ'חוקה'הינוֵ ֹזַ֨אתֵָלֶכּ֜םְֵלֻחַקַ֣תֵ-ְוָהַֽ
שעבודתֵיוםֵזוֵאומרתֵ,ֵו'חוקה'ֵ'עֹוָלִׁ֗ם...

ֵַבָשָנִ֑הֵמחייבתֵֵכיפוריםה הנעשיתֵַאַח֖ת
,ֵבזהוֵ–שעבודותֵיוםֵזהֵיהיוֵעלֵהסדרֵ

ֵ ֵיוחנן ֵרבי ֵרביֵֵ-אומר ֵנחלקו ֵלא ודאי
ֵ.יהודהֵורביֵנחמיה

ֵדףֵסֵעמודֵב

בתוךֵהפסוקֵהמלמדֵשסדרֵעבודתֵיוםֵ
ֵ'חוקה'ֵכיפוריםה ֵמיליםֵֵהינו ישֵשתי

ֵמ ֵיוםֵהממעטות ֵעבודות ֵשכל ֵהכלל ן
 חייבותֵלהיותֵעלֵהסדר:ֵֵכיפוריםה

ֵֹזַ֨את .א ֵאת763ֵֵֵמהמילה ֵיהודה ֵרבי ממעט

העבודותֵשנעשותֵבבגדיֵלבןֵבחוץֵורביֵ
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ֵאחדֵ ֵמקרא ֵ'ושניהם ֵבביטוי משתמש
דרשו'ֵבאופןֵהמיוחדֵכמעטֵרקֵלו:ֵביטויֵ
ֵעשריםֵואחתֵ זהֵמופיעֵבתלמודֵהבבלי
פעמים,ֵמתוכםֵחמשֵעשרהֵפעמיםֵבשםֵ
ֵקיזֵ ֵדף ֵשבת ֵמסכתות: ֵראה ֵיוחנן. רבי
עמודֵב,ֵעירוביןֵדףֵכוֵעמודֵא,ֵעירוביןֵ
דףֵקהֵעמודֵא,ֵפסחיםֵדףֵסחֵעמודֵב,ֵ

ֵסֵֵראשֵהשנה ֵדף ֵיומא ֵא, ֵעמוד ֵח דף
עמודֵאֵ)פעמיים(,ֵביצהֵדףֵטוֵעמודֵב,ֵ
מגילהֵדףֵוֵעמודֵב,ֵקידושיןֵדףֵנבֵעמודֵ
ֵ,ֵ ֵ'ושניהם'( ֵולא ֵ'שניהם' ֵ)מופיע ב
ֵסנהדריןֵדףֵעחֵעמודֵא,ֵסנהדריןֵדףֵקב
ֵ)מופיעֵ ֵא ֵמוד ֵנח ֵדף ֵזבחים ֵב, עמוד
ֵכבֵ ֵדף ֵמנחות ֵ'ושניהם'(, ֵולא 'שניהם'

חותֵדףֵצזֵעמודֵא,ֵערכיןֵדףֵעמודֵא,ֵמנ
ֵלבֵעמודֵא.ֵוצ'ע.

ֵראהֵעמודֵקודם.761ֵ
ֵשאין762ֵֵֵ ֵמצוות ֵהן ֵ'חוקה' ֵמסוג מצוות

ֵנחמיהֵממעטֵאתֵהעבודותֵשבבגדיֵזהב.ֵ
ֵַאַח֖ת .ב ֵאתֵֵמהמילה ֵיהודה ֵרבי ממעט

ֵ ֵזהב ֵשבבגדי ֵנחמיהֵהעבודות ורבי
ֵֵ,ממעט ֵמילה, ֵמאותה ֵבו ֵכהןהמקרה
ֵאףֵאםֵהקדיםֵֵהגדול ֵבעבודתו ממשיך

 לשפיכתֵהשירייםֵעבודהֵמאוחרתֵיותר.ֵ
 

ֵרבי ֵדעת ֵאת ֵמקבל ֵלא ֵיהודה ֵרבי
מהמילהֵַאַח֖תֵאתֵהמיעוטֵנחמיהֵהלומדֵ

העבודותֵ ששפיכתֵהשירייםֵשונהֵמשאֵר
ֵכהןההנעשותֵבבגדיֵלבןֵבחוץ,ֵולכןֵאםֵ

ֵלשפיכתֵ ֵמאוחרת ֵעבודה הקדים
ֵ ֵהעבודות ֵאת ֵממשיך ֵהוא ֵ-השיריים
ֵשפיכתֵ ֵיהודה ֵרבי ֵשלדעת משום
ֵהנעשיתֵ ֵעבודה ֵככל ֵהינה השיריים

למחלוקתֵזוֵלאֵמצאהֵבבגדיֵלבןֵבחוץ.ֵ
ֵ.הגמראֵיישוב

ֵ
ֵבעזרהֵ ֵהנעשית ֵעבודה ֵכולם ֵ,לדעת

ֵ ֵמקדים ֵבלכחלק ֵהעבודה ֵקדשהמשך
ֵבכֵתנחשבֵ,יםקדשה ֵקדשעבודה

ולכֵן764יםקדשה יהודה765ֵֵגםֵ, לדעתֵרבֵי

ֵדףֵ ֵראהֵלהלן אדםֵיכולֵלהבינןֵבשכלו.
 סזֵעמודֵב.

ְיָתה763ֵ ִ֞רֵַעל-'ְוָהַֽ -ֹזַ֨אתֵָלֶכּ֜םְֵלֻחַקַ֣תֵעֹוָלִׁ֗םְֵלַכפ 
ִֵמָכל ל֙ ִֵיְשָרא  ָּ֤י ֵַבָשָנִ֑-ְבנ  ֵַאַח֖ת הֵַחֹטאָתִ֔ם

ֵֶאת ֵה' ִֵצָּוָּ֥ה ֵַכֲאֶשֶ֛ר ֵ)ספרֵ-ַוַיַ֕עש ה' ֹמֶשַֽ
 ויקראֵפרקֵטזֵפסוקֵלד(.

ובלשוןֵהגמרא:ֵ'צורךֵפניםֵכפניםֵדמי'.764ֵֵ
שחיטתֵהפרֵבעזרהֵ נעשיתֵֵ–)לכןֵ, בחוץֵ(

ֵ–)לצורךֵעבודתֵההזאהֵבקדשֵהקדשיםֵ
 בפנים(.

765ֵֵ ֵיהודה...' ֵלכאורהֵֵ-'...גםֵלדעתֵרבי כי
ביֵיהודה,ֵאפשרֵשתהאֵזוֵגםֵדעתֵר-אי

ֵכפיֵ ֵיהודה, ֵרבי ֵשלדעת ֵראינו שהרי
שהובאהֵלעיל,ֵ'חוקה'ֵהנלמדתֵמהפסוקֵ
ֵבקדשֵ ֵהנעשות ֵעבודות ֵעל נאמרה
ֵלאֵ ֵבחוץ ֵהפר ֵשחיטת ֵולכן הקדשים,
הייתהֵצריכהֵלפסולֵאתֵחפינתֵהקטורתֵ
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ֵ ֵומילאֵֵהגדולֵכהןהאם ֵבטעות הקדים
ֵהפרֵ ֵאת ֵששחט ֵלפני ֵקטורת חופניו

ֵ ֵפסולהֵ-בעזרה ֵתהא ֵהומֵ,החפינה
ֵ ֵכסדר ֵעשהֵֵ-שהקדיםֵשלא ֵלא כאילו

ולאֵכלוםֵועליוֵלחזורֵולחפוןֵמהקטורתֵ

ֵ.766לאחרֵשישחטֵאתֵהפר
ֵ

ֵֵ ֵמדםֵֵהגדולֵכהןהאם ֵלהזות התחיל
ולפניֵשסייםֵאתֵֵ,יםקדשהֵקדשהפרֵב

יםֵנשפךֵדםֵהפר,ֵקדשהֵקדשההזאותֵב
ֵ ֵלשחוט ֵאחרעליו ֵשובֵֵ,פר לחפון

ֵמהקטורת ֵלהביא ֵהאחרמד, ֵהפר ֵם
ֵכלקדשהֵקדשל ֵעל ההזאותֵֵיםֵולחזור

ֵֵ.767התחלהמהִבְפִניםֵ

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ֵהמשךֵ ֵאת ֵבכך ֵולמנוע שהוקדמה
ֵפניםֵ ֵ'צורך ֵהכלל: ֵלפי ֵכן ֵעל העבודה.

ֵ ֵדמי' ֵיהֵ–כפנים ֵרבי ודהֵמסכים
 שהחפינהֵפסולה.ֵ

והיאֵעומדתֵגםֵללאֵֵזוֵדעתֵרביֵחנינא766ֵ 
ֵדמי'ֵ ֵכפנים ֵפנים ֵ'צורך ֵבכלל: הצורך

ֵ ֵזו ֵשדעתו ֵהעבודותֵֵ-משום ֵכל שסדר
ֵהנעשותֵ ֵאלה ֵכולל ֵלבן ֵבבגדי הנעשות

ֵ ֵפנים ֵלצורך ֵבחוץ ֵלבן מחייב,ֵֵ–בבגדי
ֵיֹוםֵ ה ֵַמֲעש  ֵ'ָכל ֵהמשנה: ֵכמאמר היא

ִֵאםִֵהְקִדיםֵֵַהכיפורים ֶדר, ָהָאמּורֵַעלֵַהס 
ֵשאינהֵ ְֵכלּום' ֵָעָשה ֵֹלא רֹו, ֵַלֲחב  ַמֲעֶשה
עבודותֵפניםֵוחוץֵאלאֵ סדרֵי מחלקתֵביֵן
ֵהכיפוריםֵ ֵיום ֵעבודות ֵכל ֵאת כוללת

ֵ ֵאחת ִֵהְקִדיםֵֵ–כיחידה ֵו'ִאם ֵהסדר על
רֹו,ֵֹלאֵָעָשהְֵכלּום'.ֵוכךֵפסקֵ ַמֲעֶשהֵַלֲחב 

ֵיוםֵֵהרמב'ם ֵעבודת ֵבהלכות להלכה
ְֵקֹטֶרתֵֵהכיפורים 'ֵ ֵב: ֵהלכה ֵה פרק

ֶשֲחָפָנּהֵֹקֶדםְֵשִחיַטתֵַהָפרֵֹלאֵָעָשהְֵכלּום.ֵ
ְֵפִניםֵ ֵֹצֶרְך ֵָבֲעָזָרה ֵֶשַהֲחִפיָנה ִֵפי ֵַעל ַאף
ֵֶשְשָחטֹוֵ ֵָשִעיר ן ְֵוכ  ִֵהיא. ְֵפִנים ַבֲעבֹוַדת

ןֵָדמֹוֵֶשלֵַפרֵֹלאֵָעָשהְֵכלּום.ֵַאףֵֹקֶדםֵַמּתֵַ
ִֵנְכָנסֵ ֵָדמֹו י ֵָבֲעָזָרהֲֵהר  ֵֶשַהְשִחיָטה ִֵפי ַעל

 ְלָפִנים'.

ֵדףֵסאֵעמודֵא

-ַהֹקִֶ֔דשְֵוֶאתִֵמְקַדַ֣ש-ְוִכֶפרֵֶ֙את'מהפסוק:ֵֵ
ְֵוֶאת ֶ֛ד ֵמֹוע  ְֵוַעֶ֧לֵ-ֹאֶֶ֧הל ִ֑ר ְֵיַכפ  ַ֖ח ַהִמְזב 

ְֵוַעל ר-ָכל-ַהֹכֲהִנֶ֛ים ְֵיַכפ ַֽ ֵַהָקָה֖ל נלמדֵֵ'ַעָּ֥ם
ֵהשעירש ֵודם ֵהפר ֵדם ֵלה'-עבודות

כלֵבעבירותֵטומאהֵשאירעֵוֵמכפרותֵעל

עלֵהפרֵועלְֵֵוַהִּודּוִיים768ֵמתחםֵהמקדש
ֵשארֵ ֵעל ֵמכפרים ֵהמשתלח השעיר

ֵֵ.עבירות
ֵ

ֵ ֵבמהֵנחלקו ֵשמעון ֵורבי ֵיהודה רבי
ֵה ֵַכָפַרת ֵהלוייםֵכהניםנעשית ,

טומאתֵ'ֵעבירתוהישראליםֵכשעברוֵעלֵ
ֵבמהֵ,'יוקדשמקדשֵו ֵנחלקו נעשיתֵֵוכן

ֵבקדש767ֵֵֵ ֵהן ֵכאן ֵהנידונות העבודות
ֵ ֵהוא: ֵהנצרך ֵוסדרן ֵשחיטת1ֵהקדשים .

.ֵחפינתֵהקטורתֵוהכנסתהֵלקדש2ֵהפר,ֵ
ֵ ֵשם, ֵלהקטרתה ֵדם3ֵהקדשים ֵהזאת .

 ֵהפרֵבקדשֵהקדשים.
אסורֵלאדםֵטמאֵלהימצאֵבמקדש,ֵבין768ֵֵ

ֵשנטמאֵ ֵובין ֵטמא ֵכשהוא ֵאליו שנכנס
בתוכו,ֵוכןֵנאסרֵעלֵהטמאֵלאכולֵכזיתֵ
עבירותֵאלוֵמתכפרותֵרקֵלמיֵ מכלֵקדשֵ.
שעשאןֵבשוגג,ֵמתוךֵששכחֵשהואֵטמא,ֵ
ֵטמאֵ ֵשהיה ֵלו ֵיוודע ֵאו ֵכשייזכר ומיד

ֵקרבן ֵלהביא ֵלגמרי.ֵֵעליו ֵלו שיכפר
אלוֵהןֵחלקֵמעבירותֵהנקראותֵֵעבירות

'טומאתֵמקדשֵוקדשיו'ֵובכללןֵנאסרֵעלֵ
הטמאֵלאכולֵכזיתֵמכלֵקדשֵ)ביןֵטהורֵ
ֵאלהֵ ֵמעבירות ֵאחת ֵהעושה ֵטמא(. בין
ֵשילקהֵ ֵבו ִֵהְתרּו ֵאם ֵכרת, ֵחייב במזיד

זאתֵעברֵ מביאֵקרבןֵֵ–ובכֵל בשוגֵג לוקהֵ,
ֵעשירֵ ֵהוא ֵאם ֵמשגת: ֵשידו ֵמה לפי

אֵעניֵקרבנוֵקרבנוֵיהאֵמןֵהצאן,ֵאםֵהו
שתיֵתוריםֵאוֵשניֵבניֵיונהֵואםֵהואֵדלֵ
ֵעשיריתֵ ֵמביא ֵשבעניים( ֵ)עני שבדלים
האיפהֵסולת.ֵקרבןֵזהֵנקראֵ'קרבןֵעולהֵ

 ויורד'.ֵ
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ֵה ֵוהישראליםֵכהניםַכָפַרת ֵהלויים ,
בשארֵהעבירות,ֵתיאורֵמחלוקתםֵמובאֵ

ֵֵלהלן:ֵאותבטבל
ֵ

 א

 מכפרֵעל פרֵשלֵיוםֵהכיפורים
 עבירותֵטומאתֵמקדשֵשלֵהכהנים לדעתֵרביֵיהודה

 כלֵעבירותֵהכהנים769 לדעתֵרביֵשמעון
ֵ

 ב
 מכפרֵעל השעירֵלה'

 לכלֵהדעות
עלֵעבירותֵטומאתֵמקדשֵשלֵלוייםֵ

 וישראלים
ֵ

 ג

 מכפרֵעל השעירֵמשתלח

 לדעתֵרביֵיהודה
כלֵשארֵעבירותֵשלֵכהניםֵלוייםֵ

 וישראלים
 רקֵעלֵשארֵעבירותֵשלֵלוייםֵוישראלים לדעתֵרביֵשמעון

ֵ

ֵדףֵסאֵעמודֵב

ֵהנזירֵ ֵחייב ֵאותן ֵמהפעולות אחת
לעשותֵבתוםֵימיֵנזרוֵהיאֵלהעבירֵתערֵ

וביתֵֵעלֵשערֵראשו.ֵנחלקוֵביתֵשמאי
ֵהללֵֵהלל ֵבית ֵ)'ממורט'(: ֵקרח בנזיר

ֵ ֵנזירֵאומרים ֵעל ֵחלה ֵלא ֵזו שמצווה
ֵ ֵולכן ֵממורט ֵלהעביר ֵצריך תער,ֵלא

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

לדעתֵרביֵשמעוןֵדמוֵשלֵהפרֵמכפרֵעל769ֵֵ
ֵהכהניםֵ ֵשל ֵמקדש ֵטומאת עבירות
 והוידויֵמכפרֵעלֵשארֵעבירותֵהכהנים.

בהלכותֵנזירותֵפרקֵחֵהלכהֵהֵֵהרמב'ם770ֵ
שאיןֵנזירֵממורטֵצריךֵֵפוסקֵכביתֵהלל

ֵצריךֵ ֵאינו ֵממורט ֵ'נזיר ֵתער: להעביר
ואףֵעלֵפיֵשאיןֵלוֵשערֵאוֵ להעבירֵתערֵ,
ֵידייםֵשיחזיקוֵ ֵלו ֵכפיםֵ]שאין ֵלו שאין
ֵקרבנותיוֵ ֵמקריב ֵזה ֵהרי ֵהתער[ את
וישתהֵויטמא,ֵואםֵהביאֵקרבנותיוֵולאֵ

ֵראשו ֵאלאֵֵגלח ֵמעכבת ֵהתגלחת אין
אחדֵ שמשיזרקֵעליֵו שותהֵומטמאֵלערבֵ,

הותר,ֵאףֵעלֵפיֵשלאֵנתןֵעלֵֵ-מהדמיםֵ
ֵלמצוהֵ ֵשכלֵדבריםֵאלו כפיוֵולאֵהניף,

שמצווהֵזוֵכןֵֵולביתֵשמאיֵישֵאומרים
לקיימהֵאיןֵלוֵתקנה'ֵחלהֵעליוֵאלאֵש'

ֵ ֵאומריםֵולכן ֵויש ֵבנזירותו יישאר
ֵבמקוםֵ ֵתער ֵלהעביר ֵצריך שהנזיר

ֵֵ.770שלאחריםֵישֵשיער

ֵ
והשעירֵ,ֵ ,ֵהגדולֵכהןההיזהֵֵֶשִמָדָמםהפֵר

ֵ ֵ'בֵנשרפיםהיו ֵהדשן 771ֵֵ'הגדולבית

ֵ.772מחוץֵלירושליםשהיהֵ

 ולאֵלעכב'.
ֵשנערםְֵֵבָמקֹום771ֵ ֵאתֵהדשן זהֵגםֵשפכו

ֵלאֵ ֵהרגלים ֵ)בשלושת ֵהעולה ֵמזבח על
ֵמעלֵמזבחֵהעולהֵ ֵאתֵהדשן כדיֵֵ-פינו

למזבח(.ֵהיהֵגםֵמקוםֵֵלהוסיףֵנויֵוכבוד
ֵהמזבח ֵכבש ֵשל ֵ'ביתֵֵבמזרחו שנקרא

,ֵאתֵהדשן'ֵשםֵהניחוֵאתֵתרומתֵהדשן
ֵהמנורה ֵדשן ֵואת ֵהפנימי ֵהמזבח ֵדשן
שאינוֵענייןֵלכאן.ֵהיהֵ'ביתֵהדשן'ֵנוסףֵ
בעזרהֵבמזרחוֵשלֵהמזבחֵשםֵשרפוֵאתֵ

ֵהקדשיםֵשנפסלו.
ֵפירושוֵמחוץֵלמחנה772ֵֵ 'מחוץֵלירושלים'

ֵהמחנותֵ ֵמשלושה ֵאחד ֵשהיה ישראל
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ֵ
ֵ ֵוהשעירהמתעסקים ֵהפר ,ֵבשריפת

ֵתםלשריפֵשימשושבגדיהםֵוכלֵהכליםֵ

ֵ.773נטמאיםֵ–

ֵ
שחטֵפרֵֵלדעתֵחכמיםֵאםֵהכהןֵהגדול

אוֵשעירֵנוספיםֵכדיֵלהשליםֵמדמםֵאתֵ
משוםֵשנשפךֵֵ-הכפרותֵעלֵידיֵההזאותֵ

הדםֵשלֵהקודמיםֵבמהלךֵמתנותֵהדםֵ
ֵ ֵנפסלו ֵלדעתֵחכמים, רקֵהפרֵֵ–ובזה,
ֵנשרפים, ֵהאחרונים מטמאיםֵֵוהשעיר
אתֵמטמאיםֵאתֵהמתעסקיםֵבשריפתםֵ,

ֵלשריפה. ֵבגדיהםֵואתֵהכליםֵששימשו
ֵש ֵורבי ֵאלעזר ֵרבי ֵכלֵולדעת ֵדין מעון

ֵ.774הפריםֵוהשעיריםֵלהישרףֵולטמא

ֵדףֵסבֵעמודֵא

ֵההזאותֵ ֵשנשלמו ֵלפני ֵדםֵֵאם נשפך
ֵאחריםֵ ֵשעירים ֵשני ֵלוקחים השעיר,
ומגריליםֵמיֵיהאֵלה'ֵשמדמוֵיעשוֵאתֵ
ההזאהֵשלאֵנשלמהֵומיֵלעזאזל.ֵאםֵגםֵ
ֵלקיחתֵ ֵחוזריםֵעלֵתהליך דםֵזהֵנשפך
ֵהשעיריםֵ ֵמשלושת ֵהשעירים. שני
הראוייםֵלהשתלחֵלעזאזלֵמשלחיםֵרקֵ

ֵ ֵֵ-אחד ֵשמצווהֵלשלחֵֵרביומלמד יוסי

ֵ.775אתֵהראשוןֵשעלהֵבגורל

ֵהדרןֵעלךֵ'הוציאוֵלו'

ֵ
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'ֵשהיוֵבירושלים:ֵהראשוןֵ'מחנהֵשכינה
אתֵההיכלֵואתֵהכוללֵאתֵקדשֵהקדשים ,ֵ

ֵ ֵהעזרה, ֵהשני ֵלויההמחנה ֵ'מחנה 'ֵהוא
ֵ ֵהר ֵמתחם ֵאת שסביבֵֵהביתהכולל

ֵ ֵמכלול ֵהשלישי ֵוהמחנה הואֵהמקדש
 .'שארֵירושליםֵהנקראֵ'מחנהֵישראל

-נאמרֵבספרֵויקראֵפרקֵטזֵפסוקיםֵכז773ֵ
ְֵשִעַ֣ירֵ |ֵ ַ֣ת ְֵוא  ַחָטּ֜את ֵַהַֽ ֵַפַ֨ר ת֩ ֵ'ְוא  כח:

ַחָטִׁ֗אתֲֵאֶשַ֨רֵהּוָבָּ֤אֵֶאת ַ֣רֵַבֹקִֶ֔דשֵ-ַהַֽ ָדָמםְֵ֙לַכפ 
ִ֔שֵֶאת-יֹוִצ֖יאֵֶאל ַמֲחֶנִ֑הְֵוָשְרפַּ֣וֵָבא  -ִמחַּ֣וץֵַלַֽ

ְֵוֶאת ְֵוֶאת-ֹעֹרָתָּ֥ם ם:-ְבָשָר֖ם ִֵַ֣פְרָשַֽ ףְֵוַהֹּׂשר 
ֵֶאת ְֵוָרַחָּ֥ץ ַ֣סְֵבָגָדִ֔יו ְֵיַכב  ֵַבָמִִ֑יםֵ-ֹאָתִ֔ם ְבָשרֹ֖ו

י ֖ןֵָיבָֹּ֥ואֵֶאל-ְוַאֲחר  ה:'.-כ  ַמֲחֶנַֽ  ַהַֽ
ֵבהלכותֵעבודתֵיוםֵהכיפוריםֵהרמב'ם774ֵ

פרקֵהֵהלכהֵטֵפסק:ֵ'ואיןֵמטמאֵבגדיםֵ

ֵהפרֵוא ֵ]רק[ ֵאלא ֵהדשן ֵבבית ֵנשרף ין
 הזהֵהאחרוןֵשבוֵנגמרהֵהכפרה'.

ֵדיןֵשעירים775ֵֵ הגמראֵעושהֵהשוואהֵבין
ֵלעזאזלֵ ֵלהשתלח ֵהראויים מרובים
שבסוגייתנו,ֵלביןֵהברייתאֵהמביאהֵאתֵ
דבריֵרביֵיוסיֵלדיןֵקרבנותֵפסחֵמרוביםֵ
הראוייםֵלהקרבהֵ)כולםֵשלֵאדםֵאחד(,ֵ

ֵ'המפרישֵ ֵ]אתֵוזוֵלשוןֵהברייתא: פסחו
רֵ ֵַאח  ֵוהפריש ֵואבד, ֵפסח[ ֵלקרבן השה
ֵוהריֵ ֵהראשון ֵנמצא ֵכך ֵואחר תחתיו,

איֵֵ–שניהןֵעומדיןֵ]ראווייםֵכקרבןֵפסח[ֵ
זהֵמהןֵשירצהֵיקריבֵ]כקרבןֵפסח[,ֵדבריֵ
ֵבראשון,ֵ ֵמצוה ֵאומר: ֵיוסי ֵרבי חכמים.

 יביאנו'.ֵֵ–ואםֵהיהֵשניֵמובחרֵממנוֵ
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ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ

יֵ-שיֵיפרקֵש יְֵשִעיר  ֵסחֵ-,ֵדפיםֵסבְֵשנ 

ֵ

פרקֵשישי

י  ְשנ יְֵשִעיר 
 סחֵ-סבֵדפיםֵ

ֵ 
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ֵמשנה:
ֵיֹוםֵהֵֵַ י ְֵשִעיר  י ֵָשִויןכיפוריםְשנ  יֶהן ְֵשנ  ֵֶשִיְהיּו ִֵמְצָוָתן ְבַמְרֶאהֵּוְבקֹוָמהֵֵ:,

ֵ.ּוְבָדִמיםֵּוִבְלִקיָחָתןְֵכֶאָחד
ִרין.ֵ יָנןֵָשִוין,ְֵכש  ְֵוַאףֵַעלִֵפיֵֶשא 

ִרין.ֵ ֵָלַקחֵֶאָחדֵַהיֹוםְֵוֶאָחדְֵלָמָחר,ְֵכש 
ת,ֵ ִני.ְֵוִאםִֵמֶשִהְגִרילֵמ  ת,ִֵיַקחֵזּוגֵַלש  ֶהן,ִֵאםֵַעדֵֶשֹּלאִֵהְגִרילֵמ  תֵֶאָחדֵמ  מ 

רְֵוַיְגִרילֵ יֶהםֵַבְּתִחָלה,ְֵוֹיאַמר:ֵָיִביאֵזּוגֵַאח  ת,ֵֶזהֵֶשָעָלהֵ'ֲעל  םֵמ  ִאםֵֶשלֵש 
םִֵיְתַקי םֵַּתְחָּתיו ַהגֹוָרלֵַלש  ַהגֹוָרלֵֵ,ָעָליֵו ֶזהֵֶשָעָלהֵָעָליֵו תֵ, ְוִאםֵֶשלֲֵעָזאז לֵמ 

ֵ.'ֲעָזאז לִֵיְתַקי םֵַּתְחָּתיולֵַ
י ֶשא  ִלְנָדָבהֵ, ָדָמיֵו רְֵוִיְפלֵּו ְוִיָמכ  בֵ, ִיְרֶעהֵַעדֵֶשִיְסָּתא  ִנֵי ָתה.ְֵוַהש  ַחַטאתִֵצבּורֵמ  ֵֵן

ַח.ֵ ר,ֵָּתמּות.ְֵועֹודֵָאַמרֵַרִביְֵיהּוָדה:ִֵנְשַפְךֵַהָדם,ֵָימּותֵַהִמְשַּתל  ַרִביְֵיהּוָדהֵאֹומ 
ְךֵַהָדם. ַח,ִֵיָשפ  תֵַהִמְשַּתל  ֵמ 

ֵדףֵסבֵעמודֵב

ֵמצווה ֵהמשנה ֵלשון ֵפי ְשנ יֵשֵעל
ֵהֵַ ֵיֹום י ֵשוויםֵכיפוריםְשִעיר  ֵיהיו

ֵ.776בצבעם,ֵבגובהםֵובערכםֵהכספי
ֵ

המבוססותֵֵלשוניותִמָשלֹושְֵדָרשֹותֵֵ
לומדיםֵֵ'יםֵשנייםמיעוטֵרב'עלֵהכללֵ
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ֵ

הגמראֵבהמשךֵמלמדתֵשכךֵהואֵהדבר776ֵֵ
ֵיהיוֵלכת ֵשניהם ֵבדיעבד ֵאבל חילה

ֵאםֵ ֵוגם ֵשווים ֵאינם ֵאם ֵגם כשרים
 נלקחוֵיוםֵאחרֵיום.

ֵשלושה777ֵֵֵ ֵיש ֵהמצורע ֵטהרת בתהליך
ֵהסדרֵ שלביםֵהחייביםֵלהיעשותֵעלֵפי

ר:ֵ ֵהכתובֵבתורהֵאחרתֵאינוִֵמַטה 
ֵכמפורטֵ ֵועשייתן ֵציפורים ֵשתי ֵהבאת א.

ֵבתורה,ֵתגלחתֵוטבילה:ֵ
ֵלאחרֵשנ ֵלטהרתו, ֵישֵבשלבֵהראשון רפא,

שלושהֵחלקים:ֵהבאתֵשתיֵציפוריֵדרורֵ
ֵזהֵ ֵשלב ֵלאחר ֵוטבילה. ֵתגלחת חיות,
ֵומושבֵ ֵבמשכב ֵמלטמא ֵנטהר הוא
ֵאבֵ ֵבדרגת ֵהוא ֵעדיין ֵאך ובביאה,

ֵהמטמאֵכשרץ.ֵֵהטומאה

ֵ ֵ'שעירי' ֵהֵַששני שניֵֵ,כיפוריםיֹום
ֵה'ציפורים'ֵ'כבשים'ה י שמביאֵֵּוְשּת 
ֵלהיותֵ,צריכיםֵלהילקחֵיחדֵמצורעה

ֵובערכםֵשווים ֵבגודל ֵבמראה,

ֵכךֵהואֵלימודֵהדרשות:ֵ.777הכספי

ֵהֵַ .א ֵיֹום י ְֵשִעיר  י ְֵשנ  נאמרֵֵכיפוריםעל
תֵ'בספרֵויקראֵפרקֵטזֵפסוקֵה:ֵ א  ּומ 

יִֵעִזיםֵ יְֵשִעיר  לִֵיַקחְֵשנ  יִֵיְשָרא  ֲעַדתְֵבנ 
ֵ.'ְלַחָטאתְֵוַאִילֵֶאָחדְֵלֹעָלה:

ֵב.ֵתגלחתֵשנייהֵוטבילה:
ֵשבעהֵ ֵאחרי ֵמתחיל ֵלטהרה ֵהשני השלב

שיערֵימיםֵשבסיומםֵהואֵשובֵמגלחֵאתֵ
ֵאךֵ ֵכשרץ, ֵמלטמא ֵונטהר ֵטובל ראשו,
ֵ'הערבֵ ֵעד ֵבקדשים ֵלאכילה ֵטמא הוא

ֵשמש'ֵ)עדֵשקיעתֵהשמש(.
ֵקרבנות ֵהבאת ֵהשלישיֵג. ֵהשלב ֵזהו :

והאחרוןֵבתהליךֵטהרתֵהמצורעֵבוֵהואֵ
נטהרֵלגמריֵויכולֵלאכולֵבקדשים.ֵביוםֵ
ֵכבשֵ ֵהמצורע ֵמביא ֵלטהרתו השמיני

אחדֵלעולהֵ)אלהֵהםֵאחדֵלאשם,ֵכבשֵ
ֵבענייננו(ֵ ֵהנידונים ֵהמצורע י ִֵכְבש  ְשנ י
ֵידֵ ֵפרק ֵויקרא ֵ)ראה ֵלחטאת וכבשה

ֵלב(.-פסוקיםֵב
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ֵהמצורע .ב י ִֵכְבש  י ְֵשנ  ֵבספרֵֵעל נאמר
ויקראֵפרקֵידֵפסוקֵי:ֵּוַביֹוםֵַהְשִמיִניֵ
יְֵכָבִשיםְֵּתִמיִמםְֵוַכְבָשהֵַאַחתֵ ִיַקחְֵשנ 
ֵֶעְשֹרִניםֵ ֵּוְשֹלָשה ְֵּתִמיָמה ְֵשָנָתּה ַבת
ֵֶאָחדֵ ְֵוֹלג ֵַבֶשֶמן ְֵבלּוָלה ִֵמְנָחה ֹסֶלת

ֵָשֶמן:ֵ

יֵדרור .ג יִֵצפֹור  נלקחותֵאשר778ֵֵעלְֵשּת 

ֵבספרֵ ֵנאמר ֵהמצורע ֵטהרת לצורך
ֵ ְֵוִצָּוה ֵד: ֵפסוק ֵיד ֵפרק ֵכהןהויקרא

ֵַחיֹותֵ ִרים ִֵצפֳּ י ְֵשּת  ר ֵַלִמַטה  ְוָלַקח
ֹזב: ץֵֶאֶרזֵּוְשִניֵתֹוַלַעתְֵוא   ְטֹהרֹותְֵוע 

ֵלֵיש'משלושתֵהפסוקיםֵהנבכלֵפסוקֵ .ד
ֵ ֵכמות: י'מילתֵתיאור ֵֵ'ְשנ  יֵ'או ,ֵ'ְשּת 

ֵשגםֵשהי ֵמשום ֵלכאורה, ֵמיותרת א
י'ֵבלעדיֵתוספתֵהמילה יֵ'אוֵֵ'ְשנ  ֵ'ְשּת 

ֵש ֵמבינים ֵשניים,ֵ-היינו ֵהוא 'שעירי'
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ֵבמסכתֵחוליןֵדףֵסבֵעמודֵאֵאומרֵרב778ֵ
יהודה:ֵ'עוףֵהמסרטֵכשרֵלטהרתֵמצורעֵ

ֵוזוֵהיאֵסנוניתֵלבנהֵ...'.
ֵיחד,779ֵֵֵ ֵבלקיחתם ֵמתבטא השוויון

 ערכםֵהכספי.במראם,ֵבגודלםֵוב
ֵפסוקים780ֵֵֵ ֵבשני ֵמופיעה ֵ'ַהָּׂשִעִ֔יר' המילה

ֵפעםֵ ֵכריבוי: ֵנידונה ֵהיא ֵולכן סמוכים,
אחתֵהיאֵמופיעהֵבפסוקֵטֵופעםֵשנייהֵ
היאֵמופיעהֵבפסוקֵיֵבספרֵויקראֵפרקֵ
ֵֶאת ֵ'ְוִהְקִרָּ֤יבֵַאֲהֹרן֙ -טז,ֵבפסוקֵטֵנאמר:
הּוֵַהָּׂשִעִ֔ירֲֵאֶשַ֨רֵָעָלָּ֥הֵָעָלֶ֛יוֵַהגֹוָר֖לֵלה'ְֵוָעָש֖

ֵובפסוקֵיֵנאמר: את:', 'ְוַהָּׂשִעִׁ֗ירֲֵאֶש֩רֵֵַחָטַֽ
ַמד עֳּ ִ֔לֵָיַֽ ָּ֥יֵה'ֵ-ָעָלַ֨הֵָעָלָּ֤יוֵַהגֹוָרלֵַ֙לֲעָזאז  ַחֶ֛יִֵלְפנ 

ָרה'.ֵ ֖לֵַהִמְדָבַֽ ַ֣רֵָעָלִ֑יוְֵלַשַלָּ֥חֵֹאתֶֹ֛וֵַלֲעָזאז  ְלַכפ 
ֵבאֵלאחרֵ ֵ'ַהָּׂשִעִ֔יר' ֵהמילה ֵזהֵשל ריבוי
םֵשכברֵכתבהֵהתורהֵבפסוקיםֵהקודמי
ֵֶאת ֵ'ְוָלַק֖ח ֵשעירים: ֵבשני ַ֣יֵ-שמדובר ְשנ 

ֵֶפַ֖תחֵ ְֵיהָוִ֔ה ַ֣י ִֵלְפנ  ֵֹאָתם֙ ְֵוֶהֱעִמָּ֤יד ַהְּׂשִעיִרִ֑ם
ֵַעל ֵַאֲהֹרֶ֛ן ְֵוָנַתֶ֧ן ד: ֵַהְּׂשִעיִר֖םֵ-ֹאֶָּ֥הלֵמֹוע ַֽ ָּ֥י ְשנ 

ל'ֵ גֹוָרלִֹ֑ותֵגֹוָרָּ֤לֵֶאָחדֵ֙לה'ְֵוגֹוָרָּ֥לֵֶאָח֖דֵַלֲעָזאז ַֽ
ֵשישֵֵ– ֵשלמרות ֵלומדים ֵזו מכפילות
בכלֵזאתֵהםֵֵ–בדלֵביןֵשניֵהשעיריםֵה

 יהיוֵכשרים.ֵ
גםֵהמילהֵכבשֵהמופיעהֵבשניֵפסוקים781ֵֵ

ֵו ֵשניים ֵהוא ֵהןֵֵ-'כבשים' 'ציפורים'
הכללֵשתייםֵ ֵ,'יםֵשנייםמיעוטֵרב'לפֵי

ֵמילתֵ ֵאת ֵגם ֵכתבה ֵשהתורה ומזה
י'תיאורֵהכמותֵ י'אוֵֵ'ְשנ  לומדיםֵֵ'ְשּת 

ֵ ֵשהתורה ֵלהורות יֵשבאה ְֵשִעיר  י ְשנ 
ֵהֵַ ֵֵכיפוריםיֹום ֵשוויםיהיו יֵ, ְשּת 

ֵשוותֵ ֵתהיינה ֵהמצורע ֵשל ַהִצפֹוִרים
ֵ י ֵיהיוֵּוְשנ  ֵהמצורע ֵשל ַהְכָבִשים

 .779שווים

ֵ
ֵה ֵשם שלֵֵבסמיכותֵקרבןמכפילות

ֵעניין, ֵובאותו ֵפסוק ֵאחר ֵפסוק

,ֵ'780עזיםשניֵשעיריֵ'לומדיםֵשגםֵאםֵ

ם' ֵכבשי 781ֵשני ם'ו, ֵציפורי ֵ,782שתי

ֵשווים ֵיהיוֵֵ-ֵאינם ֵכן ֵהם בדיעבד
ֵ ֵמצווהֵֵאלאֵ-כשרים שלכתחילה

פעםֵראשונהֵבויקראֵ סמוכיםֵהיאֵריבויֵ:
ּ֜ןֵֶאת ַהֶכֶַ֣בשֵ-פרקֵידֵפסוקֵיב:ֵ'ְוָלַקַ֨חֵַהֹכה 
ֹלַ֣גֵַהָשִֶ֑מןֵ-ָהֶאָחִׁ֗דְֵוִהְקִרָּ֥יבֵֹאתֶֹ֛וְֵלָאָש֖םְֵוֶאת

ִנָּ֥יףֵֹאָתֶ֛םְֵּתנּוָפ֖הֵ ובפעםֵשנייהְֵוה  ה':ֵ' ֵָּ֥י ִלְפנ 
ֵֶאת ֵ'ְוָשַחַ֣ט ֵיג: ֵפסוק ֵיד ֵפרק -בויקרא

ֵֶאת ִֵיְשַחֶ֧ט ֲֵאֶשַ֨ר ִֵבְְ֠מקֹום ַחָטֶ֛אתֵ-ַהֶכִֶׁ֗בש ַהַֽ
ֵַכְַ֠חָטאתֵ-ְוֶאת ִֵכֶ֡י ֵַהֹקִֶ֑דש ִֵבְמקַֹ֣ום ָהֹעָל֖ה

ֵ ּוא:' ֵהַֽ ָדִש֖ים ֵָקַֽ ֵֹקֶָּ֥דש ִ֔ן ֵַלֹכה  ֵהּוא֙ ֵ-ָהָאָשָּ֥ם
ֵ'ַהֶכִֶׁ֗בש' ֵהמילה ֵשלמרותֵֵמריבוי ִדים ְלמ 

בדיעבד,ֵֵ–שישֵהבדלֵביןֵשניֵהכבשיםֵ
 בכלֵזאתֵיהיוֵכשרים.

ֵבשני782ֵֵֵ ֵהמופיעה ֵַהִצפַֹ֣ור ֵהמילה גם
ֵ ֵריבוי ֵהיא ֵסמוכים ֵ–פסוקים פעםֵ:

ֵ'ְוִצָּו֙הֵ ראשונהֵבויקראֵפרקֵידֵפסוקֵד:
ֵֶאת ְֵוָשַח֖ט ִ֔ן ֵֶאל-ַהֹכה  ֵָהֶאָחִ֑ת -ְכִלי-ַהִצפַֹ֣ור

:'ֵופעםֵשנייהֵבויקראֵיםַמִָּ֥יםֵַחִיֵַֽ-ֶחֶ֖רשֵַעל
ֵֶאת 'ֵ ִֵיַקַ֣חֵ-פרקֵידֵפסוקֵה: ַחָיה֙ ַהִצֹפָּ֤רֵַהַֽ

ְֵוֶאת ְֵוֶאת-ֹאָתִּ֔ה ֵָהֶאֶֶ֛רז ָּ֥ץ ֵַהּתֹוַלַ֖עתֵ-ע  ְשִנָּ֥י
ַחָיִׁ֗הֵ-ְוֶאת ַהִצֹפַ֣רֵַהַֽ ַ֣תֵֵ| ֹזִ֑בְֵוָטַבַ֨לֵאֹוָתּ֜םְֵוא  ָהא 

ים:'ְֵבַדםֵַ֙הִצֹפַ֣רֵַהְשֻחָטִ֔הֵַע֖לֵ ַחִיַֽ ֵ–ַהַמִָּ֥יםֵַהַֽ
ֵ'ַהִצפַֹ֣ור',ֵ ֵהמילה ֵמריבוי ִדים ְֵלמ  ֵכאן גם
הציפוריםֵ שתֵי ֵ–שלמרותֵשישֵהבדלֵביֵן

 בדיעבד,ֵבכלֵזאתֵתהיינהֵכשרות.
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ֵשיהיוֵשווים.
ֵ

ְוָאַמְרָּתֵֵַ֣אתֵהפסוקֵאפשרֵלדרוש-איֵ
ֵ ֵַּתְקִר֖יבּו ֲֵאֶשָּ֥ר ִאֶשִ֔ה ֵָהַֽ ֵֶזֵ֚ה ֵלה'ָלֶהִ֔ם

י ְֵבנ ַֽ ֵַליֹ֖ום-ְכָבִשַ֨ים ְֵשַנִָּ֥ים ְֵתִמיִמֶ֛ם ֵָשָנֶ֧ה

יד ֵָתִמַֽ ֵהדרשותֵֵ-783ֵֵֹעָלָּ֥ה ֵשלוש כמו

מיעוטֵ'ססותֵעלֵהכללֵהמבוהקודמותֵ

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ֵבמדברֵפרקֵכחֵפסוקֵג.783ֵ
למרותֵשבפסוקֵזהֵמופיעותֵגםֵהמילה784ֵֵ

ְכָבִשַ֨יםֵשמשמעותהֵהואֵשניֵכבשיםֵוגםֵ
ְֵשַנִָּ֥יםֵ ֵלֵ–המילה ֵכבשיֵאין דרושֵששני

 צריכיםֵלהיותֵשווים.ֵהתמיד
ומוספיןֵפרקֵאֵֵהרמב'ם785ֵ בהלכותֵתמידיֵן

הלכהֵיאֵאומר:ֵ'...דבריֵקבלהֵהןֵשיהיוֵ
'.ֵמצפוןֵלמזבחֵהיהֵנשחטיןֵכנגדֵהשמש

ֵעלֵ ֵאמות ֵוארבע ֵעשרים ֵשגודלו איזור
ֵלעשריםֵ ֵשחולק ֵאמות ֵוארבע עשרים

ֵשחיטה ֵאיזורי ֵאיזורֵֵוארבעה כשבכל
שחיטהֵהייתהֵטבעתֵלהחזיקֵאתֵהקרבןֵ
ֵזרעים,ֵ ֵבסדר ֵ)המשנה ֵשחיטתו לפני

ֵשני ֵמעשר ֵטוֵמסכת ֵמשנה ֵה ֵפרק ,
ֵגדול ֵכהן ֵשיוחנן ֵשהתקיןֵֵאומרת הוא
ֵעוד ֵאלה. ֵטבעות ֵכהןֵֵשיהיו ֵיוחנן על

ראהֵלעילֵדףֵטֵעמודֵא(.ֵבאיזורֵזהֵֵגדול
ֵקדשי ֵקרבנות ֵאת ֵרקֵ-שחטו קדשים.

ֵהתמיד היהֵמקוםֵשחיטהֵקבועֵֵלכבשי
ֵלהלן: ֵאיור ֵראה ֵזה.  באיזור

ֵשנייםרב ֵֵ,'ים ֵהתמידלכן ֵכבשי ֵשני

שוםֵמזאתֵֵ-784ֵצריכיםֵלהיותֵשווים

ֵ ֵַליֹ֖ום'שמשמעות ֵללמדֵֵ'ְשַנִָּ֥ים נדרש
שניֵלשחוטֵאתֵהיאֵשהוראתֵהתורהֵ
ֵב ֵהתמיד ֵכבשי ֵאור ֵיש ֵ:יוםעוד
ֵהיום ֵֵכשאור ֵמול ֵקרבןכבש

ֵֵ.785התמיד

ֵ
ֵהתמיד ֵהצפוניֵֵכבש ֵבצד ֵנשחט ֵשחר של

ֵמול ֵבמקוםֵשהוא ֵזה ֵשטח ֵשל ֵמערבי
אורֵהשמשֵהבאֵממזרחֵועדייןֵלאֵמגיעֵ

ֵהצלֵהמוטלֵמכותלֵהמזרח.ֵ
שלֵביןֵהערבייםֵנשחטֵבאיזורֵֵכבשֵהתמיד

ֵאורֵ ֵמול ֵשהוא ֵבמקום ֵצפוני המזרחי
השמשֵהבאֵממערבֵועדייןֵלאֵמגיעֵהצלֵ
ֵהכותלֵ ֵ]זהו ֵהמערבי ֵמהכותל המוטל

ֵהקדשיםֵהמערבי ֵקדש ֵהכותלֵֵשל ולא
המערביֵהמוכרֵכיוםֵבשםֵזהֵשהואֵקירֵ

ֵהבית ֵבהר ֵהתומך ֵהעובדהֵעֵ[.אבנים ל
ֵבטבעותֵ ֵנמצא ֵהשחיטה שמקום
ֵאומרֵ ֵהראשונה ֵולא ֵהשנייה שבשורה
ֵהדבר,ֵ ֵטעם ֵאת ֵיודע ֵשאינו רש'י

לאֵבטבעתֵֵ-טבעתֵשנייהֵובלשונו:ֵ'עלֵ
,ֵאלאֵבשנייהֵלהֵהמשוכהֵשאצלֵהמזבח

ֵהבהמהֵ ֵוצואר ֵהשוחט ֵופני ֵצפון, לצד
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בשניֵֵ–ֵשלאֵכמוֵבשניֵכבשיֵהתמידֵ
ֵ ֵשבתהכבשי ֵשל ֵלומדיםֵֵמוספין כן

ֵ.786שוויםמצווהֵלקחתםֵלכתחילהֵש

ֵדףֵסגֵעמודֵא

שאינםֵכשריםֵלמטרתֵֵקרבנותישֵֵ
חיצוניֵֵעדֵשייעשהֵמעשהֵהקרבתם

ֵאינוֵ ֵהשעיר ֵלהקרבה: המכשירם
ֵעדֵ ֵלה' ֵכשעיר ֵלהקרבה מוכשר
ֵמוכשריםֵ ֵוהשלמיםֵלאֵיהיו שיוגרל,

ֵ ֵעד ֵדלתותֵלהקרבה שייפתחו

ֵ.787ֵההיכל

ֵ
ֵֵ ֵזמןֵקרבנותיש ֵבנקודת ֵשרק

ֵכשרים ֵיהיו למטרתֵֵמסויימת
ֵהקרבתם:ֵ

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ֵשמשםֵ ֵצפונית ֵמזרחית ֵלצד באלכסון
ֵדטבעתֵ ֵוטעמא ֵשחרית, ֵבאה השמש
כדיֵשתהאֵ שמעתֵי ואנֵי שנייהֵלאֵידענאֵ,
ֵרגליֵ ֵבה ֵלהאחז ֵמסייעתו הראשונה
ֵהערב ֵבין ֵושל ֵתהפך, ֵשלא יםֵהבהמה,

ֵ ֵהמערב ֵמן ֵבאה ֵעצמוֵֵ-שהחמה מושך
לצדֵמזרחֵבכלֵיכולת,ֵופניוֵלמערבֵדרוםֵ

 באלכסון,ֵשזריחתֵהחמהֵבאהֵמשם'.
הלימודֵהואֵמהפסוקֵבספרֵבמדברֵפרק786ֵֵ

י ְֵשנ ַֽ ֵַהַשָבִ֔ת ֵ'ּוְביֹו֙ם ֵט: ֵפסוק ְכָבִשָּ֥יםֵ-כח
י ֵֹסֶֶ֧לתֵ-ְבנ ַֽ ֵֶעְשֹרִנִׁ֗ים ַ֣י ֵּוְשנ  ְֵּתִמיִמִ֑ם ָשָנ֖ה

ֵ ֵבאהִֵמְנָחֶ֛ה ֵבפסוק ֹו' ְֵוִנְסכַֽ ֵַבֶשֶ֖מן ְבלּוָלָּ֥ה
ֵהמיותרתֵ ֵ'ְשנ י', :ֵ ֵַכמּות ֵתיאור מילת
ֵהמילהֵ ֵתוספת ֵבלעדי ֵגם ֵכי לכאורה,

ְכָבִשָּ֥יםֵהואֵשניים,ֵ-'ְשנ י'ֵהיינוֵמביניםֵש
ֵרב ֵ'מיעוט ֵהכלל ֵשנייםלפי ֵומזהֵים ,'

שניֵהיאֵֵשכתבהֵהתורהֵגםֵאתֵהמילה
ֵהכבשיםֵ ֵשני ֵשלכתחילה ֵללמדנו באה

 צריכיםֵלהיותֵשווים.
ֵרב787ֵֵ ֵ'דאמר ֵהגמרא: ֵאמרֵֵלשון יהודה

ֵקודםֵשנפתחוֵשמואל ֵשלמיםֵששחטן :
ֵשנאמרֵ)ויקראֵֵ-דלתותֵההיכלֵ פסולין,

 ':ֵבגופוֵ'מחוסרֵזמןֵןקרב .1
ֵקרבן .א ֵלפניו ֵלהקריב ֵחובה ֵאם

ֵאחר,
ֵ .ב ֵהאם ֵמֵקרבןגיל ֵשמונהפחות

ֵימים,ֵ
ֵיום .ג ֵנשחטהֵבאותו אוֵֵ,אםֵאמו

ֵיום ֵבאותו ֵנשחט ֵמיֵֵ-ֵהוא על
'ֵסרֵזמןחו'מֵחלֵדיןֵ-חיֵשנשארֵ

ֵ.788עדֵיוםֵהמחר
כלֵעודֵלאֵבבעליםֵ'מחוסרֵזמןֵקרבן .2 :ֵ'

ֵלש ֵלבעלים ֵהקצוב ֵהזמן םֵהסתיים
ֵהֵוטהרת ֵהקרבת ֵ,ומטהרתֵקרבןאין

ֵהזבה ֵהזב, ֵהם: ֵכאלה ,ֵ ֵ-המצורע
ֵהשמינימביאיה ֵביום ֵקורבנם ֵ,ם

ֵ ֵהֵ–והיולדת ֵמביאה ביוםֵקרבנה
ֵלז ֵואחד ֵביוםֵהארבעים ֵאו כר,
ֵהשמוניםֵואחדֵלנקבה.

ֵ

ִ֑דֵ ֵ-פרקֵגֵפסוקֵב(ֵּוְשָח֕טֹוֵֶפַ֖תחֵֹאֶַ֣הלֵמֹוע 
 זמןֵשהואֵנעול'.ֵבזמןֵשהואֵפתוח,ֵולאֵב

ישֵאיסורֵמהתורהֵלשחוט,ֵלכלֵמטרה,788ֵֵ
ֵ–באותוֵיוםֵאתֵאםֵהבהמהֵואתֵוולדהֵ

ולאֵמשנהֵגילוֵ.ֵאיסורֵזהֵנקראֵ'אותוֵ
ואתֵבנו'ֵוהואֵמפורשֵבספרֵויקראֵפרקֵ

ְבנִֹ֔וֵ-ֶשִ֑הֵֹאתַֹ֣וְֵוֶאת-כבֵפסוקֵכח:ֵ'ְֵושֹ֖ורֵאוֵֹ
ֵשיכו ֵאף ֵעל ד'. ֵֶאָחַֽ ְֵביָֹּ֥ום ִֵתְשֲחטּ֖ו לֵֹלָּ֥א

ֵשישֵ ֵהאיסור ֵומשם ֵמהפסוק להשתמע
ֵבאותוֵ איסורֵמוחלטֵבשחיטתֵאבֵובנו
יוםֵאיןֵהדברֵכךֵומותרֵלשחוטֵאתֵהאבֵ

ֵהרמב'ם ֵיום. ֵבאותו ֵהבן בהלכותֵֵואת
ֵ'איסורֵֵשחיטה ֵפסק: ֵיא ֵהלכה ֵיב פרק

ֵבנהֵ ֵשזה ֵבנקבות ֵנוהג ֵבנו ֵואת אותו
ודאי,ֵואםֵנודעֵודאיֵשזהֵהואֵאביוֵאיןֵ
שוחטיןֵשניהןֵביוםֵאחדֵואםֵשחטֵאינוֵ
לוקה,ֵשהדברֵספקֵאםֵנוהגֵבזכריםֵאוֵ
ֵוהבןֵ ֵהאב ֵלשחוט ֵומותר ֵנוהג. אינו
ֵ)ראהֵ ֵאסור' ֵובנה ֵאם ֵורק ֵיום באותו

 .ֵחוליןֵדףֵעחֵבסוףֵעמודֵב(
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ֵהדעותֵ ֵהמצורעֵֵ:לכל ֵהזבה, הזב,
ֵחטאתםֵוהיולדת מחוץֵֵשהקריבו
ֵחייבים.ֵ–לעזרהֵ

ֵ
ֵהמצורעֵ ֵהזבה, ֵהזב, ֵהדעות: לכל

ֵעולותיהםֵוהיולדת אוֵֵשהקריבו
ֵפטורים.ֵ–שלמיהםֵמחוץֵלעזרהֵ

ֵ
ֵוהיולדת ֵהמצורע ֵהזבה, ֵהזב,

ֵאשמםש ֵקרבןֵהקריבו אשםֵֵלשם

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

'ֵבבעליםֵאשםֵשהואֵ'מחוסרֵזמןֵקרבן789ֵ
ֵאשםֵ ֵלשם ֵבמקדש ֵשחטו ֵזאת ובכל
ֵהואֵ ֵהקרבן ֵשם ֵשעדיין ֵלמרות פסול
במקדשֵשלאֵלשםֵ אםֵשחטֵו אבֵל 'אשם'ֵ.
אשם,ֵמידֵשמוֵוסוגוֵמתחלפיםֵל'קרבןֵ
ֵמסויםֵלהקרבתהֵ ֵלהֵזמן ֵשאין ֵ-עולה'

ֵקרבנוֵזהֵכשר.ֵולכןֵיהא
פסח'ֵהואֵֶשהֵָתִמיםֵָזָכרֵֶבןֵָשָנהֵֵ'קרבן790ֵ

ֵל ֵלהישחטֵשהוקדש ֵועתיד ֵפסח' 'קרבן
ֵכנאמרֵ ֵבניסן, ֵבי'ד ֵפסח' ֵ'קרבן לשם
בספרֵשמותֵפרקֵיבֵפסוקֵה:ֵ'ֶשהֵָתִמיםֵ
ֵַהְכָבִשיםֵּוִמןֵ ִֵמן ֵָלֶכם ִֵיְהֶיה ֵָשָנה ֵֶבן ָזָכר

'קרבןֵפסח'ֵזה,ֵאםֵישחטֵָהִעִזיםִֵּתָקחּו'.ֵ
ֵ ֵבניסן ֵבי'ד ֵשלא ֵבשארֵֵ-במקדש אלא

יתחלףֵייעודוֵושמוֵלקרבןֵֵ–ימותֵהשנהֵ
ֵהאםֵ ֵשונות ֵדעות ֵיש ֵאומנם שלמים.
ֵשלמיםֵמחייבתֵשייעקרֵ ֵלקרבן הפיכתו
ממנוֵשםֵ'פסח',ֵכלומר,ֵשהבעליםֵישחטֵ
אותוֵלשםֵשלמים,ֵאוֵאינוֵחייבֵלעשותֵ

לשלמיםֵבשעתֵשח ייהפֵך ומאליֵו יטתוֵכֵן
ֵישֵשאלהֵהאםֵ'בשארֵ ֵוכן שלאֵבפסח,

הקרבתוֵ)זבחיםֵֵימותֵהשנה'ֵזהֵלפניֵזמן
חֵעמודֵב(ֵאוֵאחריֵזמןֵהקרבתוֵ)פסחיםֵ

ֵעֵעמודֵב(.ֵ
הפסחֵֵנביאֵשתיֵפסיקותֵעלֵהאופןֵבוֵקרבן

ֵכקרבןֵֵ–הנשחטֵשלאֵבפסחֵ יהאֵכשר
ֵשלמים.

בהלכותֵפסוליֵהמוקדשיןֵפרקֵֵהרמב'ם .א
חסדאֵורבֵֵטוֵהלכהֵיאֵפוסקֵכדעתֵרב

דימי,ֵבדףֵזה,ֵהסובריםֵשישֵלעקורֵשםֵ
הפסחֵבשעתֵהשחיטהֵ)רבֵדימיֵמוסיףֵ

ֵפטורים.ֵ–מחוץֵלעזרהֵ
ֵ
ֵֵרב ֵטובי ֵבר ֵשחלקיה ,ֵהזבאומר

ֵשהקריבוֵ ֵוהיולדת ֵהמצורע הזבה,
ֵקרבן ֵלעזרה ֵלשםֵֵאשםֵמחוץ שלא

ֵ.789חייביםֵ–קרבןֵאשםֵ
ֵ
ֵבמקדשֵפסחֵקרבןֵ שלאֵֵשנשחט

ֵֵ-ֵבפסח ֵהשנה ֵימות ֵבשאר ֵ–אלא

ייעודֵו שלמיםושמֵומתחלֵף ֵ.790לקרבֵן

שהעקירהֵבזמןֵהשחיטהֵצריכהֵלהיותֵ
ֵבמחשבתֵ ֵששחטו ֵ'הפסח במקדש(:
שינויֵהשם,ֵביןֵששינהֵשמוֵלשםֵזבחֵ

ֵפ ֵחולין ֵלשם ֵששינהו ֵבין סולֵאחר
ֵלה',ֵ ֵהוא ֵפסח ֵזבח ֵואמרתם שנאמר
ֵבזמנוֵ ֵששחטו ֵאמורים ֵדברים במה
ֵאפילוֵ ֵבניסן ֵעשר ֵארבעה ֵיום שהוא
ֵהשםֵ ֵשינוי ֵבמחשבת ֵבשחרית שחטו
ֵבזמנוֵ ֵשלא ֵשחטו ֵאם ֵאבל פסול,
ֵשלאֵלשםֵ ֵכשר, במחשבהֵשלאֵלשמו
בעליוֵנעשהֵכמיֵשאיןֵלוֵבעליםֵבזמנוֵ

 ופסול'.ֵ
ֵהתוספותֵבפסחיםֵדףֵסדֵעמודֵאֵבד'ה .ב

ֵכדעתֵ ֵפוסקים ֵלשמו....' ֵשלא 'טעמא
ֵולאֵדורשיםֵעקירתֵשם,ֵ רביןֵבדףֵזה,

פסח'ֵזהֵיחליףֵאתֵייעודוֵֵכלומר,ֵ'קרבן
ֵשלמיםֵכשרֵ ֵלקרבן ֵאםֵֵ-ושמו אפילו

יישחטֵלשםֵפסחֵשלאֵבפסח:ֵ'...וגריסֵ
ר'תֵהכיֵלשמוֵאמאיֵפטורֵשלמיםֵלשםֵ
פסחֵקשחיטֵש'מֵבעיֵעקירהֵפירושֵדאיֵ

עקירהֵאפילוֵשחטֵלשמוֵכשרֵֵלאֵבעי
ֵמכשירֵ ֵדהא ֵכשר ֵפסח ֵלשם דשלמים
ֵיהושעֵשוחטֵאחריםֵלשמו'.ֵ לעילֵרבי
ֵהקרבןֵ ֵשם ֵבו ֵשונה, ֵאחר, ֵמקרה יש

לשםֵקרבןֵאחר:ֵמתחלףֵשיועדֵלקרבןֵ
ֵלשמוֵ ֵשלא ֵזמנו ֵקודם ֵאשם 'השוחט
ֵ)החזו'אֵ ֵעולה ֵבתורת ֵכשר הריהו
ֵהכללֵ ֵעל ֵה, ֵסימן ֵלקוטים בקדשים

ֵתמורה ֵ'מֹותרֵֵבמסכת ֵא ֵעמוד ֵכ דף
 אשםֵקרבֵעולה'(.
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ֵדףֵסגֵעמודֵב

ֵלעזרהֵ ֵמחוץ ֵלשחוט ֵקרבנותֵאסור
ֵהמזבחקדשש ֵעל ֵלעלות העושהֵֵ,ו

ֵכרת ֵחייב ֵבמזיד ֵזאת ֵחייבֵ, בשוגג
ֵֵ,חטאת ֵלמלקות ֵבו ֵֶשִהְתרּו –ומי

ֵ.791לוקה

ֵ
פתחֵאלֵֵלבואֵראויהשעירֵהמשתלחֵֵ

ֵהמקדש ֵֵכיֵבית ֵמיועד להגרלהֵהוא
ו ֵ,עלֵהמזבחֵלה'לעלותֵכדֵיֵלאולוידוֵי

ֵ ֵאת ֵשחט ֵאם ֵהמשתלחֵלכן השעיר
ֵ.פטורֵ–מחוץֵלעזרהֵ

ֵ

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ֵכל791ֵֵֵ ֵשל ֵהמקדש ֵבבית ֵההקרבה חובת
ֵהנקראיםֵ ֵהם =(ֵ ֵכולם ֵהקרבנות סוגי
ֵבספרֵ ֵבמפורש ֵנאמרה ֵמזבח'( 'קדשי

יד:ֵ'ִהָשֶמרְֵלָךִֵ֔-דבריםֵפרקֵיבֵפסוקיםֵיג
ן ה:ֵ-ַּתֲעֶל֖הֵֹעֹלֶתִ֑יָךְֵבָכל-ֶפַֽ ָמקֹ֖וםֲֵאֶשָּ֥רִֵּתְרֶאַֽ

ִֵאם ֲֵאֶשרבֵַ-ִכַ֣י ְֵבַאַחַ֣דֵ-ָמקִֹ֞ום ֵה' ִיְבַחָּ֤ר
ְשָבֶטִ֔יָךֵָש֖םֵַּתֲעֶלַ֣הֵֹעֹלֶתִ֑יָךְֵוָשַ֣םֵַּתֲעֶשִ֔הֵֹכֶ֛לֵ
ֵשלֵ ֵההקרבה ֵאיסור ָך'. ְֵמַצֶּוַֽ ֵָאֹנִכ֖י ֲאֶשָּ֥ר

מזבחֵמחוץֵלעזרהֵנאמרֵבמפורשֵ-קדשי
ֵח ֵפסוקים ֵיז ֵפרק ֵויקרא ט:ֵ-בספר

ַ֣ית ִֵמב  ִֵאיש֙ ִֵאָּ֥יש ֵֹּתאַמִ֔ר ֶהַ֣ם ִ֔לֵֵ'ַוֲאל  ִיְשָרא 
ֲֵאֶשר-ּוִמן ֖ר ֲֵאֶשר-ַהג  ְֵבתֹוָכִ֑ם ַיֲעֶלָּ֥הֵ-ָיגַּ֣ור

ֵאוֵֹ ַבח:-ֹעָל֖ה ֵֹלַ֣אֵ-ְוֶאלֵָזַֽ ד֙ ֵמֹוע  ֵֹאֶָּ֤הל ֶפַּ֜תח
ֵָהִאָּ֥ישֵ ְֵוִנְכַרֶ֛ת ֵלה' ֵֹא֖תֹו ֵַלֲעשָֹּ֥ות ְיִביֶאִ֔נּו
יו:'.ֵמכאןֵשכלֵהמקריבֵקרבן ַעָמַֽ ֵַההּ֖ואֵמ 

תֵעשהֵשלֵמחוץֵלעזרהֵגםֵמבטלֵמצוו
ֲֵאֶשָּ֥רֵ ְֵוָשַ֣םֵַּתֲעֶשִ֔הֵֹכֶ֛ל ֵַּתֲעֶלַ֣הֵֹעֹלֶתִ֑יָך 'ָש֖ם

ָך'ֵ וגםֵעוברֵעלֵלאֵתעשהֵשלֵֵ-ָאֹנִכ֖יְֵמַצֶּוַֽ
ן ֵֶפַֽ ְֵלָךִ֔ ְֵבָכל-'ִהָשֶמר ֵֹעֹלֶתִ֑יָך ָמקֹ֖וםֵ-ַּתֲעֶל֖ה

ה'ֵ)המילהִֵהָשֶמרֵמורהֵעלֵ'לאֵ ֲאֶשָּ֥רִֵּתְרֶאַֽ
ֵתעשה'ֵכמוֵהמיליםֵ'פן'ֵו'אל'(.ֵ

ֵמהו792ֵֵֵ ֵכתבנו ֵא ֵעמוד ֵסג ֵבדף לעיל
ֵ'.ֵ'מחוסרֵזמן

ֵהכיפורים793ֵֵֵ ֵביום ֵהאם ֵששחיטת בין
הייתהֵבאיסורֵוביןֵשנשחטהֵכדיֵלהצילֵ
ֵלשחוט,ֵ ֵמהתורה ֵאיסור ֵיש ֵאדם. חיי

ֵלהיותֵ ֵשהוקדש -לשעירֵשעיר

ֵזמן ֵ'מחוסר ֵכשהוא או792ֵֵֵ'המשתלח
ֵמום ֵבוֵֵפסולֵ–ֵבעל ֵשנאמר משום

ֵ.לה'

ֵדףֵסדֵעמודֵא

ֵֵ ֵישראל ֵמסורתבארץ תֵידחישֵיש
ֵ ֵמהצוק ֵהמשתלח היאֵהשעיר

ֵולכןכשחיטתו ,ֵֵ ֵאת ֵאימואםֵשחטו

ֵה ֵֵ-793ֵֵכיפוריםביום ֵהיום בוֵשהוא
ֵ ֵלהשתלח ֵהזה ֵהשעיר ֵגורל ֵ-עלה

ֵ ֵלעזאזל ֵאותו ֵלשלח משוםֵאסור

ֵֵ.794'שהואֵ'מחוסרֵזמן

ֵ–באותוֵיוםֵאתֵאםֵהבהמהֵואתֵוולדהֵ
ולאֵמשנהֵגילוֵ.ֵאיסורֵזהֵנקראֵ'אותוֵ

רקֵואתֵבנו'ֵוהואֵמפורשֵבספרֵויקראֵפ
ְבנִֹ֔וֵ-ֶשִ֑הֵֹאתַֹ֣וְֵוֶאת-כבֵפסוקֵכח:ֵ'ְֵושֹ֖ורֵאוֵֹ

ֵשיכולֵ ֵאף ֵעל ד'. ֵֶאָחַֽ ְֵביָֹּ֥ום ִֵתְשֲחטּ֖ו ֹלָּ֥א
ֵשישֵ ֵהאיסור ֵומשם ֵמהפסוק להשתמע
ֵבאותוֵ איסורֵמוחלטֵבשחיטתֵאבֵובנו
יוםֵאיןֵהדברֵכךֵומותרֵלשחוטֵאתֵהאבֵ

ֵהרמב'ם ֵיום. ֵבאותו ֵהבן בהלכותֵֵואת
ֵ'איסורֵֵשחיטה ֵפסק: ֵיא ֵהלכה ֵיב פרק

ֵבנהֵ ֵשזה ֵבנקבות ֵנוהג ֵבנו ֵואת אותו
ודאי,ֵואםֵנודעֵודאיֵשזהֵהואֵאביוֵאיןֵ
שוחטיןֵשניהןֵביוםֵאחדֵואםֵשחטֵאינוֵ
לוקה,ֵשהדברֵספקֵאםֵנוהגֵבזכריםֵאוֵ
ֵוהבןֵ ֵהאב ֵלשחוט ֵומותר ֵנוהג. אינו
ֵ)ראהֵ ֵאסור' ֵובנה ֵאם ֵורק ֵיום באותו

ֵ.חוליןֵדףֵעחֵבסוףֵעמודֵב(
ֵ'אותו794ֵֵֵ ֵאיסור ֵעל ֵעברו ֵאימו בשחיטת

ֵ ֵבנו' ֵביוםֵֵ-ואת ֵנשחטה ם ֵשָהא  מפני
השעירֵלהשתלח,ֵהכיפוריםֵבוֵעלהֵגורלֵ

ֵשילוחוֵ ֵכי ֵלהשתלח ֵפסול והשעיר
ֵשחיטתֵ ֵביום ֵכשחיטתו ֵהוא לעזאזל
ֵשחיטתֵ ֵאיסור ֵעל ֵיעברו ֵובכך אימו,

 'אותוֵואתֵבנו'.ֵ
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ֵ
ֵהשעירֵֵ ֵמת ֵההגרלה ֵלאחר אם

עלֵזוגֵשעיריםֵשובֵמגריליםֵֵ,לעזאזל

ֵשעירים795ֵחדש ֵשני ֵיש ֵזה ֵבמצב .
אחדֵיהאֵלעבודתֵהיוםֵוהשניֵ:ֵהלה'

ֵויצאֵלחולין,ֵעדֵשיפולֵבוֵמוםִיְרֶעהֵ
ר ֵעולתֵֵ-ִֵיָמכ  ֵיקנו ֵמכירתו ובכספי

ֵ.796'המזבח-ַקִיץ'לנדבהֵ

ֵ
ֵהאמוראיםֵרב ֵיוחנןֵנחלקו מיֵֵורבי

ֵ ֵהשעירים ֵשני 797ֵשנשארוֵלה'מבין
ֵ ֵלה', ֵשיהיה ֵוהוא ֵנחלקו האםֵכן

בשעתֵמותוֵשלֵהשעירֵלעזאזלֵנדחהֵ

ֵזוגו ,798ֵלאֵאוֵמלהיותֵשעירֵלה'ֵבן

ֵֵוכלהלן:

799ֵ,לאֵנדחיםבעליֵחייםֵֵ:לשיטתֵרב .א

בןֵהזוגֵשלֵהשעירֵהמתֵהואֵזהֵֵ:ולכן
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ַמד795ֵֵ עֳּ ֵָיַֽ ֵ'ְוַהָּׂשִעִׁ֗-מהמילים ֵבפסוק: ירֵַחֶ֛י
ַמד עֳּ ֵָיַֽ ִ֔ל ֵַלֲעָזאז  ֵַהגֹוָרל֙ ֵָעָלָּ֤יו ֵָעָלַ֨ה ַחֶ֛יֵ-ֲאֶשר֩

֖לֵ ֵַלֲעָזאז  ֵֹאתֶֹ֛ו ְֵלַשַלָּ֥ח ֵָעָלִ֑יו ַ֣ר ְֵלַכפ  ֵה' ָּ֥י ִלְפנ 
ֵטזֵ ֵפרק ֵויקרא ֵבספר ֵ)נאמר ָרה' ַהִמְדָבַֽ

ֵ ֵי( ֵשעירֵֵ-פסוק ֵלהיות ֵשחייב לומדים
לעזאזלֵבחייםֵלדעתֵרביֵיהודהֵעדֵשעתֵ

רביֵשמעוןֵעדֵמתןֵדמוֵשלֵחבירוֵולדעתֵ
 .ֵשעתֵוידויֵדברים

ֵהמזבח796ֵֵ ֵשהיוֵ'קיץ ֵהנדבה ֵעולות ֵהן '
ֵהמזבח ֵעל ֵכלֵֵמוקרבים ֵהקרבת בגמר

ֵיוםֵ ֵאותו ֵשל ֵוהנדבה ֵהחובה קרבנות
ֵקרבן ֵמוקרב ֵלא ֵבלילה ֵביום, ֵ)ורק

ֵשלֵהמילהֵכלשהו(.ֵמשמעותהֵהמקורית
'קיץ'ֵבלשוןֵהמקראֵ)ואחרֵכךֵגםֵבלשוןֵ
ֵזהוֵ ֵוכן ֵבשלים', ֵקיץ ֵ'פירות ֵהוא חז'ל(
כינוייםֵשלֵפירותֵהקיץֵהמוגשיםֵכקינוחֵ
ֵכאןֵ ֵנאמר ֵהמזבח' ֵ'קיץ ֵהסעודה. בגמר
בהשאלהֵלעולותֵהנדבהֵשהיוֵמוקרביםֵ
ֵקרבנותֵ ֵכל ֵהקרבת ֵבגמר ֵהמזבח על
ֵלקוחהֵ ֵ'קיץ' ֵהמילה ֵוהנדבה. החובה

ֵשמו ֵבספר ֵטזֵֵאלמהמקרא: ֵפרק ב
ֵו ֵא ְֵמַע֙טֵ-פסוקים ֵָעַבָּ֤ר ֵ'ְוָדִוִׁ֗ד ֵכתוב: ב

ֵ ֵעדֵֵלה'ֵקרבןשיעלה ֵירעה והשני
ֵ.ֵשיסתאב

ֵ .ב ֵיוחנןֵרבילשיטת :ֵ ֵחיים כןֵבעלי
החדשֵהואֵהשניֵמהזוגֵנדחים,ֵולכן:ֵ
ֵקרבן ֵעדֵֵלה'ֵשיעלה ֵירעה והראשון

ֵגםֵֵ.שיסתאב ֵמובאת ֵזו מחלוקתם
 בטבלהֵלהלן:

  

ְֵמִפי ֵַנַָּ֥ער ִֵציָבֶ֛א ָּ֥ה ְֵוִהנ  ָהֹרִ֔אש ֹבֶ֖שתֵ-מ ַֽ
יֶה֩םֵ ֵַוֲעל  ֲֵחֻבִשִׁ֗ים ֲֵחֹמִרּ֜ים ְֵוֶצֶַ֨מד ִלְקָראתִֹ֑ו
ֵַקִ֖יץֵ ָָּ֥אה ֵּומ  ִֵצמּוִקֶ֛ים ָאֶ֧ה ֵּומ  ֵֶלֶּ֜חם ָמאַתִַ֨ים

ִין: ֶָּ֥בלֵָיַֽ ֶַ֣להֵ-ִציָב֖אֵָמה-ַהֶמֶֶ֛לְךֵֶאלַוֹיֶ֧אֶמרְֵֵונ  א 
ית ְֵלב  ֵַהֲחמֹוִרַ֨ים ִֵצְ֠יָבא ֵַוֹיַ֣אֶמר ַהֶמֶּ֜לְךֵ-ָלְִ֑ך

ֵֶלֱאכַֹ֣ולֵ ְֵוַהַקִ֙יץ֙ ְֵוַהֶלֶָּ֤חם ֵ)ולהלחם( ִלְרֹכִׁ֗ב
ר:'ֵוכןֵ ֖ףֵַבִמְדָבַֽ ַהְנָעִרִ֔יםְֵוַהַיִ֕יןִֵלְשּתָֹּ֥ותֵַהָיע 
בספרֵעמוסֵפרקֵחֵפסוקֵאֵכתוב:ֵ'ֵֹכָּ֥הֵ

ִיץ'.ִהְרַא֖ ֖הְֵכלָּּ֥ובֵָקַֽ  ִניֲֵאֹדָנַ֣יְֵיהִוִ֑הְֵוִהנ 
ֵהשעיר797ֵֵֵ ֵמות ֵלאחר ֵלה' ֵבגורלם שעלה

ֵכמובאֵ ֵבגורל. ֵשעלה ֵהראשון לעזאזל
 לעיל.ֵ

ֵהיאֵעקרונית798ֵֵ ֵהדיחוי המחלוקתֵלעניין
ֵהשאלה:ֵ ֵעל ֵועומדת ֵהקדשים לכלל
ֵשנפסלהֵ ֵוכשרים, ֵראויים קדשים

והוכשרוֵֵכשרותם וחזרֵו מסיבהֵכלשהיאֵ,
ֵ ֵראויים ֵקדשים ֵהםֵֵ–להיות האם

ֵבזמןֵ ֵרק ֵפסולים ֵאו ֵלעולמים נפסלים
 ַהַפְסלּות.

באיסורים,799ֵֵ במקורותֵישֵגםֵשאלתֵדיחוֵי
 במצוות,ֵובשיעורים.
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 ורביֵיוחנןֵבשעירֵהשניֵמחלוקתֵרב

מהזוגֵ
ֵהשני

ֵמהזוג
ֵהראשוןֵ ֵ

ִֵיְרֶעה
יְֻקַרבֵכיֵבעליֵחייםֵ

800ֵאינםֵנדחים
ֵלרב

ֵיְֻקַרב
ִיְרֶעהֵכיֵבעליֵחייםֵ

ֵנדחים
ֵלר'ֵ
ֵיוחנן

ֵ

ֵדףֵסדֵעמודֵבֵֵ

ֵאתֵמחלוקתֵרב ֵלהבין ורביֵֵבנסיון
ֵמובאתֵמחלוקתֵדומה,ֵֵיוחנן )לעיל(

ֵיהודה ֵבהֵנשאר801ֵביןֵחכמיםֵלרבי ,
ומגריליםֵשובֵֵ-שעירֵמהזוגֵהראשוןֵ

ֵשבזוגֵֵ.עלֵזוגֵשני ֵיהודהֵהשני לרבי
ֵ ֵהשניֵֵ–הראשון ֵמהזוג ֵוהשני ימות,

ֵלחכמיםֵהשניֵֵהואֵשיהאֵקרבן לה'.
ֵלה'ֵ ֵקרבן ֵשיהא ֵהוא ֵהראשון שבזוג
ֵוהשניֵשבזוגֵהשניֵירעהֵעדֵשיסתאב.

ֵדףֵסהֵעמודֵא

ֵאבדהֵ ֵיחיד ֵשל ֵחטאת ֵבהמת ֵאם
ֵאחרת ֵלקח והתכפרֵֵובמקומה

ֵהראשונהֵ ֵנמצאה ֵכך ֵואחר ָבַאֶחֶרת,
אםֵֵ–)המיותרתֵ( וכֵן הראשונהֵתמותֵ.

ֵלקרבןֵ ֵכבשה ֵאו ֵשעירה הוקדשה
ֵלפניֵ ֵהתכפרו ֵלא ֵבעליה ֵאך חטאת

ֵהגיעהֵלגילֵשנהֵדינהֵשתמות.ֵ
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ֵרב800ֵֵ ֵלדעת ֵאם ֵלשאול: ֵאפשר ֵלכאורה
חייםֵאינםֵנדחיםֵמדועֵלאֵאמרֵרבֵ בעלֵי
ֵמביןֵ ֵשרוצים ֵאיזה ֵלהקריב שאפשר
השניים?ֵאלאֵשרבֵסוברֵכרביֵיוסיֵ)ראהֵ

ֵובֹנֶפְך רֵשם(ֵ-לעילֵדףֵסבֵעמודֵב, ֶאְסּת 
ֵאומרֵ ֵאינו ֵולכן ֵ'מצוהֵבראשון', שאמר

ֵ
ֵ
ֵ

ֵאבדה ֵציבור ֵשל ֵחטאת ֵבהמת ֵאם
ֵ ֵהציבור ֵחטאתֵונתכפרו בבהמת

ֵ-,ֵואחרֵכךֵנמצאהֵזוֵשאבדהֵאחרת
ֵונמצאה,ֵ ֵשאבדה ֵזו ֵאת ֵממיתין אין
ֵלהֵ ֵנותנים ֵאלא ֵיחיד, ֵבחטאת כמו

ֵמום ֵבה ֵשיפול ֵעד ֵתימכר,ֵלרעות ,
.ֵוהכסףֵילךֵלקופתֵנדבהֵשלֵהציבור
ֵא ֵהקריבו ֵלא ֵאם ֵלמות ֵדינה תֵוכן

ֵהחטאתֵלפניֵהגיעהֵלגילֵשנה.ֵ
ֵ
ֵבמשנהֵ ֵמחלוקות במחלוקתֵֵ:שתי

יןֵ ֵֶשא  ֵאומרים ֵחכמים הראשונה
ָתה-ִצבּור-ַחַטאת וַרִביְֵיהּוָדהֵֵמיותרתֵמ 

ֵ ר ֵואֹומ  המחלוקתֵֵָּתמּות:ֵ–חולק
דבריֵהשנייהֵמובאתֵ לפֵי בטבלהֵלהלֵן

המשנה:ֵ'ְֵועֹודֵָאַמרֵַרִביְֵיהּוָדה:ִֵנְשַפְךֵ
ַח,ֵ תֵַהִמְשַּתל  ֵמ  ַח. ֵָימּותֵַהִמְשַּתל  ַהָדם,

ְךֵַהָדם '.ִיָשפ 

ֵמביןֵ ֵשרוצים ֵאיזה ֵלהקריב שאפשר
ֵהשניים.

ֵמשנתנו:801ֵֵֵ ֵדברי ֵהוא ֵהמחלוקת בסיס
ָאַמרֵַרִביְֵיהּוָדה:ִֵנְשַפְךֵַהָדם,ֵָימּותֵֵ'ְועֹוד

ְךֵַהָדם ַח,ִֵיָשפ  תֵַהִמְשַּתל  ַח.ֵמ  ֵֵ'.ַהִמְשַּתל 
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ֵ

ֵמחלוקתֵחכמיםֵור׳ֵיהודהֵבמשנה:

ֵהשעירֵהשני
ֵמהזוגֵהשני

ֵהשעירֵהשניֵ
ֵמהזוגֵהראשון

ֵ

ִֵיְרֶעה
ת,ֵֶזהֵ םֵמ  יְֻקַרב,ֵכיִֵאםֵֶשלֵש 
םִֵיְתַקי םֵ ֶשָעָלהֵָעָליוֵַהגֹוָרלֵַלש 

ֵַּתְחָּתיו
ֵלחכמים

ֵיְֻקַרב
נדחהֵָימּות,ֵכיֵכשנשפךֵהדםֵ

802ֵהשעירֵהמשתלחֵהראשון
ֵלר׳ֵיהודה

ֵיהודהֵ ֵרבי ֵֵלדעת שמשעהֵלמרות
נתמלאהֵ שעלהֵבגורלֵהשעירֵלעזאזל

ֵלהמשיךֵ ֵעיכוב ֵואין ֵמצוותו כל

ֵהיום ֵהשעיר803ֵבעבודות ֵשאם ֵהרי ,
המשתלחֵימותֵלפניֵגמרֵההזאות,ֵישֵ
ֵ ֵהנשאר ֵההזאות ֵדם ֵאת ֵ-לשפוך

ֵ ַמדמשום עֳּ ֵָיַֽ ֵבפסוק י-שכתוב ֵ-804ֵֵַחֶ֛

ֵהמיועדֵ ֵהשעיר ֵכאשר ֵרק ומכאן:
ֵ ֵחי ֵלעזאזל ההזאותֵֵ-להשתלח

ֵ.מכפרות
ֵ
ֵשמעוןֵ ֵרבי ֵהמיועדֵֵלדעת השעיר

ֵעדֵ להשתלחֵלעזאזלֵחייבֵלהיותֵחי
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802ֵֵֵ ֵמיותרת ֵשעירֵֵ–כחטאת ֵאותו וזהו
ֵֵשחכמיםֵאמרוֵשירעה.

ֵושליחתו803ֵֵֵ ֵהמשתלח ֵהשעיר ֵעל הוידוי
 לעזאזלֵלאֵמעכביםֵאתֵהמשךֵהעבודה.

ִ֔ל804ֵֵ 'ְוַהָּׂשִעִׁ֗ירֲֵאֶשרֵָ֩עָלַ֨הֵָעָלָּ֤יוֵַהגֹוָרלֵַ֙לֲעָזאז 
ַמד עֳּ ְֵלַשַלָּ֥חֵֹאתֶֹ֛וֵ-ָיַֽ ֵָעָלִ֑יו ַ֣ר ְֵלַכפ  ֵה' ָּ֥י ִֵלְפנ  ַחֶ֛י

ֵ)בספרֵויקראֵפרקֵטזֵ ָרה' ֵַהִמְדָבַֽ ֖ל ַלֲעָזאז 
 פסוקֵי(.

ֵהל805ֵֵ ֵפי ֵרביֵעל ֵשל ֵהמדרש ֵבבית ימוד
ַמדֵינאי עֳּ ַחֶ֛יֵשבפסוק:ֵ-שלמדוֵמהמיליםֵָיַֽ

ִ֔לֵ ֵַלֲעָזאז  ֵַהגֹוָרל֙ ֵָעָלָּ֤יו ֵָעָלַ֨ה ֲֵאֶש֩ר 'ְוַהָּׂשִעִׁ֗יר
ַמד עֳּ ְֵלַשַלָּ֥חֵֹאתֶֹ֛וֵ-ָיַֽ ֵָעָלִ֑יו ַ֣ר ְֵלַכפ  ֵה' ָּ֥י ִֵלְפנ  ַחֶ֛י

ֵ.805שעתֵהוידוי

ֵדףֵסהֵעמודֵב

ְֵבָחְדשִ֔וֵֹ'מיליםֵריבויֵבלימודֵמ ֵ'ֹחֶ֙דש֙
ֵ ִֵיְהֶיַ֨הֵ'שבפסוק: ֵַהִהי֩ן ֲֵחִצַ֣י יֶהִׁ֗ם ְוִנְסכ 

ַלָפּ֜רֵּוְשִליִשֶ֧תֵַהִהַ֣יןֵָלַאִִׁ֗ילֵּוְרִביִעָּ֥תֵַהִהֶ֛יןֵ
ְֵבָחְדשִֹ֔וֵ ֵֹחֶ֙דש֙ ֵֹעַלָּ֥ת ֵֹזַ֣את ֵָיִִ֑ין ַלֶכֶ֖בש

ה ֖יֵַהָשָנַֽ )במדברֵפרקֵכחֵפסוקֵֵ'ְלָחְדש 
שישֵלחדשֵאתֵֵיאשיהֵרבילומדֵ,ֵיד(

ֵֵהתמידֵקרבנות ֵידיוהמוספים ֵעל

ֵהחדשה ֵהתרומה ֵמכספי ֵ,806קנייתם

)ויקראֵפרקֵטזֵפסוקֵי(ֵ ָרהֵ' ֖לֵַהִמְדָבַֽ ַלֲעָזאז 
ֵלהיותֵשעירֵֵ- ֵחייב ֵיהודה ֵרבי שלדעת

ֵשלֵ ֵדמו ֵמתן ֵשעת ֵעד ֵבחיים לעזאזל
ֵלהיותֵ ֵחייב ֵשמעון ֵרבי ֵלדעת חבירו,

ֵשעירֵלעזאזלֵבחייםֵעדֵשעתֵהוידוי.
ֵכשביתֵֵבראשֵחודשֵניסן806ֵ שלֵכלֵשנה,

ֵתרומתֵ ֵאת ֵחידשו ֵקיים, ֵהיה המקדש
ֵהשקל ֵמחצית ֵמכספי שנאספוֵֵהלשכה

ֵראשֵ ֵמתחילת ֵישראל ֵבעם ֵָזָכר מכל
ֵאדר ֵשקליםֵחודש ֵשנה. אלהֵֵבאותה

שימשוֵלצורךֵקנייתֵקרבנותֵציבורֵכמוֵ
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ֵלשנהֵ ֵמשנה ֵלהעביר ֵאפשר ֵאי ולכן
,ֵכמוֵגםֵלאֵכיפוריםהחטאותֵשלֵיוםֵ

ֵֵ.כיפוריםאתֵשעירֵהחטאתֵשלֵיוםֵה
ֵ

להקריבֵאתֵֵמצווהֵמראשֵחדשֵניסןֵ
ֵהתרומהֵ ֵמכספי ֵהצבור קרבנות

ֵלאֵהחדשה ֵכלשהי ֵמסיבה ֵאם ֵאך ,
ֵהשקל ֵמחצית ֵכספי החדשיםֵֵהגיעו

ֵמקריביםֵמהתרומהֵהישנה.ֵֵ-ללשכהֵ
ֵ

ֵֵ ֵששעיר ֵאמר ֵיהודה שהופרשֵרבי
ֵה ֵביום ֵהוקרבֵֵכיפוריםלהקרבה ולא

ֵהבאה ֵבשנה ֵיוקרב ֵלא דינוֵו807ֵֵבו,

808ֵלמות העלתהֵאחתֵהאפשרויותֵש.
כנימוקֵלדעתֵרביֵיהודהֵהיאֵהגמראֵ

שבשנהֵֵ,חטאתֵששעירֵזהֵהואֵקרבן

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

,ֵשתיֵ,ֵהמוספים,ֵהעומרקרבנותֵהתמיד
ֵנותניםֵהלחם ֵ)כיום ֵועוד. ֵהפנים ֵלחם ,

ֶכרֵלמחצי תֵהשקל'ֵלאחרֵתפילתֵמנחהֵ'ז 
ֵלאחרֵ ֵפורים ֵבליל ֵאו ֵאסתר בתענית

כסףֵזהֵנתרםֵלענייםֵֵ–קריאתֵהמגילהֵ
ולצרכיֵעםֵישראל(.ֵאתֵהבאתֵהקרבנותֵ
ֵהחדשהֵ ֵמהתרומה ֵהשנה ֵכל במשך
דווקאֵמראשֵחודשֵניסןֵולאֵמזמןֵאחרֵ
לומדיםֵבגזירהֵשווה:ֵנאמרֵבפסוקֵלעילֵ

הֵ)במדברֵפרקֵכח ֖יֵַהָשָנַֽ פסוקֵיד(,ְֵֵלָחְדש 
ֵניסןֵ ֵחודש ֵלגבי ֵמפורשות, ֵנאמר, וגם
ֵב(,ֵ ֵפסוק ֵיב ֵפרק ֵ)שמות ה ֵַהָשָנַֽ ֖י ְלָחְדש 
ֵחודשֵ ֵשבספרֵשמותֵזהו ֵכמו ולומדים:
ֵניסן.ֵ ֵחודש ֵזהו ֵבמדבר ֵבספר ֵאף ניסן

שימשוֵלטיפולֵֵ)שקליםֵשנותרוֵבלשכה
ֵהעיר,ֵ ֵלתשתיות באמתֵהמיםֵשבעזרה,

ֵ ֵהתמידייםֵבשמירה ֵכבשי ֵועוד. עליה
ֵשעברהֵֵהנותרים ֵהשנה ֵבכספי ושנקנו

מום,ֵ בהֵן אףֵשאיֵן נפדיםֵויוצאיםֵלחוליֵן
ֵהפדיון ֵכסף ֵלתרומהֵֵואת מעבירים
ֵ'(.ֵהישנהֵל'קיץֵהמזבח

שעירֵֵאומנםֵהגמראֵמדברתֵעלֵפרֵאו807ֵ
ולאֵֵ-ֵשהופרשוֵלהקרבהֵביוםֵהכיפורים

ֵקייםֵ ֵלא ֵשנתו' ֵ'עברה ֵדין ֵאך הוקרבו,

לכןֵהואֵוֵ,הבאהֵודאיֵימלאוֵלוֵשנה
ֵ ֵיהא ֵכחטאתֵאז ֵבהקרבה אסור

ֵ.809שעברהֵשנתה
ֵ

ֵ ֵנחלקו ֵהשנהֵמהובגמרא ֵאורך
ֵשעברהֵ ֵחטאת ֵעבור שמחשבים

הגמראֵמביאהֵֵ.שנתה ברייתאֵאגבֵכךֵ,
ֵֵהדנה ֵבשאלה ְֵתִמיָמה֒'מהי ֵ'ָשָנַ֣ה

ֵבתורה ֵ'שנתֵֵֵ:810שנאמרה ֵהיא האם
ֵֵ.'ֵאוֵ'שנתֵלבנה'חמה

ֵ
ֵ ְֵתִמיָמהֵֵ֒המחלוקתלהבנת ֵָשָנַ֣ה ֵמהי
מספרֵעקרונותֵאֵבעמודיםֵהבאיםֵנבי

ֵהעברי ֵהלוח הנובעיםֵֵבענייני
ֵומושתתיםֵעלֵשניֵפסוקיםֵבתורה:

ֵשלאֵיבואוֵ ֵוהואֵיומתֵכגזירהֵכדי בפר
להתירֵאתֵהשעיר.ֵלכןֵהעמדנוֵכאןֵאתֵ

 האפשרותֵרקֵלענייןֵהשעיר.
למעשהֵרביֵיהודהֵאמרֵשהשעירֵימות808ֵֵ

 בכלֵמקרהֵאףֵאםֵעודֵלאֵעברהֵשנה.
ֵשנתה809ֵֵ ֵשעברה ֵאוֵ'חטאת ֵכבשה ֵהיא '

שעירהֵשאדםֵייעדֵאותהֵכקרבןֵחטאתֵ
ֵ ֵגיל ֵאת ֵזהֵושעברה ֵשאדם ֵלפני שנה

הספיקֵלהקריבה.ֵנחלקוֵמהֵדיןֵ'חטאתֵ
ֵ ֵהביא ֵאם ֵשנתה' ֵאוֵשעברה כבשה

ֵא ֵזוֵשעירה ֵבמקום ֵחטאת ֵכקרבן חרת
ֵתירעהֵ ֵאומרים ֵיש ֵשנתה. ֵאת שעברה

חופשיֵעדֵשיפולֵבהֵמוםֵותימכר,ֵבאופןֵ
ֵמהסביבהֵ ֵמנותקת ֵשתהא ֵאומרים ויש

ֵ ֵזה ֵדין ֵחייה. ֵימי ֵלמשהֵכל ֵהלכה הוא
ֵקרבןֵמסיני ֵבעל ֵכאשר ֵגם ֵחל ֵוהוא

אךֵהחטאתֵמתֵלפניֵשהספיקֵלהקריבו,ֵ
ֵציבורֵ ֵשל ֵחטאת ֵעל ֵחל ֵזה ֵדין אין
ֵבחטאתֵ ֵהציבור ֵשנתכפרו ֵאו שאבדה

 אחרת.
א810ֵ ִׁ֗לֵַעד-'ְוִאַ֣םֵֹלַֽ ְמֹלַ֣אתֵלֹוֵָ֮שָנַ֣הְֵתִמיָמ֒הֵ-ִיָגא 

)לא(ֵלַֹ֣וֵֹחָמִׁ֗הֵ-ָבִעּ֜ירֲֵאֶשר-ְוְָ֠קםֵַהַבִַ֨יתֲֵאֶשר
ל'ֵ ֖אֵַבֹיב ַֽ ֹלָּ֥אֵי צ  ַלְצִמיֻתֶ֛תֵַלֹקֶנָּ֥הֵֹאתֹ֖וְֵלֹדֹרָתִ֑יֵו

ֵיקראֵפרקֵכהֵפסוקֵל(:)ו
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ֵהקפתֵהירחֵאתֵכדורֵהארץ

ָלֶכ֖םֵֹרַ֣אשֵ'ַהֹחֶֶ֧דשֵַהֶזֶ֛הֵהפסוקֵהראשוןֵ .1
ה'ֵ ַהָשָנַֽ ֵ֖י הּואֵָ֙לֶכִ֔םְֵלָחְדש  ָדִשִ֑יםִֵראשָֹּ֥וֵן חֳּ

ֵב(, ֵפסוק ֵיב ֵפרק ֵאתֵֵ)שמות קובע
ֵמראשֵ ֵמנייתם ֵואת ֵהשנה חודשי

ֵניסן ֵזהֵחודש ֵפסוק ֵלקיים ֵניתן .
ולבססוֵרקֵעלֵהקפתֵהירחֵאתֵכדורֵ

ללאֵהתחשבותֵבהקפתֵהארץֵֵהארץ
 :ֵאתֵהשמש

 

 הקפתֵכדורֵהארץֵאתֵהשמש

2. ֵ ֵֶאתהפסוקֵהשני ֹחֶַ֣דשֵָהָאִבִ֔יבֵ-'ָשמֹור֙
ְֵבֹחֶַ֣דשֵ ִֵכִ֞י ֱֵאֹלֶהִ֑יָך ֵַליהָו֖ה ֵֶפִַ֔סח ְוָעִשַ֣יָת
ִֵמִמְצַרִ֖יםֵ ֱֵאֹלֶהֶ֛יָך ֵה' ֵהֹוִצַ֨יֲאָךּ֜ ָאִבִׁ֗יב ָהַֽ

ְיָלה'ֵ)דבריםֵ קובעֵפרקֵטזֵפסוקֵא(,ֵָלַֽ
אתֵהחובהֵשפסחֵיהאֵתמידֵבתקופתֵ

ניתןֵלקייםֵפסוקֵזהֵולבססוֵֵ:האביב
 .עלֵהקפתֵכדורֵהארץֵאתֵהשמש

ֵ

ֵמתחשביםֵגםֵבהקפתֵ
ֵכדורֵהארץֵאתֵהשמש

העקרוןֵהשלישיֵמושתתֵעלֵהעובדהֵ .3
,ֵשלאֵניתןֵלשמורֵעלֵתקופותֵהשנה

רקֵעלֵפיֵֵ,ובעיקרֵעלֵתקופתֵהאביב
ֵ,ֵ)הפסוקֵהראשון(ֵחישוביֵשנהֵירחית

ֵולכןֵאנוֵמתחשביםֵגםֵבהקפתֵכדור
 (.)שנתֵחמהֵהארץֵאתֵהשמש

 

ֵ
 

ארוכהֵבערךֵבאחדֵעשרֵֵשנתֵהחמה .4
 יוםֵמשנתֵהלבנה.

ֵשנתֵהחמה .5 ֵימי ֵכאשרֵמצטבריםֵבין
ֵבניֵ ֵהפרשים ֵהלבנה ֵשנת לימי

ֵ ֵשלושים ֵמוסיפיםֵיום ֵלזה ֵקרוב או
ֵאדר ֵואזֵֵחודש ֵיום, ֵשלושים ֵובו ב'

'.ֵֵשנהֵמעוברתֵאותהֵשנהֵנקראתֵ'
ֵהחישובֵ ֵשיטות ֵשתי ֵשל שילוב

,ֵבאופןֵזה,ֵמבטיחֵהירחיתֵוהשמשית
ֵכפיֵ ֵבאביב ֵיהא ֵתמיד ֵהפסח שחג

ֵוכ ֵהשני ֵבפסוק ינּו ֵמהֵֶשֻצּו  ֵכפי ן
ינּוֵבפסוקֵהראשון.  ֶשֻצּו 

חודשֵאדר .6 בשנהֵמעוברתֵהואֵֵאורֵך בֵ'
 יום.30ֵֵ
באופןֵיסודיֵהחודשיםֵשלנוֵמסודריםֵ .7

ֵסדרֵגודלֵמשתנה ֵלפי 29ֵֵ-יוםֵו30ֵ:
ֵהואֵ ֵהשנה ֵשאורך ֵנותן ֵחישוב יום.

ֵהחדשיםֵחשוון354ֵ ֵאורך ֵאך ֵימים, .
 וכסלוֵמשתנה:ֵ

החודשיםֵ .א אפשריתֵשנהֵשבהֵשנֵי
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יוםֵואזֵהשנהֵנקראת29ֵֵיהיוֵבניֵ
 'שנהֵחסרה'

אפשריתֵשנהֵשבהֵחודשֵחשווןֵ .ב
ימיםֵוחודשֵכסלוֵיהא29ֵֵהואֵבןֵ

ֵ ֵנקראת29ֵֵבן ֵהשנה ֵואז ימים
 'שנהֵרגילה'

החודשיםֵא .ג פשריתֵשנהֵשבהֵשנֵי
יוםֵואזֵהשנהֵנקראת30ֵֵיהיוֵבניֵ

 'שנהֵשלמה'.
חודשֵהלבנהֵהוא: .8 ונקבעֵשאורֵך ֵנמדֵד

,1ֵדקותֵוחלק44ֵֵשעות,12ֵֵימים,29ֵֵ
ֵלחלקים ֵובשיטתֵהחלוקה ימים,29ֵֵ:

ובסימון:ֵכטֵיב793/1080ֵֵֵ-שעותֵו12ֵ
ֵכפיֵתשצג ֵלסמנהֵֵאו שנהוג

 בגימטריא:ֵכ'טֵי'בֵתשצ'ג.ֵ
ֵהואֵנמדדֵונקבעֵשאורךֵשנתֵהחמה .9

 שעותֵ.6ֵֵ-ימיםֵו365ֵ
ֵשכאשרֵ .10 ֵודאי ֵבאופן ֵונקבע נמדד

ֵהארץ ֵעשרהֵֵכדור ֵתשע עושה
ֵ ֵהשמש ֵסביב ֵעושהֵהקפות הירח

ֵהקפותֵ ֵוחמש ֵשלושים מאתיים
 סביבֵהארץ.

ֵשלֵֵ .11 ֵבמחזור ֵהחודשים ֵהכל סך
 .235ֵתשעֵעשרהֵשנהֵהואֵ

ֵגםֵאתֵ .12 ֵחילקו ֵזו ֵבסיסֵמדידה על
כךֵֵהשניםֵהמעוברותֵבצורהֵקבועה
ֵ,נהשבכלֵמחזורֵשלֵתשעֵעשרהֵש
ֵהשניםֵהמעוברותֵיהיוֵהשנים:

ֵ3ֵ ,6ֵ ,8ֵ ,11ֵ ,14ֵ ֵ)כדי19ֵ-ו17ֵ, .
ֵבגימטריא:ֵ ֵסימנים ֵקבעו לזוכרם

,6ֵֵ,3חֵהואֵהשניםֵ=ֵ'טֵ)גו'חֵאדז'גו
ואילוֵל8 לכל10ֵֵטֵישֵלהוסיףֵ'אדז-ֵ,

 ערךֵגימטריהֵשלֵאות(.
ֵשתיםֵ .13 ֵיש ֵשנה ֵעשרה ֵתשע בכל

ֵשניםֵ ֵושבע ֵפשוטות ֵשנה עשרה
 מעוברות.ֵ

ֵגםֵמחזור .14 שנים28ֵֵשלֵֵחמהֵישנו
ֵלמקומהֵ ֵחוזרת ֵהשמש שבסיומו

ואזֵאנוֵמברכיםֵאתֵברכתֵהמקוריֵ
ֵללוחֵֵהחמה ֵזהֵקשר ֵלמחזור )אין

ֵ.העברי(
'ֵ'שנתֵחמהֵ,בברייתאֵזוֵ,לדעתֵרבי .א

ישֵבהֵשלושֵמאותֵשישיםֵוחמישהֵ
ימיםֵואיןֵמחושבֵבהֵחודשֵהעיבורֵ

כשהשנהֵֵהנוסף שישֵב'שנתֵהלבנהֵ'
ֵמעוברת.

לדעתֵחכמיםֵמוניםֵאתֵחייֵהשעירֵ .ב
ֵ ֵפי ֵהלבנה'על ֵחודשֵֵ'שנת ואותו

ֵנכללֵ ֵמעוברת ֵבשנה ֵנוסף עיבור
ב'שנה'ֵאףֵשהשנהֵהיאֵבתֵשלושהֵ

 ֵעשרֵחודשים.
היאֵ'שנתֵֵ'הְֵתִמיָמהֵָ֒שָנֵַ֣'הקביעהֵהאםֵ

ֵלבנה'חמה ֵ'שנת ֵאו ֵהנובעֵ)ֵ' כפי
ֵ(אלהההבדלֵביןֵשתיֵשיטותֵחישובֵמ

ֵ ֵהוא ֵמשמעותי ֵגם ֵביתֵהעבור מוכר
ֵ:הנמצאֵבעירֵחומה

ֵב'שנתֵ .1 בשנהֵשאינהֵמעוברתֵיהיו
שניםֵעשרֵחודשיםֵועודֵאחדֵחמה 'ֵ

ֵעשרֵיוםֵיותרֵמ'שנתֵהלבנה'.ֵ
בשנהֵמעוברתֵהמוכרֵיזכהֵב'שנתֵ .2

ב'(ֵֵ)חודשֵאדרחודשֵנוסףֵלבנה'ֵב
ֵ ֵביתו, ֵאת ֵלגאול לפיֵלאפשרות

ֵעשרֵש ֵשלושה ֵיש ֵמעוברת בשנה
ֵמתאריךֵ ֵהנעשה ֵבחישוב חודשים
ֵנמכרֵ ֵהבית ֵאם ֵלמשל: לתאריך,

שניםֵעשרֵסיוןֵבשנהֵשבהֵבחֵ'בכ
ֵתהאֵֵ,חודשים ֵהבאה והשנה

ֵכ ֵעד ֵהרי ֵבשנהֵבחֵ'מעוברת, סיון
ֵשלושהֵ-הבאה ֵיעברו המעוברת

ֵבימיםֵ ֵזוכה ֵחודשיםֵוהמוכר עשר
הארוכהֵֵשנוספוֵלעומתֵשנתֵחמה

 באחדֵעשרֵיוםֵמשנתֵלבנה.ֵ

ֵדףֵסוֵעמודֵא

,ֵבזמןֵהזה,ֵשאיןֵביתֵהמקדשֵקייםֵ
ֵֵ-שֵאסורֵלאדםֵלהקדישֵלביתֵהמקד
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ֵחפץֵֵ-ִֵלְכֶשִיָבֶנה ֵאו ֵכסף ,811ֵבהמה,
ֵ ֵעשה ֵמהֵֵחובהואם ֵאת לאבד
ֵ ֵשהקדיש ֵיש ֵבזמןֵכי ֵשמא חשש

ֵישתמשההמתנהֵלבנייתֵביתֵהמקדשֵ
ֵב ֵשהקדישֵבטעות ֵבחפץ ֵאו בהמה

ֵאיסורֵ ֵכמו ֵאיסורים ֵעל ֵיעבור ובכך
ֵבהקדש.ֵמעילה

ֵ
ביוםֵֵפרֵאוֵשעירֵשהופרשוֵלהקרבהֵ

ולאֵהוקרבו:ֵלפיֵחכמיםֵֵ-ֵכיפוריםה
ֵהבאהֵ ֵבשנה ֵשיוקרבו ֵראויים אינם
ֵקרביםֵ ֵזו ֵשנה ֵחובות ֵשאין משום
בשנהֵהבאה.ֵולרביֵיהודהֵהםֵאומנםֵ
ֵאךֵ ֵהבאה ֵבשנה ֵלהקרבה ראויים
ֵשבטעותֵ ֵחשש ֵיש ֵשמדרבנן משום

ֵ-רֵאחֵלשםֵקרבןיוקרבוֵבמשךֵהשנהֵ
ֵ.דינםֵשימותו

ֵ
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ביתֵהמקדשֵקייםֵֵ-כלֵאמירה811ֵֵ גםֵכשאיֵן
ֵשהקדישֵֵ- ֵמה ֵאת ֵלהקדש משייכת

ֵבכלֵ ֵאסור ֵוהמוקדש ֵבאמירתו, האדם
ֵדרךֵשלֵהנאה.ֵ

ֵפרקֵח812ֵֵ ֵוחרמין הרמב'םֵבהלכותֵערכין
ֵולאֵ ֵמקדישין ֵ'אין ֵפוסק: ֵח הלכה
שםֵ הזהֵשאיֵן בזמֵן ולאֵמחרימיֵן מעריכיֵן
מקדשֵבחטאינוֵכדיֵלחזקֵאתֵבדקו,ֵואםֵ
הקדישֵאוֵהעריךֵאוֵהחריםֵאםֵהייתהֵ

ֵאפשרותֵ ֵשיש ֵלכך כאסמכתא
שעירֵאוֵהלתקלהֵאםֵישאירוֵאתֵ

מובאתֵברייתאֵוזהֵלשנהֵהבאהֵהפר ,ֵ
ֵ ֵמעריכיןֵֵלשונה: ֵואין ֵמקדישין 'אין

ואיןֵמחרימיןֵבזמןֵהזה.ֵואםֵהקדישֵ
ֵ ֵבהמה ֵוהחרים, תיעקר,ֵֵ-והעריך

מעותֵוכליֵֵ-פירותֵכסותֵוכליםֵ ירקבוֵ,

ֵ.812ֵהמלח'ֵיוליךֵהנאהֵליםֵ-מתכותֵ
ֵ
ֵלקנותֵ ֵשיועד ֵכסף ֵכולם בוֵֵלדעת

ֵֵקרבן ֵזו ֵבשנה ֵמותרֵֵ-פסח ונותר,
ֵלקנותֵבוֵקרבןֵפסחֵבשנהֵהבאה.

ֵ

ֵשתמותֵ ֵעד ֵבפניה ֵדלת ֵנועל בהמה
ואםֵהיוֵפירותֵאוֵכסותֵאוֵכליםֵ מאליהֵ,

,ֵואםֵהיוֵמעותֵמניחיןֵאותןֵעדֵשירקבו
אוֵכליֵמתכותֵישליכןֵליםֵהמלחֵאוֵליםֵ
ֵשהרמב'םֵ ֵלב ֵיושם ֵלאבדן'. ֵכדי הגדול
ֵהיםֵ ֵשהוא ֵהגדול', ֵלים ֵ'או מוסיף
התיכון.ֵעלֵענייןֵתוספתֵמיוחדתֵזוֵומתיֵ

ֵ ֵאמונה' ֵ'דרך ֵראה ֵבאה ביאורֵֵ-היא
ֵההלכהֵהלכותֵשמיטהֵויובלֵפרקֵז
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ֵמשנה:
יֵָיָדיוֵָעָליוֵּוִמְתַוֶדה.ֵ ְךְֵשּת  ַחְֵוסֹומ  ֶצלֵָשִעירֵַהִמְשַּתל  ֵָבאֵלֹוֵא 

רְוָכְךֵ ל.ֵָאָנאֵ':ֵָהָיהֵאֹומ  יתִֵיְשָרא  ם,ֵָעוּוֵָפְשעּוֵָחְטאּוְֵלָפֶניָךֵַעְמָךֵב  ָאָנאֵַהש 
ם,ֵַכֶפרֵָנאֵָלֲעֹונֹותְֵוַלְפָשִעיםְֵוַלֲחָטִאים,ֵֶשָעוּוְֵוֶשָפְשעּוְֵוֶשָחְטאּוְֵלָפֶניָךֵ ַבש 

ֵַכָכתּובְֵבתֹוַרתֵ ל, יתִֵיְשָרא  רֵָךֵל אֹמרֵ'מֶשהֵַעְבדֵֶַעְמָךֵב  ֵַביֹוםֵַהֶזהְֵיַכפ  ִכי
ֵ י ִֵלְפנ  יֶכם ֵַחֹטאת  ִֵמֹכל ֵֶאְתֶכם ר יֶכםְֵלַטה  )ויקראֵפרקֵטזֵֵ''ִּתְטָהרּוֵה'ֲעל 

ֵ.ֵפסוקֵל(
אֵֵכהניםְוהֵַ םֵַהְמֹפָרשֵֶשהּואֵיֹוצ  ְוָהָעםֵָהעֹוְמִדיםֵָבֲעָזָרה,ְֵכֶשָהיּוֵשֹוְמִעיםֵש 

גֵָ ֵן ֹכה  ְואֹוְמִריםִמִפֵי יֶהםֵ, כֹוְרִעיםֵּוִמְשַּתֲחִויםְֵונֹוְפִליםֵַעלְֵפנ  ָהיֵּו ָברּוְךֵ'ֵ:דֹולֵ,
םְֵכבֹודֵַמְלכּותֹוְֵלעֹוָלםֵָוֶעד  ֵ.'ש 

ְֵמָסרֹוְֵלִמיֵֶשָהָיהֵמֹוִליכֹו.ֵ
ִריןְֵלהֹוִליכֹו,ֵֶאָלאֵֶשָעשּוֵהֵַ ִניִחיןֵֶאתְֵגדֹוִליםֵֶקַבעְֵוֹלאֵָהיּוֵמֵֵַכהניםַהֹכלְֵכש 

לְֵלהֹוִליכֹו.ֵ ִֵיְשָרא 
יֵ ִֵמְפנ  ְֵוֶכֶבשֵָעשּוֵלֹו לֵָהָיה: ְֵוִיְשָרא  ֵַעְרְסָלא, ֵַמֲעֶשהְֵוהֹוִליכֹו י, ֵיֹוס  ָאַמרֵַרִבי

א!':ֵַהַבְבִלִיים,ֵֶשָהיּוְֵמַתְלִשיםִֵבְשָערֹו,ְֵואֹוְמִריםֵלוֵֹ א!ֵֹטלֵָוצ  ֵ.'ֹטלֵָוצ 

ֵלאחרֵשפיכתֵהשירייםֵמהזאותֵדם
ֵהמזבחהמערביֵשלֵֵודסיהעלֵֵהשעיר

813ֵ ֵהשעירֵֵהגדולֵכהןהֵ, ֵאל עובר

ֵ ֵטומאתֵהמשתלח, ֵעוון ֵעל מתוודה
בשוגגֵשנעשֵוֵויקדשמקדשֵו במזידֵאֵו

ֵבשתי ֵסומך ֵלו, ֵהודע ֵעלֵֵולא ידיו
ֵעלֵ ֵהמפורש ֵבשם ֵומתוודה השעיר

מוסרוֵכךֵואחרֵֵֵ,814עוונותֵכלֵישראל

ֵעתיֵ'-ל לאיש ֵלעזאז ֵשמשלחו '815.ֵ

גםֵמשמעוֵֵ–'איש'ֵומלמדתֵהגמרא:ֵ

ֵ ֵשאינו 816ֵכהןמי ֵ'עתי' משמעוֵֵ–,

ומשיהאֵמ בכלֵעתֵלשליחותוכֵן ֵו.זומֵן
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 ראהֵלעילֵדףֵנחֵעמודֵב.813ֵ
העבודהֵבדףֵמֵעמודֵא.ֵראהֵטבלתֵסדר814ֵֵ

ֵעלֵהשעירֵהמשתלחֵראהֵמספרֵ הוידוי
 בטבלהֵשם.12ֵ

ֵ'עזאזל815ֵֵ ֵבמילה ֵכאן ֵנוקטת 'ֵֵהמשנה
ֵבלשוןֵ ֵה''צּוק' ֵשזהו ֵ ֵהתורה שבלשון

 ֵהמשנה,ֵראהֵלהלןֵעמודֵב.

ֵדףֵסוֵעמודֵב

ֵלהמשיךֵֵ ֵהשעיר ֵלמשלח מותר
יצטרךֵלעבורֵעלֵֵאףֵאםֵבשליחותו
ֵ ֵעירוב, ֵדיני ֵעל ֵמרשדיני ותֵהוצאה
ֵ ֵביום ֵבשבת,ֵֵכיפוריםהלרשות שחל

ֵכהןוכןֵהואֵנכנסֵלעזרהֵכדיֵלקבלֵמה
אםֵ הגדולֵאתֵהשעירֵהמשתלחֵאפילֵו

ֵֵ.אירעֵונטמא
ֵ

אלאֵשהכהניםֵקבעוֵאתֵעצמםֵלתפקיד816ֵֵ
ֵלהיותֵ ֵכהן ֵשאינו ֵלמי ֵאיפשרו ֵולא זה

ֵלעזאז ֵהשעיר ֵהעידֵמשלח ֵיוסי ֵרבי ל.
ֵמהעירֵ במשנהֵשהיהֵמשלחֵשאינוֵכהן

ֵ ֵישבהֵֵ-ִצפֹוִרי ֵובה ֵהיהודי ֵהגליל בירת
 .הסנהדרין
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אתֵֵ הורקנוסֵאליעזרֵרבישאלֵו 817ֵבֵן

ֵזו ֵאחר ֵבזו ֵשאלות בענייןֵֵ,מספר
ֵ ֵהמשתלח, ֵעליהןֵהשעיר והואֵהשיב

ֵהואֵהתחמקֵממתןֵ ֵשלכאורה באופן
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ֵאליעזר817ֵֵ ֵהיהֵֵרבי ֵהורקנוס בן
ֵזכאיֵֵתלמידיוְֵגדֹול ֵבן ֵיוחנן ֵרבן של

לֵ ִֵיְשָרא  י ֵַחְכמ  ֵָכל ִֵיְהיּו ִֵאם ֵעליו: שאמר
ְֵבַכףֵ ֵהֹוְרְקנֹוס ֵֶבן ֵֶוֱאִליֶעֶזר ֵֹמאְזַנִים, ְבַכף
ֵבֵ ֵפרק ֵ)אבות ֵֻכָלם ֵֶאת ֵַמְכִריַע ְשִנָיה,
ֵאנוֵ ֵאתֵהכבודֵהמיוחדֵלרבו משנהֵח(.
רואיםֵגםֵבמסכתֵברכותֵדףֵכזֵעמודֵא:ֵ

המתפללֵאחוריֵרבו,ֵ'רביֵאליעזרֵאומר:ֵ
והמחזירֵשלוםֵלרבו,ֵ והנותןֵשלוםֵלרבוֵ,
והחולקֵעלֵישיבתוֵשלֵרבו,ֵוהאומרֵדברֵ

ֵ ֵרבו ֵמפי ֵשמע ֵלשכינהֵֵ-שלא גורם
ֵהיהֵ ֵאליעזר ֵרבי .'ֵ ֵמישראל! שתסתלק
ֵבןֵ ֵאליעזר ֵרבי ֵהוא ֵהשני, ֵבדור תנא
ֵאליעזרֵהגדול.ֵ הורקנוסֵהנקראֵגםֵרבי
ֵללמודֵ ֵהחל ֵושתיים ֵעשרים ֵבגיל רק

ֵעקיבאֵתור ֵרבי ֵשל ֵהגדול ֵרבו ֵהיה ה,
ֵ ֵאצלו ֵסיפורו13ֵֵשלמד ֵלהלן שנה.

ֵהורקנוס ֵבן ֵאליעזר ֵרבי ֵשל ֵהמדהים
ֵאבותֵ ֵמסכת ֵקטנות, ֵבמסכתות כמובא
ֵהיהֵ ֵמה 'ֵ ֵו: ֵפרק ֵא ֵנוסחא ֵנתן דרבי

בןֵֵתחלתוֵשלֵרביֵאליעזרֵבןֵהורקנוס?
עשריםֵושתיםֵשנהֵהיהֵולאֵלמדֵתורה.ֵ
פעםֵאחתֵאמרֵאלךֵואלמודֵתורהֵלפניֵ
רבןֵיוחנןֵבןֵזכאי.ֵא'לֵאביוֵהורקנוסֵאיֵ
ֵמענה.ֵ ֵמלא ֵשתחרוש ֵעד ֵטועם אתה
ֵאותוֵ ֵאמרו ֵמענה. ֵמלא ֵוחרש השכים
היוםֵערבֵשבתֵהיהֵהלךֵוסעדֵאצלֵחמיוֵ

ֵ ֵשעות ֵמו' ֵכלום ֵטעם ֵלא ֵערבֵוי'א של
ֵשבת.ֵ ֵמוצאי ֵשל ֵשעות ֵו' ֵעד שבת
ֵהרימהֵ ֵאבן ֵראה ֵבדרך ֵהולך כשהוא
ֵהבקרֵ ֵוי'אֵגללי ֵפיו ונטלהֵונתנהֵלתוך
הלךֵוישבֵלוֵ הלךֵולןֵבאכסניאֵשלוֵ. היהֵ.
ֵעדֵ ֵבירושלים ֵזכאי ֵבן ֵיוחנן ֵרבן לפני
שיצאֵריחֵרעֵמפיוֵאמרֵלוֵרבןֵיוחנןֵבןֵ
שתק.ֵ כלוםֵסעדתֵהיוםֵ. אליעזרֵבנֵי זכאֵי

שלחֵוקראֵלאכסניאֵשלוֵֵשובֵא'ל ושתקֵ.
א'לֵכלוםֵסעדֵאליעזרֵאצלכם.ֵאמרוֵלוֵ
ֵאמרֵ ֵסועד. ֵהיה ֵרבי ֵאצל ֵשמא אמרנו

,ֵאבלֵהסיבהֵהאמיתיתֵמלאהֵתשובה
אליעזרֵֵרביהייתהֵשמעולםֵלאֵאמרֵ

אותהֵשלאֵשמעֵמדעתֵעצמוֵוהלכהֵ
ֵרבוֵמרבו ֵֵ,בעוד ֵבןֵהוא ֵיוחנן רבן

ֵהיהֵ ֵאצלכם ֵשמא ֵאמרתי ֵאני ֵאף להם
סועדֵביניֵוביניכםֵאבדנוֵאתֵרביֵאליעזרֵ
ֵא'לֵכשםֵשיצאֵלךֵריחֵרעֵ ֵהאמצע. מן
ֵשמעֵ ֵשםֵטובֵבתורה. ֵיצאֵלך ֵכך מפיך

ֵלומ ֵשהיה ֵאביו ֵהורקנוס ֵתורהֵעליו ד
אצלֵרבןֵיוחנןֵבןֵזכאיֵאמרֵאלךֵואדירֵ
אליעזרֵבניֵמנכסי.ֵאמרוֵאותוֵהיוםֵרבןֵ
יוחנןֵבןֵזכאיֵיושבֵודורשֵבירושליםֵוכלֵ
ֵעליוֵ ֵשמע ֵלפניו. ֵיושבין ֵישראל גדולי
שבאֵהושיבֵלוֵשומריןֵאמרֵלהםֵאםֵבאֵ
ֵולאֵ ֵלישב ֵבא ֵתניחוהו. ֵאל לישב
ועולהֵעדֵשהגיעֵאצלֵ היהֵמדלֵג הניחוהוֵ.

ציציתֵהכסתֵואצלֵנקדימוןֵבןֵגוריוןֵבןֵ
ֵכלבאֵשבועֵהיהֵיושבֵביניהםֵ ֵבן ואצל
ומרתת.ֵאמרוֵאותוֵהיוםֵנתןֵעיניוֵרבןֵ
ֵליהֵ ֵואמר ֵאליעזר ֵברבי ֵזכאי ֵבן יוחנן
פתחֵודרוש.ֵא'לֵאיניֵיכולֵלפתוח.ֵדחקֵ
עליוֵודחקוֵעליוֵהתלמידייםֵעמדֵופתחֵ
ודרשֵבדבריםֵשלאֵשמעתןֵאזןֵמעולם.ֵ

יצאֵמפיוֵעמדֵרבןֵיוחנןֵכלֵדברֵודברֵש
בןֵזכאיֵעלֵרגליוֵונשקוֵעלֵראשוֵואמרֵ
ֵעדֵ ֵלמדתני. ֵאמת ֵרבי ֵאליעזר ֵרבי לו
ֵהורקנוסֵ ֵעמד ֵלצאת ֵ]עת[ ֵהגיע שלא
אביוֵעלֵרגליוֵואמרֵרבותיֵאניֵלאֵבאתיֵ
אלאֵלהדירֵאליעזרֵבניֵמנכסייֵעכשיוֵכלֵ
נכסייֵיהיוֵנתוניןֵלאליעזרֵבניֵוכלֵאחיוֵ

ֵ ֵלהןֵבהן ֵואין ֵולמהֵנקראֵפטורין כלום:
שמוֵציציתֵהכסתֵשהיהֵמוסבֵעלֵמטהֵ

 שלֵכסףֵבראשֵכלֵגדוליֵישראל:ֵ'.ֵ
אליעזר הורקנוסֵבשירֵֵעודֵמסופרֵעלֵרבֵי בֵן

ֵוביתֵמדרשוֵ ...'ֵ השיריםֵרבהֵפרשהֵא:
שלֵרביֵאליעזרֵהיהֵעשויֵכמיןֵריסֵואבןֵ
ֵלוֵ ֵמיוחדת ֵוהיתה ֵשם ֵהייתה אחת

ֵ ֵאחת ֵפעם ֵיהושעֵלישיבה, ֵרבי נכנס
ֵהאבןֵ ֵואמר ֵהאבן ֵאותה ֵונושק התחיל
ֵעליהֵ ֵוזהֵשישב ֵסיני, ֵלהר הזאתֵדומה

ֵדומהֵלארוןֵהברית'.ֵ
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ֵעודנוזכאי ֵהבאהֵֵ.בחייםֵ, בטבלה
השאלותֵשנשאלֵרביֵאליעזרֵמובאותֵ

ֵ:ותשובותיו

ֵהשאלה
ֵתשובת
בןֵֵרביֵאליעזר
ֵהורקנוס

עלֵֵאםֵהשעירֵָחָלה האםֵמותרֵלמשלחֵלשאתֵאותֵו
ֵכתפו?

השעירֵיכולֵלהרכיבֵ
ֵאותיֵואתכם

ֵהאםֵיכולֵאחרֵלהחליפו?ֵחלה,ֵאםֵהמשלח
בשלוםֵֵ[ֶאְהֶיה]אהאֵ

ֵאניֵואתם
ֵאותוֵ ֵדחף ֵשהמשלח ֵלאחר ֵמת ֵלא ֵהשעיר אם

ֵמהצוק,ֵהאםֵהמשלחֵצריךֵלרדתֵולהמיתו?
כןֵיאבדוֵכלֵאויביךֵ

ֵה'

ֵכלֵ ֵעל ֵבחיוב ֵמשיבה הגמרא
ֵאליעזרֵהשאלות ֵרבי בןֵֵשנשאל
ֵושלאֵהשיבֵעליהןֵישירות.ֵהורקנוס

 
הגמראֵמביאהֵעודֵשאלותֵשלאֵענהֵ

ושאינןֵקשורותֵֵעליהןֵרביֵאליעזר

ֵ.818לשעירֵהמשתלח
ֵ

ֵרביֵ ֵאת ֵשאלה ֵחכמה ֵשאשה לאחר
ֵהעגלֵֵאליעזר ֵעובדי ֵֶנֶעְנשּו מדוע

עלֵאותוֵֵבמיתותֵשונות למרותֵשעברֵו
ֵקיבלהֵ ֵולא ֵזרה, ֵעבודה ֵשל איסור
ֵלענייןֵ ֵהנראית ֵתשובה ֵאליעזר מרבי
ֵהיוֵ ֵשאכן ֵהגמרא ֵמפרטת השאלה,
עבירותֵבעבודתֵהעגלֵ סוגיםֵשוניםֵשֵל
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לשוןֵהברייתאֵהמובאתֵבגמרא:ֵ'שאלו818ֵֵ
ֵ?:ֵפלוניֵמהוֵלעולםֵהבאאתֵרביֵאליעזר

ֵ?אמרֵלהם:ֵלאֵשאלתוניֵאלאֵעלֵפלוניֵ-
אמרֵֵ-ֵ?רימהוֵלהצילֵרועהֵכבשהֵמןֵהא

אלאֵעלֵהכבשה לאֵשאלתונֵי מהוֵֵ?להםֵ:
אמרֵלהםֵלאֵֵ-ֵ?להצילֵהרועהֵמןֵהארי
ממזרֵמהֵהואֵֵ?שאלתוניֵאלאֵעלֵהרועה

ֵ?מהוֵלסודֵאתֵביתוֵ?מהוֵליבםֵ-ֵ?לירש
לאֵמפניֵשהפליגןֵ?ֵמהוֵלסודֵאתֵקברוֵ-

אלאֵמפניֵשלאֵאמרֵדברֵשלאֵֵ-ֵבדברים
ֵ.'שמעֵמפיֵרבוֵמעולם

ֵונשיםֵהיוֵשונים.ולכןֵהע
ֵ

ֵ.אףֵלאֵבןֵלויֵאחדֵעבדֵאתֵהעגל
ֵ
ֵהוציאא ֵהמשתלח ֵהשעיר המשלחֵֵת

מביתֵהמקדשֵאלֵהרֵהזיתיםֵעלֵגביֵ

ֵלא819ֵֵֵֵֶכֶבש ֵאנשים ֵיוכלו ֵשלא כדי

ֵהמשלחֵ ֵשערות ֵאת ֵלתלוש מהוגנים
הנושאֵאתֵֵכדיֵלזרזוֵבהוצאתֵהשעיר

 .820עוונותֵישראל

  

ֵהמיועד819ֵֵֵ ֵמשופע ֵגשר ֵכעין ֵהוא ַהֶכֶבש
ֵהגבוהֵ ֵאל ֵהנמוך ֵמהמקום לעלייה

ֵולירידהֵמהמקוםֵהגבוהֵלנמוך.ֵ
ֵבהלכותֵשקליםֵראהֵבהרחבהֵהרמב'ם820ֵ

מהרֵ בוניֵן 'כבשֵהיֵו הלכהֵחֵאומרֵ: פרקֵֵד
ֵהזיתים[ֵ ֵהר ֵ]הוא ֵהמשחה ֵלהר הבית

ֵאדומה ֵפרה ֵמוציאין ֵהיוֵשעליו ֵוכן ,
ֵשעירֵ ֵעליו ֵשמוציאין ֵכבש עושין
ֵמשיריֵ ֵנעשין ֵושניהם המשתלח,

 הלשכה...ֵ'.



ר-ֹנֶפְךִעםִֵֵעְנָיָנאְֵדיֹוָמאמֵ שישיֵֵֵֵֵֵֵפרקֵ יֵ       ֵֶאְסּת  יְשנ  ְֵשִעיר 
ֵסחֵ-ֵדפיםֵסב

ֵ

ֵ
247 

 

ֵמשנה:
יְֵירּוָשַלִיםֵָהיּוְֵמַלִּויןֵאֹותֹוֵַעדֵֻסָכהֵָהִראשֹוָנה.ֵ ִֵמַיִקיר 

 ִּתְשִעיםִֵריס,ִֵשְבָעהֵּוֶמֱחָצהְֵלָכלִֵמיל.ֵֶעֶשרֵֻסכֹותִֵמירּוָשַלִיםְֵוַעדֵצּוק,
ִֵמֻסָכהֵ ֵּוְמַלִּויןֵאֹותֹו יֵַמִים!', ֵַוֲהר  יֵָמזֹון ֵ'ֲהר  ַעלֵָכלֵֻסָכהְֵוֻסָכהֵאֹוְמִריםֵלֹו:
ָרחֹוקֵ דֵמ  ינֹוֵַמִגיַעִֵעמֹוֵַלצּוק,ֵֶאָלאֵעֹומ  ַאֲחרֹוָנהֵֶשָבֶהן,ֵֶשא  ְלֻסָכה,ֵחּוץֵמ 

ְֵורֹוֶאהֵֶאתֵַמֲעָשיו.ֵ
קֵָלשֹוןֵ יןֵֶשלְֵזהֹוִריתֶמהֵָהָיהֵעֹוֶשה:ֵחֹול  ֵָקַשרֵב  ֵָקַשרֵַבֶסַלעְֵוֶחְציֹו ,ֵֶחְציֹו

ֵַלֲחִציֵ ְֵוֹלאֵָהָיהֵַמִגיַע ד, ְֵויֹור  ְֵוהּואִֵמְתַגְלג ל ֵַלֲאחֹוָריו, ֵּוְדָחפֹו ֵַקְרָניו, י ְשּת 
ָבִרים.ֵ ָבִריםֵא  ֵָהָהרֵַעדֵֶשַנֲעָשהֵא 

ֵָבאְֵוָיַשבֵלֹוֵַּתַחתֵֻסָכהֵַאֲחרֹוָנהֵַעדֵֶשֶּתְחָשְך.ֵ
אֵחּוץְֵלחֹוַמתְֵירּוָשַלִים.ֵ אְֵבָגִדים,ִֵמֶשי צ  יָמַתיְֵמַטמ  א  ֵּומ 

ר,ִֵמְשַעתְֵדִחָיתֹוֵַלצּוק. ֵַרִביִֵשְמעֹוןֵאֹומ 

ֵסוכות ֵיוםֵֵעשר ֵלפני הוקמו

על821ֵֵביןֵירושליםֵלעזאזלֵכיפוריםה
כמלוויםֵלמשלח.ֵידֵי אנשיםֵשהמתינֵו

המלוויםֵהראשוניםֵהיוֵחשוביֵהעירֵ
ֵעדֵ ֵמירושלים ֵהמשלח ֵאת שליוו

ֵלסוכהֵהראשונה.ֵ

ֵדףֵסזֵעמודֵא

ֵ ֵאורך ֵעםֵלכל ֵהמשלח ֵשל דרכו

ֵ עמדוֵֵ,822מ'קֵעשרֵכארבעההשעיר,
ֵהסוכותֵ ֵמעשר ֵאחת ֵבכל אנשים

ֵ-ֵ'הריֵמזון,ֵהריֵמים'ואמרוֵלמשלחֵ
ֵהמשלחֵ ֵהוצרך ֵלא ֵשמעולם למרות
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 מכאןֵמתחילֵדףֵסז.821ֵֵ
 ִּתְשִעיםִֵריס.822ֵ
ֵשל823ֵֵֵ ֵמצבו ֵדומה ֵלא ֵהפתגם: משמעות

ֵבשעתֵ ֵהנדרש ֵלו ֵשיימצא ֵהיודע אדם
למצבוֵשלֵאדםֵשאינוֵיודעֵאםֵֵ-הצורךֵ

ֵהצו ֵבשעת ֵהנדרש ֵלו ֵראהֵיימצא רך.
ֵדףֵיחֵ ֵזהֵגםֵבמסכתנו השימושֵבביטוי

ֵ ֵלשתותאתֵהשעיר ֵאו היהֵֵ-ֵלאכול
להקלֵעלֵהמשלחֵכיֵלעודדֵובכךֵכדיֵ

למיֵאינוֵדומהֵמיֵשישֵלוֵפתֵבסלוֵ'

ֵ.'823שאיןֵלוֵפתֵבסלו

ֵ
הואֵֵכשהגיעֵהמשלחֵלצוקֵ)לעזאזל(ֵ

)רצועתֵצמרֵֵחילקֵאתֵלשוןֵהזהורית
ֵלשניים, ֵבאדום( קשרֵֵחלקֵצבועה

לקרניֵהשעיר,ֵאחרֵדחףֵֵוחלקלסלעֵ
ֵולאֵהיה'מהצוקֵאתֵהשעירֵלאחוריוֵ

ֵשנעשהֵ ֵעד ֵההר ֵלמחצית ֵעד מגיע
בשלבֵזהֵנהפךֵצבעֵֵ.'איבריםֵאיברים

ֵבסלעֵֵחלק ֵהקשורה ֵהזהורית לשון

ֵמצוותו'וֵֵ-ֵללבן ֵשנעשית ,ֵֵ'824ידעו

עמודֵב,ֵדףֵסזֵעמודֵא,ֵדףֵעדֵעמודֵב,ֵ
כתובותֵ ובמסכתותֵיבמותֵדףֵלזֵעמודֵבֵ,
ֵדףֵסבֵעמודֵב,ֵכתובותֵדףֵסגֵעמודֵא.

עלֵפיֵהפסוקֵבישעיהוֵפרקֵאֵפסוקֵיח:824ֵֵ
ִֵיְהיּוֵ ִֵאם ֵה' ֵֹיאַמר ְֵוִנָּוְכָחה ֵָנא 'ְלכּו

[ֵ ֵַכָשִנים יֶכם ֵהשני[ֲֵחָטא  ֵכצבע אדומים
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ֵֻסָכהֵ ֵַּתַחת ֵלֹו ְֵוָיַשב ֵָבא והמשלח
ֵהֵַעדֵֶשֶּתְחָשְך.ַאֲחרֹונֵָ

ֵ

ֵדףֵסזֵעמודֵב

נהגהֵֵלעזאזלֵמצוותֵשילוחֵהשעירֵ
ֵ ֵבירושליםלגם ֵהמקדש במשכןֵֵ:פני

ֵ ֵבנוב, ֵבמשכן ובמשכןֵבגבעון

ֵ.825בשילה

ֵ
ֵ ֵשונותמשלוש ֵותמובאֵברייתות
ֵ ֵהמילהֵשלוש ֵלפירוש דרשות

ֵ:826ֵעזאזל

827ֵַעזמורכבתֵמהמילהֵֵהמילהֵעזאזלא.ֵ
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ֵַכֶצֶמרֵ ֵַכּתֹוָלע ֵַיְאִדימּו ִֵאם ֵַיְלִבינּו ַכֶשֶלג
ִֵיְהיּו'.ֵראהֵעודֵלהלןֵבדףֵסחֵעמודֵב.

ֵלארץ825ֵֵ ֵישראל ֵבכניסת ֵהראשון ֵהמשכן
שילה הואֵמשכֵן השנֵי המשכֵן ֵהיהֵבגלגלֵ.
ֵשילהֵ ֵמשכן ֵהכהן. ֵעלי ֵמות ֵעם וחרב
הוקםֵארבעֵעשרהֵשנהֵאחריֵכניסתֵבניֵ

ֵ ֵוהתקיים ֵלארץ ֵ)'ג'369ֵֵישראל שנים
ראהֵזבחיםֵדףֵ מאותֵושבעיםֵחסרֵאחתֵ'
קיחֵעמודֵב(.ֵמשכןֵשילהֵנבנהֵמאבנים,ֵ
ֵיריעותֵ ֵאת ֵפרשו ֵועליו ֵתקרה ללא

ועמדֵֵהמשכן.ֵהמשכןֵהשלישיֵהיהֵבנוב
.ֵבמשךֵשלושֵעשרהֵשנהֵעדֵמותֵשמואל

ֵבגבעון ֵהיה ֵהרביעי ועמדֵֵהמשכן
עםֵהמעברֵמגבעוןֵ ארבעיםֵוארבעֵשניםֵ.

ֵ ֵהמקומות ֵכל ֵנאסרו הןֵֵ-לירושלים
 לבנייתֵמקדשֵוהןֵלהקרבתֵקרבנות.

פסוקֵח:826ֵֵ המילהֵמופיעהֵבויקראֵפרקֵטֵז
ןֵַאֲהֹרןֵַעלְֵשנ יֵַהְּׂשִעיִרםֵגֹוָרלֹותֵגֹוָרלֵ'ְוָנתֵַ

 ֶאָחדֵַלה'ְֵוגֹוָרלֵֶאָחדֵַלֲעָזאז ל'
.ֵפירושֵהמילהֵַעזֵהואֵגםֵבעלֵקושיֵרב827ֵ

ֵלמשלֵ ֵימינו ֵבלשון ֵגם ֵרווח השימוש
ֵמתחוללתֵ ֵהמתחרים ֵ'בין כשאומרים

ֵתחרותֵעזה',ֵאוֵ'קרבותֵעזים'.
לֵהואֵמשמעותהֵהיסודיתֵשלֵהמיל828ֵ הֵא 

ֵ לומהמילה ֵשֵ-828ֵֵא  ֵצריךֵמכאן ההר

ֵֵ.829להיותֵעזֵוקשה'

830ֵֵב.ֵקשהֵשבהרים

עריותעלֵאפילֵומכפרֵהשעירֵגֵ. ֵ.831עווֵן
ֵ

ֵֵ ֵמסוג ֵמצוותִֵֵמְשָפִטיםמצוות הן
ֵכמו:ֵ ֵבשכלו, ֵלהבינן ֵיכול שאדם
ֵעריות,ֵ ֵגלוי ֵזרה, ֵעבודה איסורי

ֵשפיכותֵדמים,ֵגזלֵוברכתֵהשם.ֵ
ֵ

ֵֵ ֵמסוג ֵשאיןֵֵֻחָקהמצוות ֵמצוות הן
אדםֵיכולֵלהבינןֵבשכלו.ֵ'חוקה'ֵהיאֵ
מצווהֵשלאֵמהרהריםֵאחריהֵוחובהֵ

ֵבהרהורו.832ֵלקיימהֵככתבהֵוכלשונה
לשאול השלכתֵהשעירֵ'ֵ:אדםֵיכוֵל איֵך

ֱֵעזּוז ֹעֶצם.ֵ ,ֹחֶזק ,ָעְצָמה ,כֹוחֵַ ,ֱאָיל ,גם:
ֵָרע'ֵ ִֵעָמֶכם ֵַלֲעשֹות ֵָיִדי ל ְֵלא  ֵ'ֶיש נאמר:

ֵ/)בראשיתֵפרקֵלאֵפסוקֵכט(
ֵעזאזל829ֵֵ ֵרבנן: ֵ'תנו ֵהברייתא: ֵ-ֵלשון

ֵ ֵבישוב ֵיכול ֵוקשה, ֵעז תלמודֵֵ-שיהא
ֵ ֵשבצוק ֵומניין ֵבמדבר, תלמודֵֵ-לומר

 רה'.לומרֵגזי
ֵעזאזל830ֵֵ ֵאידך: ֵ'תניא ֵהברייתא: ֵ-ֵלשון

ִמֶזַַ֣רעֵ וכןֵהואֵאומר'ֵַוִיַקחֵֵ֚ קשהֵשבהריםֵ,
ֵֹאתֹוֵֵ֚ ָּ֤א ֵַוָיב  ְֵבִרִ֑ית ִֵאּ֖תֹו ֵַוִיְכֹרָּ֥ת ַהְמלּוָכִ֔ה
ֵיזֵ ֵפרק ֵ)יחזקאל ח ֵָלָקַֽ ָּ֥י יל  ְֵוֶאת־א  ְבָאָלִ֔ה

ֵפסוקֵיג('.ֵ
ֵכֹוחֵַ ֵהוא ֱֵאָיל ֵהמילה ֹחֶזק,ֵ ,ָעְצָמה ,פירוש

ָּ֥יֵ ,אֹון ,ֹעז יל  ֵ'ְוֶאת־א  ֵפירוש ֵולכן ֹחֶסן,
ֵהכוח,ֵ ֵבעלי ֵהחזקים, ֵ'ואת ֵהוא ָהָאֶ֖רץ'

ֵבעליֵהאון,ֵבעליֵהגבורה'ֵשלֵהארץ.
ֵ'תנא831ֵֵ ֵהברייתא: ֵלשון יחדֵעםֵתשובה.

ֵישמעאל ֵרבי ֵעזאזלדבי ֵעלֵֵ-ֵ: שמכפר
 מעשהֵעוזאֵועזאל'.ֵ

ֵהנביאֵהאחרוןֵבפסוקים832ֵֵ אומרֵמלאכי,
ֵכב ֵפסוק ֵג ֵבפרק ִֵזְכרּ֕וֵ-האחרונים 'ֵ כג:

֙בֵ ּתֹוַר֖תֵֹמֶשַ֣הֵַעְבִדִ֑יֲֵאֶשרִֵ֩צִּוַ֨יִתיֵאֹותָֹּ֤וְֵבֹחר 
ֹנִכיֵ֙ ָּ֤הֵָאַֽ ים:ִֵהנ  ִ֔לֵֻחִק֖יםֵּוִמְשָפִטַֽ ַעל־ָכל־ִיְשָרא 
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מדועֵאסורֵ'אוֵֵ'מהצוקֵעושהֵכפרה?

,ֵוכןֵהואֵיכולֵלשאול833ֵ?'לאכולֵחזיר

ֵשעטנז ֵלבישת ֵאיסור ֵחליצתֵעל ,
ֵועוד. ֵמצורע ֵטהרת המאפייןֵֵיבמה,

שלֵמצוותֵאלוֵהואֵשמאודֵקלֵלאדםֵ
ֵלהגיעֵ ֵנתינתן ֵסיבת ֵאת המחפש

ֵ,'מעשהֵתוהוֵהם'שהשגויהֵלמסקנהֵ

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ִׁ֗יֵבֵ֚וֵֹ ִלָיַ֣הֵַהָנִבִ֑יאִֵלְפנ  ֖תֵא  ַַ֣חֵָלֶכִ֔םֵא  אֵיַֹ֣וםֵֹשל 
ִשָּ֤יבֵל ב־ָאבֹותֵַ֙על־ א:ְֵוה  ְיֹהָוִ֔הֵַהָגדֹ֖ולְֵוַהנֹוָרַֽ

ָּ֥בֵָבִנ֖יםֵַעל־ֲאבֹוָתִ֑ם...'.ֵ ֵָבִנִ֔יםְֵול 
ִֵאם833ֵֵ ֵ'ַוֹיאֶמר֩ ֵהפסוק: ִֵּתְשַמּ֜עֵ-על ָשמַֹ֨וַע

ֵַּתֲעֶשִ֔הֵ יָניו֙ ְֵבע  ְֵוַהָיָשָּ֤ר ֱֵאֹלֶהִׁ֗יָך ֵה' |ֵ ְלקַֹ֣ול
ֵוְֵ ְֵלִמְצֹוָתִ֔יו ֲאַזְנָּת֙ ֵָכלְוַהַֽ ל-ָשַמְרָּת֖ ֵָכַֽ -ֻחָקִ֑יו

ֲֵאֶשר ֲחָלִ֞ה ֵֹלא-ַהַמַֽ ְֵבִמְצַרִ֙ים֙ ָאִשַ֣יםֵ-ַשְָּ֤מִּתי
ֵטוֵ ֵפרק ֵ)שמות ָך' ֵֹרְפֶאַֽ ֵה' ֲֵאִנָּ֥י ִֵכֶ֛י ָעֶלִ֔יָך

ִֵאם ֵשם: ֵרש'י ֵאומר ֵכו( ָשמַֹ֨וַעֵ-פסוק
ִּתְשַמּ֜ע.ֵזוֵקבלהֵשיקבלוֵעליהם:ִֵּתְשַמּ֜ע.ֵ

ֲאַזְנָּת֙.ֵתטהֵאז ניםֵלדקדקֵהיאֵעשייה:ְֵוַהַֽ
ֻחָקִ֑יו.ֵדבריםֵשאינןֵאלאֵגזירתֵ-בהם:ֵָכל

ֵמקנטרֵ ֵהרע ֵויצר ֵטעם, ֵשום ֵבלא מלך
ֵ'מהֵאיסורֵבאלו?ֵלמהֵנאסרו?ֵ עליהם:
כגוןֵלבישתִֵכְלַאִים?ֵואכילתֵחזיר?ֵופרהֵ

 וכיוצאֵבהם'.ֵ-אדומה?'ֵ
ֵּוְשַמְרֶּתַ֣םֵֶאת834ֵ -ויקראֵפרקֵיחֵפסוקֵל:

ְֵלִבְלִּתַ֨יֲֵעשֵּ֜ ֹב֙תִֵמְשַמְרִּתִׁ֗י ֹוע  ֻחקָֹּ֤ותֵַהּתַֽ ֹותֵמ 
ַטְמ֖אּוֵָבֶהִ֑םֲֵאִנ֖יֵ ֲאֶשַ֣רֵַנֲעשַּ֣וִֵלְפנ יֶכִ֔םְֵוֹלָּ֥אִֵתַֽ

ם.ֵ יֶכַֽ ֵה'ֱֵאֹלה 
פרקֵחֵהלכהֵחֵֵבהלכותֵמעילהֵהרמב'ם835ֵ

ֵבמשפטיֵ ֵלהתבונן ֵלאדם ֵ'ראוי אומר:
ֵכפיֵ ֵענינם ֵסוף ֵולידע ֵהקדושה התורה

ודברֵשלאֵי טעםֵולאֵידעֵלוֵכחוֵ, מצאֵלֵו
ולאֵיהרוסֵלעלותֵ קלֵבעיניֵו עילהֵאלֵיהֵי
ולאֵתהאֵמחשבתוֵבוֵ פןֵיפרוץֵבוֵ, אלֵהֵ'
כמחשבתוֵבשארֵדבריֵהחול.ֵבואֵוראהֵ
ֵאםֵ ֵומה ֵבמעילה, ֵתורה ֵהחמירה כמה
שנקראֵשםֵ עציםֵואבניםֵועפרֵואפרֵכיוֵן
ֵבלבדֵ ֵבדברים ֵעליהם ֵהעולם אדון

ֵחולֵ ֵמנהג ֵבהן ֵוכלֵהנוהג מעלֵנתקדשו
ֵקלֵ ֵכפרה, ֵצריך ֵשוגג ֵהיה ֵואפילו בה'
ֵברוךֵ ֵהקדוש ֵלנו ֵשחקק ֵלמצוה וחומר
שלאֵידעֵ מפנֵי הואֵשלאֵיבעטֵהאדםֵבהֵן

למנועֵמןֵהאדםֵהרהורֵשגויֵזהֵוכדיֵ

ם'עליהםֵֵנאמר יֶכַֽ ֵ–834ֵ'ֲאִנ֖יְֵיהָוָּ֥הֱֵאֹלה 

אניֵה'ֵחקקתיוֵואיןֵלךֵרשותֵלהרהרֵ'

ֵ.835'בה
ֵ

ֵובגדירקֵהמשלחֵושֵהתורהֵציוותה

836ֵֵֵייטמאו ֵאחר ַח ֵהשעירֵֶשְיַשל  את

טעמן,ֵולאֵיחפהֵדבריםֵאשרֵלאֵכןֵעלֵ
ֵכדבריֵ ֵמחשבתו ֵבהן ֵיחשוב ֵולא השם
החול,ֵהריֵנאמרֵבתורהֵושמרתםֵאתֵכלֵ
ֵועשיתםֵאותם,ֵ ֵמשפטי ֵואתֵכל חקותי

ֵשמיר ֵליתן ֵחכמים ֵועשייהֵאמרו ה
לחוקיםֵכמשפטים,ֵוהעשייהֵידועהֵוהיאֵ
ֵבהןֵ ֵשיזהר ֵוהשמירה ֵהחוקים, שיעשה
ֵהמשפטים,ֵ ֵמן ֵפחותין ֵשהן ֵידמה ולא
ֵגלויֵ ֵשטעמן ֵהמצות ֵהן והמשפטים
ֵכגוןֵ ֵידועה ֵהזה ֵבעולם ֵעשייתן וטובת
ֵאבֵ ֵוכיבוד ֵדמים ֵושפיכות ֵגזל איסור
ֵטעמןֵ ֵשאין ֵהמצות ֵהן ֵוהחוקים ואם,

יםֵחקתיֵלךֵואיןֵידוע,ֵאמרוֵחכמיםֵחוק
ֵאדםֵ ֵשל ֵויצרו ֵבהן, ֵלהרהר ֵרשות לך
נוקפוֵבהןֵואומותֵהעולםֵמשיביןֵעליהןֵ
כגוןֵאיסורֵבשרֵחזירֵובשרֵבחלבֵועגלהֵ
ֵהמשתלח,ֵ ֵושעיר ֵאדומה ֵופרה ערופה
וכמהֵהיהֵדודֵהמלךֵמצטערֵמןֵהמיניםֵ
ומןֵהעכו'םֵשהיוֵמשיביןֵעלֵהחקים,ֵוכלֵ

ֵרודפיןֵאותוֵבֵזמן תשובותֵהשקרֵשהיו
קוצרֵדעתֵהאדםֵהיהֵמוסיףֵ לפֵי שעורכיֵן
ֵשקרֵ ֵעלי ֵשנאמרֵטפלו דביקותֵבתורה,
ֵונאמרֵ ֵפקודיך, ֵאצור ֵלב ֵבכל ֵאני זדים
שםֵבעניןֵכלֵמצותיךֵאמונהֵשקרֵרדפוניֵ
עזרני,ֵוכלֵהקרבנותֵכולןֵמכללֵהחוקיםֵ
ֵעבודתֵ ֵשבשביל ֵחכמים ֵאמרו הן,
ֵשבעשייתֵ ֵעומד, ֵהעולם הקרבנות

ֵהישריםֵלחייֵהחוקיםֵוהמשפ טיםֵזוכין
ֵעלֵ ֵציווי ֵתורה ֵוהקדימה ֵהבא, העולם
ֵחקותיֵ ֵאת ֵושמרתם ֵשנאמר החוקים,
ואתֵמשפטיֵאשרֵיעשהֵאותםֵהאדםֵוחיֵ

 בהם'.ֵ
ס836ֵֵֵ ְֵיַכב  ל ֵַלֲעָזאז  ֵַהָּׂשִעיר ֵֶאת ַח :'ְוַהְמַשל 
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יָמַתיֵֵ.837לעזאזל א  אְֵבָגִדים?ֵּומ  ְֵמַטמ 

ֵקמאל .א ֵהתנא ֵורביֵֵדברי במשנה
אֵיהודהֵבברייתא:ֵ ַחִֵמֶשי צ  ַהְמַשל 

ֵ.ְלחֹוַמתְֵירּוָשַלִיםִמחּוץֵ

ֵיוסיל .ב ֵרבי עדֵֵ:בברייתאֵדברי
ֵֵשיגיעֵלצוק.

ִֵשְמעֹוןל .ג ֵַרִבי ֵ:במשנתנוֵדברי

ַהצּוק ..838ִמְשַעתְֵדִחיָפתֹוֵמ 
 

ֵֵמשנה:
ֶצל ֵא  יס,ֵָפרְֵוָשִעירֵַהִנְשָרִפיןֵָבאֵלֹו יֶהן,ְֵנָתָנןְֵבָמג  מּור  ,ְֵקָרָעןְֵוהֹוִציאֵֶאתֵא 

ַח.ֵ יֵַהִמְזב  ְֵוִהְקִטיָרןֵַעלֵַגב 
ָפה.ֵ יתֵַהְּׂשר  ְֵקָלָעןְֵבִמְקָלעֹות,ְֵוהֹוִציָאןְֵלב 

יָמַתיְֵמַטְמִאיןְֵבָגִדים,ִֵמֶשי ְצאּוֵחּוץְֵלחֹוַמתֵָהֲעָזָרה.ֵ א  ֵּומ 
ר,ִֵמֶשִיַצתֵָהאּורְֵבֻרָבן. ֵַרִביִֵשְמעֹוןֵאֹומ 

ֵדףֵסחֵעמודֵא

ֵאתֵהשעירֵהגדוללאחרֵשמסרֵהכהןֵ
ֵאתֵ ֵהוציא ֵהוא ֵלמשלח, המשתלח

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ןֵ ֵכ  י ְֵוַאֲחר  ֵַבָמִים ְֵבָשרֹו ֵֶאת ְֵוָרַחץ ְבָגָדיו
ֵַהַמֲחֶנה ֵֶאל ֵפסוקֵָיבֹוא ֵ)ויקראֵפרקֵטז '

 כו(ֵ
ֵאדומהֵהרמב'ם837ֵֵ ֵפרה ֵהֵֵבהלכות פרק

ֵַבָּׂשִעירֵ ֵָנְגעּו ֵ'...ִאם ֵפוסק: ֵז הלכה
ֵ.'... הֹוָלָכתֹוְֵטהֹוִריןֵ. ַחֵַעְצמֹוִֵבְזַמֵן ַהִמְשַּתל 
ֵאבותֵ ֵשאר ֵבהלכות ֵהרמב'ם ֵפוסק וכן
ֵ'השורףֵפרהֵ ֵהלכהֵטו: הטומאהֵפרקֵו
אדומהֵושעיריםֵהנשרפיםֵוהמשלחֵאתֵ
שבשעתֵמעשיהןֵמטמאֵ השעירֵאףֵעלֵפֵי

ֵשביארנ ֵכמו ֵבאוכליןֵבגדים ֵנגעו ֵאם ו,
ֵשניֵ ֵהן ֵהרי ֵמעשיהן ֵבשעת אפילו

ֵלטומאה'.
ֵהעזאזל838ֵֵֵ ֵהוא ֵהמשנה, ֵבלשון צּוק,

ֵהתורה ֵשבלשון ֵפרהֵֵהרמב'ם. בהלכות
יָמַתיֵֵאדומה א  פרקֵהֵהלכהֵוֵפוסק:ֵ'ּומ 

ֵַהָּׂשִעיר?ֵ ֵֶאת ַח ֵַהְמַשל  ְֵבָגִדים א ְמַטמ 
ְֵשַעתֵ ֵַעד ְֵירּוָשַלִים ְֵלחֹוַמת ֵחּוץ א ִמֶשי צ 
ִֵאםֵ ֵ*ֲֵאָבלֵַאַחרֵֶשָדָחהּו ֵַלֲעָזאז ל. ְדִחָיתֹו
ֵוהלכהֵזוֵ ֵּוִבְבָגִדיםְֵטהֹוִרים'. ִלים ְֵבכ  ָנַגע

ֵקמא ֵהתנא ֵכדברי ֵוכדבריֵֵהיא במשנה

החטאתֵואימוריֵהשעיר839ֵֵאימוריֵפר

-ֵֵ ֵהיזה ֵושמדמם ֵקודם ֵ-ששחטם

להקטרתםֵעל840ֵֵוהניחםֵבתוךֵקערה

 .841מאוחרֵיותרֵהמזבח

 רביֵיהודהֵבברייתא.ֵ
יוֵֵאימורים839ֵ הםֵאיבריֵהקרבןֵשהםֵֶחְלב 

.ֵונתחיוֵהמוקרביםֵוהנשרפיםֵעלֵהמזבח
ֵע'גֵהמזבחֵמןֵ 'האיבריםֵששורפיןֵאותן
ֵומןֵ ֵהאשמות ֵומן ֵהנאכלות החטאות

ֵאימוריןֵהשלמים ֵהנקראין ֵהןֵהן ֵואלו ,
האימוריןֵשלֵשורֵאוֵשלֵעז:ֵהחלבֵאשרֵ
ֵהקבהֵ ֵגבי ֵשעל ֵחלב ֵובכללו ֵהקרב על
ֵהחלבֵ ֵעם ֵשעליהן ֵוחלב ֵהכליות ושתי
אשרֵעלֵהכסליםֵויותרתֵהכבדֵונוטלֵמןֵ
הכבדֵמעטֵעםֵהיותרת,ֵואםֵהיהֵהקרבןֵ
ֵהאליהֵ ֵאלו ֵעל ֵמוסיף ֵהכבשים ממין
השדרהֵעדֵמקוםֵ תמימהֵעםֵהחוליותֵמֵן

ֵשנאמ ֵיסירנה,ֵהכליות ֵהעצה ֵלעומת ר
ֵעלֵמזבחֵהחיצון'ֵ ֵנשרפין וכלֵהאימורין
ֵפרקֵאֵ )רמב'םֵהלכותֵמעשהֵהקרבנות

 הלכהֵיח(.
במשנהֵהוא840ֵֵ קערה.ָמג יסֵשנאמֵר  כעיֵן
מּוִרים841ֵ במגיסֵלקראתֵשריפתםֵֵהכנתֵהא 

ֵהגדולֵ ֵאסורֵלכהן אינהֵנחשבתֵעבודה.
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ֵהמשנהֵ ֵשאמרה ֶאתֵֵ"...ְוהֹוִציאֵמה
יֵ ְוִהְקִטיָרןֵַעלֵַגב  ְבָמג יסֵ, ְנָתָנֵן יֶהןֵ, מּור  א 
ֵהגדולֵ ֵשהכהן ֵהכוונה ֵאין ַח" ַהִמְזב 
ֵלאחרֵ ֵמיד ֵהאימורים ֵאת יקטיר
ֵשרקֵ ֵכוונתה ֵאלא ֵבמגיס הנחתם
ֵעלֵ ֵלהקטרתם ֵעד ֵבקערה הניחם

ֵֵהמזבח ֵיותר ֵסדרֵֵ-מאוחר ֵפי על
אלהֵֵהעבודה.ֵלאחרֵהוצאתֵאימורים

ֵ ֵלבן, ֵבבגדי ֵהכהןֵֵשנעשו ממשיך

ֵהפרשהֵהגדול בבגדים842ֵֵֵֵבקריאת

הללו,ֵאחרֵכךֵעליוֵלקדשֵידיוֵורגליו,ֵ
ֵזהב ֵלעשותֵֵלטבולֵוללבושֵבגדי כדי

ֵואתֵאילֵ ילֹו אתֵשעירֵהמוסף,ֵאתֵא 
ֵהכףֵ ֵאת ֵלהוציא ֵלטבול, ֵשוב העם,

ֵלטבולֵקדשהֵקדשמֵוהמחתה ים,
בשלישיתֵלמוספיןֵורקֵאזֵהואֵמקריבֵ
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ֵ ֵשיוודע ֵלפני ֵבעבודה לוֵלהמשיך
ֵראהֵ ֵליעדו. ֵהגיע ֵהמשתלח שהשעיר

בסוףֵֵטבלתֵסדרֵעבודותֵיוםֵהכיפורים
ֵפרקֵשביעי.

יתחילֵבקריאתֵהפרשהֵרקֵֵהכהןֵהגדול842ֵ
ֵיהודהֵ ֵ)לרבי ֵליעדו ֵיגיע ֵשהשעיר אחרי
ֵלמקוםֵ ֵולחכמים ֵהמדבר לתחילת

ובאיזהֵבגדֵֵהעזאזל(.ֵעלֵקריאתֵהפרשה
ֵלהלןֵ ֵראה ֵאותה ֵלקרוא ֵרשאי הוא

 במשנהֵדףֵסחֵעמודֵבֵובגמרא.
ֵהכפורים843ֵֵֵ ֵיום ֵשל ֵהחטאת ֵופר השעיר

הםֵמה'חטאותֵהנשרפות'.ֵשמםֵבאֵלהןֵ
משוםֵשבשרןֵאינוֵנאכלֵעלֵידיֵהכהניםֵ
ֵ)אבלֵ ֵלמחנה ֵמחוץ ֵכולו ֵנשרף אלא
ֵהמזבח(.ֵ ֵעל ֵמוקטרים האימורים

נקראותֵגםֵחטאותֵֵרפותהחטאותֵהנש
ֵעלֵהפרוכתֵֵפנימיות משוםֵשדמםֵניתן

ֵקרבנותֵאלהֵ ֵשבהיכל. ֵמזבחֵהזהב ועל
ֵחטאות ֵמקרבנות ֵחיצוניות-נבדלים

)המובאיםֵעלֵידיֵיחידֵאוֵציבור(ֵלכפרהֵ
ניתןֵעלֵהמז ְוֶשִמָדָמֵן ֵהחיצוןֵבחעלֵחטאֵ,

)בארבעֵמתנותֵעלֵארבעֵקרנות(ֵולאֵעלֵ
ֵבהיכל. ֵהפנימי החטאותֵֵהמזבח

ֵחטאות ֵגם ֵהנקראות -החיצוניות

אתֵהאימוריםֵשהניחֵבקערהֵ)שהיאֵ
ֵ(.כליֵשרת

ֵ
הגדולֵהוציאֵאתֵאימורי ֵַאַחרֵשהכהֵן

ֵוהשעיר ֵבשרםֵהפר ֵאת ֵניתח ֵהוא ,
ֵ ֵעורםֵ-לנתחים ֵהפשטת ֵ-ֵללא

ֵלקראתֵ ֵמיוחדת ֵבצורה וחיברם
ֵ ֵלירושלים ֵמחוץ ֵאל שםֵֵ-הוצאתם

ֵ.843דינםֵלהישרף

ֵֵדףֵסחֵעמודֵב

ֵהפרֵוהשעירֵנשרפוֵמחוץֵלירושלים
ֵֵבמקום ֵ'שפך ֵ'ביתֵַהֶדֶשןשנקרא ֵאו '

ֵהגדול ֵאתֵדשןֵהדשן ֵשםֵגםֵשפכו ,'

ֵהדשן'844ֵהמזבח ֵל'שפך ֵלהגיע ֵכדי .

ֵלכהנים.ֵֵהנאכלות משוםֵשבשרםֵנאכל
ֵ'חטאתֵ ֵהכלל ֵמן ֵיוצא ֵשבאופן נציין
ֵאחתֵ ֵפעם ֵרק ֵנשרפה, ֵכן חיצונית'

ִמֶפַתחֵֹאֶהלֵובהוראתֵשעהֵב'מילואים':ֵֵּו
ֵיֹוםֵ ֵַעד ֵָיִמים ִֵשְבַעת ְצאּו ֵת  ֵֹלא ד מֹוע 
אֵ יֶכםִֵכיִֵשְבַעתֵָיִמיםְֵיַמל  יִֵמֻלא  ְמֹלאתְֵימ 
ֶאתֵֶיְדֶכם:ֵַכֲאֶשרֵָעָשהֵַביֹוםֵַהֶזהִֵצָּוהֵה'ֵ
יֶכםֵ)ספרֵויקראֵפרקֵח,ֵ רֲֵעל  ַלֲעֹשתְֵלַכפ 

פסוקיםֵאלהֵמדבריםֵעלֵ-פסוקיםֵלג לד(ֵ.
ֵלפרושֵציווי ֵובניו ֵאתֵאהרן ֵמשה ֵשל ו

מביתםֵשבעהֵימיםֵלפניֵתחילתֵהקרבתֵ
.ֵהקרבנותֵביוםֵהשמיניֵלחנוכתֵהמשכן
ֵקרבנותֵ ֵאת ֵלהקריב ֵנצטווה משה
ֵלהקמתֵ ֵמיוחדים ֵשהיו המילואים
המשכן,ֵלמשוחֵאתֵאהרןֵובניוֵוכו'ֵורקֵ

ֵהמילואים ֵשבעתֵימי ֵאדרֵלאחר ֵ)מכ"ג
ֵניסן ֵר"ח ֵהכהניםֵעד ֵובניו ֵאהרן ֵהיו )

ֵהמשכן ֵלעבודת ֵקרבןכשרים ֵגם -פרֵ.
ֵפרֵציבור-של-דבר-העלם -כהן-וקרבן
ֵמהחטאותֵהנשרפותֵאבלֵאיןֵֵמשיח הן

ֵעניינםֵלכאן.ֵ
ֵשהובא844ֵֵ ֵאתֵהדשן במקוםֵזהֵגםֵשפכו

מעלֵמזבחֵהעולהֵכאשרֵנערםֵעליוֵ)חוץֵ
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ֵיצאוֵמשלושהֵַמֲחנֹות:ֵ
ֵשכינה .א ֵ'מחנה ֵהראשון ֵאתֵ' הכולל

ֵואתֵיםקדשהֵקדש ֵההיכל ֵאת ,
ֵ,ֵהעזרה

ֵלויה .ב ֵ'מחנה ֵהוא ֵהשני 'ֵהמחנה
שסביבֵֵהכוללֵאתֵמתחםֵהרֵהבית

 מכלולֵהמקדש
המחנהֵהשלישיֵהואֵשארֵירושליםֵ .ג

 .845'ונקראֵ'מחנהֵישראל
 

ֵ ֵאת ֵנטמאֵהשורף ֵוהשעיר הפר
נטמאיםֵהעוזריםֵוכןֵֵונטמאיןֵבגדיו,

ֵ ֵמזיזֵהמוסיפיםלו ֵאו ֵלאש ֵיםעצים
אתֵהבשרֵממקוםֵלמקוםֵכדיֵשישרףֵ

מהשלבֵשבוֵולענייןֵזהֵמדוברֵֵ,היטב
עדֵֵהאשֵלשריפתֵהחטאתֵכברֵבוערת

ֵאפר.ֵ ֵנעשה ֵהחטאות ֵשבשר לשלב
ֵאתֵ ֵוהמסדרים ֵהאש ֵאת המציתים

ֵאינםֵנטמאים.ֵֵ-ֵהעצים
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ֵאתֵ ֵפינו ֵלא ֵשבהם ֵהרגלים משלושת
ֵהמזבח ֵמעל ֵעלֵֵהאפר ֵנוי ֵלהוסיף כדי

ֵ ֵהדשן' ֵ'בית ֵגם ֵהיה הנקראֵֵ-המזבח(.
שהיהֵבמזרחוֵשלֵֵ-בתורהֵ'מקוםֵהדשן'ֵ

ֵאתֵ ֵהניחו ֵהדשן' ֵב'בית ֵהמזבח. כבש
ֵהדשן ֵהפנימיֵתרומת ֵהמזבח ֵדשן ֵאת ,

ֵהמנורה ֵדשן ֵאתֵואת ֵאליו ֵוהשליכו ,
דשןֵזהֵ-המוראהֵבנוצתהֵ)עלֵהנסֵבבית

ועוד,ֵראהֵדףֵכאֵעמודֵאֵלעיל(.ֵהיהֵעודֵ
מקוםֵבמזרחוֵשלֵהמזבחֵשםֵשרפוֵאתֵ

ֵהקדשיםֵשנפסלו.
הקדושהֵלשלושהֵמחנותֵהייתהֵֵחלוקת845ֵ

ֵנאמרֵ ֵבמדבר. ֵישראל ֵבני ֵבחניית גם
ַ֣יֵ בספרֵבמדברֵפרקֵהֵפסוקֵב:ֵ'ַצֵ֚וֵֶאת־ְבנ 
ְֵוָכל־ ֵָכל־ָצרּ֖וַע ַמֲחֶנִ֔ה ִֵמן־ַהַֽ יַשְלחּו֙ ִֵוַֽ ִ֔ל ִיְשָרא 
ֵמפרש:ֵ ֵשם ֵרש'י ֶפש'. ֵָלָנַֽ ָּ֥א ֵָטמ  ְֵוֹכ֖ל ָזִ֑ב

המחנהֵ מֵן שםֵֵשלשֵמחנותֵ-'וישלחֵו היֵו
[ֵ ֵחנייתן, ֵהקלעים1בשעת ֵתוך ]הםֵֵ[

ֵשכינה ֵמחנה ֵהוא ֵוהחצר[ ֵ]המשכן ,2ֵ]
אהרןֵובניוֵוכלֵ חנייתֵהלויםֵסביבֵ]משהֵ,
ֵכמוֵשמפורשֵבפרשתֵבמדברֵ שבטֵלוי[

ֵ
במשנהֵֵלקוֵתנאֵקמאֵורביֵאלעזרנח

ֵ-ֵהאםֵגםֵלאחרֵשניתךֵבשרֵהחטאות
לאֵנעשהֵאפֵר עדייֵן אםֵנטמאים:ֵֵ-אֵך

ֵלאֵ ֵאלעזר ֵולרבי ֵכן ֵקמא לתנא
מרגעֵשנעשוֵכולם,ֵולדעתֵֵ–נטמאיםֵ

ֵהנשרפות ֵלְֵֵהחטאות ֶפר לאֵֵ-א 
נטמאיםֵהעוסקיםֵבו.

ומשםֵועדֵסוףֵ[3ֵ,ֵ]סיניֵהיאֵמחנהֵלויה
ֵהדגלים ֵהיאֵֵמחנה ֵהרוחות ֵארבע לכל
.ֵהצרועֵנשתלחֵחוץֵלכולןֵמחנהֵישראל

ֵהזבֵ ֵהרע[, ֵלשון ֵהחוטאים ֵאת ]מייצג
מותרֵבמחנהֵישראלֵומשולחֵמןֵהשתיםֵ
]מייצגֵאתֵהפריצות[,ֵוטמאֵלנפשֵמותרֵ
ֵמשלֵ ֵאלא ֵמשולח ֵואינו ֵלויה ֵבשל אף

]מייצגֵאתֵהמוות[.ֵוכלֵזהֵדרשוֵֵשכינה
ֵפסחיםֵ ֵבמסכת ֵהמקראות ֵמן רבותינו
סז:'ֵעדֵכאןֵלשוןֵרש"י.ֵבמסכתֵפסחיםֵ
דףֵסזֵעמודֵאֵנאמר:ֵ'...וטמאֵמתֵמותרֵ
ליכנסֵלמחנהֵלויה.ֵולאֵטמאֵמתֵבלבדֵ

אלאֵאפילוֵמתֵעצמו'ֵ. באופןֵהנ"לֵאמרוֵ,
ֵקדושתֵ ֵודרגת ֵסדר ֵאת ֵמבהיר רש"י

ֵֵמשתלחֵמחוץֵלשלושתֵהמחנות הצרוע :ֵ
ֵוהטמאֵ ֵלשניים ֵמחוץ ֵהזב המחנות,
ֵשכינה[ ֵלמחנה ֵמחוץ ֵרק ֵיוצא ֵ .ֵלנפש
ֵעלֵייצוגםֵ ֵיקר' ֵשלֵ'הכלי וראהֵפירושו
ֵכאןֵ ֵשהובא ֵהשונים ֵהמשולחים של
ֵעשרֵ ֵבעניין ֵה ֵנספח ֵראה בקצרה.

 קדושותֵשלֵארץֵישראל.
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ֵמשנה:ֵ
ןֵָאְמרּוֵלֹוֵ ֵ.'ִהִגיַעֵָשִעירֵַלִמְדָבר'ָגדֹול:ְֵֵלֹכה 

ֵַלִמְדָבר ֵָשִעיר ֵֶשִהִגיַע ֵיֹוְדִעין ֵָהיּו ֵַבסּוָדִרין,ֵֵ?ּוִמַנִין ֵּוְמִניִפין ֵעֹוִשין, ַדְרִכיֹותֵָהיּו
ְֵויֹוְדִעיןֵֶשִהִגיַעֵָשִעירֵַלִמְדָבר.ֵ

יתִֵחדּודֹוְֵשלָשהֵָאַמרֵַרִביְֵיהּוָדה,ֵַוֲהֹלאִֵסיָמןֵָגדֹולֵָהָיהֵָלֶהם,ִֵמירּוָשַלִיםְֵוַעדֵבֵ 
ְושִֵמיִלין: ִמילֵ, ְוחֹוְזִריֵן ִמילֵ, ֶשִהִגיַעֵָשִעירֵַלִמְדָבר.ֵהֹוְלִכיֵן ְויֹוְדִעיֵן ִמילֵ, ֵי ְכד  ֵֹוִהיֵן

רֵָהָיהֵָלֶהם,ֵָלשֹוןֵֶשלְֵזהֹוִרית ר,ֵַוֲהֹלאִֵסיָמןֵַאח  אלֵאֹומ  ָהָיהֵָקשּורֵַעלֵֵַרִביִֵיְשָמע 
יָכל,ֵּוְכֶשִהִגיַעֵָשִעירֵַלִמְדָברֵָהָיהֵַהָלשֹוןֵַמְלִבין,ֵֶשֶנֱאַמר:ִֵאם ְהיַּ֨וֵ-ִפְתחֹוֵֶשלֵה  ִיַֽ

יֶכָּ֤םֵַכָשִניםֵַ֙כֶשֶַ֣לגֵַיְלִבִ֔ינּו ֵ.846ֲחָטא 

ֵההודעה ֵקבלת ֵלאחר שהשעירֵֵרק

ֵהגדולֵכהןהיכולֵהיה847ֵֵהגיעֵליעדו

ֵלהמשיךֵבסדרֵהעבודה.
ֵ

ֵלמדברֵ ֵהשעיר ֵהגעת ֵעל ֵההודעה

ֵצופים ֵידי ֵעל ֵעלֵֵ,נעשתה שעמדו
מקוםֵגבוהֵלאורךֵהמסלולֵמהצוקֵעדֵ

ֵֵ,ירושלים ֵבגד ֵאתֵובנפנוף מסרו
מהצופהֵהקרובֵביותרֵלצוקֵֵ-הידיעהֵ

ֵ-עדֵלצופהֵהקרובֵביותרֵלירושליםֵ

ֵ.848הגדולֵכהןלומשםֵהגיעהֵהידיעהֵ

ֵשניֵשעיריֵיוםֵהכיפוריםֵהדרןֵעלך
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הפסוקֵהואֵמישעיהוֵפרקֵאֵפסוקֵיח:846ֵֵ
ִֵאם-ְלכּו' ְֵיהָוִ֑ה ֵֹיאַמַ֣ר ְכָח֖ה ְֵוִנָּוַֽ ְהיַּ֨וֵ-ָנֶ֛א ִיַֽ

יֶכָּ֤םֵַכָשִניםֵַ֙כֶשֶַ֣לגֵַיְלִבִ֔ינּוִֵאם ַיְאִדָּ֥ימּוֵ-ֲחָטא 
ּו'. ֵַכּתֹוָל֖עֵַכֶצֶָּ֥מרִֵיְהיַֽ

ֵולחכמים847ֵֵ ֵיהודהֵלתחילתֵהמדבר לרבי

 למקוםֵהעזאזלֵ)בסוףֵהפרקֵהקודם(.
ֵהייתה848ֵֵֵ ֵאחרת ֵדרך ֵאומר ֵיהודה רבי

ֵאומרֵלמ ֵישמעאל ֵורבי ֵהידיעה סירת
 שיטהֵנוספת.
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ןֵָגדֹול,ֵדפיםֵסחֵֵ-פרקֵשביעיֵ ֵעגֵ-ָבאֵלֹוֵֹכה 
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פרקֵשביעי

ןֵָגדֹול  ָבאֵלֹוֵֹכה 
 עגֵ-סחֵדפיםֵ

ֵ 
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ֵמשנה:
יֵבּוץ ןֵָגדֹולִֵלְקרֹות.ִֵאםֵָרָצהִֵלְקרֹותְֵבִבְגד  אֵֵָבאֵלֹוֵֹכה  א.ְֵוִאםֵֹלא,ֵקֹור  ,ֵקֹור 

ֶפרֵּתֹוָרהְֵונֹוְתנֹוְֵלֹראשֵַהְכֶנֶסת,ֵ לֵס  ְבִאְצְטִליתֵָלָבןִֵמֶשלֹו.ֵַחַזןֵַהְכֶנֶסתֵנֹוט 
נֹוְתנֹוֵ ְוַהְסָגֵן לֵֵכהןלְוֹראשֵַהְכֶנֶסתֵנֹוְתנֹוֵַלְסָגןֵ, דֵּוְמַקב  ָגדֹולֵעֹומ  ֵן ְוֹכה  ָגדֹולֵ,

ְֵוק ד, ֵעֹומ  א ֵּוַמִניחֹוְֵוקֹור  ֵּתֹוָרה ֶפר ֵס  ל ְֵוגֹול  ֵֶבָעשֹור. ְֵוַאְך ֵמֹות י ֵַאֲחר  א ֹור 
יֶכםֵָכתּובֵָכאן,ֵּוֶבָעשֹורֵֶשְבֻחַמשֵ רִֵמַמהֵֶשָקָראִתיִֵלְפנ  ר,ֵיֹות  יקֹו,ְֵואֹומ  ְבח 

ֵ ֵַהּתֹוָרה, ֵַעל ְֵבָרכֹות, ְֵשֹמֶנה ֵָעֶליָה ְך ֵּוְמָבר  ֵֶפה, ֵַעל א ֵקֹור  ְוַעלֵַהְפקּוִדים
יֵַעְצמֹו,ְֵוַעלֵ ְֵוַעלֵַהִמְקָדשִֵבְפנ  ְֵוַעלֵַההֹוָדָאה,ְֵוַעלְֵמִחיַלתֵֶהָעֹון, ָהֲעבֹוָדה,

יֵַעְצָמּהְֵוַעלֵהֵַ יֵַעְצָמןְֵוַעלְֵירּוָשַלִיםִֵבְפנ  לִֵבְפנ  יֵַעְצָמןְֵוַעלֵֵכהניםִיְשָרא  ִבְפנ 
ְֵשָארֵַהְּתִפָלה.ֵ

ןֵָגדֹולְֵכשֵֶ ינֹוֵרֹוֶאהֵַפרְֵוָשִעירֵַהִנְשָרִפים.ְֵוָהרֹוֶאהֵַפרֵָהרֹוֶאהֵֹכה  א,ֵא  הּואֵקֹור 
ינֹוֵ ֵֶשא  י ְֵוֹלאִֵמְפנ  א. ֵָגדֹולְֵכֶשהּואֵקֹור  ן ֵרֹוֶאהֵֹכה  ינֹו ֵא  ְוָשִעירֵַהִנְשָרִפים,

יֶהןֵָשָוהְֵכֶאָחת. ֵַרַשאי,ֵֶאָלאֵֶשָהְיָתהֵֶדֶרְךְֵרחֹוָקה,ֵּוְמֶלאֶכתְֵשנ 

הגיעֵֵקבלתֵהידיעהֵשהשעירֵאחררקֵ
מהעזרהֵלעזרתֵֵהגדולֵכהןהֵבאליעדוֵ,
ֵהעםֵשםֵֵנשים שלושֵאתֵקראֵלפני
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ֵלכהן849ֵֵֵ ֵשאסור ֵהאומרים ֵמפרשים יש
ֵלקרואֵ ֵכדי ֵזהב ֵלבגדי ֵלהחליף הגדול
ֵכאןֵ ֵהדף ֵעל ֵבפירושו ֵהריטב'א בתורה.
כותב:ֵ'אםֵרצהֵלקרותֵבבגדיֵבוץֵקורא.ֵ
ֵלאֵ ֵזהב ֵבבגדי ֵאבל ֵבוץ ֵבבגדי ודוקא

אלאֵלצורךֵעבודהֵֵשאיןֵללבושֵבגדיֵזהב
ֵלעבודהֵ ֵמעבודה ֵבגדים ֵהמשנה שכל
ֵבפרקֵ ֵכדאיתא ֵוקידוש ֵטבילה טעון
טבילהֵוקידושֵאלאֵ ואיֵן הממונהֵ)ל'בֵא'ֵ(
ֵאינהֵ ֵפרשה ֵוקריאת ֵחשובה לעבודה
ֵישֵ ֵבגמרא'. ֵכדאיתא ֵעבודה ֵצורך אלא
מפרשיםֵכהרמב'םֵשאינםֵמזכיריםֵאתֵ
ֵולקרואֵ ֵזהב ֵלבגדי ֵלהחליף האפשרות

'קריאהֵ אינהֵעבודהֵלפיכךֵאםֵבתורהֵ: זֵו
ֵמשלוֵ ֵלבנים ֵחול ֵבבגדי ֵלקרות רצה
קורא,ֵואםֵרצהֵלקרותֵבבגדיֵלבןֵקוראֵ
ֵשלאֵ ֵבהן ֵליהנות ֵניתנו ֵכהונה שבגדי
ֵיוםֵ ֵעבודת ֵ)הלכות ֵעבודה...'. בשעת

ֵאחרתֵֵהכיפורים ֵדעה ֵט(. ֵהלכה ֵג פרק
ֵמוצא ֵהירושלמיֵאנו ֵבתלמוד ים

ֵ.כיפוריםהפרשותֵהעוסקותֵביוםֵה
ֵ

בּוץ ֵי במעמדֵֵ:849ִאםֵָרָצהִֵלְקרֹותְֵבִבְגד 

ֵואפשרֵ ֵעבודה ֵנחשבת שהקריאה
ֵבשםֵ ֵיסא ֵרבי ...'ֵ ֵזהב: ֵבבגדי לעשותה
ֵרצהֵ ֵזהב, ֵרצהֵעובדהֵבבגדי ֵיוחנן: רבי
ֵירושלמי,ֵ ֵ)תלמוד ֵלבן' ֵבבגדי עובדה
ֵהמאיריֵ ֵא(. ֵהלכה ֵז ֵפרק ֵיומא מסכת
בספרוֵ'חבורֵהתשובה'ֵ)מאמרֵב'ֵפרקֵי'גֵ

ֵ ֵיוחנן569ֵעמוד ֵרבי ֵכדעת ֵכותב ,)
ֵעינייםֵבירושלמ ֵמאיר ֵנימוק ֵומביא י

ֵזהבֵ ֵלבגדי ֵהגדולֵלהחליף שמותרֵלכהן
בזמןֵהקריאהֵבתורהֵמפניֵשבגדיֵהזהבֵ
אףֵהםֵבגדרֵבגדיֵכהונהֵשניתנוֵליהנותֵ
בהםֵאףֵשלאֵבשעתֵעבודה:ֵ'וקריאהֵזוֵ
ֵרצהֵ ֵאם ֵולפיכך ֵגמורה ֵעבודה אינה
ֵהריֵ ֵמשלו ֵלבנים ֵחול ֵבבגדי לקרות

יֵזהבֵהרשותֵבידו,ֵואםֵרצהֵלקרותֵבבגד
שלֵקדשֵקורא,ֵ]נימוק:[ֵאםֵמפניֵשמכלֵ
ֵאםֵמפניֵ ֵעבודה, ֵצורך מקוםֵ]ה[קריאה
שבגדיֵכהונהֵניתנוֵליהנותֵבהםֵאףֵשלאֵ
ֵכאןֵ ֵבפירושו ֵאומנם, ֵעבודה...'. בשעת
ֵכותבֵבפירושֵאתֵ ֵהמאירי ֵאין עלֵהדף,
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לאֵהייתהֵחובהֵעלֵֵקריאתֵהפרשות
ללבושֵבגדיֵכהונהֵוהואֵֵהגדולֵכהןה

ֵ ֵלבחור ֵיכול ֵבבגדיֵהיה ֵלהישאר אם
ֵבּוץ( י ֵ)ְבִבְגד  ֵאתֵֵ,הלבן ֵעשה בהם

לפניֵבואוֵלקרוא,ֵאוֵבעזרהֵהעבודהֵ

ֵ.850ֵללבושִֵאְצְטִליתֵָלָבןִֵמֶשלוֵֹ

ֵ
ֵכהןהֵשתיֵהפרשיותֵהראשונותֵאתֵ

ֵהתורהֵהגדול ֵמספר ואתֵֵ-851ֵֵקרא
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ֵהגדול ֵהכהן ֵלהיתר ֵבגדיֵֵדעתו ללבוש
ֵאומר ֵאלא ֵהקריאה ֵבשעת 'קוראֵֵזהב

ֵהמאיריֵ ֵלשון ֵוזה ֵשירצה'. ֵבגד באיזה
רוצהֵֵ-כאן:ֵ'ואםֵרצהֵלקרותֵבבגדיֵבוץֵ

קוראֵֵ-שהואֵלובשֵעדייןֵֵלומרֵבגדיֵלבן
ואםֵרצהֵ צריךֵלהפשיטםֵלקריאתוֵ. ואינֵו

ֵ ֵמשלו ֵלבנה ֵבאצטלית רוצהֵֵ-לקרות
קוראֵוהואֵֵ-לומרֵשאינהֵמבגדיֵכהונהֵ
רֵבהווהֵֵהדיןֵלכלֵשארֵבגדיםֵאלא ֶשִדב 

ֵלהיותֵ ֵצורה ֵשל ֵואנשים ֵזקנים שמנהג
בגדיהםֵלבניםֵביוםֵהכיפוריםֵולפיֵדרכךֵ
ֵאחדֵ ֵדברים ֵשני ֵממשנתינו למדת
ֵהייתהֵ ֵשאילו ֵעבודה ֵאינה שהקריאה
לבגדיֵ בהֵאֵו עבודהֵעלֵכלֵפניםֵהיהֵצריֵך
ֵעבודהֵ ֵאינה ֵאלא ֵזהב ֵלבגדי ֵאו לבן
ומתוךֵכךֵקוראֵבאיזהֵבגדֵשירצהֵוהשניֵ

ֵבמקדשֵשבג ֵליהנות ֵנתנו ֵכהונה די
ֵעבודהֵ ֵבשעת ֵשלא ֵאף ֵשם וללבשם
למדינהֵשאלמלאֵכןֵ ובלבדֵשלאֵיצאֵבהֵן
ֵצריךֵ ֵהיה ֵעבודה ֵאינה ֵוהקריאה הואיל
ֵשגמרֵ ֵתיכף ֵקריאה ֵקודם להפשיטם

ֵעבודהֵהמיוחדתֵליום...'.
ֵהגדול850ֵֵ ֵהכהן ֵשעשה ֵהאחרונה ֵהעבודה

ֵנשים ֵלעזרת ֵצאתו ֵלפני הייתהֵֵבעזרה
ֵוהשעיר ֵהפר ֵאימורי ֵניתוחֵהוצאת ,

ֵעורם(ֵ ֵהפשטת ֵ)ללא ֵלנתחים בשרם
ֵלקראתֵ ֵמיוחדת ֵבצורה וחיבורם
ֵלירושליםֵ ֵמחוץ ֵאל ֵלשריפה הוצאתם
ישֵדעהֵהאומרתֵשהכהןֵ )דףֵסזֵעמודֵב(ֵ.
ֵעדֵשהשעירֵהגיעֵ הגדולֵהמתיןֵבעזרה,

ֵשלאֵ ֵכדי ֵעדייןֵליעדו, ֵשבו ֵמצב ייווצר
ֵהשעיר ֵשילוח ֵמצוות ֵלעזאזלֵנעשית

ֵ ֵהפרשה ֵֶשְבֻחַמשֵהשלישית ּוֶבָעשֹור

אֵַעלֵֶפההואֵַהְפקּוִדיםֵ ֵ.852ֵקֹור 
ֵ

ֵ ֵלעזרתֵֵהגדולֵכהןהיציאת מהעזרה
עלֵכלֵֵנשים הייתהֵבגללֵהאיסורֵהחֵל

יֵביתֵֵ-אדםֵלשבתֵבעזרהֵ חוץֵמְלַמְלכ 
ֻהְּתָרהֵשםֵֵ,ואילוֵבעזרתֵנשיםֵ–דודֵ

ֵכהןכשה853ֵלשבתעםֵלֵהויכֵ,הישיבה

והכהןֵהגדולֵאינוֵלבושֵבגדיֵכהונהֵאלאֵ
אֵ ֵלהיותֵקֹור  ֵהותרֵלו ֵ)שהרי בגדֵמשלו

ֵ ִֵמֶשלֹו ֵֵ-ְבִאְצְטִליתֵָלָבן ראהֵאםֵירצה(.
ֵ.עודֵבדףֵעֵעמודֵא

ספרֵהתורהֵשכתבוֵֵ-'ֵזהוֵ'ספרֵהעזרה851ֵ
ֵבמסכתֵ ֵרש'י ֵאומר ֵבעצמו: ֵרבנו משה
ֵ-בבאֵבתראֵדףֵידֵעמודֵב:ֵ'ספרֵעזרהֵ

ובוֵקוריןֵבעזרהֵפרשתֵֵספרֵשכתבֵמשה
 המלךֵבהקהלֵוכהןֵגדולֵביוםֵהכיפורים'.

ֵַהְפקּוִדים852ֵֵ ֵחומשֵֻחָמש במדברֵֵהוא
ֵוממנוֵ ֵישראל, ֵבני ֵבהתפקדות הפותח
ֵאתֵ ֵפינחס ֵמפרשת ֵפה ֵבעל ֵאומר הוא
ֵכטֵ ֵשבפרק ֵהמוספים ֵקרבנות פרשת

ֵיאֵ)מובאתֵלהלן(.-פסוקיםֵז
ֵלאיסור853ֵֵֵ ֵהמקור ֵמהו ֵשונות ֵדעות יש

ֵלשבתֵ ֵשההיתר ֵוכן ֵבעזרה הישיבה
בעזרהֵהואֵרקֵלמלכותֵביתֵדוד.ֵעלֵמלךֵ

אלֵנאמרֵבתוספתאֵמסכתֵסנהדריןֵישר
ֵוהואֵ ֵעומדין ֵהעם ֵ'כל ֵד: ֵהלכה ֵד פרק
ֵאלאֵ ֵבעזרה ֵישיבה ֵהייתה ֵולא יושב
ֵבמסכתֵ ֵרש'י ֵבלבד...'. ֵדוד ֵבית למלכי
סנהדריןֵדףֵקאֵעמודֵבֵאומרֵשאיסורֵזהֵ

ֵמסיני ֵלמשה ֵהלכה ֵנלמדֵֵהוא ולא
ֵבֵ ֵעמוד ֵמ ֵדף ֵסוטה ֵובמסכת מהמקרא

שחלקֵֵ-'י:ֵ'אלאֵלמלכיֵביתֵדודֵאומרֵרש
ֵשמלכותוֵ ֵלהראות ֵכבוד ֵהמקום להם
שלימה'.ֵישֵמיֵשלומדֵזאתֵמהמיליםֵ'...ֵ

ם ֶ֧תְֵבש  ְיהָוֶ֛הֵ'ֵשבפסוקֵ'ִכַ֣יֵבִֹׁ֗וֵ-ַלֲעֹמַ֨דְֵלָשר 
ְשָבֶטִ֑יָךִֵכַ֣יֵבִֹׁ֗וֵָבַחֶ֛רֵה'ֵ-ָבַחֶ֛רֵה'ֱֵאֹלֶה֖יָךִֵמָכל

ִֵמָכל ֵלְֵ-ֱאֹלֶה֖יָך ֵַלֲעֹמַ֨ד םְשָבֶטִ֑יָך ְֵבש  ֶ֧ת -ָשר 
ֵָכל ֵּוָבָנ֖יו ֵהָּּ֥וא ם-ְיהָוֶ֛ה ְֵבש  ים: ְיהָוֶ֛הֵ-ַהָיִמַֽ
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ֵע ֵזמןוהגדול ֵכל ֵנשים ֵבעזרת ֵמד
ֵביוםֵ ֵהעוסקות ֵהפרשות הקראת

ֵ.כיפוריםה
ֵ
הייתהֵֵשהוקראההראשונהֵהפרשהֵֵ

ֵ ֵויקרא, ַ֣ימספר ֵַאֲחר  כלֵֵ,מִֹ֔ות-פרשת
ֵטז ֵֵ,פרק ֵיוםֵהעוסקת ֵעבודת בסדר

שאינםֵקרבנותֵֵ-וקרבנותיוֵֵכיפוריםה
ֵ.המוסף

ֵ
ֵשהוקראה ֵהשנייה הייתהֵֵהפרשה

ֵאמור ֵֵמפרשת ֵֶבָעשַֹ֣ור ֵ-ַלֹחֶדשַ֩אְֶ֡ך
ֵוהיאֵ ֵהכיפורים ֵיום ֵבדיני העוסקת
ֵלפרשהֵ ֵהתורה ֵבספר ֵסמוכה פרשה

ֵ.854הראשונה
ֵ

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ֵָכל ֵּוָבָנ֖יו ֵיחֵ-הָּּ֥וא ֵפרק ֵ)דברים ים:' ַהָיִמַֽ
ה''ֵ ֵָּ֥י ומהמיליםֵ'ָהֹעְמִדָּ֥יםֵָש֖םִֵלְפנ  פסוקֵהֵ(
ֱאֹלָהִ֑יוֵ ֖םֵהֵ' ֕תְֵבש  ר  שבהמשךֵבפסוקֵז:ֵ'ְוש 

ֵָהֹעְמִדָּ֥-ְכָכל ֵַהְלִוִיִ֔ם ֵה'',ֵֶאָחיו֙ ָּ֥י ִֵלְפנ  ֵָש֖ם ים
ֵלשבתֵ ֵמכובד ֵזה ֵשאין ֵשאומר ֵמי יש
ֵמהֵ ֵפי ֵעל ֵה' ֵיראת ֵבו ֵשיש במקום
ֵ'ֶאת ֵשבפסוק ִֵּתיָרִ֑אּו ֵּוִמְקָדִש֖י -שנאמר
ֵה''ֵ ֲֵאִנ֖י ִֵּתיָרִ֑אּו ֵּוִמְקָדִש֖י ִֵּתְשֹמִ֔רּו ַשְבֹתַתַ֣י

ֵ)ויקראֵפרקֵיטֵפסוקֵל(.ֵ
ֵכו854ֵֵ ֵפסוקים ֵכג ֵפרק ֵ)פרשותֵ-ויקרא לב

 כ(..-יפוריםֵמובאותֵלעילֵבדפיםֵיזיוםֵהכ
ראהֵבגמראֵולהלןֵדףֵעֵעמודֵאֵשדברי855ֵֵ

ֵהגדול ֵ'גםֵֵהכהן ֵכאומר מתפרשים
הפרשהֵשאניֵעתידֵמידֵלקרואֵבעלֵפהֵ
לפניכםֵכתובהֵגםֵבספרֵהתורהֵֶשָקָראִתיֵ

ֵבוֵקודם'.ֵ
ֵּוֶבָעשֹו֩ר856ֵֵֵ ֵהמוספים: ֵקרבנות פרשת

ְקָרא־ֹקֶ֙דשִֵ֙יְהֶיַ֣הֵָלֶכִ֔םֵ ַהֶזִׁ֗הִֵמַֽ ַלֹחֶַ֨דשֵַהְשִביִעֵּ֜י
ֵֹלָּ֥אֵ ֵָכל־ְמָלאָכ֖ה יֶכִ֑ם ֵֶאת־ַנְפֹשת  ְוִעִניֶת֖ם

ּו:ֵ)ח(ֵ ַ֣יַחִֵניֹחִַ֔חֵַתֲעשַֽ ה'ֵר  ְוִהְקַרְבֶּתַ֨םֵֹעָלָּ֤הֵַלַֽ
י־ָשָנהֵַ֙פֶ֧רֵֶבן־ָבָקֶ֛רֵֶאָח֖דֵַאִַ֣ילֵֶאָחִ֑דֵכְֵ ָבִשָּ֤יםְֵבנ ַֽ

ֵ ֵ)ט( ם: ֵָלֶכַֽ ִֵיְהיָּּ֥ו ְֵּתִמיִמ֖ם ּוִמְנָחָתִ֔םִֵשְבָעִ֔ה
ֵַלָפִ֔רֵ ֵֶעְשֹרִנים֙ ְֵשֹלָשָּ֤ה ֵַבָשִֶ֑מן ְֵבלּוָלַ֣ה ֹסֶ֖לת
ִֵעָּׂשרֹו֙ןֵ ֵ)י( ד: ֵָהֶאָחַֽ ֵָלַאִ֖יל ֵֶעְשֹרִנִ֔ים י֙ ְשנ 

ֵקריאתֵהפרשה ֵכהןהֵהשנייהֵלאחר
ֵֵהגדול ֵהתורהָגַלל ֵספר ֵאת הניחוֵ,
ֵ ֵוהודיעבחיקו ֵֶשָקָראִתיֵ': ִֵמַמה ר יֹות 

יֶכםֵָכתּובֵָכאן ֵ.855'ִלְפנ 

ֵ
ֵ ֵהייתההפרשה פרשתֵֵהשלישית

ֵהמוספים ֵַלֹחֶַ֨דשֵֵקרבנות ּוֶבָעשֹור֩
פרשתֵפנחס,ֵֵ,בספרֵבמדברֵ,ַהְשִביִעּ֜י

ֵז ֵפסוקים ֵכט 856ֵֵיא-פרק העוסקתֵ,

ֵ ֵהבקרבנות ֵמוסף ֵשל ֵ,כיפוריםהיום
ֵפרש ֵבמדברֵ,זוֵהאת ֵכהןהֵ,שבספר

857ֵקראֵבעלֵפהֵהגדול

ֵ
ֵֵלאחר ֵבתורה ֵהגדולֵכהןההקריאה

ֵ.858רכותבְשמֹוֶנהֵמברךֵ

ֵ ֵַלֶכֶ֖בש יִעָּׂשרִֹ֔ון ֵַהְכָבִשַֽ ְֵלִשְבַע֖ת ם:ֵָהֶאָחִ֑ד
)יא(ְֵשִעיר־ִעִזָּ֥יםֵֶאָח֖דֵַחָטִ֑אתִֵמְלַבִ֞דֵַחַטָּ֤אתֵ

ם.ַהִכֻפִריםְֵ֙וֹעַלַ֣תֵַהָּתִמִ֔ידֵּוִמְנָחָתּ֖הֵ יֶהַֽ   ְוִנְסכ 
ראהֵבגמראֵולהלןֵדףֵעֵעמודֵא.ֵראוי857ֵֵ

שקרבנותֵהמוספיםֵשלֵראשֵהשנה ֵלצייֵן
ֵעצרת ֵשלֵושמיני ֵלאלה יוםֵֵזהים

ֵהכיפוריםֵכמובאֵבטבלהֵלהלן:

הבהמותֵ
ֵהקרבות
ֵ

המועדיםֵבהםֵקרבנותֵ
ֵהמוספיםֵזהים

ראשֵ
ֵהשנה

יוםֵ
ֵהכיפורים

שמיניֵ
ֵעצרת

ֵפר
1ֵֵ

ֵלעולה
1ֵ

ֵלעולה
1ֵֵ

ֵלעולה

ֵאיל
1ֵֵ

ֵלעולה
1 

ֵלעולה
1ֵֵ

ֵלעולה

ֵכבשים
7ֵֵ

ֵלעולה
7ֵ

ֵלעולה
7ֵֵ

ֵלעולה

שעירֵ
ֵעיזים

1ֵ
ֵלחטאת

1ֵ
ֵלחטאת

1ֵֵ
ֵלחטאת

ֵ
ֵהגדול858ֵֵ ֵהכהן ֵמברך ֵהקריאה אתֵֵלפני

ֵואחרֵהקריאהֵ הברכהֵ'אשרֵבחרֵבנו...'
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ֵ
ֵהפרשותב ֵקריאת ֵהייתהֵֵמעמד לא

ֵ ֵעל ֵבגדיֵֵהגדולֵכהןהחובה ללבוש
להישארֵאםֵכהונהֵוהואֵיכלֵלבחורֵ

ֵה 859ֵבּוץֵבבגדי ֵללבוש ֵאו ִאְצְטִליתֵ,

ֵָלָבןִֵמֶשלֹוֵולאֵמשלֵכספיֵציבור

ֵדףֵסטֵעמודֵא

ֵהפרשותֵ ֵקריאת ֵכהןה860ֵֵֵבמעמד

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ֵהתורה,ֵ ֵעל ֵבמשנה: ֵכמובא ֵמברך הוא
ֵמחילתֵ ֵועל ֵועלֵההודאה, ועלֵהעבודה,
ֵועלֵ ֵעצמו, ֵבפני ֵהמקדש ֵועל העון,
ֵבפניֵ ֵירושלים ֵועל ֵעצמן, ֵבפני ישראל
עצמה,ֵועלֵהכהניםֵבפניֵעצמן,ֵועלֵשארֵ
ֵעלֵ ֵהגמרא ֵדברי ֵעוד ֵראה התפלה.

ֵו ֵא ֵעמוד ֵע ֵבדף ֵשם.ֵהברכות להלן
ֵבתלמודֵ ֵמנוסחים ֵהברכות שמונה
ֵאתֵ ֵהמדגיש ֵשונה ֵבאופן הירושלמי
ֵלשוןֵ ֵוזו ֵבעמו ֵבתורה, ֵהקב'ה בחירת
ֵהבוחרֵ ֵהתורה: ֵ'...על ֵשם: המשנה
ֵניראֵ ֵשאותך ֵהעבודה: ֵעל בתורה,
ֵלהודות,ֵ ֵלך ֵהטוב ֵההודייה: ֵעל ונעבוד,
ישראלֵ מוחלֵעונותֵעמֵו עלֵמחילתֵהעוןֵ:

ֵהבוחרֵב ֵעלֵהמקדש: ֵ-מקדשֵברחמים,
ֵישראל:ֵ ֵעל ֵבציון, ֵהשוכן ֵאידי וא'ר
ֵהבוחרֵ ֵהכהנים: ֵעל ֵבישראל, הבוחר
בכהנים,ֵעלֵשארֵתפלהֵותחינהֵובקשה:ֵ
ֵ ֵלפניך ֵלהוושע ֵצריכין ֵישראל ֵ–שעמך

ֵ)תלמודֵ ֵתפלה' ֵשומע ֵה' ֵאתה ברוך
 ירושלמיֵ)וילנא(ֵמסכתֵיומאֵפרקֵז(.

בגדיֵהבוץֵהםֵבגדיֵהלבןֵשהכהןֵהגדול859ֵֵ
ֵצא ֵלפני ֵלבש ֵלעזרתֵעדיין ֵמהעזרה תו

בהוצאתֵֵ.ֵבעזרהֵעסקֵהכהןֵהגדולנשים
ֵוהשעיר ֵהפר ֵבשרםֵאימורי ֵניתוח ,

ֵוחיבורםֵ ֵעורם( ֵהפשטת ֵ)ללא לנתחים
בצורהֵמיוחדתֵלקראתֵהוצאתםֵלשריפהֵ
עמודֵב(. ֵאלֵמחוץֵלירושליםֵ)לעילֵדףֵסֵז

ֵה860ֵֵ ֵהעמודֵפירוט ֵבסוף ֵמובא פרשות
ֵהקודם.

כהונהֵֵהגדול לאֵהיהֵחייבֵללבושֵבגדֵי

ֵמשלוו ֵבגד ֵללבוש ֵרשאי ֵ.861ֵהיה

בגבולותֵהשימושֵהמותרֵדנהֵהגמראֵ

ֵֵ.862כהניםעלֵידיֵהֵהכהונהֵבבגדי

ֵ
עלֵגבולותֵהשימושֵעיקרוֵשלֵהדיוןֵ

ֵכהניםעלֵידיֵהֵבבגדיֵהכהונהֵהמותר
הןֵבשלֵהעובדהֵשבחלקֵמבגדיֵנובעֵ

ֵשעטנז ֵהיה ֵבשלֵֵ-863ֵֵֵהכהונה והן

ֵכך861ֵֵֵ ֵשאחר ֵכהן, ֵכל ֵשל ֵפרטי, ֵבגד כל
ֵלמוסרוֵ ֵחובה ֵבמקדש ֵלעבודה ישמש
ֵלבגדיֵ ֵשייך ֵשיהא ֵמנת ֵעל להקדש
ֵלתתֵ ֵצורך ֵאין ֵזה ֵבמקרה ֵאבל העזרה.
ֵשייךֵ ֵשייחשב ֵכדי ֵלהקדש ֵקודם אותו

 לבגדיֵהעזרה.
ֵעבודה862ֵֵ ֵנחשבה ֵלא ֵבתורה .ֵהקריאה

ֵנחשבהֵ ֵלא ֵבתורה ֵשהקריאה המסקנה
ֵהקריאהֵ ֵשבשעת ֵמכך ֵנבעה עבודה

הגדול ללבושֵבגדֵֵבתורהֵהכהֵן היהֵרשאֵי
משלו.ֵהמאיריֵכותבֵבפירושוֵעלֵדףֵסחֵ

ֵנשים ֵבעזרת ֵלו ֵ'...בא ֵב: לקרותֵֵעמוד
ֵואםֵרצהֵלקרותֵבבגדיֵבוץֵר'לֵבגדיֵלבן
ֵצריךֵ ֵואינו ֵקורא ֵעדיין ֵלובש שהוא
ֵלקרותֵ ֵרצה ֵואם ֵלקריאתו להפשיטם
באצטליתֵלבנהֵמשלוֵר'לֵשאינהֵמבגדיֵ
כהונהֵקוראֵוהואֵהדיןֵלכלֵשארֵבגדיםֵ
אלאֵשדברֵבהוהֵשמנהגֵזקניםֵואנשיםֵ
ֵביוםֵ ֵלבנים ֵבגדיהם ֵלהיות ֵצורה של
ֵממשנתינוֵ ֵלמדת ֵדרכך ֵולפי הכיפורים

קריאהֵאינהֵעבודהֵשניֵדבריםֵאחדֵשה
ֵהיהֵ ֵפנים ֵכל ֵעל ֵעבודה ֵהייתה שאילו
צריךֵבהֵאוֵלבגדיֵלבןֵאוֵלבגדיֵזהבֵאלאֵ
אינהֵעבודהֵומתוךֵכךֵקוראֵבאיזהֵבגדֵ
שירצהֵוהשניֵשבגדיֵכהונהֵנתנוֵליהנותֵ
ֵבשעתֵ ֵשלא ֵאף ֵשם ֵוללבשם במקדש

 עבודהֵובלבדֵשלאֵיצאֵבהןֵלמדינה'.ֵ
ֵעלֵכלֵאדםֵאחרֵחלֵאיסורֵחמורֵללבוש863ֵ

,ֵכמוֵכןֵאסורֵאוֵלהתכסותֵבבגדֵַשַעְטנ ז
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מסייםֵֵכהןהעובדהֵשאיןֵמציאותֵבהֵ
ֵעליוֵ ֵיהיו ֵלא ֵכשבגדיו ֵעבודתו את

ֵזמן ֵביותר.864ֵֵמסויםֵפרק ֵהקצר ֵולו

ֵ ֵלמסקנה: ֵניתנו ֵכהונה ֵבגדי כדיֵגם
ֵ ֵולכן ֵבהם, ֵלהשתמשֵליהנות מותר

ֵכהונהֵאףֵשלאֵבשעתֵעבודה ֵבבגדי
הרֵאךֵאסורֵלצאתֵבהםֵמגבולותֵֵ,865

ֵ.הבית
 

הצדיקֵ יצאֵש866ֵגדולֵכהןהיהֵֵשמעוֵן

ֵכהונהֵמתחומיֵהרֵהביתפעםֵ ֵבבגדי

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
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ֵמַשַעְטנ זֵ ֵלשכבֵעלֵכלֵהעשוי לשבתֵאו
ֵמרופדיםֵ ֵכסאות ֵאו ֵספות ֵעל כמו
ֵ-וכדומהֵשישֵבהםֵגםֵצמרֵוגםִֵפְשִּתיםֵ
אםֵישֵבהםֵרקֵחוטֵצמרֵאחדֵבבדֵ אפילֵו

פשתןֵבבדֵצמר,ֵֵפשתן,ֵאוֵחוטֵאחדֵשל
ֵידיֵ ֵעל ֵופשתים ֵצמר ֵחוטי ֵצירוף או

ֵ ֵאחר ֵאופן ֵבכל ֵאו אסור!.ֵֵ–קשירה
בהלכותִֵכְלַאִיםֵפרקֵיֵהלכהֵיבֵֵהרמב'ם

ֵבגדים ֵכלאי 'ֵ ֵמותרֵֵ]ַשַעְטנ זֵפוסק: ]
ֵאלאֵ ֵאסור ֵואין ֵולמוכרם לעשותם

סותֵבהןֵשנאמרֵללובשןֵבלבדֵאוֵלהתכ
לאֵתלבשֵַשַעְטנ זֵ,ֵונאמרֵלאֵיעלהֵעליך,ֵ
עליהֵ אבֵל לבישהֵאסוֵר העליהֵשהיאֵדרֵך
שאיןֵדרךֵלבישהֵכגוןֵאהלֵשהואִֵכְלַאִיםֵ
מותרֵלישבֵתחתיו,ֵוכןֵמותרֵמןֵהתורהֵ
לישבֵעלֵמצעותֵשלִֵכְלַאִיםֵשנאמרֵלאֵ
ֵתחתיך,ֵ ֵמציעו ֵאתה ֵאבל ֵעליך יעלה

מצעותֵזוֵעלֵֵומדבריֵסופריםֵאפילוֵעשר
גביֵזוֵוהתחתוןֵשבהןִֵכְלַאִיםֵאסורֵלישבֵ
ֵעלֵ ֵ]חוט[ ֵנימא ֵתכרך ֵשמא ֵהעליון על

ֵבשרו'.
זה,ֵביןֵסיוםֵהעבודהֵבמקדשֵֵבפרקֵזמן864ֵ

לביןֵכלֵפעולהֵשלֵהכהןֵשאינהֵקשורהֵ
ֵֵבכורחֵהמציאותֵהואֵ לעבודהֵבמקדש,
ֵהגיעוֵ ֵ)עד ֵהכהונה ֵבבגדי ֵלבוש עדיין

צורךֵאישיֵאחר(,ֵולכןֵאיֵֵלביתוֵאוֵלכל
ֵאיסורֵ ֵעל ֵעובר ֵשהוא ֵלקבוע אפשר

ֵמעילהֵשעטנז ֵבמסכתֵאו ֵהגמרא .
אֵמבהירהֵאתֵהמצבֵ עמוֵד נֵד דֵף קידושיֵן
הבלתיֵאפשריֵשכהןֵשסייםֵאתֵעבודתוֵ

.ֵדעהֵאחתֵלמרותֵהאיסורֵלעשותֵכן
שיציאתוֵזוֵלאֵהייתהֵבאיסורֵאומרתֵ

ֵש ֵמשום ֵבגדים ֵהיו מיועדיםֵאלה
ֵ ֵכהונה ֵהוקדשוֵלבגדי ֵלא שעדיין

דעהֵאחרתֵֵ.867ַשַעְטנ זושלאֵהיהֵבהםֵ
היוֵבגדיֵכהונהֵאכןֵאומרתֵשהבגדיםֵ

ֵכדיֵ ֵהייתה ֵזו ֵשיציאתו ֵאלא ממש
נתקבלהֵעלֵשֵגזירהלהסירֵאתֵרועֵה

ֵאלכסנדר ֵאת868ֵֵֵמוקדוןֵידי להחריב

ֵהמקדש ֵהכותייםֵ-ֵֵבית ֵֵ.869בעצת

ֵהכהונה ֵבגדי ֵבלי ֵלרגע ֵישאר ֵלא
ֵת ֵניתנה ֵשלא ֵ'...לפי ורהֵבאומרה:

למלאכיֵהשרת'ֵ)קידושיןֵדףֵנדֵעמודֵא(,ֵ
ֵתורהֵ ֵנתנה ֵשלא ...'ֵ ֵרש'י: ֵשם ואומר
ֵזריזיםֵ ֵהכהנים ֵשיהו ֵהשרת למלאכי
ֵולאֵ ֵעבודה ֵבגמר ֵלהפשיטן כמלאכים
 ישהוםֵעליהםֵאחרֵהעבודהֵכהרףֵעין'.

ֵבאפוד,ֵֵשעטנז865ֵֵ ֵבחושן, ֵבאבנט, היה
המעילֵוברימוניו.ֵ עלֵשולֵי בחשבֵהאפודֵ,

ֵדףֵגֵעמודֵאֵפוסקֵע לֵפיֵמסכתֵערכין
ֵחֵֵהרמב'ם ֵפרק ֵהמקדש ֵכלי בהלכות

ֵללבושֵ ֵאסור ֵהאבנט ֵשאת ֵיא, הלכה
שלאֵבשעתֵהעבודהֵ:ֵ'בגדיֵכהונהֵמותרֵ

,ֵלפיכךֵלובשםֵביוםֵעבודתוֵליהנותֵבהן
ֵמןֵ ֵחוץ ֵעבודה ֵבשעת ֵשלא ואפילו

 ואֵשעטנז'.האבנטֵמפניֵשה
שימשֵארבעיםֵשנהֵככהןֵֵשמעוןֵהצדיק866ֵ

ֵהאחרוןֵ ֵוהיה ֵשני ֵבית ֵמתחילת גדול
ֵשנותרֵמהכנסתֵהגדולה.

ֵכהונה867ֵֵֵ ֵבבגדי ֵלצאת ֵאסור כאמור,
ֵכלשהםֵמחוץֵלגבולותֵהמקדש.

לפיֵהדעהֵהשנייה,ֵששמעוןֵהצדיקֵיצא868ֵֵ
ֵהגדול ֵהכהן ֵכדיֵבבגדי ֵזאת ֵעשה ֵהוא ,

ֵפיֵ ֵעל ֵהמקדשֵמחורבן ֵבית ֵאת להציל
ֵלה'ֵ ֵַלֲעשַֹ֣ות ַ֭ת ֵ'ע  ֵכבפסוק ֵהדעת שיקול
ֵפסוקֵ ֵקיט ֵפרק ֵ)תהילים ָך' ֵּתֹוָרֶתַֽ ִׁ֗רּו ֝פ  ה 

ֵאי ֵאיסור ֵאת ֵהפר ֵולכן היציאהֵ-קכו(,
 בבגדיֵכהונהֵמחוץֵלהרֵהבית.ֵ

ֵותושבי869ֵֵֵ ֵמכותא ֵתושבי ֵהם הכותים
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ֵאתֵ ֵוזיהה ֵמוקדון ֵאלכסנדר כשהגיע
ֵ ֵהצדיק ֵשמעון ֵלקראתו כדמותֵהבא

ֵ,לפניֵניצחונותיוֵלנגדֵעיניוהמופיעהֵ
ֵלפניֵ ֵהשתחווה ֵממרכבתו, ֵירד הוא

ונתןֵֵגזירהשמעוןֵהצדיק,ֵביטלֵאתֵה
אתֵהכותייםֵבידֵישראלֵשעשוֵבהםֵ
ֵלעשותֵ ֵשחישבו ֵכפי ובמקדשם

ֵ.870לישראל

ֵֵ
הגמראֵמעלהֵאתֵהאפשרותֵללמודֵ

שתלמידֵיכולֵלחלוקֵכבודֵֵמהמשנה
ֵאחר ֵממנוֵ,לתלמיד למרותֵֵ,הגדול

רבוֵשלֵהתלמידֵהחולקֵכבודֵנוכחֵש

ֵבמקום ֵהמשנהש: ֵלפי כאשר871ֵֵֵהרי

ְֵונֹוְתנֹוֵ ֵּתֹוָרה ֶפר ֵס  ל ֵנֹוט  ֵַהְכֶנֶסת ַחַזן
שכבודוֵשלֵמכךְֵלֹראשֵַהְכֶנֶסת,ֵמוכחֵ

והחזןֵֵ-ֹראשֵַהְכֶנֶסתֵגדולֵמכבודֵהחזןֵ

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
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מלךֵֵארצותֵאחרות לארץֵעלֵידֵי שהובאֵו
ֵאחריֵ ֵהשומרון ֵבערי ֵוהתיישבו אשור
ֵ.ֵֶשֶמֶלְךֵאשורִֵהְגָלהֵאתֵעשרתֵהשבטים

ֵאת870ֵֵֵ ֵבגמרא ֵהברייתא ֵמתארת כך
ֵיֹוםֵ ת[ ב  ֵ]ְבט  ֵַוֲחִמָשה ֵ'ְבֶעְשִרים המעשה:

יֹוםֵֶשִבְקשּוֵֵַהרְֵגָרִזים דֵ. ְדָלאֵַלִמְספ  ]הּוא[ֵ,
ֵמאלכסנדרוסֵ ינּו ֱֵאֹלה  ית ֵב  ֵֶאת כותיים
ְוהֹוִדיעּוֵ ָבאֵּו ְלַהְחִריבֹוֵּונתנוֵָלֶהםֵ. מֹוְקדֹוֵן
יֵ ֶאתִֵשְמעֹוןִֵהְצִדיק.ֵֶמהֵָעָשה?ֵָלַבשִֵבְגד 

ֵּוִמיֵַ ְֵכֻהָנה, י ְֵבִבְגד  ף ְֵוִנְתַעט  יְֵכֻהָנה, ִקיר 
יֶהן,ֵ ִֵביד  ֵאּור ֵֶשל ֵַוֲאבּוקֹות ִֵעמֹו, ל ִיְשָרא 
ְוָכלֵַהַלְיָלהֵַהָללּוֵהֹוְלִכיםִֵמַצדֵֶזהְֵוַהָללּוֵ
הֹוְלִכיםִֵמַצדֵֶזהֵַעדֵֶשָעָלהֵַעמּודֵַהַשַחר.ֵ
ִֵמיֵ ֵָלֶהם: ֵָאַמר ֵַהַשַחר ֵַעמּוד ֵֶשָעָלה יָון כ 

יָוןֵַהָללּו?ֵָאְמרּוֵלֹו:ְֵיהּודִֵ יםֵֶשָמְרדּוְֵבָך.ֵכ 
ֶשִהִגיַעֵלאנטיפטרסֵָזְרָחהֵַחָמה,ֵּוָפְגעּוֵֶזהֵ
ֵָיַרדֵ ִֵהְצִדיק, ְֵלִשְמעֹון ֵֶשָרָאה יָון ֵכ  ַבֶזה.
ֶמֶלְךֵ לֹוֵ: ָאְמרֵּו ִמֶמְרַכְבּתֹוְֵוִהְשַּתֲחָוהְֵלָפָניוֵ.
ֵָאַמרֵ ֵֶזה? ִֵליהּוִדי ִֵיְשַּתֲחֶוה ְֵכמֹוְתָך ָגדֹול

יֵלֵָ ְֵמַנַצַחתִֵלְפנ  ֵֶזה ֵֶשל ְֵדמּותְֵדיֹוָקנֹו ֶהם:
ָאַמרֵָלֶהם:ֵָלָמהֵָבאֶתם?ֵֵ-ְבַבִיתִֵמְלַחְמִּתיֵ.

ָאְמרּו:ֵֶאְפָשרֵַבִיתֵֶשִמְתַפְלִליםֵבֹוֵָעֶליָךֵֵ-
ֵגֹוִייםֵ ֵַיְתעּוָך ֵֶּתְחַרב ֵֶשֹּלא ֵַמְלכּוְתָך ְוַעל

ֵהתורהֵאתֵראשֵ ֵבנתינתֵספר מכבד
ֵהגדולֵכהןהנוכחותֵֵלמרותֵ-הכנסתֵ

ֵ ֵַלְסָגן ֵנֹוְתנֹו ֵַהְכֶנֶסת ְֵוֹראש ֵ-במקום,
ֵמראשֵ ֵגדול ֵשהוא ֵלסגן ֵכבוד מתוך

שהואֵָגדֹולֵֵכהןלהכנסת,ְֵוַהְסָגןֵנֹוְתנֹוֵ
שמעמדֵהעברתֵנמצאֵֵ-ֵהגדולֵמכולם

החזןֵבוֵֵ,ספרֵהתורהֵהמתוארֵבמשנה
ֵ ֵמכבדים ֵהכנסת ֵהוראש גדוליםֵאת

ֵ ֵבנוכחות ֵהגדולֵֵכהןהמהם הגדול
ֵֵ,מכולם ֵלחלוקֵמוכיח ֵיכול שתלמיד

כבודֵלתלמידֵאחרֵהגדולֵממנוֵכאשרֵ
ֵנוכחֵ ֵכבוד ֵהחולק ֵהתלמיד ֵשל רבו

ֵֵבמקום.
ֵ

ֵֵאביי ֵללמוד ֵשאין מעמדֵמאומר
ֵהמתוארֵ ֵהתורה ֵספר העברת

שתלמידֵיכולֵלחלוקֵכבוד872ֵֵבמשנה

ָאְמרּוֵֵ-לּו?ֵָאַמרֵָלֶהם:ִֵמיֵַהלֵֵָ-ְלַהְחִריבֹו?ֵ
ָאַמרֵֵ-לֹו:ֵכותייםֵַהָללּוֵֶשעֹוְמִדיםְֵלָפֶניָך.ֵ

ִֵמָידֵ יֶכם. ִֵביד  ְֵמסּוִרים ם ֵה  י ֲֵהר  ָלֶהם:
יֶהם,ֵ יֶהםְֵוַתְלאּוםִֵבְזָנִביֵסּוס  ְנָקבּוםְֵבִעְקב 
ְֵוַעלֵ ֵַהקֹוִצים ֵַעל ֵאֹוָתן ֵמגררין ְוָהיּו

ְֵגרֵָ ְֵלַהר ֵֶשִהִגיעּו ֵַעד יָוןֵַהַבְרָקִנים ֵכ  ִזים.
ֵּוְזָרעּוהּוֵ ֲֵחָרשּוהּו, ְֵגָרִזים ְֵלַהר ֶשִהִגיעּו
יתֵ ְֵלב  ֵַלֲעשֹות ֵֶשִבְקשּו ְֵכֶדֶרְך כרשינין.
ינּו.ְֵואֹותֹוֵַהיֹוםֵעשאוהוֵיֹוםֵטֹוב'.  ֱאֹלה 

ְֵונֹוְתנֹו871ֵֵֵ ֵּתֹוָרה ֶפר ֵס  ל ֵנֹוט  ֵַהְכֶנֶסת 'ַחַזן
ְלֹראשֵַהְכֶנֶסת,ְֵוֹראשֵַהְכֶנֶסתֵנֹוְתנֹוֵַלְסָגן,ֵ

דְֵוַהְסָגןֵנֹוְתנֹוֵלכהןֵָגדֹול,ֵ ןֵָגדֹולֵעֹומ  ְוֹכה 
ד...'ֵ אֵעֹומ  לְֵוקֹור  ֵ-ּוְמַקב 

לעילֵהבאנוֵשלפיֵהמשנה:ֵ'ַחַזןֵַהְכֶנֶסת872ֵֵ
ֵסֵ  ל ֵַהְכֶנֶסתֵנֹוט  ְֵלֹראש ְֵונֹוְתנֹו ֵּתֹוָרה ֶפר

]כבודוֵשלֵֹראשֵַהְכֶנֶסתֵגדולֵמכבודֵהחזןֵ
ֵאתֵֵ- ֵהתורה ֵספר ֵבנתינת ֵמכבד והחזן

ֵעלֵאףֵנוכחותֵהכהןֵהגדולֵ-ראשֵהכנסתֵ
במקום[,ְֵוֹראשֵַהְכֶנֶסתֵנֹוְתנֹוֵַלְסָגןֵ]מתוךֵ
ֵהכנסת[, ֵמראש ֵגדול ֵשהוא ֵלסגן ֵכבוד
ֵָגדֹולֵ]הגדולֵמכולם['.ֵ ֵלכהן ֵנֹוְתנֹו ְוַהְסָגן
ֵמכבדיםֵ ֵהכנסת ֵוראש ֵשהחזן נמצא
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לתלמידֵאחרֵהגדולֵממנוֵכאשרֵרבוֵ
ֵנוכחֵ ֵכבוד ֵהחולק ֵהתלמיד של

ֵאביי, ֵלדעת מעמדֵֵדוקאֵבמקום.
ֵהעברתֵספרֵהתורהֵהמתוארֵבמשנה

-ֵֵ ֵסדרֵההוא ֵאת ֵיותר מבליט
ֵאלֵֵהמעמדות: ֵהנמוך מהמעמד

ֵ ֵביותר ֵהגבוה ֵכבודֵֵ-המעמד שהוא
שאיןֵראויֵֵייתכןועלֵכןֵֵ–ֵהגדולֵכהןה

לוֵלתלמידֵלחלוקֵכבודֵלתלמידֵאחרֵ

ֵ..873הגדולֵממנוֵבנוכחותֵרבו

ֵדףֵסטֵעמודֵב

ֵ ֵלמלכיהישיבה ֵרק ֵמותרת ֵבעזרה

ֵ.874ביתֵדוד
ֵ

ֵהנביאיםֵ ֵבו ֵהמיוחד ֵהמקרה את
ֵודניאל ֵהשמיטוֵירמיהו

ַ֨לֵ:מתפילותיהםֵאתְֵּתָאַריֵהקב'ה ֵ.ָהא 

ֵ ֵַהִגֹבר֙ ֵשקבעֵֵ-875ְֵֵוַהנֹוָרִ֔א'ַהָגֹדָּ֤ל כפי

נּו מסבירֵרביֵאלעזרֵבכךֵֵ-876ֵֹמֶשהֵַרב 

ֵוגםֵ ֵירמיהו ֵגם ֵליבם, ֵיושר שמתוך
ֵלשבחֵבתפילתםֵאתֵ ֵלאֵרצו דניאל,
ֵמשהֵ ֵשקבע ֵהתארים ֵבכל הקב'ה
משוםֵשלאֵרצוֵלעשותֵשקרֵבנפשםֵ

ֵ'גבור'-ולשבחֵאתֵה'ֵבתאריםֵ'נורא'ֵו
תאריםֵשלדעתםֵאינםֵהולמיםֵֵ-877ֵ

ופתםֵבהֵהםֵראוֵאתֵאתֵהמצבֵבתק
ֵידיֵ ֵעל ֵהבית ֵשבחורבן הזוועות

ֵהבבליים.
ֵֵ
ֵהֵ ֵאת ֵראה תעללותֵהכשירמיהו

שלֵהבבלייםֵבמקדשֵאמר:ֵֵהנוראית
ה?ֵולכןֵ''נוראות'ֵהקבֵמדועֵאיןֵגילוי

ֵ ֵאמר ֵ'לא ֵרק:ֵנוראבתפילתו ֵאלא '

ָּ֤לֵַהָגדֹולֵַ֙הִגבִֹ֔ור' ֵֵ. 'ָהא 
ֵ

אתֵֵכשדניאלֵראהֵשנכריםֵמשעבדים
ֵהקב ֵשל ֵכברֵ'בניו ֵבבל ֵבגלות ה

ֵ ֵ-ֵ?'איהֵגבורותיו'שבעיםֵשנהֵאמר:
:בעמודֵהבאטבלהֵהראהֵ

ֵ
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ֵ

גדוליםֵמהםֵבנוכחותֵהכהןֵהגדולֵהגדולֵ
 מכולם.

ֵקיט873ֵֵֵ ֵבדף ֵבתרא ֵבבא ֵבמסכת הגמרא
ֵלחלוקֵ עמודֵבֵאומרתֵשמותרֵלתלמיד
כבודֵלתלמידֵאחרֵהגדולֵממנוֵבנוכחותֵ

חולקֵכבודֵלתלמיד.ֵ–רבֵו  ֵרקֵאםֵגםֵרבֵו
ֵהגדול874ֵֵ ֵהכהן ֵשיציאת ֵקודם ֵדף ֵראה

ֵנשים ֵלעזרת ֵבגללֵֵמהעזרה הייתה
ֵהייתהֵ ֵהקריאה ֵבעזרה. ֵלשבת האיסור

,ֵשםֵמותרֵלעםֵלשבת,ֵאךֵבעזרתֵנשים
השמעתוֵֵהכהןֵהגדולֵעצמוֵעמדֵכלֵזמן

אתֵהפרשותֵהעוסקותֵביוםֵהכיפורים,ֵ
 וכןֵראהֵדףֵכהֵעמודֵבֵלעיל.

ֵראהֵטבלהֵלהלן.875ֵ
יֶכִ֔םֵהֵּ֚וא876ֵֵ ה  ֱֵאֹלַֽ ֵה' ִֵכֵ֚י 'ֵ ֵאמר: נּו ֵַרב  ֹמֶשה

ַ֨לֵַהָגֹדָּ֤לֵ ֖יֵָהֲאֹדִנִ֑יםֵָהא  ֱאֹלִהִ֔יםֵַוֲאֹדנ  ַ֣יֵָהַֽ ֱאֹלה 
אִֵיַק֖חִֵיָּׂשַ֣אֵָפִנִ֔יםְֵוֹלֵָּ֥-ַהִגֹברְֵ֙וַהנֹוָרִ֔אֲֵאֶשרֵֹ֙לא

ַחד'ֵדבריםֵפרקֵיֵפסוקֵיז(. ֵֹשַֽ
ֵמתוך877ֵֵֵ ֵאלעזר ֵרבי ֵ'אמר ֵהגמרא לשון

שיודעיןֵבהקדושֵברוךֵהואֵב''הֵשאמיתיֵ
ֵהואֵלפיכךֵלאִֵכְזבּוֵבו'.ֵ
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נּו 879ֵתפילתֵָדִני אל878ֵתפילתִֵיְרְמָיהּוֵתפילתֵֹמֶשהֵַרב 

ַ֨לֵַהָגֹדָּ֤לֵַהִגֹברְֵ֙וַהנֹוָרִ֔א ֵָהא 
ָּ֤לֵַהָגדֹולֵַ֙הִגבִֹ֔ור ֵָהא 
ֵלאֵאמר:ֵַהנֹוָרִ֔אֵ

ָּ֤לֵַהָגדֹולְֵ֙וַהנֹוָרִ֔א ֵָהא 
ֵלאֵאמר:ֵַהִגֹברֵ֙

ְֵכֶנֶסתֵַהְגדֹוָלה י ֵֵַאְנש  לתפילותֵהחזירו

ֵהקב ְֵּתָאַרי ֵַהגֵָ'ֵֵ,880ה'את ַ֨ל ֹדָּ֤לֵ...ָהא 

ְֵוַהנֹוָרִ֔א. ֵ'ַהִגֹבר֙ ֵירמיהוֵ, שהחסירו
במעשהֵזהֵהחזירוֵֵ;ודניאלֵבתפילתם

ְֵכֶנֶסתֵַהְגדֹוָלהֵ י השבחְֵגֻדַלתֵאתֵַאְנש 
ֵֵ,בה' ֵהוסיפו ֵהתוארֵולכן ֵמילת את

ֵ ֵ-ל'ַהְגדֹוָלה' ֵהכנסת' וקראום:ֵ'אנשי
ֵ.'יְֵכֶנֶסתֵַהְגדֹוָלהַאְנשֵ '
ֵ

ֵֶבָעשַֹ֣ורֵֵ ֵַאְֶ֡ך ֵפרשת ֵהשנייה, הפרשה
ֵבספרֵֵַלֹחֶדש֩ ֵסמוכה ֵפרשה היא

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ֵהראשון(:878ֵֵֵ ֵ)בחלקה ֵירמיהו בתפילת
ֵֶאלֵ' ֖ל ֵֶאת-ָוֶאְתַפל  ִֵתִּת֙י ָּ֤י ֵַאֲחר  ֶַ֣פרֵ-ְיהָוִ֑ה ס 

ֵֶאל ֵ-ַהִמְקָנִ֔ה ֲֵאָהּהֵ֮-ֶבןָברָּּ֥וְך ר: אֹמַֽ ֵל  ִרָי֖ה נ 
ֵֶאת ֵָעִשִׁ֗יָת ֵַאָּתַ֣ה |ֵ ַ֣ה ִֵהנ  ֵה' ַהָשַמִ֙י֙םֵ-ֲאֹדָנַ֣י

ֵַהְנטּוָיִ֑הֵ-ְוֶאת ְזֹרֲעָך֖ ֵּוִבַֽ ֵַהָגדִֹ֔ול ֲחָך֙ ְֵבֹכַֽ ָהָאִֶ֔רץ
א ֵָכל-ֹלַֽ ִֵמְמָך֖ ָּ֥א ֵֶחֶ֙ס֙דֵ-ִיָפל  ֵֹעֶָּ֤שה ר: ָדָבַֽ

ָאבִֹ֔ותֵֶאל םֲֵ֙עֹוֵַ֣ן ֲאָלִפִ֔יםֵּוְמַשל  ָּ֥-ַלַֽ יקְֵבנ יֶה֖םֵח 
ְֵצָבאֹ֖ותֵ ֵה' ֵַהִגבִֹ֔ור ֵַהָגדֹול֙ ָּ֤ל ֵָהא  יֶהִ֑ם ַאֲחר 

יִלָיִ֑הֲֵאֶשר ָצִ֔הְֵוַר֖בֵָהֲעִלַֽ ע  ֹו:ְֵגֹדלֵָ֙הַֽ יֶנַ֣יָךֵ-ְשמַֽ ע 
ָּ֤תְֵלִאישֵ֙-ָכל-ְפֻקחִֹׁ֗ותֵַעל ַ֣יֵָאָדִ֔םֵָלת  ְֵבנ  י֙ ַדְרכ 

ֵהתפילהֵ ֵ)ראה יו:...' ֵַמֲעָלָלַֽ ְֵוִכְפִר֖י ִכְדָרָכִ֔יו
ֵהוֵפרקֵלב(.בירמי

תפילתֵדניאלֵ)בחלקהֵהראשון(:ֵ'ִבְשַנַ֣ת879ֵֵ
ֵֶבן ְֵלָדְרָיֶֶ֛וש ֵָמָדִ֑יֵ-ַאַחִׁ֗ת ִֵמֶזַַ֣רע רֹ֖וש ֲאַחְשו 

ִֵבְשַנָּ֤תֵ ים: ֵַכְשִדַֽ ֵַמְלכָּּ֥ות ֵַע֖ל ֵָהְמַלְִ֔ך ֲאֶשַ֣ר
ֵַבְסָפִרִ֑יםֵ ִֵביֹנִ֖תי ִני ִ֔אל ֵָדַֽ ֲֵאִני֙ ְֵלָמְלכִֹ֔ו ַאַחת֙

ֶאל-ֲאֶשַ֨רֵָהָיָּ֤הְֵדַברִמְסַפַ֣רֵַהָשִנִׁ֗יםֵ ִיְרִמָיַ֣הֵ-הֵ'
ַהָנִבִ֔יאְֵלַמֹּלֶ֛אותְֵלָחְרבָֹּ֥ותְֵירּוָשַלִ֖םִֵשְבִעָּ֥יםֵ

ֵֶאת ֵָוֶאְּתָנַ֣ה ה: ֵֶאל-ָשָנַֽ ֱאֹלִהִ֔יםֵ-ָפַנִׁ֗י ֵָהַֽ ה'
ֶפר:ֵ ָּ֥שְֵּתִפָל֖הְֵוַתֲחנּוִנִ֑יםְֵבצֹ֖וםְֵוַשָּ֥קֵָוא ַֽ ְלַבק 

ֵָואֵֶ ֱֵאֹלַה֖י ֵַליהָוָּ֥ה ְלָלֶ֛ה ֶאְתַפַֽ ְמָרִׁ֗הֵָוַֽ ֵָוֹאַֽ ְתַוֶדִ֑ה
ָּ֤רֵַהְבִרי֙תֵ ְֵוַהנֹוָרִ֔אֵֹשמ  ָּ֤לֵַהָגדֹול֙ ָאָנָּ֤אֵה'ֵָהא 
ֵ)ראהֵ יו:' ִֵמְצֹוָתַֽ ָּ֥י ֵּוְלֹשְמר  ְֵלֹאֲהָב֖יו ַהֶחִֶ֔סד ְוַֽ

ֵהתפילהֵדניאלֵפרקֵט(.ֵ
אמירהֵמעיןֵזוֵנאמרהֵגםֵעלֵידיֵגדעוןֵכלפיֵ

ֵ ֵהראשונה ֵלפרשה פרשתֵֵ–התורה
אוֵֵולאֵנגרםֵטורחֵציבורֵ-אחריֵמותֵ

איסורֵדילוגֵבקריאתֵהתורהֵמפרשהֵ
ֵבגלילתֵספרֵהתורהֵעדֵאליה.ֵלפרשה

ֵ
ֵבקריאהֵ ֵלפרשה ֵמפרשה הדילוג

ֵכלֵֵבתורה ֵכשמתקיימים ֵרק מותר
ֵהתנאיםֵהבאים:

ֵבאותוֵ .1 ֵעוסקות ֵהפרשות שתי

 .881עניין

ֵ)ספרֵשופטיםֵ ֵבהתגלותוֵאליו מלאךֵה'
ֵיג(: ֵפסוק ֵו ִֵבַ֣יֵ'וֵַ פרק ִֵגְדעֹון֙ ָלָּ֤יו ֵא  ֹיַ֨אֶמר

ֲאֹדִנִ֔יְֵוי ָּ֤שֵה'ִֵעָמִ֔נּוְֵוָלָָּ֥מהְֵמָצַאְ֖תנּוֵָכל־ֹזִ֑אתֵ
ּ֜ינּוֵ ל־ִנְפְלֹאָתֶ֡יוֲֵאֶשרִֵ֩סְפרּו־ָלַ֨נּוֲֵאבֹות  ְוַאי ַ֣הֵָכַֽ
ְֵוַעָּת֙הֵ ְֵיֹהָוִ֔ה ֵֶהֱעָלַ֣נּו ִֵמִמְצַרִ֙ים֙ ֲֵהֹלָּ֤א אֹמִׁ֗ר ל 

֖ ִיְּתנ  ן'.ְנָטָשַ֣נּוְֵיֹהָוִ֔הֵַוַֽ  נּוְֵבַכף־ִמְדָיַֽ
880ֵֵ ֵהגמרא: ֵאנשיֵלשון למהֵנקראֵשמן

ֵשהחזירוֵ ֵ]מפני[ ֵהגדולה? כנסת
יְֵכֶנֶסתֵַהְגדֹוָלה'.ֵעטרהֵליושנה[.ֵֵ 'ַאְנש 

יֵ ִֵבימ  ֵֶשָהיּו ֵהזקנים ֵועשרים ֵמאה הם
ִני.ֵנאמרֵ ֶעְזָראְֵכֶשָעלּוִֵמןֵַהגֹוָלהְֵבַבִיתֵש 
ֵאֵ ֵפרק ֵנזיקין, ֵאבות,שבסדר במשנה

לֵּתֹוָרהִֵמִסיַני,ֵּוְמָסָרּהֵמ שנהֵא:ֵ'מֶשהִֵקב 
ִניםֵ ֵּוְזק  ִנים, ִֵלְזק  ִֵויהֹוֻשַע ִליהֹוֻשַע,
ְֵכֶנֶסתֵ י ְֵלַאְנש  ְֵמָסרּוָה ֵּוְנִביִאים ִלְנִביִאים,

ֵַהְגדֹוָלה...'.ֵ
כגוןֵהכאֵֵ-אומרֵכאןֵרש'י:ֵ'בעניןֵאחד881ֵֵ

ֵיוםֵ ֵבענין ֵמדברות ֵהפרשיות ששתי
ֵיפסיקֵמדלגיֵ-הכיפוריםֵ ֵשלא ֵובכדי נן,

התורגמן,ֵוהאֵדקתניֵדאפילוֵבכדיֵשלאֵ
ֵלפיֵ ֵענינים ֵבשני ֵידלג ֵלא ֵנמי יפסיק
ומצותֵ תורהֵהיאֵאזהרותֵועונשיֵן שדברֵי
ֵוכשאדםֵ ֵהשומעין, ֵבלב ֵשיכנסו וצריך
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ֵאחרֵ .2 ֵמופיעה ֵהשנייה הפרשה
 הפרשהֵהראשונה.

ֵהֵזמן .3 ֵלפרשה יהאֵֵשנייההגלילה
ֵ ֵבו ֵלזמן ֵשווה ֵאו ַהְמַתְרג םֵקצר

ֵהאחרוןְֵֵמַתְרג ם ֵהפסוק את

 ..882מהפרשהֵהראשונה
 

ֵבקריאהֵ ֵלפרשה ֵמפרשה הדילוג
ֵ ֵמספרי גםֵֵמותרֵהנביאיםבאחד

כאשרֵהפרשותֵעוסקותֵבשניֵנושאיםֵ
ֵ ֵשונים ֵהתנאיםֵבתנאי שמתקיימים
ֵהבאים:

 .883ֵשתיֵהפרשותֵהןֵמאותוֵספר
 אחורה.ֵהדילוגֵהואֵקדימהֵולא

ֵהֵזמן ֵלפרשה יהאֵֵשנייההגלילה
ֵ ֵבו ֵלזמן ֵשווה ֵאו ַהְמַתְרג םֵקצר

ֵהאחרוןְֵֵמַתְרג ם. ֵהפסוק את
 מהפרשהֵהראשונה.

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ֵנוחֵ ֵאינו ֵאחרת ֵלשיטה ֵמשיטה יוצא
ֵלהתבונן'.ֵכמוֵכאןֵבקריאתֵהכהןֵהגדול

םֵששתיֵהפרשותֵעוסקותֵביוםֵהכיפורי
ֵ ֵהכיפורים ֵיום ֵלדלגֵֵ–בענייני מותר

לפרשהֵהבאהֵבתנאיֵשמתקייםֵגםֵתנאיֵ
ג..ֵועיקרוֵשלֵאיסורֵהדילוגֵבתורהֵהואֵ
תורהֵהיאֵאזהרותֵועונשיןֵ משוםֵ'שדברֵי
ֵהשומעין,ֵ ֵבלב ֵשיכנסו ֵוצריך ומצות
ֵאחרתֵ ֵלשיטה ֵמשיטה ֵיוצא וכשאדם
ֵאתֵהדברים. ֵולהבין ֵנוחֵלהתבונן' ֵאינו
מופיעהֵגםֵבמסכתֵסוטהֵדףֵמאֵ סוגיאֵזֵו
ֵהאיסורֵ ֵאת ֵרש'י ֵמסביר ֵושם ֵא עמוד
ֵשהואֵ ֵהלב, ֵ'..שאין ֵאחרות: במילים
נמשךֵאחרֵעניןֵאחד,ֵממהרֵלצאתֵממנוֵ
ֵהלכךֵ ֵאחר, ֵענין ֵדברי ֵולהבין לשמוע
ֵומשמיעיןֵ ֵבה ֵתלויות ֵשהמצוות תורה,
ֵבוֵ ֵיבין ֵשלא ֵופסוקֵאחד ֵלצבור, אותה

ֵ ֵעליו ֵועובר ֵשוכחו ֵמקיימו!ֵהוא ואינו
ֵמדלגיןֵ ֵאין ֵלכן ֵכך!, ֵעל ֵחורבה ובאה

ֵדףֵעֵעמודֵא

ֵשהֵ ֵלקרואֵכהןאחרי ֵסיים ֵהגדול
ֵאחרי ֵ-בפרשת ֵאמור,ֵמות ובפרשת

ֵו ֵֵשאמרלפני ֵאת ֵפה פרשתֵבעל
יוםֵה ּוֶבָעשֹורֵ֩'ֵ-ֵכיפוריםקרבנותֵמוסֵף

פרשתֵבבספרֵבמדברֵֵ'ַלֹחֶַ֨דשֵַהְשִביִעּ֜י
ֵ:מודיעֵלכלֵהעםֵשבעזרההואֵֵ-ֵפנחס

ֵכתובֵ' ֵלפניכם ֵשקראתי ֵממה יותר
גםֵהפרשהֵשאניֵ'וכוונתֵדבריו:ֵ,ֵ'כאן

ֵ ֵלפניכם ֵלקרוא ֵמיד ֵפהֵעתיד בעל
בספרֵהתורהֵֶשָקָראִתיֵהיאֵכתובהֵגםֵ
ֵֵ-ֵ'בוֵקודם לעזֵֵשלאֵיוציאווזהֵכדי

ממנוֵקראֵאתֵפרשתֵעלֵספרֵהתורהֵ
ֵ ֵמות ֵואחרי ֵֶבָעשַֹ֣ורֵֵפרשתאת ַאְֶ֡ך

שֵ֩ ֵפרשת884ֵֵֵַלֹחֶד ֵבו ֵשחסרה ויאמרו
ֵַלֹחֶַ֨דשֵַהְשִביִעּ֜יֵ אותהֵקוראֵשּוֶבָעשֹור֩

ֵ.בעלֵפהֵהגדולֵכהןה
ֵֵ

מעניןֵלעניןֵואפילוֵאיןֵהתורגמןֵמפסיקֵ
ֵאבלֵבנביאֵשפירֵדמי'.

בזמנםֵהיהֵנהוגֵלתרגםֵכלֵפסוקֵשקרא882ֵֵ
הקוראֵלארמית,ֵשהיאֵהשפהֵהמדוברתֵ
בפיֵהעם,ֵנוהגֵהקייםֵגםֵבימינוֵבעדותֵ

ֵתימן.
ֵאחד883ֵֵֵ ֵספר ֵנחשב ֵעשר ֵתרי ֵזה ולעניין

ותרֵלדלגֵבוֵמנביאֵלנביאֵאךֵגםֵולכןֵמ
ֵולאֵ ֵקדימה ֵלהיות ֵחייב ֵהדילוג בו
אחורה.ֵהגמראֵבבאֵבתראֵמדףֵיגֵעמודֵ
ֵנושאיםֵ ֵבמגוון ֵעוסקת ֵטז ֵדף ֵעד ב
הקשוריםֵלספרֵתורה,ֵלחומשים,ֵלספריֵ
הנביאיםֵוהכתובים,ֵלאופןֵכריכתםֵיחדֵ
 אוֵהפרדתם,ֵלנביאיםֵולתקופתםֵועוד.

העוסקתֵבדיניֵֵ-ֹחֶדש֩פרשתֵַאְֶ֡ךֵֶבָעשַֹ֣ורֵל884ֵֵַ
היאֵפרשהֵסמוכהֵבספרֵֵ-יוםֵהכיפוריםֵ

התורהֵלפרשהֵהראשונהֵולאֵנגרםֵטורחֵ
ֵבגלילתֵהספרֵעדֵאליה.ֵציבור
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ֵ-ֵאתֵספרֵהתורהֵגללולאֵהסיבהֵש
ֵהפרשותֵ ֵשתי ֵאת ֵקראו ממנו

ֵ ֵַלֹחֶַ֨דשֵֵ-הראשונות ֵּוֶבָעשֹור֩ לפרשת
ֵ ֵַהְשִביִעּ֜י ֵהציבורֵהיא ֵטורח מפני
ֵתורהֵֵ,וכבודו ֵספר ֵמביאים ֵלא וגם
לקריאהֵֵאחר כבֵר קודםֵוהמוכֵן שנגלֵל

ֵַלֹחֶַ֨דשֵַהְשִביִעּ֜י כדיֵֵ-ֵבפרשתֵּוֶבָעשֹור֩

ֵ.885נפגםהראשוןֵהספרֵשלאֵיאמרוֵש
ֵ

ֵהקריא ֵלאחר ֵבתורה ֵהגדולֵכהןהה
ֵברכות ְֵשמֹוֶנה ֵמביאהֵֵמברך אותן

ֵמברייתא ֵהתורה,ֵֵ:886הגמרא עלֵֵעל
ֵמחילתֵ ֵועל ֵההודאה, ֵועל העבודה,

ֵ ֵהעון ֵבביתֵֵכהןהמברך ֵכמו הגדול
הכנסת,ֵאחרֵכךֵמברךֵברכהֵמיוחדתֵ

ֵעלֵה ֵעלֵישראל,ֵכהניםעלֵהמקדש, ,
ֵֵ.ועלֵשארֵתפלה

ֵ
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ֵהתורה885ֵֵֵ ֵספר ֵעל ֵלעז ֵלהוצאת החשש
הראשוןֵקייםֵרקֵכאשרֵאדםֵאחדֵקוראֵ

ֵ ֵספרים ֵאדםֵֵ-בשני ֵכאשר ֵקיים ואינו
ֵשניֵ ֵואדם ֵהראשון ֵבספר ֵקורא אחד

 קוראֵבספרֵהשני.ֵ
ֵבהלכותֵעבודתֵיוםֵהכיפוריםֵהרמב'ם886ֵ

ֵשקוראֵֵפרק ֵ'בעת ֵמפרט: ֵיא ֵהלכה ג
ֵשמברכיןֵ ֵכדרך ֵולאחריה ֵלפניה מברך
ֵשבעֵ ֵלאחריה ֵומוסיף ֵהכנסת, בבית
ֵוכו'ֵ ֵאלהינו ֵה' ֵרצה ֵהן: ֵואלו ברכות
ֵכיֵ ֵסלחֵלנוֵאבינו מודיםֵאנחנוֵלךֵוכו'
ֵה'ֵ ֵאתה ֵברוך ֵבה: ֵוחותם ֵוכו' חטאנו
ֵהריֵ ֵברחמים, ֵישראל ֵעמו ֵעונות מוחל

ֵומברךֵעלֵ ְקָדשֵַהמִֵשלשֵברכותֵכתקנן,

שריפתֵהפרֵוהשעירֵוקריאתֵפרשיותֵ
ֵהכיפורים ֵהגדולֵיום ֵהכהן ֵידי ֵעל
ֵבזמניםֵחופפיםֵֵבעזרתֵהנשים נעשו
זהֵמזה:ֵהנוכחיםֵהרואיםֵֵובמרחקֵרב

לאֵשמעוֵֵ-אתֵשריפתֵהפרֵוהשעירֵ
ֵוהנוכחיםֵבעזרתֵנשים ֵאתֵהקריאה,

ֵ ֵהקריאה ֵאת ֵיכלוֵֵ-השומעים לא
לראותֵאתֵהשריפה,ֵולכןֵלאֵאומריםֵ
ֵרישֵ ֵשל ֵהכלל ֵעל ֵעברה ֵכאן שיש

ֵהמצוותֵלקיש ֵעל ֵמעבירין ֵ-ֵש'אין
משוםֵשכאןֵמדוברֵבנוכחיםֵהרואיםֵ

לאֵֵ-אתֵהמצוותֵולאֵבעוסקיםֵבהֵן לֵּו
ֵמקוםֵ ֵבין ֵהמרחק ֵמגבלת הייתה
ֵקריאתֵ ֵלמקום ֵוהשעיר ֵהפר שריפת

הנוכחיםֵהיוֵֵ-ֵפרשיותֵיוםֵהכיפוריםֵ
ֵכדיֵ ֵלמשנהו ֵאחד ֵממעמד עוברים

לקייםֵמצותֵ'ברובֵעםֵהדרתֵמלך'.

ֵשיעמודֵ ֵעניינה ֵיהיה ֵעצמה ֵבפני ברכה
ֵוחותםֵבהֵברוךֵ המקדשֵושכינהֵבתוכו
ֵחותםֵ ֵ]לדעתֵרש'י ֵבציון, ֵשוכן אתהֵה'
ֵעלֵ ֵומברך ֵבמקדש'[ ֵב'הבוחר ֵזו ברכה
ישראלֵברכהֵבפניֵעצמהֵעניינהֵשיושיעֵ
ה'ֵאתֵישראלֵולאֵיסורֵמהןֵמלךֵוחותםֵ
ֵעלֵ ֵומברך ֵבישראל, ֵהבוחר ֵבא'י בה

הֵבפניֵעצמהֵעניינהֵשירצהֵהכהניםֵברכ
ֵויברכםֵ ֵועבודתם ֵמעשיהם המקום
וחותםֵבהֵבא'יֵמקדשֵהכהנים,ֵואחרֵכךֵ
אומרֵתפלהֵותחנהֵורנהֵובקשהֵכפיֵמהֵ
שהואֵרגילֵוחותםֵהושעֵה'ֵעמךֵישראלֵ
שעמךֵישראלֵצריכיןֵלהושעֵבא'יֵשומעֵ

ֵתפלה'.ֵ
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887ֵמשנה:

ג שֵָיָדיוְֵוַרְגָליו,ֵָפַשטֵָיַרדְֵוָטַבל,ֵָעָלהְֵוִנְסַּתפ  א,ִֵקד  יֵבּוץֵקֹור  ִביאּוֵלֹוֵ.888ִֵאםְֵבִבְגד  ה 

יֵָזָהב ילֵָהָעם889ִבְגד  ילֹוְֵוֶאתֵא  שֵָיָדיוְֵוַרְגָליו,ְֵוָיָצאְֵוָעָשהֵֶאתֵא  ֵ,890,ְֵוָלַבש,ְֵוִקד 
יֵַרִביֱֵאִליֶעֶזר.ֵ יֵָשָנה,ִֵדְבר  ְֵוֶאתִֵשְבַעתְֵכָבִשיםְֵּתִמיִמיםְֵבנ 

ִבין,ֵּוַפרֵָהעֹוָלהְֵוָשִעירֵַהַנֲעֶשהֵַבחּוץֵ ר,ִֵעםֵָּתִמידֵֶשלֵַשַחרֵָהיּוְֵקר  ַרִביֲֵעִקיָבאֵאֹומ 
יןֵָהַעְרָבִים.ֵ ִביןִֵעםֵָּתִמידֵֶשלֵב  ֵָהיּוְֵקר 

שֵָיָדי שִֵקד  יֵָלָבן,ְֵוָלַבש,ְֵוִקד  ִביאּוֵלֹוִֵבְגד  ג.ֵה  וְֵוַרְגָליו,ֵּוָפַשטְֵוָיַרדְֵוָטַבלְֵוָעָלהְֵוִנְסַּתפ 
ֵָיָדיוְֵוַרְגָליו.ֵ

ִֵנְכַנסְֵלהֹוִציאֵֶאתֵַהַכףְֵוֶאתֵַהַמְחָּתה.ֵ
ג.ֵ שֵָיָדיוְֵוַרְגָליו,ֵּוָפַשטְֵוָיַרדְֵוָטָבל,ֵָעָלהְֵוִנְסַּתפ  ִֵקד 

ָהַעְרַבִיםֵהֵ  יֵן ְוִנְכַנסְֵלַהְקִטירְֵקֹטֶרתֵֶשלֵב  שֵָיָדיוְֵוַרְגָליוֵ, ְוִקד  יֵָזָהבְֵוָלַבשֵ, ִביאּוֵלֹוִֵבְגד 

ִטיבֵֶאתֵַהנ רֹות שֵָיָדיוְֵוַרְגָליו,ֵּוָפַשט.ֵ,891ֵּוְלה  ְֵוִקד 
יֵַעְצמֹו,ְֵוָלַבש.ֵ ִביאּוֵלֹוִֵבְגד  ֵה 

יתֹו. ב  אֹותֹוֵַעֵד ַהֹקֶדש.ֵּוְמַלִּויֵן ְבָשָעהֵֶשָיָצאְֵבָשלֹוםִֵמֵן ְֵויֹוםֵטֹובֵָהָיהֵעֹוֶשהְֵלאֹוֲהָביֵו
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ֵ

ֵסדר887ֵֵֵ ֵאת ֵמרכזת ֵשלהלן הטבלה
,ֵואתֵהטבילות,ֵקידושיֵהידייםֵוהרגליים
 סדרֵהעבודהֵשהובאוֵבמשנהֵזו.ֵ

ִהְסִפיגֵלמגבתֵאתֵהרטיבותֵמגופו,ֵניגב888ֵֵ
 אתֵעצמו.

ֵ'ְוָרַחַ֨ץ889ֵֵֵ ֵהאילים: ֵשני ֵעל ֵנאמר בהמשך
-ְבָשרָֹּ֤וֵַבַמִ֙יםְֵ֙בָמקַֹ֣וםֵָקדִֹ֔ושְֵוָלַב֖שֵֶאת-ֶאת

ְבָגָדִ֑יו...'ֵאלוֵבגדיֵהזהב,ֵובהמשךֵהפסוקֵ
ֵֶאת ְֵוָעָשָּ֤ה ֵ'ְוָיָצִׁ֗א ְֵוֶאתֹעֵַֽ-נאמר ֹעַלַ֣תֵ-ָלתֹו֙

ֵ)שםֵפסוקֵ ם' ֵָהָעַֽ ֵּוְבַעָּ֥ד ֵַבֲע֖דֹו ָהָעִ֔םְֵוִכֶפָּ֥ר
 כד(.ֵ

יִליםֵהםֵקרבנותֵעולה890ֵ ילֹוֵשניֵָהא  .ֵעלֵא 
ְֵבֹזֶ֛אתֵָיֹבָּ֥אֵַאֲהֹר֖ןֵֵשלֵהכהןֵהגדול נאמר:

ֵֶבן-ֶאל ְֵבַפֶ֧ר ְֵוַאִָּ֥ילֵ-ַהֹקִֶ֑דש ְֵלַחָט֖את ָבָקֶ֛ר
ילֵ ה:'ֵ)ויקראֵפרקֵטזֵפסוקֵג(,ֵועלֵא  ְלֹעָלַֽ
ַ֣יֵ ִׁ֗תֲֵעַדתְֵ֙בנ  א  'ּומ  העםֵנאמרֵשםֵבפסוקֵהֵ:

י ְֵשנ ַֽ ִֵיַקֶ֛ח ִ֔ל ְֵלַחָטִ֑אתֵ-ִיְשָרא  ִֵעִז֖ים ָּ֥י ְשִעיר 
ְֵלעֵֹ ֵֶאָח֖ד ֵהמשנהֵמביאהֵשתיְֵוַאִָּ֥יל ה:'. ָלַֽ

ֱֵאִליֶעֶזרֵ ֵהתנאיםֵַרִבי מחלוקותֵשנחלקו
ֵהגדול ֵהכהן ֵהאם ֵהאחת: ֲֵעִקיָבא, ֵוַרִבי

ֵגםֵאתֵ ֵאיליםֵאלה ֵלשני ֵבנוסף מקריב
ֵיוםֵ ֵמוסף ֵשל ֵהעולה ֵכבשי שבעת
ֵבפרקֵ ֵבמדבר ֵבספר ֵשנאמרו הכיפורים
ֵ'ַוֲעִשיֶתַ֨םֵ ֵפנחס(: ֵ)בפרשת ֵב ֵפסוק כט

ָּ֤יַחִֵניֹחַ֙חֵ֙לה'ֵַפֶ֧רֵֶבןֹעָלּ֜ ָבָקֶ֛רֵֶאָח֖דֵַאִַ֣ילֵ-הְֵלר 
ְֵבנ י ְֵכָבִשֶ֧ים ם:'.ֵ-ֶאָחִ֑ד ְֵּתִמיִמַֽ ִֵשְבָע֖ה ָשָנֶ֛ה

ֵהכהןֵ ֵעל ֵמתי ֵהיא ֵהשנייה מחלוקתם
ֵהעולה ֵפר ֵאת ֵלהקריב המוזכרֵֵהגדול

 בפסוקֵזה.
ֵבס891ֵֵ ֵמזכירה ֵלא ֵיוםֵהמשנה ֵעבודת דר

שלֵֵהתמידֵאתֵהקרבתֵקרבןֵהכיפורים
ֵשלֵ ֵשתמיד ֵמרש'י ֵולמדנו ֵהערביים בין
ֵהטבילהֵ ֵלאחר ֵנעשה ֵהערביים בין
ֵהקטורת.ֵ ֵהקטרת ֵולפני החמישית

ֵהכיפוריםֵהרמב'ם ֵיום ֵעבודת ֵבהלכות
פרקֵבֵהלכהֵבֵמביאֵשאתֵקרבןֵהתמידֵ
ֵלאחרֵהקרבתֵ ֵהערבייםֵהקריבו שלֵבין

ֵהגדול ֵהכהן ֵלאחרֵֵאיל ֵהעם ואיל
 הטבילהֵהשלישית.ֵ
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א ֵקֹור  ֵבּוץ י ְֵבִבְגד  ֵקריאתֵֵֵ:892ִאם במעמד

ֵהגדולֵכהןהלאֵהייתהֵחובהֵעלֵֵהפרשות

ללבושֵבגדיֵכהונהֵוהואֵהיהֵיכולֵלבחורֵ

בהםֵאםֵלהישארֵ בּוץֵ( ֵי )ְבִבְגד  הלבֵן בבגדֵי

ֵ ֵלקרוא, ֵבואו אוֵעשהֵאתֵהעבודהֵלפני

ֵָלָבןִֵמֶשלֹו.893ֵֵללבושִֵאְצְטִלית

ֵ

ֵ

שֵהכהןֵהגדול ְֵוַרְגָליוִֵקד  אחריֵֵאתֵָיָדיו

ֵסדרֵש ֵאת ֵהתורה ֵמספר ֵלקרוא גמר

ֵהכיפורים ֵיום -שבפרשיותֵאחריֵעבודת

ֵאתֵ ֵפה ֵבעל ֵשאמר ֵואחר ֵואמור, מות

ֵהכיפוריםֵ ֵיום ֵמוספי ֵקרבנות פרשת

ִֵפיְנָחס ֵשבפרשת ֵהקידושים,ֵ. סדר

ֵהעבודהֵ ֵוסדר ֵהבגדים הטבילות,

מובאֵבטבלהֵבעמודֵֵ–ֵהמובאיםֵבמשנה

הבא:

ֵ.
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ֵבלשוןֵימינו:ִֵאְצְטָלה,ֵגלימה.893ֵֵֵראהֵדףֵסחֵעמודֵב.892ֵֵ
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ֵסדרֵהקידושים,ֵהטבילות,ֵהבגדיםֵוסדרֵהעבודהֵהמובאיםֵבמשנהטבלתֵ

ֵהגדולֵכהןהסדרֵעבודותֵ ֵסדרֵהטבילות,ֵקידושיֵידייםֵורגלייםֵוהבגדים ֵ

ֵ
אחריֵשגמרֵלקרואֵבסדרֵעבודתֵיוםֵ

מות,ֵ-הכפוריםֵשבפרשיותֵאחרי
ֵאמורֵופינחס.

א: יֵבּוץֵקֹור  ִֵאםְֵבִבְגד 

אםֵקורא894ֵ
בִאְצְטִליתֵָלָבןֵ

ִֵמֶשלֹו:
ש1ֵ ָיָדיוְֵוַרְגָליוֵבפעםִֵֵקד 

הרביעית,ֵָפַשטֵָיַרדְֵוָטַבלֵ
,ֵָעָלהֵהשלישיתבפעםֵ
ג. ְֵוִנְסַּתפ 

טובלֵאתֵהטבילהֵ
שביוםֵֵהשלישית
ֵהכיפוריםֵ

ילֵָהָעם ילֹוְֵוֶאתֵא  ְֵוָיָצאְֵוָעָשהֵֶאתֵא  יֵָזָהב ִביאּוֵלֹוִֵבְגד  שֵָיָדיוְֵוַרְגָליו895ֵה  ,ְֵוָלַבש,ְֵוִקד 
ֵבפעםֵהחמישיתֵ

2ֵ

ֵ שֵָיָדיוְֵוַרְגָליוֵבפעםֵהששית,ֵּוָפַשטֵאתֵבגדיֵ ִקד 
גֵרביעיתְוָיַרדְֵוָטַבלֵטבילהֵֵהזהב, ְֵוָעָלהְֵוִנְסַּתפ 

3ֵ

יםְֵלהֹוִציאֵֶאתֵקדשהֵקדשִנְכַנסֵל
ַהַכףְֵוֶאתֵַהַמְחָּתהֵשהכניסֵבבוקרֵ

ֵלהקטירֵאתֵהקטורת

יֵָלָבן, ִביאּוֵלֹוִֵבְגד  שֵָיָדיוְֵוַרְגָליוֵֵה  ְוָלַבש,ְֵוִקד 
ֵבפעםֵהשביעית

4ֵ

ֵ
שֵָיָדיוְֵוַרְגָליוֵבפעםֵהשמינית ,ֵּוָפַשטֵאתֵבגדיִֵֵקד 

ג.חמישיתהלבןְֵוָיַרדְֵוָטָבלֵטבילהֵ ֵ,ֵָעָלהְֵוִנְסַּתפ 
ֵ

5ֵ

שלֵביןֵֵמקריבֵאתֵהתמיד
אחרֵכךִֵנְכַנסֵלהיכל896ֵֵהערבים

יןֵָהַעְרַבִיםֵ ְלַהְקִטירֵאתֵַהְקֹטֶרתֵֶשלֵב 
ִטיב ֵֶאתֵַהנ רֹותֵּוְלה 

ֵ

שֵָיָדיוְֵוַרְגָליוֵ יֵָזָהבְֵוָלַבש,ְֵוִקד  ִביאּוֵלֹוִֵבְגד  ה 
ֵבפעםֵהתשיעית

6ֵ

יתֹו.ְֵויֹוםֵטֹובֵָהָיהֵ ּוְמַלִּויןֵאֹותֹוֵַעדֵב 
ְבָשָעהֵֶשָיָצאְֵבָשלֹוםֵעֹוֶשהְֵלאֹוֲהָביוֵ

ִֵמןֵַהֹקֶדש:

שֵָיָדיוְֵוַרְגָליוֵבפעםֵהעשיריתֵוהאחרונהֵ ְוִקד 
יֵַעְצמֹו,ֵ ִביאּוֵלֹוִֵבְגד  בעבודותֵהיום,ֵּוָפַשט.ֵה 

ְֵוָלַבש.
7ֵ

ֵ
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ֵהפרשות894ֵֵ ֵקריאת ֵהייתהֵֵבמעמד לא
ללבושֵבגדיֵכהונהֵֵחובהֵעלֵהכהןֵהגדול

והואֵהיהֵיכולֵלבחורֵאםֵלהישארֵבבגדיֵ
ראהֵ ִמֶשלֹוֵ. ללבושִֵאְצְטִליתֵָלָבֵן אֵו הבוץֵ,

ֵדףֵסחֵעמודֵב.ֵ
ֵ'ְוָרַחַ֨ץ895ֵֵֵ ֵהאילים: ֵשני ֵעל ֵנאמר בהמשך

-ֵֶאתְבָשרָֹּ֤וֵַבַמִ֙יםְֵ֙בָמקַֹ֣וםֵָקדִֹ֔ושְֵוָלַב֖ש-ֶאת
ְבָגָדִ֑יו...'ֵאלוֵבגדיֵהזהב,ֵובהמשךֵהפסוקֵ

ֵֶאת ְֵוָעָשָּ֤ה ֵ'ְוָיָצִׁ֗א ְֵוֶאת-נאמר ָלתֹו֙ ֹעַלַ֣תֵ-ֹעַֽ
ֵ)שםֵפסוקֵ ם' ֵָהָעַֽ ֵּוְבַעָּ֥ד ֵַבֲע֖דֹו ָהָעִ֔םְֵוִכֶפָּ֥ר

 כד(.ֵ

ֵיום896ֵֵֵ ֵעבודת ֵבסדר ֵמזכירה ֵלא המשנה
שלֵֵהתמידֵאתֵהקרבתֵקרבןֵהכיפורים

ֵשלֵ ֵשתמיד ֵמרש'י ֵולמדנו ֵהערביים בין
ֵהטבילהֵ ֵלאחר ֵנעשה ֵהערביים בין
ֵהקטורת.ֵ ֵהקטרת ֵולפני החמישית

ֵהכיפוריםֵהרמב'ם ֵיום ֵעבודת ֵבהלכות
פרקֵבֵהלכהֵבֵמביאֵשאתֵקרבןֵהתמידֵ
ֵלאחרֵהקרבתֵ ֵהערבייםֵהקריבו שלֵבין

ֵהגדול ֵהכהן ֵלאחרֵֵאיל ֵהעם ואיל
 הטבילהֵהשלישית.ֵ
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ֵמהוֵֵורביֵאליעזרֵרבי ֵנחלקו עקיבא
הכבשיםֵ-שבעתֵ,העולה-פרֵהקרבתֵזמן

האםֵֵ:שהםֵמקרבנותֵהמוספיןֵוהשעיר
ֵעםֵֵקרביםֵעםֵתמידֵשלֵשחרהםֵ או

ֵהערביים ֵבין ֵשל ֵרביֵֵ.תמיד לדעת
ֵ ֵבטבילהֵאליעזר ֵהוקרבו ֵאלה מוספין

שלֵביןֵהערביים,ֵֵהחמישיתֵעםֵהתמיד
ֵאתֵ ֵלחלק ֵיש ֵעקיבא ֵרבי ולדעת
ֵשפרֵ ֵכך ֵאלה ֵקרבנות ֵשל ההקרבה

בטבילהֵהעולהֵושבעתֵהכבשיםֵיוקרבוֵ
ֵ ֵשחרהראשונה ֵשל ֵהתמיד ואתֵֵ,עם

ֵבטבילהֵהשלישית ֵישֵלהקריב ֵהשעיר
ֵפירוטֵ ֵהעם. ֵואיל ֵאילו ֵהקרבת לפני

ֵהמוזכריםֵֵ,דעותיהם ֵהמקומות לפי
)המחלוקתֵֵמובאֵבטבלהֵהבאהֵ,בגמרא

היאֵעלֵעבודותֵשנעשוֵבבגדיֵזהב,ֵואיןֵ
ֵבטבילהֵ ֵשנעשו ֵבעבודות מחלוקת

ֵ:השנייהֵוהרביעיתֵבבגדיֵהלבן(

ֵֵ
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ֵ

ֵ)ַהֲחָלִבים(897ֵֵֵ מּוִרים ֵָהא  ֵאותם ֵהם אלו
ֵאֵ ֵעמוד ֵסז ֵבדף ֵלעיל ֵבמשנה שנאמרו
ושזמןֵהקטרתם,ֵבסדרֵעבודתֵהיום,ֵלאֵ

ֵ ֵנחלקו ֵכאן ֵאליעזרפורשֵשם. ורביֵֵרבי
ֵהקטרתם.ֵֵעקיבאֵעלֵזמן

לאֵמזכירֵאתֵשעירֵחטאתֵֵרביֵאליעזר898ֵ
 זה.

ֵרבי899ֵֵֵ ֵדעת ֵבה ֵתוספתא ֵמביאה הגמרא
עלֵסדרֵהעבודותֵשונהֵמדעתוֵֵאליעזר

ֵהמובאת ֵלשוןֵֵבברייתא ֵלהלן ֵזה. בדף
ֵבמסכ ֵ)כפורים(ֵהתוספתא ֵיומא ת

)ליברמן(ֵפרקֵגֵהלכהֵיט:ֵ'רביֵליעזרֵאו'ֵ
כךֵסדרֵהקרבנותֵהיוֵמקריביןֵפרֵהעולהֵ
ושעירֵהנעשהֵבחוץֵהיוֵקריביןֵעםֵתמידֵ
ֵהנעשהֵ ֵושעיר ֵפר ֵכך ֵואחר ֵשחר של
בפניםֵואחרֵכךֵאילוֵואילֵהעםֵואחרֵכךֵ

פרֵ עקיבאֵאוֵ' שבעתֵכבשיםֵתמימיםֵרבֵי
ֵהיו ֵתמימים ֵכבשים ֵושבעת ֵהעולה
ֵמלבדֵ ֵשנ' ֵשחר ֵשל ֵתמיד ֵעם קריבין

ואחרֵכךֵֵעולתֵהבקרֵאשרֵלעולתֵהתמיד
פרֵושעירֵהנעשהֵבפניםֵואחרֵכךֵשעירֵ
הנעשהֵבחוץֵשנ'ֵמלבדֵחטאתֵהכפוריםֵ
ועולתֵהתמידֵומנחתהֵונסכיהםֵואחרֵכךֵ
אילוֵואילֵהעםֵרביֵיהוד'ֵאומ'ֵמשםֵרביֵ
ליעזרֵאחדֵקרבֵעםֵתמידֵשלֵשחרֵוששהֵ

 ביןֵעםֵתמידֵשלֵביןֵהערבים'.קרי
לדעתֵהרא'שֵ)בהלכותֵסדרֵעבודתֵיום900ֵֵ

ֵעקיבאֵֵהכיפורים ֵרבי ֵיומא(, ֵמסכת על
הָפרֵֵסוברֵשזמןֵהקרבתֵאימוריֵחטאות

ֵַהִנְשָרִפין היהֵבטבילהֵהחמישיתְֵֵוָשִעיר
 לפניֵתמידֵשלֵביןֵהערביים.

 
ראשונהֵטבילה  

עםֵתמידֵשלֵ
 שחר

 טבילהֵשלישית
 טבילהֵחמישית
עםֵתמידֵשלֵביןֵ

 הערביים

רביֵ
 אליעזר

 לפיֵהמשנה
 

 
ילֵהעם, ילֹוְֵוא  ֵא 

  שבעתֵכבשיֵהמוסף

לפיֵהברייתאֵ
מביתֵמדרשוֵשלֵ

 שמואל
 

 

ילֵהעם ילֹוְֵוא  ,א   
הָפרֵֵחטאותֵאימורי

ְֵוָשִעירֵַהִנְשָרִפין
שהניחֵקודםֵ

 במגיס897

פרֵהעולה,ֵשבעתֵ
ֵכבשיֵהמוסף
 ושעירֵהחטאת

רביֵ
 עקיבא

 

 לפיֵהמשנה
 

פרֵהעולהֵשלֵ
שבעתֵֵהמוספין,

 כבשיֵהמוסף
ילֵהעם ילֹוְֵוא   א 

 פרֵהעולהֵ
ֵהחטאתֵושעירֵ

 שלֵהמוספין898

 לפיֵהתוספתא899
פרֵהעולהֵשלֵ

שבעתֵֵהמוספין,
 כבשיֵהמוסף

יל ילֹוְֵוא  ,העםֵא   
שעירֵהחטאתֵשלֵ

אימוריֵֵהמוספין,
 החטאות900

תמידֵשלֵביןֵ
 הערביים
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ֵדףֵעֵעמודֵבֵ

ֵהמלמדים ֵפסוקים ֵשני ֵזמןֵיש ֵעל
הפסוקֵ,ֵכיפוריםהקרבתֵמוספיֵיוםֵה

ֵ,המלמדֵעלֵזמןֵתמידֵשלֵשחרֵ,האחד
ֵכג:ֵ ֵפסוק ֵכח ֵפרק ֵבבמדבר נאמר

ֵֹעַלַ֣תֵַהֹבִֶ֔קרֲֵאֶש֖רְֵלֹעַלַ֣תֵַהָּתִמִ֑ידֵ' ִמְלַבד֙
ֶלה:-ַּתֲעשּ֖וֵֶאת ֶלהֵֵ-ֵ'א ַֽ ֵ–ַּתֲעשּ֖וֵֶאתֵא ַֽ

מספרֵ והפסוקֵהשנֵי המוסףֵ, הםֵכבשֵי
ֵ ֵמדבר ֵכד ֵפסוק ֵטז ֵפרק עלֵויקרא

הואֵֹעַלַ֣תֵָהָעִ֔ם,ֵ הקרבתֵאילֵהמוספיםֵ,
ֵהיום ֵעבודות ֵשל ֵבסיומם :ֵֵהנעשה

ֵֶאת' ֵָקדִֹ֔ושֵ-ְוָרַחַ֨ץ ְֵבָמקַֹ֣ום ֵַבַמִ֙ים֙ ְבָשרָֹּ֤ו
ָלתֹוֵ֙-ְבָגָדִ֑יוְֵוָיָצִׁ֗אְֵוָעָשָּ֤הֵֶאת-ְוָלַב֖שֵֶאת ֹעַֽ

ֵּוְבַעָּ֥דֵ-ְוֶאת ֵַבֲעדֹ֖ו ְֵוִכֶפָּ֥ר ֵָהָעִ֔ם ֹעַלַ֣ת
ם:הֵָ ֵסובריםֵ'ָעַֽ ֵאלה ֵפסוקים ֵפי ֵעל .

ֵב ֵאלעזר ֵורבי ֵיהודה ֵרבי ֵר'התנאים
ֵ עקיבאֵישֵלפצלֵֵרבישלדעתֵשמעון

ֵהמוספים ֵכבשי ֵשבעת ֵהקרבת ֵאת
עםֵתמידֵשלֵשחרֵ זמניםֵשוניםֵ: לשנֵי

ֵ.ועםֵתמידֵשלֵביןֵהערביים
ֵ

ֵ ֵבנחלקו ֵאלעזר ֵורבי ֵיהודה ֵר'רבי
ֵהקרבתֵ ֵאת ֵלפצל ֵכיצד שמעון

ֵ ֵהמוסףשבעת ֵישֵֵ:כבשי האם
ֵרוב ֵאת ֵהמוסףֵלהקריב עםֵֵכבשי

ֵביןֵ ֵשל ֵעם ֵאו ֵשחר ֵשל תמיד
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וגםֵכךֵעדייןֵיקוייםֵהפסוקֵ'ִמְלַבדֵֹ֙עַלַ֣ת901ֵֵ
ֵֶאת ֵַּתֲע֖שּו ֵַהָּתִמִ֑יד ְֵלֹעַלַ֣ת ֲֵאֶש֖ר -ַהֹבִֶ֔קר
ֵהמוספיםֵ ֵקרבנות ֵאת ֵהמסמיך ֶלה:' א ַֽ

ֵלתמידֵשלֵשחר.
ישֵשלושהֵפסוקיםֵבתורהֵהמדבריםֵעל902ֵֵ

הנעשהֵביוםֵהכיפור שנייםֵ'אילֵהעםֵ' יםֵ:
ִׁ֗תֵ א  בספרֵויקראֵפרקֵטזֵפסוקים:ֵ')ה(ֵּומ 

י ְֵשנ ַֽ ִֵיַקֶ֛ח ִ֔ל ִֵיְשָרא  ַ֣י ְֵבנ  ִֵעִז֖יםֵ-ֲעַדת֙ ָּ֥י ְשִעיר 
ְֵוָרַחַ֨ץֵ ֵ'...)כד( ה'.. ְלַחָטִ֑אתְֵוַאִָּ֥ילֵֶאָח֖דְֵלֹעָלַֽ

-ְבָשרָֹּ֤וֵַבַמִ֙יםְֵ֙בָמקַֹ֣וםֵָקדִֹ֔ושְֵוָלַב֖שֵֶאת-ֶאת
ְֵוָעָשָּ֤ ְֵוָיָצִׁ֗א ֵֶאתְבָגָדִ֑יו ְֵוֶאת-ה ָלתֹו֙ ֹעַלַ֣תֵ-ֹעַֽ

ֵ:ֵהערביים
כבשֵרקֵישֵלהקריבֵֵרביֵיהודהדעתֵל .א

ֵשחר ֵשל ֵתמיד ֵעם ֵלהמשיךֵאחד ,
ֵשישההאתֵוֵכיפוריםבעבודותֵיוםֵה

ֵֵהנותרים ֵביןֵלהקריב ֵשל ֵתמיד עם
ֵשהקרבתֵערביים ֵחושש ֵיהודה ֵרבי .
בבוקרֵתתישֵאתֵֵוספיםמכבשֵיֵשישה

ולאֵיוכלֵלעשותֵֵהגדולֵכהןהכוחוֵשלֵ
ֵ ֵהכיפורים העבודותֵֵאתביום

בעיקרֵהקרבתםֵשהריֵֵ-901ֵתמכפרוה

ֵ,משוםֵכפרהאיןֵשלֵכבשיֵהמוספיםֵ
שאםֵלאֵיצליחֵלעשותםֵ עבודותֵֵ–כֵך

ֵהמכפרותֵכןֵנעשו.ֵֵהיום
ֵבר .ב ֵאלעזר ֵֶשִשָשהֵֵשמעוןֵר'בי אומר

ֵ ֵשחרֵכבשים ֵשל ֵתמיד ֵעם קרבים
מוקרבֵ ביןֵעםֵוהכבשֵהנותֵר שֵל תמיֵד

שמעוןֵאינוֵֵר'רביֵאלעזרֵבהערביים.ֵ
אםֵֵהגדולֵכהןהחוששֵלתשישותוֵשלֵ

ֵ ֵֵשישהיקריב ֵשלֵכבשים ֵתמיד עם
זריזֵובעלֵכוחותֵהגדולֵֵכהןהכיֵֵשחר

ֵ ֵהזה ֵביום ֵגדולים ֵנפש מתמידֵיותר
ודאיֵישליםֵגםֵאתֵכלֵהעבודותֵולכןֵ

ֵששתֵ ֵהקרבת ֵאחר ֵייחלש ֵאם אף
 הכבשים.

 
גםֵלדעתֵרביֵאלעזרֵוגםֵלדעתֵרביֵ

ֵהֵעקיבא ֵרקֵֵכיפוריםביום הקריבו

ֵ.902ֵַאִילֵאחדֵשלֵהעם

ֵהשלישי,ֵ ם', ֵָהָעַֽ ֵּוְבַעָּ֥ד ֵַבֲעדֹ֖ו ְֵוִכֶפָּ֥ר ָהָעִ֔ם
ֵפינחסֵ ֵבפרשת ֵהמוספים, בפרשת
ֵח:ֵ ֵפסוק ֵכט ֵפרק ֵבמדבר שבספר

ַ֣יַחִֵניֹחִַ֔חֵַפֶ֧רֵֶבן ה'ֵר  ָבָקֶ֛רֵ-'ְוִהְקַרְבֶּתַ֨םֵֹעָלָּ֤הֵַלַֽ
י ְֵבנ ַֽ ְֵכָבִשָּ֤ים ֵֶאָחִ֑ד ֵַאִַ֣יל ִֵשבְֵ-ֶאָח֖ד ָעִ֔הֵָשָנה֙

ם'.ֵ גםֵלרביֵאלעזרֵוגםֵֵ–ְּתִמיִמ֖םִֵיְהיָּּ֥וֵָלֶכַֽ
ֵבספרֵ ֵהמדובר ֵהעם ֵאיל ֵעקיבא לרבי

ֵו ֵה ֵבפסוקים ֵטז ֵפרק ֵואילֵֵ-ויקרא כד
אחדֵֵ–המוספיםֵהמדוברֵבספרֵבמדברֵ

 הוא.
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ֵ
ֵר'ביֵאלעזרֵבררביֵונחלקוֵהתנאיםֵֵ

ֵיםכיפורהאםֵביוםֵבברייתא,ֵֵ,שמעון
ֵ ֵהקריבו ֵַאִיל ֵאחד ֵהעם ֵשניֵשל או
יִלים ֵבא  ֵאלעזר ֵרבי ֵאומרֵֵר': שמעון

ֵהנאמרֵ ֵאחד ֵאילים: ֵשני שהקריבו
)ה(ֵ'בספרֵויקראֵפרקֵטזֵפסוקיםֵה:ֵ

ִ֔לִֵיַקֶ֛חֵ ַ֣יִֵיְשָרא  ִׁ֗תֲֵעַדתְֵ֙בנ  א  יּומ  ָּ֥יֵ-ְשנ ַֽ ְשִעיר 
ה ְֵלֹעָלַֽ ֵֶאָח֖ד ְֵוַאִָּ֥יל ואילֵֵ'ִעִז֖יםְֵלַחָטִ֑את

שניֵנאמרֵבספרֵבמדברֵפרקֵכטֵפסוקֵ
ֵַפֶ֧רֵֵה'ְוִהְקַרְבֶּתַ֨םֵֹעָלָּ֤הֵַלֵַֽ'ח:ֵ ִֵניֹחִַ֔ח ַ֣יַח ר 
י-ֶבן ָשָנהֵ֙-ָבָקֶ֛רֵֶאָח֖דֵַאִַ֣ילֵֶאָחִ֑דְֵכָבִשָּ֤יםְֵבנ ַֽ

ם ֵָלֶכַֽ ִֵיְהיָּּ֥ו ְֵּתִמיִמ֖ם ֵלומד'ִשְבָעִ֔ה ֵורבי ,ֵ
ֵששניֵ ֵמשום ֵהוקרב ֵאחד ֵאיל שרק

ֵ.903ֵהפסוקיםֵמדבריםֵעלֵאותוֵאיל

ֵ
ֵמפורש ֵלא ֵהעבודה ֵעלֵֵבסדר מתי

ֵוֵכהןה ֵהכף ֵאת ֵלהוציא אתֵהגדול
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דעתֵרביֵאלעזרֵורביֵעקיבא,ֵשהובאה903ֵֵ
ֵלעילֵהיאֵכדעתֵרבי.

ֵוהמחתה904ֵֵ ֵהכף ֵנֵהוצאת חשבתֵאיננה
ֵעבודתֵ ֵשל ֵהמשכה ֵלא ֵוגם עבודה
הקטרתֵהקטורתֵולכןֵלאֵנאמרהֵבתורהֵ

 במפורש.ֵ
בדףֵיבֵעמודֵבֵלמדנו:ֵ'דתניא:ֵוהניחם905ֵֵ

ֵדוסאֵ ֵרבי ֵגניזה. ֵשטעונין ֵמלמד שם,
ֵיוםֵהכיפוריםֵ ֵשלאֵישתמשֵבהן אומר:
אחר'ֵוראהֵשםֵעוד.ֵוכןֵראהֵלעילֵדףֵסֵ

 עמודֵא.
ֵבפרשתֵסדרֵהעבודהֵנאמרוֵהפסוקים:906ֵ

ֵֶאת־ ִ֔דֵּוָפַשט֙ ֵֶאל־ֹאֶַ֣הלֵמֹוע  )כג(ֵּוָבָּ֤אֵַאֲהֹרן֙
ֵֶאל־ַהֹקִֶ֑דשֵ ְֵבֹבאַֹ֣ו ֵָלַב֖ש ֲֵאֶשָּ֥ר ֵַהָבִ֔ד ַ֣י ִבְגד 
ֵַבַמִ֙י֙םֵ ְֵוָרַחַ֨ץֵֶאת־ְבָשרָֹּ֤ו ֵ)כד( ם: ֵָשַֽ ְוִהִניָח֖ם
ְבָמקַֹ֣וםֵָקדִֹ֔ושְֵוָלַב֖שֵֶאת־ְבָגָדִ֑יוְֵוָיָצִׁ֗אְֵוָעָשָּ֤הֵ

ָלתֹוְֵ֙ואֵֶ ת־ֹעַלַ֣תֵָהָעִ֔םְֵוִכֶפָּ֥רֵַבֲע֖דֹוֵּוְבַעָּ֥דֵֶאת־ֹעַֽ
ם:ֵעלֵפיֵהבנתֵהפשטֵורצףֵהפסוקיםֵ ָהָעַֽ

ֵו ֵנכנסֵֵ-כג ֵשאהרן ֵהמסקנה ֵתהא כד,
ֵבגדיוֵ ֵאת ֵלפשוט ֵכדי ֵרק ֵמועד לאוהל
ֵטבלֵשםֵ)ְוָרַחַ֨ץֵֶאת־ְבָשרָֹּ֤וֵ ולהניחםֵשם,
ַבַמִ֙ים֙(,ֵלאחרֵמכןֵלבשֵאתֵשמונתֵבגדיֵ

ֵקדשהניחֵבבוקרֵבאותם904ֵֵהמחתה
ֵאךֵקדשה יםֵלאחרֵהקטרתֵהקטורת,

ֵשה ֵכג ֵבפסוק ֵמבואר הגדולֵֵכהןכן
ֵל ֵנוספת ֵפעם ים:ֵקדשהֵקדשנכנס

ֵֶאת־' ֵּוָפַשט֙ ִ֔ד ֵמֹוע  ֵֶאל־ֹאֶַ֣הל ֵַאֲהֹרן֙ ּוָבָּ֤א
ֵֶאל־ַהֹקִֶ֑דשֵ ֵָלַב֖שְֵבֹבאַֹ֣ו ֵַהָבִ֔דֲֵאֶשָּ֥ר ַ֣י ִבְגד 

ם ֵכהןברורֵשהמשוםֵשוֵ–ֵ'ְוִהִניָח֖םֵָשַֽ
כדיֵרקֵיםֵקדשהֵקדשלהגדולֵלאֵנכנסֵ

905ֵלפשוטֵשםֵאתֵבגדיוֵולהניחםֵשם
ֵהגדולֵכהןהשלאחרֵיציאתֵֵלומדיםֵ-
יםֵהואֵהמשיךֵאתֵשארֵקדשהֵקדשמ

להוציאֵאתֵהעבודות,ֵוחזרֵעתהֵכדיֵ

ֵ.906ֵשהשאירֵשםֵבבוקרֵהכףֵוהמחתה

ֵדףֵעאֵעמודֵא

ֵהעבודהֵ ֵסדר ֵנאמרו907ֵֵֵבפרשת

ֵלהקריבֵֵהכהונה ֵויצא ֵֶאת־ְבָגָדִ֑יו( )ְוָלַב֖ש
ָלתֹוְֵ֙וֶאת־ֹעַלַ֣תֵָהָעִ֔ם.ֵַלֲחלּוִפין,ֵעלֵפיֵ ֶאת־ֹעַֽ
דבריֵהרמב'ןֵבפירושוֵעלֵפסוקֵכגֵ)וראהֵ
ֵלומרֵ ֵנאלץ ֵהמורחבים(, ֵדבריו שם
שאהרןֵנכנסֵלאוהלֵמועדֵרקֵכדיֵלפשוטֵ
יֹרםֵ ֵע  ֵויצא ֵשם, ֵולהניחם ֵבגדיו את
ֵלטבול ֵללכת ֵכדי ֵהקדשים ֵמקדש
במקווה.ֵכלֵאחתֵמשתיֵאפשרויותֵאלהֵ
ֵייתכןֵ ֵשלא ֵמשום ֵתיתכן, ֵשלא ודאי
שיצאֵמעורטלֵומשוםֵשכללֵאיןֵמקווהֵ
ֵלומדיםֵשמטרתֵ ֵעלֵכן בקדשֵהקדשים.
ֵכג(ֵ ֵ)בפסוק ֵהקדשים ֵלקדש ֵזו ביאתו

 .הייתהֵכדיֵלהוציאֵאתֵהכףֵוהמחתה
אתֵכלֵֵעדֵלמשנהֵזוֵעשהֵהכהןֵהגדול907ֵ

ֵהסדרֵ ֵלפי ֵלבן העבודותֵהנעשותֵבבגדי
ֵ-הכתובֵבספרֵויקרא,ֵפרקֵטזֵמפסוקֵגֵ
ֵבפסוקֵכבֵ)ראהֵלעילֵבדףֵמֵ עדֵסיומן
עמודֵאֵאתֵטבלתֵסדרֵהעבודהֵכולה(.ֵ
ֵַאֲהֹר֙ןֵ ֵ'ּוָבָּ֤א ֵנאמר: ֵשבהמשך ֵכג בפסוק
ֵַהָבִ֔דֲֵאֶשָּ֥רֵ ַ֣י ֵֶאת־ִבְגד  ִ֔דֵּוָפַשט֙ ֶאל־ֹאֶַ֣הלֵמֹוע 

ֵבְֵ ם:'ֵָלַב֖ש ֵָשַֽ ְֵוִהִניָח֖ם ֵֶאל־ַהֹקִֶ֑דש ֹבאַֹ֣ו
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)כג(ֵּוָבָּ֤אֵַאֲהֹרןֵֶ֙אל־ֹאֶַ֣הלֵֵ:908ֵהפסוקים
ֵ ֵּוָפַשט֙ ִ֔ד ֵָלַב֖שֵמֹוע  ֲֵאֶשָּ֥ר ֵַהָבִ֔ד ַ֣י ֶאת־ִבְגד 

םְבֹבאַֹ֣וֵאֵֶ ֵל־ַהֹקִֶ֑דשְֵוִהִניָח֖םֵָשַֽ
)כד(ְֵוָרַחַ֨ץֵֶאת־ְבָשרָֹּ֤וֵַבַמִ֙יםְֵ֙בָמקַֹ֣וםֵָקדִֹ֔ושֵ
ָלתֹוֵ֙ ְֵוָיָצִׁ֗אְֵוָעָשָּ֤הֵֶאת־ֹעַֽ ְוָלַב֖שֵֶאת־ְבָגָדִ֑יו
ם ְֵוֶאת־ֹעַלַ֣תֵָהָעִ֔םְֵוִכֶפָּ֥רֵַבֲעדֹ֖וֵּוְבַעָּ֥דֵָהָעַֽ

ָחה)כה(ֵ ַחָט֖אתֵַיְקִטָּ֥ירֵַהִמְזב ַֽ ֶָּ֥לבֵַהַֽ ֶ֛תֵח  ֵֵ.ְוא 
ֵ

ֵהברייתא ֵאומרת ֵכג ֵפסוק ֵעל וכלֵ':
ֵחוץֵ ֵהסדר ֵעל ֵנאמרה ֵכולה הפרשה

ֵזה ֵזו909ֵֵ'מפסוק ֵאמירה ֵטעם ֵאת .

ֵרב ֵֵמסביר ֵייתכןחסדא: ֵכהןשהֵלא
ֵ ֵ)אהרן( ֵֵממשיךהגדול אתֵלעשות

ֵדהעבו ֵכלומרֵה ֵהפסוקים, כסדר

ֵכדש ֵלפסוק ֵכג ֵמפסוק בו910ֵֵֵֵימשיך

ְֵוֶאת־'נאמר:ֵ ָלתֹו֙ ְֵוָיָצִׁ֗אְֵוָעָשָּ֤הֵֶאת־ֹעַֽ ...
תהאֵיציאהֵֵמשוםֵשאזֵ'ֹעַלַ֣תֵָהָעִ֔ם...

ֵ ֵהשנייה ֵיציאתו ֵפניםֵֵ-זו מעבודות

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ולומדיםֵשעניינוֵשלֵהפסוקֵהואֵכניסתֵ
כדיֵלהוציאֵֵהכהןֵהגדולֵלקדשֵהקדשים

ֵשהניחםֵשםֵקודם.ֵאתֵהכףֵוהמחתה
 ויקראֵפרקֵטז908ֵ
ֵלא909ֵֵֵ ֵכג ֵפסוק ֵרק ֵלא ֵהגמרא: למסקנת

נאמרֵעלֵהסדרֵאלאֵגםֵמפסוקֵזהֵואילךֵ
 לאֵנאמרוֵהפסוקיםֵלפיֵהסדר.

כהֵהואֵהקרבתֵ-עניינםֵשלֵפסוקיםֵכד910ֵ
מּוִריםֵיחדֵעםֵ שניֵהאיליםֵוהקטרתֵהא 
ֵהנעשותֵ ֵ)עבודות ֵהחוץ ֵקרבנות שאר
ֵ ֵבפנים( ֵשנעשית ֵהיום ֵעבודת ֵ-אחר

ֵהגדול ֵהכהן ֵנכנס לקדשֵֵולאחריהן
ֵואתֵֵהקדשים ֵהכף ֵאת ֵלהוציא כדי
ֵהמחתה.ֵ

ֵגם911ֵֵֵ ֵזה ֵובכלל ֵהקדשים, ֵלקדש מחוץ
ֵההיכלֵנחשבֵ'חוץ'.

סדרֵהטבילותֵוהעבודהֵעד912ֵֵ באפשרותֵזֵו
לתמידֵשלֵֵשלבֵזהֵיהיה:ֵטבילהֵראשונה

ֵשנייה ֵטבילה ֵב. ֵג.ֵֵשחר ֵהיום לעבודת
ֵוהמחתה ֵהכף ֵהכףֵֵהוצאת )הוצאת

כךֵֵ!ולאֵהראשונהֵ-911ֵלעבודותֵחוץ
רקֵשלושֵטבילותֵשעלֵפֵי סדרֵזהֵיהיֵו

ידייםֵורגלייםֵשישהו דברֵֵ-912ֵקידושֵי
ֵשניתנהֵ ֵלהלכה ֵבסתירה העומד

ֵפיהֵ ֵושעל ֵהגדולֵכהןהלמשהֵמסיני
ֵה ֵביום ֵטבילותֵֵכיפוריםטובל חמש

ֵעלֵכןֵ ֵידייםֵורגליים. ועשרהֵקידושי
שהעבודהֵבבגדיֵלבןֵמלמדתֵהמשנהֵ

נפסקתֵכדיֵלהקריבֵתחילהֵאתֵאילוֵ
אתֵותֵלעשֵ,ואתֵאילֵהעםֵ)פסוקֵכד(
הגדולֵֵכהןשהשארֵהעבודותֵשבחוץֵ

לאחרֵמכֵןעושהֵאותֵן זהבֵ, הואֵבבגדֵי
ֵ ֵבבגדיֵנכנס ֵכג( ֵ)פסוק ֵמועד לאוהל

ְלהֹוִציאֵֶאתֵַהַכףְֵוֶאתֵַהַמְחָּתהֵלבןֵכדיֵ
משליםֵאתֵכלֵהעבודותֵהואֵולבסוףֵ

לגמרֵעבודותֵהחמישיתֵֵ.בבגדיֵזהבש

ֵ.913ֵהיום

ֵ
ֵפגשֵ ֵלעזאזל ֵהשעיר ַח ְכֶשְמַשל 

ֵלאֵ ֵוגם ֵעבודה ֵנחשבת ֵאיננה והמחתה
המשכהֵשלֵעבודתֵהקטרתֵהקטורתֵולכןֵ

ֵבמפורש( ֵבתורה ֵנאמרה ֵטבילהֵֵלא ד.
ֵואילֵֵשלישית ֵהקרבתֵאילו ואחרונהֵה.

העםֵעםֵשארֵהקרבנותֵהמסיימיםֵאתֵ
 .םעבודותֵהיו

ֵשל913ֵֵֵ ֵהנכון ֵהסדר ֵמהו ֵמלמדת המשנה
ֵיוצאֵעבודתֵיוםֵהכיפורים ֵשאינו ֵסדר ,

בפשטותֵמסדרֵהפסוקיםֵבתורה.ֵהגמראֵ
ֵהמסקנהֵ ֵואת ֵהלימוד ֵאת מסבירה

ֵ ֵוההכרחיים ֵהמובאֵהנכונים לסדר
ֵוהמאוחרֵ ֵהמוקדם ֵפי ֵעל במשנה

שהואֵבאמתֵבתורהֵֵ-בפסוקיםֵ אךֵֵ–כפֵי
ֵהפסוקיםֵ ֵסדר ֵאין ֵמדוע ֵמסבירה אינה

.ֵראהֵפירושיֵהרמב'ןֵואבןֵכסדרֵהעבודה
עלֵפסוקיםֵאלהֵכיצדֵהםֵמסביריםֵֵעזרא

ֵכאןֵ ֵמדובר ֵאין ֵהפסוקים. ֵסדר את
ֵכאןֵ ֵהגמרא ֵבדברי ֵאין ֵוגם בדרשה
ֵמידיֵ ֵיוצא ֵמקרא ֵ'אין ֵבכלל שימוש
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ֵ ֵהכיפורים ֵיום ֵלמחרת ֵכהןהאת
ֵעירֵהגדול ֵשל הואֵֵ,ברחובה
ְרכוֵֹ ֵהמכבדתֵאתֵמעמדוֵשלֵֵב  בלשון
ֵברכוֵֵהגדולֵכהןה ֵולכן ֵהציבור, בפני

ֵ ֵ'במילים: עשינוֵֵגדולֵכהןאישי

ֵבביתו914ֵ'שליחותך ֵפגשו ֵאם ֵאבל ,
ֵשעשהֵ ֵעל ֵה' ֵאת ֵמברך המשלח

ֵ ֵבמילים: ֵ'כמצוותו ֵחיים ֵ–מחיה
ֵ.'עשינוֵשליחותו

ֵ

פומבדיתאֵכשֵ זהֵמזהֵֵנפרדוגםֵחכמֵי
השתמשוֵבלשוןֵהברכהֵעםֵתוארֵה'ֵ

ֵחיים' ֵוֵ'מחיה ֵלזה: ֵזה מחיהֵ'איחלו
ֵית ֵארוכיםֵחיים ֵחיים ֵלך ן

ֵ.915'ומתוקנין
ֵ

בספרֵמשליֵפרקֵגֵפסוקֵעלֵהפסוקֵֵ
ְֵוָ֝שלִֹׁ֗וםֵֵ:ב ֵַחִיִ֑ים ֵּוְשנַֹ֣ות ֵָיִַ֭מים ֵֹאֶַ֣רְך ִכָּ֤י

ֵ ֵאלעזר ֵרבי ֵדורש ְך ֵָלַֽ ֵישֵ'יֹוִסָּ֥יפּו וכי
ֵשלֵ שניםֵשלֵחייםֵוישֵשניםֵשאינן

ֵאדם,ֵֵאלאֵ'חיים? ֵשל ֵשנותיו אלו

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ֵאוֵֵפשוטו', ֵפסוק ֵדורשים ֵפיו שעל
פסוקיםֵשלאֵעלֵפיֵהפשט,ֵואףֵמגיעיםֵ
ֵפשטֵ ֵשל ֵשמובנו ֵלמרות ֵדין ללימוד

ֵהפסוקֵנשארֵעלֵמכונו.
ֵהמקו914ֵֵ ֵעל ֵאגדות ֵבחידושי םֵהמהרש'א

ֵ'להניחֵ ֵשלאֵנראה ֵואומר מפרשֵמרש'י
כבודֵהמקוםֵבשוקֵמשוםֵכבודוֵשלֵכהןֵ

,ֵונראהֵלפרשֵדודאיֵגםֵבשוקֵהיהֵגדול
ראויֵשידברֵשעשהֵכןֵבשליחותֵהמקוםֵ
ֵשםֵ ֵלהזכיר ֵשמים ֵכבוד ֵזה ֵשאין אלא
שמיםֵבשוקֵדרךֵעראי.ֵועניןֵמחיהֵחייםֵ
ֵעשינ ֵלומר: ֵענינו ֵנראהֵלפרשֵלפי וֵכו'
ֵשעירֵ ֵדהיינו ֵהחי ֵלהמית שליחותו
מעשהֵ וע'ֵי המשתלחֵדכתיבֵביהֵיעמדֵחֵי
ֵוהקב'הֵ ֵישראל ֵבית ֵעונות ֵנתכפרו זה
ֵלידיֵ ֵיבואו ֵשלא ֵבהם ֵהחיים מחיה

 מיתה'.
ראהֵלעילֵדףֵֵלגביֵתלמידֵהנפטרֵמרבו915ֵ

ֵֵ.916הליוֵמרעהֵלטובהמתהפכותֵע
ֵ

עלֵהפסוקֵבספרֵמשליֵפרקֵחֵפסוקֵֵ
ָּ֥יֵֵ:ד יֶכַ֣םִֵאיִשַ֣יםֵֶאְקָרִ֑אְֵו֝קֹוִלִׁ֗יֵֶאל־ְבנ  ֲאל 

םֵ, ברכיהֵדורשָאָדַֽ תלמידי917ֵרבֵי אלֵו :ֵ
חכמים,ֵשדומיןֵלנשיםֵועושיןֵגבורהֵ

ֵ.918ֵכאנשים
ֵ

דורשֵֵבדרשהֵשנייה,ֵעלֵאותוֵפסוק,ֵ
ֵברכיה ִֵאיִשַ֣יםֵֵרבי ֵהמילה ֵמובן את

ֵואומר:ֵ ֵלה' ִֵאֶש֖ה ֵבקרבן כמובנה
ימלאֵֵ-ֵהרוצהֵלנסךֵייןֵעלֵגביֵהמזבח

גרונםֵשלֵתלמידיֵחכמיםֵייןֵשנאמרֵ
ֵכלֵ ֵוכוונתו: ֵֶאְקָרִ֑א, ִֵאיִשַ֣ים יֶכַ֣ם ֲאל 
ֵניסךֵ ֵכאילו ֵחכמים ֵתלמידי המפרנס

ֵ.ייןֵעלֵהמזבח

ֵדףֵעאֵעמודֵב

ברכיהֵ השלישיתֵשלֵרבֵי היאֵֵדרשתֵו
ֵח ֵהפסוקים ֵבאיוב:ֵ-על ֵיד ֵבפרק ט

רֵ'הליכתֵאדםֵלצדֵ-לזֵעמודֵאֵ)ֹנֶפְך ֶאְסּת 
 ודֵב.רבו'(ֵובדףֵנגֵעמ

916ֵֵֵ ֵעליו ֵ'שמתהפכות ֵרש'י: מיֵֵ-מפרש
ֵלעתֵ ֵעשיר ֵונעשה ֵבילדותו ֵעני שהיה
ֵנעשהֵחיֵ ֵעכשיו ֵכאילו ֵדומהֵלו זקנותו

 מתוךֵמיתה'
ֵברכיה917ֵֵ ֵרקֵֵרבי ֵהבבלי ֵבתלמוד מוזכר

ֵנהֵ ֵדף ֵבברכות ֵמקומות: ֵשלושה בעוד
עמודֵא,ֵבתעניתֵדףֵדֵעמודֵאֵובסוטהֵ

ֵעמודֵבֵ שלֵדרשותֵאלוֵֵוברובןֵ-דףֵיג
ֵברכיהֵ ֵרבי ֵוגשם. ֵטל מעורבֵבהםֵמים,
ֵהדרשניםֵ ֵמגדולי ֵשלמד ֵדרשן היה
ֵבמדרשים.ֵ ֵמובאות ֵהרבות ודרשותיו
 דרשניםֵשאחריוֵהביאוֵדרשותֵמשמו.

ֵולא918ֵֵֵ ִֵאיִשַ֣ים ֵנאמר ֵשבפסוק משום
 אנשים.

 



ר-ֹנֶפְךִעםִֵֵעְנָיָנאְֵדיֹוָמאמֵ שביעיֵֵֵֵֵֵֵֵפרקֵ ןֵָגדֹול        ֵֶאְסּת  ֵָבאֵלֹוֵֹכה 
ֵעגֵ-דפיםֵסחֵ

ֵ

ֵ
275 

ֵָימָּּ֥ותֵ' ֵּוֶ֝בָעָפִׁ֗ר ֵָשְרשִֹ֑ו ֵָבָאֶַ֣רץ ִאם־ַיְזִקַ֣ין
וֵֹ אםֵרואהֵאדםֵשתורהֵפוסקתֵֵ:'ִגְזעַֽ

ֵשלֵֵ-919ֵֵמזרעו ֵבת ֵאשה ֵלבנו ישיא

ֵחכם ֵואתֵֵתלמיד ֵאותו ֵתעשה והיא
ֵבני ֵלהם ֵשיוולדו תורהֵ-ילדיהם

ַ֣יַחֵַמִַ֣יםֵַיְפִרִַ֑חֵוְֵשנאמר:ֵ ר  ָעָש֖הֵָקִצַ֣ירֵמ 

ַטע ֵ.920ְכמֹו־ָנַֽ
ֵ

מןֵֵיצאֵבשלוםהגדולֵֵכהןהשֵלאחרֵ
ֵהכהונהֵקדשה ֵבגדי ֵאת ֵפשט ֵ,הוא

ֵש ֵחול ֵלבשֵבגדי ֵלו ֵעםֵהביאו ויצא
ֵשםֵהואֵעשהֵ ֵביתו יוםֵהמלויםֵאל

ֵ.טובֵלאוהביו

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

בןֵזהֵשהתורהֵפסקהֵממנוֵהואֵהנמשל919ֵֵ
ֹו'.ֵ-ל  'ּוֶ֝בָעָפִׁ֗רֵָימָּּ֥ותִֵגְזעַֽ
920ֵַ֣ ר   יַחֵַמִַ֣יםֵַיְפִרִַ֑חֵאלוֵבניֵתורה.מ 
ֵג ִרים921ֵֵ ֵהיו ֵואבטליון ֵבניוֵֵשמעיה 'מבני

ֵ)גיטיןֵ שלֵסנחריבֵֶשִלְמדּוֵתורהֵברבים'
ֵבתורהֵ ֵגדולים ֵהיו ֵב(. ֵעמוד ֵנז דף

ֵהלל ֵשל ֵהזוגֵושמאיֵורבותיהם ֵהם .
ֵ ֵבתקופת ֵנספחֵהרביעי ֵ)ראה הזוגות

ֵהכנסתֵ ֵתקופת ֵלאחר ֵהדורות( טבלת
ֵהתנאיםֵהגדולה ֵתקופת ֵשמעיהֵולפני .

ֵביתֵהדין.ֵ ֵאב ֵהיה ֵנשיאֵואבטליון היה
לאחרֵתקופתֵֵ-שניהםֵקמוֵלעםֵישראלֵ
ֵיהודה ֵמלך ֵינאי ֵושונאֵֵשלטון הצדוקי
ֵ ֵמשנת ֵ)ָמַלְך 3657ֵֵהחכמים 3682ֵועד

ֵשלֵ ֵשלטונו ֵובתקופת ֵהעולם(, לבריאת
ֵֵהרשעֵרוצחֵהחכמיםֵֵהורדוס מלךֵיהודה

3756ֵעד3723ֵֵוהחשמונאים,ֵ)מלךֵמשנתֵ
ֵדֵ ֵדף ֵבתרא ֵבבא ֵראה ֵהעולם לבריאת
עמודֵאֵותוספותֵשםֵבד"הֵ'קטלינהו'(.ֵ

ֵ ֵמלאה ֵהייתה ֵזו ֵוהרגֵתקופה במזימות
ֵמבפנים.ֵ ֵאחים ֵוברצח ֵבריב מבחוץ,
ֵאתֵ ֵבישראל ֵהמשיכו ֵואבטליון שמעיה
אהבתֵהתורהֵויראתֵשמיםֵלמרותֵגסותֵ
ֵוהמידותֵ ֵהמתרבים ֵאנשי־הזרוע הרוח,
המקולקלותֵהנמצאותֵבכלֵתחוםֵ)כוללֵ
בכהונהֵהגדולהֵוכפיֵשהתבטאֵכלפיהםֵ

כתובֵשעלֵדבריםֵכדבריוֵתֵהכהןֵהגדול
בעתידֵהמשנהֵ)בבאֵמציעאֵדףֵנחֵעמודֵ

ֵב ֵמעשה ֵמביאה גדולֵֵכהןהגמרא
ֵה ֵמן ֵבשלום ֵמעשהֵקדששיצא :

גדולֵאחדֵשיצאֵמביתֵהמקדשֵֵכהןב
ֵראוֵ ֵכאשר ֵאחריו. ֵהלך ֵהקהל וכל

עזבוֵֵ–921ֵהקהלֵאתֵשמעיהֵואבטליון

ֵ ֵשמעיהֵֵהגדולֵכהןהאת ֵאחר והלכו
ואבטליון.ֵלפניֵשדרכיהםֵשלֵשמעיהֵ

ֵ ֵשל ֵמדרכו ֵנפרדו ֵכהןהואבטליון
ֵכדי ֵלעברו ֵצעדו ֵהם לכבדוֵֵהגדול,

ֵ ֵלהם ֵאמר ֵלשלום. ֵכהןהולברכו
ֵהאחריםֵ ֵהעמים ֵבני ֵיבואו הגדול:

שמעיהֵואבטליוןֵֵ–לשלוםֵ! לֵו החזירֵו
ֵאכן, ֵהאחריםֵֵואמרו: ֵהעמים בני

ֵתשובה ֵבעל ֵהיה ֵ'אם ֵלוֵֵב(: ֵיאמר לא
ֵזכורֵמעשיךֵהראשונים,ֵאםֵהואֵבןֵגרים
לאֵיאמרֵלוֵזכורֵמעשהֵאבותיך,ֵשנאמרֵ
ִרָּ֥יםֱֵהִייֶת֖םֵ י־ג  ָּ֥רֵֹלא־תֹוֶנ֖הְֵוֹלַ֣אִֵתְלָחֶצִ֑נּוִֵכַֽ ְוג 

ֵ ִיםֵ)שמותֵפרקֵכבֵפסוקֵכ((.ְֵבֶאֶָּ֥רץִֵמְצָרַֽ
ֵואבטליוןֵ ֵשמעיה ֵכלֵהרועֵהעמידו מול
ֵואתֵ ֵוהצדקה ֵהאמת ֵהחסד, ֵהחן, את
מלחמתהֵשלֵתורהֵ)שאחדֵמִבטּוֶייָהֵהיהֵ
ֵהגדול(.ֵ ֵהכהן ֵלדברי ֵתגובתם אופן
ֵכקודמיהם,ֵ ֵשלא ֵואבטליון, שמעיה
נמנעוֵמהתערבותֵישירהֵבריבֵמדיניֵאוֵ

ֵ ֵֵ-חברתי ֵַעִמי ְך ֵ'ל  ֵַבֲחָדֶריָךֵבבחינת ֹבא
ּוְסֹגרְֵדָלְתָךֵַבֲעֶדָךֲֵחִביִֵכְמַעטֵֶרַגעֵַעדֵַיֲעָברֵ
ֵואוליֵ ֵכ(. ֵפסוק ֵכו ֵפרק ֵ)ישעיהו ָזַעם'
ֵזהֵשלֵדרכםֵבאֵלביטויֵבדבריהםֵ כיוון
ֵֶאתֵ ֱֵאֹהב ר, ֵאֹומ  ֵ'ְשַמְעָיה ֵאבות: בפרקי
ַהְמָלאָכה,ֵּוְשָנאֵֶאתֵָהַרָבנּות,ְֵוַאלִֵּתְתַוַדעֵ

ר,ֵָלָרשּו 'ַאְבַטְליֹוןֵאֹומ  )פרקֵאֵמשנהֵי(ֵ. תֵ'
ֵָתחּובּוֵ ֵֶשָמא יֶכם, ְֵבִדְבר  ִֵהָזֲהרּו ֲחָכִמים,
ֵָהָרִעים,ֵ ֵַמִים ִֵלְמקֹום ְֵוִתְגלּו ֵָגלּות חֹוַבת
יֶכםֵ ֵַאֲחר  ֵַהָבִאים ֵַהַּתְלִמידיים ְוִיְשּתּו
ל'ֵ)פרקֵ םֵָשַמִיםִֵמְתַחל  ְוָימּותּו,ְֵוִנְמָצאֵש 

ֵ ֵיא(. ֵמשנה ֵמזהיםֵא ֵהמשניות בשתי
ֵההרחקהֵ ֵהעדפת ֵאת בהנהגתם

ֵאתֵמהשלטון ֵיגיעת־הכפיים, ֵחיוב ֵאת ,
ֵההסתפקותֵ ֵואת ֵהזהירות ֵאת הענוה,

 במועט.
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ֵבשלום ֵעושיםֵֵ-ֵיבואו ֵשהם משום
,ֵולאֵיבואֵבןֵכהןהכמעשיוֵשלֵאהרןֵ

ֵ ֵלשלום ֵעושהֵֵ–אהרן ֵשאינו משום

ֵֵ.922ֵמעשהֵאהרן

ֵמשנה:

ִלים ֵכ  שִֵבְשֹמָנה ְֵמַשמ  ֵָגדֹול ן ְֵבַאְרָבָעה923ֹכה  ְֵוַהֶהְדיֹוט ֵּוִמְכָנַסִיםֵֵ,924. ְבֻכֹּתֶנת

פֹוד ןֵָגדֹול:ֵחֶשןְֵוא  לּוֵֵ-ּוְמִעילֵָוִציץ925ֵֵּוִמְצֶנֶפתְֵוַאְבנ ט.ֵמֹוִסיףֵָעָליוֵֹכה  ְבא 
יתִֵדיןֵּוְלִמיֵֶשַהִצבּורֵ יןִֵנְשָאִליןֵֶאָלאֵַלֶמֶלְךֵּוְלב  ִנְשָאִליןְֵבאּוִריםְֵוֻתִמים.ְֵוא 

ֵָצִריְךֵבֹו.

ֵ ֵהשנה ֵימות חייבֵֵגדולהֵכהןהבכל
ֵבשמונהֵ ֵהמקדש ֵבעבודות לעבוד

ֵהמקדשֵֵבגדים ֵלעבודת המיוחדים
ֵֵ.'בגדיֵזהב'והנקראיםֵ

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ֵחורבן922ֵֵֵ ֵלפני ֵשנה ֵכמאה ֵקרה המעשה
ביתֵשני.ֵמקרהֵדומהֵעלֵפגיעהֵבשמעיהֵ
ֻדיֹותֵ ֵע  ֵבמשנה ֵמובא ֵכגרים ואבטליון
שםֵמובאתֵ )בסדרֵנזיקין(ֵ, פרקֵהֵמשנהֵֵו
דעהֵשנידוֵאתֵעקביאֵבןֵמהללאלֵבגללֵ
שזלזלֵבשמעיהֵואבטליון,ֵומסיימתֵשםֵ
ֵושלוםֵ ֵחס ֵיהודה ֵרבי ֵ'אמר המשנה:

עזרהֵננעלתֵבפניֵשעקביאֵנתנדהֵשאיןֵ
ֵוביראתֵחטאֵ כלֵאדםֵמישראלֵבחכמה
כעקביאֵבןֵמהללאלֵואתֵמיֵנדוֵאליעזרֵ
ֵוכשמתֵ ֵידים ֵבטהרת ֵשפקפק ֵחנוך בן
מלמדֵ ארונֵו עֵל אבֵן והניחֵו ביתֵדיֵן שלחֵו
ֵאתֵ ֵסוקלין ֵבנדויו ֵומת ֵהמתנדה שכל

ֵארונו'.
ִלים923ֵֵ =ֵבגדים.ֵבכלֵימותֵהשנהֵהכהןֵכ 

הנקראיםֵ'בגדיֵֵשמונהֵבגדיםֵלבשֵהגדול
ֵ)אףֵשרקֵזהב בארבעהֵמהםֵהיהֵזהב:ֵ'

ֵבחלקֵ .ֵ ֵובמעיל( ֵבאפוד ֵבחושן, בציץ,
לבשֵהכהןֵהגדולֵמעבודותֵיוםֵהכיפוריםֵ

ֵבגדים ֵבּוץֵארבעה איםֵהנקרֵהעשויים
 '.'בגדיֵלבן

ֵבפחות924ֵֵֵ ֵבמקדש ֵעבודה ֵשעשה כהן
ֵנקראֵ ֵחייב, ֵהוא ֵבו ֵהבגדים ממספר

ֵבגדים ֵועונשוֵ'מחוסר ֵפסולה ֵעבודתו ,'

ֵ ללבושֵֵהגדולֵכהןהאתֵהבגדיםֵעל

ֵ ֵזהלפי ֵמכנסיים926סדר ֵכותונת: ,ֵ,

,927ֵ,ֵאפוד,ֵחושן,ֵמצנפתאבנט,ֵמעיל

ֵֵ.928ציץ

ִֵהְתרּוֵ ֵמלקותֵאם ֵאו ֵשמים ֵבידי מיתה
ֵראהֵלעילֵדףֵכגֵודףֵכד. בו.

החושןֵחוברֵלאפודֵבשתיֵשרשרותֵזהב925ֵֵ
ֵלטבעותֵ ֵהאפוד ֵכתפות ֵבין שנקשרו
שהיוֵבחלקוֵהעליוןֵשלֵהחושןֵוביןֵשתיֵ
טבעותֵהחושןֵהתחתונותֵלביןֵהטבעותֵ

ֵחשב ֵמעל ֵחגורהֵ-שהיו ֵכעין =(ֵ האפוד
ֵבראשֵהאפודֵולרוחבו).ֵ

ֵראהֵלעילֵדףֵהֵעמודֵב.926ֵ
ֵהגדול927ֵֵ ֵהכהן ֵשל ֵכובעו ֵהיא .ֵהמצנפת

מיקומהֵעלֵראשוֵהשאירֵמקוםֵגםֵלציץֵ
 וגםֵלתפילין.

רש'יֵמתארֵאתֵהציץֵבספרֵשמותֵפרק928ֵֵ
טסֵשלֵזהבֵהיה,ֵ הציץֵ'כמיֵן כחֵפסוקֵלוֵ:
רוחבֵב'ֵאצבעות,ֵמקיףֵעלֵהמצחֵמאוזןֵ
ֵבאותיותֵ ֵַלה' ֵֹקֶדש ֵעליו ֵוכתוב לאוזן'
ֵבולטות.ֵהציץֵנקשרֵלמצחֵהכהןֵהגדול

.ֵנאמרֵבתורהֵבספרֵעלֵידיֵפתיליֵתכלת
ְֵוָעִשָּ֥יָתֵ-שמותֵפרקֵכחֵפסוקיםֵלו 'ֵ לח:

ַ֣יֵֹחָתִ֔םֵ ֵָעָליוִֵ֙פּתּוח  ִצ֖יץֵָזָהַ֣בֵָטהִֹ֑ורֵּוִפַּתְחָּתָּ֤
ֵַעל ֵֹאתֹו֙ ְֵוַשְמָּתָּ֤ ה': ֵַלַֽ ִֶ֔לתֵ-ֹקֶ֖דש ְֵּתכ  ְפִתַ֣יל

ֵַעל ֵֶאל-ְוָהָי֖ה י-ַהִמְצָנִֶ֑פת ְֵפנ ַֽ ְצֶנֶ֖פתֵַהמִֵ-מָּּ֥ול
ֵַעל ְֵוָהָיה֮ ה: ֵַאֲהֹרּ֜ןֵ-ִיְהֶיַֽ ְֵוָנָשַ֨א ֵַאֲהֹרן ַַ֣צח מ 

ִ֔לֵ-ֶאת ַ֣יִֵיְשָרא  ָדִשִׁ֗יםֲֵאֶשָּ֤רֵַיְקִד֙ישּוְֵ֙בנ  ֲעֹוַ֣ןֵַהקֳּ
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ֵ
ֵֵכהן ֵבעבודותֵֵחייבהדיוט לעבוד

ֵ ֵהמקדש ֵבארבעה ֵמיוחדיםהבגדים
ֵהמקדשלעבוד ֵעליוֵת ֵהבגדים ֵאת .

סדרֵזה מכנסייםללבושֵלפֵי כותונתֵ: ,ֵֵ,

ֵ.929ֵאבנט,ֵמגבעת

ֵ
ֵהבדים ֵהרכב ֵאת ֵמפרטת ֵהגמרא

הכהונה בגדֵי הפרוכתמהםֵנעשֵו ואתֵֵֵ,
בכלֵֵ-מבנהֵהחוטיםֵהמרכיביםֵכלֵבדֵ

ֵבגד ֵב930סוג ֵמובא ֵזה ֵפירוט בלהֵט,
בעמודֵהבא:

ֵֵ
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ֵ

ל יֶהִ֑םְֵוָהָיָּ֤הֵַעל-ְלָכַֽ ִמְצחֹוֵָּ֙תִמִ֔ידֵ-ַמְּתֹנ֖תֵָקְדש 
ֵהֵ ֵ)ראהֵסוכהֵדף ֵה':'. ָּ֥י ִֵלְפנ  ֵָלֶה֖ם ְלָרצָֹּ֥ון

ֵ ֵיוסיֵעמודֵאֵשרבי ֵשלֵרבי אליעזרֵבנו
מספרֵשראהֵאתֵהציץֵברומיֵוכתובֵעליוֵ

ֵבשורהֵאחתֵֹקֶדשֵַלה'(.

ֵ המגבעתֵהיאֵכובעוֵשלֵכהןֵהדיוט.929ֵ
הטבלהֵלהלןֵמסכמתֵאתֵהגמראֵשדנה930ֵֵ

בכךֵבהרחבהֵוכוללתֵגםֵאתֵהדיוןֵשבדףֵ
 עבֵעמודֵא.
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ֵומבנהֵחוטיהןֵ,ֵהפרוכתמהםֵנעשוֵבגדיֵהכהונהֵהרכבֵהבדים

ֵ

ֵלמשהֵֵשני ֵבהלכה ֵשנלמדו דברים
ֵ,יחזקאלנאמרוֵעלֵידיֵהנביאֵֵמסיני

ֵל ֵאסמכתא ֵמהווים שתיֵודבריו
ֵ:הלכות

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ֵכשל931ֵֵֵ ֵצורתו ֵשרוולים. ֵהיו ֵלא למעיל
 הטלית.

ֵטֵֵהרמב'ם932ֵֵ ֵפרק ֵהמקדש ֵכלי בהלכות
הלכהֵהֵמתאר:ֵ'הזהבֵשבאריגתֵהאפודֵ
והחושןֵהאמורֵבתורהֵככהֵהואֵמעשהו:ֵ
ֵעםֵ ֵונותנו ֵטהור ֵזהב ֵאחד ֵחוט לוקח

ֵתכלת ֵשל ֵחוטין ֵהשבעהֵֵששה וכופל
חוטיןֵכאחת,ֵוכןֵהואֵעושהֵחוטֵזהבֵעםֵ
ששהֵשלֵארגמןֵוחוטֵאחדֵעםֵששהֵשלֵ

ֵאחד ֵוחוט ֵשני, ֵשלֵֵתולעת ֵששה עם

פסולֵלעבודתֵֵ(ערל)ֵשלאֵנימולֵכהן .א

ֵ.933המקדש

ש .ב .934הואֵפשתןֵש 

ארבעהֵחוטיֵזהבֵונמצאוֵ נמצאֵו פשתיםֵ,
ֵשנאמרֵ ֵועשרים ֵשמנה ֵהחוטים כל
וירקעוֵאתֵפחיֵהזהבֵוגומרֵלעשותֵבתוךֵ
ֵתולעתֵ ֵובתוך ֵהארגמן ֵובתוך התכלת
ֵהזהבֵ ֵשחוט ֵמלמד ֵהשש ֵובתוך השני

ֵכפולֵבתוכן.
ֵיחזקאלֵפרקֵמדֵפסוקֵט.933ֵֵ
ֵּו934ֵֵ ֵַעל־ֹראָשִ֔ם ִֵיְהיַּ֣ו ִֵפְשִּתים֙ ָּ֤י ַ֣יֵַפֲאר  ִמְכְנס 

ַזע:ֵ ִפְשִּתִ֔יםִֵיְה֖יּוֵַעל־ָמְתנ יֶהִ֑םֵֹלָּ֥אֵַיְחְגרּ֖וֵַבָיַֽ
 )יחזקאלֵמד,ֵיח(.

 

ֵמספרֵהחוטים
שנשזרוֵלחוטֵ

ֵאחד

מספרֵהחוטיםֵשהיוֵבכלֵ
ֵחוטֵבבגד

ֵממהֵהיהֵעשוי? ֵהבגד

ֵשניםֵעשר ֵשישה ֵתכלת 931ֵמעיל

ֵעשריםֵוארבעה ֵשמונה
ארגמןֵותולעתֵֵתכלת

ֵשני
ֵפעמוניֵהמעיל

ֵעשריםֵוארבעה ֵשישה
ֵארגמןֵתכלת,,ֵפשתן

ֵשניֵותולעת
ֵכהןאבנטֵה
ֵהגדול

ֵשישה ֵפשתן
ֵמצנפת,ֵכותונת,

ֵמכנסיים

ֵשישה ֵתכלת ֵציץ

ֵעשריםֵושמונה
ֵאחד,ֵבזהב

932ֵשישהבשארֵ

ֵ,תכלתֵזהב,ֵפשתן,
ֵארגמן
ֵשניֵותולעת

ֵחושןֵואפוד

ֵעשריםֵוארבעה ֵשישה
ֵארגמןֵתכלת,,ֵפשתן

ֵשניֵותולעת
ֵפרוכת
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ֵדףֵעבֵעמודֵא

ֵהפעולותֵֵ ֵאחת ֵאת ֵשיעשה אדם
ֵתעשה' ֵ'לא ֵעל ֵעובר ֵ–ֵהבאות

ֵ:935וחייבֵמלקות

1. ֵ ֵשקורע ֵמי ֵכהונה בכוונהֵבגד

936ֵלהשחית
ֵהחושןֵ .2 ֵחיבורי ֵאת ֵשמפריד מי

ֵ.937ודפוהא
ֵ)מוט .3 ֵבדי ֵאת ֵשמסיר ֵותמי

 ֵ.938הנשיאה(ֵהארון
ֵ

ֵחנינאֵ ֵבר ֵחמא ֵעל939ֵֵֵֵרבי דורש
ֵֶאת ְֵוָעִשָּ֥יָת ֵשבפסוק ים ֵֹעְמִדַֽ -המילה

ים ָּ֥יִֵשִט֖יםֵֹעְמִדַֽ 940ֵַהְקָרִש֖יםֵַלִמְשָכִ֑ןֲֵעצ 

ֵשלושֵדרשות:
יםֵ .א ֵעומדיםֵדרךֵגדילתן.ֵֵ-ֹעְמִדַֽ
יםֵ .ב שריקועיֵהזהבֵֵ–ֹעְמִדַֽ

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ֵבטבלה935ֵֵֵ ֵהובא ֵהדף ֵשל ֵהראשון חלקו
ֵ.לעילֵהמפרטתֵאתֵהרכבֵבגדיֵהכהונה

ֵהמעיל936ֵֵֵ ֵעל ֵנאמר ֵתעשה' ֵה'לא איסור
ַעֵבשמותֵפרקֵלטֵ ונמצאֵבמיליםֵֹלָּ֥אִֵיָקר ַֽ
ֵַתְחָרִ֑אֵ ְֵכִפַ֣י י־ַהְמִעָּ֥ילְֵבתֹוכֹ֖ו ֵ'ּוִפַֽ פסוקֵכגֵ:

ַע:ֵ' ומכאןֵלמדוֵֵ–ָשָפָּ֥הְֵלִפֶ֛יוֵָסִב֖יבֵֹלָּ֥אִֵיָקר ַֽ
ֵלקורעםֵ ֵשאסור ֵכהונה ֵבגדי ֵלשאר גם

 בהשחתה.
א־ֵאיסורֵה'לאֵתעשה'ֵנמצאֵבמילים937ֵ ְוֹלַֽ

ֹודֵשנאמרֵֵמטבעתוֵ פַֽ ַע֖לֵָהא  ִיַזַ֣חֵַהֹחִֶ֔שןֵמ 
ִֶ֔לתֵ פֹודִֵ֙בְפִתַ֣ילְֵּתכ  ַטְבֹעָתִ֞יוֵֶאל־ַטְבֹעָּ֤תֵָהא  ִמַֽ
ֵַהֹחִֶ֔שןֵ א־ִיַזַ֣ח ְֵוֹלַֽ פִֹ֑וד ֵָהא  ֶַ֣שב ֵַעל־ח  ְהיֹ֖ות ִלַֽ
ֹודֵ)שמותֵפרקֵכחֵפסוקֵכח( פַֽ ַע֖לֵָהא   מ 

ֵיד938ֵֵ ֵכה, ֵפרק י-שמות ֵַבד  ֵ)יד( ֹוןֵָהָאר-טו:
ֵמוטותֵעץ שיטיםֵמצופיםֵזהבֵ-הםֵשני

שהוכנסוֵבארבעֵטבעותֵשהיוֵמקובעותֵ
ֵושימשוֵ ֵפינותיו, ֵבארבע ֵהברית לארון
ֵבתורה:ֵ ֵכמובא ֵהארון ֵאת ֵלשאת כדי

ֵֶאת אָתָּ֤ ב  ֵַצְלֹעַ֣תֵ-'ְוה  ֵַע֖ל ֵַבַטָבֹעִ֔ת ַהַבִדים֙

המצפיםֵאתֵהקרשיםֵיחוברוֵ
)יעמדו(ֵעלֵהקרשיםֵבמסמריֵ

ֵזהב.
יםֵ .ג גםֵלאחרֵגניזתֵעציֵֵ–ֹעְמִדַֽ

ֵ ֵביתֵהמשכן ֵבניית לאחר
אלהֵיעמדוֵקרשיםֵֵ-המקדשֵ

 לעולמיֵעולמים.ֵ

  דףֵעבֵעמודֵבֵ

ָּ֥יֵ-ֶאת'המילהֵַהְּׂשָר֖דֵשבפסוקֵעלֵֵ ִבְגד 
ַ֣תֵַבֹקִֶ֑דשֵַהְּׂשָר֖ד ָּ֤יֵַהֹקֶ֙דשֵ֙-ֶאתְֵלָשר  ִבְגד 

ִ֔ןֵוְֵ ֵָבָנ֖יוֵ-ֶאתְלַאֲהֹרַ֣ןֵַהֹכה  ָּ֥י ,941ֵ'כהןלִבְגד 
ֵחנינאֵיםדורש ֵבר ֵחמא ורביֵֵרבי

ֵ:ברֵנחמניֵשמואל
בגדיֵֵ:ִֵאְלָמל ארביֵחמאֵברֵחנינא .א

ֵהֵהכהונה ֵאת ֵכהניםהמשמשים
ֵעלֵ ֵלכפר ֵכדי ֵהקרבנות בעבודת

שונאיֵלאֵהיהֵנשארֵמֵ–ישראלֵ
ֵ.942ישראלֵשריד

ָּ֥אתֵֶאת אָתֵֶָּ֤את־-ָהָאֹרִ֑ןֵָלש  ב  ם:ְֵוה  ָהָאֹר֖ןֵָבֶהַֽ
ָּ֥אתֵַהַבִדים֙ ֵָלש  ֵָהָאֹרִ֑ן ֵַצְלֹעַ֣ת ֵַע֖ל ֵַבַטָבֹעִ֔ת

ֵ ֵתעשה' ֵה'לא ֵאיסור ם'. ֵָבֶהַֽ -ֶאת־ָהָאֹר֖ן
נמצאֵבמיליםֵֵ-שאסורֵלהסירםֵמהארוןֵ

ֵבשמותֵפרקֵכהֵ ֵשנאמר נּו ִֵמֶמַֽ ֵָיֻס֖רּו ֹלָּ֥א
פסוקֵטו:ֵ'ְֵבַטְבֹעתֵָ֙הָאֹרִ֔ןִֵיְהיּ֖וֵַהַבִדִ֑יםֵֹלָּ֥אֵ

נּו'. ֵָיֻס֖רּוִֵמֶמַֽ
ֵחמ939ֵֵ ֵחנינארבי ֵבר ֵהרבהֵֵא ֵודרש אמר

ֵחנינא ֵרבי ֵכאביו ֵודרשות ברֵֵבאגדות
חמא.ֵרביֵחמאֵברֵחנינאֵמוזכרֵבסיפורֵ

 מעשהֵלהלןֵבדףֵפזֵעמודֵב.
ֵשמותֵפרקֵכוֵפסוקֵטו.940ֵ
 שמותֵפרקֵלוֵפסוקֵיט.941ֵ
ֵ–'לאֵהיהֵנשארֵמשונאיֵישראלֵשריד'942ֵֵ

ֵאמי ֵצורת ֵאםֵזוהי ֵתובן ֵשכוונתה רה
ֵ'משונאי'ֵ ֵולאֵנבטאֵאתֵהמילה נתעלם
 ונוסיףֵאתֵהאותֵמ'םֵלמילהֵ'ישראל'.ֵ
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ֵשמואל .ב ֵנחמניֵרבי ֵביתֵֵבר בשם
:ֵבגדיֵאומרֵוֵשלֵרביֵשמעוןמדרש
ֵאריגֵהכהונה ֵמחלקי ֵנתפרו ֵ,לא

ֵבגד ֵנֵ,ככל והורדוֵֵארגואלא
ֵ ֵהאריגה ֵשלמהֵממכונת כיחידה

ֵרבה ֵשרידֵֵ–ֵבאומנות להוציא
ֵ'ַהְּׂשָר֖ד') ֵהואֵהשרוולים,ֵ( מהבגד,

 שאינוֵארוגֵעםֵהיחידהֵהשלמה.
 

ֵ נארגיםֵֵכהונהההשרווליםֵשלֵבגדי

אחרֵכךֵנתפריםֵרקֵוֵ,943בפניֵעצמם

ֵאורכם944ֵלבגדֵעצמו שלֵהשרווליםֵ,

ֵהואֵעדֵכףֵהיד.
ֵ

ֵהבריתֵ ֵהיהֵֵארון ֵבצלאל שבנה
אחדֵבתוךֵֵ-ֵארונותֵמורכבֵמשלושה

ֵהיוֵ ֵוהחיצוני ֵהפנימי ֵהארון השני:
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ֵהעקב,943ֵֵֵ ֵמן ֵלמעלה ֵעד ֵהכתונת 'אורך
ואורךֵביתֵידֵ]השרוול[ֵשלהֵעדֵפסֵידו,ֵ
ֵכליֵ ֵהלכות ֵ)רמב'ם ֵהיד' ֵכרוחב ורוחבו

ֵהמקדשֵפרקֵחֵהלכהֵיז(.
ֵפֵהרמב'ם944ֵֵ ֵהמקדש ֵכלי ֵחֵבהלכות רק

הלכהֵטזֵמלמד:ֵ'וכיצדֵמעשהֵהבגדים?ֵ
ֵגדול ֵכהן ֵשל ֵבין ֵכהןֵֵהכתונת ֵשל בין

ֵבתיםֵ ֵשהיא ֵהייתה, ֵמשובצת הדיוט
ֵביתֵהכוסותֵכדרךֵ ֵכמו בתיםֵבאריגתה
וביתֵידֵ האורגיןֵבבגדיםֵהקשיםֵ, שעושיֵן
]השרוול[ֵשלהֵנארגֵבפניֵעצמוֵומחבריןֵ

ֵאותוֵעםֵגוףֵהכתונתֵבתפירה'.
ֵוהכרובים945ֵֵֵ ֵהכפורת ֵהארון, פרשת

-נמצאתֵבספרֵשמותֵפרקֵכהֵפסוקיםֵי
ִֵשִטִ֑יםֵַאָמַתִַ֨יםֵ ַ֣י ֲֵעצ  ֲֵארֹ֖ון ְֵוָעשָּּ֥ו ֵ'}י{ כב:
ִ֖ציֵ ֵָרְחבִֹ֔וְֵוַאָמָּ֥הֵָוח  ִ֙צי֙ ִּ֜ציֵָאְרכִֹׁ֗וְֵוַאָמָּ֤הֵָוח  ָוח 
ֹו:ֵ}יא{ְֵוִצִפיָתֵָֹּ֤אתֹוֵָ֙זָהַ֣בֵָטהִֹ֔ורִֵמַבִָּ֥יתֵ ֹקָמתַֽ

יב:ֵּוִמחּ֖וץְֵּתֵ ָּ֥רֵָזָה֖בֵָסִבַֽ ַצֶפִ֑נּוְֵוָעִשֶ֧יָתֵָעָלֶ֛יוֵז 
}יב{ְֵוָיַצְַ֣קָּתֵלִֹׁ֗וֵַאְרַבעֵַ֙טְבֹעַ֣תֵָזָהִ֔בְֵוָנַַ֣תָּתִ֔הֵ

ַ֣יֵַטָבֹעִׁ֗תֵַעל ַצְלעֹוֵ֙-ַע֖לֵַאְרַבַ֣עֵַפֲעֹמָתִ֑יוֵּוְשּת 
ֵַעל ֵַטָבֹעִ֔ת י֙ ֵּוְשּת  ֶאָחִ֔ת ית:ֵ-ָהַֽ ִנַֽ ֵַהש  ַצְלעֹ֖ו

֖ ֵֹאָת֖םֵ}יג{ְֵוָעִשָּ֥יָתֵַבד  ַ֣יִֵשִטִ֑יםְֵוִצִפיָתָּ֥ יֲֵעצ 
ֶאת אָתֵָּ֤ ב  ב:ֵ}יד{ְֵוה  ַהַבִדיםֵַ֙בַטָבֹעִ֔תֵַע֖לֵ-ָזָהַֽ

ֵוֵזהבֵמצופים ֵהיהֵארון האמצעי

ֵ .945עציֵשיטיםֵעשוי

ֵ
ֵדרשותֵ ֵמספר ֵמביאה ֵהגמרא

הנדרשותֵעלֵפסוקיֵפרשתֵהארוןֵועלֵ
ֵללימודֵ ֵהקשורים ֵאחרים פסוקים

ֵ:התורה
ֵ .א ֵהכהונהֵתורהכתר ֵמכתר ֵגדול

וכלֵאדםֵהלומדֵומכתרֵהמלוכהֵ
ֵ.בוזוכהֵתורהֵלשמהֵ

ֵ .ב ֵהחכם ֵשל ֵעירו ְמֻצִּויםֵבני
לעשותֵלוֵמלאכתוֵכדיֵשיהאֵלוֵ

ֵפנאיֵלעסוקֵבתורה.
:ֵכלֵתלמידֵחכםֵשאיןֵאמרֵרבא .ג

ֵ.ֵאינוֵתלמידֵחכםֵ-תוכוֵכברוֵ
ֵ .ד ֵאמר ֵתלמידֵַרָבה ֵכל ֵעולא בר

ֵכברו ֵתוכו ֵשאין נקרא946ֵֵֵחכם

ָּ֥אתֵֶאת ם:ֵ}טו{ֵ-ַצְלֹעַ֣תֵָהָאֹרִ֑ןֵָלש  ָהָאֹר֖ןֵָבֶהַֽ
נּו:ֵ ְבַטְבֹעתֵָ֙הָאֹרִ֔ןִֵיְהיּ֖וֵַהַבִדִ֑יםֵֹלָּ֥אֵָיֻס֖רּוִֵמֶמַֽ

ֵ֚תֵ-}טז{ְֵוָנַתָּתֵֶ֖אל א  ֖ןֵָהָאֹרִֵ֑ן ֻדִ֔תֲֵאֶשָּ֥רֵֶאּת  ָהע 
ְֵוָעִשָּ֥יָתֵַכֹפֶ֖רתֵָזָהַ֣בֵָטהִֹ֑ורֵ יָך:ֵ}יז{ֵשני ֶלַֽ א 
ּה:ֵ ֵָרְחָבַֽ ִ֖צי ֵָוח  ְֵוַאָמָּ֥ה ֵָאְרָכִּ֔ה ִ֙צי֙ ֵָוח  ַאָמַתִָּ֤ים
ִֵמְקָשהֵ֙ ֵָזָהִ֑ב ְֵכֻרִב֖ים ְֵשַנִָּ֥ים ְֵוָעִשֶ֛יָת }יח{
ֵ}יט{ֵ ֶרת: ְֵקצָֹּ֥ותֵַהַכֹפַֽ ֖י ֵֹאָתִ֔םִֵמְשנ  ַּתֲעֶשַ֣ה

ִֵמֶזִ֔הֵּוְכרּוב הְֵכרַּ֨ובֵֶאָחָּ֤דִֵמָקָצה֙ ֶאָחָּ֥דֵ-ַוְֲ֠עש 
ַהְכֻרִב֖יםֵ-ַהַכֹפֶֶ֛רתֵַּתֲעשָּּ֥וֵֶאת-ִמָקָצ֖הִֵמֶזִ֑הִֵמן

ַ֨יֵ-ַעל יו:ֵ}כ{ְֵוָהיַּ֣וֵַהְכֻרִבי֩םֵֹפְרש  ָּ֥יְֵקצֹוָתַֽ ְשנ 
ֵַעל יֶה֙ם ְֵבַכְנפ  ֵֹסְכִכָּ֤ים ְֵלַמְִׁ֗עָלה -ְכָנַפִּ֜ים

ַהַכֹפִֶ֔רתֵ-ָאִחִ֑יוֵֶאל-םִֵאַ֣ישֵֶאלַהַכֹפִֶ֔רתֵּוְפנ יֶה֖
ֶאת }כא{ְֵוָנַתָּתֵֶ֧ יםֵ: ַהְכֻרִבַֽ ֵָּ֥י ְפנ  ַהַכֹפֶֶ֛רתֵ-ִיְהיֵּ֖ו

ְֵוֶאל-ַעל ִֵמְלָמְִ֑עָלה ֵֶאת-ָהָאֹר֖ן ן֙ ִֵּתּת  -ָהַָ֣אֹרִ֔ן
יָך:ֵ}כב{ְֵונֹוַעְדִּתַ֣יְֵלָ֮ךֵ ֶלַֽ ֖ןֵא  ֻדִ֔תֲֵאֶשָּ֥רֵֶאּת  ָהַ֣ע 

ַעַ֣ל ֵמ  ַ֣יֵֵָשםְֵוִדַבְרִּתַ֨יִֵאְּתָךּ֜ ְֵשנ  ין֙ ַהַכֹפִֶׁ֗רתִֵמב 
ַ֣תֵָכל-ַהְכֻרִבִ֔יםֲֵאֶש֖רֵַעל ֻדִ֑תֵא  ֲאֶשֶ֧רֵ-ֲאֹרַ֣ןֵָהע 
ל'.-ֲאַצֶּוֶ֛הֵאֹוְתָךֵֶ֖אל ָּ֥יִֵיְשָרא ַֽ  ְבנ 

ְֵכָברו946ֵֵֵֹ ֵּתֹוכֹו ין ֵלמיֵֵא  ֵביטוי הוא
ֵודומהֵלו:ֵ ֵאינהֵכחיצוניותו, שפנימיותו

אינםֵש וליבֵו דףֵפיֵו במסכתֵברכותֵ, וויםֵ.
ֵגמליאלֵ ֵרבן ֵ'שהיה ֵנאמר: ֵא ֵעמוד כח
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ֶנֱאָלִ֑חֵ י־ִנְתָעָּ֥בְֵוַֽ שנאמרֵַאַ֭ףִֵכַֽ נתעבֵ,

ה ֵ.947ִאיש־ֹשֶת֖הֵַכַמִַ֣יםֵַעְוָלַֽ
אמרֵֵברֵנחמניֵאמרֵרביֵשמואל .ה

יונתן להםֵלשונאיהֵןרבֵי אוֵי שלֵֵ:

ם ֵחכמי שעוסקין948ֵֵֵתלמידי

ֵשמים,ֵ ֵיראת ֵבהן ֵואין בתורה,
ְֵבַיד־ְכִסִ֑ילֵ ְֵמִחַ֣יר ֵָלָמה־ֶזַ֣ה שנאמר

ִין ֵ.949ִֵלְקנֹ֖ותֵָחְכָמַ֣הְֵוֶלב־ָאַֽ
ֵינאי .ו ֵרבי ֵהתורהֵמכריז ֵלימוד :

ֵשמים ֵליראת ֵהשער ומיֵֵהוא
שלומדֵתורהֵללאֵחתירהֵוכוונהֵ
ֵהואֵ ֵהרי ֵשמים ֵיראת להשיג

וחצרֵֵ–כאדםֵהבונהֵשערֵלחצרֵ
ֵאיןֵלו.

ֵ,מכםֵאנאתלמידיו:ֵמֵרבאֵביקש .ז
ֵלקיימה ֵכדי ֵתורה אחרתֵֵלימדו

ֵכיֵפעמייםֵ ֵפעם ֵגיהנום: תירשו
ֵהזה ֵהעולם ֵמחיי ֵתיהנו ֵ–ֵלא

ֵבמותכםֵש ֵזמנכםֵופעם ֵכל הרי
הושקעֵבלימודֵהתורהֵשלאֵעלֵ

ֵמנתֵלקיימה.ֵ
ֵלוי .ח ֵבן ֵיהושע ֵאתֵֵרבי דורש

המילהֵָשַ֣םֵשבפסוקְֵוֹז֖אתֵַהּתֹוָרִ֑הֵ
ָּ֥יֵ ְֵבנ  ֖י ִֵלְפנ  ֵֹמֶשִ֔ה ֲאֶשר־ָשַ֣ם
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מכריזֵואומר:ֵכלֵתלמידֵשאיןֵתוכוֵכברוֵ
ֵלאֵייכנסֵלביתֵהמדרש'.

ֵאיובֵפרקֵטוֵפסוקֵטז947ֵ
ֵאם948ֵֵֵ ֵתובן ֵשכוונתה ֵאמירה ֵצורת זוהי

ֵ'ֵ ֵהמילים ֵאת ֵנבטא ֵולא נתעלם
ֵלמ'דֵ ֵהאות ֵאת ֵונוסיף ֵשל' לשונאיהן

 למילהֵ'תלמידי'.
ֵמשליֵפרקֵיזֵפסוקֵטז949ֵ
ֵדבריםֵפרקֵדֵפסוקֵמד950ֵ
ֵקוטבית:ֵֵַסם951ֵֵ ֵבצורה ֵהאדם ֵעל משפיע

ֵ ֵאחד ֵיכולֵֵ-מצד ֵהוא ֵנכון, בשימוש
ֵ–להיותֵתרופהֵהנותנתֵחיים,ֵומצדֵשניֵ
 בשימושֵלאֵנכון,ֵהואֵיכולֵלהמית.ֵ

ֵתהליםֵפרקֵיטֵפסוקֵי952ֵ
ֵנאמר953ֵֵֵ ֵלא ֵהתלמוד ֵובכל ֵהתורה בכל

ל ֵסםֵ-950ִֵֵיְשָרא ַֽ זכהֵֵֵ:951כמילה
ֵ ֵלשמה ֵתורה ֵלוֵֵ-ולמד נעשית

ֵחיים ֵסם ֵלמדֵ, ֵלא ֵאם אבל
נעשיתֵלוֵלשמהֵהריֵשלאֵזכהֵו

 מיתה.ֵסם
ְֵטהֹוָר֘הֵֵאת .ט ְֵיֹהָוַ֨ה׀ ִֵיְרַאָּ֤ת הפסוק

ֱֵאֶמִ֑תֵ י־ְיֹהָוָּ֥ה ְשְפט  ִֵמַֽ ֵָלַָּ֫עָּ֥ד עֹוֶמֶ֪דת

ו ַיְחָדַֽ ְדקֵָּּ֥ו חנינא952ֵָצַֽ עלֵֵדורשֵרבֵי
ֵלומדֵ ֵכך ֵשנושאֵאשהֵואחר מי

ֵכןֵ-ֵתורה ֵעושה כלֵֵ-ֵשאם
ֵ.ֵלימודוֵנעשהֵבטהרה

ֵֶנֱ֝אָמָנִׁ֗הֵ .י ְֵיֹהָוָּ֥ה דָּּ֥ות ֵע  ֵהמילים על
ְֵּתִַ֭מיָמהֵ ְֵיֹהָוַ֣ה ֵּתֹ֮וַרָּ֤ת שבפסוק
ֵֶנֱ֝אָמָנִׁ֗הֵ ְֵיֹהָוָּ֥ה דָּּ֥ות ֵע  ֵָנִֶ֑פש ְמִשַ֣יַבת
ִתיֵאמרֵרביֵחייאֵברֵ ַמְחִכָּ֥יַמתֵֶפַֽ
ֵביוםֵ ֵלהעיד ֵהיא ֵנאמנה אבא:

לומדיהֵקייםֵאותהֵומיֵמהדיןֵמיֵ
 לא.ֵ

 
ֵבאוריםֵֵהגדולֵכהןהֵ ֵלשאול יכול

ֵלבושֵֵרקֵֵ-953ֵֵותומים ֵהוא כאשר

ֵהגדולה.ֵבשמונתֵבגדיֵהכהונה

תומים,ֵממהֵהםֵעשוייםֵמהםֵהאוריםֵו
ישֵמחז'לֵ שלהם!ֵ. אחֵר פיסֵי תיאוֵר כֵל אֵו
ֵקלףֵ ֵהם ֵותומים ֵשהאורים האומרים

ֵהמפורש ֵשם ֵכתוב ֵנתוןֵֵשעליו שהיה
ֵהגדול ֵהכהן ֵלבש ֵאותו ֵהחושן ֵבתוך

ֵהכהונה ֵבגדי ֵמשמונת בשעהֵֵכאחד
אלותֵהנוגעותֵששאלֵבאוריםֵותומיםֵש

ֵלצרכיֵ ֵאו ֵהגדול ֵהדין ֵלבית ֵאו למלך
לאֵשואליםֵבאוריםֵותומיםֵבדיניֵ ציבורֵ.
ממונותֵאוֵבהלכהֵ)רש'יֵבמסכתֵעירוביןֵ

ֵכותב:ֵדףֵמהֵעמודֵאֵד'הֵ'הריֵשמואל '
'ומידיֵדאיסורֵוהיתרֵלאֵמשיילֵבאוריםֵ

ֵותומים'(.
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ֵדףֵעגֵעמודֵא

אינוֵמורישֵאתֵֵמשוחֵמלחמהֵכהןֵ

ֵ.954תפקידוֵלבניו
ֵ

ֵמשוחֵמלחמה'ֵהאומרת:אתֵהברייתאֵ
כ משמשֵלאֵבארבעהֵ]בגדיםֵ[ ֵכהןאינֵו
ֵכ ֵ]בגדים[ ֵבשמונה ֵולא ֵכהןהדיוט,

ֵאבייֵ'גדול ֵמלחמהֵמפרש ֵשמשוח :
ֵכ ֵבבגדים ֵמשמש ֵֵכהןאינו ֵ-גדול

משמשֵבארבעהֵֵ,955איבהמשוםֵ ואינֵו

ֵ ֵֵכהןכבגדים ֵֵ-הדיוט מעליןֵשמשום
ֵולאֵמורידין.ֵֵקדשב
ֵ

ֵֵ ֵ''משוחֵמלחמהֵכהןאףֵאםֵיפסיק
ֵתפקידו ֵללבושֵֵ,למלא ֵימשיך הוא

ֵכבעתֵמינויוֵכהונההבגדיֵֵתשמונאתֵ
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הדיוטֵשמשחוֵ'ֵהואֵכהןֵ'משוחֵמלחמה954ֵ
ֵשמונהֵ ֵוהלבישוהו ֵהמשחה ֵבשמן אותו

ֵהגדול ֵהכהן ֵכהונהֵכבגדי ֵתפקידוֵבגדי .
היהֵלחזקֵאתֵלבֵהעםֵבצאתוֵלמלחמה.ֵ

ֵמלחמה ֵמשוח ֵה'כהן ֵדיבר ֵאלֵפעמיים '
ֵופעםֵ ֵהארץ ֵגבול ֵעל ֵפעם העם:
במלחמה.ֵתפקידוֵהיהֵלחזקֵאתֵבטחוןֵ

ֵבה', ֵאתֵֵהעם ֵהמלחמה ֵמן להחזיר
ֵמלחמהֵ ֵהלכות ֵוללמד ֵממנה הפטורים
לפניֵיציאהֵלמלחמהֵכפיֵשנאמרֵבספרֵ

ֵא ֵפסוקים ֵכ ֵפרק י-דברים ִֵכַֽ 'ֵ ַ֨אֵ-ד: צ  ת 
ֵַעֵ֚םֵ-ַלִמְלָחָמּ֜הֵַעל ָרִאּ֜יָתֵסָּּ֤וסֵָוֶרֶ֙כב֙ ֹאְיֶבִׁ֗יָךְֵוַֽ

י ִֵכַֽ ֶהִ֑ם ֵמ  ִֵתיָר֖א ֵֹלָּ֥א ִֵמְמָךִ֔ ֱֵאֹלֶה֙יָ֙ךֵ-ַרַ֣ב ְיהָוָּ֤ה
ֵהֵַ ִֵעָמְִ֔ך ִים: ִֵמְצָרַֽ ֶאֶָּ֥רץ ֵמ  ַעְלָ֖ך ְוָהָי֕הֵֵבַמַֽ

ֵֶאל ָרְבֶכ֖ם ְֵוִדֶבָּ֥רֵ-ְכָקַֽ ֖ן ֵַהֹכה  ְֵוִנַגָּ֥ש ַהִמְלָחָמִ֑ה
ֵ-ֶאל ם: ִ֔לֵֵגָהָעַֽ ִֵיְשָרא  ְֵשַמַ֣ע ֶהם֙ ֲֵאל  ְוָאַמָּ֤ר

ֵַעל ֵַלִמְלָחָמ֖ה ֵַהיֶֹ֛ום ִבָּ֥ים ְֵקר  יֶכִ֑םֵ-ַאֶּתַ֨ם ֹאְיב 
ֵַאל-ַאל ְֵלַבְבֶכִׁ֗ם ל-י ַרְַ֣ך ְֵוַאַֽ יְראֶּ֧ו ְפזֶּ֛וֵַּתחְֵ-ִּתַֽ
ֵ-ְוַאל ם: ִֵמְפנ יֶהַֽ ַעְרצּ֖ו יֶכִ֔םֵֵדַּתַֽ ה  ֱֵאֹלַֽ ֵה' ִכֵ֚י

ִֵעם ֵָלֶכֶ֛ם ָּ֥ם ְֵלִהָלח  ִֵעָמֶכִ֑ם ְ֖ך יֶכ֖םֵ-ַהֹהל  ֹאְיב 
ם:'.ְלהֹוִשָּ֥יַעֵאֵֶ ְֵתֶכַֽ

האיבהֵהיאֵבעויינותֵובקנאהֵשלֵהכהן955ֵֵ

ֵֵולאֵארבעהֵ- ֵהכלפני משוםֵֵ-מינוי

ֵ.956ֵ'ולאֵמורידיןֵקדששמעליןֵב'
ֵ

ֵהלכותֵהגֵ ֵעשרה ֵחמש ֵמונה מרא
ֵב ֵעשרהֵגדולֵכהןהנוהגות ֵארבע ,

ֵב' ֵגם ֵנוהגות מרובהֵֵכהןמהן

ֵנוהגות957ֵ'בגדים ֵמהן ֵעשרה ֵשלוש ,

חמשֵב'958'רמשוחֵשעבֵכהןגםֵב' ֵכהןֵ,

ֵו959משוחֵמלחמה אףֵלאֵאחתֵמהןֵ'

ֵב ֵמובאֵהדיוטֵכהןנוהגת ֵפירוטן ,
:בעמודֵהבא

הרואהֵכהןֵנוסףֵבשמונהֵבגדים.ֵֵהגדול
ֵלכהןֵ ֵאיבה ֵלעניין ֵא ֵעמוד ֵיג ֵדף ראה

 המחליף.
ֵלמלא956ֵֵ ֵעוד ֵיכול ֵכשאינו ֵבזקנתו אפילו

ֵ ֵאחרֵתחתיו ֵאםֵמינו ֵ–תפקידוֵואפילו
ֵהכהונה ֵללבושֵאתֵשמונתֵבגדי ֵימשיך
ֵַבֹקֶדשְֵוֹלאֵ ֵ'ַמֲעִלין ֵהכלל ֵפי משוםֵשעל

ֵלהורידֵמֹוִריִדין ֵאו ֵלהפחית ֵאסור '
ֵמהרמהֵאליהֵהגיע.

ֵבגדים957ֵֵ ֵמרובה ֵגדול'כהן ֵכהן ֵהוא 'ֵ
שנתמנהֵרקֵעלֵידיֵלבישתֵשמונתֵבגדיֵ

ורקֵפרֵהבאֵעלֵכלֵהמצוותֵ)א(ֵֵהכהונה
 אינוֵנוהגֵבו.

ֵשעבר958ֵֵ ֵמשוח ֵגדול'כהן ֵכהן ֵהוא 'ֵ
ֵגדולֵ ֵהכהן ֵשל ֵלחזרתו ֵעד שנמשח
המכהן,ֵשנאלץֵלהפסיקֵאתֵעבודתֵיוםֵ

.ֵאיןֵנוהגֵבוֵפרֵיוםֵהכיפוריםֵהכיפורים
 )ב(ֵוהבאתֵמנחהֵמעשרוןֵסולתֵ)ג(.

ֵמשוח959ֵֵֵ ֵבכהן ֵהנוהגים ֵהדברים חמישה
ֵוֵמלחמה ֵז ֵו, ֵה, ֵד, ֵמהחמישהֵ-הם: ח

ֵעשרֵהמפורטים.
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חמישהֵעשרֵהדבריםֵהנוהגיםֵבכהןֵ
ֵגדולֵואינםֵנוהגיםֵבכהןֵהדיוט

960ֵפרֵהבאֵעלֵכלֵהמצוות .1
ֵפרֵיוםֵהכיפורים .2
ֵ-הבאתֵמנחהֵמעשרוןֵסולתֵכלֵיוםֵ .3

ֵמחציתהֵבבוקרֵומחציתהֵבערב.
ֵאינוֵמגדלֵשערֵפרועֵבזמןֵאבלו .4
ֵלמעלהֵ .5 ֵבגדיו ֵקורע ֵאינו באבלות

באיזורֵהצוארֵבשפתוֵהתחתונהֵשלֵ
ֵטה.הבגדֵמלמ

ֵאינוֵמטמאֵלקרוביו .6
ְֵמֻצֶּוהֵלשאתֵבתולה .7
 אסורֵלוֵלשאתֵאלמנה .8
ֵבשגגה .9 ֵלרוצח ֵמתיר לחזורֵֵמותו

 961מעירֵהמקלט

ֵקרבן .10 ֵלהקריב ֵכשהואֵֵרשאי גם

962ֵאונן
נוטלֵראשוןֵכלֵחלקֵשירצהֵמהקרבןֵ .11

ֵבעתֵחלוקתו.
זכותוֵלפניֵכלֵכהןֵואףֵבמקוםֵהכהןֵ .12

להקטירֵאתֵהקטורתֵוכןֵלהקריבֵכלֵ

ֵ.963שירצהֵקרבן
ֵעובדֵבשמונהֵבגדים .13
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ֵ

אותוֵמביאֵכהןֵֵזהוֵכינויֵשלֵפרֵהחטאת960ֵ
ֵוהורהֵלעבורֵעלֵֵגדול שטעהֵבהוראתֵדין

ֵאחתֵמכלֵמצוותֵהתורהֵועליהֵעברֵבעצמו.ֵ
יהודהֵמותו961ֵֵ לדעתֵרבֵי ישֵמחלוקתֵבגמראֵ:

ֵהגדול ֵהכהן ֵהרוצחֵֵשל ֵחזרת ֵאת מתיר
ֵמעירֵהמקלטֵולדעתֵחכמיםֵלא.

962ֵֵֵ ֵלהקריב ֵמןֵֵ-רשאי ֵלאכול ֵלו ֵאסור אך
ודֵב(.ֵהקדשיםֵאוֵלחלוקֵ)הוריותֵדףֵיבֵעמ

'אונן'ֵהואֵמיֵשנמצאֵבתחילתֵימיֵאבלוֵעלֵ
ֵחייבֵ ֵשהוא ֵקרוביו ֵמשבעת ֵאחד מות
ֵאחיו,ֵ ֵאשתו, ֵאמו, להתאבלֵעליהם:ֵאביו,

ֵהגדול ֵהכהן ֵובתו. ֵבנו לאֵמפסיקֵֵאחותו,

ֵוקדשיוֵ .14 ֵמקדש ֵטומאת ֵמקרבן פטור
אםֵכשהיהֵטמאֵנכנסֵבשגגהֵלמקדשֵ

 אוֵאכלֵבשגגהֵמהקדשים.
ֵעושהֵאתֵכלֵעבודותֵיוםֵ .15 הואֵלבדו

ֵהכיפורים.
ֵ

יוחנןֵאתֵֵר'ששמעֵמֵכשאמרֵרביֵאבהו
ֵש ֵמלחמהֵכהןההלכה משמשֵֵמשוח

הסבוֵרביֵאמיֵורביֵאסיֵֵ,בשמונהֵבגדים
ֵשלאֵ ֵלהודיעו ֵבכעס ֵממנו ֵפניהם את

ֵיוחנן.ֵרבינאמרהֵהלכהֵזוֵעלֵידיֵ
ֵ

ֵכהןבגדיםֵש'ֵֵמובאתֵברייתאֵהאומרת:
נשאלֵֵמשוחֵמלחמהֵ-גדולֵמשמשֵבהןֵ

ששבֵלבבלֵובכךֵֵ'בהן היאֵמסייעתֵלָרִביֵן
מארץֵישראלֵואמרֵשההלכהֵעלֵלבישתֵ
חובתֵהיותוֵ שמונתֵהבגדיםֵנאמרהֵלגבֵי
ֵבהםֵ ֵלבוש ֵלהיות ֵהמלחמה ֵמשוח של
ֵהיוצאֵלמלחמהֵמבקשוֵ בשעהֵשהמלך

ואיןֵהלכהֵזוֵֵ–שישאלֵבאוריםֵותומיםֵ
ֵנוגעתֵלעבודתֵמשוחֵהמלחמהֵבמקדש.

ֵ

הגדולֵלשאילהֵבאוריםֵֵכהןבקשהֵמה
עלֵידיֵהמלך,ֵאוֵעלֵֵנעשיתֵרקֵומיםות

ֵמהציבורֵ ֵמי ֵידי ֵעל ֵאו ֵדין ֵבית ידי
ֵחשובהֵ ֵלשאלה ֵאו ֵלו ֵנזקק שהציבור

ֵלהֵשהציבור 964ֵֵנזקק ֵזה, ֵבמקרה

עבודתוֵעלֵמותֵאביוֵאוֵמותֵאמוֵלעומתֵ
ֵבמקדשֵ ֵלהימצא ֵלו ֵשאסור ֵהדיוט כהן

ֵבדֵעבודתוֵפסולה.ואםֵעֵ-כשהואֵאונןֵ
בהלכותֵכליֵהמקדשֵפרקֵהֵהלכהֵֵהרמב'ם963ֵ

יבֵאומר:ֵ'בכלֵיוםֵשירצהֵלהקטירֵהקטרתֵ
ֵהמקדשֵ ֵבקדשי ֵבראש ֵחלק ֵונוטל מקטיר
ֵהחטאתֵשליֵ ֵזו ֵכיצדֵכשירצהֵאומר כולן,
וזהֵהאשםֵשלי,ֵואינוֵעובדֵבפיס,ֵאלאֵכלֵ
עתֵשירצהֵלהקריבֵמקריבֵכלֵמהֵשירצה,ֵ

 בקדשיֵהגבולֵכשארֵהכהנים'.ֵוהריֵהוא
למשל,ֵנאמרֵבסנהדריןֵדףֵבֵעמודֵאֵ'אין964ֵֵ
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ֵ ֵכשפני ֵנעשית ֵעצמה ֵכהןההשאילה
והשואלֵֵמופניםֵאלֵארוןֵהבריתֵהגדול

ֵ ֵמול ֵכשפניו ֵעל965ֵהגדולֵכהןהעומד .

ֵאלֵ ֵכמדבר ֵרפה ֵבקול ֵלשאול השואל
ֵאחת ֵשאלה ֵרק ֵיקבלֵֵ-ֵעצמו אחרת

סדרֵבשאלתוֵהראשונהֵתשובהֵרקֵעלֵ
ֵ ֵבכללֵמציאות ֵהמובאים הדברים

ֵצריכה966ֵֵהשאלות ֵעצמה ֵהשאלה .
ֵ ֵכזו ֵחדֵלהיות ֵתהיה ֵעליה שהתשובה
ֵמשמעית ֵהשאלה ֵלאחר הגדולֵֵכהןה.

ֵהחושן, ֵאל ֵמביט ֵכלֵֵהיה ֵאת ֵיש בו

ֵבי'אותיותֵהאל 967ֵת'ף ֵאותיותֵו, רואה
ואםֵהייתהֵֵשנייהאחתֵאחרֵהֵבולטות

968ֵקדששורהֵעליוֵוישֵבוֵרוחֵהֵשכינה

ֵלמיליםֵ ֵהאותיות ֵאת ֵמצרף היה
ֵ.ֵתֵה'תשובהיוצרותֵאתֵ
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אלאֵעלֵפיֵֵ-מוסיפיןֵעלֵהעירֵועלֵהעזרותֵ
ֵביתֵדיןֵשלֵשבעיםֵואחד',ֵואומרֵהרמב'ם

יֵ-הלכותֵביתֵהבחירהֵ יתֵ-פרקֵששיֵ, ב  'ֵי יאֵ:
ְֵלהֹוִסיף ְֵירּוָשַלִיםֵאֹו ֵַעל ְֵלהֹוִסיף ֵֶשָרצּו ִֵדין
ַעלֵָהֲעָזָרהֵמֹוִסיִפין.ְֵוי שֵָלֶהםִֵלְמֹשְךֵָהֲעָזָרהֵ
ַהרֵַהַבִיתְֵוִלְמֹשְךֵחֹוַמתֵ ַעדֵַהָמקֹוםֵֶשִיְרצּוֵמ 

ְֵירּוָשַלִיםֵַעדֵָמקֹוםֵֶשִיְרצּו:ֵ
ַעלֵָהִעירֵאֹוֵַעלֵָהֲעָזרֹותֵֶאָלאֵ מֹוִסיִפיֵן יֵן יאֵא 

ֵָנִביאֵּובְֵ ִֵפי ְֵוַעל ֵַהֶמֶלְך אּוִריםְֵוֻתִמיםֵַעלִֵפי
ִניםֵ ְֵזק  ְֵוֶאָחד ִֵשְבִעים ֵֶשל ֵַסְנֶהְדִרין ִֵפי ְוַעל

ט(ֵ'ְככלֲֵאֶשרֲֵאִניֵַמְרֶאהֵ-ֶשֶנֱאַמרֵ)שמותֵכה
ֵֶמֶלְךֵ נּו ֵַרב  ֵּומֶשה ְֵלדֹורֹות. ֵַּתֲעשּו ן ְֵוכ  אֹוְתָך'

ֵָהָיה'.
ֵ'השואלֵֵהרמב'ם965ֵֵ ֵאומר ֵלמשנה בפירושו

ֵ ֵלאחורי ֵכלומרֵשהשואלֵעומדֵפניו הכהן',
 .מאחוריֵהכהןֵהגדול

ֵולא966ֵֵֵ ֵהנשאל ֵהעניין ֵתוכן ֵעל הראשונה
ֵהראשונהֵבסדרֵהשאלות.

היוֵכתוביםֵשמותֵהאבותֵֵעלֵאבניֵהחושן967ֵ
ֵעשרֵ ֵשנים ֵשמות ֵיעקב', ֵיצחק 'אברהם

 השבטיםֵואחריהםֵהמיליםֵ'שבטיֵיה'.
ֵשאינו968ֵֵֵ ֵכהן ֵ'כל ֵאומרת: ֵבמקום הגמרא

שורהֵעליוֵֵמדברֵברוחֵהקדשֵו]אין[ֵשכינה
בפירושוֵלמשנהֵֵאיןֵשואליןֵבו'.ֵהרמב'םֵ-

ֵדףֵעגֵעמודֵב

ֵֵ ֵשאל ֵהמלך םדוד ֵותומי 969ֵבאורים
ֵקיבלֵרקֵ ֵשאלותֵשלאֵכסדרֵולכן שתי

אשונהֵשהיאֵכןֵהרורקֵעלֵתשובהֵאחתֵ
כסדרֵבתוכןֵהשאלות,ֵשתיֵהשאלותֵהןֵ

ֵשמואל ֵֵבספר ֵיא: ֵפסוק ֵכג ֵפרק ֵ'א,
ֵָשאִּׁ֗ולֵ ַ֣ד ר  ֲֵהי  ְֵבָידֹּ֜ו ְֵקִעיָלַ֨ה י֩ ֵַבֲעל  ֲהַיְסִגֻרִַ֣ני

ֵשֵָ ֲאֶשרֵ֚ ִ֔לֵַהֶגד־ֵה'ַמַ֣עֵַעְבֶדִָ֔ךֵַכַֽ ַ֣יִֵיְשָרא  ֱאֹלה 
דֵה'ַוֹיָּ֥אֶמרֵָנ֖אְֵלַעְבֶדִָ֑ךֵ ֵ:'י ר ַֽ

ֵהייתה .1 ֵדוד ֵשל ֵהראשונה :ֵשאלתו
ֵ]שלֵ ְֵבָידֹּ֜ו ְֵקִעיָלַ֨ה י֩ ֵַבֲעל  ֲהַיְסִגֻרִַ֣ני

ֵשאול[,ֵ
ַ֣דֵָשאִּׁ֗ולֵֵשאלתוֵהשנייהֵהייתה: .2 ֲהי ר 

ֵ ֵאך ֵהיהֵ]לקעילה[, ֵהשאלות סדר
ֵצריךֵלהיותֵהפוך:

אומר:ֵ'וצריךֵשיהאֵהכהןֵנביא,ֵלפיֵשקבלהֵ
ֵהקדשֵ ֵברוח ֵשמדבר ֵכהן ֵכל ֵאצלנו: היא

ושאיןֵמדברֵֵ-ושכינהֵשורהֵעליוֵשואליןֵבוֵ
ֵאיןֵברו ֵעליו ֵשורה ֵשכינה ֵואין ֵהקדש ח

ֵבֵ ֵעמוד ֵכא ֵבדף ֵלעיל ֵראה ֵבו'. שואלין
אוריםֵותומיםֵורוחֵהקדשֵבביתֵשני.  לענייֵן

הרש'רֵהירשֵכותבֵבספרֵבמדברֵפרקֵכז969ֵֵ
הואֵהביטויֵהרגילֵ'ֵ–פסוקֵכא:ֵ'...'שאלֵבֵ

עבורֵבקשתֵהכרעתוֵשלֵה'ֵביחסֵלמעשהֵ
וֵלֵ-מתוכנן.ֵכך:ֵ'וישאלוֵבאלהים',ֵ'וישאלֵ

א'ֵי,ֵכב;ֵֵבה''ֵ)שופטיםֵכ,ֵיחֵואילך;ֵשמואל
גםֵ'עמיֵ מכאֵן חֵועוד(ֵ. לֵ, וֵ; כחֵ, בֵ; כגֵ, יֵ; כבֵ,
ֵהואילֵודברֵה'ֵ ֵיב(. ֵ)הושעֵד, ֵישאל' בעצו
איננוֵמגיעֵאלֵהשואלֵמפיֵה'ֵבמישרין,ֵאףֵ
ֵזוֵ ֵשב' ֵנראה ֵהרי ֵבמישרין, ֵמהאורים לא
ֵמבקשֵ ֵהשואל ֵהגורם. ֵהמתווך, ֵעל מורה

הֵשתימסרֵלוֵעלֵידיֵה',ֵהוהֵאומר:ֵתשוב
ֵהשאלהֵ ֵתשובה. ֵלו ֵשתימסר ֵיגרום ה'
ֵלוֵ ֵשתימסר ֵיגרום ֵוה' ֵה', ֵאל מופנית
תשובהֵעלֵידיֵהאוריםֵועלֵידיֵאלעזר.ֵאךֵ
הואֵעצמוֵרקֵכליֵ אלעזרֵגורםֵלתשובהֵ. איֵן

 סביל'.
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ֵאם1ֵֵ ֵורק ֵ]לקעילה[ ֵָשאִּׁ֗ול ַ֣ד ֲֵהי ר  .
ֵיכולֵ ֵהיה ֵחיובית ֵתשובה תינתן

ֵלשאול:
יְֵ֩קִעיָלַ֨הְֵבָידֹּ֜ו.ֵ.ֲֵהַיְסִגֻר2ֵַ֣ ומשוםִֵניֵַבֲעל 

ֵה'ֵ ֵתשובת ֵהסדר ֵלפי ֵלא ששאל
ֵעלֵבא ֵרק ֵהייתה ֵותומים ורים

ֵֵֵהירידה.
ֵ

ֵכסדר ֵשלא ֵששאל ֵדוד ,ֵכשהבין
ֵעליהֵ ֵונענה ֵההסגרה ֵעל ֵשוב שאל

ֵ ֲֵהַיְסִגּ֜רּוֵֵ')שםֵפסוקֵיב(: ֵָדִוִ֔ד ַוֹיַ֣אֶמר
ְבַיד־ָשאִּ֑ולֵ ְוֶאת־ֲאָנַשֵ֖י ְקִעיָלֶ֛הֵֹאִתֵָּ֥י ֵֶ֧י ַבֲעל 

ירּוֵה'ַוֹיָּ֥אֶמרֵ ֵ.'ַיְסִגַֽ
ֵ

אפשרֵלשאולֵֵרקֵכאשרֵהשעהֵדחוקה
ַוִיְשַאַ֨לֵשתיֵשאלותֵכפיֵשהיהֵעםֵדוד:ֵ

ֵַבֵַֽ אֹמִֵ֔ה'ָדִוָּ֤ד ֵל  ֵ]שאלה ָּ֥י1ֵר ֵַאֲחר  ֵֶאְרֹדֶ֛ף ].
ֵֵ?ַהְגדּוד־ַהֶז֖ה ַאִּׂשֶגִ֑נּו2]שאלה ֵַהַֽ ].ֵ?

ֵהשאלות ֵשתי ֵעל ֵהייתה ֵ:והתשובה
יל:ֵ ָּ֥לֵַּתִצַֽ ָּ֥גֵַּתִּׂש֖יגְֵוַהצ  י־ַהּׂש  ֵַוֹיָּ֤אֶמרֵלֹוְֵ֙רֹדִ֔ףִֵכַֽ

ֵ
ֵעלֵ ֵעלֵידיהנאמרתֵֵפורענותֵגזירתֵה'

,ֵאךֵלאֵכןֵגזירת970ֵיכולהֵלהתבטלֵנביא
ֵֵה' ֵידיהנאמרת ֵותומיםֵעל ֵהאורים

ֵ.שאינהֵמתבטלתֵלעולם
ֵ

אוריםֵֵ?ֵלמהֵנקראֵשמןֵאוריםֵותומים
-ֵֵ ֵתומים ֵדבריהן, ֵאת ֵ-שמאירין

ֵ.971ֵשמשלימיןֵאתֵדבריהן'
ֵ

,ֵשאלוֵחלקֵפעמים,ֵיוםֵאחרֵיוםשלושֵ
שיצאוֵֵ-מהשבטיםֵבאוריםֵותומיםֵ לפנֵי

ֵ ֵבבני ֵלהילחם 972ֵבנימיןשבט ביומייםֵ,
ֵחלליםֵ ֵמהם ֵונפלו ֵהובסו הראשונים

יםֵורקֵבפעםֵהשלישיתֵכששאלוֵנכוןֵרב
ֵ.973ֵניצחוֵ–

ןֵָגדֹולה ֵדרןֵעלךֵָבאֵלֹוֵֹכה 

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ֵזמן970ֵֵ ֵיש ֵנביא ֵידי ֵעל ֵהנאמרת ֵבגזירה
לֵאתֵהגזירה,ֵלהתפללֵולזעוקֵלפניֵה'ֵשיבט

ֵיושביֵ ֵשל ֵבתשובה ֵוהחזרה ֵהתפילה כך
ֵ-נינוהֵביטלהֵאתֵגזירתֵה'ֵלהפוךֵאתֵנינוה

ֵגזירהֵשנאמרהֵעלֵידיֵהנביאֵיונה.ֵ
 זוהיֵלשוןֵהגמראֵבמקום.971ֵ
ֵלמלחמהֵמשום972ֵֵ ֵיצאו ֵישראל ֵשבטי שאר

ֵהפושעיםֵ ֵאת ֵלהסגיר ֵסירבו ֵבנימין שבני
שפגעוֵורצחוֵאתֵפילגשוֵשלֵאישֵלויֵמהרֵ

ֵוטובֵֵאפרים ֵאצלֵאישֵזקן שהתארחֵללון
בעירֵגבעהֵשבנחלתֵבנימין,ֵלשםֵהגיעֵעםֵ
אשהֵאותהֵלקחֵמביתֵלחםֵיהודהֵלהיותֵ
ֵ'פילגשֵ ֵהמכונה ֵהמקרה ֵ)זהו פילגשו

 כ(.-בגבעה'.ֵראהֵשופטיםֵפרקיםֵיט

ֵאלֵביתֵאלֵלשאול973ֵֵ ֵהשבטיםֵשבאו נציגי
ֵבמקוםֵ ֵנכון, ֵשאלו ֵלא ֵותומים באורים
ֵלשאולֵ'האםֵננצחֵאתֵבניֵבנימין'ֵשאלו:ֵ

אְמרּ֙וֵ ֵַוֹיַֽ אֹלִהים ֵב  ֵ'...ַוִיְשֲאלַּ֣ו ֵהראשונה: בפעם
ֵַלִמְלָחָמ֖הֵ ֵַבְּתִחָלִ֔ה ֵַיֲעֶלה־ָלַ֣נּו ִֵמֵ֚י ִ֔ל ִֵיְשָרא  ַ֣י ְבנ 

ַ֣יִֵבְנָיִמִ֑ןֵוֵַ ה',ִעם־ְבנ  ֵֹיָּ֥אֶמרֵה'ְֵיהּוָדָּ֥הֵַבְּתִחָלַֽ
אֹמִ֔רֵ ֵל  ה' ֵַבַֽ ֵ'...ַוִיְשֲאלָּּ֤ו ֵשאלו: ֵהשנייה בפעם
ִֵבְנָיִמ֖ןֵָאִחִ֑יֵ ָּ֥י ֵַלִמְלָחָמִ֔הִֵעם־ְבנ  ַהאֹוִסִׁ֗יףֵָלֶגֶ֙שת֙
יו:ֵ'.ֵורקֵבפעםֵהשלישיתֵ ָלַֽ ַוֹיָּ֥אֶמרֵה'ֲֵעלָּּ֥וֵא 
ֶ֧אתֵ ניצחוֵכששאלוֵנכון:ֵ'ֵ...ַהאֹוִסַ֨ףֵעֹּ֜ודֵָלצ 

ִֵאם־ֶאְחָדִ֑לֵַלמִֵ ֵָאִח֖י י־ִבְנָיִמָּ֥ן ִֵעם־ְבנ ַֽ ְלָחָמֶ֛ה
ֵ)ראהֵ ָך:' ְֵבָיֶדַֽ ֵֶאְּתֶנָּ֥נּו ֵָמָח֖ר ִֵכָּ֥י ֲֵעלִּ֔ו ֵה' ַוֹיָּ֤אֶמר

 ספרֵשופטיםֵפרקֵכ(.
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ֵֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ

ֵסדרֵעבודתֵיוםֵהכפוריםטבלאותֵ

 
 
ֵ
ֵ

 טבלאותֵסדר

 עבודתֵהכהןֵהגדול

ביוםֵהכפורים

העוסקֵבדיניֵ,ֵהמסכתהפרקֵהשמיניֵשלֵ א.
יוםֵהכיפורים,ֵמובאֵלאחרֵטבלאותֵסדרֵ
העבודהֵשעניינןֵנדוןֵבשבעתֵהפרקיםֵ

 הראשונים.
 

סדרֵהעבודהֵבטבלאותֵהואֵכמסקנתֵ ב.
כפיֵשנלמדֵבפרקֵהשביעיֵעלֵהסדרֵֵ-הגמראֵ

וכןֵכדעתֵהרמב"םֵֵ-ֵהמובאֵבתורהֵובמשנה
 ב'הלכותֵעבודתֵיוםֵהכיפורים'.
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 תֵאוטבלבחמשֵֵֵביוםֵהכיפוריםֵסדרֵעבודותֵהכהןֵהגדול

ֵב-פרקֵדֵהלכותֵאֵמובאֵהרמב"ם,ֵהלכותֵעבודתֵיוםֵהכיפוריםֵהשמינילפניֵהפרקֵ
ֵֵ

ֵֵֵמספרֵשורה
 החיצוןֵבחצותֵהלילהֵתורמיןֵאתֵהמזבח1ֵ

1-7ֵהעבודותֵ
הנעשותֵ

במקדשֵבכלֵ
נעשוֵֵ-יוםֵ

לפניֵהעבודותֵ
המיוחדותֵ
ליוםֵ
 הכיפורים

2ֵ
טבילהֵ
ֵראשונה

 ראשוןֵקידושֵ,לבישתֵבגדיֵזהבֵטבילהֵראשונה־

3ֵ
קבלתֵדמוֵוזריקתוֵעלֵגביֵֵשחיטתֵתמידֵשלֵשחר,

 המזבח
 הטבתֵחמשהֵנרות4ֵֵ
 הקטרתֵקטורתֵשלֵשחרית:5ֵ

 הטבתֵשניֵהנרותֵהנותרים6ֵֵ

7ֵֵ ֵשחר,הקטרת ֵשל ֵתמיד ֵוהנסכיםֵֵאברי החביתין
 כבכלֵיום

ֵהקרבתֵפרֵהעולהֵושבעתֵהכבשיםֵשלֵמוספיֵהיום8ֵ
9ֵ

ֵקידושֵשלישיֵלבישתֵבגדיֵלבן,ֵ,שניֵקידוש־ֵֵטבילהֵשנייהֵטבילהֵשנייה

10ֵ

וידויֵראשוןֵעלֵ
ֵפרֵכהןֵגדול
ֵ)דףֵלהֵעמודֵב(

ֵ

עלֵפרֵשקנהֵמכספוֵֵוידויֵראשוןֵשלֵהכהןֵהגדול
ֵעווןֵ ֵעל ֵמתוודה ֵהכהנים, ֵשבט ֵלכל והוקנה
טומאתֵמקדשֵוקדשיוֵשנעשוֵבמזידֵאוֵבשוגגֵ
ולאֵהודעֵלו,ֵסומךֵשתיֵידיוֵעלֵהפרֵומתוודהֵ
ֵעוונותֵביתו,ֵ ֵועל ֵעוונותיו בשםֵהמפורשֵעל

 זוֵאשתו.ֵ-'ביתו'ֵ

11ֵ

גורלֵעלֵשניֵ
ֵהשעירים

ֵעמודֵא()דףֵלטֵ
ֵ

חוזרֵלפתחֵהעזרהֵושםֵעושהֵאתֵהגורלֵעלֵשניֵ
מיֵלה'ֵומיֵלעזאזל,ֵמניחֵעלֵראשֵֵ–השעיריםֵ

ֵלה'ֵ ֵהשעיר ֵועל ֵשעלה, ֵגורלו ֵאת ֵשעיר כל
קושרֵלשוןֵֵאומר:ֵ'לה'ֵחטאת'ֵבשםֵהמפורש.

זהוריתֵביןֵקרניֵהשעירֵלה'ֵועלֵצוארֵהשעירֵ
 לעזאזל.

12ֵ

וידויֵשניֵעלֵפרֵ
ֵֵכהןֵגדול

ֵ)דףֵמגֵעמודֵב(
ֵ

וידויֵ חוזרֵאלֵפרוֵסומךֵעליוֵבשתיֵידיוֵומתוודהֵ,
ֵעוונותֵ ֵועל ֵעוונותיו ֵעל ֵהמפורש ֵבשם שני,

 ביתוֵואחיוֵהכהניםֵומבקשֵעליהםֵכפרה.

13ֵ

שחיטתֵפרֵהכהןֵ
פרֵֵ–ֵהגדול

ֵהחטאת
ֵ)דףֵמגֵעמודֵב(ֵ

ֵ

שוחטֵאתֵהפרֵברובֵשניֵסימנים,ֵמקבלֵאתֵדםֵ
ֵאתֵ ֵמסיים ֵאחר ֵכהן ֵהמזרק, ֵלתוך הפר
ֵאתֵ ֵשינדנד ֵלכהן ֵהמזרק ֵאת ֵנותן השחיטה,

הכהֵן שלאֵיקרשֵ, במזרקֵכדֵי מניחֵהדםֵ)ממרסֵ(
 שלֵרצפתֵהאולם.ֵאתֵהמזרקֵעלֵהרובדֵהרביעי



ֵ

ֵ
290 

 (ֵטבלתֵסדרֵעבודותֵיוםֵהכיפורים1המשךֵ)

ֵ
ֵ
ֵ
ֵ

ֵ
ֵהמשךֵסדרֵעבודת
ֵהכהןֵהגדול

ֵתיאורֵהעבודה

14ֵ

כניסהֵראשונהֵלקדשֵ
ֵהקדשים

ֵהקטרתֵהקטורת
ֵ)משנהֵדףֵנבֵעמודֵב(

ֵ

ֵבהֵ ֵחותה ֵאדום, ֵזהב ֵהעשויה ֵקלה ֵמחתה נוטל
ֵשלֵ ֵהמערבי ֵאשֵמהחלק ֵגחלי ֵקביםֵשל שלושה

יורדֵמהמזבחֵומניחֵאתֵהמחתהֵעלֵהרובדֵהמזבח ,ֵ
(ֵ ֵוממרסֵאתֵהדם ֵהעומד ֵהכהן ֵליד (,13ֵשבעזרה

מלאֵקטרתֵדקהֵמןֵהדקהֵמביאיםֵלוֵאתֵהכףֵוכליֵ
נכנסֵ ומניחֵבתוךֵהכףֵ, מלואֵחפניֵו ממנהֵהואֵחופֵן
לקדשֵהקדשיםֵומניחֵאתֵהמחתהֵשבהֵהגחליםֵ

עלֵֵעלֵאבןֵהשתיהֵשהייתהֵברצפתֵקדשֵהקדשים
ֵביןֵ ֵמקום ֵהיה ֵהראשון ֵשבמקדש ֵמקום אותו
מקטירֵ ידיוֵ, מערהֵאתֵהקטורתֵמהכףֵלתוֵך הבדיםֵ,

קטורתֵעלֵהגחליםֵשבמחתהֵוממתיןֵ)צובר(ֵאתֵה
ֵהכףֵ ֵאת ֵמשאיר ֵעשן, ֵיתמלא ֵכולו ֵשהבית עד

ֵהקדשיםֵֵוהמחתה ֵמקדש ֵויוצא ֵהקדשים בקדש
ֵויוצאֵ ֵלפרוכת ֵמחוץ ֵאל ֵאחורה ֵצועד כשהוא

ֵלהיכל.

15ֵ
ֵבהיכלֵתפילהֵקצרה

ֵ)משנהֵבדףֵנבֵעמודֵב(

תפילהֵקצרה בהיכֵל 'יהיֵלהצלחתֵעםֵישראלֵ:ֵמתפלֵל
ֵשנהֵ ֵשאםֵתהאֵשנהֵזו ֵאלוהינו ֵה' ֵמלפניך רצון

תהיהֵגשומה,ֵולאֵיסורֵשבטֵמיהודהֵולאֵֵ-שחונהֵ
ולאֵתכנסֵ לפרנסהֵזהֵמזהֵ, עמךֵישראלֵצריכיֵן יהיֵו

ֵלפניךֵתפלתֵעובריֵדרכים'.

16ֵ

כניסהֵשנייהֵלקדשֵ
ֵהקדשים

והזאהֵראשונהֵמדםֵ
ֵהפר
ֵנגֵעמודֵב()משנהֵבדףֵ

ֵנכנס13ֵנוטלֵמהממרסֵ) ֵדםֵהפר, ֵאתֵהמזרקֵשבו )
ֵהפרֵ ֵמדם ֵהזאות ֵשמונה ֵַמֶזה ֵהקדשים, לקדש

ביןֵבדיֵהארוןֵקרובֵאלֵהכפורתֵ'בקדשֵהקדשיםֵ
ֵ ֵלהיכלֵֵ-טפח' ֵיוצא ֵלמטה, ֵושבע ֵלמעלה אחת

ומניחֵשםֵאתֵהמזרקֵשבוֵשאריתֵדםֵהפרֵעלֵכןֵ
 הזהבֵהמיועדֵלכך.

17ֵ

שחיטתֵהשעירֵלה'ֵ
ֵברובֵשניֵסימנים

ֵ)משנהֵבדףֵנגֵעמודֵב(
ֵ

יוצאֵמןֵההיכל,ֵשוחטֵאתֵהשעירֵשעלהֵגורלוֵלה'ֵ
ֵ)'השעירֵהפנימי'(,ֵמקבלֵאתֵדמוֵלמזרק.ֵ

18ֵ

כניסהֵשלישיתֵלקדשֵ
ֵהקדשים

והזאהֵראשונהֵמדםֵ
ֵהשעיר

ֵ)משנהֵבדףֵנגֵעמודֵב(
ֵ

נכנסֵלקדשֵהקדשיםֵעםֵהמזרקֵובוֵדםֵהשעיר,ֵַמֶזהֵ
ֵהזאות ֵֵשמונה ֵהכפורת ֵמול ֵהשעיר אחתֵֵ-מדם

למעלהֵושבעֵלמטה,ֵיוצאֵלהיכלֵומניחֵאתֵהמזרקֵ
ֵ ֵשבהיכל ֵשני ֵהזהב ֵכן ֵלה',ֵעל ֵבשעיר )הכפרה

ֵ ֵבשעירֵהנשחט, ֵוהכפרה ֵדמו ֵבזריקת נעשית
הוידויֵעליוֵעלֵידיֵהכהןֵהמשתלחֵנעשיתֵבאמירתֵ

 .(שילוחוֵלעזאזללפניֵֵהגדול
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ֵ
ֵֵ

ֵסדרֵעבודתהמשךֵֵ
ֵהכהןֵהגדול

ֵתיאורֵהעבודה

19ֵ

ֵהזאהֵשנייה
ֵמדםֵפרֵהכהןֵהגדול
ֵ)משנהֵבדףֵנגֵעמודֵב(

ֵ

(ֵלעיל7ֵ))ההזאהֵהראשונהֵהייתהֵבקדשֵהקדשיםֵ
ֵוהזאהֵזוֵהיאֵבהיכל(.

ֵַמֶזהֵשמונהֵ ֵאתֵדםֵהפר, ֵשבהיכל ֵַהַכן ֵמעל נוטל
ֵ ֵהשעיר ֵמדם ֵהזאות ֵהארון ֵכנגד ֵהפרוכת ֵ-מול

ומניחֵאתֵהמזרקֵעלֵֵ–אחתֵלמעלהֵושבעֵלמטהֵ
 הכן.

20ֵ

הזאהֵשנייהֵמדםֵ
ֵהשעיר

ֵ)משנהֵבדףֵנגֵעמודֵב(
ֵ

לעיל(9ֵֵ)ֵ-)ההזאהֵהראשונהֵהייתהֵבקדשֵהקדשיםֵ
ֵוהזאהֵזוֵהיאֵבהיכל(.

נוטלֵמעלֵהכןֵשבהיכלֵאתֵהמזרקֵשבוֵדםֵהשעיר,ֵֵ
ַמֶזהֵשמונהֵהזאותֵמדםֵהשעירֵעלֵהפרוכתֵכנגדֵ

ֵ ֵהארון' ֵבדי ֵ'בין ֵשהיה ֵבמקום אחתֵֵ-הארון
ֵלמעלהֵושבעֵלמטהֵ

21ֵ

מערבבֵאתֵדםֵהפרֵ
ֵעםֵדםֵהשעיר

)משנהֵבדףֵנגֵעמודֵב,ֵ
גמראֵדףֵנזֵעמודֵב,ֵנחֵ

ֵעמודֵא(

השעירֵומחזירֵֵמערהֵאתֵדםֵהפרֵלמזרקֵשבוֵדם
אתֵתערובתֵהדמיםֵלמזרקֵשבוֵהיהֵדםֵהפרֵכדיֵ

ֵשיתערבבוֵיפהֵיפה.

22ֵ

נתינתֵתערובתֵהדמיםֵ
עלֵקרנותֵמזבחֵ

ֵהזהב
ֵ)משנהֵבדףֵנחֵעמודֵב(

ֵ ֵשבהיכל ֵהזהב ֵמזבח ֵאל ֵובוֵֵ-הולך ֵהמזרק עם
המזבחֵ-תערובתֵהדמיםֵ ביֵן למנורה,ֵֵועומדֵלפניֵו

מזהֵעלֵארבעֵקרנותֵהמזבחֵבאופןֵובסדרֵהבא:ֵ
מתחילֵלהזותֵמלמטהֵלמעלהֵעלֵהקרןֵמזרחיתֵ
ֵעוברֵלמערביתֵ ֵעוברֵלצפוניתֵמערבית, צפונית,
ֵמזרחיתֵ ֵהדרומית ֵלקרן ֵמגיע ֵוכשהוא דרומית,

ֵ ֵשלפניו ֵהקרן ֵמלמעלהֵֵ-שהיא ֵעליה ֵמזה הוא
ֵלמטהֵכדיֵשלאֵילכלךֵאתֵהשרוול.

23ֵ
מזבחֵהזאהֵעלֵגגֵ
ֵהזהב

ֵ)משנהֵבדףֵנחֵעמודֵב(

חותהֵומפנהֵאתֵהגחליםֵוהאפרֵמגגֵמזבחֵהזהבֵעדֵ
שמתגלהֵגגו,ֵמזהֵשבעֵהזאותֵמתערובתֵהדמיםֵ
סייםֵ המקוםֵבֵו שלֵגגֵמזבחֵהזהבֵשזהֵו עלֵדרומֵו

ֵאתֵמתןֵהדםֵעלֵקרנותֵהמזבח.

ֵשפיכתֵשייריֵהדם24ֵ
ֵב(ֵ)משנהֵבדףֵנחֵעמוד

ֵשופךֵאתֵֵיוצאֵמההיכלֵוהולךֵאלֵהמזבח החיצון,
ֵהיסוד ֵעל ֵבמזרק ֵשנשאר ֵהתערובת ֵדם ֵשיירי

ֵהמערביֵשלֵמזבחֵהחיצון.

25ֵ
וידויֵעלֵהשעירֵ
ֵהמשתלח

ֵ)משנהֵבדףֵסוֵעמודֵא(

ֵעלֵ ֵידיו ֵבשתי ֵסומך ֵהמשתלח, ֵהשעיר ֵאל הולך
עוונותֵישראלֵהשעירֵומתוודהֵבשםֵהמפורשֵעלֵ

ֵהמשתלחֵ ֵבשעיר ֵ)הכפרה ֵלכפרתם ומתפלל
ֵעליו ֵהגדולֵנעשיתֵבאמירתֵהוידוי ֵהכהן ֵעלֵידי

נעשיתֵלפניֵשילוחוֵלעזאזלֵוהכפרהֵבשעירֵלה'ֵ
ֵ(.בזריקתֵדמו
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ֵ

ֵ
המשךֵסדרֵעבודתֵהכהןֵ

ֵפירוטֵותיאורֵהעבודהֵהגדול

26ֵ
ֵשילוחֵהשעירֵלעזאזל
ֵ-)מדףֵסוֵעמודֵאֵ

ֵסוֵעמודֵב(דףֵ

משלחֵאתֵהשעירֵלמדברֵבידֵאחדֵהכהניםֵ
ֵ)לפניֵביתֵשניֵהמשלחֵהיהֵאישֵעיתי(.

27ֵ

מנתחֵאתֵהפרֵואתֵ
השעירֵומכיןֵאתֵ
ֵאימוריהםֵלהקטרה
ֵ)משנהֵבדףֵסזֵעמודֵב(
)גמראֵבדףֵסחֵעמודיםֵ

ֵב(-א

ֵהפנימי'ֵ ֵ)'השעיר ֵוהשעיר ֵהפר ֵאת מנתח
ֵולאֵמפרידֵאתֵהנתחיםֵאלאֵקולע17ֵ) ,))

ֵמוציאֵאתֵאימוריהםֵ ֵזה, אותםֵזהֵבתוך
ֵ ֵבמגיס ֵמאוחרֵֵ-ומניח ֵהקטרתם לקראת

םֵ ְֵוֶאת־ִפְרָשַֽ ְֵוֶאת־ְבָשָר֖ם ֵֹעֹרָתָּ֥ם ֵאת יותר.
ֵמשלחֵבידֵכהןֵלשריפהֵמחוץֵלמחנה.ֵ

28ֵ

ֵ
קריאתֵפרשיותֵהיוםֵ

שהגיעֵהשעירֵלאחרֵ
ֵלמדברֵושמונהֵברכות
ֵ)משנהֵבדףֵסחֵעמודֵב(

ממתיןֵלהודעהֵשהשעירֵלעזאזלֵֵהכהןֵהגדול
וקוראֵֵהגיעֵלמדבר,ֵואזֵיוצאֵלעזרתֵנשים

לפניֵהעםֵמספרֵהתורהֵשבעזרהֵאתֵסדרֵ
ֵהכיפורים ֵיום ֵֵעבודת -אחרישבפרשיות

ומפרשתֵפינחסֵקוראֵעלֵפה.ֵֵ-מותֵואמורֵ
ֵ)ראהֵ ֵברכות ֵשמונה ֵמברך ֵזו ֵקריאה על

ֵפירוטֵבדףֵעֵעמודֵא(.

29ֵ
טבילהֵ
ֵשלישית

ֵ
,ֵטבילהֵרביעיֵקידוש
ֵוקידושֵחמישיֵשלישית
ֵבדףֵעֵעמודֵא()משנהֵ

ֵהלבן,ֵ ֵבגדי ֵאת ֵפושט ֵורגליו, ֵידיו מקדש
ֵמקדשֵידיוֵורגליו.ֵטובל,ֵלובשֵבגדיֵזהב,

30ֵ
הקרבתֵשעירֵחטאתֵשלֵ

ֵמוסףֵהיום
ֵ)משנהֵבדףֵעֵעמודֵא(

ֵ'השעירֵ ֵשהוא ֵהמוספין ֵשעיר ֵאת מקריב
ֵ ֵמקומו ֵ)כאן ֵבחוץ' ֵשהלכהֵֵ-הנעשה לפי
ֵבמשנהֵזוֵהיאֵכרביֵעקיבא(.

31ֵ
ֵהקרבתֵאילוֵואילֵהעם
ֵ)משנהֵבדףֵעֵעמודֵא(

ֵואתֵאילֵהעם. )ראהֵדעתֵֵמקריבֵאתֵאילו
ֵעֵ ֵבדף ֵובספרנו ֵבגמרא ֵבמשנה, תנאים
עמודֵבֵשאילֵהעםֵהואֵאילֵהמוספיםֵוכןֵ

ֵכדעתֵרבי(ֵפסקֵהרמב'ם
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ֵבבין974ֵֵֵ ֵגם ֵהיא ֵההטבה ֵחובת ֵהערבייםֵבכלֵיום.להרמב'ם

32ֵ
ֵ

הקטרתֵאימוריֵהפרֵ
שנשלחוֵֵוהשעיר

ֵלשריפה
ֵ)משנהֵבדףֵעֵעמודֵא(

שהניחםֵקודםֵֵהקטרתֵאימוריֵהפרֵוהשעיר
ֵבמגיס  הגדול כהן איל מנחת הקטרת,
 קרבנות כל נסכי הקרבתוֵהעם ואיל

ֵהמוסף.

33ֵ
הקרבתֵתמידֵשלֵביןֵ

ֵ*הערביים

שלֵביןֵהערבייםֵ)במשנהֵֵמקריבֵאתֵהתמיד
ֵיוםֵ ֵעבודת ֵבסדר ֵמיקומו ֵמוזכר לא

התמידֵשלֵביןֵֵשלֵהקרבתֵקרבןֵהכיפורים
ֵהערביים(.

34ֵ
טבילהֵ
ֵרביעית

טבילהֵֵששי,ֵקידוש
וקידושֵֵרביעית

ֵשביעי

ֵזהב, ֵבגדי ֵפושט ֵורגליו, ֵידיו טובל,ֵֵמקדש
ֵומקדשֵידיוֵורגליו.ֵלובשֵבגדיֵלבן

35ֵ

כניסהֵרביעיתֵלקדשֵ
ֵהקדשים

)דףֵעֵעמודֵב,ֵדףֵעאֵ
ֵעמודֵא(

ֵהכףֵ ֵאת ֵלהוציא ֵהקדשים ֵלקדש נכנס
שהשאירֵשםֵמהקטרתֵהקטורתֵֵוהמחתה
ֵבבוקר.

טבילה36ֵֵ
ֵחמישית

,ֵטבילהֵֵשמיניֵקידוש
וקידושֵֵחמישית

ֵתשיעי

ֵלבן ֵבגדי ֵופושט ֵבגדיֵֵמקדש ֵולובש וטובל
ֵומקדשֵידיוֵורגליו.ֵזהב

37ֵ
הקטרתֵהקטורתֵשלֵ

ֵ*ביןֵהערביים
הערביים,ֵמטיבֵֵמקטירֵאתֵהקטורתֵשלֵבין

ֵ.974ֵכבשארֵהימיםֵ-ומדליקֵאתֵהנרותֵ

ֵהזהבֵולובשֵאתֵבגדיוֵֵעשיריֵקידוש38ֵ ֵפושטֵאתֵבגדי ֵורגליו, שלֵידיו
ֵשאינםֵבגדיֵכהונה.ֵ-האישייםֵ

שםֵהואֵעושהֵיוםֵֵ-יוצאֵלביתוֵכשכלֵהעםֵמלויםֵאותוֵֵהכהןֵהגדול39ֵ
ֵטובֵעלֵשיצאֵבשלוםֵמןֵהקדש.

*ֵ

ֵהערבייםֵנעשהֵלאחרֵהטבילהֵהחמישיתֵולפניֵ ֵתמידֵשלֵבין לרש'י:
ֵהקטרתֵהקטורת.ֵ

ֵ ֵבטבילה ֵנעשה ֵהערביים ֵבין ֵשל ֵתמיד ֵלאחרֵלהרמב'ם: השלישית
ֵואילֵהקרבתֵ ֵהפרֵוהשאילו ולפניֵֵעירהעםֵולאחרֵהקטרתֵאימורי

החולקֵעלֵֵכדעתֵרביֵעקיבאֵ)דעתֵרביֵאליעזר,ֵהוצאתֵהכףֵוהמחתה
רביֵעקיבא,ֵהיאֵשלפניֵתמידֵשלֵביןֵהערבייםֵהייתהֵהקרבתֵאילוֵ
ֵוהמחתה,ֵ ֵהכף ֵהוצאת ֵוהשעיר, ֵהפר ֵאימורי ֵהקטרת ֵהעם, ואיל

ורקֵֵ–ה,ֵשבעתֵכבשיםֵוהשעירֵכולםֵשלֵהמוספיןֵהקרבתֵפרֵהעול
ֵשלֵביןֵהערביים(.ֵאחרֵכךֵהקרבתֵהתמיד
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ֵ
ֵ

ֵמספריםטבלתֵסדרֵהעבודהֵב

ֵהעבודהֵפעמים
מספרֵשורהֵ

בטבלאותֵסדרֵ
ֵהעבודה

ֵיום1ֵֵ ֵשל ֵקטורת ֵהקטרת ֵאחת פעם
ֵהכיפוריםֵבקדשֵהקדשים

14ֵ

שתיֵהקטרותֵקטורתֵשבכלֵיוםֵעלֵמזבח2ֵֵ
ֵהזהב

5,37ֵ

10,12,25ֵֵשלושהֵוידויים3ֵ

14,16,18,35ֵֵארבעֵכניסותֵלקדשֵהקדשים4ֵ

4ֵ
שלֵמזבחֵֵ עלֵכלֵקרןנתינתֵדםֵאחתֵ

ֵהזהב
22ֵ

 975ֵ2,9,29,34,36חמשֵטבילות5ֵ

38,2,9,29,34,36ֵֵעשרהֵקידושיֵידייםֵורגליים10ֵ

3,8,13,17,30,31,33ֵֵקרבנות15ֵ

16,18,19,20,23ֵֵ)ראהֵלהלןֵטבלתֵההזאות(ֵהזאות43ֵ

ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ

ֵֵ

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

975ֵֵֵ ֵהראשונה ֵשלֵֵהטבילה ֵהחמש מבין
גגֵהייתהֵַבִמְקֶוהֵשהיהֵעלֵֵהכהןֵהגדול
ֵהמים' ֵֵֵ'שער ֵמקום שנחשבֵשבחומה,

ֵ'חוץֵ ֵבטבילהֵזוֵֵ-לעזרה' בחלקֵה'חול'.
ֵ ֵשל ֵסדין ֵמטעמיֵֵֵבּוץָפְרסּו שהפריד,

ֵ ֵלבין ֵבינו ֵצניעות, 27ֵהעםֵ)ראהֵמספר
ֵהשני'( ֵביתֵהמקדש ֵשל ֵכללי ֵב'תרשים

ֵ ֵהטבילות ֵארבע ֵ)ַבשּורֹות:ֵאת האחרות

9,29,34,36ֵ ֵהגדול ֵהכהן ֵטבל 'בקדש',ֵ(
בתוךֵהעזרה,ֵבמקווהֵשהיהֵעלֵגגֵלשכתֵ

ֵ.הפרווה'
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ



ֵ
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ֵ

ֵטבלתֵשלושיםֵותשעֵההזאותֵוארבעֵנתינותֵהדםֵ

ֵ)לדףֵנחֵעמודֵב(

הזאותֵ
בקדשֵ
ֵהקדשים

ֵהזאות
ֵבהיכל

976ְֵנִתיַנת
הדםֵעלֵ

קרנותֵמזבחֵ
ֵהזהב

ֵהזאה
עלֵגגֵמזבחֵ

ֵהזהב

8ֵ8ֵֵֵֵמדםֵפר
8ֵ8ֵֵֵֵמדםֵשעיר

מתערובתֵדםֵ
ֵהפרֵ

ֵודםֵהשעיר
ֵֵ

נתינהֵ
אחתֵעלֵ
ֵכלֵקרן

7ֵ

16ֵ16ֵ4ֵ7ֵֵההזאות:ָסְךֵ
977ֵנתינותֵדם4ֵֵ-הזאותֵו39ֵסה'כֵ

ֵ.החיצוןֵהמערביֵשלֵהמזבחֵהיהֵשופךֵעלֵהיסודֵאתֵשייריֵהדם

ֵ
ֵ
ֵ
ֵ

ֵֵֵ
ֵ

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

לפיֵרש"יֵרקֵעלֵמזבחֵהזהבֵניתןֵהדם976ֵֵ
ְוָלַקִ֞חִֵמַדָּ֤םֵשלאֵבהזאהֵכמאמרֵהפסוקֵ: 'ֵ

ַ֖חֵֵַהָפרֵּ֙וִמַדַ֣םֵַהָּׂשִעִ֔ירְֵוָנַתֶ֛ן ַעל־ַקְרנָֹּ֥ותֵַהִמְזב 
ֵיח( ֵפסוק ֵ)ויקראֵפרקֵטז יב' ֵלדעתֵָסִבַֽ .

ֵהדםֵ ֵניתן ֵהזהב ֵמזבח ֵעל ֵאף הרמב"ם
פרקֵֵבהזאהֵ)הלכותֵעבודתֵיוםֵהכיפורים

ֵדֵהלכהֵב(.
ֵמזבח977ֵֵֵ ֵקרנות ֵעל ֵשאף ֵהאומרת לדעה

הסיכוםֵהואֵשהיוֵֵ-הזהבֵהייתהֵהזאהֵ
ֵסה"כֵארבעיםֵושלושֵהזאות.

ֵ
ֵ

 ארבעיםֵושלושֵההזאותֵ)בתוכןֵארבעֵנתינות(ֵטבלתֵ



ֵ

ֵ
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ֵטבלתֵֵחמישהֵעשרֵהקרבנות

סדרֵ
ֵההקרבה

מספרֵהשורהֵ
בטבלאותֵסדרֵ

ֵהעבודה

מספרֵ
הבהמותֵ
978ֵהקרבות

ֵסוגֵהקרבן
ֵחטאות(3ֵעולות12ֵֵ)

ֵסוגֵהבהמה

1ֵ3ֵ1ֵ
עולה,ֵתמידֵשלֵ

979ֵשחר
ֵכבש

ֵפר980ֵעולה,ֵמוסף2ֵ8ֵ1ֵ

ֵשבעהֵכבשים981ֵעולות,ֵמוסף3ֵ8ֵ7ֵ

ֵפרֵהכהןֵהגדול982ֵחטאתֵפנימית4ֵ13ֵ1ֵ

ֵשעירֵשגורלוֵלה'983ֵחטאתֵפנימית5ֵ17ֵ1ֵ

ֵשעיר984ֵחטאתֵמוסף6ֵ30ֵ1ֵ

ֵאילֵהעם985ֵעולה,ֵמוסף7ֵ31ֵ1ֵ

ֵאילֵכהןֵגדול986ֵעולה8ֵ31ֵ1ֵ

9ֵ33ֵ1ֵ
עולה,ֵתמידֵשלֵביןֵ

987ֵערביים
ֵכבש

 עולות12ֵֵקרבנות15ֵֵֵסה'כ:
ֵחטאות3ֵ

ֵכבשים9ֵ
ֵפרים2ֵ
ֵאילים2ֵ
ֵשעירים2ֵ

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

דףֵעֵעמודֵאֵבמשנה978ֵֵ עמודֵאֵ, דףֵֵג ראהֵ:
ֵבגמראֵובספרנוֵ ֵב ֵעמוד ֵע ֵדף ובגמרא,
ֵאתֵהדעהֵשאילֵהעםֵהואֵאילֵהמוספין.

ד:ֵ)ג(ְֵוָאַמְרָּתֵַ֣-במדברֵפרקֵכחֵפסוקיםֵג979ֵ
ִאֶשִ֔הֲֵאֶשָּ֥רֵַּתְקִר֖יבּוֵַלה'ְֵכָבִשַ֨יםֵָלֶהִ֔םֵֶזֵ֚הֵָהֵַֽ

י־ָשָנֶ֧הְֵתִמיִמֶ֛םְֵשַנִָּ֥יםֵַליֹ֖ום יד:ְֵֵבנ ַֽ ֹעָלָּ֥הֵָתִמַֽ
֙תֵ ְֵוא  ֵַבֹבִֶ֑קר ֵַּתֲעֶשַ֣ה ֵֶאָח֖ד ֵֶאת־ַהֶכֶָּ֥בש )ד(

ִים: ַעְרָבַֽ ָּ֥יןֵָהַֽ ִנִ֔יֵַּתֲעֶש֖הֵב  ֵַהֶכֶַ֣בשֵַהש 
קֵכטֵפסוקֵח:ְֵוִהְקַרְבֶּתַ֨םֵֹעָלָּ֤הֵבמדברֵפר980ֵ

ַ֣יַחִֵניֹחִַ֔חֵַפֶ֧רֵֶבן־ֵָבָקֶ֛רֵֶאָח֖דֵַאִַ֣ילֵֶאָחִ֑דֵ ה'ֵר  ַלַֽ
ם: י־ָשָנהִֵ֙שְבָעִ֔הְֵּתִמיִמ֖םִֵיְהיָּּ֥וֵָלֶכַֽ ְֵכָבִשָּ֤יםְֵבנ ַֽ

במדברֵפרקֵכטֵפסוקֵח:ְֵוִהְקַרְבֶּתַ֨םֵֹעָלָּ֤ה981ֵֵ
ַ֣יַחִֵניֹחִַ֔חֵַפֶ֧רֵֶבן־ֵָבָקֶ֛רֵֶאָח֖ ה'ֵר  דֵַאִַ֣ילֵֶאָחִ֑דֵַלַֽ

ם: י־ָשָנהִֵ֙שְבָעִ֔הְֵּתִמיִמ֖םִֵיְהיָּּ֥וֵָלֶכַֽ ְֵכָבִשָּ֤יםְֵבנ ַֽ
ויקראֵפרקֵטזֵפסוקֵג:ְֵבֹזֶ֛אתֵָיֹבָּ֥אֵַאֲהֹר֖ן982ֵֵ

ְֵוַאִָּ֥ילֵ ְֵלַחָט֖את ֵֶבן־ָבָקֶ֛ר ְֵבַפֶ֧ר ֶאל־ַהֹקִֶ֑דש
ה ֵבדףְֵלֹעָלַֽ ֵלעיל ֵבהרחבה ֵהנושא ֵראה :

 אסתרֵשם.-סחֵעמודֵאֵובנופך
ַ֣י983ֵֵ ִׁ֗תֲֵעַדתְֵ֙בנ  א  ויקראֵפרקֵטזֵפסוקֵה:ֵּומ 

ְֵלַחָטִ֑אתֵ ִֵעִז֖ים ָּ֥י י־ְשִעיר  ְֵשנ ַֽ ִֵיַקֶ֛ח ִ֔ל ִיְשָרא 

ה:  ְוַאִָּ֥ילֵֶאָח֖דְֵלֹעָלַֽ
ֵ()השעירֵהשני,ֵהמשתלח,ֵאינוֵקרבןֵ

ְֵשִעיר־ִעִזָּ֥ים984ֵֵֵ ֵיא: ֵפסוק ֵכט ֵפרק במדבר
ֶאָח֖דֵַחָטִ֑אתִֵמְלַבִ֞דֵַחַטָּ֤אתֵַהִכֻפִרי֙םְֵוֹעַלַ֣תֵ
ֵ)״שעירֵ ם: יֶהַֽ ְֵוִנְסכ  ֵּוִמְנָחָתּ֖ה ַהָּתִמִ֔יד

ֵהנעשהֵבחוץ״(,
ַ֣י985ֵֵ ְֵבנ  ִׁ֗תֲֵעַדת֙ א  ויקראֵפרקֵטזֵפסוקֵהֵּומ 

ְֵלַחָטִ֑אתֵ ִֵעִז֖ים ָּ֥י י־ְשִעיר  ְֵשנ ַֽ ִֵיַקֶ֛ח ִ֔ל ִיְשָרא 
ה:  ְוַאִָּ֥ילֵֶאָח֖דְֵלֹעָלַֽ

ֵֶאת־ְבָשרָֹּ֤וֵ ְֵוָרַחַ֨ץ ֵכד: ֵפסוק ֵטז ֵפרק ויקרא
ַבַמִ֙יםְֵ֙בָמקַֹ֣וםֵָקדִֹ֔ושְֵוָלַב֖שֵֶאת־ְבָגָדִ֑יוְֵוָיָצִׁ֗אֵ

ֵֶאת־ֹעֵַֽ ְֵוִכֶפָּ֥רְֵוָעָשָּ֤ה ֵָהָעִ֔ם ְֵוֶאת־ֹעַלַ֣ת ָלתֹו֙
ם:ֵבמדברֵפרקֵכטֵפסוקֵ ֵּוְבַעָּ֥דֵָהָעַֽ ַבֲעדֹ֖ו
ֵַפֶ֧רֵֶבן־ֵ ַ֣יַחִֵניֹחִַ֔ח ֵר  ה' ח:ְֵוִהְקַרְבֶּתַ֨םֵֹעָלָּ֤הֵַלַֽ
י־ָשָנהֵ֙ ְֵבנ ַֽ ְֵכָבִשָּ֤ים ֵֶאָחִ֑ד ֵַאִַ֣יל ֵֶאָח֖ד ָבָקֶ֛ר

ם: ִֵשְבָעִ֔הְֵּתִמיִמ֖םִֵיְהיָּּ֥וֵָלֶכַֽ
ְבֹזֶ֛אתֵָיֹבָּ֥אֵַאֲהֹר֖ןֵֵויקראֵפרקֵטזֵפסוקֵג:986ֵֵ

ֵ ְֵבַפֶ֧ר ְֵוַאִָּ֥ילֵֶאל־ַהֹקִֶ֑דש ְֵלַחָט֖את ֶבן־ָבָקֶ֛ר
ה:  ְלֹעָלַֽ

 בטורֵסדרֵההקרבה1ֵֵשורהֵֵראה987ֵ

 טבלתֵחמישהֵעשרֵהקרבנות
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ֵפרקֵדֵהלכהֵאֵהרמב"םֵהלכותֵעבודתֵיוםֵהכיפורים

ֵהוא:ֵ ֵכך ֵזה ֵשביום ֵהמעשים ֵכל סדר
ֵהדשן,ֵ ֵלתרומת ֵמפיסין ֵהלילה כחצות
אתֵהמזבח אתֵהמערכהֵומדשניֵן ֵומסדריֵן
כדרךֵשעושיןֵבכלֵיוםֵעלֵהסדרֵשביארנוֵ

ֵהתמיד ֵלשחיטת ֵשיגיעו ֵכשיגיעוֵעד ,
לשחוטֵאתֵהתמידֵפורסיןֵסדיןֵשלֵבוץֵ

וביןֵהעם,ֵולמהֵשלֵבוץֵכדיֵֵביןֵכהןֵגדול
ֵופושטֵ ֵבוץ, שיכירֵשעבודתֵהיוםֵבבגדי

מקדשֵוֵבגדיֵחולֵוטובלֵולובשֵבגדיֵזהב
ֵשניםֵ ֵרוב ֵבתמיד ֵושוחט ֵורגליו, ידיו
ומניחֵאחרֵלגמורֵהשחיטה,ֵומקבלֵהדםֵ
וזורקוֵעלֵהמזבחֵכמצותו,ֵואחרֵכךֵנכנסֵ
ֵומטיבֵ ֵשחר ֵשל ֵקטורת ֵומקטיר להיכל
ֵהתמידֵ ֵאיברי ֵומקטיר ֵהנרות, את
ֵוהנסכיםֵככלֵסדרֵהתמידֵשלֵ והחביתין
ֵמקריבֵ ֵהתמיד ֵואחר ֵשביארנו, ֵיום כל

ֵש ֵהכבשים ֵושבעת ֵהיום,ֵהפר ֵמוסף ל
ֵופושטֵבגדיֵ ֵורגליו ֵמקדשֵידיו ֵכך ואחר

ומקדשֵידיוֵֵזהב,ֵוטובלֵולובשֵבגדיֵלבן
ורגליו,ֵובאֵלוֵאצלֵפרו,ֵופרוֵהיהֵעומדֵ
ֵופניוֵ ֵלדרום ֵראשו ֵולמזבח ֵהאולם בין
למערבֵוהכהןֵעומדֵבמזרחֵופניוֵלמערב,ֵ
ֵומתודה,ֵ ֵראשֵהפר ֵעל ֵידיו ֵשתי וסומך

ֵהיהֵאומ ֵעויתיֵוכך ֵאנאֵהשםֵחטאתי ר
ֵאנאֵהשםֵכפרֵ פשעתיֵלפניךֵאניֵוביתי,
נאֵלחטאיםֵולעונותֵולפשעיםֵשחטאתיֵ
ֵוביתיֵ ֵאני ֵלפניך ֵושפשעתי ושעויתי
ככתובֵבתורתֵמשהֵעבדךֵלאמרֵכיֵביוםֵ
ֵמכלֵ ֵאתכם ֵלטהר ֵעליכם ֵיכפר הזה
מגרילֵ כֵך ואחֵר תטהרוֵ. הֵ' חטאתיכםֵלפנֵי
שלֵזהור וקושרֵלשוֵן השעיריםֵ, יתֵעלֵשנֵי

ֵביתֵ ֵכנגד ֵומעמידו ֵהמשתלח בראש
ֵובאֵ ֵביתֵשחיטתו, ֵולנשחטֵכנגד שלוחו
ֵעלֵ ֵידיו ֵשתי ֵוסומך ֵשנייה ֵפרו ֵאצל לו
ֵוכךֵהואֵאומרֵ ֵשני, ֵומתודהֵוידוי ראשו
ֵלפניךֵ ֵפשעתי ֵעויתי ֵחטאתי ֵהשם אנא
ֵאנאֵ ֵקדושיך, ֵעם ֵאהרן ֵובני ֵוביתי אני

השםֵכפרֵנאֵלחטאיםֵולעונותֵולפשעיםֵ
ֵושפ ֵושעויתי ֵאניֵשחטאתי ֵלפניך שעתי

ֵככתובֵ ֵקדושיך ֵעם ֵאהרן ֵובני וביתי
ואחרֵ ביוםֵהזהֵוגו'ֵ, בתורתֵמשהֵעבדךֵכֵי
כךֵשוחטֵאתֵהפרֵומקבלֵאתֵדמוֵונותנוֵ
ֵ)ומניחה(ֵ ֵיקרש ֵשלא ֵמנדנדו ֵשהוא למי

שלֵהיכלֵמבחוץ,ֵונוטלֵֵעלֵהרובדֵהרביעי
אתֵהמחתהֵוחותהֵבהֵאשֵמעלֵהמזבחֵ

ֵלמער ֵהסמוך ֵהמזבחֵמן ֵמעל ֵשנאמר ב,
ֵהרובדֵ ֵעל ֵומניחה ֵויורד ֵה', מלפני
שבעזרה,ֵומוציאיןֵלוֵאתֵהכףֵוכליֵמלאֵ
ֵממנהֵמלאֵ ֵוחופן ֵהדקה, קטרתֵדקהֵמן
ֵאלאֵ ֵגדושות ֵולא ֵמחוקות ֵלא חפניו
טפופותֵהגדולֵלפיֵגדלוֵוהקטןֵלפיֵקוטנוֵ
ֵשהולכהֵ ֵביארנו ֵכבר ֵהכף. ֵלתוך ונותן
ֵושארֵ ֵהקדשים ֵבדם ֵפוסלת בשמאל

ֵשיוליךֵהעבוד ֵהדין ֵמן ֵהיו ֵולפיכך ות,
ֵבימינו,ֵ ֵהקטורת ֵוכף ֵבשמאלו המחתה
אבלֵמפניֵכובדֵהמחתהֵועודֵשהיאֵחמה,ֵ
ֵהארון,ֵ ֵעד ֵבשמאלו ֵלסובלה ֵיכול אינו
לפיכךֵנוטלֵהמחתהֵבימינוֵוכףֵהקטורתֵ
ֵמגיעֵ ֵשהוא ֵעד ֵבהיכל ֵומהלך בשמאלו,
ֵפרופהֵ ֵהפרוכת ֵמצא ֵהקדשים, לקדש
ֵמג ֵשהוא ֵעד ֵהקדשים ֵלקדש יעֵנכנס

לארון,ֵהגיעֵלארוןֵנותןֵהמחתהֵביןֵשניֵ
ֵהיהֵ ֵארון ֵהיה ֵשלא ֵשני ֵובבית הבדים
מניחהֵעלֵאבןֵהשתייה,ֵואוחזֵשפתֵהכףֵ
ֵומערהֵ ֵבשיניו, ֵאו ֵאצבעותיו בראשי
הקטורתֵבגודלוֵלתוךֵחפניוֵעדֵשמחזירהֵ
ֵעבודהֵ ֵהיא ֵוזו ֵכשהיתה, ֵחפניו למלוא
וצוברֵאתֵהקטרתֵעלֵגביֵ קשהֵשבמקדשֵ,

לפניםֵבמחתה,ֵכדיֵשתהיהֵהגחליםֵבידוֵ
הקטורתֵקרובֵלארוןֵורחוקהֵמפניוֵשלאֵ
יכוה,ֵוממתיןֵשםֵעדֵשיתמלאֵהביתֵעשןֵ
והואֵמהלךֵאחורניתֵמעטֵמעטֵפניוֵ ויצאֵ,
ֵמןֵ ֵשיצא ֵעד ֵלהיכל ֵואחוריו לקדש
הפרוכת,ֵומתפללֵשםֵבהיכלֵאחרֵשיצאֵ
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תפלהֵקצרהֵשלאֵלהבעיתֵאתֵהעםֵשמאֵ
ֵ ֵהיהֵמתפלל, ֵוכך ֵמתֵבהיכל, יהיֵיאמרו

רצוןֵמלפניךֵה'ֵאלהינוֵשאםֵתהיהֵשנהֵ
ֵשבטֵ ֵיסור ֵולא ֵגשומה, ֵשחונהֵתהיה זו
ֵביתֵישראלֵ ֵעמך ֵיהיו ֵולא מביתֵיהודה,
ֵתפלתֵ ֵואלֵתכנסֵלפניך ֵלפרנסה, צריכין

ֵעובריֵדרכים.

ֵפרקֵדֵהלכהֵב

בשעתֵהקטרתֵהקטורתֵבקדשֵהקדשים,ֵ
ֵואינןֵ ֵבלבד ֵההיכל ֵמן ֵפורשים ֵהעם כל

ֵ ֵהאולם ֵמבין ֵשאיןֵפורשים ולמזבח,
פורשיםֵמביןֵהאולםֵולמזבחֵאלאֵבשעתֵ
הקטרהֵבהיכלֵבכלֵיוםֵובשעתֵמתןֵדמיםֵ
ֵתמידין,ֵ ֵבהלכות ֵשביארנו ֵכמו בהיכל
ואחרֵכךֵנוטלֵדםֵהפרֵמזהֵשהואֵמנדנדו,ֵ
ונכנסֵבוֵלקדשֵהקדשיםֵומזהֵממנוֵשםֵ
ויוצאֵומניחוֵ הארוןֵ, בדֵי שמונהֵהזיותֵביֵן

ֵואחר ֵהזהבֵשהיהֵשם, כךֵֵבהיכלֵעלֵכן
יוצאֵמןֵההיכלֵושוחטֵאתֵהשעירֵומקבלֵ
ֵומזהֵ ֵלקדשֵהקדשים, ֵונכנסֵבו אתֵדמו
ֵהארון,ֵ ֵבדי ֵבין ֵהזיות ֵשמונה ֵשם ממנו
ֵשבהיכל,ֵ ֵהזהבֵשני ֵכן ֵעל ויוצאֵומניחו
ֵומזהֵ ֵהכן ֵמעל ֵהפר ֵדם ֵנוטל ֵכך ואחר
ֵשמונהֵ ֵהארון ֵכנגד ֵהפרוכת ֵעל ממנו
ֵהשעירֵ ֵדם ֵונוטל ֵהפר ֵדם ֵומניח הזיות

עֵל שמונהֵומזהֵממנֵו הארוֵן הפרוכתֵכנגֵד
הזיות,ֵואחרֵכךֵמערהֵדםֵהפרֵלתוךֵדםֵ
השעירֵומחזירֵהכלֵלמזרקֵשהיהֵבוֵדםֵ
הפרֵכדיֵשיתערבוֵיפהֵיפה,ֵועומדֵלפניםֵ

ֵהמזבח ֵבין ֵהזהב ,ֵוהמנורהֵממזבח
ומתחילֵלהזותֵמדםֵהתערובתֵעלֵקרנותֵ
לֵמזבחֵהזהב,ֵוהואֵמסבבֵוהולךֵומזהֵע

ֵמזרחיתֵ ֵמקרן ֵומתחיל ֵמבחוץ, הקרנות
ֵלמערביתֵ ֵמערבית, ֵלצפונית צפונית,
דרומית,ֵלדרומיתֵמזרחית,ֵועלֵכולןֵהואֵ
ֵהאחרונהֵ ֵמן ֵחוץ ֵלמעלן, ֵמלמטן נותן
שהיתהֵלפניוֵשהואֵנותןֵמלמעלןֵלמטן,ֵ
ֵוחותהֵהגחליםֵ ֵכליו, ֵשלאֵיתלכלכו כדי

ֵעדֵ ֵוהילך ֵהילך ֵהזהב ֵשבמזבח והאפר
ֵ ֵומזה ֵזהבו, ֵעלֵשמגלה ֵהתערובת מדם

טהרוֵשלֵמזבחֵשבעֵפעמיםֵבצדֵהדרוםֵ
ֵויוצאֵ ֵקרנותיו, ֵמתנות ֵששלמו במקום
ֵשלֵ ֵמערבי ֵיסוד ֵעל ֵהדם ֵשירי ושופך
ֵשעירֵ ֵאצל ֵבא ֵכך ֵואחר ֵהחיצון. מזבח
ֵראשוֵ ֵעל ֵידיו ֵשתי ֵוסומך המשתלח
ומתודה,ֵוכךֵהואֵאומרֵאנאֵהשםֵחטאוֵ
ֵאנאֵ ֵביתֵישראל, ֵעמך ֵלפניך ֵופשעו עוו

לחטאיםֵולעונותֵולפשעיםֵהשםֵכפרֵנאֵ
ֵביתֵ ֵעמך ֵלפניך ֵושפשעו ֵושעוו שחטאו
ישראלֵככתובֵבתורתֵמשהֵעבדךֵכיֵביוםֵ
הזהֵיכפרֵעליכםֵוגו',ֵואחרֵכךֵמשלחֵאתֵ
השעירֵלמדבר,ֵומוציאֵאימוריֵפרֵושעירֵ
שהכניסֵדמןֵלפניםֵונותנןֵבכלי,ֵומשלחֵ
השארֵלביתֵהדשןֵלשריפה,ֵויוצאֵלעזרתֵ

ֵשי ֵאחר ֵשם ֵוקורא ֵהשעירֵהנשים גיע
ֵלמדבר,ֵואחרֵכךֵמקדשֵופושטֵבגדיֵלבן

זהב ולובשֵבגדֵי ורגליו,ֵֵוטובֵל ומקדשֵידיֵו
ועושהֵהשעירֵהנעשהֵבחוץ,ֵשהואֵמכללֵ
ֵואילֵ ֵאילו ֵומקריב ֵהיום ֵמוסף קרבנות
העםֵשנאמרֵויצאֵועשהֵאתֵעולתוֵואתֵ
ֵפרֵ ֵשל ֵהאימורין ֵומקטיר ֵהעם, עולת

ֵביןֵושעי ֵשל ֵתמיד ֵומקריב ֵהנשרפין, ר
ֵורגליוֵ ֵידיו ֵמקדש ֵכך ֵואחר הערבים,
ֵלבןֵ ֵולובשֵבגדי ֵזהבֵוטובל ופושטֵבגדי
ומקדשֵונכנסֵלקדשֵהקדשיםֵומוציאֵאתֵ
הכףֵואתֵהמחתה,ֵואחרֵכךֵמקדשֵופושטֵ
בגדיֵלבןֵוטובלֵולובשֵבגדיֵזהבֵומקדשֵ
ומקטירֵקטרתֵשלֵביןֵהערביםֵומטיבֵאתֵ

ֵהערבי ֵבין ֵשל ֵהימים,ֵהנרות ֵכשאר ם
ֵופושטֵבגדיֵ ֵורגליו ֵמקדשֵידיו ֵכך ואחר
ֵוכלֵ ֵויוצאֵלביתו ֵעצמו זהבֵולובשֵבגדי
העםֵמלויןֵאותוֵעדֵביתו,ֵויוםֵטובֵהיהֵ

 עושהֵעלֵשיצאֵבשלוםֵמןֵהקדש.
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 פחֵ-יֹוםֵַהִכפּוִרים,ֵדפיםֵעגֵֵ-שמיניֵפרקֵֵֵ
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 פרק שמיני 

ים ּפּורִּ  יֹום ַהכִּ
 ֵפחֵ-עגֵדפיםֵ

 
 
 

שבעתֵהפרקיםֵהקודמיםֵעסקוֵבשבעתֵהימיםֵ
שלפניֵיוםֵהכיפורים,ֵבלילֵיוםֵהכיפוריםֵ

 .ובסדרֵעבודתֵיוםֵהכיפורים
 

ֵ-ֵהשמיניֵוהאחרוןֵבמסכתֵיומאֵ-פרקֵזהֵ
עוסקֵברובוֵהגדולֵבדיניֵיוםֵהכיפוריםֵ

 שנצטווינוֵבהם
 )ראהֵתוספותֵבמקום(.ֵ

ֵ 
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ֵ

ֵמשנה:
ֵ ֵַהִכפּוִרים ֵַהַסְנָדלֵיֹום ֵּוִבְנִעיַלת ֵּוְבִסיָכה ֵּוִבְרִחיָצה ֵּוִבְשִתָיה ֵַבֲאִכיָלה ָאסּור

ֵּוְבַתְשִמישֵַהִמָטה.ֵ
ְֵוַהֶמֶלְךְֵוַהַכָלהִֵיְרֲחצּוֵֶאתְֵפנ יֶהם,

יֵַרִביֱֵאִליֶעֶזר,ֵַוֲחָכִמיםֵאֹוְסִרין.ְֵֵוֶהָחָיה ִֵתְנֹעלֵֶאתֵַהַסְנָדל,ִֵדְבר 
לְֵככֹוֶתֶבתֵַהַגָסה,ֵָכמֹוָהֵּוְכַגְרִעיָנָתּה,ְֵוַהשֹוֶתהְֵמֹלאֵֻלְגָמיו,ֵַחָיב.ֵ ֵָהאֹוכ 

ֵ ֵַהַמְשִקין ֵָכל ִֵלְככֹוֶתֶבת. ִֵמְצָטְרִפין ָכִלין ֵָהאֳּ לֵָכל ֵָהאֹוכ  ֵֻלְגָמיו. ִֵלְמֹלא ִמְצָטְרִפין
יןִֵמְצָטְרִפין. ְֵושֹוֶתה,ֵא 

ֵהֵַ' ֵֵכיפוריםיֹום המשנהֵֵ–ֵ'ב...ָאסּור
ֵ'אסו ֵבמילה ֵלומרֵֵר'נקטה כדי

בפחותֵ שאכילהֵושתיהֵאסוריםֵאפילֵו
אוכלֵמוצקֵלמהשיעורֵהמחייבֵעונש:ֵ

ֵ ֵעונשֵהשיעור 'ככותבתֵֵהואהמחייב
ֵעםֵהגלעין(ה ֵהתמר ֵ)כנפחֵפרי ֵגסה'
ֵֵלנוזלו ֵעונש ֵהמחייב הואֵהשיעור

כמותֵהממלאֵשהיא988ֵֵכמלואֵלוגמיו

ֵם.פהֵבמי

ֵדףֵעדֵעמודֵא

ֵמדועֵ ֵהגמרא, ֵשאלת נקטהֵֵעל
ֵ'אסו מילהֵשאינהֵֵ-ֵר'המשנהֵבלשון

עלֵמיֵשאינוֵֵמביעהֵאתֵעונשֵהכרת
ֵ ֵמפורשתֵֵ-מתענה ֵברייתא מובאת

ֵש ֵאסור'-האומרת התכוונוֵֵ'כשאמרו
שמחמשתֵהעינוייםֵרקֵהאוכלֵושותהֵ

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ֵארבע988ֵֵֵ ֵמביאה ֵא ֵעמוד ֵפ ֵבדף הגמרא
ֵלמסקנהֵזוהיֵ ֵ'מלואֵלוגמיו'. דעותֵמהו
ֵאדםֵהנקבעתֵלפיֵ ֵכל מידהֵאישיתֵשל

להכילֵצדֵאחדֵשלֵפיו.ֵכמותֵמהֵשיכולֵ
זוֵהיאֵשיעורֵהשתיהֵהמחייבֵעונשֵביוםֵ
הכיפורים:ֵבמזידֵחייבֵכרתֵובשוגגֵחייבֵ
חטאת.ֵכלֵהמשקיםֵמצטרפיםֵזהֵעםֵזהֵ

ֵ.למלואֵלוגמיוֵביוםֵהכיפורים

ֵלשארֵ ֵהתכוונו ֵולא ֵבכרת נענש
ֵ ֵשהמילה ֵכך אכןֵֵ'אסור'העינויים.

ֵהמוזכריםֵ ֵהעינויים ֵלשאר משמשת
ֵֵ.שאיןֵבהםֵעונשֵכרת

ֵדףֵעדֵעמודֵב

989ֵהמופיעהֵבאותוֵפסוקֵסמיכותמֵ

ֵ ֵומצושל ֵביום ֵהעינוי ֵת ֵ-הכיפורים
יֶכִׁ֗ם-ְּתַענַּ֣וֵֶאת' ת  והאיסורֵלעשותֵ,ֵַנְפֹשַֽ

ֵמלאכה ֵֹלַ֣אֵַתֲעשִּ֔ו-ְוָכל'ֵ-ֵבו ,ֵ'ְמָלאָכה֙
ֵשניֵדברים:לומדיםֵ

ֵל .1 ֵדומה ֵלהיות ֵצריך 'לאֵ-העינוי
היינו,ֵשאיןֵליזוםֵד,ֵתעשוֵמלאכה'

ֵ ֵגופניעינוי ,ֵ ֵבחמהֵ'למשל: ישב
ֵ ֵבצינה]בשמש[ כדיֵֵ]בקור[ֵאו

ֵ.990ֵ'שיצטער

ָלִ֑םֵַבֹחֶַ֣דשֵַהְְ֠שִביִעיֵ'ְוָהְיָתָּ֥הֵָלֶכ֖םְֵלֻחַקַ֣תֵעו989ֵֵֹ
ֵֶאת ְֵּתַענַּ֣ו ֵַלֹחֶּ֜דש ָעשַֹ֨ור ְֵוָכל-ֶבַֽ יֶכִׁ֗ם ת  -ַנְפֹשַֽ

ֵַהָגָּ֥רֵ ֖ר ְֵוַהג  ֶאְזָרִ֔ח ֵָהַֽ ֵַתֲעשִּ֔ו ֵֹלַ֣א ְמָלאָכה֙
ם:'ֵ)ויקראֵפרקֵטזֵפסוקֵכט(  ְבתֹוְכֶכַֽ

לֵ'לֵשיכוזצוקֵוכןֵפסקֵמרןֵעובדיהֵיוסף990ֵ
ֵכדורֵ ֵליטול ֵהכיפורים, ֵיום ֵלפני אדם,

ֵהצום ֵעל ֵשלאֵהמקל ֵמכאן ֵ'...למדנו :
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ֵלומדים .2 :ֵ ֵמרק ֵאחד חמשתֵכל
ֵבמשנה ֵששנינו נקראֵֵהעינויים

 .ולאֵשוםֵפעולהֵאחרת'עינוי'ֵ
 

ֵהכרת ֵהאוכלֵעונש ֵעל ֵרק ֵלא ֵחל
אלאֵֵכיפוריםהמאכליםֵכשריםֵביוםֵ

ֵהאסוריםֵ ֵמאכלים ֵהאוכל ֵעל גם
ֵ ֵעלֵֵכגוןבאכילה ֵוגם ֵונבילה טבל
ֵ ֵשוניםקדשהאוכל ֵלוֵ ים המותרים

ֵבשארֵימותֵהשנה.
ֵ

מהםֵהגמראֵמביאהֵלימודיםֵשוניםֵֵ
ֵביוםֵ ֵש'עינוי' ֵבבירור מסיקים

ֵמאכילהֵֵכיפוריםה ֵההימנעות הוא
ֵ.ֵושתיה

ֵ

היהֵעינויֵלבניֵבמדברֵֵַהָמןבאכילתֵֵ
גםֵמשוםֵשהואֵלאֵהיהֵזמיןֵֵישראל

ֵ ֵוגם ֵהיום ֵלמחרת ֵשלאֵאלא משום
ֵ ֵמאכילתו ֵהימיםֵבשֵבגללשבעו כל

ֵהאמוראֵ ֵזהה. ֵשמראהו ֵאוכל אכלו
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ציותהֵהתורהֵלענותֵנפשוֵבפועלֵובקוםֵ
ועשה,ֵאלאֵרקֵשלאֵיאכלֵוכןֵלאֵיתענגֵ
ֵיותר,ֵ ֵולא ֵהאחרים, ֵעינויים ֵחמשה ע'י
ֵאמצעיםֵ ֵלעשות ֵשיכול ֵמשמע וממילא

,ֵולֵמהתעניתבערבֵיוהכ'פ,ֵכדיֵשלאֵיסב
הןֵע'יֵאכילהֵושתיה,ֵוהןֵע'יֵשיטולֵכדורֵ
ֵראיתיֵ ֵוכן ֵהתענית. ֵצער ֵממנו למנוע
ֵנח(ֵשכתב,ֵ בשו'תֵחלקתֵיעקבֵח'בֵ)סי'
ֵבכדיֵ ֵיוהכ'פ, ֵבערב ֵכדור ֵבליעת אודות

,ֵלדעתיֵפשיטאֵלהשקיטֵרעבונוֵביוהכ'פ
ֵשאוכלֵ ֵלמי ֵממש ֵדומה ֵשזה דמותר,
ֵעודֵ ֵלאכול ֵורוצה ֵיוהכ'פ, ֵבערב ושבע
ֵבאופןֵ ֵהחמה, ֵלשקיעת ֵסמוך מאכל
ֵישההֵ ֵוממילא ֵמרובה, ֵאכילה שתהיה
ֵשאסורֵ ֵנאמר ֵוכי ...ֵ ֵיותר, עיכולֵהמזון
ֵמאכליםֵ ֵהכיפורים ֵיום ֵבערב לאכול
ֵמשוםֵ ֵואם ֵמהר? ֵמתעכלים שאינם

ֵבעיוהכ ֵהכדור ֵזאתֵשבולע ֵעושה 'פ
ֵמהֵ ֵביוהכ'פ, ֵהרעב ֵיסבול ֵשלא בכוונה

ֵרב ֵזוֵֵהעיוור ֵעובדה ֵמחזק יוסף

שאוכליןֵואין991ֵֵרמזֵלסומין'באומרו:ֵ

ֵ.'992שבעין

 דףֵעהֵעמודֵא

כולוֵֵכלֵהנותןֵעינוֵבכוסוֵכלֵהעולם
ֵכמישו ֵעליו ֵהשותהֵֵ–ֵ'רדומה אדם

לשוכרהֵמאבדֵאתֵכושרֵהשיפוטֵעדֵ
ֵהמותרֵ ֵבגבולות ֵעוד ֵמבחין שאינו

ֵוהאסור.
ֵ

ֵ ֵאסי ֵורבי ֵאמי שאפשרֵֵמלמדיםרבי
ְדָאָגהֵֵכתובֵבספרֵמשליאתֵהֵלדרוש

ֵבשלושהֵאופנים:ֵ'993ִאישֵַיְשֶחָנה-ְבֶלב

ניתֵןֵימ'שי-בֵכתובהֵ'ַיְשֶחָנהֵ'המילהֵ .א
שעלֵֵולכןֵישֵלפרשהֵכהנמכהֵומכאן

ֵהדאגהֵ ֵאת ֵולמעט ֵלהנמיך האדם

אךֵאםֵנקרא994ֵשבלבו ןֵ'בשיֵ'ישחנה'ֵ.

ֵסמ ֵכאות ֵ)המבוטאת ך(,ֵ'שמאלית

ֵהרבהֵ ֵולשתות ֵלאכול ֵמצוה ֵהרי בכך?
!ֵבעיוהכ'פֵכדיֵשיוכלֵלהתענותֵביוהכ'פ

הילכךֵישֵ וכמוֵשפירשֵרש'יֵ)יומאֵפאֵב(ֵ.
.ֵוגםֵלהתירֵבשופיֵלחולהֵשאיןֵבוֵסכנה

ֵיתבררֵ ֵאם ֵבדבר ֵאיסור ֵאין לבריא
ֵבליֵ ֵהכשרות ֵבתכלית ֵנעשה שהכדור

 חששֵתערובתֵאיסור'.
ֵהיא991ֵֵֵ ֵהאנשים ֵאצל ֵהאוכל ֵזמינות אי

ֵהאוכלֵ ֵאת ֵרואים ֵשאינם כעיוורים
ֵ.שלפניהם

ראהֵברש'יֵכתובותֵדףֵקוֵעמודֵאֵשרב992ֵֵ
ֵבדורֵ ֵבבל ֵאמוראי ֵמגדולי ֵשהיה יוסף
ֵאביי ֵשל ֵורבם ֵרבה ֵשל ֵחבר ֵהשלישי,

ֵ.פירנסֵארבעֵמאותֵתלמידייםֵ-ֵורבא
'ְדָאָגהְֵבֶלב993ֵ ְוָדָברִֵֵאישֵַיְשֶחָנה-כלֵהפסוקֵ:

ָנה'ֵ)משליֵפרקֵיבֵפסוקֵכה(.  טֹובְֵיַשְמֶחַֽ
ְֵשִחי994ֵ  ְך ְֵלַנְפש  ֵָאְמרּו ֵ'...ֲאֶשר ֵנאמר וכן

 .ְוַנֲעֹבָרה'ֵ)ישעיהוֵנאֵכג(
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ֵבשתיֵ ֵהפסוק ֵעצת ֵאת ֵליישם נוכל
ֵדרכים:ֵ

ֵמדעתוישי' .ב ֵאתֵ'חנה ֵיסיח ֵכלומר ,
ֵֵ,הדאגהֵמדעתו

ֵלאחר' .ג ֵ'יםישיחנה ֵשמשמעו ַחֵ, ְישֹוח 
 .עליהֵעםֵאחרים

 
ֵכמדת ֵשלא ֵוראה ֵברוךֵֵבוא הקדוש

ֵודם,ֵ ֵמדתֵבשר ֵודם. הואֵמדתֵבשר
ֵ ֵחבירו ֵאת ֵלחייו.ֵֵ-מקניט ֵעמו יורד

ֵקללֵ ֵכן, ֵהואֵאינו ֵהקדושֵברוך אבל
ֵעמו,ֵֵ-אתֵהנחשֵ עולהֵלגגֵמזונותיו

למטהֵ עמוֵ-יורֵד את995ֵמזונותיֵו קלֵל .ֵ

ֵ ֵושותהֵֵ-כנען ֵאוכל, אוכלֵמהֵשרבו

ֵ-.ֵקללֵאתֵהאשה996ֵמהֵשרבוֵשותה
ֵקללֵא ֵאחריה, ֵ-תֵהאדמהֵהכלֵרצין

ֵ.ֵ'הכלֵניזוניןֵהימנה
ֵ

ֵהמןֵ ֵעל ֵמדרשים ֵמובאים ֵזה ֵבדף
ֵעלֵשירדֵלישראלֵבמדבר ֵעלֵטעמו, :

ֵבעיותֵ ֵכפותר ֵתיפקודו ֵעל מראהו,

ֵעל997ֵ משפטיות ֵממונות, ֵדיני ֵעל ,
עולהֵעבורֵ שנאסףֵונאכלֵבדרגתֵקושֵי

 .998והרשעיםֵועודהצדיקיםֵהבינונייםֵ
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ֵהנחש995ֵֵ ֵשל ֵימיוֵֵעונשו ֵכל ֵלאכול היה
 ועפרֵהלואֵנמצאֵבכלֵמקום.ֵ–עפרֵ

ֵבמצוות996ֵ ֵחייב ֵנימול, ֵנטבל, ֵכנעני ֵעבד
 וכלֵמזונותיוֵכמזונותֵאדונו.ֵכאשה

אומרתֵהגמרא:ֵ'שניםֵשבאוֵלפניֵמשה997ֵֵ
ֵאומר:ֵ ֵוזה ֵגנבת, ֵעבדי ֵאומר: ֵזה לדין
אתהֵמכרתוֵלי.ֵאמרֵלהםֵמשה:ֵלבוקרֵ
ֵ]המן ֵעומרו ֵנמצא ֵאם ֵלמחר [ֵמשפט!

ֵ ֵהראשון ֵ]אדונו[ בידועֵשזהֵֵ-בביתֵרבו
ֵהשניֵ ֵרבו ֵבבית ֵעומרו ֵנמצא ֵאם גנבו,
אישֵואשהֵשבאוֵ וכֵן לוֵ. בידועֵשזהֵמכרֵו
היאֵסרחהֵעלי,ֵ זהֵאומרֵ: משהֵלדיןֵ. לפנֵי
ֵאמרֵלהםֵ ֵהואֵסרחֵעלי. והיאֵאומרת:

ֵדףֵעהֵעמודֵב

להֵהיוֵיבתחֵאחאֵברֵיעקב:ֵאמרֵרב'ֵ
ֵשמנקרין ֵכתרנגולים ֵדומין ֵישראל
ֵבאשפה,ֵעדֵשבאֵמשהֵוקבעֵלהםֵזמן

ֵ.'999סעודה
ֵ

ֵֵ ֵלאחר שלאֵֵ-ֵהתלונןשהאספסוף
נתןֵה'ֵלעםֵֵ-ֵבצדקֵודרשֵלאכולֵבשר

ֵ ֵזאתֵאך1000ֵֵ ַהְּׂשָלואת ֵעם גםֵֵיחד

ֵמיד,ֵ ֵהבינונייםֵשבהםֵמתו הענישם:
עדֵמותםֵכעבורֵחודשֵ והרשעיםֵסבלֵו

צדיקיםֵלאֵהיו,ֵשהריֵלאֵהיהֵֵ-ימיםֵ
ֵצדקֵבתלונה.

ֵ

ֵבאספסוףֵלאֵלקחוֵחלקשצדיקיםֵהֵ
ילוֵ,ֵואורוגעֵשלווהבֵוַהְּׂשלֵָאכלוֵאתֵ

ֵ ֵשהם ֵכסילוין, ֵאכלוהו מיןֵהרשעים
ֵקוצים.

ֵ

רבֵיהודה,ֵרבֵמסופרֵעלֵהאמוראיםֵֵ
.ֵחסדאֵורבאֵשזכוֵבשליוֵמןֵהשמים

ֵֵרבא ֵבזכות ֵבשליו חסדא,ֵֵרבזכה
לאֵזכהֵיותרֵֵרבאוכשנפטרֵרבֵחסדאֵ

ֵבשליו.ֵ
ֵ

ֵנמצאֵ ֵאם ֵלמחר, ֵמשפט. ֵלבקר משה:
בידועֵשהיאֵסרחהֵֵ-עומרהֵבביתֵבעלהֵ

ֵנמצאֵע בידועֵֵ-ומרהֵבביתֵאביהֵעליו,
 שהואֵסרחֵעליה'ֵ

ֵבגמרא998ֵֵֵ ֵכתובות ֵהדרשות מרבית
 בעברית.

ֵ'בבקר999ֵֵֵ ֵנקבעו ֵהסעודה ֵזמני רש״י:
ֵובערב'.

(ֵהואֵעוףֵקטןֵאותוֵזימןֵהשליוֵ)ַהְּׂשָלו1000ֵ
ה'ֵכמזוןֵלבניֵישראלֵבדרכםֵבמדברֵאלֵ

 לארץֵישראל.
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עקיבאשכֵ ישמעאלֵשרבֵי לרבֵי ֵאמרֵו
ֵָאַַ֣כלֵ ֵַאִַ֭ביִרים ֵֶלֶַ֣חם ֵהמילים ֵעל דרש

ֵהשרת1001ִֵֵֵאִ֑יש ֵשמלאכי ֵלחם שזהו
:ֵאוכליןֵאותוֵאמרֵלהםֵרביֵישמעאל

ֵעקיבאֵֵ' ֵלעקיבא: ֵלו ֵואמרו צאו
לחם?ֵֵטעית! השרתֵאוכליֵן מלאכֵי וכֵי

והלאֵכברֵנאמרֵֶלֵֶ֚חםֵֹלַ֣אֵָאַכְִ֔לִּתיֵּוַמִ֖יםֵ

יִתי ֵָשִתַֽ ֵמקיים1002ֵֵֵֹלָּ֥א ֵאני ֵמה אלא

ֵ ֵבמאתיםֵֵ-ַאִַ֭ביִרים ֵשנבלע לחם

ֵ.1003ֵוארבעיםֵושמונהֵאברים

ֵדףֵעוֵעמודֵא

מןֵשירדֵ':ֵכשרביֵאלעזרֵהמודעיֵאמר
ֵלישר ֵהיהֵגבוהֵששיםֵאמהלהן ֵ,'אל

ֵטרפון ֵרבי ֵלו ֵמתיֵ'ֵ,אמר ֵעד מודעי!
בֵאתהֵ ֵ.ֵ?דבריםֵומביאֵעלינוְמַגב 

ֵ

בןֵֵרביבשלושֵדרשותֵמסבירֵֵ שמעוֵן
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ֵַאִַ֭ביִרי1001ֵֵ ֵ'ֶלֶַ֣חם ֵבמלואו: ֵָאַַ֣כלֵהפסוק ם
ֵ)תהיליםֵ ַבע' ֵָלֹשַֽ ֵָלֶהַ֣ם ֵָשַל֖ח יָדָ֬ה ֵצ  ִאִ֑יש

 פרקֵעחֵפסוקֵכה(.
ֲאָבִנים1002ֵֵֵֵ֚ ֵָהַֽ ֵלּוֹחָּ֤ת ֵָלַקַּ֜חת ֵָהָהִָׁ֗רה ַבֲעֹלִתַ֣י

ַ֣בֵ ש  ֵָוא  ִֵעָמֶכִ֑ם לּוֹחַ֣תֵַהְבִרִ֔יתֲֵאֶשר־ָכַרָּ֥תֵה'
ְוַאְרָבִעַ֣יםֵַלְִ֔יָלהֵֶלֵֶ֚חםֵֹלַ֣אֵ ָבָהִׁ֗רֵַאְרָבִעָּ֥יםֵיֹוםֵֵ֚

ֵ)דבריםֵפרקֵטֵָאַכְִ֔לִּתֵ יִתי ֵּוַמִ֖יםֵֹלָּ֥אֵָשִתַֽ י
ֵפסוקֵט(.ֵ

זוהיֵדרשהֵעלֵהמילהֵַאִַ֭ביִריםֵהדומה1003ֵֵ
ֵלמילהֵאיברים.

איסור1004ֵֵ ישֵדעותֵשרקֵאכילהֵושתייהֵהֵן
מהתורה,ֵמשוםֵשהםֵבדרגתֵלאוֵהכתובֵ
ֵתרי״גֵ ֵבמנין ֵהנמנה ֵבמפורש בתורה
ֵואילוֵשארֵארבעתֵהעינויםֵהםֵ מצוות,

ֵואינם ֵדרבנן ֵכמצוותֵֵאיסור מוגדרים
עשה,ֵוישֵאומריםֵשכלֵחמשתֵהעינוייםֵ
ֵשותהֵביוםֵ הםֵמהתורהֵרקֵהאוכלֵאו
ֵוחטאתֵ ֵבמזיד ֵכרת ֵעונשו הכיפורים
ֵהאיסוריםֵ ֵארבעת ֵבשאר ֵאבל בשוגג
ֵהרמב'ם ֵמרדות. ֵמכת ֵרק ֵהוא ֵעונשו

ירדֵמדיֵיוםֵֵלתלמידיוֵמדועֵהמןֵיוחי
ֵ:לכלֵהשנהביומו,ֵולאֵבבתֵאחתֵ

ולאֵרקֵפעםֵֵ-כלֵיוםֵבכדיֵש .א
ֵ ֵלאביהםֵֵ-בשנה ֵלבם יכוונו

ֵשבשמיםֵויתפללוֵלירידתֵהמן
ֵגםֵלמחר.

ֵ.חםכדיֵשיכלוהוֵכשעודנוֵ .ב
ֵלאחסנוֵ .ג ֵיצטרכו ֵשלא כדי

 .ולשאתוֵבדרך
ֵ
לכךֵֵרמזֵבתורהֵשישחסדאֵאומרֵֵרב

ֵישֵחמישהֵעינוייםֵכיפוריםשביוםֵה

מצוויםֵביוםֵֵעליהם 1004ֵכיפוריםהאנֵו

פסוקיםֵמהתורהֵחמישהֵבהרמזֵהואֵ
ֵ-ֵכיפוריםהיוםֵעינויֵהנפשֵבשעניינםֵ

ֵעינוי ֵכל ֵכנגד ֵהםֵ-1005ֵֵ פסוק ֵואלו

ֵ:1006הפסוקים

ְקָרא־ .א ִֵמַֽ ֵַהֶזִׁ֗ה ֵַהְשִביִעּ֜י ֵַלֹחֶַ֨דש ּוֶבָעשֹור֩
יֶכִ֑םֵ ִֵיְהֶיַ֣הֵָלֶכִ֔םְֵוִעִניֶת֖םֵֶאת־ַנְפֹשת  ֹקֶ֙דש֙

ֵהֵ ֵהלכה ֵא ֵפרק ֵעשור בהלכותֵשביתת
אלאֵֵפוסק:ֵ'...ואיןֵחייביןֵכרתֵאוֵקרבן

ֵאבלֵאםֵרחץֵ עלֵאכילהֵושתייהֵבלבד,
ַמִכיןֵאותוֵמכתֵֵ-ֵאוֵסךֵאוֵנעלֵאוֵָבַעל

ֵהלקאהֵ ֵהיא ֵמרדות' ֵ)'מכת מרדות'
ֵמיֵ ֵאת ֵלהעניש ֵכדי ֵתיקנו שחכמים

 שמורדֵועוברֵעלֵדבריהם(.
ֵענוייןֵֵרב1005ֵֵ ֵחמשה ֵ'כנגד ֵאומר: חסדא

ֵבדבריֵ ֵבפסוקיםֵאלהֵאו ֵואין שבתורה'
ֵ-חסדאֵהסברֵאוֵלימודֵמהיֵמהותוֵרבֵ

 שלֵכלֵעינויֵועינוי.ֵֵ-טיבוֵואופיוֵ
בארבעתֵהפסוקיםֵהראשוניםֵהביטוי1006ֵֵ

ֵֶאת ְֵוִעִניֶת֖ם ֵובפסוקֵ-הוא יֶכִ֑ם ַנְפֹשת 
הואְֵּתַענַּ֣וֵֶאת הביטוֵי יֶכִׁ֗ם.ֵ-החמישֵי ת  ַנְפֹשַֽ

ֵהפסוקיםֵ ֵחמשת ֵאת ֵמביאה הגמרא
בסדרֵהפוךֵלסדרֵכתיבתםֵבתורה.ֵראהֵ

ֵנוספתֵבתו ספותֵשאומריםֵשישֵגירסא
ֵוראהֵשםֵ שונהֵמהסדרֵהמובאֵבגמרא,

 בהרחבה.
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ּו:ֵ)במדברֵפרקֵכטֵ ָכל־ְמָלאָכ֖הֵֹלָּ֥אֵַתֲעשַֽ
ֵפסוקֵז(.

ֵ
ֵיֶֹ֧וםֵ .ב ֵַהֶזּ֜ה ֵַהְשִביִעַ֨י ֵַלֹחֶדש֩ ֵֶבָעשַֹ֣ור ַאְֶ֡ך

ְקָרא ִֵמַֽ ֵהִּׁ֗וא ֵָלֶכִ֔םֵֹק֙דֵֶ-ַהִכֻפִרַ֣ים ִֵיְהֶיַ֣ה ש֙
יֶכִ֑םְֵוִהְקַרְבֶּתָּ֥םִֵאֶש֖הֵ-ְוִעִניֶת֖םֵֶאת ַנְפֹשת 

ֵ)ויקראֵפרקֵכגֵפסוקֵכז(.ֵה'לֵַ
ֵ
ֵֶאת .ג ְֵוִעִניֶת֖ם ֵָלֶכִ֔ם ֵהּוא֙ ֵַשָבתָֹּ֥ון -ַשַבַ֨ת

ֶעֶַ֣רבֵ יֶכִ֑םְֵבִתְשָעָּ֤הֵַלֹחֶ֙דשֵָ֙בֶעִֶ֔רבֵמ  ַנְפֹשת 
םֵ)-ַעד ויקראֵפרקֵֶעִֶ֔רבִֵּתְשְבתּ֖וֵַשַבְּתֶכַֽ

ֵכגֵפסוקֵלב(.
ֵ
ֵֶאת .ד ְֵוִעִניֶת֖ם ֵָלֶכִ֔ם ִֵהיא֙ ֵַשָבתָֹּ֥ון -ַשַבַ֨ת

םֵ)ויקראֵפרקֵטזֵ יֶכִ֑םֵֻחַק֖תֵעֹוָלַֽ ַנְפֹשת 
ֵפסוקֵלו(.

ֵ
ֵַבֹחֶַ֣דשֵ .ה ֵעֹוָלִ֑ם ְֵלֻחַקַ֣ת ֵָלֶכ֖ם ְוָהְיָתָּ֥ה

ֵֶאת ְֵּתַענַּ֣ו ֵַלֹחֶּ֜דש ָעשַֹ֨ור ֵֶבַֽ -ַהְְ֠שִביִעי
ְֵוָכל יֶכִׁ֗ם ת  ֵַתֲעשִּ֔וְֵמלֵָ-ַנְפֹשַֽ ֵֹלַ֣א אָכה֙

ם ֖רֵַהָגָּ֥רְֵבתֹוְכֶכַֽ ֶאְזָרִ֔חְֵוַהג  )ויקראֵפרקֵֵָהַֽ
 טזֵפסוקֵכט(.

 
ֵבמשנהֵֵ ֵהמנויים ֵהאיסורים מספר

ֵ ֵמלמדתֵשישההוא ֵהגמרא ֵאך ,
ֵאיןֵ ֵולכן ֵאכילה ֵבכלל ֵהיא ששתייה

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ֵלקיש1007ֵֵ ֵריש ֵפסוקֵֵדרשת ֵעל נאמרה
ֵשני ֵמעשר ֵאכילת ֵמצוות ֵעל ֵהמדבר

ֱאֹלֶהִׁ֗יָךֵַבָמקַֹ֣וםֵֵבירושלים הֵ' ַ֣יֵ׀ ִלְפנ  'ְוָאַכְלָּתִֵ֞
ְנָךֵֵ֚ ְֵדָגַֽ ֵַמְעַשָּ֤ר ֵָשם ְֵשמַֹ֣ו ַ֣ן ְֵלַשכ  ֲאֶשר־ִיְבַחר֘
ְֵוִיְצָהֶרִָ֔ךֵּוְבֹכֹרָּ֥תְֵבָקְרָךְֵ֖וֹצאֶנִָ֑ךְֵלַמַַ֣עןֵ יֹרְשָךַ֣ ִּתַֽ
ים'ֵ ֵָכל־ַהָיִמַֽ ֱֵאֹלֶה֖יָך ֵֶאת־ה' ְֵלִיְרָאֶ֛ה ִּתְלַמִׁ֗ד

ֵקֵכג(.)דבריםֵפרקֵידֵפסו
ֵאפשרֵלהשתכר1008ֵֵ הגמראֵמניחהֵשמיין

 רקֵדרךֵשתייתו.ֵ
ֵאלא1009ֵֵֵ ֵהתירוש ֵאת ֵלשתות ֵלא אפשר

ואזֵֵ-לערבבוֵעםֵמיֵירקותֵאוֵדברֵמאכלֵ
 לאֵמדוברֵבשתייהֵאלאֵבאכילה.

ָכר1010ֵֵ ֵדמויֵש  ֵאלכוהולי ֵמשקה יין,ֵ-הוא

ֵוהשתייהֵ ֵלחוד ֵהאכילה ֵאת למנות
יוצאֵשאכילהֵושתייהֵהיאֵֵ,לחוד ומכֵך

ֵ ֵהכל ֵובסך ֵאחד ֵחמישהֵאיסור יש
ֵ.איסורים

ֵֵ
דוחהֵאתֵלימודֵדרשתֵרישֵֵהגמרא

נאמרהֵגם1007ֵֵהמילהְֵוָאַכְַ֣לּתֵָשֵלקיש

ֵרישֵלקישֵמכךשו1008ֵֵעלֵשתייתֵיין

.ֵלומדֵששתייתֵהייןֵהיאֵבכללֵאכילה
הגמראֵמייןֵאפשרֵלהשתכרֵרקֵלדעתֵ

ֵשתייתו ֵלהשתכרֵֵדרך ֵאפשר ואי

ֵ.1009כשהואֵבאֵבתוךֵמאכל
ֵ
ֵרבֵ ֵדרשת ֵלימוד ֵאת ֵדוחה ֵהגמרא

ֵיעקב ֵבר ְֵוָאַכְַ֣לָּתֵֵאחא ֵהמילה על

ֵוייןֵבפסוק:1010ֵשנאמרהֵגםֵעלֵשכר

ֲֵאֶשר' ְֵבֹכל֩ ֵַהֶכֶֶ֡סף ֵַנְפְשָךֵּ֜-ְוָנַתָּתַ֣ה ְּתַאֶּוַ֨ה
ֵ ֲֵאֶשָּ֥רֵַבָבָקַ֣ר ֵּוְבֹכֶ֛ל ָכִ֔ר ֵּוַבש  ֵּוַבַיִ֙ין֙ ּוַבֹצִׁ֗אן

ְֵיהָוַ֣הֵ י֙ ִֵלְפנ  ֵָשִׁ֗ם ְֵוָאַכְַ֣לָּת ֵַנְפֶשִָ֑ך ְשָאְלָך֖ ִּתַֽ

ָך יֶתַֽ ֵּוב  ֵַאָּתָּ֥ה ְֵוָשַמְחָּת֖ ֵ–1011ֵֵ'ֱאֹלֶהִ֔יָך

ממנהֵהואֵלומדֵשאיסורֵשתייהֵנכללֵ
לֵֵָ–ֵבאיסורֵאכילה גםְֵדב  דבשֵאוֵכֵי הֵ,

ֵאכילתם1012ֵֵֵחלב ֵדרך ֵלשכר יכולים

 .1013ולאֵבשתייה

ֵידיֵ ֵעל ֵאלא ֵמענבים, ֵמופק שאינו
ֵ.וסוכרֵהתססתֵפירותֵאחריםֵעםֵמים

ֵמאכל1011ֵֵֵ ֵדברי ֵקניית ֵעל ֵמדבר הפסוק
ֵשני ֵמעשר ֵבו ֵשפדו ֵבכסף ֵבירושלים

ֵמחוץֵלירושלים.
ָלה1012ֵֵ ֵמיובשות(,ֵֵ)=ְֵדב  ֵתאנים ֵשל גוש

לאחרֵשיעברוֵתהליךֵֵ-וכןֵדבשֵאוֵחלבֵ
יכוליםֵֵ-עיבודֵוערבובֵבחומריםֵאחריםֵ
אךֵֵ–ודֵלהיותֵחומרֵמוצק,ֵאוֵצמיגיֵמא

ֵלאֵנוזל.
ֵצורה1013ֵֵֵ ֵבכל ָכר, ֵֶשִמש  ֵמניחה הגמרא

ֵשהואֵבא,ֵאפשרֵלהשתכר.ֵ
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ֵדףֵעוֵעמודֵב

ֵללמוד ֵיש ֵהגמרא שאיסורֵֵלמסקנת
ֵאכילה ֵבאיסור ֵנכלל בגזירהֵֵשתייה

1014ֵשווה ֵנאמר: ֵשני ֵבמעשר ּוַבַיִ֙י֙ןֵ':

ָכִ֔ר ֵֵ'ּוַבש  ֵנאמר: ֵנזיר ִמַיִָּ֤יןֵ'ובפרשת

ָכרֵ֙ שכרֵאצלֵשכמֵוולומדיםֵ:ֵ–ֵ'1015ְוש 
ֵ ֵכנזיר ֵשניֵמשכר ֵבמעשר ֵגם ֵכך יין

ֵ.1016ֵמשמעותֵשכרֵהיאֵיין

ֵ

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

גזירהֵָשָוהֵהיאֵאחתֵמהמידותֵ)דרכי1014ֵֵ
ֵכאשרֵ ֵבהן. ֵנדרשת ֵשהתורה הלימוד(
ֵ ֵדומים ֵמילה ֵאו ֵביטוי ֵבתורה ֵֵ-מופיע

ֵ ֵשונים ֵעניינים ֵאתֵֵ-בשני ֵללמוד ניתן
שצריךֵלהיותֵ האחדֵעלֵהדיֵן שבעניֵן הדיֵן

ֵוראשוןֵבענ ֵהראש ֵהעיקרון ֵהשני. ין
ֵגזירהֵשווה ֵאדםֵדןֵֵבלימוד ֵ'אין הואֵ:

גזירהֵשוהֵמעצמוֵאלאֵא''כֵלמדוֵמרבוֵ
ֵ)רש'יֵ '...ֵ נּו ֵַרב  ֵֹמֶשה ֵעד ֵמרבו ורבו
ֵ'לאֵ ֵד'ה ֵב, ֵעמוד ֵיא ֵדף ֵסוכה במסכת
ֵבגזירהֵשווהֵהואֵ ֵנוסף ֵעיקרון ילפינן'(.
שאיןֵלעקורֵאתֵהפשטֵשלֵהמילהֵאותהֵ
ֵהלימודֵ ֵאת ֵ)ראה ֵשווה ֵבגזירה דנים

ברש'יֵד'הֵבמסכתֵיבמותֵדףֵכדֵעמודֵאֵו
ֵהואֵ ֵהזה ֵהכלל ֵמן ֵשהיוצא 'ואפיקתיה'
ֵַהְבכֹו֙רֵ ֵ'ְוָהָיִׁ֗ה ֵהפסוק ֵעל ֵהנלמד ביבום

ִ֔דֵָיקּ֕וםֵַעל ל  א-ֲאֶשַ֣רֵּת  ִ֑תְֵוֹלַֽ ָּ֥םֵָאִח֖יוֵַהמ  -ש 
במסכתֵכריתותֵדףֵ ל'(ֵ. ִיָמֶחָּ֥הְֵשמֹ֖וִֵמִיְשָרא ַֽ
הֵעמודֵאֵמדגישהֵהגמרא,ֵעלֵידיֵדבריֵ

ֵש ֵש-אמוראים, ֵגזירה ֵתהי ֵקלהֵ'אל וה
בעיניך!'ֵוכךֵמובאֵשם:ֵ'א''רֵינאיֵלעולםֵ
ֵשהריֵ ֵבעיניך ֵקלה ֵשוה ֵגזירה ֵתהי אל
פיגולֵאחדֵמגופיֵתורהֵולאֵלימדוֵהכתובֵ
ֵלעולםֵ ֵא''רֵסימאי אלאֵמגזירהֵשוה...',
ֵשהריֵ ֵבעיניך ֵקלה ֵשוה ֵגזירה ֵתהי אל
ֵלימדוֵ ֵולא ֵתורה ֵמגופי ֵאחד 'נותר'
ֵאביי ֵאמר ֵשוה..', ֵמגזירה ֵאלא ֵהכתוב
ֵבעיניךֵ ֵגזירהֵשוהֵקלה ֵתהי לעולםֵאל

תורה גופֵי הֵן הֵן מאנוסתֵו בתֵו ולאֵֵשהרֵי
ֵרב ֵאמר ֵמג''ש...', ֵאלא ֵהכתוב ֵלימדה

1017ֵ'הלךֵאחרֵלשוןֵבניֵאדםֵדריםבנ

פֹותֵ– אדםֵמתפרשת1018ְֵֵֵּתק  שֵל נדרֵו
ונקבעתֵלפיֵהשפהֵהמדוברתֵבמקומוֵ
ֵאדםֵ ֵלפיכך ֵהנודר. ֵשל ובתקופתו

מןֵַעְצמֹו1019ִֵֵהִדירבתקופתֵהמשנהֵש

ֵ ֵתקופתוֵֵ-ה'תירוש' ֵבלשון שפירושו
נדרוֵלאֵֵ–ולאֵייןֵֵ'מיניֵמתיקה'היהֵ

ֵלמרות ֵיין ֵשתיית ֵאיסור ֵיכלול
ֵפירושוֵ ֵ'תירוש' ֵהתורה שבלשון

ֵ.1020ןיי

ֵבעיניך,ֵאשי ֵגזירהֵשווהֵקלה ֵתהי ֵאל :
ֵולאֵ ֵתורה, ֵגופי ֵהן ֵהן ֵנסקלים שהרי

ֵ'לימדהֵהכתובֵאלאֵמגזירהֵשווה...
ֵֹחֶָּ֥מץ1015ֵֵ ֵַיִזִ֔יר ָכר֙ ְֵוש  ִֵמַיִָּ֤ין הפסוקֵבמלואו:

ְֵוָכל ִֵיְשֶּתִ֑ה ֵֹלַ֣א ָכ֖ר ֵש  ְֵוֹחֶָּ֥מץ ִמְשַרָּ֤תֵ-ַיִֶ֛ין
ִש֖יםֵ ִֵויב  ֵַלִחָּ֥ים ֵַוֲעָנִבֶ֛ים ִֵיְשֶּתִ֔ה ֵֹלַ֣א ֲעָנִבים֙

לֵ)במדברֵפרקֵוֵפסוקֵג(. ֵֹלָּ֥אֵֹיאכ ַֽ
המילהֵשכרֵשבפסוקֵעלֵהנזירֵיכולה1016ֵֵ

שבהמשךֵהפסוקֵֵלהתפרשֵרקֵכייןֵמשום
ָכ֖ר'ֵ ָכרֵעושיםֵחומץ:'ְֵוֹחֶָּ֥מץֵש  כתובֵֶשִמש 

ֵבודאיֵֵ- ֵשהוא ֵַיִֶ֛ין ֵֹחֶָּ֥מץ ֵכמו בדיוק
ֵבשתייה.

ֵלה'1017ֵֵֵ ֵאדם ֵשל ֵהתחייבות ֵהוא נדר
ֵמסוים.ֵ ֵמעשה ֵלעשות ֵלא ֵאו לעשות

י וֵֹ-נאמרֵבתורה:ֵ'ִאישִֵ֩כַֽ יהָוִׁ֗הֵאַֽ -ִיֹדַ֨רֵֶנֶּ֜דרֵַלַֽ
ֵאִֵ ֵֶלְאֹסָּ֤ר ְֵשֻבָעה֙ ֵַעלִהָשַָּ֤בע ֵֹלָּ֥אֵ-ָסר֙ ַנְפשִֹ֔ו
ְֵכָכל ְֵדָברִֹ֑ו ֖לֵ]יחלל[ ה'ֵ-ַיח  ֵַיֲעֶשַֽ ָּ֥אִֵמִפ֖יו ַהֹיצ 
ישֵסוגיםֵשוניםֵֵ.)במדברֵפרקֵלֵפסוקֵג(

 שלֵנדרים.
ֵיפה,1018ֵֵֵ ֵשכוחו ֵתוקף, ֵלו פֹות=שיש ְּתק 

ֵשונהֵ פֹות ֵ)ְּתק  ֵתוקפו. ֵפג ֵלא שעדיין
ֵשמשמעה פּות ְֵּתק  משהוֵ מהמילה

ֵמוצק ֵעובדות ֵעל ֵעלֵשמבוסס ֵאו ות
 חשיבהֵהגיונית(.

ִֵהִדיר=אסרֵבנדר.1019ֵ
ֵצעיר1020ֵֵֵ ֵיין ֵפירושו ֵתירוש ֵימינו בלשון

וחדשֵשטרםֵתסס.ֵוראהֵבגמראֵעודֵעלֵ
 התירוש.
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ֵ

ֵֵ ֵהלימוד ֵכך ִֵסיָכהשעל 1021ֵ איסור

נלמדוֵמדניאלֵֵ-הםֵעינוי1022ֵֵורחיצה

.ֵבפסוקֵזה1023ֵ'ְוסַֹ֣וְךֵֹלא־ָסְִ֑כִּתי'שאמר:ֵ

ֵ ֵאיסור ֵבפירוש ֵנאמר ואיסורֵהסיכה
ֵמכפילותֵהשורשֵס.ו.כ.הרחיצהֵנלמדֵ

ֵ.ָסְִ֑כִּתי,ֵסַֹ֣וְךבמיליםֵ

ֵדףֵעזֵעמודֵא

עלֵפסוקיםֵֵמובאיםֵמדרשיםֵשוניםֵ
ֵתוךֵ ֵדניאל, ֵומספר ֵיחזקאל מספר

ֵ ֵמלאכים, ֵפעולות ֵשעיקרתיאור
ישראלֵהםֵֵהםֵשלשחטאיבכךֵֵעניינם

ֵלאויביםֵ ֵהרשות ֵשתינתן שגרמו
ֵלפרועֵבישראלֵולבזותֵאתֵהיכלֵה'.

ֵ

המקורֵללימודֵשמניעתֵרחיצהֵהואֵֵ
-נלמדֵמהמיליםֵַמִַ֣יםֵָקִַ֭ריםֵַעלֵעינוי

ֵ ֵשבפסוק ֲֵעי ָפִ֑ה ֵַעל'ֶנֶַ֣פש ֵָקִַ֭רים -ַמִַ֣ים
ֶאֶָּ֥רץֵ ֵמ  ֵטֹ֝וָבִׁ֗ה ֵּוְשמּוָעָּ֥ה ֲֵעי ָפִ֑ה ֶנֶַ֣פש

ק )משליֵפרקֵכהֵפסוקֵכה(ֵשבוֵֵ'ֶמְרָחַֽ
ֵהימנעותֵ ֵהיא ֵעייפות משמעות

ֵמרחיצה.
ֵ

ֵשמניעֵ ֵללימוד ֵנעילתֵהמקור ת
ִ֑ףֵֵמהמילהנלמדֵֵהואֵעינויֵהסנדל ָיח 

ֵ יִתּ֜יםֵ'שבפסוק: ֵַהז  ַ֨ה ְֵבַמֲעל  ֵֹעֶלה֩ ְוָדִוֶ֡ד
ְַ֣ךֵ ֹעֶלַ֣הֵ|ֵּובֹוֶכִׁ֗הְֵוֹרָּ֥אשֵלֹוֵָ֙חפִּ֔ויְֵוהּ֖ואֵֹהל 

ְֵוָכל ִ֑ף ֲֵאֶשר-ָיח  ִֵאַ֣ישֵ-ָהָעַ֣ם ֵָחפּו֙ ִאּתִֹׁ֗ו
הֹראשִֹ֔וֵ בֵפרקֵֵ)שמואלֵ'ְוָעלָּּ֥וֵָעֹל֖הֵּוָבֹכַֽ

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ֵהגוףִֵסיָכה1021ֵֵ ֵשל ֵמריחה ֵאו =משיחה
 .בשמן

רב1022ֵ בדברֵי בפסוקיםֵאלהֵאֵו חסדאֵֵואיֵן
ֵאוֵ ֵטיבו, ֵמהותו, ֵמהי ֵלימוד ֵאו הסבר

ֵ ֵרבֵֵ-אופיו ֵלשון ֵועינוי. ֵעינוי ֵכל של
ֵחסדא:ֵ'

ֵֹלַ֣א1023ֵֵֵ ֲֵחֻמדִֹ֞ות ֵ'ֶלֶַ֣חם ֵבמלואו: הפסוק

ִֵהְתַעִנִ֔יָתֵ ְֵוִכַ֣י ֵומהמילים ֵל( ֵפסוק טו
ר ֲֵאֶשַֽ ֵ-ְבֹכָּ֥ל ֵשבפסוק י ֵָאִבַֽ ֵ'ִהְתַעָנ֖ה

ְַ֣ךֵ ֵל  ֲֵעָנֹתת֙ ֵַהֶמִֶׁ֗לְך ֵָאַמַ֣ר ּ֜ן ֵַהֹכה  ּוְלֶאְבָיָתַ֨ר
ֵָשֶדִ֔יָךִֵכֶ֛יִֵאָּ֥ישֵָמֶ֖ותֵָאִָּ֑תהֵּוַביַֹ֨וםֵַהֶזּ֜ה-ַעל

י ִֵכַֽ ֲֵאִמיֶתִָׁ֗ך ֵֶאת-ֹלַ֣א ֵ-ָנָשּ֜אָת ֵה'ֵה'ֲארַֹ֨ון
ר ֵָדִוַ֣דֵָאִבִ֔יְֵוִכַ֣יִֵהְתַעִנִ֔יָתְֵבֹכָּ֥לֲֵאֶשַֽ י֙ -ִלְפנ 

י ֵָאִבַֽ )מלכיםֵאֵפרקֵבֵפסוקֵֵ'ִהְתַעָנ֖ה
אתֵעינויֵכו(ֵובוֵמזכירֵשלמהֵהמלךֵ

אבשלוםֵֵדוד יחףֵכשברחֵמפנֵי כשהלֵך
ֵיחדֵעםֵאביתר.

ֵ

הואֵֵתשמישֵשמניעתַלִלמּודֵהמקורֵֵ
:ֵמלבןֵשהשביעֵאתֵיעקבנלמדֵֵעינוי

ֵָנִשיםֵ֙' ְֵוִאם־ִּתַקָּ֤ח ֵֶאת־ְבֹנַתִׁ֗י ִאם־ְּתַעֶנַ֣ה
֖דֵ ֕הֱֵאֹלִהָּ֥יםֵע  ְרא  ִא֖ישִֵעָמִ֑נֵּו ָּ֥יֵן א  ַעל־ְבֹנַתִֵ֔י

ָך יֶנַֽ ֵּוב  יִנָּ֥י ֵפסוקֵֵ'ב  ֵלא ֵפרק )בראשית

ֵ.1024(נ

ֵעמודֵבדףֵעזֵ

רקֵאםֵֵנאסרהֵ,אףֵחלקית,ֵהרחיצהֵ
ֵלצורךֵ ֵנאסרה ֵולא ֵתענוג ֵלשם היא

ֵֵ.נקיוןֵהגוף

ֵ
ֵֵ ֵבמים, ֵצווארמעבר ֵעד ֵאפילו כדיֵ,

ֵ ֵרבו ֵאו ֵאביו ֵפני מותרֵֵ–להקביל
ֵ.סכנהבכךֵכשאיןֵ

ֵ
ֵ–ֵכדיֵלשמורֵעלֵרכושוֵמעברֵבמיםֵ

ֵמותר.ֵ

ָאַכְִׁ֗לִּתיֵּוָבָשָּ֥רֵָוַיִֶ֛יןֵֹלא־ָבָּ֥אֵֶאל־ִפ֖יְֵוסַֹ֣וְךֵֹלא־
ים'ֵ ֵָיִמַֽ ֵָשֻבִע֖ים ְֵשֹלֶָּ֥שת ֵַעד־ְמֹל֕את ָסְִ֑כִּתי

 ג(.ֵֵ)דניאלֵפרקֵיֵפסוק
ֵבעניין1024ֵֵֵ ֵהגמרא ֵשל ֵהלימוד במקורות

ֵהמקורותֵ ֵזיהוי ֵעל ֵמדובר העינויים
למהותםֵשלֵחמשתֵהעינוייםֵולאֵלמקורֵ

 ממנוֵנלמדו.
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ֵ
ֵ.צורךֵרפואיהיאֵאםֵֵלאֵנאסרהִֵסיָכהֵ

ֵדףֵעחֵעמודֵא

שבעתידֵלבואֵֵמתוךֵדרשהֵעלֵהמיםֵ
ֵ ְֵיַפכּו ֵהעזרה ֵלמפתן ֵביתֵמתחת של

ֵהמקדש ֵאשהֵ, ֵשאין ֵהגמרא לומדת
נדהֵלפניֵטבילתהֵחייבתֵשהמיםֵיהיוֵ
עמוקיםֵבמידהֵכזוֵשבישיבהֵיגיעוֵעדֵ

ֵ ֵעמוקיםֵצווארה ֵשיהיו ֵבכך ֵדי אלא
ֵבבתֵ ֵגופה ֵכל ֵאת ֵשתטבול מספיק

ֵאחת.
ֵ

ֵמיםֵ ֵלשלולית ֵאדם בשבתֵֵכשנכנס
וֵלהיותֵמהודקיםֵלרגליוֵצריכיםֵנעלי

ֵ-כךֵשלאֵישמטוֵויהאֵעלולֵלטלטלםֵ

ֵ.1025ֵולכתחילהֵאסורֵבסנדלים
ֵ

ֵהגוף,ֵ ֵאת ֵלצנן ֵכדי ביוםֵֵישיבה,
ֵמאודֵכיפוריםה ֵלח ֵטיט ֵגבי ֵ,על

ֵאחר ֵגוף ֵמלחותו ֵהיאֵֵ,המרטיב הרי
ֵ ֵולכן ֵלרחיצה ֵכזוֵקרובה ישיבה

אםֵהלחותֵמועטהֵמותר. אבֵל ֵאסורהֵ.
ֵ

ֵשציננוֵ ֵאמוראים ֵעל אתֵֵמסופר
ֵעצמםֵבהעברתֵפירותֵוכליםֵעלֵגופם
ֵאיסורֵ ֵעל ֵיעברו ֵשלא ֵהקפדה תוך

ֵרחיצהֵאוֵסחיטה.

ֵדףֵעחֵעמודֵב

ֵהגמראֵמביאהֵעדויותֵעלֵאמוראיםֵ
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ֵ

ֵנועלים1025ֵֵֵ ֵשלא ֵהכיפורים ֵביום בזמנם,
 נעלייםֵהבעיהֵלאֵהייתהֵקיימת.ֵ

ֵֶאת1026ֵֵֵ ִֵתְנֹעל ְֵוֶהָחָיה ֵבמשנה:'... נאמר
 ֹוֶלֶדת.ַהַסְנָדל...',ְֵוֶהָחָיהֵהיאֵַהי

ֵל ֵששמו ֵביום ֵכיפוריםהרגליהם
ֵנעלייםֵהעשויותֵ ובתשעהֵבאבֵמעין

ֵשונים ֵכמוֵֵמחומרים ֵעור( )שאינם
ֵ ֵובד ֵעשבים ֵתמרים, ֵכפות ֵ–שעם,

ֵשנעלייםֵ ֵהיא ֵממעשיהם והמסקנה
נםֵנחשביםֵמנעלֵהאסורֵביוםֵאלהֵאי

ֵותשעהֵבאב.ֵכיפוריםה
ֵ

נעילתֵֵמחמשתֵהעינוייםֵרקֵאיסורֵ
ֵעדֵגילֵחינוךֵהסנדלֵחלֵגםֵעלֵילדים

משוםֵשאינוֵמועילֵואינוֵנצרךֵלגידולֵ
ֵהילד.ֵ

ֵ
משוםֵֵ-ֵמלךֵלרחוץֵאתֵפניומותרֵלֵ

ֵ.'מלךֵביופיוֵתחזינהֵעיניך'

ֵ
כלהֵמותרתֵברחיצתֵפניהֵשלושיםֵֵ

ֵ.יוםֵמחופתה

ֵ
ֵ.מותרתֵבנעילתֵהסנדל1026ֵיולדתֵ

ֵ
ֵעקרביםֵ ֵסכנת ֵשיש מותרֵֵבמקום

ֵ.לכלֵאדםֵלנעולֵנעליים

ֵדףֵעטֵעמודֵא

ֵרבֵ ֵבשם ֵאמר ששיעורֵֵיהודהֵרבה

ֵהגס ֵ'ככותבת ֵיותר1027ֵֵֵה' הוא

ֵושמחכמיםֵידועֵשבאכילתֵ מ'כביצה'
אוכלֵבשיעורֵזהֵמתיישבתֵדעתוֵשלֵ

ולכןֵלדעתֵרבֵֵ-אדםֵובפחותֵמכךֵ לאֵ,
מאכלֵבשיעורֵזהֵביוםֵֵיהודה,ֵהאוכל

גדולהֵשלֵעץֵֵכותבתֵגסהֵהיאְֵּתָמָרה1027ֵ
ֵהתמר.
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ֵמצוותֵֵכיפוריםה ֵאת ֵבכך מבטל
ֵשב ֵמאכילההעינוי מהֵֵ–ֵהימנעות

ֵ.שאיןֵכןֵבאוכלֵפחותֵמשיעורֵזה
ֵ

'האוכלֵככותבתֵהגסהֵ במשנהֵנאמרֵ:
ֵ...חייב' ֵוכגרעינתה ֵכמוה הגמראֵ.

ֵזה ֵשיעור ֵמהו ֵאכלֵֵמבררת שאם
בשוגגֵואםֵאכלֵחייבֵכרתֵיהאֵבמזידֵ
האםֵהואֵתמרֵֵחייבֵקרבןיהאֵ חטאתֵ:

ֵ ֵיותרֵֵ-גדול ֵהגדול ֵשיעור שהוא
ֵ אוֵדיֵשיהאֵשווהֵֵ-משיעורֵ'כביצה'

ֵ.1028לשיעורֵ'כביצה'

ֵדףֵעטֵעמודֵב

ֵומוכיחֵחולקֵעלֵרבֵיהודהֵזבידֵרבֵ
ֵ ֵהגסה'ששיעור ֵפחותֵֵ'ככותבת הוא
ֵמכביצה.

ֵ

ֵזבידֵהגמראֵמביאהֵראיהֵלדעתֵרבֵ
ֵ ֵהגסה'ששיעור ֵפחותֵֵ'ככותבת הוא

ֵמ רמכביצה ֵאח בעניין1029ֵֵֵמקום
פתֵ שֵל ַהִמיִניָמִלֵי השיעוֵר השאלהֵמהֵו

ֵ ֵעליו ֵבשלושהשיש ֵיהודהֵֵ.זימון רב
ֵ ֵאומר ֵהששם ֵלפחותֵשיעור הוא

ֵ ֵה'כביצה' ֵהשיעור ֵשזהו ֵ-משביע
ֵמרעבונוֵ ֵנרגע ֵשהאדם ֵמכאן וברור

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ֵהנפח1028ֵֵ ֵמידות ֵמובאים ֵהבאה ֵבטבלה
ֵבמיליליטר:
ֵרמב'םֵהחזו'אֵרח'נֵמידתֵהנפח

57.6ֵ99.53ֵ49.4ֵֵכביצה
ֵ----28.8ֵ49.77ֵֵכזית
345.6ֵ597.18ֵ296.4ֵֵלוג

ֵרביעית
ֵ=ביצהֵוחצי

86.4ֵ149.3ֵ75ֵ

ֵ
במסכתֵברכותֵדףֵמהֵעמודֵא,ֵבמשנה1029ֵֵ

ֵרביֵ ֵכזית ֵעד ֵמזמנין ֵכמה נאמר'...עד

ֵביוםֵ ֵכדרישתו ֵולא ב'כביצה'
ֵיותרֵכיפוריםה ֵהוא ֵשהשיעור

ֵֵ.1030!מ'כביצה'
ֵ

היאֵֵ''כותבתֵהגסהֵלמסקנתֵהגמרא:
ֵכדעתֵרבוגדולהֵמכזיתֵוקטנהֵמביצהֵ

ֵזביד ֵביוםֵ, ֵהאכילה ֵששיעור וכן
ֵהעינויֵֵכיפוריםה ֵמצות ֵאת המבטל

ֵב ֵ-הוא ֵמ'כביצה'( ֵ)פחות ֵ-'ככותבת'
ֵשלֵ ֵדעתו ֵמיישב ֵזה ֵששיעור משום

ֵ.1031ֵאדם

ֵדףֵפֵעמודֵא

ֵאכילהֵ ֵבאיסורי ֵהחיוב בכלֵֵשיעור
ֵבֵהתורה ֵֵ'כזית'-הוא ֵ–ובשתייה

ֵאבלֵמשוםֵשבתורהֵלא1032ֵרביעית ,

ֵהאכילהֵ ֵאיסור ֵבפירוש נכתב
אלאֵנכתבֵֵ,כיפוריםוהשתייהֵביוםֵה

ֵשינוֵחכמיםֵ-כ אתֵהשיעוריםֵ'עינוי',
ֵביוםֵ ֵהעינוי ֵמצות ֵשביטול וקבעו

שלֵמזוןֵכיפוריםה אוֵֵתהאֵבכמותֵכזֵו
ֵהמרגיעהֵרעבונוֵשלֵאדם.ֵשתייהֵ

ֵ

ֵאיסורֵאכילהֵשלֵַמֲאָכלֹותֲֵאסּורֹותֵ
ֵטמאה,ֵ ֵבהמה ֵדם, ֵנבלה, כמו

ֶלב ֵועוד,ֵהואֵבשיעורֵשלֵכזית.1033ֵח 

 יהודהֵאומרֵעדֵכביצה'.
להלכהֵאיןֵמזמניןֵעלֵמיֵשאכלֵפחות1030ֵֵ

ֵהלכותֵֵמכזית ֵחיים ֵאורח ֵערוך )שולחן
בציעתֵהפת,ֵסעודה,ֵוברכתֵהמזוןֵסימןֵ

 קצוֵסעיףֵד(.
ֵאיננה1031ֵֵֵ ֵזה ֵבשיעור ֵשאכילה ֵאף ועל

ֵכןֵ ֵ'כביצה' ֵבשיעור ֵואכילה משביעה
 משביעה.ֵ

 למידתֵרביעיתֵראהֵהטבלהֵלעיל.1032ֵ
ֶלב1033ֵ בגופםֵשלֵבעליֵחיים,ֵֵח  הואֵהשומֵן
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ֵ

ֵֹאֶכלֵטמאֵֹאֶכלֵ ֵאםֵֵמטמא אחר

ֵ.1034שיעורוֵכביצה
ֵ

ֵמֵ ֵהרק בדרגתֵֵשוויםאכלים
ֵגודלםֵטומאתם ֵ,לטמאֵובשיעור

ֵורֵהמטמא.עלשיֵמצטרפיןֵזהֵעםֵזה
ֵֵ

ֵ ֵָּתַפְסָּת ֵֹלא ְֵמֻרֶבה ָּתַפְסָּתֵֵ-ָּתַפְסָּת

ֵָּתַפְסּתֵָ בגמראֵֵטענוֵ–1035ֵֵֵמּוָעט

ֵתרנגולתֵ ֵשל ֵכביצה ֵבשיעור שדי
טמאֵיטמאֵ'ָּתַפְסָּתֵמּוָעט') שאוכֵל כדֵי )ֵ

אוכלֵאחר,ֵושאיןֵללמודֵאתֵהשיעורֵ
(ֵ ֵענק ֵעוף ְֵמֻרֶבה'מביצת (.ֵ'ָּתַפְסָּת

ֵאפשר ֵשהרי ֵנדחתה, ֵביחסֵטענהֵזו ,
ֵ ֵקטנהֵדומה, ֵציפור ֵביצת ֵגם לראות

ֵ.'מרובה'וביצתֵתרנגולתֵכֵ'מועט'כ
ֵ

ֵטומאתֵ ֵשיעור ֵהגמרא: ֵלמסקנת
ֵמשוםֵֵאוכלין ֵתרנגולת ֵכביצת הוא

ֵאדםֵ ֵשיכול ֵהמרבי ֵהשיעור שזהו

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ֵבייחודֵ כגוןֵכבשים,ֵעיזיםֵובקר,ֵהמצוי
 .לידֵהקרביים

בהלכותֵטומאתֵֵלהלכהֵפוסקֵהרמב'ם1034ֵ
ֵשיעורֵ ֵ'כמה ֵא: ֵהלכה ֵד ֵפרק אוכלין
ֵכלֵשהןֵ אוכליןֵלטומאהֵלטומאתֵעצמן
חרדלֵמתטמא,ֵשנאמרֵ שמשוםֵאֵו אפילֵו
ֵואיןֵ ֵשהוא, ֵכל ֵיאכל ֵאשר ֵהאוכל כל
אוכלֵטמאֵמטמאֵאוכלֵאחרֵאוֵמשקיןֵ
ֵבלאֵ ֵכביצה ֵבו ֵשיהיה ֵעד ֵידיים או
קליפתה,ֵוכןֵהאוכלֵאוכליןֵטמאיםֵאינוֵ

כביצהֵומחצהֵוזהוֵחציֵֵנפסלֵעדֵשיאכל
ֵפרס'.

ֵאו1035ֵֵ ביטויֵזהֵמשמשֵגםֵבימינוֵעלֵמי
למיֵששואףֵלהשיגֵעודֵועודֵעדֵשבסופוֵ

 שלֵדברֵעלולֵלהישארֵבלאֵכלום.
ֵקטנו;1036ֵֵֵ ֵלפי ֵוהקטן ֵגדלו ֵלפי '...הגדול

שיסלקנוֵ אלאֵכדֵי ולאֵמלאֵלוגמיוֵממשֵ,
לצדֵאחדֵבפיוֵויראהֵכמלאֵלוגמיו,ֵוהואֵ

ֵ.אחתלבלועֵבבתֵ

ֵֵדףֵפֵעמודֵב

ֵאכילה ֵבאיסור ֵכמו ששיעורוֵֵ,שלא
ֵלשיעורֵ ֵונקבע ֵאדם ֵכל ֵעבור אחיד
שתייהֵ איסוֵר שלשיעוֵר הרֵי 'ככותבת'ֵ,
נקבעֵשיעורֵאישי:ֵנפחֵפיוֵשלֵהאדםֵ

.ֵאתֵההבדל1036ֵהשותהֵ'מלואֵלוגמיו'

ֵאביי ֵששיעורֵמסביר ֵידעו ֵחכמים :
ֵאדם ֵכל ֵשל ֵדעתו ֵמיישב ,ֵ'כותבת'
ֵאךֵבשתייהֵ ללאֵתלותֵבמידותֵגופו,
ֵכמלואֵ ֵרק ֵהשותה ֵדעת מתיישבת

ֵ)הקטןֵֵשלוֵלוגמיו ֵחברו ֵשל ולא

ֵ.1037ֵממנו(
ֵ

ֵהמאכליםֵמצטרפים ֵסוגי זהֵעםֵֵכל
ֵ.זהֵלככותבתֵביוםֵהכיפורים

ֵֵ
ֵמצטרפיםֵ ֵהמשקים ֵזהֵֵכל ֵעם זה

ֵֵ.למלואֵלוגמיוֵביוםֵהכיפורים

ֵ)שולחןֵ ֵבינוני...' ֵבאדם ֵמרביעית פחות
ֵהכיפוריםֵ ֵיום ֵהלכות ֵחיים ֵאורח ערוך

 סימןֵתריבֵסעיףֵט(.
ֵ'השותהֵביוםֵהכיפוריםֵמלא1037ֵֵ להלכה:

)פירושֵמלואֵפיו(, ומשעריםֵֵלוגמיֵו חייבֵ;
בכלֵאדםֵלפיֵמהֵשהוא,ֵהגדולֵלפיֵגדלוֵ
והקטןֵלפיֵקטנו;ֵולאֵמלאֵלוגמיוֵממש,ֵ
אלאֵכדיֵשיסלקנוֵלצדֵאחדֵבפיוֵויראהֵ
ֵמרביעיתֵ ֵפחות ֵוהוא ֵלוגמיו, כמלא
ֵמצטרפיםֵ ֵהמשקים ֵוכל ֵבינוני; באדם
ראוייןֵ שאינֵן שתהֵמשקיֵן הגהֵ: לכשיעורֵ.
ֵחי ֵמורייסֵוחומץ ֵאו ֵציר ֵכגון ,ֵלשתיה,
ֵבמים,ֵ ֵ]מעורב ֵמזוג ֵחומץ ֵאבל פטור;
ֵאורחֵ ֵערוך ֵ)שולחן ֵ)טור(' ֵחייב מדולל[
ֵתריבֵ ֵסימן ֵהכיפורים ֵיום ֵהלכות חיים

ֵסעיףֵט(.
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ֵ
ומשקהֵַהָפחּותֵֵַהָפחּותֵמכותבתמאכלֵ

ֵלוגמיו ֵכדיֵֵממלוא ֵמצטרפים אינם
ֵליישבֵדעתוֵשלֵאדםֵמרעבונו.

ֵדףֵפאֵעמודֵא

ֵמשנה:
ינֹוֵַחָיבֵֶאָלאֵַחָטאתֵֶאָחת.ֵֵ-ֵָאַכלְֵוָשָתהְֵבֶהְעל םֵַאַחת ֵא 

יֵַחָטאֹות.ֵֵ-ָאַכלְֵוָעָשהְֵמָלאָכהֵ ֵַחָיבְֵשּת 
ִֵלְשִתָיה,ֵ יָנןְֵראּוִיין ְֵוָשָתהֵַמְשִקיןֵֶשא  ֵַלֲאִכיָלה, יָנןְֵראּוִיין ָכִליןֵֶשא  ָאַכלֵאֳּ

ֵָפטּור.ֵ-ְוָשָתהִֵצירֵאֹוֵֻמְרָיסֵ

ֵושותה חייב1038ֵֵ'בהעלםֵאחד'ֵהאוכל

ֵרקֵחטאתֵאחת.
ֵ

ֵביוםֵהכיפוריםֵאכילהֵועשייתֵמלאכה
הםֵשניֵאיסוריםֵנפרדיםֵושונים,ֵלכןֵ
ֵביוםֵ ֵמלאכה ֵעושה ֵוגם האוכל
ֵאםֵ ֵחטאותֵאף ֵשתי ֵחייב הכיפורים

ֵעשאםֵבהעלםֵאחד.
ֵ

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ֵושתיה1038ֵֵֵ ֵאכילה ֵלעניין ֵֶאָחד, ם ְבֶהְעל 
ביוםֵהכיפורים,ֵהואֵתיאורֵמצבֵשלֵמיֵ

ֵזמן ֵכל ֵבמשך ֵיודע האכילהֵֵשאינו
ֵולשתות ֵלאכול ֵשאסור ביוםֵֵוהשתייה

ֵיוםֵ ֵשזהו ֵיודע ֵשאינו ֵאו, הכיפורים,
ְֵבֶהְעל םֵ ֵהכללית: ֵההגדרה הכיפורים.
ֵשלֵ ֵאחד ֵמצב ֵהמתאר ֵמונח ֵהוא ֶאָחד
ֵ)אי ֵאחת ֵבשגגה ֵאסור ֵמעשה -עשיית
ֵאסור(,ֵ ֵשהמעשה ֵמעשה ֵבשעת ידיעה
ֵוכד'ֵהמצייןֵשתיֵ בניגודֵל'שניֵהעל מֹות'
ֵהראשונהֵ ֵהשגגה ֵשלאחר ֵ)כגון שגגות

ֵהכיפורים ֵביום ֵמלאכה אוֵֵהעושה
ֵהעינויים ֵאחד ֵאת ֵנענשֵֵמבטל לא

ֵ.1039אלאֵאםֵכןֵהוזהרֵלפניֵהמעשה

ֵ
ֵביןֵ ֵמלאכה ֵלעשות ֵשאסור כשם

בלילהֵ עינויֵביוםֵוביֵן לבטֵל אסוֵר כֵך
ֵבלילה. ֵבין ֵביום ֵהטבלאותֵֵבין ראה

בעמודֵֵהבא:

שהמעשהֵשע ואחרנודעֵלֵו כךֵ-שהֵאסורֵ,
שובֵנשכחֵהדברֵממנוֵוהואֵעברֵאותהֵ

ֵעברהֵשובֵבשגגה(.
'איןֵעונשיןֵאלאֵאםֵכןֵמזהירין'ֵהוא1039ֵֵ

ֵעונשֵ ֵמטילה ֵאינה ֵהתורה ֵהקובע: כלל
ֵשלאֵ ֵמזהירין ֵכן ֵאם ֵאלא ֵעברה על
ֵחמורהֵ ֵעברה ֵעבר ֵואפילו לעשותה,
ֵכרת,ֵ ֵעונשי ֵדין. ֵבית ֵמיתת שעונשה

ֵ ֵממון ֵוחיובי ֵשמים ֵבידי אינםֵֵ-מיתה
 מצריכיםֵאזהרה.
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ֵהאזהרהֵלמבטלֵעינויֵהאזהרהֵלעושהֵמלאכהֵ

האזהרהֵ
בתורהֵ
ֵנלמדת

ִֵמ:

ֵָכל-'ְוָכל ֵַּתֲעֶשה֙ ֲֵאֶשָּ֤ר ְמָלאָכִ֔הֵ-ַהֶנִֶׁ֗פש
ֵֶאת ֲאַבְדִּתֶ֛י ַהֶנֶָּ֥פשֵ-ְבֶעֶ֖צםֵַהיַֹ֣וםֵַהֶזִ֑הְֵוַהַֽ

ּה' ֵ.1040ַהִה֖ואִֵמֶקֶָּ֥רבֵַעָמַֽ
1041ֵבגזירהֵשווה

העונשֵ
ֵבתורה

ֵנלמדִֵמ:ֵ

ֵָכל-'ְוָכל ֵַּתֲעֶשה֙ ֲֵאֶשָּ֤ר ְמָלאָכִ֔הֵ-ַהֶנִֶׁ֗פש
ֵֶאתְבֶעֶ֖צםֵַהיַֹ֣וםֵ ֲאַבְדִּתֶ֛י ַהֶנֶָּ֥פשֵ-ַהֶזִ֑הְֵוַהַֽ

ּה' 1042ֵַהִה֖ואִֵמֶקֶָּ֥רבֵַעָמַֽ

ֵָכל א-ִכָּ֤י ֵֹלַֽ ֲֵאֶשַ֣ר ְתֻעֶנִ֔הֵ-ַהֶנֶ֙פש֙
ְֵוִנְכְרָת֖הֵ ֵַהֶזִ֑ה ֵַהיַֹ֣ום ְבֶעֶ֖צם

יהֵָ ַעֶמַֽ 1043ֵמ ַֽ
ֵ

ֵ:1044איןֵאזהרהֵואיןֵעונשֵ–ֵעלֵתוספתֵהזמןֵמןֵהחולֵעלֵהקודש

ֵלעושהֵמלאכהֵ
ֵהכיפוריםבתוספתֵיוםֵ

ֵלמבטלֵעינוי
ֵבתוספתֵיוםֵהכיפורים

פטורֵ
מאזהרהֵ
ֵנלמדִֵמ:

ְמָלאָכהֵֹ֙לַ֣אֵַתֲעשִּ֔וְֵבֶעֶ֖צםֵַהיַֹ֣וםֵַהֶזִ֑הֵ-ְוָכל
ֵהיוםֵהזה.1045ֵ...ֵולאֵלפניֵאוֵאחרי

1046ֵמקלֵוחומר

פטורֵ
ֵמעונש
ֵנלמדִֵמ:

ְמָלאָכִ֔הֵ-ַהֶנִֶׁ֗פשֲֵאֶשָּ֤רֵַּתֲעֶשהֵָ֙כל-'ְוָכל
ֲאַבְדִּתֶ֛יֵֶאתְבֶעֶ֖צםֵַהיַֹ֣וםֵ ַהֶנֶָּ֥פשֵ-ַהֶזִ֑הְֵוַהַֽ

ּה' ְבֶעֶ֖צםֵַהיַֹ֣וםֵַהֶזִ֑ה1047ֵֵַהִה֖ואִֵמֶקֶָּ֥רבֵַעָמַֽ
ֵולאֵלפניֵאוֵאחריֵהיום.

א-ִכָּ֤יֵָכל -ַהֶנֶ֙פשֲֵ֙אֶשַ֣רֵֹלַֽ
ְתֻעֶנִ֔הְֵבֶעֶ֖צםֵַהיַֹ֣וםֵ

..ְֵבֶעֶ֖צםֵַהיַֹ֣וםֵ.1048ַהֶזִ֑ה
ַהֶזִ֑הֵ...ֵולאֵלפניֵאוֵאחריֵ

ֵהיום.
ֵ

ֵדךֵפאֵעמודֵב

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ויקראֵפרקֵכגֵפסוקֵכח.ֵהאזהרהֵהיא1040ֵֵ
 אזהרהֵעלֵלאו.

ְֵבֶעֶ֖צם1041ֵֵֵ ֵמהמילה ֵנלמדת ֵשווה הגזירה
ֵהמופיעהֵבשניֵפסוקים:ֵ

ֵהמילהֵ .א ֵמופיעה ֵבו ֵהאחד הפסוק
ָכל ַהֶנֶ֙פשֲֵ֙אֶשַ֣רֵ-ְבֶעֶ֖צםֵהואֵהפסוקִֵכֵָּ֤י

א ָת֖הְֵתֻעֶנִ֔הְֵבֶעֶ֖צםֵַהיַֹ֣וםֵַהֶזִ֑הְֵוִנְכְרֵ-ֹלַֽ
יָהֵועניינוֵהעינוי, ַעֶמַֽ ֵמ ַֽ

ֵהמילהֵ .ב ֵמופיעה ֵבו ֵהשני הפסוק
ְבֶעֶ֖צםֵעניינוֵאיסורֵעשייתֵמלאכה:ֵ

ֵָכל-ְוָכל ֵַּתֲעֶש֙ה ֲֵאֶשָּ֤ר ְמָלאָכִ֔הֵ-ַהֶנִֶׁ֗פש
ֵֶאת ֲאַבְדִּתֶ֛י ְֵוַהַֽ ֵַהֶזִ֑ה ֵַהיַֹ֣ום -ְבֶעֶ֖צם

ּה.  ַהֶנֶָּ֥פשֵַהִה֖ואִֵמֶקֶָּ֥רבֵַעָמַֽ
1042ֵֵֵ ֵפסוק ֵכג ֵפרק ֵהואֵויקרא ֵהעונש ל.

 כרת.

ֵָלֶכִ֔םְֵוִעִניֶת֖םֵֵנאמר:ֵַשַבַ֨תֵַשָבתָֹּ֥ון הּוא֙
ֵָבֶעִֶ֔רבֵ-ֶאת ֵַלֹחֶ֙דש֙ ְֵבִתְשָעָּ֤ה יֶכִ֑ם ַנְפֹשת 

ֵַעד ֶעֶַ֣רב ם-מ  ֵַשַבְּתֶכַֽ ִֵּתְשְבתּ֖ו ֵ,1049ֵֶעִֶ֔רב

ֵויקראֵפרקֵכגֵפסוקֵכט.1043ֵ
ֵבעצם1044ֵֵֵ ֵאותה ֵעושה ֵהיה ֵשאם עברה

ֵ ֵכרת ֵעליה ֵחייב ֵהיה ֵהכיפורים ֵ-יום
החולֵעלֵהקודשֵ מֵן אינוֵֵ–בתוספתֵהזמֵן

ֵנענשֵבכרת.ֵ
לימודֵהקלֵוחומרֵכךֵהוא:ֵהריֵאפילו1046ֵֵ

אכותֵהחמורותֵהאסורותֵבשבתֵעלֵהמל
ויוםֵטובֵאיןֵבתורהֵאזהרהֵלמיֵשעושהֵ

ֵ ֵהכיפורים ֵיום ֵבתוספת קלֵֵ-מלאכה
ֵבשבתֵ ֵכלל ֵקיים ֵשאינו ֵלעינוי וחומר

ֵ שלאֵתהיהֵאזהרהֵלמבטלוֵֵ-ויוםֵטוב
ֵזמן ֵעל ֵשהוסיף ֵהתוספת יוםֵֵבזמן

 הכיפורים.
 ויקראֵפרקֵכגֵפסוקֵלב.1049ֵ
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ֵולומדים:
ֵֶאת-מִֵ .א ֵ-ְוִעִניֶת֖ם יֶכִ֑ם ְבִתְשָעָּ֤הֵַנְפֹשת 

נלמדֵשישֵלהקדיםֵֵ–ַלֹחֶ֙דשֵָ֙בֶעִֶ֔רבֵ
ולהתחילֵאתֵצוםֵיוםֵהכיפוריםֵ

ֵבערב ֵבתשרי כדיֵֵ-ֵמהתשעה
ֵהקודש,ֵֵלהוסיףֵזמן חולֵעלֵזמן

ֵיוםֵ ֵלצום ֵעצמו ֵהמכין וכל
ֵא ֵידי ֵעל ֵושתיהֵהכיפורים כילה

ֵ ֵבתשרי ֵהתשעה מעלהֵֵ–ביום
עליוֵהכתובֵכאילוֵהתענהֵתשיעיֵ

 ועשיריֵלחודשֵתשרי.
ֵ-מִֵ .ב ם ֵַשַבְּתֶכַֽ ֵשישֵֵ–ִּתְשְבתּ֖ו נלמד

מהחולֵעלֵהקודשֵלאֵֵלהוסיףֵזמן
רקֵביוםֵהכיפוריםֵאלאֵגםֵבשבתֵ
ֵמחוייביםֵ ֵבהם ֵטובים וימים

 .ֵבשביתה
 

יפוריםֵביוםֵהכֵאסורֵלכתחילהֵלאכול

,ֵוכןֵאסור1050ֵדברֵשאינוֵראויֵלמאכל

לשתייה ראוֵי ֵ-1051ֵלשתותֵנוזלֵשאינֵו

אבלֵבדיעבדֵיהאֵפטורֵמכרתֵאםֵעברֵ

ֵ.1052במזידֵומחטאתֵאםֵעברֵבשגגה

ֵדףֵפבֵעמודֵא

ֵמשנה:
יןְֵמַעִניןֵאֹוָתןְֵביֹוםֵהֵַ א  יֵֵ,כיפוריםַהִּתינֹוקֹותֵ, יֵָשָנהְֵוִלְפנ  ֲאָבלְֵמַחְנִכיןֵאֹוָתםִֵלְפנ 

ְֵשָנַתִים,ִֵבְשִבילֵֶשִיְהיּוְֵרִגיִליןֵַבִמְצֹות.

ֵ
ֵ,ילדותֵמתחתֵלגילֵשתיםֵעשרהֵויום
וילדיםֵמתחתֵלגילֵשלושֵעשרהֵויוםֵ

יןְֵמַעִניןֵאֹוָתןְֵביֹוםֵהֵַ םֵואינֵכיפוריםא 
ֵ ֵביום ֵלצום אבלֵֵכיפוריםהחייבים

ֵסוגיֵ ֵשני ֵויש ֵלכך. ֵאותם מחנכים
:ֵסוגֵאחדֵהואֵ('תריֵחנוכיֵהוו'חינוךֵ)

לצוםֵכמהֵשעותֵוסוגֵשניֵהואֵלצוםֵ
ֵכלֵהיום.

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ֵהוא1047ֵֵֵ ֵהעונש ֵל. ֵפסוק ֵכג ֵפרק ויקרא
 כרת.

ֵויקראֵפרקֵכגֵפסוקֵכט.1048ֵ
 ויקראֵפרקֵכגֵפסוקֵלב.1049ֵ
ֵחלקי1050ֵֵֵ ֵשהם, ֵכמות ֵתבלינים למשל:

ֵלמאכלֵ ֵראויים ֵשאינם ֵיבשים צמחים
ֵ)פלפלין(ֵ ֵשחור ֵפלפל ֵגרגרי ֵכמו אדם

 וזנגבילֵיבשיםֵוכדומה.
ֵדגים1051ֵֵ ֵשומן ֵצירֵדגיםֵמלוחים, למשל:

ֵמומס,ֵחומץֵוכדומה.

שורֵפרקֵבֵבהלכותֵשביתתֵעֵהרמב'ם1052ֵ
ֵבמיםֵ ֵמזוג ֵחומץ ֵ'שתה ֵפוסק: ֵו הלכה
חייב,ֵהכוססֵפלפליןֵוזנגבילֵיבשֵוכיוצאֵ
ֵאכלֵ ֵאבלֵזנגבילֵרטובֵחייב, ֵפטור, בהן
עליֵגפניםֵפטור,ֵלולביֵגפניםֵחייב,ֵואלוֵ
ֵבארץֵ ֵשלבלבו ֵכל ֵגפנים? ֵלולבי הן
ישראלֵמראשֵהשנהֵועדֵיוםֵהכיפורים,ֵ
ֵיתרֵעלֵזהֵהריֵהןֵכעציםֵופטורֵוכןֵכל

 כיוצאֵבאלו'.
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ֵמשנה:
ִריָחה, אֹותֹוֵֵֻעָבָרהֵֶשה  חֹוֶלהֵַמֲאִכיִליֵן אֹוָתּהֵַעדֵֶשָּתִשיבֵַנְפָשּהֵ. ַמֲאִכיִליֵן

יןֵָשםְֵבִקיִאין,ֵַמֲאִכיִליןֵאֹותֹוֵַעלִֵפיֵַעְצמֹו,ֵַעדֵ ַעלִֵפיְֵבִקיִאין.ְֵוִאםֵא 
ֵֶשֹיאַמרֵָדי.

ֵכיפוריםהביוםֵַהָצָמהֵאשהֵמעוברתֵ
גורםֵלהֵלרצותֵמאודֵֵוריחֵהתבשיל

ֵ ֵהתבשיללאכול ֵלחולהֵֵאת נחשבת
ֵ ֵולכן ֵשתשיבֵ'מסוכנת ֵעד אוכלת

ֵֵ.'נפשה
ֵ

ֵֵ ֵכיפוריםביוםֵהַהָצָמהֵאשהֵמעוברת
ֵלֵריחהשה ֵדווקא מאכלֵוהתאוותה

ֵאסור ֵלבשרֵקרבןכ, האסורֵעליהֵֵגון
ֵ ֵחזירבאכילה, ֵלבשר מנסיםֵֵ,או

להרגיעֵאתֵנפשהֵבאכילהֵהדרגתית:ֵ
ֵהמאכלֵ ֵברוטב ֵקנה ֵטובלים תחילה
ֵהאסורֵוהיאֵמוצצתֵממנוֵאתֵהרוטב,
ֵאותהֵ ֵמאכילים ֵנרגעה ֵלא אם
ֵנרגעהֵ ֵלא ֵאם ֵעצמו, מהרוטב
מאכיליםֵאותהֵמהבשרֵפחותֵמכזיתֵ

ֵאםֵו ֵאותהֵעדיין ֵנרגעהֵמאכילין לא
עדֵשתתיישבֵדעתהֵמהמאכלֵהאסורֵ

ֵבפניֵ'משוםֵֵ– ֵדברֵשעומד ֵלך שאין
ֵוגילויֵ ֵזרה ֵמעבודה ֵחוץ ֵנפש פקוח

ֵ.ֵ'עריותֵושפיכותֵדמים
ֵ

רופאיםֵבסביבתוֵ ולדעתוֵֵחולהֵשאיֵן
ֵ ֵלסכנה ֵיכנס ֵהוא ֵיאכל ֵלא –אם

מאכיליןֵאותוֵעלֵפיֵעצמוֵעדֵשיאמרֵ
ֵ.די
ֵ

ֵכלֵהמצוותֵנדחותֵכשישֵפקוחֵנפשֵ
ֵעריותֵ ֵגילוי ֵזרה, ֵמעבודה חוץ

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ֵדבריםֵפרקֵוֵפסוקֵה.1053ֵ
דבריםֵפרקֵכבֵפסוקֵכו.ֵהפסוקֵעוסק1054ֵֵ

ֵבשדה,ֵ ֵשנאנסה ֵמאורסת ֵנערה בדיני

ֵ.ושפיכותֵדמים
ֵ

ֵאדםֵלמסורֵֵ ֵשחייב ֵללימוד המקור
עבודהֵֵאתֵנפשו איסוֵר עֵל ולאֵלעבוֵר

ֵזרהֵנלמדֵמ ֖תֵלשון ֵא  ְֵוָאַַ֣הְבָּתִ֔ הפסוק
ְֵבָכל־לְֵ ֱֵאֹלֶהִ֑יָך ֵּוְבָכל־ַנְפְשָךְֵ֖יֹהָוַ֣ה ָבְבָךָּ֥

ָך לאהובֵֵהפסוקֵמצווהֵ,1053ּוְבָכל־ְמֹאֶדַֽ
ֵיותרֵמהחביבֵעליו:ֵממונוֵאוֵ אתֵה'

ֵחייו:ֵ
ֵלבדוֵֵ-ֵ'ְבָכל־ְלָבְבָךָּ֥' .א ֵה' ֵאת אהוב

ֵ ִֵלְבָך ֵבלבֵֵ–ּוְבָכל ֵתשאיר ואל
ֵאחרתֵ ֵאמונה ֵלכל ֵפנוי מקום

ֵומכלֵסוגֵשהוא.
ֵאםֵתֵ-ֵ'ּוְבָכל־ַנְפְשָך֖' .ב צטרךֵאפילו

ֵֵך.למסורֵאתֵנפש
ָך' .ג אפילוֵאםֵתצטרךֵֵ-ֵ'ּוְבָכל־ְמֹאֶדַֽ

 .למסורֵאתֵכלֵממונך
 
ֵאדםֵֵ ֵשחייב ֵללימוד המקור

ֵאתֵנפשו ולאֵלעבורֵעלֵֵלמסור
ֵעריות ֵגילוי ֵמלשוןֵֵאיסור נלמד
ַנֲעָרהֵֹ֙לא ָּ֥יןֵ-הפסוק:ְֵוַלַֽ ַתֲעֶשַ֣הֵָדָבִ֔רֵא 

ֵָיקַּ֨וםֵ ֵַכֲאֶשר֩ ִֵכֶ֡י ֵָמִֶ֑ות ְַ֣טא ֵח  ַנֲעָר֖ה ַלַֽ
֖ןֵַהָדָבָּ֥רֵ-ִאָּ֤ישֵַעל ֙הּוֵּ֙וְרָצחַֹ֣וֵֶנִֶ֔פשֵכ  ע  ר 

ה ֵרצחמשווהֵביןֵפסוקֵזהֵ.1054ֵַהֶזַֽ

ֵ ֵשל ֵבשדה ֵמאורסת:לאונס ֵנערה
כמוֵשאדםֵחייבֵלמסורֵאתֵנפשוֵ

מקוםֵבוֵאישֵלאֵשומעֵאתֵזעקותיהֵכדיֵ
ֵלהושיעה.ֵ
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לרצוחֵאתֵחברו 1055ֵאםֵאומריםֵלֵו
ֵלבעולֵֵ– ֵלאדם ֵאומרים ֵאם כך

ֵֵייהרגֵולאֵיבעול.ֵ-ורסהֵנערהֵמא

ֵדףֵפבֵעמודֵבֵ

ֵלמסורֵ ֵאדם ֵשחייב ֵללימוד ֵכמקור
ֵאיסורֵ ֵעל ֵלעבור ֵולא ֵנפשו את
ֵסיפורֵ ֵהגמרא ֵמביאה ֵדמים שפיכות

ֵ ֵיהודי ֵרבאעל ֵאת ֵלשאול מהֵֵשבא
לעשותֵ שליטֵגויֵֵעלֵידיווהֵשנצטעליֵו

ֵפלוני ֵאת ֵלוֵמישראלֵלהרוג ֵענה .
ֵ ֵרבא ֵתהרוג! ֵואל ֵתיהרג נימקֵרבא:

ֵ ֵ'וכיֵזאת ֵלפניו: ֵלאדםֵשבא באומרו
דמךֵאדוםֵיותרֵמדםֵפלוני,ֵאוליֵדמוֵ

ֵ.1056'אדוםֵמשלך?
ֵ

ֵֵ ֵעל ֵיוחנןמסופר ֵרבי ֵשל ֵאימו
ֵ ֵמעוברתֵשכשהייתה ֵביוםֵבו הריחה

ֵֵכיפוריםה ֵונתאוותה לאכולֵתבשיל
ֵלנהוגֵממנו ֵכיצד ֵרבי ֵאת ֵכששאלו .

ֵ ֵללחוש ֵלהם ֵשיוםֵאמר באוזנה
זאתֵנתיישבהֵהיוםֵכיפוריםה כשעשֵו .ֵ

דעתהֵולאֵאכלה.ֵכשנודעֵהדברֵלרביֵ
ְֵבֶטֶַ֨רםֵ ֵהפסוק: ֵאת ֵהעובר ֵעל קרא
ָּ֥אֵ צ  ֵּת  ֵּוְבֶטֶֶ֛רם ְֵיַדְעִּתִ֔יָך ֵַבֶבֶ֙טן֙ ֶאָצְרָךָּ֤
יָך.ֵ ֶרֶ֖חםִֵהְקַדְשִּתִ֑יָךֵָנִבָּ֥יאֵַלגֹוִי֖ם.ְנַתִּתַֽ ֵמ 

ֵ
ֵ
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ֵ

ֵכלהלן1055ֵֵֵ ֵמסברא ֵנלמד ֵעצמו ֵזה איסור
 .בסיפורֵעלֵהיהודיֵשבאֵלשאולֵאתֵרבא

ֵרבא1056ֵֵ ֵ'...בלשון ֵתקטול!ֵ: ֵולא נקטלך

ֵשהריחה ֵמעוברת ֵעל ֵמסופר
.ֵשאלוֵאתֵרביֵתאוותהֵלוהוֵתבשיל
ֵלכוֵֵחנינא ֵלהם ֵואמר ֵלעשות מה

היום.ֵֵכיפוריםולחשוֵבאוזנהֵשיוםֵה
ֵשלֵ ֵדעתה ֵנתיישבה ֵולא ֵעשו כך
המעוברת.ֵכשנודעֵהדברֵלרביֵחנינאֵ

ֵעלי ֵהפסוקֵהקרא ְֵרָשִעַ֣יםֵֵאת ֹזַ֣רּו
ָרִ֑חֵֶ בֵויצאֵממנהֵמ  ָכָזַֽ ֵָּ֥י ֹדְבר  ִמֶ֝בִֶׁ֗טֵן םֵָּתעֵָּּ֥ו

ֵאתֵמחיריֵ ֵשהפקיע ֵהעבריין שבתאי
ֵהפירות.ֵ

ֵדףֵפגֵעמודֵא

אניֵ'ֵ:כיפוריםהאםֵחולהֵאומרֵביוםֵֵ
אינוֵ'ֵורופאֵמומחהֵאומרֵ'צריךֵלאכול
ֵלאכול ֵהחולהֵֵ'צריך ֵבקול שומעים
ֵש ֵַנְפשִֹ֑וֵ'-משום ֵָמַרַ֣ת ַע ֵיַֹ֭וד  ִׁ֗ב ל 

ר-ּוְ֝בִשְמָחתִֹׁ֗וֵֹלא ֵ.1057'ִיְתָעַָּ֥רבֵָזַֽ

ֵ
ֵאחד ֵרופא ֵרק ֵאפילו אומרֵֵאם

ֵלאכול ֵצריך ֵאומרֵֵשהחולה והחולה
ֵלאכול' ֵצריך ֵלרופאֵֵ'אינני שומעים

ֵמ ֵהחולה ֵאת ֵשמאֵומאכילים חשש
ֵנשתבשהֵדעתֵהחולהֵבגללֵמחלתו.

ֵ
ֵ

מאיֵחזיתֵדדמאֵדידךֵסומקֵטפי?ֵדילמאֵ
ֵדמאֵדההואֵגבראֵסומקֵטפי?'.

ֵמשליֵפרקֵידֵפסוקֵי.1057ֵ
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,ֵכמוֵבכלֵמקרהֵשלֵספקֵאצלֵחולה
ֵה ֵביום ֵחולה ֵהאכלת ,ֵכיפוריםלגבי

ֵ ֵהכלל ֵלהקלֵ'קובע ֵנפשות ֵ'ֵספק

ֵומתירֵ ֵהעינוי ֵמצוות ֵאת הדוחה

.1058כיפוריםאכילהֵביוםֵה

ֵמשנה:

יָניו1059ִמיֵֶשֲאָחזֹוֵֻבְלמּוס ִאים,ֵַעדֵֶשי אֹורּוֵע  ֵ.ֵ,ֵַמֲאִכיִליןֵאֹותֹוֲֵאִפלּוְֵדָבִריםְֵטמ 

דֵֶשלֹו,ְֵוַרִביֵַמְתָיאֵֶבןֵָחָרשֵשֹוֶטהִמיֵֶשְנָשכֹוֵֶכֶלבֵ ֲחַצרֵָכב  יןֵַמֲאִכיִליןֵאֹותֹוֵמ  ,ֵא 

שִֵבְגרֹונֹו,ֵַמִטיִליןֵלֹוֵַסםֵ ְבתֹוְךִֵפיוֵַמִּתיר.ְֵועֹודֵָאַמרֵַרִביֵַמְתָיאֵֶבןֵָחָרש,ֵַהחֹוש 

קְֵנָפשֹותְבַשָבת,ֵמִֵ יֵֶשהּואְֵספ  קְֵנָפשֹותֵדֹוֶחהֵֶאתֵַהַשָבת.ְפנ  ֵ,ְֵוָכלְֵספ 

קִֵֵמיֵֶשָנְפָלהֵָעָליוֵַמֹפֶלת, ת,ֵָספ  קֵמ  קֵַחיֵָספ  ינֹוֵָשם,ֵָספ  קֵא  קֵהּואֵָשםֵָספ  ָספ 

ת,ֵ ְוִאםֵמ  ְמַפְקִחיןֵָעָליוֵ. ְמָצאּוהּוֵַחיֵ, ָעָליוֵֶאתֵַהַגלֵ. ְמַפְקִחיֵן לֵ, קִֵיְשָרא  ָנְכִריֵָספ 

ֵַיִניחּוהו.

ֵמסוכן ֵחולה ֵכל ֵלהאכיל גםֵֵמותר

כשאיןֵבנמצאֵֵ-1060ֵמאכליםֵטמאים
ובכללֵ,ֵ'עדֵֶשי אֹורּוֵעיניו'ֵ-אוכלֵכשרֵ

ֵ ֵזה ֵחולניֵגם ֵברעב ֵשנתקף מי
ֵ(.בולמוס)
ֵ
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ֵ

בהלכותֵשביתתֵעשורֵפרקֵבֵֵהרמב'ם1058ֵ
'ֵ ֵסכנה1ֵהלכהֵחֵפוסק: ֵחולהֵשישֵבו .

ששאלֵלאכולֵביוםֵהכיפוריםֵאףֵעלֵפיֵ
ֵ-שהרופאיםֵהבקיאיןֵאומריןֵאינוֵצריךֵ
עדֵשיאמרֵדי עצמֵו עלֵפֵי אותֵו י,ֵמאכיליֵן

.ֵאמרֵהחולהֵאיניֵצריךֵוהרופאֵאומר2ֵ
מאכיליןֵאותוֵעלֵפיוֵוהואֵשיהיהֵצריךֵ

.ֵרופאֵאחדֵאומרֵצריךֵואחד3ֵרופאֵבקי,ֵ
.ֵמקצת4ֵאומרֵאינוֵצריךֵמאכיליןֵאותו,ֵ

ֵאומריןֵ ֵמקצתן ֵצריך ֵאומרין הרופאין
ֵאחרֵ ֵאו ֵהרוב ֵאחר ֵהולכין ֵצריך אינו
הבקיאין,ֵובלבדֵשלאֵיאמרֵהחולהֵצריךֵ
ֵמאכיליןֵ ֵאני ֵצריך ֵאמר ֵאם ֵאבל אני,

ֵ ֵה5אותו, ֵאמר ֵלא ֵצריךֵ. ֵשהוא חולה
ונחלקוֵהרופאיםֵוהיוֵכלםֵבקיאיןֵואלוֵ
ֵ ֵצריך ֵאינו ֵשאמרו ֵכמנין ֵצריך ֵ-שאמרו

ֵֻבְלמּוס ֵֶשֲאָחזֹו להאכילוֵֵוצריךִֵמי
ֵלהאכילוֵ ֵמתחילים ֵטמאים, דברים
ֵהיאֵ ֵאיסורו ֵשחומרת מהמאכל
ֵעדֵ ֵבדרגה ֵועולים ֵביותר הפחותה

.1061ֵהתאוששותֵהחולה

ֵמאכיליןֵאותו'.
התקףֵשלֵחשקֵעזֵאוֵתאווהֵמופרזת1059ֵֵ

בדרךֵכללֵהתקףֵֵ–שקשהֵלהתגברֵעליוֵ
 רעבֵשקשהֵלהתגברֵעליו.

ֵמאכיליןֵאותוֵמיד!ֵולאֵמבזבזיםֵזמן1060ֵ
אוֵחיפושֵאחרֵאוכלֵכשר.ֵֵעלֵשאלתֵרב

ֵמהמאכלֵ ֵלהאכיל ֵמתחילים וכשאפשר,
ֵביותרֵ ֵהפחותה ֵהיא ֵאיסורו שחומרת
ֵהחולהֵלאֵ ועוליםֵבדרגהֵרקֵאםֵעדיין

 התאושש.
ֵשל1061ֵֵֵ ֵלחמור ֵהקל ֵמן ֵלדירוג דוגמה

ֵאסורים: ֵשביעית1ֵֵמאכלות ֵפירות .
ֵ ֵלעובר ֵ-)העונש ֵ)העונש2ֵאין(. ֵנבלה .

ֵ ֵמלקות(. ֵהוא ֵ)העונש3ֵלעובר ֵטבל .
 לעוברֵהואֵמיתהֵבידיֵשמים(.ֵ
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ֵדףֵפגֵעמודֵב

ֵ ֵלרפאֵמובאות ֵעצות ֵכמה בגמרא
ֵבולמוס ֵאו: ֵדבש ֵמיניֵֵלאכול כל
ֵמתיקה ֵמיניֵ, ֵכל ֵאו ֵדבש לאכול
לאכולֵ,ֵאבלֵרקֵאחריֵהאוכלֵ-מתיקהֵ

1062ֵֵֵַאְלָיה ֵבדבש, ֵחיטהֵלאכול סולת

ֵבדבשֵנקיה ,ֵ ֵשעוריםֵלאכול קמח
ֵ.בדבש

 
ֵאחזניֵ' ֵאחת ֵפעם ֵיוחנן: ֵרבי אמר

ֵתאנה,ֵבולמוס ֵשל ֵלמזרחה ֵורצתי ,
ָחְכָמ֖הֵ יהֵָוקיימתיֵבעצמיֵַהַֽ ְֵּתַחֶיָּ֥הְֵבָעֶלַֽ

ֵרב1063ֵֵ ֵלטעוםֵֵדתני ֵהרוצה יוסף:

ֵ ֵשנאמרֵֵ-טעםֵתאנה ֵלמזרחה, יפנה

ֵ.1064ֵ'וממגדֵתבואתֵשמש

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ֵלחלקֵֵהיאֵַאְלָיה1062ֵֵ ֵונחשבת ֵהכבש זנב
ֵאחדֵ ֵהייתה ֵהאליה ֵומשובח. שומני
ֵגביֵ ֵעל ֵמקריבים ֵשהיו ֵהכבש מאברי

ֵהמזבח ִֵאֶשַ֣הֵ: ֵַהְשָלִמים ח ִֵמֶזַַ֣בַֽ 'ְוִהְקִרַ֨יב
ָעֶצ֖הֵ ֵֶהַֽ ְֵלֻעַמָּ֥ת ְֵתִמיָמִ֔ה ַאְלָיַ֣ה ֵָהַֽ ֵֶחְלבֹו֙ ה' ַלַֽ

ֵויקראֵפרקֵגֵפסוקֵט(.ְיִסיֶרִָ֑נה...'ֵ)
ַ֣לֵַהָכִֶ֑סףְֵוִיְתרַֹ֣וןֵַדִַ֔עת1063ֵֵ ָחְכָמ֖הְֵבצ  ָּ֥לֵַהַֽ ִכֶ֛יְֵבצ 

יָהֵ)קהלתֵפרקֵז ָחְכָמ֖הְֵּתַחֶיָּ֥הְֵבָעֶלַֽ פסוקֵֵַהַֽ
ֵיב(.

לענ'ד,ֵישֵקושיֵבנוסחֵהגמראֵהמובא1064ֵֵ
ֵלפנינו ֵיוחנןֵכאן ֵבנוסחֵזהֵמצטטֵרבי .

ֵרב ֵֵאת ֵאחריו ֵשחי ֵשאינוֵֵ-יוסף דבר
יד בבדיקהֵשלֵכתבֵי שתיֵֵאפשריֵ. מצאתֵי

ֵזה: ֵבהםֵקושי ידֵ-בכתבֵגרסאותֵשאין
Babylonischer Talmud - BSB 
Cod.hebr. 95, [S.l.] Frankreich, 
1342 [BSB-Hss Cod.hebr. 95]ֵ
ֵשםֵ ֵציון ֵללא ֵהברייתא מובאת
ֵ'דתניאֵ ֵ ֵהיא: ֵשם ֵוהגרסא אומרה
ֵיאכלֵ ֵהתאנה ֵמן ֵליהנות הרוצה
ֵשמש'.ֵ ֵתבואות ֵוממגד ֵשנ' במזרח

ֵ
ֵשאחזוםֵ ֵאמוראים ֵסיפורי מובאים

ֵעלֵֵבולמוס ֵהמעידים וסיפורים
ֵשמו ֵיהודהֵֵ:תכונתֵאדםֵלפי כשרבי

ורביֵיוסיֵהלכוֵבדרךֵנתקףֵרביֵיהודהֵ
דברֵשגרםֵלוֵלחטוףֵמרועהֵֵבולמוס

ֵגערֵבוֵרביֵ תמיםֵאתֵפתוֵולאוכלה.
יוסי:ֵקפחתֵאתֵהרועה!ֵכאשרֵהגיעוֵ
לעיר,ֵהפעםֵנתקףֵרביֵיוסיֵבבולמוס.ֵ
דבשֵ כדֵי לֵו העירֵוהביאֵו כלֵאנשֵי באֵו

לוֵֵומתיקהֵוקערותֵשלֵתבשילין.ֵאמר
רביֵיהודה:ֵאניֵקפחתיֵרקֵאתֵהרועהֵ
ֵֵאבלֵאתהֵקפחתֵאתֵכלֵהעירֵכולה...

ֵ
ֵאחרונים ֵהידייםֵֵמים ֵעל שנוטלים

לקנחֵבהםֵאתֵֵשימשובסוףֵהסעודהֵ

ֵ.1065השפם

 London, British Libraryידֵ-ובכתב
, Harley 5508ֵֵֵמובאתֵהגרסאֵ'דתניא

ֵזהֵ ֵבעניין ֵהרוצה....'. ֵאו' ֵיוסי רבי
ֵשאתֵ ֵהמעניינת ֵהעובדה ֵאת נציין

ֵרב ֵמביא ֵלדבריו יוסףֵֵהאסמכתא
פסוקֵזהֵמובאֵ מוזכרֵשמוֵ, מפסוקֵבֵו
ַ֣ףֵ בברכתֵמשהֵאתֵשבטֵיוסף:ֵ'ּוְליֹוס 

...ֵ ֵָשִֶ֑מש...'ֵֵָאַמִ֔ר ְֵּתבּוֹאַ֣ת ּוִמֶמֶ֖גד
 יד(.-יםֵיג)דבריםֵפרקֵלגֵפסוק

ֵמפרש:1065ֵֵ ֵרש'י ראהֵכלֵהסיפורֵבגמרא.
זוֵהיאֵֵ-הרגוֵאתֵהנפשֵֵ'מיםֵאחרונים

ֵאותהֵ ֵהרג ֵ]שהפונדקאי ֵזה ֵשל אשתו
ֵהארנקיםֵ ֵאת ֵלחכמים ֵשמסרה בגלל

ֵ ֵמהם[ ֵ]הפונדקאי[ֵֵֵ-שגנב ֵנטל שאילו
מיםֵאחרונים,ֵדרךֵהנוטליםֵידייםֵלקנחֵ

ֵולא ֵטופחות, ֵבידיים ֵשפמם היוֵֵאת
עדשיםֵנראין'.ֵישנםֵעודֵהסבריםֵלמיםֵ
ֵבעליֵ ֵכותבים ֵכך ֵלמשל, אחרונים,
ֵבמיםֵ ֵנהגו ֵלא ֵ'עכשיו :ֵ התוספות
ֵמצויֵ ֵסדומית ֵמלח ֵשאין אחרונים,
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ֵדףֵפדֵעמודֵא

ֵכלבֵשוטהֵישֵלהרוגֵללאֵמגעֵאתוֵ
ֵ ֵחץ, ֵביריית ֵבוֵאלא ֵשמתחכך מי

ֵמסתכן,ֵוהננשךֵעלֵידוֵמת.

ֵ
ֵשוטהֵ ֵבכלב ֵנאמרו ֵדברים :ֵחמשה

פיוֵפתוחֵורירוֵנוטף,ֵואזניוֵסרוחות,ֵ
ֵבצידיֵ ֵומהלך ֵמונחֵעלֵירכותיו וזנבו
דרכיםֵוישֵאומריםֵאףֵנובחֵואיןֵקולוֵ

ֵנשמע'.

ֵ
ֵהגורמיםֵֵ ֵאת ֵמתארת הגמרא

ֵהצפידנא ֵתסמיניה,ֵלמחלת ,
וכיצדֵ נרפאֵו כיצֵד בהֵ, אמוראיםֵשחלֵו

ֵֵנהגוֵבלקיחתֵתרופהֵבשבת.

ֵפדֵעמודֵבדףֵ

ֵחולהֵ ֵלהבראת ֵהנצרך ֵטיפול ֵכל
ֵמיםֵ ֵחימום ֵכמו ֵמצבו, ולהטבת
למשל,ֵייעשהֵבשבתֵעלֵידיֵמבוגריםֵ

ֵ ֵגויים ֵידי ֵעל ֵולא ֵילדים,ֵדווקא או
ֵואפילוֵשישֵבחולהֵרקֵספקֵסכנה.

ֵ
ֵהפעולותֵֵ ֵכל ֵאת ֵבשבת עושים

ֵנפש ֵלהצלת ֵצורךֵֵהנצרכות ואין
ברובֵדעותֵמומחיםֵאוֵבשאלתֵחכםֵ
ֵאלה,ֵ ֵבפעולות ֵהזריז ֵוכל תחילה,
שכרגילֵכרוכותֵבחילולֵשבת,ֵהריֵזהֵ

ֵמשובח.ֵ
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לפיֵשאיןֵאנוֵרגיליםֵלטבולֵ בינינו;ֵועודֵ,
אצבעותינוֵבמלחֵאחרֵאכילה',ֵוכןֵראהֵ

ֵדֵאדףֵפהֵעמו

ֵהלכודיםֵ ֵאנשים ֵבשבת מחלצים
עדֵשיתבררֵשאיןֵשםֵֵתחתֵמפולת

יותרֵחייםֵוממשיכיםֵבחילוץֵגםֵאםֵ
רואיםֵשבחלקֵהעליוןֵשלֵהמפולתֵישֵ

ֵרקֵמתים.

ֵ
מחלציםֵבשבתֵמתחתֵמפולתֵגםֵמיֵ

ֵיהֵרקֵעודֵמספרֵדקות.ֵיחֵשודאי

ֵ
נחלקוֵכיצדֵבודקיםֵאםֵאדםֵחיֵאוֵ

ֵ ֵמפולתמת ֵעליו ושנחשפוֵֵכשנפלה
ֵאומרת:ֵ ֵאחת ֵדעה ֵרגליו: קודם
ֵכדיֵ ֵחוטמו ֵעד ֵבחילוץ ממשיכים
ֵשנייהֵ ֵודעה ֵנושם, ֵהוא ֵאם לבדוק
אומרתֵממשיכיםֵרקֵעדֵלבוֵובודקיםֵ
ֵלכלֵהדעותֵאםֵנחשףֵ אםֵישֵדופק.
ֵחוטמוֵ ֵעד ֵממשיכים ֵתחילה ראשו
ושאםֵמתֵהואֵלאֵממשיכיםֵבעבודותֵ

ֵהחילוץֵבשבת.

ֵדףֵפהֵעמודֵב

ֵ ֵכשיש ֵשגם ֵנפשמניין ֵפיקוח ֵספק
ישֵשלושֵדעותֵֵ?דוחיםֵאתֵהשבת
ֵשלֵתנאיםֵעלֵכך:ֵ

ֵישמעאל .א ֵרבי ֵמהפסוק:ֵֵדעת נלמדת
ִ֑תֵ-ִאם ֵָומ  ְֵוֻהָכַ֣ה ֵַהַגָנ֖ב ָּ֥א ִֵיָמצ  ַבַמְחֶּתֶֶ֛רת

ים ֵָדִמַֽ ֵלֹ֖ו ָּ֥ין 1066ֵא  ולומדֵרביֵישמעאלֵ,

ֵמהֵאםֵבעלֵהביתֵרשאיֵ קלֵוחומר:
אתֵ לעשותֵמעשהֵחמורֵביותרֵולהרוֵג
ֵלמרותֵ ֵעצמו, ֵאת ֵלהציל ֵכדי הגנב

 מדרשֵתנחומאֵפרשתֵבלקֵסימןֵכד.
ֵשמותֵפרקֵכבֵפסוקֵב.1066ֵ
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ֵולאֵ ֵלגנוב ֵרק ֵבא ֵשהגנב שייתכן
נפשֵדוחהֵלהרוג,ֵקלֵוחומרֵשפיקוחֵ

ֵכמוֵ ֵחמור אתֵהשבתֵשחילולהֵאינו
 הריגתֵהגנב.ֵ

-דעתֵרביֵעקיבאֵנלמדתֵמהפסוק:ְֵוִכי .ב
ִעַ֣םֵ-ָיִזָּ֥דִֵאֶ֛ישֵַעל ֖הּוְֵלָהְרגַֹ֣וְֵבָעְרָמִ֑הֵמ  ע  ר 

ּות ֵָלמַֽ ִֵּתָקֶח֖נּו ֵרביֵֵ-1067ִֵֵמְזְבִחִ֔י ולומד

שהרגֵאתֵֵכהןעקיבאֵקלֵוחומר:ֵמהֵ
ֵשמצאוהוֵ ֵעתה ֵזאת ֵובכל הנפש

בשבתֵנלקחֵמעםֵֵציבורֵמקריבֵקרבן
להישפטֵבביתֵדין,ֵואוליֵיצאֵֵהמזבח

ֵשפיקוחֵ ֵוחומר ֵקל ֵלא, ֵואולי זכאי
נפשֵדוחהֵאתֵהשבתֵשחילולהֵאינוֵ

 חמורֵכמוֵעבודתֵהקרבנות.ֵ
דעתֵרביֵאלעזרֵנלמדתֵאףֵהיאֵמקלֵ .ג

ֵמילה ֵברית ֵמה ֵתיקוןֵשֵוחומר: היא
ֵארבעיםֵ ֵממאתים ֵאחד ֵאיבר של
ושמונהֵאיבריםֵדוחהֵאתֵהשבתֵקלֵ
ֵאדםֵ ֵשל ֵגופו ֵכל ֵשתיקון וחומר
 הנמצאֵשפיקוחֵנפשֵידחהֵאתֵהשבת.

 
עלֵהפסוקֵֵרביֵשמעוןֵבןֵמנסיאֵנסמך

י ְֵבנ ַֽ ֵֶאת-ְוָשְמרָּּ֥ו ֖ל ַהַשָבִ֑תֵַלֲעשֶֹ֧ותֵ-ִיְשָרא 
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 שמותֵפרקֵכאֵפסוקֵיד.1067ֵ
ֵנאמר:1068ֵֵֵ ֵה ֵפסוק ֵיח ֵפרק בויקרא

ֵֶאת ְֵוֶאת-'.ּוְשַמְרֶּתָּ֤ם ֲֵאֶשַ֨רֵ-ֻחֹקַתי֙ ִמְשָפַטִ֔י
ֵָבֶהִ֑ם ֵָוַחַ֣י ֵָהָאָד֖ם ֵֹאָתֶ֛ם ֵה''.ֵֵַיֲעֶשָּ֥ה ֲאִנ֖י

שמשוןֵבןֵרפאלֵהירשֵֵהרש'רֵהירשֵ)הרב
גנזיֵעלהֵלֵ–]נולדֵבכ'דֵבסיווןֵה'תקס'ח,ֵ

מרוםֵבכ'זֵבטבתֵה'תרמ'ט[(ֵכותבֵעלֵכךֵ
ֵלמדנוֵ ֵההלכה ֵ'....מבחינת בפירושו:
מהמליםֵ'וחיֵבהם',ֵשאיןֵדברֵעומדֵבפניֵ
ֵלעבורֵ ֵחובה ֵואף ֵמותר ֵנפש: פיקוח

ֵבהםֵ ֵ'וחי ֵלהצילֵנפש; ולאֵֵ-עברהֵכדי
ֵביחסֵ ֵכך ֵעל ֵוכברֵהערנו שימותֵבהם';
ֵ'וחיֵ ֵשכן ֵיז(. ֵשמותֵלא, ֵפי' ֵ)עי' לשבת

ֵמור ֵשלֵבהם' ֵהראשונה ֵשהתכלית ה,
עשייתֵהמצוותֵהיאֵעידוןֵושובעֵשמחותֵ
ֵשמצוהֵנדחיתֵ בעולםֵהזה;ֵמובןֵאפוא,

כדיֵלהצילֵחייםֵשיהיוֵעשיריםֵֵ-לשעהֵ

םֵואומר:ֵַהשֵַ-ֶאת ָבֶ֛תְֵלֹדֹרָת֖םְֵבִרָּ֥יתֵעֹוָלַֽ
ֵאחת,ֵ ֵשבת ֵעליו ֵחלל ֵתורה: 'אמרה

ֵהרבה ֵשבתות ֵשישמור ֵולכןֵכדי ,'
ֵפיקוחֵנפשֵדוחהֵאתֵהשבת.ֵ

ֵ
ֵבתורהֵ ֵהפסוקים ֵועל ֵַהַּתָנִאים ֵעל

ַהַּתָנִאיםֵשספקֵפיקוחֵנפשֵ מהםֵלמדֵו
ֵשמואל ֵהאמורא ֵאומר ֵשבת ֵדוחה
פסוקֵולימודֵעדיפיםֵמשלהם:ֵ שישֵלֵו

ִמְשָפַטִ֔יֲֵאֶשַ֨רֵ-ֻחֹקַתיְֵ֙וֶאת-'ּוְשַמְרֶּתָּ֤םֵֶאת
ֵ–ֲאִנ֖יֵה''ֵֵַיֲעֶשָּ֥הֵֹאָתֶ֛םֵָהָאָד֖םֵָוַחַ֣יֵָבֶהִ֑ם

ֵבעשי ֵולאֵשיחיה ֵושמירתם יתם
ֵושומרֵ ֵעושה ֵכשהוא שימות

ֵ.1068אותם

ֵ
ֵשמואלֵ ֵדברי ֵשרק ֵאומרת ֵהגמרא

משמעיותֵ-עלֵהמיליםֵהחדֵהנסמכים
מוכיחיםֵשספקֵפיקוחֵנפשֵֵָוַחַ֣יֵָבֶהִ֑ם

ֵאתֵ ְֵלַהְפִריְך ֵאפשר ֵואי ֵשבת, דוחה
שכןֵניתןֵֵ-ְרָאָיתֹוֵלעומתֵשארֵהדעותֵ

1069ֵֵלהפריכן ֵשתשובותיהםֵ, ֵמשום

ֵ ֵהמקורית:ֵֵעונותאינן ֵהשאלה על

ֵההלכותֵ ֵרק ֵזה ֵמכלל ֵיוצאות במצוות.
ֵלעבודה ֵעריותֵ-הנוגעות ֵגילוי זרה,

דמים;ֵהללוֵאינןֵנדחותֵלעולםֵ-ושפיכות
י'ֵדבריםֵאפילוֵמפניֵפיקוחֵנפשֵ)ראהֵפֵ-

ֵשלֵ ֵהשיאים ֵהן ֵשהרי ֵכו(; ֵכב, ֵה; ו,
מצוותֵביןֵאדםֵלמקום,ֵביןֵאדםֵלחברוֵ
ֵנאמרֵ ֵולפיכך ֵנפשו; ֵלקדושת ֵאדם ובין
דףֵ )סנהדריֵן ואלֵיעבורֵ' 'ייהרֵג תמידֵ: בהֵן
עדֵעמודֵא(.ֵכמוֵכן,ֵאםֵכופיםֵעלֵאדםֵ

ֵנעשיתֵֵ-לעבורֵעברהֵברביםֵ וכפייהֵזו
ֵנוהגתֵ ֵזה ֵבמקרה ֵלתורה; ֵאיבה מחמת

ֵקידושמצ ֵחילולֵֵוות ֵאיסור ֵונוהג השם
ֵנפשוֵ ֵאת ֵלמסור ֵאדם ֵחייב השם:

מצוהֵקלהֵאיננהֵנדחיתֵֵ-בשמחהֵ ואפילֵו
ֵמפניֵפיקוחֵנפש...'.ֵ

ֵהדבריםֵכפי1069ֵֵ ֵ=ֵלהוכיחֵשאין ְלַהְפִריְך
 שנאמרו.
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ֵנפש ֵפיקוח ֵספק ֵכשיש ֵשגם ֵ'מניין
אלאֵהםֵעוניםֵעלֵדוחיםֵאתֵהשבת? 'ֵ

ֵשפיקוחֵ ֵמניין ֵנשאלה: ֵשלא שאלה
נפשֵדוחהֵאתֵהשבת?ֵ

ֵעלֵראייתוֵזוֵהמשילוֵאתֵשמואל
ֵחריף ֵפלפל ֵשל ֵעלֵֵלַגְרִגיר המשפיע

ֵמהרבהֵ ֵיותר ֵכולו ֵהתבשיל טעם

.1070דלועיות

ֵמשנה:
ֵַוַדאיְֵמַכְפִרין.ֵ-ַחָטאתְֵוָאָשם

ִֵמיָתהְֵויֹוםֵַהכיפוריםְֵמַכְפִריןִֵעםֵַהְּתשּוָבה.ֵ

רֹותֵַקלֹות הְֵוַעלֵֹלאֵַתֲעֶשה,ְֵוַעלֵַהֲחמּורֹותֵ,1071ֵַהְּתשּוָבהְֵמַכֶפֶרתֵַעלֲֵעב  ַעלֲֵעש 

רִהיאֵתֹוָלהֵַעדֵֶשָיֹבאֵיֹוםֵַהכיפוריםֵ  .1072ִויַכפ 

ר:ֵ'ֶאֱחָטאְֵוָאשּוב',ֵ'ֶאֱחָטאְֵוָאשּוב' יןֵַמְסִפיִקיןְֵבָידֹוֵַלֲעשֹותְֵּתשּוָבה.ֵֵ-ֵָהאֹומ  ֵא 
ר'ֵ ר.ֵֵ-'ֶאֱחָטאְֵויֹוםֵַהכיפוריםְֵמַכפ  יןֵיֹוםֵַהכיפוריםְֵמַכפ  ֵא 

יןֵָאָדםֵַלָמקֹוםֵ רֹותֵֶשב  ר.ֵֵ-ֲעב  ֵיֹוםֵַהכיפוריםְֵמַכפ 
רֹוֵ יןֵָאָדםֵַלֲחב  רֹותֵֶשב  רֹו.ֵֵ-ֲעב  ר,ֵַעדֵֶשְיַרֶצהֵֶאתֲֵחב  יןֵיֹוםֵַהכיפוריםְֵמַכפ  ֵא 

יֵ יֶכםִֵלְפנ  ֵ'ִמֹכלֵַחֹטאת  ֲֵעַזְרָיה: ֵֶאְלָעָזרֵֶבן ֵָדַרשֵַרִבי ֵֵה'ֶאתֵזֹו רֹותֵעֲֵֵ-ִּתְטָהרּו' ב 
ר,ֵ יןֵָאָדםֵַלָמקֹום,ֵיֹוםֵַהכיפוריםְֵמַכפ  יןֵיֹוםֵֵ-ֶשב  רֹו,ֵא  יןֵָאָדםֵַלֲחב  רֹותֵֶשב  ֲעב 
רֹו.ֵ רֵַעדֵֶשְיַרֶצהֵֶאתֲֵחב  ֵַהכיפוריםְֵמַכפ 

רֵֶאְתֶכם? יִֵמיֵַאֶּתםִֵמַטֲהִרין?ֵּוִמיְֵמַטה  ל!ִֵלְפנ  יֶכםִֵיְשָרא  ֵָאַמרֵַרִביֲֵעִקיָבא:ֵַאְשר 
ר:ֵ ְֵואֹומ  יֶכםֵַמִיםְֵטהֹוִריםֵּוְטַהְרֶּתם', ֵ'ְוָזַרְקִּתיֲֵעל  ֲאִביֶכםֵֶשַבָשַמִים!ֵֶשֶנֱאַמר:

ֵ ל ִֵיְשָרא  ה ֵה''ִמְקו  ֵַהָקדֹושֵָברּוְךֵהּואֵֵ-' ֵַאף ִאים, ֵֶאתֵַהְטמ  ר ְֵמַטה  ִֵמְקֶוה ַמה
ל. רֵֶאתִֵיְשָרא  ְֵמַטה 

ֵ

ֵאשםֵקרבןֵ ֵ-1073ֵודאי-חטאתֵוקרבן
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ֵזהֵגםֵבמסכתות1070ֵֵ ראהֵשימושֵבביטוי
מגילהֵדףֵזֵעמודֵאֵובחגיגהֵדףֵיֵעמודֵ

ֵא.
רֹותֵַקלֹותֵהןֵעבירותֵשגםֵללאֵיוםֲֵעבֵ 1071ֵ

הכיפוריםֵהתשובהֵלבדהֵמכפרתֵעליהן.ֵ
ֵעבירותֵהמתכפרותֵ עבירותֵחמורותֵהן

 רקֵעםֵיוםֵהכיפוריםֵאוֵעםֵמיתה.
בהלכותֵתשובהֵפרקֵאֵהלכהֵֵהרמב'ם1072ֵ

ֵהמקדשֵ ֵבית ֵשאין ֵהזה ֵ'בזמן ֵפוסק: ג
איןֵשםֵאלאֵֵ-קייםֵואיןֵלנוֵמזבחֵכפרהֵ

ֵכלֵתשובה ֵעל ֵמכפרת ֵהתשובה ,
ֵועשהֵ ֵימיו ֵכל ֵרשע ֵאפילו העבירות,
ֵשוםֵ ֵלו ֵמזכירין ֵאין ֵבאחרונה תשובה

ֵמכפריםֵלאדםֵלאחרֵעשייתֵתשובה.

ֵלאֵ ֵהרשע ֵרשעת ֵשנאמר ֵמרשעו דבר
יכשלֵבהֵביוםֵשובוֵמרשעו,ֵועצמוֵשלֵ
ֵכיֵ ֵשנאמר ֵלשבים ֵמכפר ֵהכיפורים יום

ֵ ֵעליכם'. ֵיכפר ֵהזה ֵבמסכתֵביום ראה
שר'ֵיוחנןֵֵבבאֵמציעאֵדףֵפדֵעמודֵא

ֵ ֵעברוהזכיר ֵאת ֵלקיש כשודדֵֵלריש
 ואתֵהתוצאותֵהמרותֵהמסופרותֵשם.

.1ֵישֵחמישהֵסוגיֵקרבנותֵאשםֵודאי:1073ֵֵ
ֵשכספוֵֵ–אשםֵגזילותֵ מובאֵעלֵידיֵמי

שלֵחברוֵנמצאֵאצלוֵונשבעֵשלאֵאצלו,ֵ
אשםֵמעילות2ֵ שמעלֵֵ–ֵ. מֵי מובאֵעלֵידֵי

.ֵאשםֵשפחהֵחרופה3ֵבשוגגֵמההקדש,ֵ
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ֵהכיפוריםֵ ֵויום ֵרקֵֵ-ֵמיתה מכפרים
ֵלאחרֵעשייתֵתשובהֵבאמת.

ֵ
איןֵמספיקיםֵֵ-ֵהאומרֵאחטאֵואשובֵ

ֵבידוֵלעשותֵתשובה.
ֵ
ֵהאומרֵאחטאֵויוםֵהכיפוריםֵמכפרֵ

ֵאיןֵיוםֵהכיפוריםֵמכפר.ֵֵ-

ֵ
יֶכִ֔םֵ ְיהָו֖הֵֵעלֵהמיליםִֵמֹכלֵַ֙חֹטַ֣את  ֵָּ֥י ִלְפנ 

י ִֵכַֽ ֵבפסוק רּו ָּ֥רֵ-ִּתְטָהַֽ ְֵיַכפ  ֵַהֶזֶ֛ה ַביָֹּ֥ום
יֶכִ֔םֵ ֵַחֹטַ֣את  ִֵמֹכל֙ ֵֶאְתֶכִ֑ם ַ֣ר ְֵלַטה  יֶכ֖ם ֲעל 

רּו ָּ֥יְֵיהָו֖הִֵּתְטָהַֽ עזרֵדרשֵרביֵאל1074ִֵלְפנ 

ֵאדםֵ ֵשבין ֵעבירות ֵעל ֵעזריה: בן
ֵועלֵ ֵמכפר ֵהכיפורים ֵיום למקום
ֵיוםֵ ֵאין ֵלחברו ֵאדם ֵשבין עבירות
ֵהכיפוריםֵמכפרֵעדֵשיפיסֵאתֵחברו.ֵ

ֵ

ל ִֵיְשָרא  יֶכם ֵַאְשר  ֲֵעִקיָבא, ֵַרִבי ,ֵָאַמר

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

שבאֵעלֵשפחהֵֵ– מֵי כנעניתֵמובאֵעלֵידֵי
ֵ ֵעברי. ֵלעבד ֵלהינשא ֵכבר .4ֵהמיועדת

ֵ ֵנזירֵשנטמאֵֵ–אשםֵנזיר מובאֵעלֵידי
ֵ 5ֵלמת, ֵמצורע ֵאשם ֵידיֵֵ–. ֵעל מובא

 מצורעֵבזמןֵטהרתו.
ֵויקראֵפרקֵטזֵפסוקֵל.1074ֵ
 יחזקאלֵפרקֵלוֵפסוקֵכה.1075ֵ
לְֵ֙יהָוִ֔הֵָכל1076ֵ ָּ֤הִֵיְשָרא  ִמְקו  -הפסוקֵבמלואוֵ:

ִ֔בּוִֵכָּ֥יֵֹעְזֶב֖יָךֵי ֹבִ֑שּוֵ)יסורי(ְֵוסּו ַריֵָ֙בָאֶַ֣רץִֵיָכת 
ִים )ירמיהוֵפרקֵ-ַחִי֖יםֵֶאת-ָעְזבֶּ֛וְֵמקָֹּ֥ורֵַמַֽ הֵ'

ֵיזֵפסוקֵיג(.
תלויֵמובאֵעלֵידיֵמיֵשישֵ-אשםֵקרבן1077ֵ

ֵובתנאיֵ ֵבשוגג, ֵעברה ֵעבר ֵאם ֵספק לו
שזוֵעברהֵשאםֵהיהֵעושהֵאותהֵבמזידֵ
היהֵחייבֵעליהֵכרת.ֵלדוגמה:ֵאדםֵאכלֵ

ןֵשהייתהֵמונחתֵעםֵחתיכהֵחתיכתֵשומ
ֵשאחתֵ ֵלפניו ֵהעידו ֵכך ֵואחר אחרת

ֶלב ֵח  ֵהייתה ֶלבֵהחתיכות ֵשומןֵֵ)ח  הוא
האסורֵבאכילהֵשהעונשֵעלֵאוכלוֵבמזידֵ
ֵבמצבֵזהֵהאדםֵמסופקֵאםֵ הואֵכרת(.
ֵהחלבֵ ֵאת ֵאו ֵהמותר ֵהשומן ֵאת אכל

ֵ ֵַאֶּתם ִֵמי י רִֵלְפנ  ְֵמַטה  ֵּוִמי ִמַטֲהִרין,
ֵֶשֶנֱאַמר:ֵ ֵֶשַבָשַמִים, ֲֵאִביֶכם ֶאְתֶכם,
ְֵטהֹוִריםֵ ֵַמִים יֶכם ֲֵעל  ְוָזַרְקִּתי

ם ל1075ֵּוְטַהְרֶּת ִֵיְשָרא  ה ִֵמְקו  ר, ְֵואֹומ  .

ִאים,1076ֵה' רֵֶאתֵַהְטמ  ,ֵַמהִֵמְקֶוהְֵמַטה 
ֵֶאתֵ ר ְֵמַטה  ֵהּוא ֵָברּוְך ֵַהָקדֹוש ַאף

ל'. ִֵיְשָרא 

ֵפוֵעמודֵאֵףד

ֵקרבן ֵאת ֵכללה ֵלא -אשםֵהמשנה

ֵהחטאת1077ֵֵֵֵתלוי ֵקרבנות ֵעם יחד
שחיובֵֵ–והאשםֵמשוםֵשלאֵכמותםֵ

ֵהקרבתםֵ ֵעד ֵנמשך הקרבתם
ֵ ֵסופית ֵלהקריבֵֵ-ושכפרתם החיוב

ֵיוםֵ-אשם ֵבגמר ֵמסתיים תלוי

ֵבאופן1078ֵֵֵֵהכיפורים ֵאינה וכפרתו

ֵ.1079ֵמוחלטֵוסופי

האסור.ֵהבאתֵקרבןֵאשםֵתלויֵתגןֵעליוֵ
ֵֵמעונשֵבידיֵשמייםֵכלֵעודֵהספקֵקיים.

כיֵיוםֵהכיפוריםֵמכפרֵעלֵעברהֵמסוג1078ֵֵ
 זה.ֵ

כיֵענייןֵהחטאֵעדייןֵתלוי:ֵאםֵיתברר1079ֵֵ
הואֵיהאֵ חטאֵבשוגֵג שאכֵן למביאֵהקרבֵן

ֵקרבן ֵלהביא ֵהרמב'םֵחייב ֵחטאת.
ֵפוסק:ֵ ֵט ֵהלכה ֵג ֵפרק ֵשגגות בהלכות
ֵשעברֵ ֵודאים ֵואשמות ֵחטאות 'חייבי

ֵיוםֵכיפוריםֵחיי ֵלהביאֵלאחרֵעליהן בין
ֵתלוייןֵ ֵאשמות ֵוחייבי ֵהכיפורים, יום
ֵה'ֵ ֵלפני ֵחטאתיכם ֵמכל ֵשנאמר פטורין
כךֵלמדוֵמפיֵהשמועהֵשכלֵחטאֵ תטהרוֵ,
שאיןֵמכירֵבוֵאלאֵה'ֵנתכפרֵלו,ֵלפיכךֵ
ֵביוםֵ ֵעבירה ֵספק ֵידו ֵעל ֵשבא מי
הכיפוריםֵאפילוֵעםֵחשיכהֵפטורֵמאשםֵ
תלויֵשכלֵהיוםֵמכפר,ֵנמצאתֵלמדֵשאיןֵ

ֵהכיפוריםֵֵמביאין ֵיום ֵשל ֵהודע ֵלא על
ֵיוםֵ ֵלו ֵכפר ֵלא ֵאם ֵאלא ֵתלוי אשם

 הכיפורים...'.
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ֵ

ֵחוץֵממצוותֵעשהֵשלֵמילהֵופסחֵ
ֵ ֵכרת ֵבהם ֵאדםֵֵ-שיש ֵשל תשובה

ֵקיוםֵ ֵאי ֵעל ֵלו ֵלכפר ֵכדי מספיקה

ֵ.1080מצוותֵעשה
ֵ

מעבירתֵֵהכפרה,ֵלמיֵששבֵבתשובהֵ
ֵ-,ֵתהאֵרקֵביוםֵהכיפוריםֵלאֵתעשה

ֵאתֵ ֵמעכבת ֵרק ֵתשובתו ֵאז, עד

ֵ.1081ונשהע

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ֵשנאמר1080ֵֵֵ ֵממה ֵההכרחי ֵהלימוד זהו
אינוֵזזֵמשםֵֵ-ֵבגמרא:ֵעברֵעלֵעשהֵושב

ֵבניםֵ ֵשובו ֵשנאמר ֵלו ֵשמוחלין עד
ֵשלֵֵ–ֵשובבים ֵעשה ֵמצוות ֵאין שהרי

,ֵהנחשבותֵעבירותֵחמורות,ֵמילהֵופסח
ֵכלולותֵבמאמרֵזה.

בהלכותֵתשובהֵפרקֵאֵהלכהֵֵהרמב'ם1081ֵ
ֵדֵפוסק:

שהתשובהֵמכפרתֵעלֵהכלֵועצמוֵֵ 'אףֵעלֵפֵי
שלֵיוםֵהכיפוריםֵמכפר,ֵישֵעבירותֵשהןֵ

ֵלשעתן ֵשאיןֵֵמתכפרים ֵעבירות ויש
ֵ,ֵכיצד?מתכפריםֵאלאֵלאחרֵזמן

עברֵאדםֵעלֵמצותֵעשהֵשאיןֵבהֵ .א
כרתֵועשהֵתשובהֵאינוֵזזֵמשםֵעדֵ
שמוחליןֵלוֵובאלוֵנאמרֵשובוֵבניםֵ

ֵארפאֵמשובותיכםֵוגו',ֵֵשובבים
עברֵעלֵמצותֵלאֵתעשהֵשאיןֵבהֵ .ב

ֵועשהֵ ֵדין ֵבית ֵמיתת ֵולא כרת
ֵויוםֵ ֵתולה ֵתשובה תשובה,
ֵכיֵ ֵנאמר ֵובאלו ֵמכפר הכיפורים

ֵביוםֵהזהֵיכפרֵעליכם,
ֵדיןֵ .ג ֵבית ֵומיתות ֵכריתות ֵעל עבר

ֵויוםֵ ֵתשובה ֵתשובה, ועשה
הכיפוריםֵתוליןֵויסוריןֵהבאיןֵעליוֵ
ֵאיןֵ ֵולעולם ֵהכפרה, ֵלו גומרין
מתכפרֵלוֵכפרהֵגמורהֵעדֵשיבואוֵ
ֵופקדתיֵ ֵנאמר ֵובאלו ֵיסורין עליו

ֵובנגעיםֵעונם,ֵבשבטֵפשעםֵ
במהֵדבריםֵאמוריםֵבשלאֵחיללֵאתֵהשםֵ
בשעהֵשעברֵאבלֵהמחללֵאתֵהשםֵאףֵ

ֵ

כרתֵֵמיֵשעברֵעבירהֵשחייביםֵעליה
ֵבית ֵמיתת ֵבתשובה-או ֵושב ֵ–ֵדין

ֵאינםֵ ֵהכיפורים ֵויום התשובה
ֵייענשֵ ֵוהוא ֵלכפר, ֵכדי מספיקים
ֵאבלֵמועטיםֵיותרֵ בחלייםֵוייסורים,
ֵממהֵשהיהֵלוקהֵלוֵלאֵחזרֵבתשובה.

ֵ
ֵשניהלוֵמס ֵשונים ֵחכמים ֵעל ופר

ֵמאודֵ ֵאותם ֵשהרחיק ֵחיים אורח

ֵ:1082מחילולֵהשם

שעשהֵתשובהֵוהגיעֵיוםֵהכיפוריםֵ עלֵפֵי
ֵיסוריןֵ ֵעליו ֵובאו ֵבתשובתו ֵעומד והוא
אינוֵמתכפרֵלוֵכפרהֵגמורהֵעדֵשימות,ֵ
ֵויסוריןֵ ֵהכיפורים ֵיום ֵתשובה, אלא
ֵשנאמרֵ ֵמכפרת ֵומיתה ֵתולין, שלושתן

ֵב ֵהעוןֵונגלה ֵיכופר ֵאם ֵצבאות ֵה' אזני
 הזהֵלכםֵעדֵתמותון'.

ֵחילול1082ֵֵֵ ֵבכלל 'וישֵדבריםֵאחריםֵשהן
ֵגדולֵ ֵאדם ֵאותם ֵשיעשה ֵוהוא השם,
ֵדבריםֵ ֵבחסידות ֵומפורסם בתורה
ֵואףֵ ֵבשבילם, ֵאחריו ֵמרננים שהבריות
ֵאתֵ ֵחילל ֵזה ֵהרי ֵעבירות ֵשאינן ֵפי על
ֵהמקחֵ ֵנותןֵדמי השםֵכגוןֵשלקחֵואינו

ֵוהואֵשיש ֵונמצאוֵהמוכריםֵֵלאלתר, לו
ֵבשחוקֵ ֵשירבה ֵאו ֵמקיפן, ֵוהוא תובעין
ֵהארץֵ ֵעמי ֵאצל ֵושתיה ֵבאכילה או
ֵאינוֵ ֵהבריות ֵעם ֵשדבורו ֵאו וביניהן,
בנחתֵואינוֵמקבלןֵבסברֵפניםֵיפותֵאלאֵ
בעלֵקטטהֵוכעס,ֵוכיוצאֵבדבריםֵהאלוֵ
הכלֵלפיֵגדלוֵשלֵחכםֵצריךֵשידקדקֵעלֵ
ֵעצמוֵויעשהֵלפניםֵמשורתֵהדין,ֵוכןֵאם
דקדקֵהחכםֵעלֵעצמוֵוהיהֵדבורוֵבנחתֵ
ֵעמהםֵ ֵמעורבת ֵודעתו ֵהבריות עם
ֵמהםֵ ֵונעלב ֵיפות ֵפנים ֵבסבר ומקבלם
ואינוֵעולבם,ֵמכבדֵלהןֵואפילוֵלמקיליןֵ
ֵירבהֵ ֵולא ֵבאמונה, ֵונותן ֵונושא לו,
באריחותֵעמיֵהארץֵוישיבתן,ֵולאֵיראהֵ
ֵבציציתֵ ֵעטוף ֵבתורה ֵעוסק ֵאלא תמיד

ועושהֵבכלֵ לפניםֵמוכתרֵבתפיליֵן מעשיֵו
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מספרֵשאינוֵַמְשֶההֵאתֵהתשלוםֵֵרב .א
ַלַקָצבֵבעדֵהבשרֵשקנהֵכדיֵלאֵלגרוםֵ
ֵגוזלֵ ֵבתורה ֵשגדול ֵלחשוב לקצב
ֵלגזולֵ ֵעילה ֵבכך ֵוימצא ממנו,

ֵמאחרים.
שכאשרֵקנהֵבהקפהֵֵמסופרֵעלֵאביי .ב

ֵהיהֵ ֵשותפים ֵשני ֵשל ֵמאיטליז בשר
משלםֵלכלֵאחדֵמהםֵלחודֵורקֵכאשרֵ

ֵהיו ֵשלושתם ֵנפגשים עורכיםֵֵהיו
ֵחשבוןֵמדוייק.

ֵהולךֵ .ג ֵיראוהו ֵשלא ֵהקפיד ֵיוחנן רבי
ארבעֵאמותֵבלאֵתורהֵובלאֵתפיליןֵ
גםֵכשהיהֵחולה,ֵכיֵהרואיםֵאותוֵלאֵ
ֵלהסיקֵ ֵועלולים ֵחולה ֵשהוא יודעים
ֵובלאֵ ֵתורה ֵבלא ֵללכת שאפשר

 תפילין.ֵ
אומרֵֵיצחקֵמביתֵמדרשוֵשלֵרביֵינאי .ד

ֵבמעש ֵלדקדק ֵחייב ֵאדם יוֵשכל
ֵעליוֵ ֵתביא ֵשלא ֵבצורה ולהתנהג

ֵ ֵרעה ֵבמעשיוֵֵ–שמועה ֵאין ֵאם גם
 הישיריםֵכלֵרע.ֵ

ֵכדיֵ .ה ֵבמעשיו ֵלהיזהר ֵצריך אדם
ֵעליוֵ ֵשיגידו ֵלכך ֵיגיעו ֵלא שאנשים

 'שיסלחֵלוֵאלוהים'.

ֵכדתניאֵ'אביי .ו ֖ת1083ֵאמר: ֵא  ֵ'ְוָאַַ֣הְבָּתִ֔ ,

ֵ ֱֵאֹלֶהִ֑יָך ֵָשַמִיםֵֵ-ְיֹהָוַ֣ה ם ֵש  א ֶשְיה 
ְֵושֹוֶנהִֵמתְֵ א ֵקֹור  א ֵֶשְיה  ֵָיְדָך, ֵַעל ב ַאה 

אֵַמָּׂשאֹוֵ ִֵויה  ֲֵחָכִמים, שֵַּתְלִמיִדי ּוְמַשמ 
ֵ]ואז[ֵ ֵָמה ֵַהְבִריֹות, ִֵעם ְֵבַנַחת ּוַמְתנּו

ֵ ֵָעָליו ֵאֹוְמרֹות ֵָאִביוֵֵ-ַהְבִריֹות י ַאְשר 
ּתֹוָרה.ֵ ַרבֹוֵֶשִלְמדֵּו ֵי ַאְשר  ּתֹוָרהֵ, ֶשִלְמדֵּו
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ֵהרבהֵ ֵיתרחק ֵשלא ֵוהוא ֵהדין, משורת
ֵהכלֵמקלסיןֵ ֵעדֵשימצאו ולאֵישתומם,
ֵלמעשיוֵ ֵומתאוים ֵאותו ֵואוהבים אותו
הריֵזהֵקידשֵאתֵה'ֵועליוֵהכתובֵאומרֵ
ֵבךֵ ֵאשר ֵישראל ֵאתה ֵעבדי ֵלי ויאמר

,ֵהלכותֵיסודיֵהתורהֵהרמב'םֵ-אתפאר'ֵ
 פרקֵהֵהלכהֵיא.

ששנינוֵבברייתא.ֵדבריֵכדתניאֵ=ֵכפי1083ֵֵ

ֵּתֹוָרה,ֵאוֵֹ ֵָלְמדּו ֵֶשֹּלא ֵַלְבִריֹות ֵָלֶהם י
ֵֶשִלְמדּוֵּתֹוָרהֵ ֵַכָמהֵָנִאיםֵֵ-ְפלֹוִני ְראּו

ֵָעָליוֵ ֵַמֲעָשיו, ְֵמֻתָקִנים ֵַכָמה ְדָרָכיו,
ֵַעְבִדי־ָאִָּ֑תהֵ ִֵל֖י ֵַוֹיָּ֥אֶמר ר: ֵאֹומ  ַהָכתּוב

ר ֵֶאְתָפָאַֽ ֲֵאֶשר־ְבָך֖ ֕ל ִֵמי1084ִֵיְשָרא  ֲֵאָבל .
שֵַּתְלִמיִדיֲֵחָכִמיםֵֶשקוֵֹ אְֵושֹוֶנהֵּוְמַשמ  ר 

יןִֵדבּורֹוֵ יןֵַמָּׂשאֹוֵּוַמָּתנּוֵֶבֱאמּוָנה,ְֵוא  ְוא 
ֵַהְבִריֹותֵ ֵָמה ֵַהְבִריֹות, ִֵעם ְבַנַחת

ֵ ֵֶשָלַמדֵֵ-אֹוְמרֹותֵָעָליו ִֵלְפלֹוִני ֵלֹו אֹוי
ּתֹוָרה,ֵאֹויֵלֹוְֵלָאִביוֵֶשִלְמדּוֵּתֹוָרה,ֵאֹויֵ

ֵֶשָלַמדֵל ְֵפלֹוִני ֵּתֹוָרה, ֵֶשִלְמדּו ְֵלַרבֹו ֹו
ֵ ֵַמֲעָשיוֵֵ-ּתֹוָרה ְֵמֻקְלָקִלין ֵַכָמה ְראּו

ֵַהָכתּובֵ ְֵוָעָליו ְֵדָרָכיו! ְֵמֹכָעִרין ְוַכָמה
ֵָשִ֔םֵ ֲֵאֶשר־ָבַ֣אּו ֵַוָיבִֹׁ֗ואֵֶאל־ַהגֹוִיםֵ֚ ר: אֹומ 

ַ֣םֵָקְדִשִ֑יֵֶבֱאֹמָּ֤רֵָלֶהםֵ֚ ְיַחְללּ֖וֵֶאת־ש  ֵַעם־ַוַֽ

אּו'' ַאְרצֹ֖וֵָיָצַֽ ִֶ֔להֵּומ   .1085ְיֹהָוַ֣הֵא 
 

הגמראֵמביאהֵמאמריםֵבשבחֵמעלתֵ
ֵ:ֵהתשובה

ֵחנינא: .א ֵברבי ֵחמא ֵרבי גדולהֵֵאמר
ֵ]רפואה[ֵ ֵרפאות ֵשמביאה תשובה
֖םֵ שנאמרֵֶאְרָפאְֵ֙משַּ֣וָבָתִ֔םֵֹאֲהב  לעולםֵ,

נּו ֵ.1086ְנָדָבִ֑הִֵכֶ֛יֵָשָּ֥בֵַאִפ֖יִֵמֶמַֽ

ֵעודֵ .ב ֵמביא ֵחנינא ֵברבי ֵחמא רבי
ָבִנַ֣יםֵשֹוָבִבִ֔יםֵ עלֵהמיליםֵשֵּ֚ובֵּו דרשהֵ:

ם יֶכִ֑ ת  ְֵמשּוֹבַֽ ֵאומר:1087ֵֵֵֶאְרָפ֖ה הוא

ֵשוֵֹ ֵָבִנַ֣ים ֵמיֵשֵּ֚ובּו ֵעל ֵנאמר ָבִבִ֔ים
ֵוחרטהֵ ֵאהבה ֵבתשובהֵמתוך שחוזר
ֵהיוֵ ֵמעשיו ֵכזה ֵבמקרה גמורה,
ֵכלאֵ ֵהמתכפרים ֵשובב ֵנער כמעשה

 מובאיםֵמהגמרא.ֵאביי
ֵישעיהוֵפרקֵמטֵפסוקֵג1084ֵ
 יחזקאלֵפרקֵלוֵפסוקֵכ1085ֵ
ֵהושעֵפרקֵידֵפסוקֵה1086ֵֵ
ֵשֹוָבִבִ֔ים1087ֵֵֵ ֵָבִנַ֣ים ֵשֵּ֚ובּו ֵבמלואו: הפסוק

יֶכִ֑םִֵהְננּוֵָ֙אָתַ֣נּוֵָלְִ֔ךִֵכָּ֥יֵַאָּת֖הֵ ת  ֶאְרָפ֖הְֵמשּוֹבַֽ
ינּוֵ)ירמיהוֵ  פרקֵגֵפסוקֵכב(.ה'ֱֵאֹלה ַֽ
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יֶכִ֑םֵ ת  ְֵמשּוֹבַֽ ֵֶאְרָפ֖ה ֵואילו ֵכלל, היו
ֵבגללֵ ֵבתשובה ֵשחוזר ֵמי ֵעל נאמר
ֵובמקרהֵזהֵעוונותיוֵ הפחדֵמהעונש,
לאֵמתכפריםֵכפרהֵמוחלטתֵמידֵאלאֵ

של יורדותֵלדרגתֵרקֵשעבירותֵהזדוֵן ֵו
ֵשגגה.

ֵגדולהֵתשובהֵשמגעתֵ .ג ֵלוי: אמרֵרבי
ִ֔לֵ עדֵכסאֵהכבודֵשנאמרֵ'שֵּ֚וָבהִֵיְשָרא 

 .1088ַע֖דְֵיהָוַ֣הֱֵאֹלֶהִ֑יָך'

ֵדףֵפוֵעמודֵב

הגמראֵממשיכהֵלספרֵבשבחֵמעלתֵֵ
ֵאתֵֵהתשובה, ֵכמביאה בדרגותיה,

ֵהאדם,ֵ ֵשל ֵחייו ֵכמאריכה הגאולה,
ֵועוד.

אמרֵרביֵיוחנן:ֵגדולהֵתשובהֵשדוחהֵ .א
אֹמֶ֡רֵֵאתֵלאֵתעשהֵשבתורה ל  שנאמרֵ:

ַ֣ןְֵיַשַלַ֣חִֵאַ֣ישֵֶאת ִאּתֹּ֜וֵ-ה  ִאְשּתֹוְֵ֩וָהְלָכַ֨הֵמ 
ְֵלִאיש ֵעִֹ֔ודֵ-ְוָהְיָתַ֣ה ֶל֙יָה֙ ֵא  ֲֵהָישָּּ֤וב ִׁ֗ר ַאח 

ְֵוַאְִּׁ֗תֵ ֵַהִהִ֑יא ֵָהָאֶַ֣רץ ֵֶּתֱחַנ֖ף ֵָחנָֹּ֥וף ֲהלֶֹ֛וא

ְנֻאם ַלֵ֖י ִעַ֣יםֵַרִבִ֔יםְֵושָֹּ֥ובֵא  .1089ֵה'-ָזִניתֵ֙ר 
ֵהניגו ֵאת ֵבמשל ֵמתאר ֵביןֵהפסוק ד

ֵבשניתֵ ֵלשאת ֵתעשה' ֵה'לא איסור
ֵהראשון,ֵ ֵמבעלה ֵשהתגרשה אשה
ֵבעלהֵ ֵמת ֵכך ֵואחר ֵלאחר, נישאה

לביןֵהקב'הֵֵ–השניֵאוֵהתגרשהֵממנוֵ
ֵלאחרֵ ֵישראל ֵעם ֵאת ֵמקבל שכן
ודוחהֵאתֵאיסורֵהלאֵ שעשהֵתשובהֵ,
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ֵה'1088ֵֵֵ ֵַע֖ד ִ֔ל ִֵיְשָרא  ֵשֵּ֚וָבה ֵבמלואו: הפסוק
ֵידֵ ֵפרק ֵ)הושע ָך ֵַבֲעֹוֶנַֽ ֵָכַשְ֖לָּת ִֵכָּ֥י ֱאֹלֶהִ֑יָך

 פסוקֵב(.
ֵירמיהוֵפרקֵגֵפסוקֵא1089ֵ
ֵישעיהוֵפרקֵנטֵפסוקֵכ1090ֵ
ֵאנו1091ֵֵֵ ֵבדומה ֵב. ֵפסוק ֵיד ֵפרק הושע

עמודֵבֵמאמרֵ מוצאיםֵבבאֵמציעאֵדףֵלֵג
'ֵ ֵיהודה: מהוֵשכתובְֵקָרָּ֤אְֵבָגרֹו֙ןֵשלֵרבי

ְֵלַעִמ֙יֵ ָּ֤ד ְֵוַהג  ַ֣םֵקֹוֶלִָ֑ך ֵָהר  ֵַכשֹוָפ֖ר ַאל־ַּתְחֹשְִ֔ך

ֵלאחרֵ ֵ'גרושתו' ֵאת ֵלהחזיר תעשה
 שעבדהֵאלוהיםֵאחריםֵעלֵפניו.

ֵיונתן .ב ֵרבי ֵתשובהֵאמר ֵגדולה :
ֵּוָבָּ֤אֵ ֵשנאמר ֵהגאולה, ֵאת שמביאה
ְֵנֻא֖םֵ ֲעֹקִ֑ב ְֵבַיַֽ ֵֶפַ֖שע ָּ֥י ֵּוְלָשב  ִ֔ל ֵגֹוא  ְלִציֹון֙

 .1090ה'

ֵלקיש .ג ֵריש ֵתשובה,ֵאמר ֵגדולה :
ֵשנאמרֵ ֵכשגגות, ֵלו ֵנעשות שזדונות
ָכַשְ֖לּתֵָ ִ֔לֵַע֖דְֵיהָוַ֣הֱֵאֹלֶהִ֑יָךִֵכֵָּ֥י ֵשֵּ֚וָבהִֵיְשָרא 

ָך  .1091ַבֲעֹוֶנַֽ

אמרֵרביֵֵברֵנחמניֵאמרֵרביֵשמואל .ד
גדולהֵתשובהֵשמארכתֵשנותיוֵיונתן :ֵ

ֵָרָשִׁ֗עֵ ֵּוְבשַּ֣וב ֵשנאמר ֵאדם, של
ִֵמְשָפ֖טֵ ֵַוַיַָּ֥עש ֵָעָשִ֔ה ֲֵאֶשַ֣ר ִרְשָעתֹוֵ֚ מ ַֽ

הֵּוְצָדָקִ֑הֵהּ֖ואֵֶאת־ַנְפשָּ֥וֵֹ  .1092ְיַחֶיַֽ

ֵשנאמרהֵ .ה ֵאמירה ֵמביא ֵיצחק רבי
בארץֵישראלֵעלֵידיֵרבהֵברֵמרי:ֵבאֵ
ֵהואֵ ֵברוך ֵהקדוש ֵכמדת ֵשלא וראה
מדתֵבשרֵודם.ֵמדתֵבשרֵודם,ֵ]אדם[ֵ

ֵ ֵבדברים ֵחבירו ֵאת ספקֵֵ-מקניט
מתפיסֵהימנוֵספקֵאיןֵמתפיסֵהימנו,ֵ

ֵ ֵהימנו ֵמתפיס ֵתאמר ספקֵֵ-ואם
ֵמתפיסֵ ֵאין ֵספק ֵבדברים מתפיס

אבלֵהקדושֵברוךֵהואֵ]אינוֵֵבדברים.
ֵ ֵבסתר ֵעבירה ֵעובר ֵאדם ֵכך[ ֵ-נוהג
ְֵקחָּּ֤וֵ ֵשנאמר ֵבדברים, ֵממנו מתפיס

ָלִׁ֗יוֵֵה'-ִעָמֶכםְֵ֙דָבִרִ֔יםְֵושּ֖ובּוֵֶאל ִאְמרַּ֣וֵא 
ְֵוַקח-ָכל ֵָעֹון֙ ֵָפִר֖יםֵ-ִּתָּׂשָּ֤א ְנַשְלָמָּ֥ה ֵּוַֽ טִֹ֔וב

ינּו ,ֵולאֵעודֵאלאֵשמחזיקֵלו1093ְֵשָפת ַֽ

פרקֵ םֵ)ישעיהֵו ָּ֥יתֵַיֲעֹק֖בֵַחֹטאָתַֽ ִפְשָעִ֔םֵּוְלב 
אלוֵֵ—נחֵפסוקֵא(?ֵ״הגדֵלעמיֵפשעםֵ

ֵלהםֵ ֵנעשות ֵששגגות ֵחכמים תלמידי
אלוֵֵ—כזדונות.ֵ״ולביתֵיעקבֵחטאתם״ֵ

ֵהארץֵשזדונותֵנעשיםֵלהםֵכשגגות'.עמֵי
ֵיחזקאלֵפרקֵיחֵפסוקֵכז1092ֵ
 הושעֵפרקֵידֵפסוקֵג1093ֵ
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ְוקֵַ שנאמֵר אלאֵ-חטובהֵ, ולאֵעוֵד טִֹ֔ובֵֵ,
ֵהקריבֵ ֵכאילו ֵהכתוב ֵעליו שמעלה
ינּו. ְנַשְלָמָּ֥הֵָפִר֖יםְֵשָפת ַֽ  פרים,ֵשנאמרֵּוַֽ

ֵמאיר .ו ֵרבי ֵגדולהֵֵהתנא ֵאומר: היה
תשובה,ֵשבשבילֵיחידֵשעשהֵתשובהֵ
ֵשנאמרֵ ֵכולו, ֵהעולם ֵלכל מוחלין

ְֵמשַּ֣וָבָתִ֔םֵ]בלשוןֵרב ֵֶאְרָפאֵ֚ ֖םֵים[ ֹאֲהב 

נּו מהםֵלאֵֵ-1094ְֵנָדָבִ֑הִֵכֶ֛יֵָשָּ֥בֵַאִפ֖יִֵמֶמַֽ

 נאמר,ֵאלאֵממנוֵשהואֵלשוןֵיחיד.
 
ֵתשובהֵֵ ֵבעל ֵמיהו ֵשואלת הגמרא

רבֵ,גמורה כגוןֵֵומשיבהֵבדברֵי יהודהֵ:
ֵהאפשרותֵ ֵלפני ֵעומד ֵהוא ששוב
לעבורֵאתֵאותהֵעברה,ֵבאותהֵאשה,ֵ

ֵזמן ֵמקוםֵבאותו ואינו1095ֵֵֵֵובאותו
עובר,ֵוכןֵבפעםֵהשלישיתֵואינוֵעוברֵ

ֵתשובהֵ- ֵבעל ֵזה ֵשרקֵֵהרי גמורה
בזכותֵיראתֵהשמייםֵשבוֵמאזֵשעשהֵ
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 הושעֵפרקֵידֵפסוקֵה1094ֵ
ֵשכברֵנכשלֵבהֵפעםֵאחת.1095ֵ
בהלכותֵתשובהֵפרקֵבֵהלכהֵֵהרמב'ם1096ֵ

ֵ ֵ'אי ֵזהֵאֵאומר: ֵהיאֵתשובהֵגמורה, זו
ֵבידוֵ ֵואפשר ֵבו ֵשעבר ֵדבר ֵלידו שבא
לעשותוֵופירשֵולאֵעשהֵמפניֵהתשובה,ֵ
ֵהריֵ ֵכיצד ֵכח, ֵמכשלון ֵולא ֵמיראה לא

נתייחדֵֵשבאֵעלֵאשהֵבעבירהֵולאחרֵזמן
עמהֵוהואֵעומדֵבאהבתוֵבהֵובכחֵגופוֵ
ובמדינהֵשעברֵבהֵופירשֵולאֵעברֵזהוֵ

ֵתשובה ֵאמרֵֵבעל ֵששלמה ֵהוא גמורה,
ואםֵלאֵ בחורותיךֵ, בימֵי וזכורֵאתֵבוראיֵך
שבֵאלאֵבימיֵזקנותוֵובעתֵשאיֵאפשרֵ
ֵפיֵ ֵעל ֵאף ֵעושה ֵשהיה ֵמה ֵלעשות לו
ֵלוֵ ֵהיא ֵמועלת ֵמעולה ֵתשובה שאינה
ֵימיוֵ ֵכל ֵעבר ֵאפילו ֵהוא, ֵתשובה ובעל
ֵומתֵ ֵמיתתו ֵביום ֵתשובה ועשה
דֵבתשובתוֵכלֵעונותיוֵנמחליןֵשנאמרֵע

ֵוהירחֵ ֵוהאור ֵהשמש ֵתחשך ֵלא אשר
העביםֵאחרֵהגשםֵשהואֵ והכוכביםֵושבֵו
יוםֵהמיתה,ֵמכללֵשאםֵזכרֵבוראוֵושבֵ

 קודםֵשימותֵנסלחֵלו'.

ֵהצליחֵלהתגברֵעלֵיצרו.1096ֵתשובה
ֵ

ֵשעשהֵתשובהֵרבֵ ֵמי ֵאשרי ֵאומר:
ֵחטאוֵ ֵשיתגלה ֵבלי ֵלו ֵנסלח וחטאו

טֵבכבודֵֵברבים ִֵמְלַמע  ֵגם ֵניצל ובכך
שּוי ְנַֽ ֵָּ֥י ַאְשר  שנאמרֵ: ֶפִַׁ֗שעְֵכסַּ֣ויֵ-שמייםֵ,

ה ֵ.1097ֲֵחָטָאַֽ
ֵ

ֵשה'ֵֵרבֵ ֵהאדם ֵאשרי ֵאומר זוטרא
ֵוגםֵאינוֵמפרסםֵאתֵחטאיוֵסלחֵלו

שּוי ְֵנַֽ ָּ֥י ֵַאְשר  ְֵכסַּ֣ויֵ-שנאמר: ֶפִַׁ֗שע

ה ֵ.1098ֲחָטָאַֽ
ֵ

ֵתשובהֵרבֵ ֵבעל שחטאוֵֵאומר:
חייבֵלגלותֵאתֵחטאיוֵֵפורסםֵברבים
שנאמר:ְֵמַכֶסַ֣הְֵפַָ֭שָעיוֵֵולהודותֵבהם,

ָּ֥י1097ֵֵֵ ֵַאְשר  ֵַמְָּ֫שִכָּ֥יל ְֵלָדִוִׁ֗ד ֵבמלואו: הפסוק
שּוי הֵ)תהיליםֵפרקֵלבֵ-ְנַֽ ֶפִַׁ֗שעְֵכסַּ֣ויֲֵחָטָאַֽ

פסוקֵא(.ֵרש'יֵבתהיליםֵמפרש:ֵ'ֵאשריֵ
ֵשהקב''הֵנושאֵפשעֵומכסהֵנש ֵפשע. וי

ֵחטאיו'.ֵ
בהלכותֵתשובהֵפרקֵבֵהלכהֵֵהרמב'ם1098ֵ

'ושבחֵגדולֵלשבֵשיתודהֵברביםֵ הֵאומרֵ:
ויודיעֵפשעיוֵלהםֵומגלהֵעבירותֵשבינוֵ
ֵאמנםֵ ֵלהם ֵואומר ֵלאחרים ֵחבירו לבין
חטאתיֵלפלוניֵועשיתיֵלוֵכךֵוכךֵוהריניֵ

ֵהמתגאה ֵוכל ֵומתנחם, ֵשב ואינוֵֵהיום
ֵתשובתוֵ ֵאין ֵפשעיו ֵמכסה ֵאלא מודיע
ֵיצליח ֵלא ,ֵגמורהֵשנאמרֵמכסהֵפשעיו
במהֵדבריםֵאמוריםֵבעבירותֵשביןֵאדםֵ
לחבירוֵאבלֵבעבירותֵשביןֵאדםֵלמקוםֵ
אינוֵצריךֵלפרסםֵעצמוֵועזותֵפניםֵהיאֵ
הואֵ האלֵברוֵך אלאֵשבֵלפנֵי אםֵגילםֵ, לֵו

יוֵומתודהֵעליהםֵלפניֵופורטֵחטאיוֵלפנ
ֵנתגלהֵרב ֵשלא ֵלו ֵהיא ֵוטובה ֵסתם ים

ֵכסויֵ ֵפשע ֵנשוי ֵאשרי ֵשנאמר עונו
 חטאה'.
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ם ַ֣בְֵיֻרָחַֽ ֵ.1099ֹלַ֣אֵַיְצִלִ֑יַחֵּומֹוֶד֖הְֵוֹעז 
ֵ

בעלֵתשובהֵרבֵ שחטאֵֵזוטראֵאומרֵ:
ֵחברו ֵלפרסםֵאתֵהחטאֵכלפי ֵחייב

כדיֵשחבריוֵיגשרוֵבינוֵלחברוֵשיסלחֵ
ֵַיְצִלִ֑יַחֵ ֵֹלַ֣א ְֵפַָ֭שָעיו ְֵמַכֶסַ֣ה ֵשנאמר: לו,

ם. ַ֣בְֵיֻרָחַֽ ֵּומֹוֶד֖הְֵוֹעז 
ֵ

רביֵיוסיֵברֵיהודהֵאומר:ֵאדםֵעוברֵֵ
ֵראשונה ֵפעם ֵלו,ֵֵ-ֵעבירה מוחלין

מוחליןֵֵ-מוחליןֵלו,ֵשלישיתֵֵ-שנייהֵ
איןֵמוחליןֵלו,ֵשנאמר:ֵֵ-לו,ֵרביעיתֵ

ִ֔לֵ ַ֣יִֵיְשָרא  ֹכֵ֚הֵָאַמַ֣רְֵיֹהָוִ֔הֵַעל־ְשֹלָשהִֵֵ֚פְשע 
ֵַעל־ִמְכָרָּ֤םֵ ֲֵאִשיֶבִ֑נּו ֵֹלַ֣א ְוַעל־ַאְרָבָע֖ה

ִים ֵַבֲעבָּּ֥ורֵַנֲעָלַֽ ֵַצִדִ֔יקְֵוֶאְביֹ֖ון ,1100ֵַבֶכֵֶ֚סףֵ֚
ֵֶהן ֵשנאמר ֵמה ֵפי ֵעל ֶַ֭להֵ-ָכל-וכן א 

ִ֑-ִיְפַעל ֶבר-לֵַפֲעַמִ֖יםֵָשלַֹ֣ושִֵעםא  ֵ.1101ָגַֽ
ֵ

ֵעלֵֵ ֵהכיפורים ֵביום ֵשהתוודה מי

ֵלוֵעבירות ֵעבר1102ֵֵֵֵהידועות ולא

ֵישֵאומריםֵשאינוֵ ֵלאחרֵמכן, עליהן
ֵהכיפוריםֵ ֵביום ֵשוב ֵלהתוודות צריך

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ֵמשליֵפרקֵכחֵפסוקֵיג.1099ֵ
 עמוסֵפרקֵבֵפסוקֵו1100ֵ
ֵאיובֵפרקֵלגֵפסוקֵכט1101ֵ
ֵהרמב'ם1102ֵֵ ֵפוסק ֵהוידוי ֵמצוות ֵעל

ֵ'כלֵ ֵא: ֵהלכה ֵא ֵפרק ֵתשובה בהלכות
מצוותֵשבתורהֵביןֵעשהֵביןֵלאֵתעשהֵ
אםֵעברֵאדםֵעלֵאחתֵמהןֵביןֵבזדוןֵביןֵ
ֵמחטאוֵ ֵוישוב ֵתשובה ֵכשיעשה בשגגה
ֵהואֵ ֵברוך ֵהאל ֵלפני ֵלהתוודות חייב

וֵֹ ֵאַֽ ֵ...ִאַ֣יש ִֵמָכל-שנאמר ֵַיֲעשּ֙ו ִֵכָּ֤י -ִאָשִׁ֗ה
ֵֶאֵַֽ ְֵוִהְתַודִּׁ֗ו ...ֵ ָאָדִ֔ם ֵָהַֽ ַחָטאָת֮םֵ-תַחֹטַ֣את

ֵ)במדברֵפרקֵהֵפסוקיםֵו ֵ-ז(ֵ-ֲאֶשַ֣רֵָעשּו֒
ֵוידויֵהואֵמצוותֵעשה.ֵזהֵוידויֵדברים .
אומרֵאנאֵהשםֵחטאתיֵֵכיצדֵמתוודין?

עויתיֵפשעתיֵלפניךֵועשיתיֵכךֵוכךֵוהריֵ
נחמתיֵ]התחרטתי[ֵובושתיֵ]והתביישתי[ֵ

ולעולםֵא חוזרֵלדברֵזהֵבמעשיֵי וזהוֵֵ-ינֵי

ֵיתוודהֵעליהןֵ הבאֵוישֵאומריםֵשכן
ֵביוםֵהכיפוריםֵהבא.

ֵ

ֵעלֵֵ ֵהכיפורים ֵביום ֵשהתוודה מי
ושבֵוחטאֵבהןֵֵהידועותֵלוֵעבירות

ֵולהתוודותֵ ֵלשוב ֵצריך ֵמכן, לאחר
ביוםֵהכיפוריםֵהבאֵגםֵעלֵהעבירותֵ
ֵהישנותֵוגםֵעלֵהעבירותֵהאחרונות.ֵ

ֵ

ֵמיֵששבֵועוברֵעלֵֵרבֵ הונאֵאומר:
ֵעברה ֵפעמיםֵאותה ֵחששֵֵכמה יש

ֵידעֵ ֵשלא ֵעד ֵלעשותה ֵשיתרגל גדול
ֵשהואֵעושהֵעברה.ֵ

ֵ

ֵחטאיֵֵ ֵאת ֵברבים ֵלפרסם יש
ֵואיןֵֵהרשעים ֵצדיק ֵפני שמעמידים

ֵהליכהֵ ֵאלא ֵה' ֵחילול ֵזה בפירסום
ֵרשעי ֵהמכשיל ֵה' ֵשל ֵאלהֵבדרכיו ם

ֵרב ֵלפני ֵחטא ְֵכֶשִיָּוַדעֵלעשות ים
ֵ...ּוְבשַּ֨ובֵ ֵשנאמר: ֵצדיקים, שאינם
ַצִדָּ֤יקִֵמִצְדקֹוְֵ֙וָעַָ֣שהֵָעִֶ֔ולְֵוָנַתִּתָּ֥יִֵמְכשֶֹ֛ולֵ

ֵ.1103ְלָפָנ֖יו...
ֵ

ֵהמרבהֵלהתוודותֵ ֵוכל ֵוידוי, ֵשל עיקרו
בעליֵ וכֵן זהֵמשובחֵ, זהֵהרֵי בעניֵן ומאריֵך
ֵשמביאיןֵ ֵבעת ֵואשמות חטאות
ֵאיןֵ ֵזדונן ֵעל ֵאו ֵשגגתן ֵעל קרבנותיהן
מתכפרֵלהןֵבקרבנםֵעדֵשיעשוֵתשובה,ֵ
י ִֵכַֽ ְֵוָהָיָּ֥ה ֵשנאמר ֵדברים ֵוידוי -ויתוודו

ִ֑לֵֶ א  ְֵלַאַחַ֣תֵמ  ֵָחָט֖אֵֶיְאַש֖ם ֲֵאֶשָּ֥ר ְֵוִהְַ֨תַוָדִ֔ה ה
ֵכלֵ ֵוכן ֵה(, ֵפסוק ֵה ֵפרק ֵ)ויקרא יָה ָעֶלַֽ
ֵמחוייביֵמיתותֵביתֵדיןֵומחוייביֵמלקות
איןֵמתכפרֵלהןֵבמיתתןֵאוֵבלקייתןֵעדֵ
ֵהחובלֵ ֵוכן ֵויתוודו, ֵתשובה שיעשו

אףֵעלֵפיֵששילםֵֵבחבירוֵוהמזיקֵממונו
ֵעדֵ ֵמתכפר ֵאינו ֵלו ֵחייב ֵשהוא ֵמה לו
ֵלעולםֵ ֵכזה ֵמלעשות ֵוישוב שיתוודה

ָאָדִ֔ם'.ֵ-שנאמרִֵמָכל  ַחֹטַ֣אתֵָהַֽ
ֵיחזקאלֵפרקֵגֵפסוקֵכ1103ֵ
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ישֵכחֵֵאפילוֵבתשובתֵרשעֵמוחלטֵ
שלֵפורענות אףֵשאינהֵֵ-ֵלעכבֵגזרֵדיֵן

ֵמבטלתֵאותו.ֵ
ֵ

ֵזמן ֵהיא ֵהרשעים להרהוריֵֵַשְלַות
ֵאלהֵֵעברה ֵרשעים ֵשתביא וסופה

ֵלידיֵתקלה.

ֵדףֵפזֵעמודֵא

ֵֵ ֵלצדיקים ֵשמעשיהםאשריהם
לאֵרקֵלזכותםֵאלאֵגםֵֵעומדיםֵלהם

לזכותֵבניהםֵובניֵבניהםֵעדֵסוףֵכלֵ
ֵהדורות.

ֵ

ֵהרביםֵ ֵאת ֵהמזכה ֵחטא1104ֵֵֵכל אין

משמייםֵעוזריםֵלוֵשלאֵובאֵעלֵידוֵ
ֵ.להתקרבֵלחטא

ֵ

איןֵלוֵסיועֵֵכלֵהמחטיאֵאתֵהרביםֵ
ֵתשובה ֵלעשות ֵיוכלֵ-ֵמשמיים אך
ֵלעשותהֵבכוחותֵעצמו.

ֵ

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

 שניֵאנשיםֵאוֵיותר.ֵ-ים'ֵ'רב1104ֵ
בהלכותֵתשובהֵפרקֵבֵהלכהֵֵהרמב'ם1105ֵ

ֵ'החו ֵפוסק: ֵחבירוֵיא ֵומת ֵלחבירו טא
ֵבניֵ ֵעשרה ֵמביא ֵמחילה ֵשיבקש קודם
ֵבפניהםֵ ֵויאמר ֵקברו ֵעל ֵומעמידן אדם
חטאתיֵלה'ֵאלהיֵישראלֵולפלוניֵזהֵשכךֵ
ֵממוןֵ ֵלו ֵחייב ֵהיה ֵואם ֵלו, ֵעשיתי וכך
יחזירוֵליורשים,ֵלאֵהיהֵיודעֵלוֵיורשיןֵ

 יניחנוֵבביתֵדיןֵויתודה'.
 להלןֵהמסופרֵבגמרא:1106ֵ
ֵלרביֵ .א ֵמילתא ֵליה ֵהוה ֵירמיה רבי

אזלֵאיתיבֵאדשאֵדרביֵ אבאֵבהדיהֵ,
דשדיאֵאמתיהֵמיאֵמטאֵ בהדֵי אבאֵ.
זרזיפיֵדמיאֵארישא.ֵאמר:ֵעשאוניֵ
ַ֝אְשֹפִׁ֗תֵָיִרָּ֥יםֵ קראֵאנפשיהֵמ ַֽ כאשפהֵ,
ֵז(,ֵ ֵפסוק ֵקיג ֵפרק ֵ)תהלים ֹון ֶאְביַֽ

ואשובֵֵאחטאֵואשובֵאחטא'האומר:ֵֵ
ֵבידוֵלעשותֵתשובה ֵמספיקין ֵ–ֵ'אין

ֵכדרךֵ ֵהתשובה ֵעל ֵשסומך מי
שמאפשרתֵלחזורֵשובֵושובֵעלֵאותהֵ
ֵכדברֵ ֵלו ֵנעשית ֵשהיא ֵעד עבירה,
ֵמהשמייםֵ ֵסיוע ֵמקבל ֵלא מותר,

ֵלעשותֵתשובה.ֵ
ֵ

עלֵעבירותֵשביןֵֵמכפרֵכיפוריםהיוםֵֵ
ֵ.לה'אדםֵ

ֵ

ֵלחברוֵ ֵאדם ֵשבין ֵעבירות יוםֵֵעל
ֵֵכיפוריםה ֵרקֵאם עםֵֵהתפייסמכפר

ֵהחברֵֵ.חברו ֵהתנגדות ֵשל במקרה
ישֵלנסותֵעדֵשלושֵפעמים,ֵֵפיסלהת

ֵמביאֵע ֵכן ֵלפני שרהֵואםֵמתֵהחבר
ֵאתֵ ֵשם ֵומפרט ֵלקבר אנשים

ֵ.1105חטאו

ֵדףֵפזֵעמודֵב

ֵבקשותֵ ֵעל ֵבדף מחילהֵֵמסופר

ֵ.1106שקשורותֵבאמוראים

ֵאמרֵ ֵונפיקֵלאפיה, ֵאבא ֵרבי שמע
ליה:ֵהשתאֵצריכנאֵלמיפקֵאדעתך,ֵ

ֵכתיבֵלךֵהתרפסֵורהבֵרעיך.ֵד
רביֵזירא,ֵכיֵהוהֵליהֵמילתאֵבהדיֵ .ב

ֵלקמיהֵ ֵותני ֵחליף ֵהוה איניש
ֵוניפוקֵ ֵדניתי ֵהיכי ֵכי וממציאֵליה,

ֵליהֵמדעתיה.ֵ
ֵההואֵֵרב .ג ֵבהדי ֵמילתא ֵליה הוה

ֵ ֵבמעליֵֵ-טבחא ֵלקמיה. ֵאתא לא
יומאֵדכפוריֵאמרֵאיהו:ֵאיזילֵאנאֵ

אמרֵלפיוסיֵליה.ֵפגעֵביהֵרבֵהונא;ֵ
ֵֵ-ליהֵ אמרֵֵ-להיכאֵקאֵאזילֵמר?

אזילֵאבאֵ אמרֵ: לפלניאֵ. ליהֵלפיוסֵי
ֵעילויה,ֵ ֵוקם ֵאזל ֵנפשא. למיקטל
הוהֵיתיבֵוקאֵפליֵרישא,ֵדליֵעיניהֵ
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ֵ
ֵדופן ֵיוצא ֵמעשה ֵבגמרא ֵמסופר

ֵהבא:ֵ
פרשהֵמהנביאיםֵלפניֵרביֵֵרבקראֵ

ֵמהכתובים מהלךֵהקריאהֵֵ.1107או
ֵרבֵ ֵחזר ֵולכבודו ֵחיא ֵר׳ נכנס

נכנסֵברֵאחרֵכךֵֵ,לתחילתֵהפרשה
לתחילתֵֵגםֵלכבודוֵחזרֵרבֵ-ֵקפרא

ֵ נכנסֵרביֵשמעוןֵאחרֵכךֵהפרשה,
לתחילתֵֵגםֵלכבודוֵחזרֵרבֵ-ברביֵ

חנינאֵברֵכשנכנסֵר׳ֵאבלֵהפרשה,ֵ
,ֵהחליטֵרבֵחמא,ֵשהיהֵרבוֵשלֵרב

שההפסקותֵרבותֵמדיֵושאינוֵחוזרֵ
למרותֵשר׳ֵֵיותרֵלתחילתֵהפרשה
ֵֵ!חנינאֵברֵחמאֵהיהֵרבו
משוםֵהבזיוןֵֵכעסֵר׳ֵחנינאֵעלֵרב

ֵלאֵ ֵועבורו ֵכולם ֵעבור שחזר

ר ֵיוםֵֵ.1108ֵחז ֵערבי ֵעשר שנים

הלךֵרבֵאלֵר׳ֵחנינאֵברֵֵכיפוריםה
ֵֵ.סיפיוֵולאֵנתפיסחמאֵכדיֵל

ֵ
ֵהתנהגותםֵ ֵעל ֵשואלת הגמרא
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ֵ

ליתֵ זילֵ, אבאֵאתֵ! אמרֵליהֵ: וחזייהֵ,
ֵפליֵ ֵדקא ֵבהדי ֵבהדך! ֵמילתא לי
ֵומחייהֵ ֵגרמא, ֵאישתמיט רישא

 בקועיה,ֵוקטליה.ֵ
הוהֵפסיקֵסידראֵֵלשוןֵהגמראֵהיאֵ'רב1107ֵ

פרשתֵֵ-קמיהֵדרבי'ֵואומרֵרש״י:ֵ'סידראֵ
 מקראֵשלֵנביאיםֵאוֵשלֵכתובים'.ֵ

ֵעל1108ֵֵ ֵהואֵציוה ֵרבי ֵשל בשעתֵפטירתו
ֵחנינא ֵרביֵֵרבי ֵישיבתו. ֵבראש לישב

ֵחיאֵ ֵכרבי ֵ'הגדול' ֵבתואר חנינאֵהוכתר
ֵאושעיאֵ ֵשרבי ֵאף ֵ)על ֵאושעיא. וכרבי

רקֵבסוףֵֵ–תיקןֵשמועותֵסידרֵהלכותֵו
ימיוֵנתחוורֵלוֵשאיֵאפשרֵלתקןֵאתֵכלֵ
ֵבקהלתֵ ֵמסופר ֵהבריות. ֵשל מידותיהם
ֵאושעיא:ֵ ֵלרבי ֵואמרו ֵשבאו ֵב׳ רבה,

ֵ ֵבשוק!' ֵיין ֵשותים ֵהאמיןֵֵ-'דייניך ולא
להםֵעדֵשפעםֵאחתֵיצאֵומצאֵאתֵדייניוֵ

ֵ:ושלֵרביֵחנינאֵשלֵרב
ֵרב .א ֵהתנהגות ֵהגמרא,ֵֵעל שואלת

חנינאֵפיסלהכיצדֵניסהֵרבֵ ֵאתֵרבֵי
ֵאמרֵ ֵוהרי ֵפעמים? ֵמשלוש יותר
יוסיֵברֵחנינאֵשכלֵהמבקשֵסליחהֵ
יותרֵמשלושֵ אלֵיבקשֵממנֵו מחברֵו
ֵשרבֵ ֵהגמרא: ֵומשיבה פעמים?

ֵהחמירֵעלֵעצמו.ֵ
ֵחנינא .ב ֵרבי ֵהתנהגות שואלתֵֵעל

ֵרבא ֵאמר ֵוהרי שכלֵֵהגמרא:
עלֵ מעביריםֵלֵו המעבירֵעלֵמידותיֵו

ֵפשעיו ֵשרביֵכל ֵהגמרא ֵומשיבה ?
חנינאֵצפהֵשרבֵעתידֵלהיותֵמנהיגֵ

ֵהתפייסלאֵֵ-בבבלֵוכדיֵשילךֵלשםֵ

 .1109עימו
 

ֵהיאֵבערבֵיוםֵ עיקרֵמצותֵהוידוי
אךֵחכמיםֵקבעוֵלומרֵֵכיפוריםה

וידויֵעודֵחמשֵפעמים:ֵבמנחהֵ
שלפניֵערבֵיוםֵכפור,ֵבשחרית,ֵ

ֵ.1110ֵבמוסף,ֵבמנחהֵובנעילה

שותיםֵייןֵבשוק.ֵקראֵעלֵעצמו:ֵושנאתיֵ
ֵ ֵהחיים ֵהאמֵ—את ֵבשלום. ירהֵונפטר

ֵֶאת־ַהַַ֣חִיִ֔יםֵלקוחהֵמקהלתֵפרקֵ ֙אִתי֙ ְוָשנ 
֙אִתיֵֶ֙את־ַהַַ֣חִיִ֔יםִֵכַ֣יֵַרָּ֤עֵָעַל֙יֵ בֵפסוקֵיז:ֵ'ְוָשנ 
י־ַהֹכָּ֥לֵ ִֵכַֽ ֵַהָשִֶ֑מש ֵַּתַַ֣חת ֵֶשַנֲעָש֖ה ַמֲעֶשִ֔ה ַהַֽ

ּוַח'.ֵ ֵֶהֶ֖בלֵּוְרעָּּ֥ותֵרַֽ
ֵכך1109ֵֵֵ ֵעל ֵרק ֵמקשה ֵשהגמרא ֵלב יושם

אלהֵמדועֵשלאֵהעבירֵעלֵמידותיוֵולאֵש
כעסֵעלִֵבזּויֹוֵמלכתחילה.ֵלענ'דֵישֵבכךֵ
ֵהפקוחהֵ ֵבראייתם ֵשהחכמים להראות
ידעוֵמהוֵטבעוֵשלֵהאדם,ֵכלֵאדם,ֵולכןֵ
ֵללאֵ ֵשהם ֵכמות ֵמובאים ֵהגמרא דברי

ֵ ֵשרק ֵוללא ֵהחכמיםֵֵ-כחל ֵעל אף
ֵהגדולים.

ֵזמן1110ֵֵ ֵהוא ֵהכיפורים ֵלכלֵֵ'יום תשובה
ֵולרביםֵוהואֵקץֵמחילה וסליחהֵֵליחיד
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ֵרבֵ מהֵהיאֵתפילתֵֵושמואלֵנחלקו
ֵכמוֵֵלרבֵ:נעילה היאֵתפילהֵנוספת,

ֵכיפוריםהשארֵתפילותֵהעמידהֵביוםֵ
ֵברכות ֵשבע ֵאומרים ולשמואלֵֵ,בהן

ֵ ֵתפילת ֵמהֵ'היא ֵחיינו, ֵמה ֵאנו, מה
ֵשאיןֵבהֵתפילתֵעמידהֵכלל.ֵ'חסדנו...

ֵ
תפילתֵנעילהֵפוטרתֵאתֵֵרבדעתֵל

ֵערבית ֵהאומריםֵֵתפילת ֵלדעת גם
שתפילתֵערביתֵחובה.
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ֵ

ֵלעשותֵ ֵהכל ֵחייבים ֵלפיכך לישראל,
ֵהכיפורים,ֵ ֵביום ֵולהתודות תשובה
יוםֵהכיפוריםֵשיתחילֵמערבֵ ומצותֵוידוֵי
ֵבסעודהֵ ֵיחנק ֵשמא ֵשיאכל ֵקודם היום
קודםֵשיתודה,ֵואףֵעלֵפיֵשהתודהֵקודםֵ
יוםֵהכיפוריםֵ שיאכלֵחוזרֵומתודהֵבלילֵי
ֵובמוסףֵ ֵבשחרית ֵומתודה ֵוחוזר ערבית

ֵ

ֵדףֵפחֵעמודֵא

ֵ:ֵהאומרתֵאתֵהסתירהֵביןֵהברייתאֵ
נותיוֵועוֵכיפוריםהביוםֵֵקריֵהרואה'

ֵלו ֵהֵ'מחולין ֵהאומרתֵובין ברייתא
'ֵ ֵביום ֵקרי עונותיוֵֵכיפוריםההרואה

ֵבבֵ-ֵ'סדורין ֵסדורין ֵשלֵרק ֵדין ית
ֵ ֵמחולין ֵלא ֵועדיין מיישבתֵֵ-מעלה

ֵסדוריןֵֵבאומרהֵהגמרא שהעוונות
ֵלימחולֵ ֵכדי ֵמעלה ֵשל ֵדין בבית

ֵ.1111עליהן
ֵ
ֵ

מתודהֵיחידֵאחרֵובמנחהֵובנעיל והיכֵן הֵ,
ֵתפלתוֵ ֵבאמצע ֵצבור ֵושליח תפלתו,
ֵתשובהֵ ֵהלכות ֵ)רמב'ם ֵרביעית' בברכה

 פרקֵבֵהלכהֵז(.ֵ
ֵַלְיָלהֵשהואֵפליטתֵזרע1111ֵֵ הכוונהֵלֶקִרי

 תוךֵכדיֵשינהֵבליֵרצון.
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'ֵ הרואהֵקריֵֵישמעאלֵרביתנאֵדבי
ֵכלֵהשנהֵכולהֵֵכיפוריםהביוםֵ ידאג

ֵבחיים(ֵ ֵ)נשאר ֵשנה ֵלו ֵעלתה ואם
ֵהעולםֵהבא ֵשהואֵבן כיֵֵ'מובטחֵלו

ֵודאיֵמעשיוֵהטוביםֵהםֵשהגנוֵעליו.
ֵ

לבבלֵאמרֵֵכשבאֵרבֵ מפישֵחייֵ'דימֵי
ֵומסגי ֵביוםֵֵ–ֵ'סגי ֵקרי ֵשראה מי

ֵולבניֵֵכיפוריםה ֵימים ֵלאריכות יזכה
יראהֵזרעֵיאריךֵ'כמאמרֵהפסוקֵֵבנים
ֵ.'ימים

ֵהדרןֵעלךֵיוםֵהכיפוריםֵֵוסליקאֵלהֵמסכתֵיומא
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 יומאֵֵ–משנהֵ

 עםֵציוןֵמקוםֵכלֵמשנהֵבגמרא
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ֵיומאֵמשנה
ִֵשְבַעתֵָיִמיםֵ-ראשוןֵפרקֵֵ

  כא -בגמרא דפים ב 
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ֵמשנהֵיומאֵפרקֵא

ציוןֵמקוםֵֵ
ֵהמשנהֵבגמרא

ֵדףֵבֵעמודֵאֵמשנהֵאֵ
יתֹוֵ ןֵָגדֹולִֵמב  ִשְבַעתֵָיִמיםֵֹקֶדםֵיֹוםֵַהִכפּוִריםֵַמְפִריִשיןֵֹכה 
ֵֶשָמאֵ ֵַּתְחָּתיו, ר ֵַאח  ן ֵֹכה  ֵלֹו ֵּוַמְתִקיִנין ְלִלְשַכתֵַפְלֶהְדִרין,
ֵַאֶחֶרתֵ ִֵאָשה ֵַאף ר, ֵאֹומ  ְֵיהּוָדה ֵַרִבי ְֵפסּול. ֵבֹו ֶיֱאַרע

ֶשָמאֵָתמּותִֵאְשֵ לֹוֵ, ְוִכֶפרֵַמְתִקיִניֵן ֶשֶנֱאַמרֵ)ויקראֵטזֵ( ּתֹוֵ,
יןֵ ן,ֵא  יתֹו,ֵזֹוִֵאְשּתֹו.ֵָאְמרּוֵלֹו,ִֵאםֵכ  יתֹו.ֵב  ַבֲעדֹוֵּוְבַעדֵב 

ֵַלָדָברֵסֹוףֵ:ֵ

ֵ

ֵדףֵידֵעמודֵאֵמשנהֵבֵ
קֵֶאתֵַהָדםֵּוַמְקִטירֵֶאתֵַהְקֹטֶרתֵ ָכלִֵשְבַעתֵַהָיִמיםֵהּואֵזֹור 
ִטיבֵֶאתֵַהנ רֹותֵּוַמְקִריבֵֶאתֵָהֹראשְֵוֶאתֵָהֶרֶגל.ֵּוְשָארֵ ּומ 
ןֵָגדֹולֵַמְקִריבֵ ָכלֵַהָיִמים,ִֵאםֵָרָצהְֵלַהְקִריב,ֵַמְקִריב,ֵֶשֹכה 

ֶלקֵָבֹראש לֵח  ֶלקֵָבֹראשְֵונֹוט  ֵ:ֵח 

ֵ

ֵמשנהֵגֵ

ֵדףֵיחֵעמודֵא

ֶדרֵַהיֹום ְבס  ְלָפָניֵו ְוקֹוִריֵן יתִֵדיןֵ, ב  ֵי ִניםִֵמִזְקנ  לֹוְֵזק  ,1112ֵָמְסרֵּו
ֵֶשָמאֵ ְֵבִפיָך, ֵַאָּתה ְֵקָרא ֵָגדֹול, ן ֵֹכה  ִֵאיִשי ֵלֹו, ְואֹוְמִרים
ֵֶעֶרבֵיֹוםֵַהִכפּוִריםֵַשֲחִרית,ֵ ֵֶשָמאֵֹלאֵָלָמְדָּת. ָשַכְחָּתֵאֹו
ֵָפִריםֵ ְֵלָפָניו ֵּוַמֲעִביִרין ִֵמְזָרח, ְֵבַשַער ֵאֹותֹו ַמֲעִמיִדין

אֵ יֵֶשְיה  יִליםֵּוְכָבִשים,ְֵכד  ֵַמִכירְֵוָרִגילֵָבֲעבֹוָדה:ְֵוא 
ֵמשנהֵדֵ

ָכלִֵשְבַעתֵַהָיִמיםֵֹלאֵָהיּוֵמֹוְנִעיןִֵמֶמנּוֵַמֲאָכלֵּוִמְשֶּתה,ֵֶעֶרבֵ
ֵֶלֱאֹכלֵ ֵאֹותֹו ֵַמִניִחים ֵָהיּו ֵֹלא ָכה, ֲֵחש  ִֵעם ֵַהִכפּוִרים יֹום

ָנה:ֵ ִביאֵֶאתֵַהש  יֵֶשַהַמֲאָכלֵמ  ה,ִֵמְפנ  ֵַהְרב 
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ֵעבודת1112ֵֵֵ ֵלמצוות ֵכאן ֵקוראת המשנה
ֵהכיפורים ֵ"סדרֵיום ֵטז( ֵפרק ֵ)ויקרא

ֵבֵ ֵעמוד ֵיד ֵבדף ֵוהגמרא, היום",
ֵקוראתֵ ֵב, ֵעמוד ֵמט ֵדף ובסנהדרין

ֵלהלןֵ ֵהמשנה, ֵיומא". ֵ"סדר ֵזו למצווה
ֵזוֵ ֵלמצווה ֵקוראת ֵז, ֵמשנה ֵה בפרק
ֵעלֵ ֵהגמרא ֵוכן ֵַהִכפּוִרים", ֵיֹום ה "ַמֲעש 

ֵמשנהֵזוֵבדףֵסֵעמודֵא.



ֵיומאֵמשנה
ִֵשְבַעתֵָיִמיםֵ-ראשוןֵפרקֵֵ

  כא -בגמרא דפים ב 
 

ֵ
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ציוןֵמקוםֵֵ...המשךֵמעמודֵקודם
המשנהֵ
ֵבגמרא

ֵמשנהֵהֵ

ֵ
ֵדףֵיחֵעמודֵב

יתֵ ֵב  ֵַלֲעִלַית ְֵוֶהֱעלּוהּו ְֵכֻהָנה, י ְֵלִזְקנ  ִֵדין ית ֵב  י ִֵזְקנ  ְמָסרּוהּו
ןֵַאְבִטיָנס ֹכה  ִאיִשֵי לֹוֵ, ְוָאְמרֵּו ָלֶהםֵ. ְוָהְלכֵּו ְוִנְפְטרֵּו ְוִהְשִביעּוהֵּו ,ֵ

ֵ,ֵ יתִֵדין ֵב  ֵּוְשִליַח נּו ְֵוַאָּתהְֵשלּוח  יתִֵדין, ֵב  י ְֵשלּוח  ֵָאנּו ָגדֹול,
ֵַבַביִֵ ןְֵשמֹו תֵַהֶזה,ֵֶשֹּלאְֵתַשֶנהֵַמְשִביִעיןֵָאנּוֵָעֶליָךְֵבִמיֵֶשִשכ 

ֵפֹוְרִשיןֵ ן ְֵוה  ֵּובֹוֶכה, ש ֵפֹור  ֵהּוא ֵָלְך. ֵֶשָאַמְרנּו ֵַמה ִֵמָכל ָדָבר
ֵּובֹוִכין:ֵ
ֵמשנהֵוֵ

יֲֵחָכִמיםֵדֹוְרִשיןְֵלָפָניו.ֵ ש.ְֵוִאםֵָלאו,ֵַּתְלִמיד  ִאםֵָהָיהֵָחָכם,ֵדֹור 
א.ְֵוִאםֵָלאו,ֵקֹוִריןְֵלָפָניו.ֵּוַבֶמהֵקֹוִריןֵ ְוִאםֵָרִגילִֵלְקרֹות,ֵקֹור 
ר,ֵ יֵַהָיִמים.ְֵזַכְרָיהֵֶבןְֵקבּוָטלֵאֹומ  ְלָפָניו,ְֵבִאיֹובֵּוְבֶעְזָראֵּוְבִדְבר 

הֵָקִריִתיְֵלָפָניוְֵבָדִני אל:ְֵפָעִמי ֵםֵַהְרב 
ֵדףֵיטֵעמודֵבֵמשנהֵזֵ

ָדה, ְבֶאְצַבעְֵצר  ְלָפָניֵו ְכֻהָנהֵַמִכיֵן ֵי ִפְרח  שְֵלִהְתַנְמנ םֵ, ְואֹוְמִריםִֵֵבק 
ֵּוַמֲעִסיִקיןֵ ֵָהִרְצָפה. ֵַאַחתֵַעל ג ְֵוָהפ  ֲֵעֹמד ֵָגדֹול, ן ֵֹכה  ִֵאיִשי לֹו,

ֵאֹותֹוֵַעדֵֶשַיִגיַעְֵזַמןֵַהְשִחיָטה:ֵ
ֵ

ֵדףֵכֵעמודֵאֵמשנהֵחֵ
יןֵ ֵב  ֵלֹו, ֵָסמּוְך ִֵבְקִריַאתֵַהֶגֶברֵאֹו ַח ֵֶאתֵַהִמְזב  ֵיֹוםֵּתֹוְרִמין ְבָכל

ֵ ֵּוָבְרָגִליםְֵלָפָניו ֲחצֹות, ֵמ  ֵַהִכפּוִרים ְֵביֹום ְֵלַאֲחָריו. ין ב 
ֵַהֶגֶבר ְֵקִריַאת ֵָהְיָתה ְֵוֹלא ֵָהִראשֹוָנה, ַאְשמּוָרה ֵַעדֵֵמ  ַמַגַעת

ל: ֵֵֶשָהְיָתהֲֵעָזָרהְֵמל ָאהִֵמִיְשָרא 

ֵ

ֵֵ



ֵמשנהֵיומא
ֵָבִראשֹוָנהֵ-שניֵפרקֵֵ
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ֵֵמשנהֵיומאֵפרקֵבֵ

ציוןֵמקוםֵֵ
ֵהמשנהֵבגמרא

ֵמשנהֵאֵ

ֵדףֵכבֵעמודֵא

ןֵ ֶשה  ּוִבְזַמֵן םֵ. ּתֹור  ַחֵ, ֶשרֹוֶצהִֵלְתֹרםֵֶאתֵַהִמְזב  ָבִראשֹוָנהֵָכלִֵמֵי
ְֵבַאְרַבעֵ רֹו םֵֶאתֲֵחב  ֵַהקֹוד  ְֵוָכל ֵַבֶכֶבש, ְֵועֹוִלין ֵָרִצין ְמֻרִבין,
ֵָלֶהםֵ ר ֵאֹומ  ֵַהְמֻמֶנה ֵָשִוין, ְֵשנ יֶהם ֵָהיּו ְֵוִאם ֵָזָכה. ַאמֹות

ן ֵּוָמהֵה  ֵמֹוִציִאיןֵֵַהְצִביעּו. ין ְֵוא  ְֵשַּתִים, ֵַאַחתֵאֹו מֹוִציִאין,
ֲֵאגָֻדלֵַבִמְקָדש:ֵ

ֵמשנהֵבֵ
ֶהןֵ ְוָדַחףֵֶאָחדֵמ  ַמֲעֶשהֵֶשָהיּוְֵשנ יֶהםֵָשִויןְֵוָרִציןְֵועֹוִליןֵַבֶכֶבשֵ,

יתִֵדיןֵ יָוןֵֶשָראּוֵב  רֹו,ְֵוָנַפלְֵוִנְשְבָרהֵַרְגלֹו.ְֵוכ  ֶשָבִאיןֵֶאתֲֵחב 
ֵֶאָלאֵ ַח ֵַהִמְזב  ֵֶאת ֵתֹוְרִמין ְֵיהּו ֵֶשֹּלא ִֵהְתִקינּו ֵַסָכָנה, י ִליד 

ֵֵ,ְֵוֶזהֵַהַפִיסֵָהִראשֹון:ְֵבַפִיס.ֵַאְרָבָעהְֵפָיסֹותֵָהיּוֵָשם
ֵדףֵכהֵעמודֵאֵמשנהֵגֵ
ִניֵַהַפִיס ַחֵַהְפִניִמי,ֵּוִמיֵַהש  ןִֵמְזב  ק,ֵּוִמיְֵמַדש  ט,ִֵמיֵזֹור  ,ִֵמיֵשֹוח 

ָבִריםֵַלֶכֶבש,ֵָהֹראשְֵוָהֶרֶגל,ֵ ןֵֶאתֵַהְמנֹוָרה,ֵּוִמיֵַמֲעֶלהֵא  ְמַדש 
ֵּוְשּתֵ  ֵֶהָחֶזהְֵוַהג ָרה, ֵָהֹעֶקץְֵוָהֶרֶגל, ֵַהָיַדִים, י ֵַהְדָפנֹות,ֵּוְשּת  י

ְשלָשהֵָעָשרֵֹכֲהִניםֵָזכּוֵ ְוַהָיִיןֵ. ְוַהֹסֶלת,ְֵוַהֲחִבִּתיןֵֵ, ְוַהְקָרַבִיםֵ,
יֵַרִביֲֵעִקיָבאִֵמשּוםֵַרִביְֵיהֹוֻשַע,ֵֶדֶרְךֵ בֹו.ֵָאַמרֵֶבןֵַעַזאיִֵלְפנ 

ב:ֵ ִֵהלּוכֹוֵָהָיהֵָקר 

ֵ

ֵדףֵכוֵעמודֵאֵמשנהֵדֵ
ֵ ְֵוָהְרִביִעי,ֵֵַהְשִליִשי,ַהַפִיס ְֵוָהִפיסּו. ֵֹבאּו ֵַלְקֹטֶרת ֲחָדִשים

ַח:ֵ ָבִריםִֵמןֵַהֶכֶבשְֵוַלִמְזב  ֲֵחָדִשיםִֵעםְֵיָשִנים,ִֵמיֵַמֲעֶלהֵא 
ֵ

...המשךֵבעמודֵהבאֵ
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ציוןֵמקוםֵֵ...המשךֵמעמודֵקודם
ֵהמשנהֵבגמרא

ֵדףֵכוֵעמודֵבֵמשנהֵהֵ
ֹלאֵָפחֹותֵ ִבְשנ יםֵָעָשרֵ, ְבַאַחדֵָעָשרֵ, ַבֲעָשָרהֵ, בְֵבִתְשָעהֵ, ָּתִמידֵָקר 
ְֵבַידֵֶאָחדְֵצלֹוִחיתֵֶשלֵ ֵֶבָחג, ְֵבִתְשָעה. ֵַעְצמֹו יַצד. ֵכ  ר. ְוֹלאֵיֹות 
ֵַעְצמֹוֵ ֵהּוא ֵָעָשר, ְֵבַאַחד ֵָהַעְרַבִים, ין ֵב  ֲֵעָשָרה. ֵָכאן י ֲֵהר  ַמִים,

ֵָעָשר,ְֵבִתְשָעה ֵּוְבַשָבתְֵבַאַחד ִצים. ֵע  י ְֵגִזיר  י ֵּוְשַנִיםְֵבָיָדםְֵשנ  ,
ְֵלבֹוָנהֵֶשלֵֶלֶחםֵ י ְֵבִזיכ  י ֵּוְשַנִיםְֵבָיָדםְֵשנ  ְֵבִתְשָעה, הּואֵַעְצמֹו

ֵַהָפִנים.ֵּוְבַשָבתֵֶשְבתֹוְךֵֶהָחג,ְֵבַידֵֶאָחדְֵצלֹוִחיתֵֶשלֵָמִים:ֵ

ֵ

ֵמשנהֵוֵ

ֵבדףֵכוֵעמודֵ

ְֵוַהַיִיןֵ ְֵוַהֹסֶלת ֵַהְקָרַבִים ֵַבֲחִמָשה, ֵַהָבָשר ֵָעָשר, ְֵבַאַחד ב ֵָקר  ַאִיל
ִֵבְשַנִיםְֵשָנִיםֵ:ֵ

ֵמשנהֵזֵ
ְֵוָהֶרֶגלֵ בְֵבֶעְשִריםְֵוַאְרָבָעה,ֵָהֹראשְֵוָהֶרֶגל,ֵָהֹראשְֵבֶאָחד, ַפרֵָקר 
ֵֶהָחֶזהֵ ִֵבְשַנִים. ְֵוָהֶרֶגל ִֵבְשַנִים, ֵָהֹעֶקץ ְֵוָהֶרֶגל, ֵָהֹעֶקץ .ֵ ִבְשַנִים
יֵָיַדִיםִֵבְשַנִים.ְֵשֵ ָרה,ֵֶהָחֶזהְֵבֶאָחד,ְֵוַהג ָרהִֵבְשלָשה.ְֵשּת  יְֵוַהג  ּת 

ֵַבֶמהֵ ְֵשלָשה. ִֵבְשלָשה ְֵוַהַיִין ְֵוַהֹסֶלת ֵַהְקָרַבִים ִֵבְשַנִים. ְדָפנֹות
ִֵאםֵָרָצהֵ ֵָיִחיד, ֲֵאָבלְֵבָקְרַבן ְֵבָקְרְבנֹותִֵצבּור. ְדָבִריםֲֵאמּוִרים,

לּוֵָשִוין:ֵ לּוֵָוא  ָטןְֵוִנּתּוָחןֵֶשלֵא  ְֵלַהְקִריב,ֵַמְקִריב.ֵֶהְפש 



ֵ
ֵמשנהֵיומא

ֵָאַמרֵָלֶהםֵ-שלישיֵפרקֵֵ
ֵ לט -בגמרא דפים כח 
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ֵמשנהֵיומאֵפרקֵג

ציוןֵמקוםֵֵ
המשנהֵ
ֵבגמרא

ֵמשנהֵאֵ

ֵדףֵכחֵעמודֵא

ָאַמרֵָלֶהםֵַהְמֻמֶנה,ְֵצאּוֵּוְראּוִֵאםִֵהִגיַעְֵזַמןֵַהְשִחיָטה.ִֵאםִֵהִגיַע,ֵ
יֵָכלֵ ִאירְֵפנ  ר,ֵה  לֵאֹומ  ר,ֵַבְרַקאי.ֵַמִּתְתָיאֵֶבןְֵשמּוא  ָהרֹוֶאהֵאֹומ 

ן:ֵ רֵה  ֵַהִמְזָרחֵַעדֵֶשְבֶחְברֹון.ְֵוהּואֵאֹומ 
ֵמשנהֵבֵ

ִאירֵֵֶשַפַעםֵַאַחתֵָעָלהְֵמאֹורֵַהְלָבָנהְוָלָמהֵֻהְצְרכּוְֵלָכְך,ֵ ְוִדמּוֵֶשה 
ָפה.ֵהֹוִרידּוֵ יתֵַהְּׂשר  ִמְזָרח,ְֵוָשֲחטּוֵֶאתֵַהָּתִמיד,ְֵוהֹוִציאּוהּוְֵלב 

יתֵַהְטִביָלה.ֵֶזהֵַהְכָללֵָהָיהֵַבִמְקָדש, ןֵָגדֹולְֵלב  ְךֵֵֹכה  ס  ָכלֵַהמ 
ֶאתֵַרְגָליוֵָטעּוןְֵטִביָלה,ְֵוָכלֵַהַמִטילֵַמִיםֵָטעּוןִֵקדּושֵָיַדִיםֵ

ְֵוַרְגָלִים:ֵ
ֵדףֵלֵעמודֵאֵמשנהֵגֵ

שֵ יןֵָאָדםִֵנְכָנסֵָלֲעָזָרהֵָלֲעבֹוָדה,ֲֵאִפלּוֵָטהֹור,ֵַעדֵֶשִיְטֹבל.ֵָחמ  א 
שֵבֹוֵַביֹום,ֵ ןֵָגדֹולֵּוְמַקד  לֵֹכה  ְטִבילֹותֵַוֲעָשָרהִֵקדּוִשיןֵטֹוב 

יתֵַהַפְרָוה,ֵחּוץִֵמזֹוִֵבְלָבד:ֵ ְֵוֻכָלןֵַבֹקֶדשֵַעלֵב 
ְרסּוֵָסִדיןֵשֵֶ יןֵָהָעם.ֵֵֵלֵבּוץ)משנהֵד(ֵפ  ינֹוְֵלב  ֵב 

ֵ

ֵהמשךֵמשנהֵדֵ

ֵדףֵלאֵעמודֵב

שֵ יֵָזָהב,ְֵוָלַבשְֵוִקד  ִביאּוֵלֹוִֵבְגד  ג.ֵה  ָפַשט,ֵָיַרדְֵוָטַבל,ֵָעָלהְֵוִנְסַּתפ 
רְֵשִחיָטהֵ ַרקֵַאח  ִביאּוֵלֹוֵֶאתֵַהָּתִמיד.ְֵקָרצֹוֵ,ֵּומ  ָיָדיוְֵוַרְגָליו.ֵה 
לֵֶאתֵַהָדםֵּוְזָרקֹו.ִֵנְכַנסְֵלַהְקִטירְֵקֹטֶרתֵֶשלֵַשַחר,ֵ ַעלֵָידֹו.ִֵקב 

ָבִריםְֵוֶאתֵּולְֵ ִטיבֵֶאתֵַהנ רֹות,ֵּוְלַהְקִריבֵֶאתֵָהֹראשְֵוֶאתֵָהא  ה 
ֵַהֲחִבִּתיןְֵוֶאתֵַהָיִין:ֵ

ֵמשנהֵהֵ
יןֵָהַעְרַבִים,ֵ ָבִריםֵ.ֵֶשלֵב  יןֵָדםֵָלא  ָבהֵב  ְקֹטֶרתֵֶשלֵַשַחרֵָהְיָתהְֵקר 
ִֵאְסְטִניס,ֵ ֵאֹו ן ֵָזק  ֵָגדֹול ן ֵֹכה  ֵָהָיה ִֵאם .ֵ ֵַלְנָסִכים ָבִרים ֵא  ין ב 
ִֵצָנָתן:ֵ ֵֶשָּתפּוג י ְֵכד  ן, ֵַהצֹונ  ְֵלתֹוְך ֵּוְמִטיִלין ֵַחִמין ֵלֹו ְֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵמַחִמין

ֵ...המשךֵבעמודֵהבא
ֵ
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ציוןֵמקוםֵֵ...המשךֵמעמודֵקודם
המשנהֵ
ֵבגמרא

ֵמשנהֵוֵ

ֵדףֵלדֵעמודֵב

יתֵַהַפְרָוה,ֵּוַבֹקֶדשֵָהְיָתה.ֵָפְרסּוֵָסִדיןֵֶשלֵבּוץ ינֹוֱֵֵהִביאּוהּוְֵלב  ב 
ר,ֵָפַשט,ֵ ִאירֵאֹומ  שֵָיָדיוְֵוַרְגָליוֵּוָפַשט.ֵַרִביֵמ  יןֵָהָעם,ִֵקד  ְלב 
יֵ ִביאּוֵלֹוִֵבְגד  ג.ֵה  שֵָיָדיוְֵוַרְגָליו.ֵָיַרדְֵוָטַבל,ֵָעָלהְֵוִנְסַּתפ  ִקד 

שֵָיָדיוְֵוַרְגָליו:ֵ ֵָלָבן,ֵָלַבשְֵוִקד 
ֵמשנהֵזֵ

ֵָהַעְרַבִיםֵ ין ֵּוב  ֵָמֶנה, ֵָעָשר ְֵשנ ים ֵֶשל ִֵפלּוִסין ש ֵלֹוב  ֵָהָיה ַבַשַחר
ַוֲחָכִמיםֵאֹוְמִרים,ֵ ִאירֵ. מ  ַרִבֵי ֵי ִדְבר  אֹותֵזּוזֵ, ֶשלְֵשֹמֶנהֵמ  ִהְנְדִויֵן
ָהַעְרַבִיםֵֶשלְֵשנ יםֵ יֵן ּוב  שֵֶשלְֵשֹמָנהֵָעָשרֵָמֶנהֵ, ַבַשַחרֵָהָיהֵלֹוב 

ֵָרָצהֵעֵָ ְֵוִאם ִֵצבּור. ִֵמֶשל לּו ֵא  ֵָמֶנה. ְֵשלִשים ֵַהֹכל ֵָמֶנה, ָשר
ְֵלהֹוִסיף,ֵמֹוִסיףִֵמֶשלֹו:ֵ

ֵדףֵלהֵעמודֵבֵמשנהֵחֵ
ֵֹראשֹוֵ ַח, ֵָהאּוָלםְֵוַלִמְזב  ין דֵב  ֵָהָיהֵעֹומ  ֵּוָפרֹו ,ֵ ֶצלֵָפרֹו ֵא  ָבאֵלֹו
ְךֵ ְוסֹומ  ַלַמֲעָרבֵ, דֵַבִמְזָרחֵּוָפָניֵו עֹומ  ֵן ְוַהֹכה  ַלַמֲעָרבֵ, ַלָדרֹוםֵּוָפָניֵו
ֵָעִוי םֵ, ר,ֵָאָנאֵַהש  יֵָיָדיוֵָעָליוֵּוִמְתַוֶדהֵ.ְֵוָכְךֵָהָיהֵאֹומ  ִתיְֵשּת 

ם,ֵַכֶפרֵָנאֵָלֲעֹונֹותֵ יִתי.ֵָאָנאֵַהש  ָפַשְעִּתיֵָחָטאִתיְֵלָפֶניָךֲֵאִניֵּוב 
ְוַלְפָשִעיםְֵוַלֲחָטִאים,ֵֶשָעִויִתיְֵוֶשָפַשְעִּתיְֵוֶשָחָטאִתיְֵלָפֶניָךֲֵאִניֵ
ִֵכיֵַביֹוםֵַהזֵֶ ֵַכָכתּובְֵבתֹוַרתֵמֶשהֵַעְבֶדָךֵ)ויקראֵטז(, יִתי, הֵּוב 

ֵ י יֶכםִֵלְפנ  ֵַחֹטאת  ֵֶאְתֶכםִֵמֹכל ר יֶכםְֵלַטה  ֲֵעל  ר ִּתְטָהרּו.ֵֵה'ְיַכפ 
םְֵכבֹודֵַמְלכּותֹוְֵלעֹוָלםֵָוֶעד:ֵ ןֵעֹוִניןֵַאֲחָריו,ֵָברּוְךֵש  ְֵוה 

ֵ

ֵמשנהֵטֵ

ֵדףֵלוֵעמודֵא
ֵ ַח,ֵַהְסָגןִֵמיִמינֹו ֵַהִמְזב  ִֵלְצפֹון ְֵלִמְזַרחֵָהֲעָזָרה, יתֵָבאֵלֹו ְוֹראשֵב 

יֵ ֵָהְיָתהֵָשםֵּוָבּהְֵשנ  ְֵוַקְלִפי יְֵשִעיִרים, ְֵוָשםְֵשנ  ָאבִֵמְּׂשֹמאלֹו.
ְֵוָהיּוֵ ֵָזָהב, ֵֶשל ֵַגְמָלא ֵֶבן ֵַוֲעָשָאן ֵָהיּו, ֵֶאְשְכרֹוַע ֵֶשל גֹוָרלֹות.

ֵ...המשךֵבעמודֵהבאֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵ:ֵַמְזִכיִריןֵאֹותֹוְֵלָשַבח
ֵ
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ֵציוןֵמקוםֵ
ֵהמשנהֵבגמרא

ֵמשנהֵיֵ

ֵהמשך
ֵמדףֵלוֵעמודֵא

ֶבןֵָקִטיןֵָעָשהְֵשנ יםֵָעָשרֵַדדֵַלִכיֹור,ֵֶשֹּלאֵָהיּוֵלֹוֵֶאָלאְֵשַנִים.ֵ
יָמיוִֵנְפָסִליןְֵבִליָנה.ֵ ְוַאףֵהּואֵָעָשהֵמּוְכִניֵַלִכיֹור,ֵֶשֹּלאִֵיְהיוֵמ 
ִליםֵֶשלֵיֹוםֵַהִכפּוִריםֵֶשלֵ ֻמְנַבזֵַהֶמֶלְךֵָהָיהֵעֹוֶשהֵָכלְֵידֹותֵַהכ 

יָכל.ֵָזהֵָ ב.ִֵהיְלִניִֵאמֹוֵָעְשָתהִֵנְבֶרֶשתֵֶשלֵָזָהבֵַעלִֵפְתחֹוֵֶשלֵה 
ְוַאףִֵהיאֵָעְשָתהֵַטְבָלאֵֶשלֵָזָהבֵֶשָפָרַשתֵסֹוָטהְֵכתּוָבהֵָעֶליָה.ֵ
ִֵניָקנֹורֵַנֲעשּוִֵנִסיםְֵלַדְלתֹוָתיו,ְֵוָהיּוֵַמְזִכיִריןֵאֹותֹוְֵלָשַבח:ֵ

ֵאֵדףֵלחֵעמודֵמשנהֵיאֵ
ֵַגְרמּו ית ֵב  ֵֶשל ִֵלְגַנאי, לּו ֵֶלֶחםְֵֵוא  ה ֵַמֲעש  ֵַעל ד ְֵלַלמ  ֵָרצּו ֹלא

יתֵַאְבִטיָנסַהָפִנים הֵַהְקֹטֶרתֵ.ֵֶשלֵב  דֵַעלֵַמֲעש  .ֵֹלאֵָרצּוְֵלַלמ 
ִוי ד.ֵֶבןֵַקְמָצרֵֻהְגַרסֵֶבןֵל  ַעֵֶפֶרקֵַבִשירְֵוֹלאֵָרָצהְֵלַלמ  ֵָהָיהֵיֹוד 

הֵַהְכָתב. דֵַעלֵַמֲעש  ַעלֵָהִראשֹוִניםֵֶנֱאַמרֵ)משליֵֵֹלאֵָרָצהְֵלַלמ 
ֵז כֵֶ ְֵרָשִעיםֵי(, ם ְֵוש  ֵ)שם( ֵֶנֱאַמר לּו ֵא  ְֵוַעל ִֵלְבָרָכה. ֵַצִדיק ר
ִֵיְרָקב:ֵ

ֵ
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ֵמשנהֵיומאֵפרקֵד

ציוןֵמקוםֵֵ
ֵבגמראהמשנהֵ

ֵדףֵלחֵעמודֵבֵמשנהֵאֵ
יֵגֹוָרלֹות םְֵוֶאָחדֵָטַרףֵַבַקְלִפיְֵוֶהֱעָלהְֵשנ  .ֵֶאָחדֵָכתּובֵָעָליוֵַלש 

יתֵָאבִֵמְּׂשֹמאלֹו.ֵ ָכתּובֵָעָליוֵַלֲעָזאז ל.ֵַהְסָגןִֵביִמינֹוְֵוֹראשֵב 
ןֵָגדֹול,ֵ רֵלֹו,ִֵאיִשיֵֹכה  םֵָעָלהִֵביִמינֹו,ֵַהְסָגןֵאֹומ  ִאםֵֶשלֵש 

ֵֹראשֵ םֵָעָלהִֵבְשֹמאלֹו, ְֵוִאםֵֶשלֵש  ְֵיִמיֶנָך. ַּה יתֵָאבֵַהְגב  ב 
ְֵשנ יֵ ֵַעל ְֵנָתנֹו ְֵשֹמאֶלָך. ַּה ֵַהְגב  ֵָגדֹול, ן ֵֹכה  ִֵאיִשי ֵלֹו, ר אֹומ 
ר,ֵֹלאֵָהָיהֵ אלֵאֹומ  ר,ֵַלְיָיֵַחָטאת.ֵַרִביִֵיְשָמע  ַהְּׂשִעיִריםְֵואֹומ 
םֵ ֵָברּוְךֵש  ןֵעֹוִניןֵַאֲחָריו, ְֵוה  ֵֶאָלאֵַלְיָי. ָצִריְךֵלֹוַמרֵַחָטאת,

ֵתֹוְֵלעֹוָלםֵָוֶעד:ְֵכבֹודֵַמְלכּו

ֵ

ֵדףֵמאֵעמודֵבֵמשנהֵבֵ
ַחְֵוֶהֱעִמידֹוְֵכֶנֶגדֵֵָקַשרֵָלשֹוןֵֶשלְֵזהֹוִרית ְבֹראשֵָשִעירֵַהִמְשַּתל 

ֶצלֵָפרֹוֵ יתְֵשִחיָטתֹו.ֵָבאֵלֹוֵא  יתִֵשלּוחֹו,ְֵוַלִנְשָחטְֵכֶנֶגדֵב  ב 
ר,ֵָאָנאֵ יֵָיָדיוֵָעָליוֵּוִמְתַוֶדה.ְֵוָכְךֵָהָיהֵאֹומ  ְךְֵשּת  ְשִנָיה,ְֵוסֹומ 

ם,ֵָעִויִתיֵָפַשְעִּתיֵחֵָ יֵַאֲהֹרןֵַהש  יִתיֵּוְבנ  ָטאִתיְֵלָפֶניָךֲֵאִניֵּוב 
ְֵוַלְפָשִעיםֵ ֵָלֲעֹונֹות ֵָנא ֵַכֶפר ם, ֵַהש  ֵָאָנא ְֵקדֹוֶשיָך. ַעם
יִתיֵ ְוַלֲחָטִאים,ֵֶשָעִויִתיְֵוֶשָפַשְעִּתיְֵוֶשָחָטאִתיְֵלָפֶניָךֲֵאִניֵּוב 

יֵַאֲהֹרןֵַעםְֵקדֹוֶשָך,ֵַכָכתּובְֵבתֹוַרתֵמ ֶשהֵַעְבֶדָךֵ)ויקראֵּוְבנ 
ִֵמֹכלֵ ֵֶאְתֶכם ר ְֵלַטה  יֶכם ֲֵעל  ר ְֵיַכפ  ֵַהֶזה ֵַביֹום ִֵכי טז(,

ֵ י ִֵלְפנ  יֶכם םֵֵה'ַחֹטאת  ֵש  ֵָברּוְך ֵַאֲחָריו, ֵעֹוִנין ן ְֵוה  ִּתְטָהרּו.
ְֵכבֹודֵַמְלכּותֹוְֵלעֹוָלםֵָוֶעד:ֵ

ֵ

ֵ...המשךֵבעמודֵהבא
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ֵ...המשךֵמעמודֵקודם

ֵ
ציוןֵמקוםֵ
המשנהֵ
ֵבגמרא

ֵמשנהֵגֵ

ֵ
ֵדףֵמגֵעמודֵב

ֵַעלֵ סֵבֹו ֵֶשהּואְֵמָמר  ְֵלִמי ֵּוְנָתנֹו ֵַבִמְזָרקֵֶאתֵָדמֹו, ל ְֵוִקב  ְשָחטֹו
ְֵוָעָלהֵ ֵַמְחָּתה ֵָנַטל ִֵיְקֹרש. ֵֶשֹּלא י ְֵכד  יָכל, ֵֶשַבה  ֵָהְרִביִעי ָהֹרֶבד
יָלְך,ְֵוחֹוֶתהִֵמןֵַהְמֻעָכלֹותֵ יָלְךְֵוא  ַח,ֵּוִפָנהֵֶגָחִליםֵא  ְלֹראשֵַהִמְזב 

ֵיִמיֹות,ְֵוָיַרדְֵוִהִניָחּהֵַעלֵָהֹרֶבדֵָהְרִביִעיֵֶשָבֲעָזָרהֵ:ֵַהְפנִֵ
ֵמשנהֵדֵ

ְֵוַהיֹוםֵ ֵָזָהב, ֵֶשל ְֵבתֹוְך ֵּוְמָעֶרה ֵֶכֶסף ְֵבֶשל ֵחֹוֶתה ֵָהָיה ֵיֹום ְבָכל
חֹוֶתהְֵבֶשלֵָזָהבֵּוָבּהֵָהָיהֵַמְכִניס.ְֵבָכלֵיֹוםֵחֹוֶתהְֵבֶשלֵַאְרַבַעתֵ
ַקִביןֵּוְמָעֶרהְֵבתֹוְךֵֶשלְֵשלֶשתֵַקִבין,ְֵוַהיֹוםֵחֹוֶתהְֵבֶשלְֵשלֶשתֵ

ר,ְֵבָכלֵיֹוםֵחֹוֶתהְֵבֶשלֵַקִבין,ֵּוָבּה יֵאֹומ  ֵַרִביֵיֹוס  ֵָהָיהֵַמְכִניס.
ְסָאהֵּוְמָעֶרהְֵבתֹוְךֵֶשלְֵשלֶשתֵַקִבין,ְֵוַהיֹוםֵחֹוֶתהְֵבֶשלְֵשלֶשתֵ
ָדה,ְֵוַהיֹוםֵַקָלה.ְֵבָכלֵ ַקִבין,ֵּוָבּהֵָהָיהֵַמְכִניס.ְֵבָכלֵיֹוםֵָהְיָתהְֵכב 

ָרה,ְֵוַהיֹוםֲֵאֻרָכה.ְֵבָכלֵיֹוםֵָהָיהְֵזָהָבּהֵָירֹוק,ֵיֹוםֵָהְיָתהֵָיָדּהְֵקצֵָ
ם.ְֵבָכלֵיֹוםֵַמְקִריבְֵפָרסְֵבַשֲחִריתֵ יֵַרִביְֵמַנח  ְוַהיֹוםֵָאֹדם,ִֵדְבר 
יןֵָהַעְרַבִים,ְֵוַהיֹוםֵמֹוִסיףְֵמֹלאֵָחְפָניוֵ.ְֵבָכלֵיֹוםֵָהְיָתהֵ ּוְפָרסֵב 

ֵַהַדָקהֵ:ֵַדָקה,ְֵוַהיֹוםֵַדָקהִֵמןֵ
ֵמשנהֵהֵ

ְבָכלֵיֹוםֵֹכֲהִניםֵעֹוִליםְֵבִמְזָרחֹוֵֶשלֵֶכֶבשְֵויֹוְרִדיןְֵבַמֲעָרבֹו,ֵ
דֵָבֶאְמַצע.ֵַרִביְֵיהּוָדהֵ ןֵָגדֹולֵעֹוֶלהֵָבֶאְמַצעְֵויֹור  ְוַהיֹוםֵֹכה 
דֵָבֶאְמַצע.ְֵבָכלֵ ןֵָגדֹולֵעֹוֶלהֵָבֶאְמַצעְֵויֹור  ר,ְֵלעֹוָלםֵֹכה  אֹומ 

ןֵָגדוֵֹ שֵָיָדיוְֵוַרְגָליוִֵמןֵַהִכיֹור,ְֵוַהיֹוםִֵמןֵַהִקיתֹוןֵיֹוםֵֹכה  לְֵמַקד 
שֵָיָדיוֵ ןֵָגדֹולְֵמַקד  ר,ְֵלעֹוָלםֵֹכה  ֶשלֵָזָהבֵ.ֵַרִביְֵיהּוָדהֵאֹומ 

ְֵוַרְגָליוִֵמןֵַהִקיתֹוןֵֶשלֵָזָהב:ֵ
ֵמשנהֵוֵ

ִאיר.ֵ יֵַרִביֵמ  שֵ,ִֵדְבר  ְבָכלֵיֹוםֵָהיּוֵָשםֵַאְרַבעֵַמֲעָרכֹות,ְֵוַהיֹוםֵָחמ 
ר,ֵ ְיהּוָדהֵאֹומ  ַרִבֵי ְוַהיֹוםֵַאְרַבעֵ. ְבָכלֵיֹוםֵָשלשֵ, רֵ, אֹומ  ֵי יֹוס  ַרִבֵי

ְֵבָכלֵיֹוםְֵשַּתִים,ְֵוַהיֹוםֵָשלש:ֵ
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ֵמשנהֵיומאֵפרקֵה

ציוןֵמקוםֵֵ
המשנהֵ
ֵבגמרא

ֵדףֵמזֵעמודֵאֵמשנהֵאֵ
הֹוִציאּוֵלֹוֵֶאתֵַהַכףְֵוֶאתֵַהַמְחָּתהֵ,ְֵוָחַפןְֵמֹלאֵָחְפָניוְֵוָנַתןֵ
ְלתֹוְךֵַהַכף,ֵַהָגדֹולְֵלִפיֵָגְדלֹו,ְֵוַהָקָטןְֵלִפיֵָקְטנֹו,ְֵוָכְךֵָהְיָתהֵ

ִֵמָדָתּה.ֵָנַטלֵֶאתֵַהַמְחָּתהִֵביִמינֹוְֵוֶאתֵַהַכףִֵבְשֹמאלֹו.ֵ
ֵ

ֵבדףֵנאֵעמודֵֵהמשךֵמשנהֵאֵ
יֵַהָפֹרכֹותֵַהַמְבִדילֹותֵ יןְֵשּת  ְֵלב  ֵַעדֵֶשַמִגיַע יָכל, ְךֵַבה  ָהָיהְֵמַהל 
ר,ֵ אֹומ  ֵי יֹוס  ַרִבֵי ַאָמהֵ. יֶהֵן ינ  ּוב  ֹקֶדשֵַהָקָדִשיםֵ, יֵן ַהֹקֶדשֵּוב  יֵן ב 
ֹלאֵָהְיָתהֵָשםֵֶאָלאֵָפֹרֶכתֵַאַחתִֵבְלָבד,ֵֶשֶנֱאַמרֵ)שמותֵכו(,ֵ

יןֵֹקֶדשֵַהָקָדִשים.ְֵוִהְבִדילֵָ יןֵַהֹקֶדשֵּוב  ֵהֵַהָפֹרֶכתֵָלֶכםֵב 

ֵ

ֵדףֵנבֵעמודֵבֵהמשךֵמשנהֵאֵ
ְךֵ ַהִחיצֹוָנהֵָהְיָתהְֵפרּוָפהִֵמןֵַהָדרֹוםֵ,ְֵוַהְפִניִמיתִֵמןֵַהָצפֹון.ְֵמַהל 

ֵלֵַ ֵָפָניו ְך ֵהֹופ  ֵַלָצפֹון, ִֵהִגיַע ֵַלָצפֹון. ֵֶשַמִגיַע ֵַעד יֶהן, ינ  ָדרֹום,ֵב 
ִֵהִגיַעֵ ֵָלָארֹון. ֵַמִגיַע ֵֶשהּוא ֵַעד ֵַהָפֹרֶכת ִֵעם ִֵלְשֹמאלֹו ְך ְמַהל 
יֵַהַבִדים.ֵָצַברֵֶאתֵַהְקֹטֶרתֵ יןְֵשנ  ןֵֶאתֵַהַמְחָּתהֵב  ָלָארֹון.ֵנֹות 
ֵָיָצאֵּוָבאֵלֹוֵ .ֵ ֵָעָשן ֵַהַבִיתֵֻכלֹו אֵָכל ְֵוִנְתַמל  ֵֶגָחִלים, י ַעלֵַגב 

ְוֹלאְֵבֶדֶרְךֵבֵ  לְֵּתִפָלהְֵקָצָרהֵַבַבִיתֵַהִחיצֹוןֵ, יתְֵכִניָסתֹו,ֵּוִמְתַפל 
ל: ִֵיְשָרא  ֵֶאת ְֵלַהְבִעית ֵֶשֹּלא ִֵבְתִפָלתֹו, ֵַמֲאִריְך ֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵָהָיה

ֵ...המשךֵבעמודֵהבא

ֵ

ֵ
ֵ
ֵ
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ֵ

ֵ...המשךֵמעמודֵקודם
ֵ

ציוןֵמקוםֵ
המשנהֵ
ֵבגמרא

ֵמשנהֵבֵ

ֵדףֵנגֵעמודֵב

ֵָהָארֹון, ֵ,ִֵֵמֶשִנַטל ִֵראשֹוִנים ְֵנִביִאים ִֵמימֹות ֵָשם ֵָהְיָתה ֶאֶבן
את,ְֵגבֹוָההִֵמןֵָהָאֶרץֵָשלשֵֶאְצָבעֹות,ְֵוָעֶליָהֵ ּוְשִתָיהֵָהְיָתהִֵנְקר 

ן:ֵ ֵָהָיהֵנֹות 
ֵמשנהֵגֵ

סֵבֹו,ִֵנְכַנסֵַלָמקֹוםֵֶשִנְכַנס,ְֵוָעַמדֵ ָנַטלֵֶאתֵַהָדםִֵמִמיֵֶשָהָיהְֵמָמר 
ַבָמקֹוםֵֶשָעַמד,ְֵוִהָזהִֵמֶמנּוֵַאַחתְֵלַמְעָלהְֵוֶשַבעְֵלַמָטהֵ,ְֵוֹלאֵ
ןְֵלַהזֹותֵֹלאְֵלַמְעָלהְֵוֹלאְֵלַמָטה,ֵֶאָלאְֵכַמְצִליף.ְֵוָכְךֵ ָהָיהִֵמְתַכּו 

ְֵוָשלש,ֵָהיֵָ ֵַאַחת ֵּוְשַּתִים, ֵַאַחת ְֵוַאַחת, ֵַאַחת ֵַאַחת, ֵמֹוֶנה, ה
ֵָיָצאֵ ֵָוֶשַבע. ֵַאַחת ש, ֵָוש  ֵַאַחת ש, ְֵוָחמ  ֵַאַחת ְֵוַאְרַבע, ַאַחת

יָכל:ֵ ְֵוִהִניחֹוֵַעלֵַכןֵַהָזָהבֵֶשַבה 
ֵמשנהֵדֵ

ֵ ֵַבִמְזָרק ל ְֵוִקב  ְֵשָחטֹו ,ֵ ֵַהָּׂשִעיר ֵֶאת ֵלֹו ִביאּו ִֵנְכַנסֵה  ֵָדמֹו. ֶאת
ַאַחתְֵלַמְעָלהֵ ְוִהָזהִֵמֶמנֵּו ִבְמקֹוםֵֶשָעַמדֵ, ְוָעַמֵד ִלְמקֹוםֵֶשִנְכַנסֵ,
ןְֵלַהזֹותֵֹלאְֵלַמְעָלהְֵוֹלאְֵלַמָטה,ֵ ְוֶשַבעְֵלַמָטה,ְֵוֹלאֵָהָיהִֵמְתַכּו 
ֵַאַחתֵ ְֵוַאַחת, ֵַאַחת ֵַאַחת, ֵמֹוֶנה, ֵָהָיה ְֵוָכְך ְֵכַמְצִליף. ֶאָלא
ש,ֵ ש,ֵַאַחתֵָוש  ּוְשַּתִים,ֵַאַחתְֵוָשלש,ֵַאַחתְֵוַאְרַבע,ֵַאַחתְֵוָחמ 
ְיהּוָדהֵ ַרִבֵי יָכלֵ. ֶשָהָיהֵַבה  ִנֵי ַהש  ָיָצאְֵוִהִניחֹוֵַעלֵַכֵן ַאַחתֵָוֶשַבעֵ.
ר,ֵֹלאֵָהָיהֵָשםֵֶאָלאֵַכןֵֶאָחדִֵבְלָבד.ֵָנַטלֵַדםֵַהָפרְֵוִהִניַחֵ אֹומ 

ֵַהּׂשֵָ ִֵמַבחּוץ,ֵַדם ֵָהָארֹון ֵֶשְכֶנֶגד ֵַהָפֹרֶכת ֵַעל ִֵמֶמנּו ְֵוִהָזה ִעיר,
ְלַהזֹותֵֹלאְֵלַמְעָלהֵ ֵן ְוֹלאֵָהָיהִֵמְתַכּו  ַאַחתְֵלַמְעָלהְֵוֶשַבעְֵלַמָטהֵ,
ְוֹלאְֵלַמָטה,ֵֶאָלאְֵכַמְצִליף.ְֵוָכְךֵָהָיהֵמֹוֶנה,ֵַאַחת,ֵַאַחתְֵוַאַחת,ֵ

ש,ֵַאַחתֵַאַחתֵּוְשַּתִים,ֵַאחֵַ תְֵוָשלש,ֵַאַחתְֵוַאְרַבע,ֵַאַחתְֵוָחמ 
ְוִהָזהִֵמֶמנּוֵ ָנַטלֵַדםֵַהָּׂשִעירְֵוִהִניַחֵַדםֵַהָפרֵ, ַאַחתֵָוֶשַבעֵ. שֵ, ָוש 
ַעלֵַהָפֹרֶכתֵֶשְכֶנֶגדֵָהָארֹוןִֵמַבחּוץ,ֵַאַחתְֵלַמְעָלהְֵוֶשַבעְֵלַמָטה,ֵ

ןְֵלַהזוֵֹ תֵֹלאְֵלַמְעָלהְֵוֹלאְֵלַמָטה,ֵֶאָלאְֵכַמְצִליף.ְֵוֹלאֵָהָיהִֵמְתַכּו 
ְוָכְךֵָהָיהֵמֹוֶנה,ֵַאַחת,ֵַאַחתְֵוַאַחת,ֵַאַחתֵּוְשַּתִים,ֵַאַחתְֵוָשלש,ֵ
ָרהֵַדםֵ ש,ֵַאַחתֵָוֶשַבע.ֵע  ש,ֵַאַחתֵָוש  ַאַחתְֵוַאְרַבע,ֵַאַחתְֵוָחמ 

ֵַהָמלֵ  ֵֶאת ְֵוָנַתן ֵַהָּׂשִעיר, ֵַדם ְֵלתֹוְך יָקן:ַהָפר ֵָבר  ֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵא
ֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵ..המשךֵבעמודֵהבא

ֵ
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ציוןֵמקוםֵֵמעמודֵקודם..המשךֵ
ֵהמשנהֵבגמרא

ֵמשנהֵהֵ

ֵדףֵנחֵעמודֵב

יֵ ַחֲֵאֶשרִֵלְפנ  אֵה'ְוָיָצאֵֶאלֵַהִמְזב  ,ֵֶזהִֵמְזַבחֵַהָזָהב.ִֵהְתִחילְֵמַחט 
ְֵצפֹוִניתֵ ִֵמְזָרִחיתְֵצפֹוִניתֵ, ִֵמֶקֶרן יָכןֵהּואֵַמְתִחיל, ה  ֵמ  ד. ְויֹור 
ֵֶשהּואֵ ְֵמקֹום ִֵמְזָרִחית. ְֵדרֹוִמית ְֵדרֹוִמית, ֵַמֲעָרִבית ַמֲעָרִבית,

ַחֵַהִחיצֹון,ִֵמָשםֵָהָיהֵגֹומֵ  ַחֵַמְתִחילֵַבַחָטאתֵַעלִֵמְזב  רֵַעלִֵמְזב 
א.ְֵוַעלֵ דֵּוְמַחט  ר,ִֵבְמקֹומֹוֵָהָיהֵעֹומ  ַהְפִניִמי.ֵַרִביֱֵאִליֶעֶזרֵאֹומ 
ֶשָעֶליָהֵ חּוץִֵמזֹוֵֶשָהְיָתהְֵלָפָניוֵ, ִמְלַמָטהְֵלַמְעָלהֵ, ֵן ָהָיהֵנֹות  ֻכָלֵן

ןִֵמְלַמְעָלהְֵלָמָטה:ֵ ֵָהָיהֵנֹות 
ֵמשנהֵוֵ

ְךֵ יֵַהָדםֵָהָיהֵשֹופ  ַחֵֶשַבעְֵפָעִמים,ֵּוְשָיר  רֹוֵֶשלִֵמְזב  ִהָזהֵַעלֵָטהֳּ
ֵָהָיהֵ ַחֵַהִחיצֹון ְֵוֶשלִֵמְזב  ֵַהִחיצֹון, ַח ֵֶשלִֵמְזב  ַעלְֵיסֹודֵַמֲעָרִבי
ְֵויֹוְצִאיןֵ ֵָבַאָמה ִֵמְתָעְרִבין לּו ֵָוא  לּו ֵא  ְֵדרֹוִמי. ְֵיסֹוד ֵַעל ְך שֹופ 

ְֵדרֹוןֵ,ְֵוִנְמָכִריןֵַלַגָנִניןְֵלֶזֶבל,ֵּומֹוֲעִליןֵָבֶהןֵ:ְֵלַנַחלֵקִֵ
ֵדףֵסֵעמודֵאֵמשנהֵזֵ

ֶדר,ִֵאםִֵהְקִדיםֵַמֲעֶשהֵ הֵיֹוםֵַהִכפּוִריםֵָהָאמּורֵַעלֵַהס  ָכלֵַמֲעש 
ֵַיֲחֹזרֵ רֹו,ֵֹלאֵָעָשהְֵכלּום.ִֵהְקִדיםֵַדםֵַהָּׂשִעירְֵלַדםֵַהָפר, ַלֲחב 
ֵֶאתֵ ֵָגַמר ֵֶשֹּלא ֵַעד ְֵוִאם ֵַהָפר. ֵַדם ְֵלַאַחר ֵַהָּׂשִעיר ִֵמַדם ְוַיֶזה

ֵֶשִבְפנִֵ ְֵוַיֶזהֵַהַמָּתנֹות ְֵוַיֲחֹזר ר ֵַאח  ֵָדם ֵָיִביא ֵַהָדם, ִֵנְשַפְך ים
ֵַכָפָרהֵ ֵֶשֻכָלן ְֵבִמְזַבחֵַהָזָהב, ן ְֵוכ  יָכל, ֵַבה  ן ְֵוכ  ִֵבְפִנים. ַבְּתִחָלה
יֵַעְצָמן.ֵַרִביֵֶאְלָעָזרְֵוַרִביִֵשְמעֹוןֵאֹוְמִרים,ִֵמְמקֹוםֵֶשָפַסק,ֵ ִבְפנ 

ִֵמָשםֵהּואֵַמְתִחיל:ֵ

ֵ



ֵ
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ֵמשנהֵיומאֵפרקֵו

ציוןֵמקוםֵהמשנהֵ 
 בגמרא

ֵדףֵסבֵעמודֵאֵמשנהֵאֵ
יֶהןֵָשִויןְֵבַמְרֶאהֵ ְשנ  ִמְצָוָתןֵֶשִיְהיֵּו יֵיֹוםֵַהִכפּוִריםֵ, יְֵשִעיר  ְשנ 

ֵ ְֵכֶאָחד. ֵּוִבְלִקיָחָתן ֵּוְבָדִמים יָנןֵּוְבקֹוָמה ֵֶשא  ִֵפי ֵַעל ְוַאף
תֵ ֵמ  ִרין. ְֵכש  ְֵלָמָחר, ֵַהיֹוםְֵוֶאָחד ֵָלַקחֵֶאָחד ִרין. ְֵכש  ָשִוין,
ִני.ְֵוִאםֵ ִֵיַקחֵזּוגֵַלש  ת, ֶהן,ִֵאםֵַעדֵֶשֹּלאִֵהְגִרילֵמ  ֶאָחדֵמ 
ֵַבְּתִחָלה,ֵ יֶהם ֲֵעל  ְֵוַיְגִריל ר ֵַאח  ֵזּוג ֵָיִביא ת, ֵמ  ִמֶשִהְגִריל

ִֵאם םְֵֵוֹיאַמר, ֵַלש  ֵַהגֹוָרל ֵָעָליו ֵֶשָעָלה ֵֶזה ת, ֵמ  ם ֵש  ֶשל
ַהגֹוָרלֵ ֶזהֵֶשָעָלהֵָעָליֵו תֵ, ְוִאםֵֶשלֲֵעָזאז לֵמ  ִיְתַקי םֵַּתְחָּתיוֵ.
רֵ ב,ְֵוִיָמכ  ִניִֵיְרֶעהֵַעדֵֶשִיְסָּתא  ַלֲעָזאז לִֵיְתַקי םֵַּתְחָּתיו.ְֵוַהש 

יןֵחֵַ ָתה.ֵַרִביְֵיהּוָדהְֵוִיְפלּוֵָדָמיוִֵלְנָדָבה,ֵֶשא  ַטאתִֵצבּורֵמ 
ר,ֵָּתמּות.ְֵועֹודֵָאַמרֵַרִביְֵיהּוָדהֵ,ִֵנְשַפְךֵַהָדם,ֵָימּותֵ אֹומ 

ְךֵַהָדם: ַח,ִֵיָשפ  תֵַהִמְשַּתל  ַח.ֵמ  ֵַהִמְשַּתל 

ֵ

ֵמשנהֵבֵ

ֵדףֵסוֵעמודֵא

יֵָיָדיוֵָעָליוֵּוִמְתַוֶדה.ֵ ְךְֵשּת  ַחְֵוסֹומ  ֶצלֵָשִעירֵַהִמְשַּתל  ָבאֵלֹוֵא 
ם,ֵָעוּוֵָפְשעּוֵָחְטאּוְֵלָפֶניָךֵַעְמָךֵ ר,ֵָאָנאֵַהש  ְוָכְךֵָהָיהֵאֹומ 
ְֵוַלְפָשִעיםֵ ֵָלֲעֹונֹות ֵָנא ֵַכֶפר ,ֵ ם ֵַבש  ֵָאָנא ל. ִֵיְשָרא  ית ב 

ֵשֵֶ יתְֵוַלֲחָטִאים, ֵב  ֵַעְמָך ְֵלָפֶניָך ְֵוֶשָחְטאּו ְֵוֶשָפְשעּו ָעוּו
לֵ,ֵַכָכתּובְֵבתֹוַרתֵמֶשהֵַעְבֶדָךֵל אֹמרֵ)ויקראֵטז(,ִֵכיֵ ִיְשָרא 
יֵ יֶכםִֵלְפנ  רֵֶאְתֶכםִֵמֹכלֵַחֹטאת  יֶכםְֵלַטה  רֲֵעל  ַביֹוםֵַהֶזהְֵיַכפ 

ֵָהעֹוְמִדיֵה' ְֵוָהָעם ְֵוַהֹכֲהִנים ְֵכֶשָהיּוִֵּתְטָהרּו. ֵָבֲעָזָרה, ם
ֵָהיּוֵ ,ֵ ֵָגדֹול ן ֵֹכה  אִֵמִפי ֵיֹוצ  םֵַהְמֹפָרשֵֶשהּוא שֹוְמִעיםֵש 
יֶהם,ְֵואֹוְמִרים,ֵָברּוְךֵ כֹוְרִעיםֵּוִמְשַּתֲחִויםְֵונֹוְפִליםֵַעלְֵפנ 

םְֵכבֹודֵַמְלכּותֹוְֵלעֹוָלםֵָוֶעד:ֵ ֵש 
ֵמשנהֵגֵ

ִריןְֵלהֹוִליכֹו,ֵֶאָלאֵֶשָעשּוֵ ְמָסרֹוְֵלִמיֵֶשָהָיהֵמֹוִליכֹו.ֵַהֹכלְֵכש 
לֵ ִֵיְשָרא  ֵֶאת ֵַמִניִחין ֵָהיּו ְֵוֹלא ֵֶקַבע ְֵגדֹוִלים ַהֹכֲהִנים
לֵ י,ֵַמֲעֶשהְֵוהֹוִליכֹוֵַעְרְסָלא,ְֵוִיְשָרא  ְלהֹוִליכֹו.ֵָאַמרֵַרִביֵיֹוס 

ֵָהָיה:ֵ
ֵמשנהֵדֵ

ִֵבְשָערֹו,ֵ ְֵמַתְלִשים ֵֶשָהיּו ,ֵ ֵַהַבְבִלִיים י ִֵמְפנ  ֵלֹו ֵָעשּו ְוֶכֶבש
א.ֵ א,ֵֹטלֵָוצ  ֵ..המשךֵבעמודֵהבאְֵֵואֹוְמִריםֵלֹו,ֵֹטלֵָוצ 
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ציוןֵמקוםֵֵמעמודֵקודם..המשךֵ
ֵהמשנהֵבגמרא

ֵֵדףֵסוֵעמודֵבֵהמשךֵמשנהֵד

ֵֶעֶשרֵ ֵָהִראשֹוָנה. ֵֻסָכה ֵַעד ֵאֹותֹו ְֵמַלִּוין ֵָהיּו ְֵירּוָשַלִים י ִמַיִקיר 

ִריס,ִֵשְבָעהֵּוֶמֱחָצהֵ,ִֵּתְשִעים1113ֵֻסכֹותִֵמירּוָשַלִיםְֵוַעדֵצּוק
ְֵלָכלִֵמיל:
ֵמשנהֵה

ֵדףֵסזֵעמודֵא

אֹותֹוֵ ּוְמַלִּויֵן ַמִיםֵ. ֵי ַוֲהר  ָמזֹוֵן ֵי ֲהר  ַעלֵָכלֵֻסָכהְֵוֻסָכהֵאֹוְמִריםֵלֹוֵ,
ינֹוֵַמִגיַעִֵעמֹוֵַלצּוק,ֵ ַאֲחרֹוָנהֵֶשָבֶהן,ֵֶשא  ִמֻסָכהְֵלֻסָכה,ֵחּוץֵמ 

ָרחֹוקְֵורֹוֶאהֵֶאתֵַמֲעָשיו:ֵ דֵמ  ֵֶאָלאֵעֹומ 
ֵמשנהֵוֵ

ק חֹול  ְזהֹוִריתֵֶמהֵָהָיהֵעֹוֶשהֵ, ֶשֵל ַבֶסַלעְֵוֶחְציֹוֵָלשֹוֵן ֶחְציוֵָֹקַשֵר ,ֵ
ד,ֵ יֵַקְרָניו,ֵּוְדָחפֹוֵַלֲאחֹוָריוֵ,ְֵוהּואִֵמְתַגְלג לְֵויֹור  יןְֵשּת  ָקַשרֵב 

ָבִריםֵ ֵַלֲחִציֵָהָהרֵַעדֵֶשַנֲעָשהֵא  ֵָבאְֵוֹלאֵָהָיהֵַמִגיַע ָבִרים. א 
אֵ יָמַתיְֵמַטמ  א  ְוָיַשבֵלֹוֵַּתַחתֵֻסָכהֵַאֲחרֹוָנהֵַעדֵֶשֶּתְחָשְך.ֵּומ 
ר,ֵ ֵאֹומ  ִֵשְמעֹון ֵַרִבי ְֵירּוָשַלִים. ְֵלחֹוַמת ֵחּוץ א ִֵמֶשי צ  ְבָגִדים,

ִֵמְשַעתְֵדִחָיתֹוֵַלצּוק:ֵ
ֵדףֵסזֵעמודֵבֵמשנהֵזֵ

יֶהן,ֵ מּור  ֶצלֵָפרְֵוָשִעירֵַהִנְשָרִפין.ְֵקָרָעןְֵוהֹוִציאֵֶאתֵא  ָבאֵלֹוֵא 
ְֵבִמְקָלעֹות,ֵ ְֵקָלָען ַח. ֵַהִמְזב  י ֵַגב  ֵַעל ְֵוִהְקִטיָרן יס, ְֵבָמג  ְנָתָנן
יָמַתיְֵמַטְמִאיןְֵבָגִדים,ִֵמֶשי ְצאּוֵ א  ָפה.ֵּומ  יתֵַהְּׂשר  ְוהֹוִציָאןְֵלב 

ר,ִֵמֶשִיַצתֵָהאּורְֵבֻרָבן:ֵחּוץְֵלחֹומֵַ ֵתֵָהֲעָזָרה.ֵַרִביִֵשְמעֹוןֵאֹומ 

ֵ

ֵדףֵסחֵעמודֵבֵמשנהֵחֵ
ֵיֹוְדִעיןֵ ֵָהיּו ֵּוִמַנִין ֵַלִמְדָבר. ֵָשִעיר ִֵהִגיַע ֵָגדֹול, ן ְֵלֹכה  ֵלֹו ָאְמרּו

ַבסּוָדִרין,ֵֵֶשִהִגיַעֵָשִעירֵַלִמְדָבר,ֵַדְרִכיֹותֵָהיּוֵעֹוִשין,ֵּוְמִניִפין
ְויֹוְדִעיןֵֶשִהִגיַעֵָשִעירֵַלִמְדָבר.ֵָאַמרֵַרִביְֵיהּוָדה,ֵַוֲהֹלאִֵסיָמןֵ
ִֵמיִלין.ֵ ְֵשלָשה יתִֵחדּודֹו ֵב  ְֵוַעד ִֵמירּוָשַלִים ֵָלֶהם, ֵָהָיה ָגדֹול
ֵֶשִהִגיעֵַ ְֵויֹוְדִעין ִֵמיל, י ְֵכד  ְֵושֹוִהין ִֵמיל, ְֵוחֹוְזִרין ִֵמיל, ֵהֹוְלִכין
ֵָהָיהֵ ר ֵַאח  ִֵסיָמן ֵַוֲהֹלא ר, ֵאֹומ  אל ִֵיְשָמע  ֵַרִבי ֵַלִמְדָבר. ָשִעיר

ְֵזהֹוִרית ֵֶשל ֵָלשֹון יָכל,ֵֵָלֶהם, ֵה  ֵֶשל ִֵפְתחֹו ֵַעל ֵָקשּור ָהָיה
ּוְכֶשִהִגיַעֵָשִעירֵַלִמְדָברֵָהָיהֵַהָלשֹוןֵַמְלִבין,ֵֶשֶנֱאַמרֵ)ישעיהֵ

יֶכםֵַכָשִניםֵַכֶשֶלגֵַיְלִבינּו:ֵ ֵא(,ִֵאםִֵיְהיּוֲֵחָטא 

ֵ

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

 מכאןֵהמשךֵהמשנהֵבדףֵסזֵעמודֵא1113ֵ



ֵ
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ֵפרקֵזמשנהֵיומאֵ

ציוןֵמקוםֵ 
המשנהֵ
 בגמרא

ֵמשנהֵאֵ

ֵדףֵסחֵעמודֵב

א.ֵ יֵבּוץ,ֵקֹור  ןֵָגדֹולִֵלְקרֹותֵ.ִֵאםֵָרָצהִֵלְקרֹותְֵבִבְגד  ָבאֵלֹוֵֹכה 
ֶפרֵ לֵס  אְֵבִאְצְטִליתֵָלָבןִֵמֶשלֹו.ֵַחַזןֵַהְכֶנֶסתֵנֹוט  ְוִאםֵֹלא,ֵקֹור 
ֵַלְסָגן,ֵ ֵנֹוְתנֹו ֵַהְכֶנֶסת ְֵוֹראש ֵַהְכֶנֶסת, ְֵלֹראש ְֵונֹוְתנֹו ּתֹוָרה

ֵלְֵ ֵנֹוְתנֹו אְֵוַהְסָגן ְֵוקֹור  ל ֵּוְמַקב  ד ֵעֹומ  ֵָגדֹול ן ְֵוֹכה  ֵָגדֹול, ן ֹכה 
ֵּתֹוָרהֵ ֶפר ֵס  ל ְֵוגֹול  ֵֶבָעשֹור. ְֵוַאְך ֵמֹות י ֵַאֲחר  א ְֵוקֹור  ד, עֹומ 
יֶכםֵָכתּובֵ ִֵלְפנ  רִֵמַמהֵֶשָקָראִתי ֵיֹות  ר, ְֵואֹומ  יקֹו, ְֵבח  ּוַמִניחֹו

ְךֵָעֶליָהֵָכאן,ֵּוֶבָעשֹורֵֶשְבֻחַמשֵַהְפקּוִדיםֵ אֵַעלֵֶפה,ֵּוְמָבר  קֹור 
ְשֹמֶנהְֵבָרכֹות,ֵַעלֵַהּתֹוָרה,ְֵוַעלֵָהֲעבֹוָדהֵ,ְֵוַעלֵַההֹוָדָאה,ְֵוַעלֵ
ִֵבְפנ יֵ ל ִֵיְשָרא  ְֵוַעל ֵַעְצמֹו, י ִֵבְפנ  ֵַהִמְקָדש ְֵוַעל ֵֶהָעֹון, ְמִחיַלת

יֵַעְצָמּהְֵוַעלֵַהֹכֲהִני ְוַעלֵַעְצָמןְֵוַעלְֵירּוָשַלִיםִֵבְפנ  יֵַעְצָמֵן םִֵבְפנ 
ְֵשָארֵַהְּתִפָלה:ֵ

ֵמשנהֵבֵ
ְֵוָשִעירֵ ֵַפר ֵרֹוֶאה ינֹו ֵא  א, ֵקֹור  ְֵכֶשהּוא ֵָגדֹול ן ֵֹכה  ָהרֹוֶאה
ןֵ ֵֹכה  ֵרֹוֶאה ינֹו ֵא  ֵַהִנְשָרִפים, ְֵוָשִעיר ֵַפר ְֵוָהרֹוֶאה ַהִנְשָרִפים.
ֵֶאָלאֵֶשָהְיָתהֵ ֵַרַשאי, ינֹו ֵֶשא  י ְֵוֹלאִֵמְפנ  א. ָגדֹולְֵכֶשהּואֵקֹור 

יֶהןֵָשָוהְֵכֶאָחת:ֵֶדֶרְךְֵרחֹוָקה,ֵּוְמֶלאֶכתְֵשֵ ֵנ 
ֵ..המשךֵבעמודֵהבא

ֵ
ֵ
ֵ
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ֵ

ציוןֵמקוםֵֵמעמודֵקודם..המשךֵ
המשנהֵ
ֵבגמרא

ֵמשנהֵגֵ

ֵעמודֵאֵדףֵע

ֵָעָלהֵ ֵָפַשטֵָיַרדְֵוָטַבל, ְֵוַרְגָליו, שֵָיָדיו ִֵקד  א, ֵבּוץֵקֹור  י ִאםְֵבִבְגד 
שֵָיָדיוְֵוַרְגָליו,ְֵוָיָצאֵ יֵָזָהב,ְֵוָלַבש,ְֵוִקד  ִביאּוֵלֹוִֵבְגד  ג.ֵה  ְוִנְסַּתפ 
ילֵָהָעם,ְֵוֶאתִֵשְבַעתְֵכָבִשיםְֵּתִמיִמי ילֹוְֵוֶאתֵא  םְֵוָעָשהֵֶאתֵא 

ר,ִֵעםֵָּתִמידֵֶשלֵ יֵַרִביֱֵאִליֶעֶזר.ֵַרִביֲֵעִקיָבאֵאֹומ  יֵָשָנה,ִֵדְבר  ְבנ 
ִביןֵ ִבין,ֵּוַפרֵָהעֹוָלהְֵוָשִעירֵַהַנֲעֶשהֵַבחּוץֵָהיּוְֵקר  ַשַחרֵָהיּוְֵקר 

יןֵָהַעְרָבִים:ֵ ִֵעםֵָּתִמידֵֶשלֵב 
ֵמשנהֵדֵ

יֵ ִביאּוֵלֹוִֵבְגד  ה  גֵ. ּוָפַשטְֵוָיַרדְֵוָטַבלְֵוָעָלהְֵוִנְסַּתפ  שֵָיָדיוְֵוַרְגָליוֵ, ִקד 
ְֵוֶאתֵ ֵַהַכף ֵֶאת ְֵלהֹוִציא ִֵנְכַנס ְֵוַרְגָליו. ֵָיָדיו ש ְֵוִקד  ְֵוָלַבש, ָלָבן,

ֵָעָלהְֵוִנְסּתֵַ ְֵוָטָבל, ְֵוָיַרד ֵּוָפַשט ְֵוַרְגָליו, שֵָיָדיו ִֵקד  ג.ֵַהַמְחָּתה. פ 
שֵָיָדיוְֵוַרְגָליו,ְֵוִנְכַנסְֵלַהְקִטירֵ יֵָזָהבְֵוָלַבש,ְֵוִקד  ִביאּוֵלֹוִֵבְגד  ה 
שֵָיָדיוְֵוַרְגָליו,ֵ ִטיבֵֶאתֵַהנ רֹות,ְֵוִקד  יןֵָהַעְרַבִיםֵּוְלה  ְקֹטֶרתֵֶשלֵב 

ֵבֵ  ֵַעד ֵאֹותֹו ֵּוְמַלִּוין ְֵוָלַבש. ֵַעְצמֹו, י ִֵבְגד  ֵלֹו ִביאּו ֵה  יתֹו.ֵּוָפַשט.
ְֵויֹוםֵטֹובֵָהָיהֵעֹוֶשהְֵלאֹוֲהָביוְֵבָשָעהֵֶשָיָצאְֵבָשלֹוםִֵמןֵַהֹקֶדש:ֵ

ֵדףֵעאֵעמודֵבֵמשנהֵהֵ
ְֵבֻכֹּתֶנתֵ ְֵבַאְרָבָעה, ְֵוַהֶהְדיֹוט ִלים. ֵכ  ִֵבְשֹמָנה ש ְֵמַשמ  ֵָגדֹול ן ֹכה 
פֹודֵ ןֵָגדֹול,ֵחֶשןְֵוא  ּוִמְכָנַסִיםֵּוִמְצֶנֶפתְֵוַאְבנ ט.ֵמֹוִסיףֵָעָליוֵֹכה 
יןִֵנְשָאִליןֵֶאָלאֵ לּוִֵנְשָאִליןְֵבאּוִריםְֵוֻתִמים.ְֵוא  ּוְמִעילֵָוִציץ.ְֵבא 

יתִֵדיןֵּוְלִמיֵֶשַהִצבּורֵָצִריְךֵבֹו:ֵ ֵַלֶמֶלְךֵּוְלב 

ֵ
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ֵמשנהֵיומאֵפרקֵח

ציוןֵמקוםֵֵ
ֵהמשנהֵבגמרא

ֵמשנהֵאֵ

ֵדףֵעגֵעמודֵב

ּוִבְנִעיַלתֵיֹוםֵַהִכפּוִריםֵָאסּורֵַבֲאִכיָלהֵּוִבְשִתָיהֵּוִבְרִחיָצהֵּוְבִסיָכהֵ
יֶהם,ֵ ְֵפנ  ֵֶאת ִֵיְרֲחצּו ְֵוַהַכָלה ְֵוַהֶמֶלְך ֵַהִמָטה. ֵּוְבַתְשִמיש ַהַסְנָדל

ה ֵַוֲחָכִמים1114ְֵֵֵוֶהָחָי ֱֵאִליֶעֶזר, ֵַרִבי י ִֵדְבר  ֵַהַסְנָדל, ֵֶאת ִתְנֹעל
ֵאֹוְסִרין:
ֵמשנהֵבֵ

לְֵככֹוֶתֶבתֵַהַגָסה,ֵָכמֹוָהֵּוְכַגְרִעיָנָתּהֵ,ְֵוַהשֹוֶתהְֵמֹלאֵֻלְגָמיו,ֵ ָהאֹוכ 
ִֵמְצָטְרִפיןֵ ֵַהַמְשִקין ֵָכל ִֵלְככֹוֶתֶבת. ִֵמְצָטְרִפין ָכִלין ֵָהאֳּ ֵָכל ַחָיב.

יןִֵמְצָטְרִפיןֵ:ֵ לְֵושֹוֶתה,ֵא  ִֵלְמֹלאֵֻלְגָמיו.ֵָהאֹוכ 
ֵדףֵפאֵעמודֵאֵמשנהֵגֵ

ינֹוֵַחָיבֵֶאָלאֵַחָטאתֵֶאָחת.ֵָאַכלֵֵָאַכלְֵוָשָתהְֵבֶהְעל םֵַאַחת, א 
יָנןְֵראּוִייןֵ ָכִליןֵֶשא  יֵַחָטאֹות.ֵָאַכלֵאֳּ ְוָעָשהְֵמָלאָכה,ֵַחָיבְֵשּת 
יָנןְֵראּוִייןִֵלְשִתָיה,ְֵוָשָתהִֵצירֵאֹוֵ ַלֲאִכיָלה,ְֵוָשָתהֵַמְשִקיןֵֶשא 

ֵֻמְרָיס,ֵָפטּור:ֵ

ֵ

ֵדףֵפבֵעמודֵאֵמשנהֵדֵ
יןְֵמַעִניןֵאֹוָתןְֵביֹוםֵַהִכפּוִרים,ֲֵאָבלְֵמַחְנִכיןֵאֹוָתםֵ ַהִּתינֹוקֹות,ֵא 

יְֵשָנַתִים,ִֵבְשִבילֵֶשִיְהיּוְֵרִגיִליןֵַבִמְצֹות:ֵ יֵָשָנהְֵוִלְפנ  ִֵלְפנ 
ֵ

ֵדףֵפבֵעמודֵאֵמשנהֵהֵ
ִריָחה, ֵֶשה  ֵֵֻעָבָרה ֵחֹוֶלהֵַמֲאִכיִלין ֵַנְפָשּה. ֵֶשָּתִשיב ֵַעד אֹוָתּה

יןֵָשםְֵבִקיִאין,ֵַמֲאִכיִליןֵ ֵַעלִֵפיְֵבִקיִאין.ְֵוִאםֵא  ַמֲאִכיִליןֵאֹותֹו
ֵ..המשךֵבעמודֵהבאֵֵאֹותֹוֵַעלִֵפיֵַעְצמֹו,ֵַעדֵֶשֹיאַמרֵָדי:ֵ

ֵ

ֵ

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ֵ.ַהיֹוֶלֶדתְוֶהָחָיה=1114ֵ
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ֵ

ציוןֵמקוםֵֵמעמודֵקודם..המשךֵֵֵֵֵֵֵֵֵ
ֵהמשנהֵבגמרא

ֵמשנהֵוֵ

ֵדףֵפגֵעמודֵא

ֵֻבְלמּוס ֵֶשֲאָחזֹו ִֵמי ֵאֹותֹו ֵַמֲאִכיִלין ֵַעדֵ, ,ֵ ִאים ְֵטמ  ְֵדָבִרים ֲאִפלּו
יָניו.ִֵמיֵֶשְנָשכֹוֵֶכֶלבֵשֹוֶטה ֲחַצרֵֶשי אֹורּוֵע  יןֵַמֲאִכיִליןֵאֹותֹוֵמ  ,ֵא 

ְֵוַרִביֵַמְתָיאֵֶבןֵָחָרשֵַמִּתיר.ְֵועֹודֵָאַמרֵַרִביֵַמְתָיאֵֶבןֵ דֵֶשלֹו, ָכב 
ֵַהחֹושֵ  ֵַסםֵבְֵָחָרש, ֵלֹו ֵַמִטיִלין יֵשִֵבְגרֹונֹו, ִֵמְפנ  ְֵבַשָבת, ִֵפיו תֹוְך

קְֵנָפשֹות, קְֵנָפשֹותֵדֹוֶחהֵֶאתֵַהַשָבת:ֵֵֶשהּואְֵספ  ְֵוָכלְֵספ 
ֵמשנהֵזֵ

קִֵֵמיֵֶשָנְפָלהֵָעָליוֵַמֹפֶלת, קֵַחיֵָספ  ָספ  ינֹוֵָשםֵ, קֵא  קֵהּואֵָשםֵָספ  ָספ 
ל,ְֵמַפְקִחיןֵָעָליוֵֶאתֵַהַגל.ְֵמָצאּוהּוֵַחי,ֵ קִֵיְשָרא  קֵָנְכִריֵָספ  ת,ֵָספ  מ 

ת,ֵַיִניחּוהּו:ֵ ְֵמַפְקִחיןֵָעָליו.ְֵוִאםֵמ 
ֵמשנהֵחֵ

ֵדףֵפהֵעמודֵב

ִֵעםֵ ְֵמַכְפִרין ֵַהִכפּוִרים ְֵויֹום ִֵמיָתה ְֵמַכְפִרין. ֵַוַדאי ְֵוָאָשם ַחָטאת
הְֵוַעלֵֹלאֵ רֹותֵַקלֹותֵַעלֲֵעש  ַהְּתשּוָבה.ֵַהְּתשּוָבהְֵמַכֶפֶרתֵַעלֲֵעב 
ר:ֵ ְוַעלֵַהֲחמּורֹותִֵהיאֵתֹוָלהֵַעדֵֶשָיֹבאֵיֹוםֵַהִכפּוִריםִֵויַכפ  ֵַתֲעֶשהֵ.

ֵמשנהֵט
יןֵַמְסִפיִקיןְֵבָידֹוֵַלֲעשֹותֵ ר,ֵֶאֱחָטאְֵוָאשּוב,ֵֶאֱחָטאְֵוָאשּוב,ֵא  ָהאֹומ 
ר.ֵ יןֵיֹוםֵַהִכפּוִריםְֵמַכפ  ר,ֵא  ְּתשּוָבה.ֵֶאֱחָטאְֵויֹוםֵַהִכפּוִריםְֵמַכפ 
יןֵ ֵֶשב  רֹות ֲֵעב  ר. ֵיֹוםֵַהִכפּוִריםְֵמַכפ  ֵָאָדםֵַלָמקֹום, ין רֹותֵֶשב  ֲעב 

רֹו.ֵֶאתֵָא ר,ֵַעדֵֶשְיַרֶצהֵֶאתֲֵחב  יןֵיֹוםֵַהִכפּוִריםְֵמַכפ  רֹו,ֵא  ָדםֵַלֲחב 
יֵ יֶכםִֵלְפנ  ֵָדַרשֵַרִביֵֶאְלָעָזרֵֶבןֲֵעַזְרָיה,ִֵמֹכלֵַחֹטאת  ִּתְטָהרּוֵֵה'זֹו

ר.ֵ ְֵמַכפ  ֵַהִכפּוִרים ֵיֹום ֵַלָמקֹום, ֵָאָדם ין ֵֶשב  רֹות ֲֵעב  ֵטז(, )ויקרא
רֹותֵשֵֶ ר,ֵַעדֵֶשְיַרֶצהֲֵעב  יןֵיֹוםֵַהִכפּוִריםְֵמַכפ  רֹו,ֵא  יןֵָאָדםֵַלֲחב  ב 

ל ִֵיְשָרא  יֶכם ֵַאְשר  ֲֵעִקיָבא, ֵַרִבי ֵָאַמר רֹו. ֲֵחב  ֵַאֶּתםֵֶאת ִֵמי י ִֵלְפנ  ,
רֵֶאְתֶכם,ֲֵאִביֶכםֵשֵֶ ַבָשַמִים,ֵֶשֶנֱאַמרֵ)יחזקאלִֵמַטֲהִרין,ֵּוִמיְֵמַטה 

רֵ)ירמיהֵיז(,ֵ ְֵואֹומ  יֶכםֵַמִיםְֵטהֹוִריםֵּוְטַהְרֶּתם. ֲֵעל  ְֵוָזַרְקִּתי לו(,
ֵ ל ִֵיְשָרא  ה ֵַהָקדֹושֵה'ִמְקו  ֵַאף ִאים, ֵֶאתֵַהְטמ  ר ִֵמְקֶוהְֵמַטה  ֵַמה ,

ל:ֵ רֵֶאתִֵיְשָרא  ֵָברּוְךֵהּואְֵמַטה 
ֵ

ֵסליקֵמסכתֵיומא



ֵ
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 נספחֵא

ֵבֵשלֵשמותם-לשכותֵבמקדשֵלפיֵא:ֵנספחֵא

ֵבהֵהניחוֵאתֵקדשיֵבדקֵהבית.ֵ-לשכתֵבדקֵהבית1ֵֵ
ֵאליהֵהופרשֵהכהןֵהשורףֵאתֵהפרהֵהאדומה.ֵ–לשכתֵביתֵהאבן2ֵֵ

3ֵ

ביתֵהמוקדֵהיהֵמקוםֵלידֵהעזרהֵבוֵהייתהֵמדורתֵאשֵֵ-ֵלשכתֵביתֵהמוקד
ֵשדלקהֵבאופןֵקבוע.ֵישֵשלושֵדעותֵמהֵהייתהֵמטרתֵהמדורה:

לחוםֵאשֵזוֵהתחממוֵהכהניםֵשהיוֵלבושיםֵרקֵבכתונתֵאחתֵוהתהלכוֵ .א
ֵבהֵהכהניםֵלאחרֵ ֵשיתחממו ֵכדי יחפיםֵעלֵרצפתֵהעזרהֵהעשויהֵשיש,

 טבילתם.ֵ
 .המערכהֵשעלֵהמזבחשימשהֵלהבאתֵאשֵלקיוםֵ .ב
ֵ.ממנהֵהדליקוֵאתֵאשֵהמזבח .ג

ֵבכלֵאחתֵמארבעֵפינותֵביתֵהמוקדֵהייתהֵלשכהֵקטנה.
ֵאשֵקטנהֵששימשהֵלקיוםֵאשֵהמערכה.ֵ-לשכתֵביתֵהניצוץ4ֵֵ

5ֵ
מקומהֵהיהֵבפינהֵֵ–נקראהֵגם:ֵלשכתֵביתֵשמניאֵֵ–לשכתֵביתֵהשמניםֵ

וייעודהֵהיהֵלשמורֵאתֵהייןֵלנסכיםֵֵעזרתֵהנשיםהמערביתֵדרומיתֵשלֵ
ֵואתֵהשמןֵלמנחותֵולמנורה.

6ֵ
ֵעלֵמקורֵֵ–לשכתֵהגולהֵ מקוםֵהבארֵממנהֵשאבוֵמיםֵלכלֵצרכיֵהעזרה.

ֵשמהֵאומרֵרש'י:ֵ'עלֵשםֵבורֵשכרוֵ)שחפרו(ֵשםֵעוליֵהגולה'.

7ֵ

הסנהדריןֵ-לשכתֵהגזיתֵ חברֵי שנמצאֵֵבהֵישבֵו הגדולהֵ'ודנהֵאתֵהכהניםֵומֵי
בוֵפסולֵהיהֵלובשֵשחוריםֵומתעטףֵשחוריםֵויצאֵוהלךֵלוֵושלאֵנמצאֵבוֵ
פסולֵהיהֵלובשֵלבניםֵומתעטףֵלבניםֵונכנסֵומשמשֵעםֵאחיוֵהכהנים'.ֵ
ְשמהֵבאֵלהֵמשוםֵשהייתהֵבנויהֵמאבניֵגזיתֵמרובעות.ֵהישיבהֵבעזרהֵ

ולכןֵֵהלכהֵלמשהֵמסיני,ֵ–ולאֵלשוםֵאדםֵאחרֵֵמותרתֵרקֵלמלכיֵביתֵדוד
לשכתֵהגזיתֵנבנתהֵכךֵשחציהֵבעזרהֵ)בקדש(ֵוחציהֵמחוץֵלעזרהֵ)בחול(ֵ

ֵמחוץֵלעזרה.ֵ-שכךֵיכלוֵהסנהדריןֵלשבתֵבחציֵהבנויֵבחולֵ

8ֵ

מיקומהֵהיהֵמזרחיתֵצפוניתֵלביתֵהמוקדֵושימשהֵאתֵֵ–ֵלשכתֵהחותמות
ֵתפקידֵהממונהֵעלֵהחותמותֵהיהֵלקבלֵתשלוםֵ הממונהֵעלֵהחותמות.

ולתתֵלהםֵפתקֵ)חותם(ֵובוֵמסומןֵֵמהחייביםֵלהביאֵעםֵקרבנםֵגםֵנסכים
עבורֵאלוֵנסכיםֵשילמוֵ)תמורתֵהפתקֵהיוֵמקבליםֵאתֵהנסכיםֵמהממונהֵ

ֵ.עלֵהנסכים(

9ֵ
ֵקרבן( ֵטלאי ֵלשכתֵהקרבן, מקומהֵבפינהֵהמערביתֵֵ-ֵלשכתֵהטלאיםֵ)גם:

שנבדקוֵֵדרומיתֵשלֵביתֵהמוקדֵובהֵהיוֵהטלאיםֵהמיועדיםֵלקרבןֵהתמיד
ֵממומים.ֵאתֵקרבןֵהתמידֵהקריבוֵבבוקרֵובביןֵהערביים.

ֵקדש.מקוםֵבוֵהניחוֵאתֵהכליםֵשנודבוֵלמֵ-לשכתֵהכלים10ֵֵ

 המשךֵבעמודֵהבא...
ֵ



ֵ
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 נספחֵא
ֵבֵשלֵשמותם-לפיֵאֵ:ֵלשכותֵבמקדשהמשך

11ֵ
ֵ ֵהמדיחין ֵלֵ–לשכת ֵממזרח ֵהעזרה ֵבדרום ֵהיה ֵהיוֵ-מקומה ֵובה ֵהמים' 'שער

ֵמדיחיםֵ)שוטפים(ֵאתֵהפרשֵמכרסֵהקרבן.ֵ

ֵמקוםֵבוֵשמרוֵאתֵהמלחֵהמיועדֵלקרבנות.ֵ-לשכתֵהמלח12ֵֵ

13ֵ
שבהֵֵמקומהֵהיהֵבפינהֵהצפוניתֵמערביתֵשלֵעזרתֵהנשיםֵ–לשכתֵהמצורעיםֵ

ֵהיוֵהמצורעיםֵטובליםֵביוםֵהשמיניֵלטהרתם.

14ֵ

ובהֵהיוֵֵמקומהֵהיהֵבפינהֵהדרומיתֵמזרחיתֵשלֵעזרתֵהנשיםֵ–לשכתֵהנזיריםֵ
שלהםֵממנוֵנתנוֵאתֵהזרועֵהבשלהֵלכהןֵֵהשלמיםֵהנזיריםֵמבשליםֵאתֵקרבן

עלֵהאשֵשתחתֵ אותֵו אתֵשערםֵושרפֵו שםֵגםֵגילחֵו במקוםֵקדוש(ֵ. בישלֵו )לכֵן
ֵדּודֵהשלמים.

15ֵ

ובהֵכהניםֵֵמקומהֵהיהֵבפינהֵהמזרחיתֵצפוניתֵשלֵעזרתֵהנשיםֵ–לשכתֵהעציםֵ
בדקוֵאתֵהעציםֵלמערכהֵשלאֵיהיוֵבהםֵתולעים.ֵ)תפקידֵכהןֵבעלֵֵבעליֵמום

ַעֵאתֵהעציםֵוהואֵפסולֵלעבודהֵאחרת.ֵהואֵנוטלֵחלקֵבקדשיםֵֵמום היהְֵלַתל 
ֵהנאכליםֵומותרֵלוֵלאוכלם.

ֵבהֵהיוֵמולחיםֵאתֵעורותֵהקדשים.ֵ-לשכתֵהפרווה16ֵֵ
ֵאורגיםֵאתֵהפרוכת.בהֵהיוֵֵ–לשכתֵהפרוכת17ֵֵ

18ֵ
בהֵהיוֵנותניםֵבחשאיֵכסףֵלצדקה,ֵוממנהֵהיוֵהענייםֵנוטליםֵֵ–לשכתֵחשאיםֵ

ֵבחשאי.

19ֵ
ֵהפנים( ֵלחם ֵעושי ֵ)לשכת ֵהפנים ֵלחם ֵהדרומיתֵֵ–ֵלשכת ֵבפינה ֵהיה מקומה

ֵמזרחיתֵשלֵ'ביתֵהמוקד',ֵובהֵלשוֵואפוֵאתֵ'לחםֵהפנים'.

20ֵ
ובהֵהיוֵֵמקומהֵהיהֵבמזרחֵהעזרהֵמדרוםֵל'שערֵניקנור'ֵ–עושיֵחביתיןֵלשכתֵ

ֵפעמייםֵביום.ֵלשיםֵואופיםֵאתֵמנחתֵהחביתיןֵשהיהֵמביאֵהכהןֵהגדול

21ֵ

ֵגדול; ֵלשכתֵכהן ֵ)נקראהֵגם: ֵעיקרֵתוי'ט(,ֵֵלשכתֵפלהדרין; לשכתֵהעץֵ)עלֵפי
מקומהֵהיהֵבצפוןֵעזרתֵהכהניםֵמחוץֵלשטחֵֵ-לשכתֵבלווטיֵולשכתֵפרהדרין(

ֵללשכתֵהגזיתֵבהֵישבהֵהסנהדרין ֵובסמוך הגדולה,ֵֵהמקדשֵבקדושתֵ'עזרה'
ֵםֵהכיפורים.שבעהֵימיםֵלפניֵיוֵואליהֵהפרישוֵאתֵהכהןֵהגדול

22ֵ
ושימשהֵאתֵהממונהֵֵ'שערֵניקנור'-מקומהֵהיהֵמימיןֵלֵ–לשכתֵפנחסֵהמלבישֵ
ֵעלֵבגדיֵהכהונה.
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ֵ

 בדורֵהראשון,ֵהשניֵוהשלישיֵהזוגותֵודורותֵתנאיםטבלתֵדורותֵ:ֵנספחֵב

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

'הזוגות'ֵהםֵהתנאיםֵהראשוניםֵשהיו1115ֵֵ
ֵהגדולה ֵהכנסת ֵאנשי ֵתקופת ֵאחרי

ֵהסנהדרין ֵבראש וישיבתֵֵועמדו
החכמים.ֵהראשוןֵהיהֵנשיאֵוהשניֵהיהֵ

(ֵ ֵג'תק'ע ֵהתקופה: ֵדין. ֵבית 3570ֵאב
לבריאת3770ֵֵג'תשעֵ)ֵ-לבריאתֵהעולם(ֵ

אחר10ֵֵדֵלפניֵספירתםֵע190ֵהעולם(ֵֵ)
ֵספירתם(.

1116ֵֵֵ ֵג'תת''כ לבריאת3820ֵֵ)התקופה:
לבריאתֵהעולם(,3850ֵֵ)ג'תת''נֵֵ-העולם(ֵ

ֵהיה60-90ֵֵ) ֵשני ֵבית ֵחורבן לספירתם(.
70ֵלבריאתֵהעולם,3830ֵֵבשנתֵג'תת''לֵ)

ֵחורבןֵ ֵקודם ֵשנה ֵ'ארבעים לספירתם(.
ֵבחנות'ֵ ֵלה ֵוישבה ֵסנהדרי ֵגלתה הבית
ֵמאֵ ֵדף ֵסנהדרין ֵמסכת ֵבבלי )תלמוד

ֵמודֵא(.ע
1117ֵֵֵ ֵ)התקופה: לבריאת3850ֵֵג'תת''נ

ֵ ֵ)ֵ-העולם( לבריאת3875ֵֵג'תתע''ה
ֵלספירתם(.90-115ֵ)העולם(,ֵ

1118ֵֵ ֵג'תתע''ה ֵ ֵֵ-התקופה: -115ג'תתצ''ה
ֵלספירתם.135ֵ

ֵטרפון1119ֵֵ ֵרש'יֵֵרבי ֵאומר ֵכהן. היה
דףֵעאֵעמודֵאֵד'הֵ'אחרֵ במסכתֵקידושיֵן

ֵ ֵורבי ֵ'שהיהֵכהן, ֵאמי': ֵהיהֵאחי טרפון

ֵבתוספתאֵדכתובותֵ)פרקֵהֵהלכהֵ כהן
א(ֵמעשהֵבר'ֵטרפוןֵשקדשֵשלשֵמאותֵ
נשיםֵבשניֵבצורתֵכדיֵלהאכילםֵתרומה'ֵ
)מזהֵשרקֵמיֵשהואֵכהןֵמאכילֵתרומהֵ

ֵמוכחֵשרביֵטרפוןֵהיהֵכהן(.
ֵהלל1120ֵֵ ֵשל ֵרבותֵנכדו ֵתקנות ֵתיקן ,

ֵ)בעצמוֵ ֵוכבודה ֵהתורה להנהגתֵשלטון
ֵבית ֵמכוח ֵהנשיאיםֵֵולא ֵראשון דין(,

ֵרבןֵ ֵמשמת 'ֵ ֵ'רבן'. ֵהתואר ֵאת שקיבל
בטלֵכבודֵהתורה,ֵומתהֵֵ-גמליאלֵהזקןֵ

ֵטהרהֵופרישות'ֵ)שם(ֵ.
בטלֵכבודֵהתורהֵֵ-משמתֵרביֵעקיבא1121ֵֵ

ֵ)שם(.
ֵחנינא1122ֵֵ ֵרבי ֵֵמשמת ֵדוסא בטלוֵֵ-בן

ֵֵ)שם(.אנשיֵמעשהֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
 

תקופתֵ
1115ֵהזוגות

1118ֵדורֵשלישי1117ֵדורֵשני1116ֵדורֵראשון

יוסיֵבןֵיועזרֵ
ֵאישֵצרידה

ויוסיֵבןֵיוחנןֵ
ֵאישֵירושלים

1119ֵרביֵטרפוןֵרבןֵגמליאלֵוביתֵהללֵביתֵשמאי
ֵרביֵישמעאלֵרביֵצדוקֵעקביאֵבןֵמהללאל
רבןֵגמליאלֵ

1120ֵהזקן
1121ֵרביֵעקיבאֵרביֵפפיים

יהושעֵבןֵ
ֵפרחיה

ֵונתאיֵהארבלי

בןֵֵרביֵחנינא
1122ֵדוסא

רביֵדוסאֵבןֵ
ֵרביֵיוחנןֵבןֵנוריֵהרכינס

סגןֵֵרביֵחנינא
ֵרביֵיוסיֵהגליליֵבןֵיעקבֵרביֵאליעזרֵהכהנים

בןֵֵרביֵאליעזרֵרביֵנחוניהֵבןֵהקנה
ֵרביֵאלעזרֵהמודעיֵהורקנוס

ֵיהודהֵבןֵטבאי
ושמעוןֵבןֵ
ֵשטח

ֵבןֵתרדיוןֵרביֵחנינאֵרביֵיהושעֵבןֵחנניהֵחנןֵבןֵאבישלום
ֵבןֵאנטיגנוסֵרביֵחנינאֵרביֵאלעזרֵבןֵערךֵאדמוןֵ)בןֵגדאי(
ֵרביֵשמעוןֵבןֵננסֵרביֵאלעזרֵבןֵעזריהֵנחוםֵהמדי
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ֵבדורֵהראשון,ֵהשניֵוהשלישיֵתנאיםטבלתֵדורותֵהזוגותֵו(1ֵהמשךֵ)ֵנספחֵב:ֵֵ

ֵדורֵשלישיֵדורֵשניֵדורֵראשוןֵהזוגותתקופתֵ

שמעיהֵ
1123ֵואבטליון

רבןֵשמעוןֵבןֵ
ֵגמליאל

ֵרביֵיהודהֵבןֵבבאֵרביֵיהודהֵבןֵבתירה

רבןֵיוחנןֵבןֵ
1124ֵזכאי

1125ֵברביֵרביֵאליעזר
ֵצדוק

ֵבןֵגמליאלֵרביֵחנינא

ֵרביֵמתיהֵבןֵחרשֵנחוםֵאישֵגמזוֵרביֵצדוק

ֵושמאיֵהלל
בןֵֵרביֵאליעזר
ֵרביֵיוחנןֵבןֵברוקאֵשמעוןֵהפקוליֵיעקב

רביֵשמעוןֵבןֵֵ
ֵרביֵשמעוןֵשזוריֵהקטןֵשמואלֵנתנאל

ֵרביֵיהודהֵבןֵבתיראֵֵרביֵיוסיֵהכהןֵ
ֵחסמאֵרביֵאליעזרֵֵֵ
ֵבןֵחכינאיֵרביֵחנינאֵֵֵ
1126ֵשמעוןֵבןֵעזאיֵֵֵ

1127ֵשמעוןֵבןֵזומאֵֵֵ
ֵשמעוןֵהתימניֵֵֵ
ֵאלישעֵבןֵאבויהֵֵֵ

10ֵמספרֵהזוגות:ֵ
ֵמספרֵהתנאיםֵ
בדורֵהראשון:ֵ

15ֵ

מספרֵהתנאיםֵבדורֵ
14ֵהשני:ֵ

מספרֵהתנאיםֵבדורֵ
21ֵהשלישי:ֵ

ֵ
ֵ
 
 
 

ֵֵ

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ֵואבטליון1123ֵֵֵ ֵשמעיה ֵעל ֵבהרחבה ראה
רֵדףֵעאֵעמודֵב.ֵ-בֹנֶפְך  ֶאְסּת 

ֵועשרים1124ֵֵֵ ֵמאה ֵחי ֵזכאי ֵבן ֵיוחנן רבן
ֵ'משמתֵרבןֵ שנהֵוהיהֵמגדוליֵהתנאים.

בטלֵזיוֵהחכמה'ֵ)סוטהֵֵ-יוחנןֵבןֵזכאיֵ
 דףֵמטֵעמודֵא(.

ֵגדולֵהדור.ֵ-פירושֵהמילהֵ'ברבי'ֵהוא1125ֵֵ

ֵבטלוֵהשקדניםֵ-משמתֵבןֵעזאי1126ֵֵ
ֵבטלוֵהדרשנים.ֵ-משמתֵבןֵזומא1127ֵֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
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ֵבדורֵהרביעיֵהחמישיֵוההשישיהתנאיםֵֵטבלת:ֵ(2המשךֵ)ֵנספחֵבֵ

 דורֵרביעי
ג'תתק''לֵ-ג'תתצ''הֵ  
170-135  

 דורֵחמישי
ג'תתק''פֵ-ג'תתק''לֵ  
220-170  

 דורֵששי
 דורֵהמעבר

 ביןֵהתנאיםֵלאמוראים
 פלימו רביֵנתן תלמידיֵרביֵישמעאל

ורביֵיונתןֵרביֵיאשיה  איסיֵבןֵיהודה רביֵיהודהֵהנשיא1128 
 ברֵקפדא סומכוס תלמידיֵרביֵעקיבאֵהאחרונים

 רביֵאלעזרֵבןֵיוסי רביֵיוסיֵבןֵיהודה1129 אבאֵשאול
ברביֵיוסיֵרביֵישמעאל רביֵשמעוןֵבןֵיהודה רביֵנתןֵהבבלי  

 רביֵיהודהֵבןֵלקיש רביֵאלעזרֵבןֵיהודה רביֵיהושעֵבןֵקרחה
 רביֵחייא רביֵיהודהֵברביֵיוסי רביֵאלעזרֵבןֵצדוק
 רביֵאחא רביֵפנחסֵבןֵיאיר רביֵשמעוןֵבןֵגמליאל

בנוֵרביֵישמעאל  
 שלֵרביֵיוחנןֵבןֵברוקא

יוסיֵרביֵמנחםֵברבי  רב 

 רבןֵגמליאלֵהשלישי רביֵאלעזרֵבןֵשמעון רביֵמאיר1130
 רביֵשמעוןֵבןֵחלפתא רביֵשמעוןֵבןֵאלעזר רביֵיהודה
 רביֵחיאֵהבבלי רביֵיוסיֵבןֵהמשולם רביֵיוסי

  רביֵשמעוןֵבןֵמנסיא רביֵשמעוןֵבןֵיוחאי
  רביֵיהודהֵבןֵתימא רביֵאלעזרֵבןֵשמוע
הקפדֵרביֵאליעזר רביֵיוחנןֵהסנדלר   

  אבאֵאלעזרֵבןֵגמלא רביֵנחמיה
   רביֵאלעזרֵבןֵיעקב
   רביֵיהודהֵברביֵאלעי

בנוֵרביֵאליעזר  
   שלֵרביֵיוסיֵהגלילי.

 מספרֵהתנאיםֵבדור
19הרביעי:ֵ  

מספרֵהתנאיםֵבדורֵ
16החמישי:ֵ  

בדורמספרֵהתנאיםֵ  
12השישי:ֵ  

 מספרֵהתנאיםֵהמובאיםֵבנספחֵזה107ֵ:1131
 

ֵ

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

יהודהֵהנשיא1128ֵ הקדוש'ֵֵרבֵי מכונהֵ'רבנֵו
אוֵסתםֵ'רבי',ֵבנוֵשלֵרביֵשמעון,ֵסידורֵ
המשנהֵקרויֵעלֵשמוֵ'משמתֵרביֵ]יהודהֵ

ֵ ֵחטא'ֵֵ-הנשיא[ ֵויראת ֵענוה בטלה
ֵ)מסכתֵסוטהֵדףֵמטֵעמודֵא(.

1129ֵֵֵ ֵיהודה ֵבן ֵיוסי ֵרבי פסקוֵֵ-משמת
ֵיהודהֵיד ֵבן ֵיוסי ֵרבי ועֵחסידייםֵ)שם(.

בשמותיוֵהרביםֵ)ראהֵיומאֵדףֵנגֵעמודֵ
במסכתֵסוטהֵדףֵ עמודֵב(ֵ. פסחיםֵקיֵג אֵ,
ֵיוסיֵ ֵרבי ֵ'משמת ֵמובא: ֵא ֵעמוד מט

ֵ ֵנקראֵֵ-קטנתא ֵולמה ֵחסידיים, פסקו

ֵשלֵ ֵקטנתא ֵשהיה ֵקטנתא? שמו
ֵבןֵ ֵיוסי ֵיוסיֵקטנתאֵהואֵרבי חסידיים'
גםֵבתלמודֵהירושלמיֵ)בבאֵקמאֵ יהודהֵ.

ֵיוסיֵקטנתא.פרקֵגֵהלכהֵז(ֵהואֵנקראֵ
ֵמאיר1130ֵֵ ֵרבי ֵמושליֵֵ-ֵמשמת בטלו

ֵמשליםֵ)סוטהֵדףֵמטֵעמודֵא(.
ֵלמספרים1131ֵֵֵ ֵדעות ֵויש ֵהזוגות. כולל

ֵאחריםֵשאינםֵרחוקיםֵממספרֵזה.
ֵ
ֵ
 



ֵ
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ֵ'ֵדףֵהיומידפיֵ'הנספחֵג:ֵטבלאותֵ
 

ֵ)מחושבֵלפיֵשכלֵמסכתֵמתחילהֵבדףֵב(ֵדפיֵ'הדףֵהיומי'2711ֵאותֵנספחֵג:ֵטבל

ֵ-ֵמיוןֵלפיֵסדרֵהלימודֵ-

מספרֵֵסדרֵהלימודֵסדרֵ
ֵהפרקים

הדפיםֵֵהדפיםֵבמסכת
ֵבסדר

 63ֵ63 9ֵברכות זרעים1ֵ
2ֵ

 מועד

156ֵ 24ֵשבת

731 

104ֵ 10ֵעירובין3ֵ
120ֵ 10ֵפסחים4ֵ
21ֵ 8ֵֵ)מהירושלמי(ֵשקלים5ֵ
34ֵ 4ֵראשֵהשנה6ֵ
87ֵ 8ֵיומא7ֵ
55ֵ 5ֵסוכה8ֵ
39ֵ 5ֵֵביצה9ֵֵ
4ֵֵ30ֵֵתענית10ֵֵ
31ֵ 4ֵֵמגילה11ֵֵ
28ֵ 3ֵֵמועדֵקטן12ֵֵ
26ֵ 3ֵחגיגה13ֵ
14ֵ

 נשים

121ֵ 16ֵֵיבמות

605 

111ֵ 13ֵֵכתובות15ֵֵ
90ֵ 11ֵֵנדרים16ֵֵ
65ֵ 9ֵֵנזיר17ֵֵ
48ֵ 9ֵֵסוטה18ֵֵ
89ֵ 9ֵֵגיטין19ֵֵ
81ֵ 4ֵֵקידושין20ֵֵ
21ֵ

 נזיקין

118ֵ 10ֵֵ בבאֵקמא

682 

118ֵ 10ֵֵ בבאֵמציעא22ֵ
175ֵ 10ֵֵ בבאֵבתרא23ֵ
112ֵ 11ֵֵ סנהדרין24ֵ
23ֵ 3ֵֵ מכות25ֵ
48ֵ 8ֵֵ שבועות26ֵ
75ֵ 5ֵֵ עבודהֵזרה27ֵ
13ֵ 3ֵֵ הוריות28ֵ
29ֵ

 קדשים

119ֵ 14ֵֵ זבחים

558 

109ֵ 13ֵֵ מנחות30ֵ
12ֵֵ141ֵֵ חולין31ֵ
60ֵ 9ֵֵ בכורות32ֵ
33ֵ 9ֵֵ ערכין33ֵ
 33 7ֵֵ תמורה34ֵ
27ֵ 6ֵֵ כריתות35ֵ
20ֵ 6ֵֵ מעילה36ֵ
3ֵ 3ִֵֵֵקִנים37ֵ
9ֵ 7ֵֵ תמיד38ֵ
4ֵ 5ֵֵ מדות 39
 72ֵ72 10ֵֵ נדה טהרות 40

2711ֵֵסה"כֵֵֵֵֵֵ 



ֵ
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ֵ'ֵדףֵהיומידפיֵ'הנספחֵג:ֵטבלאותֵ
 

ֵמיוןֵלפיֵשםֵמסכתֵ–'ֵדפיֵ'הדףֵהיומי2711ֵ(1ֵנספחֵג:ֵהמשךֵ)

ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ

ֵֵ

ֵמספרֵדפיםֵב-מיוןֵלפיֵאֵמסכתֵֵמסדר:ֵ

118ֵ בבאֵמציעא נזיקין 1
118ֵ בבאֵקמא נזיקין 2
175ֵ תראבבאֵ נזיקין 3
39ֵ ביצה מועד 4
60ֵ בכורות קדשים 5
63ֵ ברכות זרעים 6
89ֵ גיטין נשים 7
13ֵ הוריות נזיקין 8
119ֵ זבחים קדשים 9
26ֵ חגיגה מועד 10
141ֵ חולין קדשים 11
121ֵ יבמות נשים 12
87ֵ יומא מועד 13
27ֵ כריתות קדשים 14
111ֵ כתובותֵנשים 15
31ֵ מגילה מועד 16
4ֵ מדות קדשים 17
28ֵ מועדֵקטן מועד 18
23ֵ מכות נזיקין 19
109ֵ מנחות קדשים 20
20ֵ קדשים מעילה 21
72ֵ טהרות נדה 22
90ֵ נשים נדרים 23
65ֵ נשים נזיר 24
48ֵ נשים סוטה 25
55ֵ מועד סוכה 26
112ֵ נזיקין סנהדרין 27
75ֵ נזיקין עבודהֵזרה 28
104ֵ מועד עירובין 29
33ֵ קדשים ערכין 30
120ֵ מועד פסחים 31
81ֵ נשים קידושין 32
3ֵ קדשים קינים 33
34ֵ מועד ראשֵהשנה 34
48ֵ נזיקין שבועות 35
156ֵ מועד שבת 36
21ֵ מועד )מהירושלמי(ֵשקלים 37
33ֵ קדשים תמורה 38
9ֵ קדשים תמיד 39
30ֵ מועד תענית 40



ֵ
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ֵ'ֵדףֵהיומידפיֵ'הנספחֵג:ֵטבלאותֵ
 

ֵמיוןֵלפיֵמספרֵהדפיםֵבמסכתֵ–דפיֵ'הדףֵהיומי'2711ֵֵ(2ֵנספחֵג:ֵהמשךֵ)

ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ

ֵמספרֵדפיםֵהמסכתֵמסכתֵמסדר:ֵ

3ֵ קינים קדשים 1
4ֵ מדות קדשים2ֵ
9ֵ תמיד קדשים 3
13ֵ הוריות נזיקין 4
20ֵ מעילה קדשים 5
21ֵֵ)מהירושלמי(ֵשקלים מועד 6
23ֵ מכות נזיקין 7
26ֵ חגיגה מועד 8
27ֵ כריתות קדשים 9
28ֵ מועדֵקטן מועד 10
30ֵ תעניתֵמועד 11
31ֵ מגילה מועד 12
33ֵ ערכין קדשים 13
33ֵ תמורה קדשים 14
34ֵ ראשֵהשנה מועד 15
39ֵ ביצה מועד 16
48ֵ סוטה נשים 17
48ֵ שבועות נזיקין 18
55ֵ סוכה מועד 19
60ֵ בכורות קדשים 20
63ֵ זרעים ברכות 21
65ֵ נשים נזיר 22
72ֵ טהרות נדה 23
75ֵ נזיקין עבודהֵזרה 24
81ֵ נשים קידושין 25
87ֵ מועד יומא 26
89ֵ נשים גיטין 27
90ֵ נשים נדרים 28
104ֵ מועד עירובין 29
109ֵ קדשים מנחות 30
111ֵ נשים כתובות 31
112ֵ נזיקן סנהדרין 32
118ֵ נזיקין בבאֵקמא 33
118ֵ נזיקין בבאֵמציעא 34
119ֵ קדשים זבחים 35
120ֵ מועד פסחים 36
121ֵ נשים יבמות 37
141ֵ קדשים חולין 38
156ֵ מועד שבת 39
175ֵ נזיקין בבאֵבתרא 40



ֵ
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ֵטמאאינוֵמתֵעצמוֵנספחֵדֵחלקֵא:ֵה

ֵאינוֵטמאמקורותֵהמעידיםֵעלֵכךֵשהמתֵעצמוֵ .א
ֵ

 :ֵפרקֵיטֵפסוקֵיאֵ,במדברֵפרשתֵחקתבספרֵנאמרֵֵ .1.א
֖תְֵלָכל" ַָּ֥עְֵבמ  ים-ַהֹנג  ֖אִֵשְבַעָּ֥תֵָיִמַֽ  "ֶנֶַ֣פשֵָאָדִ֑םְֵוָטמ 

יאומרֵעלֵפסוקֵזהֵ ֵ:1132זּוָטא-ַהִסְפר 

ֵ"ֵ ֖ת' ַָּ֥עְֵבמ  ֵאיןֵמתֵעצמוֵטמאֵנוגעֵבמתֵטמאֵ-'ַהֹנג 
אמרוֵֵטמא1133ֵנוגעֵבמתֵטמאֵאיןֵבנהֵשלֵשונמית

כלֵשהיהֵעמוֵבביתֵטמאֵֵכשמתֵבנהֵשלֵשונמית
חזרוֵֵוכשחיהֵהיהֵטהורֵלקודשֵהיהֵטומאתֵשבעה

ֵ".ֵהםֵטמאוהוֵונגעוֵבו
ֵאתֵמהֵשכתובֵ ֵובהדגשה, ֵמבארֵלנו, ֵאינוֵטמאֵאלאֵמטמאֵהספרי ֵהמתֵעצמו בפסוק:

ֵבלבד.
ילראיהֵ שבוֵהאנשיםֵוכלֵמהֵשהיהֵעםֵהבןֵהמתֵבןֵהשונמיתמביאֵאתֵמקרהֵֵזּוָטא-ַהִסְפר  ,ֵ

כשקםֵלתחייה,ֵֵלאֵהיהֵטמאֵ-המתֵעצמוֵֵ-בביתֵאכןֵנטמאוֵ"טומאתֵאוהל",ֵאבלֵהבןֵ
ֵאלאֵנטמאֵרקֵכשהאנשיםֵשנטמאוֵנגעוֵבו.

ֵ
טמאֵאלאֵשהואֵ .2.א שהמתֵעצמֵו התורהֵכולהֵלאֵנאמֵר שנגעוֵֵוכליםמטמאֵאדםֵבכֵל

ֵ.1134ֵבו

 

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

י1132ֵ יֵדביֵ'ִסְפר  'ֵהואֵקיצורֵשלֵ'ְשָארִֵסְפר 
ֵהלכהֵלספריםֵבמדברֵרב ֵשהםֵמדרשי '

ֵהתנאיםֵ ֵבתקופת ֵשנתחברו ודברים
ֵלבריאתֵהעולם.3762ֵֵבשנתֵג'תשס"ב,ֵ

ֵ)אישה1133ֵֵֵ ֵהשונמית ֵבן ֵהחייאת סיפור
ִׁ֗ם(ֵעלֵידיֵאלישעֵהנביאֵמובאֵ מהעירֵשּונ 

לה:ֵ-בספרֵמלכיםֵב,ֵפרקֵד,ֵפסוקיםֵלב
ִ֔ ֵמ  ֵַהַנַ֙ער֙ ָּ֤ה ְֵוִהנ  ֵַהָבְִ֑יָתה ֱֵאִליָש֖ע תֵ"ַוָיֹבָּ֥א

ֹו:ֵ}לג{-ֻמְשָכ֖בֵַעל ַוָיֹב֕אֵַוִיְסֹגָּ֥רֵַהֶדֶ֖לתִֵֵמָטתַֽ
ֵֶאל ֖ל ֵַוִיְתַפל  ְֵשנ יֶהִ֑ם ֵ}לד{-ְבַעַ֣ד ַוַיַּ֜עלֵֵה':

ֵַעל ֵַעל-ַוִיְשַכַ֣ב ִֵפַ֨יו ֵַוָיֶשם֩ יָנָּ֤יוֵ-ַהֶיִֶׁ֗לד ְֵוע  ִפּ֜יו
ְֵוַכָפַ֣יוֵַעל-ַעל יָניו֙ וֵ)כפו(ֵַכָפִ֔יוֵַוִיְגַה֖רֵָעָלִ֑י-ע 

ֶלד:ֵ}לה{ ֶַ֣לְךֵַבַבִִׁ֗יתֵֵַוָיָ֖חםְֵבַשָּ֥רֵַהָיַֽ ַוָיָּ֜שבֵַוי 
ֵָעָלִ֑יוֵ ֵַוִיְגַהַ֣ר ֵַוַיַ֖על ִָ֔נה ֵה  ְֵוַאַחַ֣ת ָ֙נה֙ ֵה  ַאַחָּ֥ת

ָּ֤רֵַהַנַ֙ערֵַ֙עד ֶשַַ֣בעְֵפָעִמִ֔יםֵַוִיְפַקָּ֥חֵַהַנַ֖ערֵ-ַוְיזֹור 
יו".-ֶאת יָנַֽ ֵע 

ֵ"טמא1134ֵֵ ֵנקרא ֵבמת ֵודרגתֵ-הנוגע מת",
ֵ ֵהטומאהטומאתו ֵ"אב ֵחוץֵנקראת ."

מנגיעהֵבמת,ֵישֵעודֵאופניםֵשהמתֵיכולֵ
ֵוכןֵישֵדיניםֵוחילוקיםֵ לגרוםֵלטומאה,

ֵזמן ֵמשך ֵהטהרהֵבדבר ֵדרכי ,ֵהטומאה,
ֵטומאה ֵמקבלים ֵכלים ֵאךֵֵאילו ועוד,

ֵאן.איננוֵדניםֵבכךֵכ
 



ֵ
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,1135ֵַהֶשֶרץֵ:ֲאבֹותֵַהֻטְמאֹותֵ"ֵפותחת:ֵמשנהֵאֵ,מסכתֵכליםֵפרקֵאבשנהֵהמ .3.א
א,ְֵוִשְכַבתֵֶזַרע ת,ְֵוַהְמֹצָרע-ּוְטמ  יֵַהָזָיה,ֲֵהרֵ ֵמ  יןֵָבֶהםְֵכד  יֵַחָטאתֵֶשא  יֵָסְפרֹו,ֵּומ  יִֵבימ 

יָנםְֵמַטְמִאיןְֵבַמָּׂשא יֵֶחֶרשֵַבֲאִויר,ְֵוא  ִליםְֵבַמָגע,ֵּוְכל  לּוְֵמַטְמִאיןֵָאָדםְֵוכ  ֵ".ֵֵא 
ֵ

שהמשנהֵ ואינהֵמציינתֵכללֵאתֵהמתֵ-מציינתֵ"טמאזֵומכֵך ברשימתֵאבותֵהטומאהֵ, מתֵ"
ֵ.המאוטאבֵהמתֵעצמוֵאינוֵלפיֵמשנהֵזוֵעצמו,ֵניתןֵלהביןֵש

ֵ
מפרשיוֵלאֵנמצאֵצירוףֵהמיליםֵ"המתֵטמא"ֵכצירוףֵשמשמעותוֵשהמתֵובכלֵהש"סֵֵֵ .4.א

אלשוןֵהגמראֵהיאֵתמידֵ"מתֵ.1136ֵעצמוֵטמא 1137ֵדוגמה,ֵכךֵל"ֵולאֵ"המתֵטמא"ְמַטמ 

ֵֵ:שלשהֵדבריֵבורות(:ֵ"דףֵעֵעמודֵב)מסכתֵנדהֵלשוןֵהגמראֵב
ֵאשתוֵשלֵלוטֵמהוֵשתטמא?ֵאמרֵלהם:ֵמתֵמטמא,ֵואיןֵנציבֵמלחֵמטמא.ֵ .א
ֵמהוֵשיטמא?ֵאמרֵלהן:ֵמתֵמטמא,ֵואיןֵחיֵמטמא.ֵֵבןֵשונמית .ב
ֵ-אמרֵלהן:ֵלכשיחיוֵֵמתיםֵלעתידֵלבא,ֵצריכיןֵהזאהֵשלישיֵושביעי,ֵאוֵאיןֵצריכין? .ג

ֵֵ."איכאֵדאמרי:ֵלכשיבאֵמשהֵרבינוֵעמהם.ֵנחכםֵלהן
ֵ

אמשתמשֵרקֵבלשוןֵהמתֵֵהלכותֵטומאתֵמתברמב"םֵה .5.א ֵ:ְמַטמ 
א:ֵ"פרקֵאֵהלכהֵא .1  ...".ובמשאֵובאהלֵטומאתֵשבעהבמגעֵֵהמתְֵמַטמ 
א:ֵ"פרקֵאֵהלכהֵיב .2  ."במגעֵובמשאֵאחדֵהמתֵמישראלֵאוֵמןֵהעכו"םְֵמַטמ 
אהלכהֵטו:ֵ"פרקֵאֵ .3  "...עדֵשתצאֵנפשוֵהמתֵאינוְֵמַטמ 

אבכלֵאחתֵמההלכותֵהאלהֵמשתמשֵהרמב"םֵבמילהֵ שמשמעותה:ֵגורםֵלטמאֵואינוְֵֵמַטמ 
ֵ.וֵבדומהאֵ-אומרֵלמשלֵ"המתֵטמאֵכשיוצאתֵנפשו"ֵ

ֵ
ֵהמביעֵ .6.א ֵאחר ֵצירוף ֵאו ֵטמא" ֵ"המת ֵהמילים ֵצירוף ֵנמצא ֵלא ֵהרמב"ם ֵכתבי בכל

ֵנטעהֵבֵ!משמעותֵזו ֵבפירושֵלבל מקוםֵשהיהֵחששֵלהבנהֵאחרתֵהרמב"םֵמזהיר
הרמב"םֵֵמסכתֵכליםלהקדמהֵבפירושֵהמשנהֵלרמב"םֵלחשובֵשהמתֵעצמוֵטמא:ֵב

ונמדגישֵשלאֵ ֵֵבניסוחֵדבריֵו הרמב"םֵוכךֵֵ-ֵהואֵאבֵהטומאהחשובֵשהמתֵעצמֵונטעה
 שם:כותבֵ

ואיןֵכוונתיֵבאמריֵכאןֵ,ֵוטומאתֵמתֵישֵבהֵתשעהֵאבות,ֵוהםֵשהמתֵעצמוֵאבֵהטומאה"
ֵֵ'מת' ֵאלאֵהדבר ֵונצלֵותרודֵשמטמאֵטומאתֵמתכלֵהמת, ֵכזיתֵמבשרו רקבֵ-כגון

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ֵַעל1135ֵֵ ַ֣ץ ֵַהֹשר  ֵַבֶשֶ֖רץ ִ֔א ֵַהָטמ  ֵָלֶכם֙ -"ְוֶזָּ֤ה
ְֵוַהָצָּ֥בֵ ְֵוָהַעְכָב֖ר ֵַהֹחֶָּ֥לד ָהָאִֶ֑רץ

הּו: ְֵוַהֹחֶ֖מטְֵֵלִמינ ַֽ ְֵוַהְלָטָאִ֑ה ְֵוַהֹכַ֖ח ְוָהֲאָנָקָּ֥ה
ֵפרשתֵשמיני ֵ)ויקרא, ֶמת:" ֵפרקְֵוַהִּתְנָשַֽ ,

ֵכט ֵפסוקים ֵמשמונהֵ-יא, ֵאחד ֵכל ל(.
ֵרקֵ ֵאלא ֵבחייו ֵמטמא ֵלא ֵאלה שרצים
ֵיבש.ֵ ֵולא ֵלח ֵכשהוא ֵורק ֵמת כשהוא
ֵכליםֵ ֵאו ֵאדם ֵמטמא ֵולח ֵמת שרץ
ֵהואֵ ֵלטמא ֵהשיעור ֵבו. הנוגעים

ֵזה.ֵ ֵבשיעור ֵמטמא ֵדמם ֵוגם בכעדשה,
 איברֵשלםֵשלהםֵמטמאֵבכלֵשהוא.

-הבדיקהֵנערכהֵבתכנתֵהשו"תֵשלֵבר1136ֵ
,ֵעלֵידיֵסריקתֵהצירוף22ֵאילן,ֵגרסהֵ+
"ֵ ֵהמדויק ֵהתקבלו ֵטמא". 85ֵהמת

ֵלאֵ ֵאף ֵכאמור, ֵנבדקו. ֵוכולן היקרויות
ֵאחתֵמביעהֵשהמתֵעצמוֵטמא.

ֵענייניה1137ֵֵ ֵמעניינתֵבמיוחדֵכי דוגמהֵזו
ֵמופיעיםֵבפרשתֵויראֵובהפטרתה.



ֵ
ֵ

ֵֵ!ֵטמאאינוֵמתֵעצמוֵ:ֵהחלקֵאנספחֵדֵ
ֵאסתר(-וֵעמודֵבֵבנופךֵלדף)
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ֵ ֵאומנםֵהרמב"םֵמפנהֵֵ...."דאהלותועצמותֵודםֵויתרֵהדבריםֵשיבואֵמנינםֵבשני ע"כ.
ֵהפרקֵ ֵהמשניותֵשל ֵגםֵבלשון ֵלעיניינינו ֵאך ֵמסכתֵאהלות, ֵשל ֵהמשניותֵהשני לפרק

ֵהראשוןֵניתןֵלראותֵשאיןֵכללֵוכללֵרמזֵלדרגתֵטומאתוֵשלֵהמת.
ֵ
ֵ

ֵֵמסקנהֵמחלקֵא:
ֵהמתֵעצמוֵאינוֵטמאֵאבלֵהנוגעֵבמתֵנטמאֵ!

ֵ



ֵֵ:חלקֵבֵדנספחֵ
ֵֵולאֵדרגתֵטומאה!ֵֵ!הואֵכינויֵלמתֵהטומאה-אבות-אבי

ֵאסתר(-)לדףֵוֵעמודֵבֵבנופך
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ֵֵולאֵדרגתֵטומאה!ֵ–הואֵכינויֵלמתֵֵהטומאה-אבות-אבינספחֵדֵחלקֵב:ֵ

ֵ

ֵהטומאהֵהואֵכינויֵלמתֵולאֵדרגתֵטומאה!-אבות-אבי .ב
ֵ

הבבלי,ֵלאֵ"ֵאינוֵקייםֵכללֵלאֵבמקרא,ֵלאֵבמשנה,ֵלאֵבתלמודֵהמושגֵ"אביֵאבותֵהטומאה
ֵבמדרשיםֵ ֵפוגשיםֵאתֵהמושג ֵלראשונהֵאנו ֵהרמב"ם. ֵולאֵבכתבי ֵהירושלמי בתלמוד

ֶרבִֵּתְטָמָּ֥אעלֵהמיליםֵ"1138ֵובפירושוֵשלֵרש"י ֖אֲֵאֶשר־ִיַגע־בָּ֥וְֵֵֹוֹכֶ֛ל"ֵשבפסוק:ֵ"ַעד־ָהָעַֽ ֵַהָטמ 

ֶרבִֵּתְטָמָּ֥אֵַהֹנַגַ֖עתְֵוַהֶנֶָּ֥פשִֵיְטָמִ֑א ֵכב(.ֵוכךֵמפרשֵשםֵרש"י:ֵֵ,יטֵבמדבר"ֵ)ַעד־ָהָעַֽ
ֵומטמאֵהטומאהֵאבֵבוֵוהנוגעֵהטומאהֵאבותֵאביֵשהמתֵלמדנוֵמכאןֵ-ֵהערבֵעדֵתטמא"

ֵהדרשןֵמשהֵ'רֵשלֵמיסודוֵהעתקתיֵאגדהֵומדרשֵוהלכותיהֵמשמעהֵלפיֵפירושהֵזהוֵאדם
ֵ".ֵוזהו

בלימוֵד ודרכנֵו עינינֵו המאיֵר המופלאהֵרש"יֵ, ובדרכֵו כולנוֵ, השאלותֵשנשאֵל ידעֵמהֵן התורהֵ,
"אב"ֵהטומאהֵהואֵ-יצרֵוחידשֵעבורנוֵכינויֵלמת,ֵאמצעיֵעזרֵשיניחֵאתֵדעתנו:ֵהמקורֵל

".ֵכךֵמצאֵרש"יֵדרךֵלענותֵעלֵסוגֵהשאלותֵ"אביֵאבותֵהטומאהֵ-"סבא"ֵשלֵהטומאהֵ-ה
ֵכדיֵשדרכנוֵתהאֵסלולהֵלהמשךֵהלימוד.ֵֵשהובאוֵלעילֵעודֵלפניֵשיישאלו,

ֵ
יצרֵאתֵהמושגֵֵ"(הדרשןֵמשה'ֵרֵשלֵמיסודו"ֵשהעתיקֵאגדההֵמדרשנראהֵשרש"יֵ)עלֵפיֵ

אבותֵהטומאה האדםֵלקבלֵאתֵהעובדהֵשהנוגעֵ"אבֵי הגדולֵשישֵלכללֵבנֵי "ֵבגללֵהקושֵי
ֵיֵזהֵיכולֵלהתבטאֵבשאלותֵכגון:ֵשהמתֵעצמוֵאינוֵטמא.ֵקושֵאףֵעלֵפיֵ-במתֵנטמאֵֵ

ֵאםֵהמתֵעצמוֵאינוֵטמא,ֵאיךֵייתכןֵשהנוגעֵבוֵנטמאֵונעשהֵאבֵטומאה?ֵ •

ֵמניןֵבאהֵהטומאהֵלנוגעֵבמתֵאםֵלאֵמהמת?ֵ •

ֵאםֵהנוגעֵבמתֵנטמא,ֵקלֵוחומרֵשהמתֵטמא!ֵ •
ֵובעודֵתמיהותֵדומותֵלשאלותֵאלו.ֵ

טמאֵולכןֵהואֵמטמא,ֵאךֵכפיֵטעותנוֵבשאלותֵאלהֵהיאֵשאנוֵמניחיםֵשהמתֵעצמוֵודאיֵ
ֵשהובאֵלעילֵוכפיֵשיובאֵבהמשךֵמוכחֵשהמתֵעצמוֵאינוֵטמא.

ֵ

הקודםֵלפסוק1139ֵֵ"ֵבפסוקֵטזמענייןֵלצייןֵשאיןֵרש"יֵמזכירֵאתֵהמושגֵ"אביֵאבותֵהטומאה

הריֵשנגעהֵבחללֵֵֶשֶחֶרבכדיֵלפרשֵֵ-כב,ֵאבלֵכןֵמזכירוֵבמסכתֵפסחיםֵדףֵידֵעמודֵבֵ

.ֵכך1140ֵהיאֵנעשיתֵ"אביֵאבותֵהטומאה"ֵכפיֵשהחלל,ֵהמת,ֵהואֵ"אביֵאבותֵהטומאה"
ֵאבותֵאביֵהואֵהריֵבמתֵשנגעֵמתכת,ֵלחללֵחרבֵהקישֵ-אומרֵשםֵרש"י:ֵ"בחללֵחרבֵ
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ֵ

ֵבשנת1138ֵֵֵ ֵצרפת ֵשבצפון ֵבטרוייש נולד
נפטרֵבשנתֵד"אֵתתס"ה1040ֵד"אֵת"תֵ) ,ֵ)

(1105.)ֵ
1139ֵַ֣ ֲחַלל־ֶחֶ֙ר֙בֵ"ְוֹכַ֨לֲֵאֶשר־ִיַגּ֜עֵַעל־ְפנ  יֵַהָּׂשֶדִׁ֗הֵַבַֽ

ִֵיְטָמ֖אֵ ְֵבָקִֶ֑בר ֵאַֹ֣ו ֹו־ְבֶעֶָּ֥צםֵָאָד֖ם ִ֔תֵאַֽ ְֵבמ  אַֹ֣ו

ים"ֵ)במדברֵיט,ֵטז(  ִשְבַעָּ֥תֵָיִמַֽ
ֵב1140ֵֵֵ ֵעמוד ֵיד ֵדף ֵבפסחים ֵהגמרא לשון

ֵוהויאֵֵ-היאֵ"חרבֵ חרבֵהריֵהואֵכחלל,
 ..."ליהֵאבֵהטומאה

 



ֵֵ:חלקֵבֵדנספחֵ
ֵֵולאֵדרגתֵטומאה!ֵֵ!הואֵכינויֵלמתֵהטומאה-אבות-אבי

ֵאסתר(-)לדףֵוֵעמודֵבֵבנופך
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ֵהכתובֵגזירתֵ.כמוהוֵהטומאהֵאבֵהואֵהריֵ-ֵמתֵבטמאֵושנגע,1141ֵעצמוֵכמתֵהטומאה
ֵֵ."טומאותֵשארֵאצלֵולא,ֵמתֵטומאתֵאצלֵבמתכתֵהוא

ֵ

ֵל1142ֵרש"רֵהירשה ֵאבותֵהטומאהֵויקראֵפרקֵהֵפסוקֵגבפירושו ֵככינויֵמשתמשֵב"אבי "

..."ֵ ֵ'אבֵהטומאה'גםֵטמאֵמתֵהואֵשיצרֵרש"י: ֵֵולפיכך, ֵ'ֵקרויהמתֵעצמו אביֵ]מכונה[
 '".ֵאבותֵהטומאה

ֵ
ֵועםֵ ֵבכלֵקהילותֵאלאֵשברבותֵהזמן ֵכראשֵוראשון ֵוקבלתו התפשטותֵפירושוֵשלֵרש"י

אבותֵהטומאה העזרֵ"אבֵי הפךֵכינוֵי אחריֵ"ֵנפוץֵבמדרשיםֵומפרשיםֵרבישראלֵ, יםֵשבאֵו
ֵזהֵבפירושיהםֵבאופןֵשיכולֵלהשתמעֵכאילוֵ"אביֵאבותֵ רש"יֵוהםֵמשתמשיםֵבכינוי

ֵאהֵולאֵכינוי,ֵלמשל:ֵהטומאה"ֵהואֵדרגתֵטומ

ֶרבִֵּתְטָמָּ֥א,ֵנכדוֵשלֵרש"יֵותלמידו,ֵכותבֵבפירושוֵעלֵהמיליםֵ"1143הרשב"ם .א ֵכי":ֵ"ַעד־ָהָעַֽ

 ".המתֵאביֵאבותֵהטומאה

הנוגעֵבמתֵלכלֵנפשֵאדםֵוטמאֵ:ֵ"מסכתֵאהלותֵפרקֵאכתבֵב1144ֵר'ֵעובדיהֵמברטנורא .ב

ֵ".ֵהואֵ,ֵשהמתֵאביֵאבותֵהטומאהשבעתֵימים,ֵלפיֵשהואֵנעשהֵאבֵהטומאה
ֵ .ג ֵויקראבאברבנאל ֵכבֵפרשת ֵפסוק ֵד ֵאבותֵפרק ֵאבי ֵוהוא ֵמת ֵאדם ֵ"...טומאת :

 ...".הטומאה
אםֵסדרֵהנגיעותֵהאלהֵיהיהֵע"יֵטומאתֵמתֵשהואֵ:ֵ"...חגיֵפרקֵבבספרֵמצודתֵדודֵ .ד

 ...".ֵהטומאהאביֵאבותֵ

וכלֵאשרֵיגעֵבוֵהטמא.ֵלמדֵשכלֵ,ֵבמדברֵפרקֵיטֵפסוקֵכב:ֵ"פרשתֵחוקתב1145ֵמלבי"ם .ה

והנוגעֵֵמןֵהמתֵיטמא,ֵומזהֵלמדנוֵשהמתֵהואֵאביֵאבותֵהטומאהֵ-ֵמיֵשיגעֵבוֵהטמא
 ".םלטמאֵאדםֵוכליֵבוֵנעשהֵאבֵהטומאה

והיינוֵלאפוקיֵמתֵשהואֵאביֵאבותֵ:ֵ"...מסכתֵטהרותֵפרקֵדבבועזֵֵ-תפארתֵישראלֵ .ו
ֵ"....הטומאה

ֵב .ז ֵהטומאותהאנציקלופדיה ֵאבות ֵא, ֵכרך ֵלטֵ,תלמודית ֵבטור ֵהטומאה, ֵאב :,ֵמושג
ישנםֵמספרֵדרגותֵבטומאה,ֵכאשרֵהדרגהֵהעליונהֵהניסוחֵניתןֵלהבנהֵדוֵמשמעית:ֵֵ"

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ֵשמטמאֵאדםֵוכלים.1141ֵ
ֵבהמבורג1808ֵהתקס"חֵ)ֵנולדֵבשנת1142ֵ )

ֵ ֵהתרמ"טֵֵ–שבגרמניה ֵבשנת נפטר
(1988ֵֵ.) 
אחיוֵהגדולֵשלֵֵ–בןֵמאירֵֵר'ֵשמואל1143ֵ

(ֵ ֵד'תת"מ ֵנולד ֵתם. ֵנפטר1080ֵרבנו )
 (.ֵחיֵכלֵחייוֵבצרפת.1160ד'תתק"כֵ)

פירושוֵעלֵהמשניותֵמבוססֵעלֵפירוש1144ֵֵ
רש"יֵלתלמוד.ֵנולדֵבאיטליהֵבשנתֵה"רֵ

(1440(ֵ ֵהרמ"ח ֵבשנת ֵעלה1488ֵ(, )

לירושליםֵובהֵנפטרֵבערךֵבשנתֵה'ר"עֵ
(1050ֵ.) 
ֵמיכל1145ֵֵֵ ֵיחיאל ֵב"ר ֵליבוש ֵמאיר הרב

ֵשבאוקראינהֵ ֵבוולוצ'יסק, ֵנולד וייסר.
(,ֵכתבֵאתֵפירושיו1809ֵבשנתֵהתקס"טֵ)
ֵנדוד ֵכדי ֵרבתוך ֵלסבל ֵנתון ֵובעודו ,ֵים

ֵמשהֵ ֵידי ֵעל ֵוניצל ֵלמוות ֵנידון ואף
(ֵ ֵהתר"מ ֵבשנת ֵנפטר (1879ֵמונטיפיורי.

 בקייב.
 



ֵֵ:חלקֵבֵדנספחֵ
ֵֵולאֵדרגתֵטומאה!ֵֵ!הואֵכינויֵלמתֵהטומאה-אבות-אבי

ֵאסתר(-)לדףֵוֵעמודֵבֵבנופך
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שעושהֵֵלפי,ֵ'אביֵאבותֵהטומאה':ֵהנקראת,ֵמלבדֵטומאתֵמת,ֵ'אבֵהטומאה'נקראת:ֵ
ֵ.''אבֵהטומאה'אתֵהנטמאֵבהֵל

ֵרב ֵומפרשים ֵהלכה ֵמדרשי ֵמוצאים ֵאנו ֵאבותֵוכן ֵ"אבי ֵבכינוי ֵהמשתמשים ֵנוספים ים

ֵ.1146טמאֵעצמוֵ"ֵבלאֵשישתמעֵלימודֵאוֵהלכהֵשהמתהטומאה

 
ֵ

ֵחלקֵב'ֵשלֵנספחֵדמחלקֵא'ֵוומסקנהֵמסיכוםֵ

 המתֵעצמוֵאינוֵטמאֵ! .א

 לאֵמצאנוֵבמקורותינוֵשהמתֵעצמוֵטמא. .ב

 מופיעֵבמשנהֵברשימתֵאבותֵהטומאה.ֵ'מת'ֵאינו .ג

ֵאבותֵהטומאה .ד ֵ"אבי ֵבוֵהמושג ֵואין ֵלמת, "ֵהואֵכינוי
ֵקביעהֵשהמתֵעצמוֵטמא.

ֵהטומאה .ה ֵאבות ֵ"אבי ֵבכינוי ֵהמקורותֵהשימוש ֵבכל "
אלאֵרקֵֵֵ-הןֵללימודֵוהןֵֵלהלכהֵֵ–אינוֵמשנהֵדברֵ

 מקלֵעלֵהבנתֵדיניֵטומאתֵמת.

ֵ

ֵֵ

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

ֵהפרשני1146ֵֵֵ ֵהמדרש ֵאת ֵלמשל ראה
ֵיטֵ ֵפרק ֵחוקת ֵפרשת ,ֵ ֵאגדה" "מדרש
ֵזהֵ ֵמדרש ֵספר ֵעל ֵבביוגרפיה ֵטז. סימן

אילן:ֵ"מדרשֵעלֵ-נכתבֵבמאגרֵשו"תֵבר
ֵהתורהֵשפרסםֵהחוקר שלמהֵבוברֵֵכל

ֵחלבֵ ֵבעיר ֵשנמצא ֵבעולם ֵיחיד מכת"י
(ֵ ֵתרנ"ד ֵבווינה ֵזהו1894ֵשבסוריה, .)

ֵכנראהֵ ֵשחי ֵשמחברו, ֵפרשני מדרש

לקראתֵסוףֵהאלףֵהחמישיֵ)המאהֵהי"בֵ
ֵחז"ל,ֵֵ- ֵבדברי ֵהשתמש ֵהי"ג( המאה

במדרשֵלקחֵטובֵ משהֵהדרשןֵ, רבֵי בדברֵי
ֵועוד".

ֵ
 



ֵ
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 נספחֵה

ֵמפניֵשמטרידֵהצבורֵבצבורֵאסורֵלהגביהֵקולו
ֵאסתר(-עמודֵבֵבנופךֵיטדףֵהובאֵב)

ֵ
ֵ

ֵלהשמיעֵקולוֵבתפילתוֵאסורֵלמתפללֵתפילתֵ'שמונהֵעשרה'

ֵ–ואפילוֵלאוזניוֵאסורֵֵ-

ֵ.אלאֵיתפללֵכתפילתֵחנהֵֶשקֹוָלּהֵלאֵנשמעֵורקֵשפתיהֵנעו

ֵ

ֵֵ
ֵאומרֵהשולחןֵערוךֵהרבֵאורחֵחייםֵבהלכותֵתפלהֵסימןֵקאֵסעיףֵג:ֵֵֵ

'ואםֵאינוֵיכולֵלכויןֵבלחשֵאוֵשאינוֵיכולֵלכויןֵכלֵכךֵכמוֵבקולֵרםֵמותרֵ

אבל בצבור אסור להגביהֵקולוֵכדיֵלכויןֵיפהֵוהואֵשמתפללֵבינוֵלביןֵעצמוֵ

מפני שמטריד הצבור אלא אם אינו יכול לכוין בלחש ילך  להגביה קולו

םֵיכולֵלכויןֵבלחשֵכמוֵבקולֵאםֵמשמיעֵקולוֵואפילוֵאֵויתפלל בביתו בקול

כשמתפללֵבביתוֵכדיֵשילמדוֵממנוֵבניֵביתוֵנוסחֵהתפלהֵמותרֵ....ֵואעפ'כֵ

יותרֵטובֵלהתפללֵבלחשֵאםֵיכולֵלכויןֵועכ'פֵיזהרוֵשלאֵלהגביהֵקולםֵיותרֵ

מדאיֵשכלֵהמגביהֵקולוֵהרבהֵה'זֵמנביאיֵהשקרֵשנאמרֵבהםֵויקראוֵבקולֵ

ש'ץֵהמגביהֵקולוֵכדיֵלעוררֵהכוונהֵולהשמיעֵיפהֵלבריותֵגדול.ֵומכלֵמקוםֵ

יפהֵהואֵעושהֵשעיקרֵתפלתֵהש'ץֵנתקנהֵבקולֵרםֵאבלֵאותםֵשעושיםֵכןֵ

ֵֵלהראותֵקולםֵעושיםֵשלאֵכהוגן'.



ֵ
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ֵנספחֵוֵֵ
ֵ
 

ןדרגותֵקדושהֵֵֶעֶשרנספחֵה:ֵ ֵבארץֵישראלֵֵה 

ֶעֶשרֵ
ְֵקֻדשֹותֵ

ֵהמקום
בהשוואהֵ

1147ֵלמקום
ֵסיבתֵדרגתֵהקדושה

ל1ֵ  ֶאֶרץִֵיְשָרא 
ְמֻקֶדֶשתִֵמָכלֵ
ֵָהֲאָרצֹות

יֵ ֶשְמִביִאיםִֵמֶמָנהֵָהֹעֶמרְֵוַהִבכּוִריםֵּוְשּת 
ןִֵמָכלֵַהֶלֶחם,ֵַמהֵ יןְֵמִביִאיםֵכ  ֶשא 
ֵָהֲאָרצֹות

2ֵ
ֲעָירֹותֵַהֻמָקפֹותֵ

מימיֵיהושעֵבןֵֵחֹוָמה
ֵנון

ְמֻקָדשֹותִֵמֶאֶרץֵ
ל ִֵיְשָרא 

ֶשְמַשְלִחיםִֵמּתֹוָכןֵֶאתֵַהְמֹצָרִעים,ֵ
יןֵ תֵַעדֵֶשִיְרצּו.ֵָיָצא,ֵא  ּוְמַסְבִביןְֵלתֹוָכןֵמ 

ֵַמֲחִזיִריןֵאֹותֹו:

3ֵ
שלִֵֵלְפִניםִֵמןֵַהחֹוָמה
ֵירושלים

ֲעָירֹותֵמְמֻקָדשֵ
ֵַהֻמָקפֹות

רֵ ֶשאֹוְכִליםֵָשםֵָקָדִשיםֵַקִליםֵּוַמֲעש 
ִני. ֵש 

עליוֵנבנהֵֵַהרֵַהַבִית4ֵ
ֵביתֵהמקדש

ְמֻקָדשֵ
ֵמירושלים

יןֵָזִביםְֵוָזבֹות,ִֵנדֹותְֵויֹוְלדֹותֵ ֶשא 

ֵ.1148ִנְכָנִסיםְֵלָשם

יל5ֵ השטחֵביןֵֵ–ֵַהח 
ֵהסורגֵלחומתֵהעזרה

ַהרֵמְמֻקָדשֵ
ֵַהַבִית,

תִֵנְכָנִסיםְֵלָשם. אֵמ  יןֵגֹוִיםֵּוְטמ  ֵֶשא 

ילמְמֻקֶדֶשתֵֵֶעְזַרתֵָנִשים6ֵ יןֵַחָיִביםֵֵַהח  יןְֵטבּולֵיֹוםִֵנְכָנסְֵלָשם,ְֵוא  ֶשא 
ֵָעֶליָהֵַחָטאת.

ל7ֵ ֶעְזַרתֵמְמֻקֶדֶשתֵֵֶעְזַרתִֵיְשָרא 
ֵָנִשים,

יןְֵמֻחַסרִֵכפּוִריםִֵנְכָנסְֵלָשם,ְֵוַחָיִביןֵ ֶשא 
ֵָעֶליָהֵַחָטאת.

ֶעְזַרתֵמְמֻקֶדֶשתֵֵֶעְזַרתֵַהֹכֲהִנים8ֵ
ל, ִֵיְשָרא 

לִֵנְכָנִסיםְֵלָשםֵֶאָלאִֵבְשַעתֵ יןִֵיְשָרא  ֶשא 
יֶהם,ִֵלְסִמיָכהִֵלְשִחיָטהְֵוִלְתנּוָפה: ֵָצְרכ 

ין9ֵֵ חֵַב  ֶעְזַרתֵמְמֻקָדשֵֵָהאּוָלםְֵוַלִמְזב 
ֵַהֹכֲהִנים,

יֵֹראשִֵנְכָנִסיםֵ יֵמּוִמיןֵּוְפרּוע  יןֵַבֲעל  ֶשא 
ְֵלָשם.

יָכל10ֵ ֵוהאולםֵַהה 
ֵ)ים(ְֵמֻקָדש

יןֵָהאּוָלםֵממִֵ ב 
ַח, ְֵוַלִמְזב 

יןִֵנְכָנסְֵלָשםֵֶשֹּלאְֵרחּוץֵָיַדִיםֵ ֶשא 
ְֵוַרְגָלִים

ָדִשיםֹקֶדש11ֵֵ ֵַהקֳּ
ֶהם ֵ-ְֵמֻקָדשֵמ 
ֵמכולם

ןֵָגדֹולְֵביֹוםֵ יןִֵנְכָנסְֵלָשםֵֶאָלאֵֹכה  ֶשא 
ֵַהִכפּוִריםִֵבְשַעתֵָהֲעבֹוָדה

ר–ֹנֶפְך                                                                                                   ֶאְסּת 
ֵ

כשסופריםֵאתֵהקדושותֵוכולליםֵאת1147ֵֵ
קדושתֵארץֵישראלֵמקבליםֵאחדֵעשרֵ

כלשוןֵהמשנה:ֵֵ"ֵֶעֶשרֵֵקדושותֵולאֵעשר
ִֵמָכלֵ ְֵמֻקֶדֶשת ל ִֵיְשָרא  ֵֶאֶרץ ן, ֵה  ְקֻדשֹות
ֵֶשְמִביִאיםֵ ְֵקֻדָשָתּה, ִֵהיא ֵּוַמה ָהֲאָרצֹות.
ִמֶמָנהֵָהֹעֶמרֵ..."ֵוכו',ֵליישובֵענייןֵזהֵישֵ

ֵמהלימודֵמפרש ֵיוסי, ֵרבי ֵשלדעת ים
בסוףֵמשנהֵט,ֵישֵעשרֵקדושותֵולדעתֵ
חכמיםֵאחדֵעשרֵקדושות.ֵעלֵפיֵהלשוןֵ
שלֵהרמב"םֵבהלכותֵביתֵהבחירהֵפרקֵזֵ
וכךֵהואֵכותב:ֵ הלכהֵיגֵישֵעשרֵקדושותֵ,

ֵ ֵהן ֵקדושות ֵישראל...".ֵב"עשר ארץ
הטבלהֵמאפשרתֵאתֵשתיֵהדעות.ֵראהֵ

לוקהֵטבלהֵלהלןֵבדףֵסחֵעמודֵבֵעלֵהח
ֵלשלושהֵמחנות.

ֵלהר1148ֵֵֵ ֵעצמו ֵהמת ֵלהכניס "...ומותר
ֵשהואֵ ֵמת ֵטמא ֵלומר ֵצריך ֵואין הבית

ֵ)הרמב"ם ֵ ֵלשם..." ֵביתֵֵנכנס הלכות
ֵהבחירהֵפרקֵזֵהלכהֵטו(.ֵ

ֵ
 

ןדרגותֵקדושהֵֵֶעֶשרנספחֵו:ֵֵ ֵ)לדףֵסחֵעמודֵב(ֵֵבארץֵישראלֵה 
ֵ
 



ֵ
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ֵו(-)דפיםֵבֵמענייניֵדפיהֵהראשוניםֵשלֵמסכתֵסוכה:ֵזנספחֵ
ַחִילֵֶאלֵָחִיל...'  בבחינתֵ'י ְלכּוֵמ 

 ו(-)דפיםֵבֵהראשוניםֵשלֵמסכתֵסוכהמענייניֵדפיהֵנספחֵז:ֵ

ֵ,ֵוהמדקדקיםֵמתחיליןֵמידֵלעשותֵהכנתֵהסוכהֵבמוצאיֵיוםֵהכיפורים"....

ֵֵכדי להתחיל במצוה מיד.

  מה לעשותומי שאין לו  . ויקויים בנו ''ילכו מחיל אל חיל''

ֵ ילמוד קצת ממסכת סוכה או מדיני סוכה,

ֵֵהסוכהֵמיד.ֵולמחרתֵביוםֵהכיפוריםֵיתחילֵלעשות

ֵ".ֵ..אל תחמיצנה. –ומצוה הבאה לידך 

 (סדרֵמוצאיֵיוםֵהכיפוריםֵ-ס'ֵז'ֵסימןֵתרכדֵֵאורחֵחייםֵ-ערוךֵהשולחןֵ)ֵ

ֵדףֵבֵעמודֵא

ֵ
ֵמשנה:

ְפסּוָלהֵ. ֶעְשִריםֵַאָמהֵ, יָנּהֵֻסָכהֵֶשִהיאְֵגבֹוָההְֵלַמְעָלהֵמ  ְוֶשא  ְיהּוָדהֵַמְכִשירֵ. ַרִבֵי
יןֵָלּהְֵשֹלָשהְֵדָפנֹות,ְֵוֶשַחָמָתּהְֵמֻרָבהִֵמִצָלָתּה,ֵ ְגבֹוָההֲֵעָשָרהְֵטָפִחים,ְֵוֶשא 
יזֹוִֵהיאֵֻסָכהֵ לֵַמְכִשיִרין.ְֵוא  יתִֵהל  יתֵַשַמאיֵפֹוְסִלין,ֵּוב  ְפסּוָלה.ֵֻסָכהְֵיָשָנה,ֵב 

םֵָחג,ֲֵאִפלּוְֵֵיָשָנה, ָכלֵֶשֲעָשָאּהֵֹקֶדםֵֶלָחגְֵשלִשיםֵיֹום.ֲֵאָבלִֵאםֲֵעָשָאּהְֵלש 
ָרה: ִֵמְּתִחַלתֵַהָשָנה,ְֵכש 

ֵ
,ֵאםֵהמרחקֵמרצפתֵלדעתֵתנאֵקמא

ֵגדולֵ ֵהסכך ֵלתחתית ֵעד הסוכה
הסוכהֵפסולה,9.6ֵֵמעשריםֵאמהֵ) מ'(ֵ,

ֵישיבהֵ ֵמצוות ֵבה ֵלקיים ֵאפשר ואי
ֵבסוכה.ֵרביֵיהודהֵמכשירֵסוכהֵכזו.

 

ֵפסולה ֵתהא ֵאםֵֵסוכה ֵהדעות לכל
ֵ)כ ֵטפחים ֵמעשרה ֵפחות 80ֵ-גובהה

ֵאוֵ ֵדפנות, ֵשלוש ֵלה ֵשאין ֵאו ס'מ(,
ֵמהצלֵ ֵמרובה שכמותֵהשמשֵבסוכה

ֵשבה.

 

ֵדעות ֵשלוש ֵהגבוההֵֵיש ֵסוכה מדוע
ֵמעשריםֵאמהֵפסולה:ֵ

ֵיודעֵֵא. ֵאינו ֵזו ֵבסוכה ֵהיושב אדם
ֵיכולֵ ֵאינו ֵכי ֵבסוכה ֵיושב שהוא
מקייםֵ הואֵאינֵו לכֵן לראותֵאתֵהסכךֵ,

הפסוק:ֵ'למעןֵידעוֵדורותיכםֵכיֵאתֵ
 בסוכותֵהושבתי...'ֵ)רבה(.

זוֵישיבהֵבצלֵדפנותֵהסוכהֵולאֵבצלֵֵב.
ֵ'ְוֻסָכהֵ ֵמהפסוק: ֵלנלמד ֵבניגוד הסכך
ֹחֶרב...'ֵ)רביֵזירא(. לֵיֹוָמםֵמ   ִּתְהֶיהְֵלצ 

בגובהֵזהֵמשתמשיםֵבשיטותֵבנייהֵֵג.
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ֵו(-פיםֵב)דֵמענייניֵדפיהֵהראשוניםֵשלֵמסכתֵסוכה:ֵזנספחֵ
ַחִילֵֶאלֵָחִיל...'  בבחינתֵ'י ְלכּוֵמ 

ֵאינהֵ ֵהסוכה ֵולכן ֵקבע, ֵדירות של
ֵלנל ֵבניגוד ֵארעי ֵמהפסוק:ֵדירת מד

 (.'בסוכותֵתשבוֵשבעתֵימים'ֵ)רבא

 דףֵבֵעמודֵב

ֵמסבירה ֵאמורא,ֵֵהגמרא ֵכל מדוע
,ֵמביאֵנימוקֵעמודֵאמשלושֵהדעותֵמ

ֵאחרֵמחבריוֵלפסלותֵהסוכה:
זיראֵורבא .א כפירושֵרבאֵרבֵי ֵלאֵאמרֵו

ֵאלאֵפירשוֵ ֵידעו...' עלֵהפסוקֵ'למען
ֵשה'ֵ ֵלדורותיהם ֵישראל ֵיידעו למען
ֵ)ולאֵ ֵבסוכות ֵישראל ֵבני ֵאת הושיב

 ידיעתֵהיושבֵבסוכה(
לאֵאמרוֵכפירושֵרביֵזיראֵֵרבהֵורבא .ב

ל...'ֵופירשוֵ עלֵהפסוקֵ'ְוֻסָכהִֵּתְהֶיהְֵלצ 
ֵבימותֵ ֵשתוקם ֵלסוכה שהכוונה

 המשיחֵולאֵלמצוותֵסוכה.
לאֵפירשוֵכרבאֵאתֵֵרבהֵורביֵזירא .ג

שמלמדֵשעלֵ הפסוקֵ'בסוכותֵתשבו...ֵ'
הסוכהֵלהיותֵכדירתֵארעי,ֵומשוםֵכךֵ
ֵמהֵ ֵמכאן ֵללמוד ֵאין ֵגם לסברתם,
 מידותיהֵשיגדירוֵאותהֵכדירתֵארעי.

אתֵהמחלוקתֵביןֵתנאֵקמאֵֵמגבילֵרב
ֵכאשרֵ ֵמקרים: ֵלשלושה ֵיהודה ורבי
ֵהסכך,ֵ ֵלאֵמגיעותֵעד דפנותֵהסוכה

ֵה ֵיותרֵכאשר ֵרחבה ֵאינה סוכה
מארבעֵאמותֵעלֵארבעֵאמותֵוכאשרֵ
הסוכהֵאינהֵרחבהֵמספיקֵכדיֵשיהאֵ

ֵ'ראשוֵורובוֵושולחנו'ֵבתוכה.
 

ֵ
במקריםֵהבאיםֵאיןֵמחלוקתֵֵ,לפיֵרבֵ

ֵכאשרֵ ֵיהודה: ֵלרבי ֵקמא ֵתנא בין
ֵהסכךֵ ֵעד ֵמגיעות ֵהסוכה דפנות
ֵהסוכהֵ ֵכאשר ֵרבה(, ֵלדעת )מתאים
ֵארבעֵ ֵעל ֵאמות ֵמארבע ֵיותר רחבה
כאשרֵ זירא(ֵ, אמותֵ)מתאיםֵלדעתֵרבֵי
הסוכהֵרחבהֵדיֵהצורךֵשיהאֵ'ראשוֵ
ֵמתאיםֵ ֵ)לא ֵבתוכה ֵושולחנו' ורובו

ֵ(.לאףֵלאֵאחתֵמשלושֵהדעות
 

ֵיהודהֵֵהגמראֵמביאה ברייתאֵבהֵרבי
מביאֵראיהֵלדבריוֵממעשהֵבחכמיםֵ
ֵהגבוההֵ ֵבסוכתה ֵמבקרים שהיו
ֵהמלכהֵ ֵהילני ֵשל ֵאמה מעשרים
ֵואמאֵ ֵחכמים ֵמצוות ֵעל )ששמרה
לשבעהֵבניםֵשלפחותֵאחדֵמהםֵחייבֵ
ומשוםֵשחכמיםֵלאֵהעירוֵלהֵ בסוכהֵ(
ֵזוֵ ֵשסוכה ֵמשמע ֵפסולה שסוכתה

 כשרהֵהייתה.ֵ

 ודֵאעמדףֵגֵֵ

ֵהנימוקים ֵחכמיםֵֵלאחר ֵפסלו מדוע
ֵהגבוההֵמעשריםֵאמהֵהגמראֵ סוכה
ֵהמינימליֵ ֵהרוחב ֵמהו ֵבשאלה דנה
ֵנסובֵ ֵכשהדיון ֵכשרה ֵלסוכה הנדרש
ֵשמאי ֵבית ֵשל ֵמחלוקתם ֵמהות ֵעל

ֵעמודֵאבמשנהֵבדףֵכחֵֵוביתֵהלל
ֵבסוכה,ֵ ֵורובו ֵראשו ֵשהיה ֵ'מי :

ֵבית ֵהבית, ֵבתוך שמאיֵֵושולחנו
ֵפוסליןֵוביתֵהללֵמכשירין'.

 

ֵפסקֵֵשמואלֵרבֵהאמוראֵ ֵיצחק בר
ֵמינה'(ֵ ֵתזוז ֵ)'ולא ֵבנחרצות בגמרא

ֵשמאי ֵכבית ֵסוכהֵֵשהלכה הפוסלים
ֵברורֵ ֵשולחן. ֵלהכיל ֵיכולה שאינה
מדבריוֵשהואֵתולהֵאתֵמחלוקתֵב'שֵ
ֵשלֵ ֵהמינימלי ֵהשיעור ֵבשאלת וב'ה

מקשהֵֵרוחב זֵו עלֵהבנתֵו סוכהֵכשרהֵ.
ֵהמסתמכיםֵ ֵשונים ֵבאופנים הגמרא
ֵהיאֵ ֵוכך ֵהמשנה ֵבלשון ֵדיוקים על
ֵלהבנתֵ ֵאחרות ֵאפשרויות מעמידה
המחלוקת,ֵלמשל:ֵהאםֵאדםֵיוצאֵידיֵ
ֵ)גדולה(ֵ ֵבסוכה ֵישיבה ֵמצות חובת
כאשרֵהואֵהיושבֵעלֵפתחהֵשלֵסוכהֵ

ֵכשרהֵושולחנוֵנמצאֵבתוךֵהבית?
ֵ
נהֵזאתֵישֵשתיֵשבמשֵהגמראֵמסיקהֵ

 מחלוקות:ֵ



ֵ

 

371 

ֵו(-פיםֵב)דֵמענייניֵדפיהֵהראשוניםֵשלֵמסכתֵסוכה:ֵזנספחֵ
ַחִילֵֶאלֵָחִיל...'  בבחינתֵ'י ְלכּוֵמ 

ֵגדולהֵ ֵסוכה ֵפתח ֵעל ֵהיושב א.
ֵ ֵלסוכה ֵמחוץ ֵהללֵ-ושלחנו ֵבית

ֵידיֵ ֵיוצא ֵכזה ֵשבאופן אומרים
ֵשמאי ֵובית ֵבסוכה ֵישיבה ֵמצות
ֵכדיֵ ֵתוך ֵכי ֵיוצא ֵלא אומרים
ֵלשולחןֵ ֵלעבור ֵיכול ֵהוא הסעודה
ֵובכךֵיבטלֵמצותֵישיבהֵבסוכה.ֵ

ֵביתֵהללֵ-הסוכהֵֵב.ֵבעניןֵשיעור
ֵאתֵ ֵרק ֵשמכילה ֵסוכה מכשירים

ֵשמאי ֵובית ֵורובו פוסליםֵֵראשו
ֵגםֵ ֵלהכיל ֵיכולה ֵלא ֵהסוכה אם

ֵשלחן.
 

ֵקודםֵ ֵדיון ֵעלֵֵמתוך ֵברייתות בשתי
שיעוריֵרוחבֵסוכהֵקטנה,ֵשםֵהובאהֵ
דעתֵרביֵשהיאֵכשרהֵבגודלֵד'ֵאמותֵ
ֵיכולהֵ ֵהיא ֵחכמים ֵושלדעת ֵד' על

ֵשבעהֵל ֵאו ֵששה ֵיותר: ֵקטנה היות
ֵברייתאֵ ֵהגמרא ֵמביאה טפחים,
ֵשאינםֵ ֵדינים ֵעל ֵהמדברת שלישית

ד'ֵאמותֵעלֵד'ֵֵ-חליםֵעלֵביתֵהקטןֵמ
ֵחכמיםֵ ֵגם ֵהבית ֵשבמקרה וקובעת

ד'ֵעלֵד'ֵמשוםֵ-יודוֵשלאֵדיֵבפחותֵמ
 שזהוֵביתֵקבעֵשלאֵכמוֵהסוכה.

 דףֵגֵעמודֵב

אתֵהנימוקיםֵמדועֵלאֵֵהגמראֵמביאהֵ
הדיניםֵעלֵביתֵהקטןֵמד'ֵאמותֵֵחלים

עלֵד'ֵאמות:ֵבכלֵהפסוקיםֵהמדבריםֵ
,ֵבתיֵ,ֵמעקה,ֵטומאתֵנגעיםעלֵמזוזה

עריֵחומהֵובחוזריםֵמהמלחמהֵמוזכרֵ
'בית',ֵומשוםֵשביתֵקטןֵזהֵאינוֵיכולֵ

לאֵחליםֵעליוֵהדיניםֵֵ-להיקראֵביתֵ
כךֵגםֵלאֵחליםֵעליו ֵהנידוניםֵבפסוקֵ.
דיניֵדירהֵמשוםֵשאינוֵיכולֵלהיקראֵ
דירה/דירתֵקבעֵוכןֵאינוֵמקנהֵזכויותֵ
ֵבחלוקתֵחצרֵמשוםֵשייעודוֵ לבעליו

 להריסה.

 עמודֵאדףֵדֵ

ֵ ֵַהְּתָנִאים ֵהם ֵסוכהֵמה המכשירים
ֵסוכהֵ ֵאו ֵאמה ֵמעשרים הגבוהה
נמוכה?ֵהגמראֵפוסלתֵאתֵהאפשרותֵ
כריםֵ להגביההֵאתֵקרקעיתֵהסוכהֵע'ֵי

ֵ ֵ)שמיכות ֵכדיֵוכסתות ממולאות(
להכשירה,ֵאפילוֵאםֵהםֵיועדוֵלצורךֵ
חוששֵ אינֵו הסוכותֵואפילֵו ימֵי זהֵלכֵל
ֵהסיבהֵ ֵעליהם, ֵמדריכה שיתקלקלו
האדםֵהסבירֵלאֵ לפסילתֵאפשרותֵזוֵ:

ֵהיהֵעושהֵזאת.ֵ
 

ֵהדעותֵ ֵעלֵֵלכל ֵעפר ֵאו ֵתבן הנחת
ֵשהםֵ ֵבפיו ֵאמירה ֵכדי ֵתוך הקרקע
ֵעצמה(ֵ ֵ)שהםֵכקרקע בטליםֵלקרקע

ֵהס ֵימי ֵלכל ֵאתֵֵ-וכות מכשירה
ֵלפנותםֵ ֵמתכנן ֵהוא ֵואם הסוכה,
ֵמקרהֵ ֵעל ֵלדיון ֵתוכשר. ֵלא הסוכה
שאינוֵעתידֵלפנותםֵמובאתֵמחלוקתֵ
חכמיםֵורביֵיוסיֵבענייןֵדומהֵממשנהֵ
ֵשלחכמיםֵ ֵהמסקנה ֵומשם באהלות
ֵיוסיֵ ֵולרבי ֵפסולה ֵעדיין הסוכה

ֵהוכשרה.
 

היורדיםֵלתוךֵחללֵהסוכה,ֵֵעליֵהסכךֵ
צלֵֵ-רקֵאםֵֵ-יכוליםֵלהכשירֵאותהֵ

ֵסכךֵ ֵעלי עליםֵאלהֵמרובהֵמחמתם.
היורדיםֵלתוךֵסוכהֵשלֵעשרהֵטפחיםֵ

לאֵמכשיריםֵאותהֵבכלֵמקרהֵוהיאֵֵ–
ֵפסולה.

 

ֵמהרצפה(ֵֵאיצטבהֵ ֵמוגבה )משטח
ֵשלֵ ֵנגדיות ֵדפנות ֵשתי המחברת
ֵ)כךֵ ֵשלישית ֵלדופן ֵצמודה הסוכה,

ֵ ֵמעין ֵשיעורֵשנוצרת ֵבה ֵויש סוכה(
ֵ ֵושולחנו' ֵרובו ֵ'ראשו ֵ–הכנסת

מכשירהֵאתֵכלֵהסוכהֵכולהֵולאֵרקֵ
ֵמשוםֵ ֵלאיצטבה, ֵמתחת ֵהשטח את
ֵתחתֵ ֵשאינו ֵהסכך ֵאת שרואים
ֵהדופןֵ ֵהמשך ֵהוא ֵכאילו האיצטבה
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ֵו(-פיםֵב)דֵמענייניֵדפיהֵהראשוניםֵשלֵמסכתֵסוכה:ֵזנספחֵ
ַחִילֵֶאלֵָחִיל...'  בבחינתֵ'י ְלכּוֵמ 

שממולֵמתעקמתֵוממשיכהֵעדֵקצהֵ
ֵהנקראֵ ֵ)זהו ֵהאיצטבה ֵמעל השטח
'דופןֵעקומה'(.ֵאםֵהאיצטבהֵמחברתֵ

ֵדפ נותֵסמוכותֵוהמרחקֵעדֵרקֵשתי
ֵלארבעֵ ֵשווה ֵאו ֵקטן ֵהנגדית הדופן

ֵ ֵארבעֵֵ-אמות ֵ)מעל ֵכשרה הסוכה
אמותֵהסוכהֵפסולהֵכיֵהדופןֵהנגדיתֵ
רחוקהֵמלשמשֵדופןֵשלישיתֵלשטחֵ
ֵגםֵ ֵאמור ֵדין ֵואותו מעלֵהאיצטבה(,

 באיצטבהֵהבנויהֵבאמצעֵהסוכה.

 דףֵדֵעמודֵב

מעשרהֵטפחיםֵשחפרֵֵסוכהֵהנמוכהֵ
שפתוֵמהדופןֵפחותֵֵבהֵבורֵשמרחק

ֵעלֵ ֵשבעה ֵרוחבו ֵטפחים, משלושה
ֵהסכךֵ ֵעד שבעהֵטפחיםֵומאמצעיתו

ֵ ֵטפחים ֵעשרה ֵכשרה.ֵֵ–יש הסוכה
ֵלאיצטבה(ֵ ֵ)בניגוד ֵזה במקרה
מלכתחילהֵאנוֵאומריםֵשאיןֵלסוכהֵ
ֵעשרהֵ ֵגובהם ֵאין ֵכי ֵכלל דפנות
טפחים,ֵלכן,ֵכדיֵלצרףֵאתֵשפתֵהבורֵ
לדפנותֵהסוכהֵישֵלעשותֵזאתֵבדיןֵ

ד',ֵוצירוףֵזהֵ)כמוֵבכלֵדיניֵלבוד(ֵ'לבו
ֵקייםֵרקֵבפחותֵמשלושהֵטפחים.

 

ֵכסוכהֵאתֵֵסברֵאבייֵ ֵלהכשיר שניתן
שלֵעמודֵשנבנהֵבסוכהֵהגבוההֵ ראשֵו
מעשריםֵאמהֵאםֵגובהֵהעמודֵעשרהֵ
טפחיםֵוישֵברוחבוֵשבעהֵומשהוֵעלֵ
שבעהֵומשהוֵטפחים.ֵלסברהֵזוֵכוחֵ
מדיןֵשלֵ'גודֵאסיקֵמחיצתא'ֵשעלֵפיוֵ
ֵניתןֵ ֵטפחים ֵעשרה ֵשגובהה מחיצה
ֵכלפיֵ ֵממשיכה ֵהיא ֵכאילו להחשיבה

ֵכך שבמקרהֵזהֵניתןֵֵמעלהֵכרצוננו,
ֵמראשֵ ֵכשרה ֵסוכה ֵלכאורה לקבל
ֵאבייֵ ֵשל ֵזו ֵסברה ֵלסכך. ֵעד העמוד

ֵרבא ֵע'י ֵשעלֵֵנדחתה ֵהחובה משום
ֵממשֵ ֵניכרות ֵלהיות ֵהסוכה מחיצות

ֵואלהֵלאֵניכרות.
 

ארבעהֵעמודיםֵעגוליםֵ)קונדיסין(ֵֵנעץ
בארבעֵפינותֵגגֵהביתֵאוֵבאמצעֵהגג,ֵ

ֵמ ֵלבנות ֵ)בלי ֵגבן ֵעל חיצותֵוסיכך
ֵ'גודֵאסיקֵ ֵאלאֵרקֵמכוחֵדין בפועל
ֵכותליֵ ֵזה ֵדין ֵלפי ֵשהרי מחיצתא'
ֵביןֵ ֵויוצרים ֵממשיכים ֵכאילו הבית
ֵיעקבֵ ֵרבי ֵהמחיצות( ֵאת העמודים
ֵיסודֵ ֵפוסלין. ֵוחכמים מכשיר
המחלוקתֵביןֵרביֵיעקבֵלחכמיםֵהיאֵ
ֵבאופןֵ ֵולא ֵ)הנדסית ֵהאם השאלה
ֵע'מֵ ֵמספיק ֵהעמוד ֵקוטר מעשי(

ֵ ֵריבוע ֵבו ֵטפחֵלחסום ֵצלעו שאורך
ֵ ֵהנדרשֵהוא ֵהקוטר ֵ)אורך 11.3ֵאחד

טפחים(,ֵואזֵלר'ֵיעקבֵכלֵשתיֵצלעותֵ
ֵ ֵ)כזכור ֵנידונותֵֵ-סמוכות הנדסית(

כשתיֵדפנותֵכשרותֵמכוחֵדיןֵ'דיומד'ֵ
)שהואֵשניֵעמודיםֵהמחובריםֵאנכיתֵ
ֵה'עמודֵ ֵשל ֵצד ֵכל ֵורוחב ֵלזה זה
הכפול'ֵהואֵטפח.ֵוראהֵעירוביןֵדףֵבֵ

ֵעמודֵא
וֵחכמיםֵמחייביםֵשתיֵדפנותֵואילֵ–ֵ(

ֵכהלכתןֵושלישיתֵאפילוֵטפח.
 

ֵזה ֵעמוד ֵלדוןֵֵבסוף ֵמתחילה הגמרא
במקורֵלכךֵשהגובהֵהמינימליֵלסוכהֵ
ֵשאומרתֵ ֵוכפי ֵטפחים ֵעשרה הוא
ֵעשרהֵ ֵגבוהה ֵ'שאינה המשנה:

 טפחים...פסולה'.

 עמודֵאדףֵהֵ

ֵשסוכהֵ ֵקובעת '...שאינהֵֵהמשנה
והגמר אֵגבוההֵעשרהֵטפחים...פסולהֵ'

מלמדתֵשרקֵמחיצהֵבגובהֵשלֵעשרהֵ
ֵביןֵ ֵלגמרי ֵומבדילה ֵחוצצת טפחים
ֵדפנותֵ ֵולכן ֵסמוכות, ֵרשויות שתי
ֵכרשותֵ ֵאותה ֵמחשיבות הסוכה
ֵעשרהֵ ֵבגובה ֵהם ֵאם ֵרק נפרדת



ֵ
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ֵ.1149ֵטפחים
 

ֵשגובהֵֵ ֵבפירוש ֵנכתב ֵלא בתורה
ֵהואֵטפח.ֵהתנאֵרביֵחנינאֵהכפורת

בברייתאֵאומרֵשטפחֵהייתהֵהמידהֵ
ֵהמקדשֵ הקטנהֵביותרֵשהייתהֵבכלי
ֵישֵלקבועֵשגובההֵשלֵהכפורתֵ ולכן
הואֵטפח.ֵרביֵחנינאֵנסמךֵעלֵהפסוקֵ
המדברֵ 'ועשיתֵלוֵמסגרתֵטופחֵסביבֵ'
ֵבגובהֵ ֵהייתה ֵשמסגרתו ֵהשולחן על

 .1150המינימליֵמביןֵכלֵכליֵהמקדש

 דףֵהֵעמודֵב

ֵההבנהֵ ֵהסוֵלאחר ֵדפנות כהֵשגובה
ֵגובהֵ ֵפלוס ֵהארון ֵמגובה נלמד
ֵלנוֵ ֵמניין ֵהגמרא ֵמקשה הכפורת
ֵלתחילתֵ ֵרצפתֵהסוכה ֵבין שהמרחק
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שלושהֵדברים1149ֵֵ ארבעהֵאמוראיםֵלימדֵו
ֵשמידתֵ ֵא. :ֵ שמצטרפיםֵלמסקנהֵאחת
ֵארוןֵ ֵשל ֵמגובהו ֵנלמדת ֵטפחים עשרה

ֵשהםֵהברית ֵוחצי ֵאמה ֵהיה ֵגובהו :
ֵשלֵ ֵטפח ֵובתוספת ֵטפחים תשעה
ֵמקבליםֵ ֵהברית( ֵארון ֵ)מכסה הכפורת
ֵב.ֵבספרֵשמותֵה'ֵאומרֵ עשרהֵטפחים.
ֵהכפורת',ֵ ֵמעל ֵאתך ֵ'...ודיברתי למשה:
ֵדיברֵעםֵמשהֵבגובהֵשהואֵ ֵה' ֵא. ולפי
יותרֵמעשרהֵטפחיםֵ)'מעלֵהכפורת'(.ֵג.ֵ

לה'ֵֵבספרֵתהיליםֵכתוב:ֵ'השמיםֵשמים
והארץֵנתןֵלבניֵאדם'ֵויוצאֵמפסוקֵזהֵֵ-

שמעלֵעשרהֵטפחיםֵלאֵנחשבֵ'ארץ'ֵ)כיֵ
ֵ'בשמים' ֵב'ארץ'(,ֵֵ-ה' ֵמשה והאדם

ֵעדֵ ֵהיא ְֵכָרשּות ֵ'ארץ' ֵאחרות ובמילים
ֵהגמראֵ ֵמראה ֵכן ֵכמו ֵטפחים. עשרה
ֵאדםֵ ֵבין ֵקשר ֵיש ֵבהם ֵהמקרים שבכל
לה'ֵ)עלייתֵמשה,ֵאליהוֵוכו'(ֵתמידֵהיהֵ

 שרהֵטפחים.רווחֵשלֵמעלֵע
ֵרבי1150ֵֵֵ ֵשל ֵלימודו ֵעל ֵמקשה הגמרא

:ֵמדועֵהואֵלומדֵאתֵגובהֵהכפורתֵחנינא
ֵעצמו?ֵ ֵמהכלי ֵולא ֵהכלי ממסגרת

צריךֵגםֵהואֵ הסכךֵ)חללהֵשלֵהסוכהֵ(
להיותֵעשרהֵטפחים?ֵאוליֵמרחקֵזהֵ
ֵשהארוןֵ ֵכמו ֵבדיוק ֵהסכך ֵאת כולל
ֵזוֵ ֵקושיה ֵבגלל ֵהכפורת? ֵאת כולל
לומדתֵהגמראֵאתֵגובהֵחללֵהסוכהֵ

היוֵבמשכןֵשגובהםֵמגובהֵהכרוביםֵש
ֵלומדתֵ ֵובייחוד ֵטפחים, ֵעשרה היה
הגמראֵשסכךֵהסוכהֵצריךֵלהיותֵמעלֵ
ֵהפסוקֵאומרֵ ֵכי גובהֵעשרהֵטפחים
ֵכנפייםֵלמעלהֵ ֵהכרוביםֵפורשי 'והיו
ֵונלמדֵ סוככיםֵבכנפיהםֵעלֵהכפורת'
ממנוֵשפרישתֵהכנפייםֵנקראתֵ'סכך'ֵ
ֵגובהֵ ֵושאם ֵבכנפיהם'( )'סוככים

ֵטפחי ֵעשרה ֵהיה ֵהריֵהכרובים ם
פרישתֵהכנפייםֵ'למעלה'ֵהייתהֵודאיֵ
ֵסכךֵ ֵגם ֵולכן ֵטפחים, ֵעשרה מעל
הסוכהֵצריךֵלהיותֵמעלֵגובהֵעשרהֵ

ֵטפחים.
 

ֵתפשת,ֵ ֵלא ֵמרובה ֵ'תפשת ומשיבה
להימנעֵ כדֵי כלומרֵ, תפשתֵמועטֵתפשת'ֵ,
ֵלהעדיףֵ ֵיש ֵהבעיה ֵשל ֵיתר ממורכבות
ֵכברֵ ֵשהוא ֵ)טפח( ֵמהמינימום ללמוד

ֵבמ ֵשואלתֵכלול ֵזו ֵתשובה ֵעל רובה.
הגמראֵמדועֵלאֵהביאוֵכמידתֵמינימוםֵ

?ֵאוֵאתֵאתֵעוביֵהציץֵשלֵהכהןֵהגדול
עוביֵהזרֵשהקיףֵאתֵמזבחֵהקטורת,ֵאתֵ
ֵאלהֵ ֵקושיות ֵעל ֵהארון? ֵואת השולחן
ֵוכללֵ ֵכלל ֵאין ֵשבתורה ֵהגמרא משיבה
לזרֵבעודֵשלמסגרתֵנתנהֵ מידותֵלציץֵאֵו

דתֵגובההֵולכפורתֵנתנהֵהתורהֵאתֵמי
ֵרב ֵורוחבה. ֵאורכה ֵאת הונאֵֵהתורה

מציעֵללמודֵמגובהֵפניֵאדם,ֵכתוב:ֵ'עלֵ
ֵמפסוקֵזהֵלומדֵרבֵ פניֵהכפורתֵקדמה'
ֵשפניֵ ֵומשום ֵפנים ֵלכפורת ֵשיש הונא
ֵגובהֵ ֵמטפח ֵפחות ֵאינו ֵגובהם אדם
ֵאחרותֵ ֵדעות ֵיש ֵטפח. ֵיהא הכפורת

ֵהכרו ֵפני ֵמידת ֵביניהן ֵזה בים,ֵללימוד
 דעהֵשלאֵנדחתה.
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ֵכהֵ ֵטפחיםֵֵעד ֵכששה ֵהאמה נמדדה
,ֵאבלֵלפיֵשיטתֵלפיֵשיטתֵרביֵמאיר

יהודהֵכלֵהנלמדֵעדֵכהֵלאֵיתאיםֵ רבֵי
ֵכליֵ ֵלבניית ֵאמה ֵמחשיב ֵהוא כי

ולשיטתוֵזוֵֵ-שהֵטפחיםֵהמשכןֵכחמי
ֵיהאֵ ֵוהכפורת ֵהארון ֵשגובה נקבל
ֵטפחיםֵ ֵ)שבעה ֵוחצי ֵטפחים שמונה
ֵוכןֵ ֵלכפורת( ֵטפח ֵועוד ֵלארון וחצי
הכרוביםֵיהאֵ נקבלֵשהחללֵתחתֵכנפֵי
ֵייצאֵ ֵכך ֵוחצי ֵטפחים ֵעשר אחד
שלדעתֵרביֵיהודהֵסוכהֵתהאֵכשרהֵ
רקֵאםֵיהאֵחללהֵאחדֵעשרֵטפחיםֵ
ֵהדע ֵאת ֵמיישבת ֵהגמרא ותֵוחצי!.

ֵהמידותֵ ֵאת ֵלומד ֵיהודה ֵשרבי בכך
ֵאבלֵהואֵלומדםֵ ֵשלמדנו בדיוקֵכמו

ֵ.1151מהלכהֵלמשהֵמסיני

 

 עמודֵאדףֵוֵ

ֵשנתקבלה ֵיהודהֵֵלאחר ֵרבי טענת
ֵלמשהֵ ֵהלכה ֵהם ֵהסוכה ששיעורי

ֵרבֵמסיני ֵדברי ֵשֵוע'ס -בהמשך
'שיעוריןֵחציציןֵומחיציןֵהלכהֵלמשהֵ

ֵהג ֵאחדֵמסיני' ֵלכל ֵבמקור ֵדנה מרא
ֵמהמקריםֵשהזכירֵרב:ֵ

 

ֵ'שיעורין'ֵ ֵלהקשותֵֵעל ֵמנסה הגמרא
ֵוגפןֵ ֵושעורה ֵחיטה ֵ'ארץ מהפסוק:
ֵודבש'ֵ ֵשמן ֵזית ֵארץ ֵורימון ותאנה
שהתורהֵכברֵנתנהֵבוֵאתֵכלֵשיעוריֵ
ֵהאיסוריםֵושאינםֵהלכהֵלמשהֵמסיני

ֵ-.ֵלמסקנה:ֵ'שיעורין'ֵֵכפיֵשאומרֵרב
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לשיטתֵרביֵיהודהֵישֵשניֵסוגיֵאמה:1151ֵֵ
ֵהמשכןֵ ֵלבניית ֵבמדידות ֵשימשה אחת
ֵוהשנייהֵ ֵטפחים ֵששה ֵהיה ואורכה
שימשהֵלבנייתֵכליֵהמשכןֵואורכהֵהיהֵ

ֵחמישהֵטפחים.
ֵ

הלכהֵלמשהֵמסיניֵוהפסוקֵמהווהֵרקֵ
ֵאסמכתאֵלכך.

 

מקשהֵהגמראֵמהפסוק:ֵֵעלֵ'חציציןֵ'ֵ
ֵכראיהֵ ֵבמים' ֵבשרו ֵאת 'ורחץ

ֵו ֵ'בשרו' 'במים'(ֵֵ-)מסמיכותֵהמילים
ֵכפיֵ ֵולא ֵמהתורה ֵהוא ֵחציצה שדין

ֵרב ֵדיןֵשאמר ֵשבאמת ֵומתרצת: ,
ֵונלמ ֵבבשר ֵהוא ֵהעיקרי דֵהחציצה

ֵמסיניֵ ֵלמשה ֵוההלכה מהתורה
מלמדתֵשגםֵבשיערֵישֵחציצהֵודיניםֵ

 השייכיםֵלחציצהֵבשיער.

 דףֵוֵעמודֵב

ֵשלשיטתֵֵ'מחיצין'-עלֵ ֵהגמרא אומרת
רביֵיהודה,ֵשגובהֵהארוןֵעםֵהכפורתֵ
ֵצריךֵ ֵאכן ֵוחצי, ֵטפחים ֵשמונה היה
ללמודֵזאתֵמהלכהֵלמשהֵמסיניֵאבלֵ

דֵדיניֵמחיצהֵ,ֵשלמלשיטתֵרביֵמאיר
לאֵ אנֵו יהאֵקשהֵכֵי והכפורתֵ, מהארוֵן
ֵהנוגעתֵ ֵהלכה ֵבתורה מוצאים
ֵשההלכהֵ ֵהגמרא ֵמיישבת למחיצות.
ֵבלימודֵ ֵהיא ֵזה ֵלעניין ֵמסיני למשה

ֵו ֵ'לבוד' ֵמחיצתא', ֵאסיק 'דופןֵ-'גוד
ֵעקומה'ֵ)ראהֵהסברנוֵבדףֵד(.

ֵ
ֵהדפנות ֵכשרהֵֵמספר ֵלסוכה ההכרחי

ֵשמופיעהֵ ֵהפעמים ֵממספר נלמד
המילהֵ'בסכות'ֵואופןֵכתיבתהֵֵבתורה

ֵמלאֵ ֵובכתיב ֵ'בסכת' ֵחסר בכתיב
ֵשתיֵ ֵיש ֵהלימוד ֵבאופן 'בסכות'.
ֵשמעון,ֵ ֵרבי ֵבשם ֵהאחת, שיטות,

ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
 
ֵ
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ֵהקובעתֵ ֵלמסורת' ֵאם ֵ'יש נקראת:
ֵקובעֵ שאופןֵהכתיבהֵ)מלאֵאוֵחסר(
ֵאתֵהדרשהֵמהמילה,ֵ ֵישֵללמוד איך
ֵקמא,ֵ ֵתנא ֵבשם ֵשנייה, ושיטה
ֵהקובעת ֵלמקרא' ֵאם ֵ'יש ֵנקראת:
ֵאתֵ ֵהקובע ֵהוא ֵהקריאה שאופן
הדרשהֵמהמילה.ֵונחלקוֵתנאֵקמאֵ

ֵמהֵ ֵלשיטתו ֵאחד ֵכל ֵשמעון ורבי
ֵהנ'ל:ֵ ֵוהחסר ֵהמלא ֵהכתיב מלמדנו
לתנאֵקמאֵסוכהֵכשרהֵבשתיֵדפנותֵ
שאורךֵכלֵאחתֵלפחותֵשבעהֵטפחיםֵ
ֵולרביֵ ֵטפח, ֵברוחב ֵשלישית ודופן
ֵדפנותֵ ֵבשלוש ֵכשרה ֵסוכה שמעון

טפחיםֵֵשאורךֵכלֵאחתֵלפחותֵשבעה
ֵֵוהרביעיתֵבטפח.

ֵ
ֵ

ַחִילֵֶאלֵָחִיל...'... ֵ'י ְלכּוֵמ 
ֵ



ֵ

 

376 

ֵ



ֵ

 

377 

ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ
ֵ

ֵמפתחֵהנושאיםֵוהערכים

ֵ
ֵ
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מפתחֵנושאיםֵ
 וערכים
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ֵא

,42ֵ,43ֵ,44ֵ,127ֵ,231ֵ,360ֵֵ....ֵאבֵהטומאה
361ֵ,363ֵ,364ֵ

69ֵ,356ֵ....................................ֵאבאֵשאול
לאֵמקבלוהֵֵ-זמר,ֵלגרדאיֵֵ–ַאבּובְֵלחריֵ
93ֵ................................................ֵמיניה

43ֵ,363ֵ,364ֵ,365ֵ.......ֵאביֵאבותֵהטומאה
,34ֵ,47ֵ,53ֵ,59ֵ,68ֵ,69ֵ,125ֵ,134ֵֵ.......ֵאביי

136ֵ,184ֵ,188ֵ,194ֵ,262ֵ,282ֵ,302ֵ,
306ֵ,310ֵ,323ֵ,372ֵ

ֶאֶבןֵָהְיָתהֵָשםִֵמימֹותְֵנִביִאיםִֵראשֹוִנים,ֵ
את 204ֵֵ......................ֵּוְשִתָיהֵָהְיָתהִֵנְקר 

60ֵ,278ֵ.........................ֵאבנטֵהכהןֵהגדול
107ֵֵ...................................ֵאבנטֵמכפרֵעל

42ֵ..............................ֵאבנטוֵשלֵכהןֵגדול
60ֵֵ,41ֵ.....................אבנטוֵשלֵכהןֵהדיוט

284ֵֵ.........................................אבניֵהחושן
אברהםֵאבינוֵשהיהֵבקיאֵבאסטרונומיה

ֵ.......................................................ֵ122ֵ
מוחליןֵֵ-אדםֵעוברֵעבירהֵפעםֵראשונהֵ

326ֵֵ...ֵ-מוחליןֵלו,ֵשלישיתֵֵ-לו,ֵשנייהֵ
32ֵ,54ֵ,149ֵ,239ֵ,241ֵ,242ֵ,251ֵֵ........ֵאדר

150ֵֵ........................ֵאומנותֵמעשהֵהאפיה
203ֵֵ..............................................ֵאונקלוס

59ֵ.........................ֵאופןֵחניכתֵכליֵהשרת
57ֵ.....................................ֵאוריםֵותומיםֵ

240ֵֵ..........................................אורךֵהשנה
97ֵ...................................ֵכוֵשלֵהכבשאור

166ֵֵ...............ֵֶאָחדֵַהַמְרֶבהְֵוֶאָחדֵַהַמְמִעיט
איֵאפשרֵלהעבירֵמשנהֵלשנהֵחטאותֵ

240ֵֵ...........................ֵשלֵיוםֵהכיפורים
איֵזמינותֵהאוכלֵאצלֵהאנשיםֵהיאֵ
כעיווריםֵשאינםֵרואיםֵאתֵהאוכלֵ

302ֵֵ........................................ֵשלפניהם
יה יה,ֵפּוץֵַעְמר  94ֵ....................ִֵאיֵַּתַגִריתֵל 

46ֵ...................ֵהסחתֵהדעתֵמהתפילין-אי
176ֵֵ.......ֵשֵהיוֵעלֵהמזבחאיזהֵמערכותֵא

ילֵהעם ילֹוְֵוא  132ֵ,270ֵֵ...........................ֵא 
43ֵ,360ֵֵ..........ֵאילוֵכליםֵמקבליםֵטומאה

ילֹוֵשלֵהכהןֵהגדול 267ֵֵ..........................ֵא 
251ֵ,258ֵ,260ֵ,293ֵֵ...ֵאימוריֵהפרֵוהשעיר

270ֵֵ...................................ֵאימוריֵחטאות
250ֵ,251ֵֵ......................................ֵאימורים
133ֵ,250ֵֵ.......................................ֵאימורין

152ֵֵ................ֵאיןֵאדםֵנוגעֵבמוכןֵלחברו
איןֵדרךֵלהכשירֵכליֵחרסֵשספגֵלתוכוֵ

96ֵֵ......................ֵמבשרֵקדשיֵהקדשים
איןֵחכמיםֵמשבחיםֵאתֵשמירתֵהסודֵ

151ֵֵ...........ֵאלאֵמצייניםֵעובדהֵאחרת
איןֵלךֵדברֵשנעשיתֵמצוותוֵומועליםֵבו

ֵ.......................................................ֵ222ֵ
איןֵלשנותֵאתֵסדרֵהעבודהֵביוםֵ

163ֵֵ........................................ֵהכיפורים
309ֵֵאיןֵמזמניןֵעלֵמיֵשאכלֵפחותֵמכזית

,134ֵ,135ֵ,216ֵֵ....ֵאיןֵמעביריןֵעלֵהמצוות
266ֵ

איןֵמעילהֵבדםֵהקרבנותֵלפניֵזריקתוֵ
222ֵֵ......................................ֵעלֵהמזבח

איןֵמעמידיןֵפרנסֵעלֵהציבורֵאלאֵאםֵ
ֲאחֹוָריו כןֵֻקָפהֵֶשלְֵשָרִציםְֵּתלּוָיהֵלֹוֵמ 

ֵ.......................................................ֵ104ֵ
273ֵֵ.......ֵאיןֵסדרֵהפסוקיםֵכסדרֵהעבודה

איןֵצדיקֵנפטרֵמןֵהעולםֵעדֵשנבראֵ
152ֵֵ....................................ֵצדיקֵכמותו

90ֵֵ......................ֵאיןֵרשותֵלשטןֵלהשטין
136ֵֵ...............................ֵיןֵשבותֵבמקדשא

יןֵּתֹוכֹוְֵכָברוֵֹ 280ֵֵ.....................................ֵא 
אינוֵדומהֵמיֵשישֵלוֵפתֵבסלוֵלמיֵ

247ֵֵ...........................ֵשאיןֵלוֵפתֵבסלו
206ֵ,210ֵֵ.ֵאינוֵמזהֵעלֵהפרוכתֵאלאֵכנגד
משוםֵֵ-אינוֵמשמשֵבבגדיםֵככהןֵגדולֵ

282ֵֵ..............................................ֵאיבה
309ֵֵ....ֵאיסורֵאכילהֵשלֵַמֲאָכלֹותֲֵאסּורֹות

איסורֵדילוגֵבקריאתֵהתורהֵמפרשהֵ
264ֵֵ...........................................ֵלפרשה

46ֵֵ..............ֵאיסורֵהיסחֵהדעתֵמהתפילין
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308ֵֵאיסורֵנעילתֵהסנדלֵחלֵגםֵעלֵילדים
198ֵ,199ֵ,356ֵֵ.....................ֵאיסיֵבןֵיהודה

244ֵֵ..............................................ֵאישֵעתי
123ֵֵ........ֵאישתאֵדסיתואֵקשיאֵמדקייטא

אכילהֵועשייתֵמלאכהֵביוםֵהכיפורים
ֵ.......................................................ֵ311ֵ

311ֵ,349ֵֵ.............ֵָאַכלְֵוָשָתהְֵבֶהְעל םֵַאַחת
310ֵֵ............................................ֵטמאֵֹאֶכל

80ֵ................................................ֵאכסדרה
אלוֵשנותיוֵשלֵאדם,ֵהמתהפכותֵעליוֵ

274ֵֵ..................................ֵמרעהֵלטובה
אלוֵתלמידיֵחכמים,ֵשדומיןֵלנשיםֵ

274ֵֵ....................ֵועושיןֵגבורהֵכאנשים
317ֵֵ....................................................ֵַאְלָיה

49ֵ,203ֵ,261ֵ...................ֵאלכסנדרֵמוקדון
238ֵֵ.......ֵאםֵבהמתֵחטאתֵשלֵיחידֵאבדה
238ֵֵ.....ֵאםֵבהמתֵחטאתֵשלֵציבורֵאבדה

אםֵביוםֵהכיפוריםֵהקריבוֵַאִילֵאחדֵשלֵ
ילִֵ 272ֵֵ.........................ֵיםהעםֵאוֵשניֵא 

אםֵהכהןֵהגדולֵלאֵיודעֵמהוֵמזרקֵהפרֵ
213ֵֵ..........................ֵומהוֵמזרקֵהשעיר

246ֵֵ.................................ֵאםֵהמשלחֵחלה
246ֵֵ..................................ֵאםֵהשעירֵָחָלה

ֵאםֵחולהֵאומרֵביוםֵהכיפורים
'אניֵצריךֵלאכול'ֵורופאֵמומחהֵאומר

ֵ...................................................ֵ315ֵ
52ֵ...ֵאםֵחומהֵהיאֵנבנהֵעליהֵטירתֵכסף
104ֵֵ....ֵאםֵישראלֵעושיםֵרצונוֵשלֵמקום
עזאזלאםֵלאחרֵההגרלהֵמתֵהשעירֵל

ֵ.......................................................ֵ237ֵ
אםֵלפניֵההזאהֵבקדשֵהקדשיםֵנתערבוֵ

213ֵֵ.......................ֵדםֵהפרֵודםֵהשעיר
61ֵ................ֵאםֵמתֵהכהןֵהגדולֵהראשון

188ֵֵ.................................ֵאםֵמתֵכהןֵגדול
אםֵנתערבֵלתוךֵמזרקֵשלישיֵמעטֵמדםֵ

213ֵֵ............ֵהפרֵוגםֵמעטֵמדםֵהשעיר
אםֵנתערבוֵהדמיםֵאחריֵההזאהֵ

213ֵֵ........................................ֵהראשונה
236ֵֵ...ֵאםֵשחטוֵאתֵאימוֵביוםֵהכיפורים

196ֵֵ.......................................ֵיןְטַרְקסִֵ-ַאָמה

אמוראיםֵשציננוֵאתֵעצמםֵבהעברתֵ
308ֵֵ....................ֵפירותֵוכליםֵעלֵגופם

ל יֶכםִֵיְשָרא  ,321ֵֵ.....ֵָאַמרֵַרִביֲֵעִקיָבא,ֵַאְשר 
350ֵ

ֵאמרוֵלהםֵחכמים
151ֵֵ.................ֵמהֵראיתםֵשלאֵללמד?

יְֵכֶנֶסתֵַהְגדֹוָלהֵהחזירוֵלתפילותֵאתֵ ַאְנש 
264ֵֵ...................................ְֵּתָאַריֵהקב'ה

אסורֵלכתחילהֵלאכולֵביוםֵהכיפוריםֵ
313ֵֵ.................ֵדברֵשאינוֵראויֵלמאכל

אסורֵלמתפללֵתפילתֵ'שמונהֵעשרה'ֵ
89ֵ,366ֵֵ...........ֵלהשמיעֵקולוֵבתפילתו

אסורֵלשחוטֵמחוץֵלעזרהֵקרבנותֵ
236ֵֵ..............ֵשקדשוֵלעלותֵעלֵהמזבח

אסורֵלשתותֵנוזלֵשאינוֵראויֵלשתייה
ֵ.......................................................ֵ313ֵ

246ֵֵ......ֵאףֵלאֵבןֵלויֵאחדֵעבדֵאתֵהעגל
שעֵמוחלטֵישֵכחֵאפילוֵבתשובתֵר

327ֵֵ.............ֵלעכבֵגזרֵדיןֵשלֵפורענות
אפילוֵרקֵרופאֵאחדֵאומרֵשהחולהֵצריךֵ

315ֵֵ.............................................ֵלאכול
אפשרֵלראותֵאתֵכלֵהמתוארֵבגמראֵ
כהליךֵכלכליֵהמבוססֵעלֵהיצעֵ

150ֵֵ...........................................ֵוביקוש
90ֵֵ..........................................ֵאצבעֵצרדא
ַ֙חֵ֙ ֶָּ֤צלֵַהִמְזב  97ֵֵ..........................................ֵא 

51ֵֵ......ֵאקמצאֵוברֵקמצאֵחרובֵירושלים.
210ֵֵ..........ֵארבעֵדעותֵכיצדֵנבראֵהעולם

ארבעהֵאנשיםֵואשהֵאחתֵמוזכריםֵ
145ֵֵ.............................................ֵלשבח

,41ֵ,61ֵ,106ֵ,127ֵ,128ֵ,169ֵֵארבעהֵבגדים
276ֵ

55ֵֵ.................ֵארבעהֵמתוֵבעטיוֵשלֵנחש
103ֵ,335ֵֵ................ַאְרָבָעהְֵפָיסֹותֵָהיּוֵָשם

128ֵֵ......................................ֵארבעיםֵסאה
ארבעיםֵשנהֵקודםֵחורבןֵהביתֵלאֵהיהֵ

161ֵֵ..........ֵגורלֵהשעירֵלה'ֵעולהֵבימין
209ֵ,280ֵ,284ֵ,373ֵֵ................ֵארוןֵהברית

ם 57ֵֵ........................................ֶאֶָּ֥רץֲֵאֻחַזְתֶכַֽ
אשהֵמעוברתֵַהָצָמהֵביוםֵהכיפוריםֵ

314ֵֵ.................................ֵוריחֵהתבשיל
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אשהֵמעוברתֵַהָצָמהֵביוםֵהכיפוריםֵ
314ֵֵ..........................................ֵשהריחה

אשריֵהאדםֵשה'ֵסלחֵלוֵוגםֵאינוֵ
325ֵֵ.........................ֵמפרסםֵאתֵחטאיו

אשריֵמיֵשעשהֵתשובהֵוחטאוֵנסלחֵלוֵ
325ֵֵ..............ֵבליֵשיתגלהֵחטאוֵברבים

אשריהםֵלצדיקיםֵשמעשיהםֵעומדיםֵ
327ֵֵ................................................ֵלהם

ֵב

רֵמסייעיןֵלו 153ֵֵ..........................ֵבאִֵלַטה 
באכילתֵַהָמןֵבמדברֵהיהֵעינויֵלבניֵ

302ֵֵ............................................ֵישראל
בארבעיםֵשנותֵכהונתוֵשלֵשמעוןֵ

160ֵֵ.............................................ֵהצדיק
60ֵ...................ֵבבגדֵהכהניםֵהותרִֵכְלַאִים

317ֵֵ...........................ֵבבדיקהֵשלֵכתביֵיד
בביתֵהמקדשֵהשניֵהבדילהֵרקֵפרוכתֵ

שֵהקדשיםאחתֵביןֵההיכלֵלביןֵקד
ֵ.......................................................ֵ194ֵ

בביתֵהמקדשֵהשניֵהבדילוֵביןֵההיכלֵ
,194ֵֵ...ֵלביןֵקדשֵהקדשיםֵשתיֵפרוכות

200ֵ
126ֵ,128ֵ,137ֵֵ..............................ֵבגדיֵבּוץ

,45ֵ,58ֵ,59ֵ,80ֵ,87ֵ,99ֵ,106ֵֵ.ֵבגדיֵהכהונה
107ֵ,126ֵ,261ֵ,272ֵ,275ֵ,277ֵ,278ֵ,
279ֵ,280ֵ,281ֵ,282ֵ,353ֵ

בגדיֵהכהונהֵנעשוֵלכבודֵהכהןֵ
107ֵֵ......................................ֵולתפארתו

ָּ֥ 279ֵֵ..........................................ֵיֵַהְּׂשָר֖דִבְגד 
,41ֵ,60ֵ,127ֵ,128ֵ,163ֵ,251ֵ,257ֵֵבגדיֵזהב
276ֵ,289ֵ,292ֵ,293ֵ,297ֵ,298ֵ

261ֵֵ............ֵבגדיֵכהונהֵמותרֵליהנותֵבהן
107ֵֵ.............................ֵבגדיֵכהונהֵמכפרין

,41ֵ,61ֵ,127ֵ,128ֵ,140ֵ,258ֵ,260ֵֵבגדיֵלבן
276ֵ,289ֵ,293ֵ,297ֵ,298ֵ

משוחֵֵ-בגדיםֵשכהןֵגדולֵמשמשֵבהןֵ
283ֵֵ..........................ֵמלחמהֵנשאלֵבהן

192ֵֵ...ֵבהמהֵבעלתֵמוםֵשהוקדשהֵלקרבן

בהמהֵשהוקדשהֵלקרבןֵוהיאֵראויהֵ
192ֵֵ.........................................ֵלהקרבה

בהמתֵחוליןֵשהתקדשהֵעלֵידיֵאמירה
ֵ.......................................................ֵ190ֵ

140ֵ,162ֵ,170ֵ,172ֵֵ............ֵבוידויֵהראשון
162ֵ,166ֵ,170ֵ,172ֵֵ.................ֵבוידויֵהשני

316ֵ,317ֵֵ.......................................ֵבולמוס
,126ֵ,127ֵ,128ֵ,137ֵ,257ֵ,276ֵ,294ֵֵ.....ֵבּוץ

337ֵ,338ֵ
ְבֹזֶ֛אתֵָיֹבָּ֥אֵַאֲהֹר֖ןֵֶאל־ַהֹקִֶ֑דשְֵבַפֶ֧רֵֶבן־ָבָקֶ֛רֵ

ה 187ֵ,296ֵכא,ֵֵ.........ְֵלַחָט֖אתְֵוַאִָּ֥ילְֵלֹעָלַֽ
55ֵֵ.................................ֵבחלקוֵשלֵבנימין
55ֵֵ..................................ֵבחלקוֵשלֵיהודה

128ֵֵ..................ֵביאהֵבמקצתֵשמיהֵביאה
ביוםֵהכיפוריםֵהקטרתֵהקטורתֵהייתהֵ

172ֵֵ..............................ֵבקדשֵהקדשים
ביוםֵהכיפוריםֵהקלוֵעלֵהכהןֵהגדולֵ

173ֵֵ.................................ֵיםבכמהֵאופנ
,34ֵ,80ֵ,85ֵ,86ֵ,87ֵ,92ֵ,143ֵ,150ֵֵ.ֵביתֵאב
151ֵ,152ֵ,181ֵ

יתֵַאְבִטיָנס 85ֵ,149ֵ,334ֵ,339ֵֵ..................ב 
151ֵֵ..........ֵביתֵאבטינסֵזכוֵבשבחֵחכמים

יתֵַגְרמּו 149ֵ,339ֵֵ.....................................ֵב 
227ֵ,251ֵֵ.........................ֵביתֵהדשןֵהגדול

52ֵֵ...........................ֵביתֵהכנסתֵשלֵכרכין
51ֵֵ............................ֵביתֵהמקדשֵהראשון

51ֵֵ...........ֵביתֵהמקדשֵהראשוןֵחרבֵבגלל
79ֵ,80ֵֵ.........................ֵהשניֵביתֵהמקדשֵ

ביתֵהמקדשֵהשניֵחרבֵמפניֵשהיתהֵבוֵ
51ֵֵ......................................ֵשנאתֵחינם

55ֵֵ.............................................ֵביתֵכנסת
55ֵ,280ֵֵ.....................................ֵביתֵמדרש

55ֵֵ............ֵביתֵנטמאֵבנגעיםֵאםֵורקֵאם
124ֵֵ........................ֵביתֵעושיֵלחםֵהפנים

55ֵֵ..........................................ֵביתֵשותפין
316ֵֵ..........ֵבכלֵמקרהֵשלֵספקֵאצלֵחולה

בליעתֵכדורֵבערבֵיוהכ'פ,ֵבכדיֵלהשקיטֵ
302ֵֵ..............................ֵרעבונוֵביוהכ'פ

316ֵ,350ֵֵ.........................................ֵֻבְלמּוס
במיֵנחלֵקדרוןֵלצורכיֵהחקלאותֵיהיהֵ

220ֵֵ.................ֵמותרֵרקֵלאחרֵתשלום
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,258ֵ,260ֵ,268ֵֵ....ֵבמעמדֵקריאתֵהפרשות
269ֵ

205ֵֵ......במקדשֵהשני,ֵשלאֵהיהֵבוֵהארון
במקוםֵשישֵסכנתֵעקרביםֵמותרֵלכלֵ

308ֵֵ.........................ֵאדםֵלנעולֵנעליים
275ֵֵ................................................ֵבןֵגרים
150ֵ,152ֵֵ......................................ֵבןֵקמצר
149ֵ,339ֵֵ......................................ֵֶבןֵַקְמָצר

306ֵֵ.........ֵבנדריםֵהלךֵאחרֵלשוןֵבניֵאדם
52ֵ.................................................ֵבניֵפרס

55ֵ....ֵבנימיןֵמכונהֵבגמראֵ'בנימיןֵהצדיק'
בסיוםֵתפילתֵעמידהֵעלֵהמתפללֵלפסועֵ

202ֵֵ..................ֵשלושֵפסיעותֵלאחוריו
75ֵ,78ֵ,258ֵ,260ֵ,263ֵ,266ֵֵ...ֵבעזרתֵנשים

45ֵ,114ֵ,129ֵ,136ֵ.............ֵבעלֵקרבןֵעֹוָלה
42ֵ,95ֵֵ.........................................ֵבעלֵקרי

275ֵ,325ֵ,326ֵֵ.........................בעלֵתשובה
בהֵשחטאֵכלפיֵחברוֵחייבֵבעלֵתשו

326ֵֵ..........................ֵלפרסםֵאתֵהחטא
בעלֵתשובהֵשחטאוֵפורסםֵברביםֵחייבֵ

325ֵֵ...ֵלגלותֵאתֵחטאיוֵולהודותֵבהם,
237ֵֵ..........................ֵבעליֵחייםֵלאֵנדחים

89ֵ,366ֵ............ֵבצבורֵאסורֵלהגביהֵקולו
בקשהֵמהכהןֵהגדולֵלשאילהֵבאוריםֵ

283ֵֵ..........................ֵותומיםֵנעשיתֵרק
327ֵֵ.ֵבקשותֵמחילהֵשקשורותֵבאמוראים

328ֵֵ,176ֵ.....................................ֵברֵקפרא
ברייתאֵהאומרתֵבמפורשֵשהולכתֵהדםֵ

184ֵֵ.............ֵבשמאלֵפוסלתֵאתֵהקרבן
122ֵ,319ֵֵ..................................ֵבריתֵמילה
242ֵֵ........................................ֵברכתֵהחמה
124ֵֵ..........................................ברקֵברקאי

167ֵֵ.ֵברקעֵהמחלוקתֵעלֵמשקלֵהלשונות
בשבחֵמעלתֵהתשובה,ֵבדרגותיה,ֵ

כמביאהֵאתֵהגאולה,ֵכמאריכהֵחייוֵ
324ֵֵ.............................ֵשלֵהאדם,ֵועוד.

בשעהֵשהנכריםֵנכנסוֵלהחריבֵאתֵ
209ֵֵ.............................................ֵההיכל

בשתייהֵמתיישבתֵדעתֵהשותהֵרקֵ
310ֵֵ..........................ֵכמלואֵלוגמיוֵשלו

בתחילהֵהיוֵישראלֵדומיןֵכתרנגוליםֵ
303ֵֵ.........................................ֵשמנקרין

114ֵֵ.....................ֵהערביים-בתמידֵשלֵבין
114ֵ,115ֵֵ................בתמידֵשלֵחגֵהסוכות

114ֵ,115ֵֵ..........................ֵבתמידֵשלֵשבת
,114ֵֵ.ֵבתמידֵשלֵשבתֵשבתוךֵחגֵהסוכות

115ֵ
113ֵ,115ֵֵ..........ֵבתמידֵשלֵשחרֵביוםֵחול

ֵג

גבולותֵהשימושֵהמותרֵבבגדיֵהכהונה
ֵ.......................................................ֵ260ֵ

גובהֵכלֵהפתחיםֵשהיוֵבהרֵהביתֵ
74ֵֵ...........................................ֵובמקדש
34ֵ,306ֵֵ.....................................ֵגופיֵתורה

205ֵ,289ֵֵ................ֵגורלֵעלֵשניֵהשעירים
145ֵ,159ֵֵ.....................ֵגורלֵשניֵהשעירים

33ֵ,142ֵ,306ֵֵ...........................ֵגזירהֵשווה
33ֵֵ...........................................ֵגז ירהֵשווה

גזירתֵה'ֵעלֵפורענותֵהנאמרתֵעלֵידיֵ
285ֵֵ...............................................ֵנביא

177ֵֵ............................................ֵגחלתֵאש
150ֵ,151ֵֵ.....................ֵנותםגילויֵסודֵאומ

גילויֵסודותֵהמקצועֵהואֵענייןֵכלכליֵ
150ֵֵ............................................ֵמובהק

72ֵ,79ֵ,80ֵֵ....................ֵגניזתֵאבניֵהמזבח

ֵד

302ֵֵ.......................ִֵאישֵַיְשֶחָנה-ְדָאָגהְֵבֶלב
ָלה 305ֵֵ...................................................ְֵדב 

136ֵֵ..............................ֵדברֵשאינוֵמתכוון
דברֵשיביאֵמידֵלמחירֵעבודהֵנמוךֵיותר

ֵ.......................................................ֵ150ֵ
דבריֵקבלהֵהןֵשיהיוֵנשחטיןֵכנגדֵ

233ֵֵ............................................ֵהשמש
תותֵמיםֵשחייֵאדםֵדודֵהמלךֵמסרבֵלש

147ֵֵ...................................ֵעמדוֵבסכנה
284ֵֵ.........ֵדודֵהמלךֵשאלֵבאוריםֵותומים
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דיֵבפינויֵקומץֵמהדשןֵשעלֵהמזבחֵ
108ֵֵ............................................ֵהחיצון

212ֵֵ....................ֵדיןֵ'איןֵברירהֵוחלֵספק'
220ֵ,221ֵ,223ֵֵ...........................ֵדיןֵמעילה

דיניֵההזאותֵבהיכלֵנלמדיםֵמדיניֵ
212ֵֵ.................ֵההזאותֵבקדשֵהקדשים

86ֵ............................ֵדיניֵהקטרתֵהקטורת
127ֵֵ..........................................ֵדיניֵחציצה
55ֵ..........................................ֵדירהֵלשמש

320ֵֵ...............................................ֵדלועיות
206ֵֵ...............ֵדםֵההזאותֵלאֵנגעֵבכפורת

183ֵֵ...........................ֵדםֵהשחיטהֵשנשפך
183ֵֵ........................ֵדםֵלזריקהֵעלֵהמזבח
183ֵֵ..........................ֵדםֵשהתקבלֵישירות

ֵדעהֵא
207ֵֵ.............................ֵהארוןֵגלהֵלבבל

ֵדעהֵב
207ֵֵ.........................ֵהארוןֵנגנזֵבמקומו

ֵדעהֵג
207ֵֵ......ֵהארוןֵנגנזֵבלשכתֵדירֵהעצים
369ֵֵ.......ֵדפיהֵהראשוניםֵשלֵמסכתֵסוכה
בעהֵדרכוֵשלֵהמשלחֵעםֵהשעיר,ֵכאר

247ֵֵ.........................................ֵעשרֵק'מ
43ֵ,360ֵ.................................ֵדרכיֵהטהרה

דרשותֵהנדרשותֵעלֵפסוקיֵפרשתֵהארוןֵ
ועלֵפסוקיםֵאחריםֵהקשוריםֵללימודֵ

280ֵֵ............................................ֵהתורה
דשןֵהקטורתֵשלֵהמזבחֵהפנימיֵודשןֵ

97ֵ.............................................ֵהמנורה

ֵה

האבֵשדאגֵלטומאתֵהסכיןֵיותרֵמאשרֵ
106ֵֵ.................................ֵעלֵבנוֵהגוסס

ר ֵָהאֹומ 
320ֵֵ......ֵ'ֶאֱחָטאְֵוָאשּוב',ֵ'ֶאֱחָטאְֵוָאשּוב'
321ֵֵ...ֵהאומרֵאחטאֵויוםֵהכיפוריםֵמכפר

האופןֵבוֵהכהןֵהגדולֵיהאֵנשויֵבכלֵרגעֵ
נתוןֵביוםֵהכיפוריםֵרקֵלאשהֵאחת

ֵ.........................................................62ֵ
312ֵֵ.........................ֵהאזהרהֵלמבטלֵעינוי

312ֵֵ.....................ֵהאזהרהֵלעושהֵמלאכה
האםֵבשעתֵמותוֵשלֵהשעירֵלעזאזלֵ

237ֵֵ...................................ֵנדחהֵבןֵזוגו
האםֵבשעתֵמותוֵשלֵהשעירֵלעזאזלֵ

237ֵֵ.....ֵרֵלה'נדחהֵבןֵזוגוֵמלהיותֵשעי
האםֵהארוןֵגלהֵלבבל,ֵנגנזֵבמקומו,ֵאוֵ

207ֵֵ.................ֵנגנזֵבלשכתֵדירֵהעצים
האםֵ'ָשָנַ֣הְֵתִמיָמה֒'ֵהיאֵ'שנתֵחמה'ֵאוֵ

240ֵ,242ֵֵ.............................ֵ'שנתֵלבנה'
הַאָמהְֵטַרְקִסיןֵכקדושתֵההיכלֵאוֵ

197ֵֵ..................ֵכקדושתֵקדשֵהקדשים
האמוראיםֵרבֵיהודה,ֵרבֵחסדאֵורבאֵ

303ֵֵ..................ֵשזכוֵבשליוֵמןֵהשמים
צרתֵאתֵהסתירהֵלהלכהֵהאפשרותֵהיו
130ֵֵ...................................ֵלמשהֵמסיני

99ֵֵ.....................ֵהארוןֵהכפורתֵוהכרובים
98ֵֵ.....................................ֵהארוןֵותבניתו
127ֵ,231ֵֵ............................ֵהבאתֵקרבנות

209ֵֵ.........................ֵהביטויֵ'עדֵהיוםֵהזה'
48ֵ,52ֵֵ......................................ֵהביתֵהשני

98ֵֵ...................ֵהבנתֵמהותוֵשלֵנסֵהארון
הגֹוָרלֹותֵיכוליםֵלהיותֵפתקיםֵאוֵכלֵ

145ֵ,159ֵֵ..............................ֵחומרֵאחר
318ֵֵ.................ֵהגורמיםֵלמחלתֵהצפידנא

יֵַהַבִדיםִֵהִגיַעֵל יןְֵשנ  מקוםֵשהיהֵב 
201ֵֵ.................................ֵכשהיהֵהארון

הגמראֵאומרתֵשרקֵדבריֵשמואלֵ
319ֵֵ........................................ֵהנסמכים
ִוי 149ֵ,339ֵֵ................................ֵֻהְגַרסֵֶבןֵל 

198ֵֵ..................................................ֵַהְדִביר
79ֵֵ....................................................ֵהדוכן

הדילוגֵמפרשהֵלפרשהֵבקריאהֵבאחדֵ
265ֵֵ.............................ֵמספריֵהנביאים

הדעותֵשהובאוֵבגמראֵעלֵמספרֵ
48ֵֵ............................................ֵההזאות

112ֵֵ..................ֵההגרלהֵהשלישיתֵנערכה
253ֵֵ.......ההודעהֵעלֵהגעתֵהשעירֵלמדבר

218ֵֵ.......................ֵההזאהֵעלֵמזבחֵהזהב
220ֵֵ..........ֵההזאותֵבעבודתֵיוםֵהכיפורים

48ֵֵ.......................ֵההזאותֵעלֵהכהןֵהגדול
135ֵֵ.............................ֵההקטרהֵהראשונה
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150ֵ,152ֵֵ...............................ֵהוגרסֵבןֵלוי
44ֵ...................................ֱֵהִויֵפיקחֵושתוק

117ֵֵ..........................ֵהולכתֵאיבריםֵלכבש
117ֵֵ............................ֵהולכתֵעציםֵלמזבח

190ֵֵ............ֵהוראהֵמוטעיתֵשלֵהסנהדרין
203ֵ,275ֵֵ........................................ֵהורדוס

206ֵֵ................ֵהזאהֵראשונהֵמדםֵהשעיר
205ֵֵ...ֵהזאהֵראשונהֵמדםֵפרֵהכהןֵהגדול

הזב,ֵהזבה,ֵהמצורעֵוהיולדתֵשהקריבוֵ
235ֵֵ.............................................ֵאשמם

הזב,ֵהזבה,ֵהמצורעֵוהיולדתֵשהקריבוֵ
235ֵֵ..........................................ֵחטאתם

הזב,ֵהזבה,ֵהמצורעֵוהיולדתֵשהקריבוֵ
235ֵֵ.......................................ֵעולותיהם

83ֵ..........ֵהזכותֵלעשותֵכלֵעבודהֵשירצה
יבהחובהֵשפסחֵיהאֵתמידֵבתקופתֵהאב

ֵ.......................................................ֵ241ֵ
326ֵֵ.............ֵהחובלֵבחבירוֵוהמזיקֵממונו

החודשיםֵשלנוֵמסודריםֵלפיֵסדרֵגודלֵ
241ֵֵ...........................................ֵמשתנה

251ֵ,252ֵֵ.....................ֵהחטאותֵהנשרפות
30ֵ,270ֵ........................................ֵהחטאתֵ

יל 78ֵ......................................................ֵהח 
החלפתֵהכהניםֵהגדוליםֵבימיֵביתֵשני

ֵ.........................................................49ֵ
64ֵ,65ֵ,110ֵֵ..........................ֵהטבתֵהנרות

הטבתֵשבעתֵהנרותֵבמנורהֵעשוֵבשניֵ
69ֵ..............................................ֵשלבים

רבֵיוםֵהטלתֵגושיֵהמתכתֵשחוממוֵמע
136ֵֵ........................................ֵהכיפורים

37ֵ,39ֵ,40ֵֵ...........ֵהיוםֵהשמיניֵלמילואים
70ֵ,220ֵ,244ֵ,291ֵ,295ֵֵ....................ֵהיסוד

169ֵֵ...ֵהיסחֵהדעתֵבזמןֵהשלכתֵעץֵהארז
150ֵֵ.......................................ֵהיצעֵוביקוש

הישיבהֵבעזרהֵמותרתֵרקֵלמלכיֵביתֵ
110ֵ,263ֵ,352ֵֵ..................................ֵדוד

,29ֵ,30ֵא,ֵג,ֵיט,ֵכא,ֵכד,ֵכה,ֵֵ.ֵהכהןֵהגדול
32ֵ,33ֵ,34ֵ,35ֵ,36ֵ,37ֵ,38ֵ,40ֵ,41ֵ,42ֵ,
44ֵ,45ֵ,46ֵ,47ֵ,48ֵ,53ֵ,58ֵ,59ֵ,60ֵ,61ֵ,
62ֵ,63ֵ,64ֵ,65ֵ,68ֵ,69ֵ,71ֵ,79ֵ,80ֵ,83ֵ,
84ֵ,85ֵ,86ֵ,87ֵ,88ֵ,90ֵ,92ֵ,99ֵ,103ֵ,

111ֵ,114ֵ,115ֵ,124ֵ,126ֵ,127ֵ,128ֵ,
129ֵ,130ֵ,131ֵ,132ֵ,137ֵ,138ֵ,140ֵ,
141ֵ,142ֵ,143ֵ,144ֵ,159ֵ,162ֵ,163ֵ,
164ֵ,166ֵ,168ֵ,170ֵ,171ֵ,172ֵ,173ֵ,
174ֵ,181ֵ,182ֵ,183ֵ,184ֵ,185ֵ,186ֵ,
187ֵ,188ֵ,189ֵ,193ֵ,195ֵ,196ֵ,200ֵ,
201ֵ,203ֵ,204ֵ,205ֵ,206ֵ,210ֵ,211ֵ,
212ֵ,213ֵ,214ֵ,215ֵ,216ֵ,217ֵ,218ֵ,
222ֵ,224ֵ,225ֵ,226ֵ,227ֵ,228ֵ,244ֵ,
250ֵ,251,ֵ253ֵ,257ֵ,258ֵ,259ֵ,260ֵ,
261ֵ,262ֵ,263ֵ,265ֵ,266ֵ,267ֵ,268ֵ,
269ֵ,271ֵ,272ֵ,273ֵ,274ֵ,275ֵ,276ֵ,
278ֵ,281ֵ,282ֵ,283ֵ,284ֵ,289ֵ,290ֵ,
291ֵ,292ֵ,293ֵ,294ֵ,296ֵ,353ֵ,373ֵ

הכהןֵהגדולֵחייבֵלהיותֵנשויֵלאשהֵ
61ֵ,62ֵֵ.................................ֵאחתֵבלבד

הכהןֵהגדולֵיכולֵלשאולֵבאוריםֵותומיםֵ
281ֵֵ..................................................ֵרק

105ֵֵ.....................................ֵהכהןֵהמולקה
205ֵֵ......................................ֵהכהןֵהממרס

הכהןֵשנתמנהֵלמלאֵאתֵמקומוֵשלֵ
188ֵֵ....................................ֵהכהןֵהגדול

29ֵֵ..............................ֵהמקום-ממלא-הכהן
הכותיםֵהםֵתושביֵמכותאֵותושביֵ

262ֵֵ................................ארצותֵאחרות
81ֵ,233ֵֵ.............................ֵהכותלֵהמערבי

הכותלֵהמערביֵהמוכרֵכיוםֵבשםֵזהֵ
שהואֵקירֵאבניםֵהתומךֵבהרֵהבית

ֵ.......................................................ֵ233ֵ
ֵהכליםֵשבמקדשֵארכןֵלארכוֵשלֵבית,

208ֵֵ..............ֵחוץֵמארוןֵשארכוֵלרחבו
71ֵֵ.....................ֵהכללֵשלֵרמיֵברֵיחזקאל

הכללֵ'שלוחיֵמצווהֵאינםֵניזוקין'ֵנאמרֵ
147ֵֵ...........ֵרקֵבמקוםֵשאיןֵשוםֵסכנה

275ֵ,354ֵֵ...........................ֵהכנסתֵהגדולה
מּוִרים 250ֵֵ...................................ֵהכנתֵהא 
,131ֵ,132ֵ,138ֵ,181ֵיט,ֵֵ.......ֵהכףֵוהמחתה

201ֵ,251ֵ,272ֵ,273ֵ,290ֵ,293ֵ
הכפרהֵבשעירֵהמשתלחֵנעשיתֵבאמירתֵ

163ֵ,291ֵֵ.............................ֵידויֵעליוהו
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הכפרה,ֵלמיֵששבֵבתשובהֵמעבירתֵלאֵ
322ֵֵ.............................................ֵתעשה

52ֵ..........................................ֵהכרזתֵכורש
240ֵֵ........................................ֵהלוחֵהעברי

125ֵֵ.....................................ֵהלכהֵבסעודה
,29ֵ,86ֵ,110ֵ,240ֵ,258ֵֵהלכהֵלמשהֵמסיני

352ֵ,374ֵ
,29ֵ,40ֵ,58ֵג,ֵהלכותֵעבודתֵיוםֵהכיפורים

59ֵ,83ֵ,144ֵ,163ֵ,174ֵ,185ֵ,215ֵ,217ֵ,
220ֵ,224ֵ,228ֵ,257ֵ,266ֵ,267ֵ,269ֵ,
289ֵ,295ֵ,297ֵ
,41ֵ,52ֵ,90ֵ,93ֵ,138ֵ,153ֵ,162ֵ,227ֵֵ...ֵהלל

275ֵ,354ֵ,355ֵ,370ֵ,371ֵ
41ֵ,52ֵ,93ֵֵ...............................ֵהללֵהבבלי

353ֵבֵשלֵשמותם-הלשכותֵבמקדשֵלפיֵא
,39ֵ,40ֵ,45ֵ,55ֵ,64ֵ,69ֵ,70ֵ,71ֵ,72ֵֵ.ֵהמזבח
79ֵ,80ֵ,81ֵ,83ֵ,91ֵ,92ֵ,94ֵ,95ֵ,96ֵ,97ֵ,
99ֵ,103ֵ,105ֵ,106ֵ,108ֵ,110ֵ,111ֵ,112ֵ,
113ֵ,114ֵ,115ֵ,116ֵ,117ֵ,118ֵ,129ֵ,
133ֵ,134ֵ,135ֵ,140ֵ,160ֵ,161ֵ,163ֵ,
172ֵ,174ֵ,175ֵ,176ֵ,177ֵ,181ֵ,182ֵ,
183ֵ,184ֵ,187ֵ,193ֵ,195ֵ,196ֵ,213ֵ,
214ֵ,215ֵ,216ֵ,217ֵ,218ֵ,219ֵ,220ֵ,
221ֵ,222ֵ,227ֵ,233ֵ,236ֵ,237ֵ,240ֵ,
244ֵ,250ֵ,251ֵ,252ֵ,274ֵ,289ֵ,290ֵ,
291ֵ,295ֵ,297ֵ,298ֵ,317ֵ,319ֵ,352ֵ

175ֵֵ...................................ֵהמזבחֵהחיצוןֵ
המזהֵמיֵהחטאתֵנשארֵטהורֵגםֵלאחרֵ

67ֵ..............................ֵשהיזהֵעלֵהטמא
173ֵֵ...............ֵהמחתהֵעשויהְֵזַהבֵַפרַווִיים

34ֵ........................ֵ'ִביָאה'-'ֵוהמיליםֵ'ִשיָבה
המיםֵשבעתידֵלבואְֵיַפכּוֵמתחתֵלמפתןֵ

308ֵֵ..................העזרהֵשלֵביתֵהמקדש
303ֵ,304ֵֵ..............................................ֵהמן
302ֵֵ......................................................ֵַהָמן

,64ֵ,68ֵ,97ֵ,110ֵ,111ֵ,115ֵ,132ֵֵ....המנורה
134ֵ,160ֵ,176ֵ,177ֵ,193ֵ,196ֵ,215ֵ,
227ֵ,252ֵ,298ֵ

182ֵֵ....................................ֵהמנחהֵנקמצת
המקורֵלכךֵשכלֵהעםֵהעומדיםֵבעזרהֵ

142ֵֵ..............................ֵהיוֵעוניםֵכולם

המקורֵללימודֵשחייבֵאדםֵלמסורֵאתֵ
314ֵֵ...............................................ֵנפשו

המקורֵללימודֵשמניעתֵנעילתֵהסנדלֵ
307ֵֵ........................................הואֵעינוי

המקורֵללימודֵשמניעתֵרחיצהֵהואֵעינוי
ֵ.......................................................ֵ307ֵ

המקורֵַלִלמּודֵשמניעתֵתשמישֵהואֵ
307ֵֵ...............................................ֵעינוי

,51ֵֵהמשכןֵהראשוןֵבכניסתֵישראלֵלארץ
248ֵ

51ֵ,248ֵֵ..........ֵהמשכןֵהרביעיֵהיהֵבגבעון
51ֵ,248ֵֵ............ֵיהֵבנובהמשכןֵהשלישיֵה

51ֵ,248ֵֵ.....ֵהמשכןֵהשניֵהואֵמשכןֵשילה
המשנהֵמלמדתֵמהוֵהסדרֵהנכוןֵשלֵ

130ֵ,273ֵֵ.............ֵעבודתֵיוםֵהכיפורים
42ֵֵ...........................ֵעצמוֵאינוֵטמאהמתֵ

365ֵֵ......................ֵהמתֵעצמוֵאינוֵטמאֵ!
הנביאיםֵירמיהוֵודניאלֵהשמיטוֵ
263ֵֵ......ֵמתפילותיהםֵאתְֵּתָאַריֵהקב'ה

ֵ–הנוגעֵבמיֵהחטאתֵשלאֵלצורךֵהזאהֵ
67ֵֵ.........................ֵיוֵטהוריםטמאֵובגד

הנושאֵאתֵמיֵהחטאתֵשלאֵלצורךֵהזאהֵ
68ֵֵ.............................................ֵטמאֵ–

הנחתֵאפרֵהפרהֵהאדומהֵמחוץֵלמחנה
ֵ.......................................................ֵ169ֵ

112ֵֵ...ֵהסגולהֵשהייתהֵבהקטרתֵהקטורת
141ֵֵ..ֵהסדרֵהנכוןֵבוֵמתוודהֵהכהןֵהגדול

הסיבהֵשישֵמעילהֵמהתורהֵבתרומתֵ
222ֵֵ.........................ֵהדשןֵובבגדיֵהלבן

266ֵֵ.....ֵהסיבהֵשלאֵגללוֵאתֵספרֵהתורה
38ֵ,170ֵֵ........................................ֵהסמיכה
,29ֵ,79ֵ,83ֵ,85ֵ,86ֵ,87ֵ,88ֵ,110ֵֵהסנהדרין
190ֵ,244ֵ,352ֵ,353ֵ,354ֵ

העבודהֵבמקדשֵהתחילהֵבכלֵיוםֵ
134ֵֵ...............................ֵבסידורֵהעצים

העבודהֵהמיוחדתֵליוםֵהכיפוריםֵ
140ֵֵ.................................ֵנפתחהֵבוידוי

109ֵֵ......ֵהעבודותֵהכשרותֵוהפסולותֵבזר
,127ֵֵ.ֵהעבודותֵהמיוחדותֵליוםֵהכיפורים

137ֵ,163ֵ,289ֵ
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-הכהן-שעשהֵהכהןֵהגדולֵבפרהעבודותֵ
205ֵֵ.....ֵהגדולֵובשעירֵשעלהֵגורלוֵלה'

275ֵֵ................ֵהעדפתֵההרחקהֵמהשלטון
95ֵ,149ֵ,160ֵ,240ֵ...........................ֵהעומר

העושהֵמלאכהֵביוםֵהכיפוריםֵאוֵמבטלֵ
311ֵֵ..........................ֵאתֵאחדֵהעינויים

'לאֵתעשוֵ-העינויֵצריךֵלהיותֵדומהֵל
301ֵֵ...........................................ֵמלאכה'

137ֵֵ.....ֵהערךֵהכספיֵהכוללֵשלֵבגדיֵהלבן
103ֵ,335ֵֵ..............................ֵןַהַפִיסֵָהִראשוֵֹ
112ֵֵ.......................................ֵהפיסֵהרביעי
112ֵ,335ֵֵ.............................ֵַהַפִיסֵַהְשִליִשי
ִני 110ֵ,335ֵֵ..................................ֵַהַפִיסֵַהש 

251ֵֵ..הפרֵוהשעירֵנשרפוֵמחוץֵלירושלים
270ֵֵ...........................ֵהָפרְֵוָשִעירֵַהִנְשָרִפין

29ֵ............ֵהפרדתֵהכהןֵהגדולֵגםֵמאשתו
259ֵֵ..............ֵהפרשהֵהראשונהֵשהוקראה

הפרשהֵהשלישיתֵהייתהֵפרשתֵקרבנותֵ
259ֵֵ........................................ֵהמוספים

259ֵֵ.................ֵהפרשהֵהשנייהֵשהוקראה
הפרשהֵכולהֵנאמרהֵעלֵהסדרֵחוץֵ

130ֵ,273ֵֵ...............................ֵמפסוקֵזה
הפרשתֵהכהןֵהשורףֵאתֵהפרהֵהאדומה

ֵ.........................................................47ֵ
31ֵ,32ֵ,88ֵ,164ֵ,201ֵֵ..................ֵהצדוקים

303ֵֵ..ֵהצדיקיםֵשלאֵלקחוֵחלקֵבאספסוף
הצירוףֵ'אשרֵלו'ֵמופיעֵבתורהֵשלושֵ

192ֵֵ............................................ֵפעמים
114ֵֵ.............................................ֵהצלוחית

174ֵֵ.....................................ֵהצתתֵאליתא
92ֵ..ֵהקדמתֵתרומתֵהדשןֵביוםֵהכיפורים

289ֵֵ..............ֵהקטרתֵאבריֵתמידֵשלֵשחר
117ֵֵ.................ֵהקטרתֵהאיבריםֵוהפדרים

הקטרתֵהקטורתֵמכפרתֵעלֵכלֵהעםֵ
172ֵֵ................................................ֵכולו

64ֵ....................................ֵהקטרתֵַהְקֹטֶרת
289ֵֵ.................הקטרתֵקטורתֵשלֵשחרית

252ֵֵ...............................................ֵהקלעים
הקלפיֵממנהֵהוציאֵהכהןֵהגדולֵאתֵשניֵ

159ֵֵ..........................................ֵהגורלות
241ֵֵ...............ֵהקפתֵהירחֵאתֵכדורֵהארץ

241ֵֵ............ֵקפתֵכדורֵהארץֵאתֵהשמשה
30ֵ,33ֵֵ.................................ֵהקרבתֵהפסח

65ֵֵ............................ֵהקרבתֵהראשֵוהרגל
260ֵֵ....ֵהקריאהֵבתורהֵלאֵנחשבהֵעבודה
167ֵֵ..ֵהקשרֵביןֵהקרבנותֵלמעשיםֵטובים

51ֵֵ............ֵהקשרֵביןֵעונשֵהחורבןֵלחטא
,42ֵ,52ֵ,54ֵ,55ֵ,74ֵ,75ֵ,78ֵ,110ֵֵ.ֵהרֵהבית
228ֵ,252ֵ,261ֵ

182ֵֵ.........................ֵהרבהֵעשוֵכןֵולאֵזכו
123ֵֵ.......ֵמןֵהעבירההרהוריֵעבירהֵקשיםֵ

,171ֵ,172ֵ,181ֵ,182ֵ,205ֵֵ....ֵהרובדֵהרביעי
289ֵ,297ֵ

190ֵֵ....ֵהרוצהֵלפדותֵבהמהֵשכברֵהקדיש
307ֵֵ..............ֵהרחיצה,ֵאףֵחלקית,ֵנאסרה

הרכבֵהבדיםֵמהםֵנעשוֵבגדיֵהכהונה,ֵ
278ֵֵ..................ֵהפרוכתֵומבנהֵחוטיהן

,29ֵ,43ֵ,46ֵ,48ֵ,52ֵ,61ֵ,64ֵ,66ֵיז,ֵֵהרמב'ם
67ֵ,78ֵ,83ֵ,90ֵ,96ֵ,103ֵ,109ֵ,111ֵ,117ֵ,
132ֵ,144ֵ,148ֵ,150ֵ,169ֵ,184ֵ,185ֵ,
187ֵ,188ֵ,202ֵ,215ֵ,217ֵ,221ֵ,223ֵ,
224ֵ,226ֵ,227ֵ,228ֵ,233ֵ,234ֵ,235ֵ,
236ֵ,246ֵ,249ֵ,250ֵ,261ֵ,266ֵ,267ֵ,
269ֵ,278ֵ,280ֵ,283ֵ,284ֵ,292ֵ,304ֵ,

310,313ֵ,316ֵ,320ֵ,321ֵ,322ֵ,323ֵ,325ֵ,
326ֵ,327ֵ

88ֵֵ.....................ֵהשבעתוֵשלֵהכהןֵהגדול
90ֵֵ.................................ֵָהַשחֵשיחתֵחולין

במדרגותֵלמזבחֵנאסרֵמהתורההשימושֵ
ֵ.................................................ֵ55ֵ,103ֵ

52ֵֵ.........ֵהשכינהֵלאֵָשְרָתהֵבמקדשֵהשני
303ֵֵ...................................................ֵַהְּׂשָלו

,38ֵ,40ֵ,75ֵ,76ֵ,78ֵ,95ֵ,133ֵ,200ֵֵהשלמים
250ֵ,353ֵ

110ֵֵ...................ֵהשנייהֵמארבעֵההגרלות
ירֵהמיועדֵלהשתלחֵלעזאזלֵחייבֵהשע

239ֵֵ..............ֵלהיותֵחיֵעדֵשעתֵהוידוי
השעירֵהמשתלחֵראויֵלבואֵאלֵפתחֵ

236ֵֵ...............................ֵביתֵהמקדשֵכי
התורהֵמתחשבתֵבמצבוֵהכלכליֵשלֵ

165ֵֵ..............................ֵהמקריבֵחטאת
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התורהֵציוותהֵשרקֵהמשלחֵובגדיוֵ
249ֵֵ............................................ֵייטמאו

יןְֵמַעִניןֵאֹוָתןְֵביֹוםֵ ַהִּתינֹוקֹות,ֵא 
313ֵֵ........................................ֵַהכיפורים

,44ֵ,58ֵ,59ֵ,64ֵ,65ֵ,69ֵ,70ֵ,72ֵ,ֵיטֵ.ֵהתמיד
83ֵ,90ֵ,92ֵ,110ֵ,111ֵ,112ֵ,113ֵ,114ֵ,
115ֵ,116ֵ,118ֵ,121ֵ,125ֵ,129ֵ,132ֵ,
133ֵ,134ֵ,135ֵ,136ֵ,145ֵ,149ֵ,160ֵ,
163ֵ,189ֵ,233ֵ,234ֵ,239ֵ,240ֵ,267ֵ,
269ֵ,270ֵ,293ֵ,297ֵ,352ֵ
38ֵ.................................................ֵהתנופה

ֵו

155ֵֵ...............ְֵוִהְתַקִדְשֶּתםִֵ֙וְהִייֶתַ֣םְֵקֹדִשִ֔ים
319ֵֵ..............................................ֵָוַחַ֣יֵָבֶהִ֑ם

163ֵ,237ֵ,326ֵֵ.........................ֵוידויֵדברים
205ֵ,289ֵֵ.......ֵוידויֵראשוןֵעלֵפרֵכהןֵגדול
איןֵֵ–וכלֵשניֵכתוביןֵהבאיןֵכאחדֵ

222ֵ,223ֵֵ....................................מלמדין
ולאֵהיהֵמגיעֵעדֵלמחציתֵההרֵעדֵ

247ֵֵ.................ֵשנעשהֵאיבריםֵאיברים

ֵז

121ֵ,337ֵֵ..................ֵֶזהֵַהְכָללֵָהָיהֵַבִמְקָדש
165ֵ,247ֵ,253ֵ,340ֵ,346ֵֵ.................ְֵזהֹוִרית

זהותוֵהמוחלטתֵשלֵיוחנןֵכהןֵגדולֵ
49ֵ......................................ֵאינהֵברורה

זוֵאינהֵדרכהֵשלֵתורהֵלמסורֵאתֵהנפשֵ
147ֵֵ.........................................ֵעלֵחפץ!

זוֵהיאֵעבודהֵקשהֵמעבודותֵקשותֵ
86ֵ,187ֵ..................................ֵשבמקדש

נעשיתֵלוֵסםֵֵ-זכהֵולמדֵתורהֵלשמהֵ
281ֵֵ...............................................ֵחיים

ֶַ֣כרֵַצִַ֭דיקִֵלְבָרָכִ֑ה 152ֵֵ.................................ֵז 
,30ֵ,32ֵ,34ֵ,35ֵ,42ֵ,43ֵ,44ֵ,47ֵ,49ֵג,ֵֵ...ֵזמן

52ֵ,68ֵ,79ֵ,90ֵ,91ֵ,111ֵ,121ֵ,125ֵ,127ֵ,
135ֵ,141ֵ,146ֵ,154ֵ,169ֵ,186ֵ,189ֵ,
200ֵ,202ֵ,211ֵ,234ֵ,235ֵ,236ֵ,249ֵ,
259ֵ,261ֵ,263ֵ,265ֵ,270ֵ,271ֵ,285ֵ,

303ֵ,311ֵ,313ֵ,316ֵ,322ֵ,325ֵ,327ֵ,
328ֵ,360ֵ

271ֵֵ.......ֵםזמןֵהקרבתֵמוספיֵיוםֵהכיפורי
30ֵ,47ֵֵ...........ֵזמןֵלשריפתֵהפרהֵהאדומה

86ֵֵ.........................................ֵזקניֵהכהונה
109ֵֵ.................................ֵזרֵיתחייבֵמיתה

108ֵֵ..............ָזרֵמתחייבֵמיתהֵבידיֵשמים
זריקתֵדםֵקרבןֵהתמידֵשלֵביןֵהערביים

ֵ.........................................................ֵ64ֵ
64ֵֵ.........ֵזריקתֵדםֵקרבןֵהתמידֵשלֵשחר

ֵח

חובתֵהגניזהֵמלמדתֵשהבגדיםֵאסוריםֵ
223ֵֵ..............................ֵאףֵלכהןֵהדיוט
242ֵֵ..............................ֵחודשֵהלבנהֵהוא:
242ֵֵ...........................ֵסףחודשֵהעיבורֵהנו

316ֵֵ........................................ֵחולהֵמסוכן
314ֵֵ.............ֵחולהֵשאיןֵרופאיםֵבסביבתו

190ֵ,220ֵ,221ֵ,258ֵֵ..........................ֵחומש
78ֵֵ.........................................חומתֵהעזרה

חוץֵממצוותֵעשהֵשלֵמילהֵופסחֵשישֵ
322ֵֵ.....................................ֵ-בהםֵכרתֵ
51ֵֵ..........................................ֵחורבןֵשילה
278ֵֵ.........................................ֵחושןֵואפוד

107ֵֵ....................................ֵחושןֵמכפרֵעל
251ֵֵ..................................ֵחטאותֵפנימיות

251ֵֵ................................ֵהנאכלות-חטאות
251ֵֵ................................ֵחיצוניות-חטאות

188ֵֵ...........................ֵחטאתֵשמתוֵבעליה
240ֵֵ.........................ֵחטאתֵשעברהֵשנתה

ָתה-ִצבּור-ַחַטאת 238ֵֵ.................ֵמיותרתֵמ 
חילקוֵגםֵאתֵהשניםֵהמעוברותֵבצורהֵ

242ֵֵ............................................ֵקבועה
81ֵֵ....................ֵחישובֵרוחבֵואורךֵהעזרה

חכמיםֵאינםֵמשבחיםֵאתֵשמירתֵהסודֵ
151ֵֵ...........ֵאלאֵמצייניםֵעובדהֵאחרת

חכמיםֵידעוֵששיעורֵ'כותבת'ֵמיישבֵ
310ֵֵ..........................ֵדעתוֵשלֵכלֵאדם
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חייםֵחכמיםֵשוניםֵשניהלוֵאורחֵ
שהרחיקֵאותםֵמאודֵמחילולֵהשם

ֵ.......................................................ֵ322ֵ
חלֵאיסורֵחמורֵללבושֵאוֵלהתכסותֵ

260ֵֵ...................................ֵבבגדֵַשַעְטנ ז
חללֵעליוֵשבתֵאחת,ֵכדיֵשישמורֵ

319ֵֵ.................................ֵשבתותֵהרבה
197ֵֵ.............ֵחלקיֵהמקדשֵממזרחֵלמערב

305ֵֵ.................................ֵחמישהֵאיסורים
חמישהֵעשרֵהדבריםֵהנוהגיםֵבכהןֵגדולֵ

283ֵֵ..............ֵואינםֵנוהגיםֵבכהןֵהדיוט
הבגדֵשלבשֵהכהןֵֵחמשֵהעבודותֵוסוג

132ֵֵ..............................................ֵהגדול
258ֵֵ....................................ֵֻחָמשֵַהְפקּוִדים

חמשֵעשרהֵהלכותֵהנוהגותֵבכהןֵגדול
ֵ.................................................60ֵ,282ֵ

318ֵֵ.......חמשהֵדבריםֵנאמרוֵבכלבֵשוטה
136ֵֵ...................................................ִֵחסּום
181ֵֵ...................................ְֵמֹלאֵָחְפָניוֵָחַפן

110ֵֵ.............................................ֵחציוֵחול
110ֵֵ............................................ֵחציוֵקדש

ֵט

269ֵ,270ֵ,293ֵֵ...................ֵטבילהֵחמישית
131ֵ,270ֵ,273ֵ,289ֵיט,ֵֵ.....ֵטבילהֵראשונה

269ֵ,293ֵֵ............................ֵרביעיתֵטבילה
131ֵ,270ֵ,273ֵ,292ֵֵ...........ֵטבילהֵשלישית
131ֵ,273ֵ,289ֵֵ.......................ֵטבילהֵשנייה

191ֵ,211ֵֵ.............................................ֵֶטֶבל
355ֵֵ..............ֵטבלתֵדורותֵהזוגותֵותנאים
294ֵֵ............ֵטבלתֵסדרֵהעבודהֵבמספרים

,163ֵֵ.....ֵטבלתֵסדרֵעבודותֵיוםֵהכיפורים
251ֵ,290ֵ,291ֵ,292ֵ,293ֵ

טובלֵחמשֵפעמיםֵומקדשֵידיוֵורגליוֵ
126ֵֵ....................................ֵעשרֵפעמים

44ֵ,45ֵ,189ֵֵ............ֵטומאהֵדחויהֵבציבור
44ֵ,45ֵ,189ֵֵ...........ֵטומאהֵהותרהֵבציבור

149ֵֵ...................................ֵטומאתֵהתהום
264ֵ,265ֵֵ.................................ֵטורחֵציבור

127ֵֵ.........ֵטמאֵשטבלֵאינוֵנטהרֵלחלוטין

טעוֵהכהניםֵהבודקיםֵאםֵהגיעֵהשחר
ֵ.......................................................ֵ121ֵ

טעותםֵהמתמיההֵשלֵהכהניםֵשראוֵאתֵ
ִאירִֵמְזָרח 123ֵֵ....ְֵמאֹורֵַהְלָבָנהְֵוִדמּוֵֶשה 

יֵגֹוָרלֹותָטַרףֵַבקֵַ 159ֵ,340ֵֵ..ְֵלִפיְֵוֶהֱעָלהְֵשנ 

ֵי

247ֵֵ.........................ֵידעוֵשנעשיתֵמצוותו
201ֵֵ...................................ֵיהודהֵבןֵגוריא

יהודיֵהשונאֵאדםֵמישראלֵעוברֵבלאוֵ
51ֵֵ.........................................ֵמןֵהתורה

51ֵֵ.....................................ֵיהרגֵולאֵיעבור
49ֵ,233ֵֵ..............................ֵיוחנןֵכהןֵגדול

308ֵֵ............ֵיולדתֵמותרתֵבנעילתֵהסנדל
127ֵ,128ֵ,266ֵ,276ֵיט,ֵֵ......ֵיוםֵהכיפוריםֵ
כפרֵעלֵעבירותֵשביןֵיוםֵהכיפוריםֵמ

327ֵֵ.........................................ֵאדםֵלה'
יוםֵהכיפוריםֵמכפרֵרקֵאםֵהתפייסֵעםֵ

327ֵֵ...............................................ֵחברו
יוםֵהעבודהֵבמקדשֵמתחילֵבעבודתֵ

118ֵֵ..................................ֵתרומתֵהדשן
262ֵֵ......................................ֵיֹוםֵַהרְֵגָרִזים

ל 197ֵֵ...................................ֵיוסףֵאישֵהֹוצ 
141ֵֵ....................ֵיחידֵורביםֵהלכהֵכרבים

211ֵֵ................................................ֵֶטֶבל-יין
32ֵ,33ֵ,35ֵ,37ֵ,39ֵ,251ֵ.......ֵימיֵהמילואים
275ֵֵ..................................ֵינאיֵמלךֵיהודה

182ֵֵ.....ֵיציבאֵבארעאֵוגיוראֵבשמיֵשמיא
49ֵֵ............................ִֵיְרַאַ֣תֵה'ֵּתֹוִסַ֣יףֵָיִמִ֑ים

אתֵבנגעים 55ֵֵ...............ֵירושליםֵלאִֵמַטמ 
ירושליםֵנתחלקהֵביןֵשבטֵיהודהֵושבטֵ

55ֵֵ...............................................ֵבנימין
51ֵֵ.ֵירושלםֵבנייןֵהראשוןֵמפניֵמהֵחרבה

237ֵֵ......................ִֵיְרֶעהֵעדֵשיפולֵבוֵמום
ישֵלהתירֵבשופיֵלחולהֵשאיןֵבוֵסכנה

ֵ.......................................................ֵ302ֵ
דֵשאיסורֵשתייהֵנכללֵבאיסורֵישֵללמו
306ֵֵ.............................................ֵאכילה

326ֵֵישֵלפרסםֵברביםֵאתֵחטאיֵהרשעים
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ישֵמסורתֵשדחייתֵהשעירֵהמשתלחֵ
236ֵֵ....................ֵמהצוקֵהיאֵכשחיטתו

322ֵֵ......ֵישֵעבירותֵשהןֵמתכפריםֵלשעתן
ישֵקושיֵבנוסחֵהגמראֵהמובאֵכאןֵ

317ֵֵ.............................................ֵלפנינו
ישֵקושיֵגדולֵלקבועֵשניקנורֵפעלֵנכון

ֵ.......................................................ֵ147ֵ
ראֵהשערֵעלֵישֵקושיֵלהביןֵמדועֵנק

147ֵֵ................................................ֵשמו
ישֵקרבנותֵשאינםֵכשריםֵלמטרתֵ

234ֵֵ..........הקרבתםֵעדֵשייעשהֵמעשה
ישֵקרבנותֵשרקֵבנקודתֵזמןֵמסויימתֵ

234ֵֵ.....................................ֵיהיוֵכשרים
275ֵֵ..ֵישיאֵלבנוֵאשהֵבתֵשלֵתלמידֵחכם

ישיבה,ֵכדיֵלצנןֵאתֵהגוף,ֵביוםֵ
308ֵֵ.....ֵהכיפוריםֵעלֵגביֵטיטֵלחֵמאוד

49ֵ..................................ֵישמעאלֵבןֵפאבי

ֵכ

97ֵ,111ֵ..................................ֵהמזבחֵֶכֶבש
149ֵֵ.............................................ֵכבשֵפרה

149ֵֵ...........................ֵשעירֵהמשתלחֵֶכֶבש
234ֵֵ.....................ֵכבשיֵהמוספיןֵשלֵשבת
240ֵֵ...................ֵכבשיֵהתמידייםֵהנותרים

301ֵֵ..........................ֵכדורֵהמקלֵעלֵהצום
76ֵ,78ֵ,184ֵ,208ֵ,353ֵֵ.........ֵכהןֵבעלֵמום

,29ֵ,33ֵ,38ֵ,39ֵ,42ֵ,47ֵ,49ֵ,53ֵֵ....ֵכהןֵגדול
58ֵ,59ֵ,60ֵ,61ֵ,63ֵ,64ֵ,79ֵ,85ֵ,87ֵ,95ֵ,
111ֵ,127ֵ,131ֵ,136ֵ,138,ֵ145ֵ,153ֵ,
169ֵ,171ֵ,174ֵ,182ֵ,187ֵ,188ֵ,203ֵ,
205ֵ,209ֵ,233ֵ,261ֵ,274ֵ,280ֵ,282ֵ,
283ֵ,289ֵ,296ֵ,297ֵ,353ֵ

136ֵֵ.........................ֵכהןֵגדולֵזקןֵאוֵרגיש
63ֵ.............................ֵכהןֵגדולֵשהואֵאֹונ ן

60ֵ...................................ֵכהןֵגדולֵשנפסל
60ֵ...........ֵכהןֵגדולֵשנפסלֵוחזרֵלכשרותו

138ֵֵ......ֵכהןֵגדולֵשעשתהֵלוֵאמוֵכותונת
127ֵֵ............................ֵכהןֵטהורֵשלאֵטבל

44ֵ,108ֵ,189ֵ...............................ֵכהןֵטמא
189ֵֵ.......................................ֵכהןֵטמאֵמת

61ֵֵ.................................כהןֵמחוסרֵבגדים
60ֵ,282ֵֵ.........................ֵכהןֵמרובהֵבגדים
60ֵ,282ֵֵ........................ֵכהןֵמשוחֵמלחמה
60ֵ,282ֵֵ..........................ֵכהןֵמשוחֵשעבר
278ֵֵ...................................ֵכהןֵשלאֵנימול
72ֵ,208ֵ,353ֵֵ...................ֵכהניםֵבעליֵמום

49ֵֵ.................ֵכהניםֵגדוליםֵשהיוֵצדיקים
309ֵֵ......................................ֵכותבתֵהגסה

41ֵ,60ֵ,138ֵ,276ֵ,277ֵ,278ֵֵ............ֵכותונת
242ֵֵ........................................צגכטֵיבֵתש

62ֵֵ.ֵכיצדֵאפשרֵלהתקיןֵלכהןֵהגדולֵאשה
כיצדֵבודקיםֵאםֵאדםֵחיֵאוֵמתֵ

318ֵֵ.....................ֵכשנפלהֵעליוֵמפולת
כיצדֵהכהןֵהגדולֵחופןֵאתֵהקטורתֵ

187ֵֵ..............................ֵבקדשֵהקדשים
כיצדֵלפצלֵאתֵהקרבתֵשבעתֵכבשיֵ

271ֵֵ............................................ֵהמוסף
326ֵֵ....................................ֵכיצדֵמתוודין?

59ֵֵ..................ֵהמחליף-כיצדֵמתחנךֵהכהן
128ֵֵ..ֵכלֵדתקוןֵרבנןֵכעיןֵדאורייתאֵתקון
כלֵההזאותֵשנעשוֵמדםֵהפרֵומדםֵ

210ֵֵ..................ֵהשעירֵבקדשֵהקדשים
104ֵֵ.......ֵכלֵהמונהֵאתֵישראלֵעוברֵבלאו

ֵ-כלֵהמוסרֵעצמוֵלמותֵעלֵדבריֵתורהֵ
147ֵֵ........ֵאיןֵאומריםֵדברֵהלכהֵמשמו

201ֵֵ..................ֵכלֵהמורהֵהלכהֵבפניֵרבו
327ֵֵ.........................ֵכלֵהמזכהֵאתֵהרבים

327ֵֵ......................ֵכלֵהמחטיאֵאתֵהרבים
ֵכלֵהמפרנסֵתלמידיֵחכמיםֵכאילוֵניסך

274ֵֵ.................................ֵייןֵעלֵהמזבח
כלֵהמצוותֵנדחותֵכשישֵפקוחֵנפשֵחוץֵ
מעבודהֵזרה,ֵגילויֵעריותֵושפיכותֵ

314ֵֵ..............................................ֵדמים
כלֵהמשקיםֵמצטרפיםֵזהֵעםֵזהֵלמלואֵ

301ֵ,310ֵֵ...........ֵלוגמיוֵביוםֵהכיפורים
כלֵהנותןֵעינוֵבכוסוֵכלֵהעולםֵכולוֵ

302ֵֵ.........................ֵדומהֵעליוֵכמישור
318ֵֵ.........ֵכלֵטיפולֵהנצרךֵלהבראתֵחולה

נאכלֵבימיֵחולֵכתרופהכלֵמאכלֵשאינוֵ
ֵ.......................................................ֵ186ֵ
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כלֵסוגיֵהמאכליםֵמצטרפיםֵזהֵעםֵזהֵ
310ֵֵ...............ֵלככותבתֵביוםֵהכיפורים

כלֵעבודותֵיוםֵהכפוריםֵאינןֵכשרותֵ
29ֵ.............................................ֵאלאֵבו

אינוֵֵ-כלֵתלמידֵחכםֵשאיןֵתוכוֵכברוֵ
280ֵֵ....................................ֵתלמידֵחכם

כלֵתלמידֵחכםֵשאינוֵנוקםֵונוטרֵכנחש
ֵ.......................................................ֵ105ֵ

261ֵֵ.........................................ֵכלאיֵבגדים
318ֵֵ....ֵאתוכלבֵשוטהֵישֵלהרוגֵללאֵמגעֵ

כלהֵמותרתֵברחיצתֵפניהֵשלושיםֵיוםֵ
308ֵֵ..........................................מחופתה

31ֵ.......ֵכליֵאבניםֵוכליֵגלליםֵוכליֵאדמה
31ֵ..............................................ֵכליֵגללים
,59ֵ,60ֵ,80ֵ,86ֵ,111ֵ,121ֵ,124ֵֵ....ֵכליֵשרת
145ֵ,146ֵ,159ֵ,251ֵ

31ֵ.................ֵכליםֵהעשוייםֵמגלליֵבהמה
68ֵֵכמותֵמיֵהחטאתֵשצריכהֵלהיותֵבכלי

301ֵ,310ֵֵ..............................ֵכמלואֵלוגמיו
206ֵ,211ֵ,212ֵֵ.................................ֵזהבֵַכן

138ֵֵ..................................ֵכנגדֵטענתֵהעני
139ֵֵ..............................ֵכנגדֵטענתֵהעשיר
139ֵֵ................................כנגדֵטענתֵהרשע

211ֵֵ.........................ֵכניֵהזהבֵשהיוֵבהיכל
,200ֵֵ...ֵכניסתֵהכהןֵהגדולֵלקדשֵהקדשים

273ֵ
240ֵֵ.........................................ֵכסףֵהפדיון
149ֵֵ.......................................ֵכספיֵהלשכה
205ֵֵ.......................................ֵכפורתֵהארון

כפרתוֵשלֵמיֵשלקחֵלעצמוֵאתֵהלקט
ֵ.......................................................ֵ140ֵ

98ֵ........................ֵכרוביםֵבנסֵהיוֵעומדין
92ֵ.......................................................ֵכרוז
ְשִביעּוֵזקניֵהסנהדריןֵאתֵהכהןְֵכֶשהִֵ

87ֵ................................................ֵהגדול
ַחֵהשעירֵלעזאזלֵפגשֵלמחרתֵ ְכֶשְמַשל 

274ֵֵ.......ֵיוםֵהכיפוריםֵאתֵהכהןֵהגדול
33ֵ,251ֵ.................ֵכשריםֵלעבודתֵהמשכן

107ֵֵ...............................ֵכתונתֵמכפרתֵעל
280ֵֵ...........ֵכתרֵתורהֵגדולֵמכתרֵהכהונה

ֵל

לאֵהייתהֵתקלהֵבתהליךֵהפקתֵהעומרֵ
95ֵֵ........................................ֵובהקרבתו

יֵמינהֵא לאֵכמאיְֵדמסיקֵַּתְעָלאֵֹלאֵַמְסק 
יֵַכְרָבא 170ֵֵ.......................................ִֵמב 

לאֵניתןֵללמודֵכיצדֵמשהֵרבנוֵהיהֵצריךֵ
142ֵֵ..............................................ֵלנהוג

125ֵֵ.........ֵלאֵניתנהֵתורהֵלמלאכיֵהשרת
191ֵֵ............ֵלאחרֵהפדיוןֵאסורֵלהשתמש

289ֵֵ.................................ֵלבישתֵבגדיֵזהב
289ֵֵ.................................ֵלבישתֵבגדיֵלבן

לומדיםֵשכפרתוֵשלֵהכהןֵהגדולֵ
172ֵֵ..........................................ֵראשונה

124ֵֵ.....................................ֵלחםֵהמערכת
98ֵֵ...................ֵלחםֵהפניםֵסלוקוֵכסדורו

32ֵ,37ֵ,251ֵֵ.......................ֵלחנוכתֵהמשכן
226ֵֵ.........................ֵלחפוןֵשובֵמהקטורת

281ֵֵ.....................ֵלימדוֵתורהֵכדיֵלקיימה
לימודֵהתורהֵהואֵהשערֵליראתֵשמים

ֵ.......................................................ֵ281ֵ
לכלֵעבודהֵמעבודותֵיוםֵהכיפוריםֵ
קבעהֵהתורהֵמיקוםֵבסדרֵכלֵ

224ֵֵ.........................................העבודות
ִדיםֵשלאֵהייתהֵתקרהֵבעזרהֵמעלֵ ְלמ 

96ֵֵ.................................ֵהמזבחֵהחיצון
285ֵֵ..........ֵנקראֵשמןֵאוריםֵותומיםֵלמה

78ֵ,257ֵ,258ֵ,260ֵ,263ֵ,292ֵֵ.ֵלעזרתֵנשים
71ֵֵ................................ֵלפנותֵתמידֵלימין

160ֵ,165ֵ,166ֵ,167ֵ,247ֵֵ.....ֵלשוןֵהזהורית
165ֵ,247ֵ,253ֵ,340ֵ,346ֵֵ.ֵָלשֹוןֵֶשלְֵזהֹוִרית
72ֵ,79ֵ,80ֵ,352ֵֵ............ֵלשכתֵביתֵהמוקד
72ֵ,79ֵ,80ֵ,352ֵֵ...............ֵלשכתֵהחותמות

80ֵֵ................ֵלשכתֵהירידהֵלביתֵהטבילה
79ֵ,87ֵ,353ֵֵ.......................ֵלשכתֵכהןֵגדול

72ֵ,80ֵ,353ֵֵ.........ֵלשכתֵעושיֵלחםֵהפנים
151ֵֵ........................................ֵלשםֵשמיים

ֵמ

121ֵ,123ֵ,124ֵ,337ֵֵ...............ְֵמאֹורֵַהְלָבָנה
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142ֵֵ....................................ֵמאיֵדהוהֵהוה
מאכיליןֵאותוֵמיד!ֵולאֵמבזבזיםֵזמןֵעלֵ

316ֵֵ........................................ֵשאלתֵרב
מאכיליןֵאותוֵעלֵפיֵעצמוֵעדֵשיאמרֵדי

ֵ...............................................ֵ314ֵ,316ֵ
מאכלֵַהָפחּותֵמכותבתֵומשקהֵַהָפחּותֵ

311ֵֵ.................................ֵממלואֵלוגמיו
מאכליםֵהשוויםֵבדרגתֵטומאתםֵ

310ֵֵ...............................ֵובשיעורֵגודלם
323ֵֵ.........ֵמאמריםֵבשבחֵמעלתֵהתשובה
176ֵֵ..............ֵמאןֵהאיֵדלאֵחיישֵלקמחיה

110ֵֵ............................ֵמבנהֵ'לשכתֵהגזית'
מדועֵאםֵכןֵחכמיםֵגינוֵאתֵהאומנים?

ֵ.......................................................ֵ150ֵ
מדועֵהמןֵירדֵמדיֵיוםֵביומו,ֵולאֵבבתֵ

304ֵֵ..............................ֵלכלֵהשנהאחתֵ
מדועֵֶנֶעְנשּוֵעובדיֵהעגלֵבמיתותֵשונות

ֵ.......................................................ֵ246ֵ
מדועֵנקראֵהשערֵעלֵשמוֵלאחרֵשידועֵ

147ֵֵ..............ֵשסיכןֵחייםֵבשבילֵחפץ?
מדרשיםֵעלֵהמןֵשירדֵלישראלֵבמדבר

ֵ.......................................................ֵ303ֵ
מהֵדינוֵשלֵהחייבֵבקרבןֵפסחֵשניֵ

192ֵֵ...................................ֵכשהואֵטמא
329ֵֵ.........................מהֵהיאֵתפילתֵנעילה

מהֵהיהֵמספרֵהמערכותֵעלֵהמזבחֵ
175ֵֵ...................ֵביוםֵהכיפוריםהחיצוןֵ

מהֵהיהֵתחלתוֵשלֵרביֵאליעזרֵבןֵ
245ֵֵ.......................................ֵהורקנוס?

מהֵכפרתוֵשלֵמיֵשלקחֵלעצמוֵאתֵ
140ֵֵ..............................................ֵהלקט

מהֵקרבנותֵמכפרין,ֵאףֵבגדיֵכהונהֵ
107ֵֵ.............................................ֵמכפרי

240ֵֵ..................................ֵמהוֵאורךֵהשנה
-העולה,ֵשבעת-מהוֵזמןֵהקרבתֵפר
270ֵֵ............................ֵהכבשיםֵוהשעיר

220ֵֵ..........................................ֵמהיֵמעילה
מהיֵקדושתֵהחללֵברוחבֵאמהֵשהיהֵביןֵ

197ֵֵ...................ֵיכלֵלקדשֵהקדשיםהה
240ֵֵ...............................ֵמהיֵ'ָשָנַ֣הְֵתִמיָמה֒'

מוניםֵאתֵחייֵהשעירֵעלֵפיֵ'שנתֵ
242ֵֵ...........................................ֵהלבנה'

289ֵֵ.........................................ֵמוספיֵהיום
96ֵֵ...................................................ֵמוראה

96ֵֵ.................................ֵמוראהֵהיאֵהֶזֶפק
מותרֵלהאכילֵכלֵחולהֵמסוכןֵגםֵ

316ֵֵ.............................ֵמאכליםֵטמאים
308ֵֵ................ֵמותרֵלמלךֵלרחוץֵאתֵפניו

מותרֵלמשלחֵהשעירֵלהמשיךֵבשליחותוֵ
244ֵֵ............................................ֵאףֵאם

53ֵ,57ֵ,371ֵֵ......................................ֵמזוזה
171ֵ,206ֵ,211ֵ,212ֵ,213ֵֵ...................ֵמזרק

211ֵֵ...........................................ֵמזרקֵאחד
מחוייביֵמיתותֵביתֵדיןֵומחוייביֵמלקות

ֵ.......................................................ֵ326ֵ
41ֵ,61ֵ,184ֵ,276ֵֵ..................מחוסרֵבגדים

234ֵ,235ֵֵ....................ֵמחוסרֵזמןֵבבעלים
234ֵֵ................................ֵמחוסרֵזמןֵבגופו

242ֵֵ.........................................ֵמחזורֵחמה
מחלציםֵבשבתֵאנשיםֵהלכודיםֵתחתֵ

318ֵֵ............................................ֵמפולת
מחלציםֵבשבתֵמתחתֵמפולתֵגםֵמיֵ

318ֵֵ.............................................ֵדאישו
מחמשתֵהעינוייםֵרקֵאיסורֵנעילתֵ

הסנדלֵחלֵגםֵעלֵילדיםֵעדֵגילֵחינוך
ֵ.......................................................ֵ308ֵ

252ֵֵ.....................................ֵמחנהֵהדגלים
228ֵ,252ֵֵ..............................ֵמחנהֵישראל
42ֵ,228ֵ,252ֵֵ............................ֵמחנהֵלויה

52ֵ,99ֵ,228ֵ,252ֵֵ...................ֵמחנהֵשכינה
239ֵ,240ֵֵ.............................ֵמחציתֵהשקל
30ֵֵ..........................................ֵמיֵהחטאתֵ

237ֵֵ.................ֵמיֵמביןֵשניֵהשעיריםֵלה'
316ֵ,350ֵֵ........................ִֵמיֵֶשֲאָחזֹוֵֻבְלמּוס

מיֵשהתוודהֵביוםֵהכיפוריםֵעלֵעבירות
ֵ.......................................................ֵ326ֵ

192ֵֵ..................ֵמיֵשלאֵהקריבֵאתֵהפסח
105ֵֵ......ֵמיֵשמוותרֵעלֵנקמהֵממיֵשצערו

מיֵשמסירֵאתֵבדיֵ)מוטותֵהנשיאה(ֵ
279ֵֵ.............................................ֵהארון
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מיֵשמפרידֵאתֵחיבוריֵהחושןֵוהאפוד
ֵ.......................................................ֵ279ֵ

ֵ-מיֵשנושאֵאשהֵואחרֵכךֵלומדֵתורהֵ
כלֵלימודוֵנעשהֵֵ-שאםֵעושהֵכןֵ

281ֵֵ............................................ֵבטהרה
316ֵ,350ֵֵ.................ְֵפָלהֵָעָליוֵַמֹפֶלתִמיֵֶשנֵָ

316ֵ,350ֵֵ..................ִֵמיֵֶשְנָשכֹוֵֶכֶלבֵשֹוֶטה
מיֵשעברֵעבירהֵשחייביםֵעליהֵכרתֵאוֵ

322ֵֵ..........ֵדיןֵושבֵבתשובה-מיתתֵבית
מיֵשקורעֵבגדֵכהונהֵבכוונהֵלהשחית

ֵ.......................................................ֵ279ֵ
מיֵשראהֵקריֵביוםֵהכיפוריםֵיזכהֵ

330ֵֵ..............ֵלאריכותֵימיםֵולבניֵבנים
מיֵששבֵועוברֵעלֵאותהֵעברהֵכמהֵ

326ֵֵ............................................ֵפעמים
123ֵֵ.........ֵמיגמרֵבעתיקתאֵקשיאֵמחדתא

309ֵֵ........................................ֵמידותֵהנפח
87ֵ...............ֵמידתֵהטורחֵשלֵהכהןֵהגדול

325ֵֵ...................ֵמיהוֵבעלֵתשובהֵגמורה,
305ֵֵ.ֵמייןֵאפשרֵלהשתכרֵרקֵדרךֵשתייתו

199ֵֵ...............ֵמילהֵשאיןֵיודעיםֵבוודאות
מילהֵשאפשרֵלקשרהֵלחלקֵהראשוןֵשלֵ

198ֵֵ............................................ֵהפסוק
317ֵֵ......................................ֵמיםֵאחרונים

30ֵ,47ֵ,168ֵֵ...............................ֵמיםֵחיים
ים 232ֵֵ............................................ֵַמִָּ֥יםֵַחִיַֽ

122ֵֵ..ֵמימיֵאבותינוֵלאֵפסקֵקיוםֵישיבות
231ֵ,232ֵ,233ֵ,234ֵֵ.....ֵמיעוטֵרביםֵשניים

108ֵֵ...................................................ֵמיצוי
59ֵ,113ֵֵמיקוםֵהשחיטהֵשלֵשניֵהתמידין
מיתתֵצדיקיםֵמכפרתֵכמוֵהשעירֵ

168ֵֵ........................................ֵהמשתלח
220ֵֵ..............................ֵמכירתֵנכסיֵהקדש

41ֵ,60ֵ,106ֵ,276ֵ,277ֵ,278ֵֵ.........ֵמכנסיים
205ֵֵ.......................................ֵמכסהֵהארון

325ֵֵ.......................מכסהֵפשעיוֵלאֵיצליח
183ֵֵ..............................ְֵמֹלאֵָחְפָניוֵשאמרו

187ֵֵ........................................מליקתֵהעוף
316ֵֵמןֵהקלֵלחמורֵשלֵמאכלותֵאסורים:

95ֵ,161ֵ.................................ֵמנחתֵהעומר
40ֵ...........................................ֵמנחתֵחינוך

45ֵֵ............................................ֵמנחתֵיחיד
44ֵֵ.........................................ֵנסכים-מנחת

131ֵֵ.ֵמנייןֵלחמשֵטבילותֵועשרהֵקידושין
מנייןֵשגםֵכשישֵספקֵפיקוחֵנפשֵדוחיםֵ

318ֵ,320ֵֵ............................ֵאתֵהשבת?
מסופרֵעלֵמעוברתֵשהריחהֵתבשילֵ

315ֵֵ.................................ֵוהתאוותהֵלו
מסילוקםֵשלֵביתֵגרמוֵוביתֵאבטינסֵ
ממשרותיהםֵוהחזרתםֵבשכרֵגבוהֵ

151ֵֵ................................................יותר
מסיקיםֵבבירורֵש'עינוי'ֵביוםֵהכיפוריםֵ

302ֵֵ.....ֵהואֵההימנעותֵמאכילהֵושתיה
מסלולֵהילוכוֵשלֵהכהןֵהגדולֵוסדרֵמתןֵ

71ֵֵ..................................................ֵהדם
גדולֵמכניסתוֵמסלולֵהילוכוֵשלֵהכהןֵה

195ֵֵ.........................ֵלהיכלֵעםֵהגחלים
מספרֵהכהניםֵשהתעסקוֵבהקרבתֵקרבןֵ

116ֵֵ...............................................ֵעֹוָלה
מספרֵהכהניםֵשהתעסקוֵבקרבןֵהתמיד

ֵ.......................................................ֵ113ֵ
307ֵֵ.....ֵמעברֵבמיםֵכדיֵלשמורֵעלֵרכושו

307ֵֵ............ֵמעברֵבמים,ֵאפילוֵעדֵצוואר
41ֵ,60ֵ,107ֵ,108ֵ,276ֵ,278ֵֵ...............ֵמעיל

107ֵֵ....................................ֵמעילֵמכפרֵעל
,220ֵ,221ֵ,222ֵ,223ֵ,243ֵ,249ֵא,ֵֵ...ֵמעילה
261ֵ,357ֵ,358ֵ,359ֵ

221ֵֵ.ֵמעילהֵבדםֵהזורםֵבמימיֵנחלֵקדרון
94ֵ,282ֵֵ.............ֵַמֲעִליןֵַבֹקֶדשְֵוֹלאֵמֹוִריִדין

133ֵֵ.....................................ֵמערכותֵעצים
92ֵֵ..........................ֵמעשהֵבאגריפסֵהמלך

מעשהֵבכהןֵגדולֵשיצאֵבשלוםֵמןֵ
275ֵֵ.............................................ֵהקדש

מעשהֵבשניֵכהניםֵֶשָרצּוֵועלוֵבכבשֵ
105ֵֵ............................................ֵהמזבח

הֵַהְכָתב 149ֵ,339ֵֵ...............................ֵַמֲעש 
הֵַהְקֹטֶרתמֵַ 149ֵ,339ֵֵ............................ֲֵעש 

328ֵֵ................................ֵמעשהֵיוצאֵדופן
הֵֶלֶחםֵַהָפִנים 149ֵ,339ֵֵ......................ַמֲעש 

32ֵ,39ֵ,184ֵ,233ֵ,305ֵֵ...............ֵמעשרֵשני
51ֵֵ...........................ֵמפניֵמהֵחרבהֵשילה

138ֵֵ........ֵמצבוֵשלֵהאדםֵביןֵאםֵהואֵעני
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מצוהֵלאכולֵולשתותֵהרבהֵבעיוהכ'פֵ
302ֵֵ.........ֵכדיֵשיוכלֵלהתענותֵביוהכ'פ

99ֵ.ֵמצווהֵלהביאֵאשֵשנעשתהֵבידיֵאדם
מצווהֵלהקריבֵאתֵקרבנותֵהצבורֵ

240ֵֵ................ֵמכספיֵהתרומהֵהחדשה
133ֵֵ........................................מצווהֵלמרק

יֵיֹוםֵַהכיפוריםֵיהיוֵ יְֵשִעיר  מצווהֵשְשנ 
231ֵֵ..............................................ֵשווים

305ֵֵ...ֵמצוותֵאכילתֵמעשרֵשניֵבירושלים
248ֵֵ.........................ֵמצוותֵמסוגִֵמְשָפִטים
161ֵֵ..........................ֵמצוותֵספירתֵהעומר
248ֵ,258ֵֵ..................ֵמצוותֵשילוחֵהשעיר

זאזלֵנהגהֵגםֵמצוותֵשילוחֵהשעירֵלע
248ֵֵ..................ֵלפניֵהמקדשֵבירושלים

127ֵֵ........................מצורעֵשטבלֵיוםֵלפני
מצייניםֵעובדהֵאחרתֵהראויהֵלשבחֵ
ושאינהֵקשורהֵכללֵלשמירתֵהסוד

ֵ.......................................................ֵ151ֵ
41ֵ,60ֵ,103ֵ,107ֵ,276ֵ,278ֵֵ............ֵמצנפת

107ֵֵ..............................ֵמצנפתֵמכפרתֵעל
מקומוֵשלֵמזבחֵהזהבֵהיהֵבמרכזֵההיכל

ֵ.......................................................ֵ214ֵ
32ֵ.......................................ֵמקורֵהפרישה

ושלֵהכהןֵֵמקורֵהפרישהֵשלֵהכהןֵהגדול
32ֵ.................ֵהעושהֵאתֵהפרהֵאדומה

ַטע ַ֣יַחֵַמִַ֣יםֵַיְפִרִַ֑חְֵוָעָש֖הֵָקִצַ֣ירְֵכמֹו־ָנַֽ ר  275ֵֵמ 
301ֵֵ.................................ֵמרןֵעובדיהֵיוסף
60ֵ,282ֵ,283ֵ.......................ֵמשוחֵמלחמה

43ֵ.................................ֵזמןֵהטומאהמשךֵ
168ֵ,170ֵֵ............ֵמשמעֵמוציאֵמידֵמשמע

34ֵ..................................ֵמשמרותֵהכהנים
204ֵ,207ֵ,343ֵֵ.....................ִֵמֶשִנַטלֵָהָארֹון

80ֵ,150ֵ...........................ֵמשפחתֵאבטינס
149ֵֵ......................................ֵמשפחתֵגרמו

228ֵ,252ֵֵ..........................ֵמתחםֵהרֵהבית
מתחשביםֵגםֵבהקפתֵכדורֵהארץֵאתֵ

241ֵֵ............................................ֵהשמש
מתיֵעלֵהכהןֵהגדולֵלהוציאֵאתֵהכףֵ

272ֵֵ.........................................ֵוהמחתה
מתיֵעלֵהכהןֵהגדולֵלהקריבֵאתֵפרֵ

267ֵֵ.............................................ֵהעולה

215ֵֵ...................ֵמתןֵהדםֵעלֵמזבחֵהזהב
203ֵֵ................................ֵמתתיהֵחשמונאי

ֵנ

207ֵֵ............................................ֵנבוכדנצר
97ֵֵ.......................ֵנבלעיןֵבמקומןֵבדרךֵנס

54ֵ,55ֵ,57ֵ,108ֵ,371ֵֵ........................ֵנגעים
נדבֵואביהוא,ֵמתוֵמשוםֵשהורוֵהלכהֵ

201ֵֵ..............................ֵבפניֵמשהֵרבם
238ֵֵ................................ֵנדבהֵשלֵהציבור

103ֵֵ..................ֵֹנַהגֵתחרותֵריצתֵהכהנים
42ֵֵ......ֵעצמוֵטמאנוגעֵבמתֵטמאֵאיןֵמתֵ

238ֵֵ.ֵנותניםֵלהֵלרעותֵעדֵשיפולֵבהֵמום
220ֵֵ...........................................ֵַנַחלִֵקְדרֹון

115ֵֵ..ֵניסוךֵהמיםֵעלֵהמזבחֵבחגֵהסוכות
108ֵֵ..............................................ֵניסוךֵיין

32ֵ,39ֵ,40ֵ,239ֵ,240ֵ,241ֵ,251ֵֵ...........ֵניסן
ניצחוֵהעובדיםֵהאומניםֵאתֵ'המעסיק'

ֵ.......................................................ֵ150ֵ
,53ֵ,79ֵ,87ֵ,145ֵ,146ֵ,147ֵ,148ֵֵ......ֵניקנור
166ֵ,353ֵ

ניתןֵלקבועֵשמשקלֵהכפורתֵהיהֵטוןֵ
205ֵֵושלושֵמאותֵשלושיםֵוארבעהֵק'ג
נלמדֵשישֵלהקדיםֵולהתחילֵאתֵצוםֵ

יוםֵהכיפוריםֵמהתשעהֵבתשריֵבערב
ֵ.......................................................ֵ313ֵ
לה'ֵ-דֵשעבודותֵדםֵהפרֵודםֵהשעירנלמ

226ֵֵ....................................ֵמכפרותֵעל
נמדדֵונקבעֵבאופןֵודאיֵשכאשרֵכדורֵ

242ֵֵ..............................................ֵהארץ
242ֵֵ.ֵנמדדֵונקבעֵשאורךֵשנתֵהחמהֵהוא

52ֵֵ......................................ֵנמשלתםֵכארז
52ֵֵ.....................................ֵנמשלתםֵככסף

80ֵ,81ֵֵ...............................................ֵננסין
98ֵֵ......................ֵנסֵהארוןֵבמקדשֵשלמה

94ֵ,98ֵ,147ֵ,148ֵ,160ֵֵ.......................ֵנסים
44ֵ,45ֵ,114ֵ,129ֵ,136ֵ,352ֵֵ.............ֵנסכים
ֵנספחֵא

בֵשלֵשמותם-הלשכותֵבמקדשֵלפיֵא
ֵ..................................................ֵ352ֵ
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ֵנספחֵב
טבלתֵדורותֵהזוגותֵודורותֵתנאים

ֵ...................................................ֵ354ֵ
ֵנספחֵדֵחלקֵא

360ֵֵ.....................ֵהמתֵעצמוֵאינוֵטמא
ֵנספחֵדֵחלקֵב

ֵ–הטומאהֵהואֵכינויֵלמתֵ-אבות-אבי
363ֵֵ.....................ֵולאֵדרגתֵטומאה!

ֵנספחֵה
מענייניֵדפיהֵהראשוניםֵשלֵמסכתֵ

369ֵֵ..........................................ֵסוכה
351ֵֵ................ֵנספחים,ֵטבלאותֵוהוספות

308ֵֵ......ֵהעשויותֵמחומריםֵשוניםנעלייםֵ
109ֵֵ.......ֵנערכוֵארבעֵהגרלותֵבמשךֵהיום

ומגריליםֵֵ-נשארֵשעירֵמהזוגֵהראשוןֵ
238ֵֵ...............................ֵשובֵעלֵזוגֵשני

תֵ ַח.ֵמ  ִנְשַפְךֵַהָדם,ֵָימּותֵַהִמְשַּתל 
ְךֵַהָדם ַח,ִֵיָשפ  231ֵ,238ֵ,345ֵֵ.....ֵַהִמְשַּתל 
117ֵֵ..........................נתינתֵאשֵעלֵהמזבח

ֵס

126ֵֵ........................................סדיןֵשלֵבּוץ
טבילות,ֵקידושיֵידייםֵורגלייםֵסדרֵה

269ֵֵ..........................................ֵוהבגדים
133ֵ,134ֵֵ..............................ֵסדרֵהמערכה

134ֵֵ.......................ֵסדרֵהמערכהֵלפיֵאביי
סדרֵהקידושים,ֵהטבילות,ֵהבגדיםֵוסדרֵ

268ֵ,269ֵֵ.....ֵהעבודהֵהמובאיםֵבמשנה
69ֵ................ֵסדרֵואופןֵזריקתֵדםֵהתמיד
252ֵֵ...............ֵסדרֵודרגתֵקדושתֵהמחנות

ֵאסדרֵעבודתֵהכהןֵהגדולֵביוםֵהכיפורים
סדרֵעבודתֵיוםֵהכיפוריםֵמוגדרֵבתורהֵ

163ֵֵ...........................................ֵכ'חוקה'
סודֵאומנותםֵשלֵמשפחותֵגרמוֵ

151ֵֵ.............ֵואבטינסֵהיהֵלשםֵשמיים
247ֵֵ..................................................ֵסוכות

124ֵֵ...........................ֵסיבותֵאסטרונומיות
117ֵֵ............................ֵסידורֵעציֵהמערכה

117ֵֵ........................ֵסידורֵשניֵגזריֵהעצים
307ֵ,308ֵֵ............................................ִֵסיָכה

308ִֵֵסיָכהֵלאֵנאסרהֵאםֵהיאֵצורךֵרפואי
עזרֵבןֵסיפורוֵהמדהיםֵשלֵרביֵאלי

245ֵֵ.........................................ֵהורקנוס
317ֵֵ....ֵסיפוריֵאמוראיםֵשאחזוםֵבולמוס

281ֵ,316ֵ,350ֵֵ......................................ֵַסם
יֵשנהֵשביעיתֵקדושיםֵבקדושתֵ ְסִפיח 

95ֵ,161ֵֵ....................................ֵשביעית
161ֵֵ.....................................ֵספירתֵהעומר
316ֵֵ...................................ֵספקֵאצלֵחולה

48ֵֵ..........................ֵספקֵבשלישיֵובשביעי
29ֵ,37ֵ,44ֵֵ..................................ֵספקֵנידה

קְֵנָפשֹות 316ֵ,350ֵֵ................................ְֵספ 
קְֵנָפשֹותֵדֹוֶחהֵֶאתֵַהַשבֵָ 316ֵֵ............ֵת.ְספ 

316ֵֵ..............................ֵספקֵנפשותֵלהקל
318ֵ,320ֵֵ.........................ֵספקֵפיקוחֵנפש

258ֵכא,ֵכד,ֵֵ............................ֵספרֵהעזרה
258ֵֵ.................................ֵספרֵשכתבֵמשה

164ֵֵ..................................................ִֵסְפָרא
י 164ֵ,360ֵֵ...........................................ִֵסְפר 

164ֵֵ........................סתםִֵסְפָראֵרביֵיהודה

ֵע

עבדֵכנעניֵנטבל,ֵנימול,ֵחייבֵבמצוותֵ
303ֵֵ.............................................ֵכאשה

עבודהֵהנעשיתֵבעזרה,ֵכחלקֵמקדיםֵ
225ֵֵ....להמשךֵהעבודהֵבקדשֵהקדשים

30ֵ,92ֵ,131ֵ,271ֵ,273ֵֵ...........עבודותֵהיום
29ֵֵ............................ֵעבודותֵיוםֵהכפורים
187ֵֵ........................עבודותֵקשותֵבמקדש

109ֵֵ......................................ֵעבודתֵהרמה
,29ֵ,40ֵ,58ֵ,59ֵג,ֵכ,ֵ.ֵעבודתֵיוםֵהכיפורים

60ֵ,64ֵ,83ֵ,92ֵ,103ֵ,130ֵ,140ֵ,144ֵ,
163ֵ,174ֵ,185ֵ,187ֵ,188ֵ,215ֵ,217ֵ,
220ֵ,224ֵ,225ֵ,226ֵ,228ֵ,257ֵ,259ֵ,
266ֵ,267ֵ,268ֵ,269ֵ,270ֵ,273ֵ,282ֵ,
289ֵ,292ֵ,293ֵ,295ֵ,297ֵ,333ֵ

109ֵֵ......................................ֵעבודתֵנתינה
154ֵֵ..........ֵעבירהֵמטמטמתֵליבוֵשלֵאדם

322ֵֵ...............................ֵעברֵעלֵעשהֵושב
ִריָחה 314ֵ,349ֵֵ............................ֵֻעָבָרהֵֶשה 
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עדֵחורבןֵביתֵשניֵנשחטוֵתשעֵפרותֵ
31ֵ.............................................ֵאדומות

בֵדבריםֵומביאֵעלינו? עדֵמתיֵאתהְֵמַגב 
ֵ.......................................................ֵ304ֵ

209ֵֵ.ֵקעדֵעצםֵהיוםֵבוֵקוראיםֵאתֵהפסו
70ֵ,96ֵ,108ֵֵ.............................ֵעולתֵהעוף
301ֵ,302ֵֵ.................................ֵעונשֵהכרת

303ֵֵ.................................ֵעונשוֵשלֵהנחש
עושיםֵבשבתֵאתֵכלֵהפעולותֵהנצרכותֵ

318ֵֵ....................................ֵלהצלתֵנפש
244ֵ,248ֵ,258ֵֵ..................................ֵעזאזל
41ֵ,52ֵ,53ֵ,93ֵ,191ֵ,273ֵֵ...................ֵעזרא

ל 91ֵ,92ֵ,103ֵ,334ֵֵ.....ֲֵעָזָרהְֵמל ָאהִֵמִיְשָרא 
,75ֵ,76ֵ,78ֵ,79ֵ,207ֵ,266ֵֵ.....ֵעזרתֵהנשים

352ֵ,353ֵ
301ֵֵ...........................................ֵעינויֵגופני

עיקרֵמצותֵהוידויֵהיאֵבערבֵיוםֵ
328ֵֵ........................................ֵהכיפורים

עלֵהכהןֵהגדולֵלשיםֵאתֵהקטורתֵעלֵ
הגחליםֵלאחרֵהכניסהֵלקדשֵ

201ֵֵ..........................................הקדשים
עלֵהמועלֵלהוסיףֵחמישיתֵעלֵסכוםֵקרןֵ

220ֵ,221ֵֵ.......ֵהמעילהֵוגםֵלהביאֵקרבן
ֵאֵ................................................ֵעלֵהספר

319ֵֵ......ֵעלֵַהַּתָנִאיםֵועלֵהפסוקיםֵבתורה
ֵגֵ...........ֵפןֵהלימודֵבועלֵמבנהֵהספרֵואו

52ֵֵעלֵפתחיֵכלֵהלשכותֵלאֵהייתהֵמזוזה
320ֵֵ......ֵעלֵראייתוֵזוֵהמשילוֵאתֵשמואל

317ֵֵ............................ֵעצותֵלרפאֵבולמוס
280ֵֵ..........................................ֵעציֵשיטים

240ֵֵ............ֵעקרונותֵבענייניֵהלוחֵהעברי
206ֵֵ............ֵערבובֵדםֵהפרֵעםֵדםֵהשעיר
150ֵֵ..........ֵעשבֵשאםֵנתנוהוֵעםֵהקטורת

עשרֵסוכותֵהוקמוֵלפניֵיוםֵהכיפוריםֵ
247ֵֵ.......................ֵזאזלביןֵירושליםֵלע

עשרֵפעמיםֵמזכירֵהכהןֵהגדולֵביוםֵ
162ֵֵ..........הכיפוריםֵאתֵהשםֵהמפורש

עשרהֵנסיםֵנעשוֵבמקדשֵושנייםֵ
94ֵ.........................................ֵבירושלים

262ֵֵ...................................ֵעשרתֵהשבטים

ֵפ

49ֵֵ....................................................ֵפורסי
54ֵֵ..........................................ֵפחדֵשמואל

34ֵ,112ֵ,114ֵ,115ֵֵ................................פיס
320ֵֵ..........................................ֵפלפלֵחריף

30ֵֵ.....................................................ְֵפסּול
פסוקיםֵמהתורהֵשעניינםֵעינויֵהנפשֵ

304ֵֵ...............................ֵביוםֵהכיפורים
186ֵֵ.............................ֵחייםֵפעולתֵהצלת
278ֵֵ....................................ֵפעמוניֵהמעיל

פרֵאוֵשעירֵשהופרשוֵלהקרבהֵביוםֵ
240ֵ,243ֵֵ................................ֵהכיפורים
140ֵ,187ֵ,188ֵ,193ֵ,283ֵ,289ֵֵ.ֵפרֵהחטאת

270ֵֵ......................ֵפרֵהעולהֵשלֵהמוספין
189ֵ,190ֵֵ.............................ֵפרֵהעלםֵדבר

פרֵאיננוֵ'פר'-פרֵשחוטֵאיננוֵ'פר'ֵודם
ֵ.......................................................ֵ187ֵ

פרֵנקראֵ-פרֵשחוטֵנקראֵ'פר'ֵוגםֵדם
187ֵֵ.................................................ֵ'פר'

,31ֵ,33ֵ,35ֵ,47ֵ,49ֵ,65ֵ,66ֵ,78ֵפרהֵאדומה
88ֵ,163ֵ,167ֵ,169ֵ,170ֵ,246ֵ,250ֵ

47ֵֵ...........ֵפרהֵאדומהֵאינהֵדוחהֵטומאה
29ֵ,33ֵ,42ֵ,49ֵ,53ֵ,86ֵ,87ֵ,353ֵֵ...ֵפרהדרין

251ֵֵ.....................ציבור-של-דבר-העלם-פר
140ֵ,168ֵֵ....................ֵפרוֵשלֵהכהןֵהגדול

194ֵ,195ֵ,217ֵ,277ֵ,278ֵֵ.................ֵפרוכת
יְֵכֻהָנהֵַמִכיןְֵלָפָניוְֵבאֵֶ ָדהִפְרח  ,90ֵֵ..ְֵצַבעְֵצר 

334ֵ
251ֵֵ......................................ֵמשיח-כהן-פר

40ֵֵ.......................ֵפרשתֵצוואתֵהמילואים
32ֵ,361ֵֵ.................................ֵפרשתֵשמיני
31ֵֵ...........................................ֵפרתֵחטאת

32ֵֵ...................................ֵפתחֵאוהלֵמועד

ֵצ

ֵצאוֵואמרוֵלוֵלעקיבא
304ֵֵ.................................ֵעקיבאֵטעית!

173ֵֵ................................ֵהמחתהֵצבעְֵזַהב
124ֵֵ.................ֵצדיקיםֵשמרביםֵבתפילות
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301ֵֵ......................................................ֵצוק
41ֵ,45ֵ,46ֵ,60ֵ,107ֵ,276ֵ,278ֵֵ.............ֵציץ

107ֵֵ.......................................ציץֵמכפרֵעל
185ֵֵ.....................................ֵצמחֵהַשֲחַלִים

ֵק

171ֵ,225ֵֵקב
111ֵֵ...........ֵקבלתֵהדםֵלאֵהוזכרהֵבמשנה

253ֵֵ..ֵקבלתֵההודעהֵשהשעירֵהגיעֵליעדו
168ֵ,191ֵ,192ֵֵ.......................ֵקדושתֵדמים
192ֵֵ........................................ֵקדושתֵהגוף
29ֵ,42ֵֵ..................................ֵקדושתֵעזרה
192ֵֵ.......................................ֵקדושתֵקרבן
90ֵ,135ֵ..............................ֵקדושתֵתפילין
,52ֵ,81ֵ,96ֵ,98ֵ,99ֵ,132ֵֵ.....ֵקדשֵהקדשים

148ֵ,153ֵ,187ֵ,188ֵ,193ֵ,194,ֵ196ֵ,
197ֵ,198ֵ,200ֵ,201ֵ,203ֵ,204ֵ,208ֵ,
209ֵ,216ֵ,217ֵ,228ֵ,233ֵ,252ֵ,273ֵ,290ֵ

קדשיםֵראוייםֵוכשרים,ֵשנפסלהֵ
237ֵֵ..........................................כשרותם

קובעיםֵאתֵההלכהֵכדעתֵהרביםֵלפיֵ
ֵהכלל

141ֵֵ..............ֵ'יחידֵורביםֵהלכהֵכרבים'
174ֵ,182ֵ,289ֵ,292ֵ,293ֵ,319ֵֵ..........ֵקידוש

292ֵֵ......................................ֵקידושֵחמישי
293ֵֵ.......................................ֵקידושֵעשירי

289ֵֵ......................................ֵראשוןקידושֵ
292ֵֵ........................................קידושֵרביעי
293ֵֵ.......................................ֵקידושֵשביעי
289ֵֵ......................................ֵקידושֵשלישי
293ֵֵ.......................................ֵקידושֵשמיני
289ֵֵ...........................................ֵקידושֵשני
293ֵֵ.........................................ֵקידושֵששי

293ֵֵ......................................ֵקידושֵתשיעי
237ֵ,240ֵֵ..................................ֵקיץֵהמזבח

171ֵ,174ֵֵ...........................................ִֵקיתֹון
45ֵ............................................ֵמנחה-ֹקֶמץ
50ֵ,136ֵ,164ֵֵקן

,30ֵ,34ֵ,35ֵ,38ֵ,39ֵ,40ֵ,44ֵ,47ֵכה,ֵֵ...ֵקרבן
58ֵ,59ֵ,64ֵ,69ֵ,70ֵ,76ֵ,78ֵ,92ֵ,108ֵ,

111ֵ,113ֵ,114ֵ,115ֵ,116ֵ,117ֵ,118ֵ,
121ֵ,125ֵ,129ֵ,132ֵ,134ֵ,136ֵ,140ֵ,
141ֵ,145ֵ,161ֵ,164ֵ,165ֵ,166ֵ,168ֵ,
182ֵ,187ֵ,189ֵ,190ֵ,191ֵ,192ֵ,220ֵ,
221ֵ,226ֵ,233ֵ,234ֵ,235ֵ,236ֵ,237ֵ,
238ֵ,240ֵ,243ֵ,251ֵ,267ֵ,269ֵ,283ֵ,
293ֵ,296ֵ,304ֵ,309ֵ,314ֵ,319ֵ,320ֵ,
321ֵ,352ֵ,353ֵ

הואֵקרבןֵעולהֵהבאֵכקרבןֵֵקרבןֵהתמיד
113ֵֵ..............................................ֵציבור

45ֵ,129ֵ,136ֵֵ....................ֵקרבןֵמןֵהצומח
220ֵֵ........................................ֵקרבןֵמעילה

קרבןֵפסחֵשנשחטֵבמקדשֵשלאֵבפסח
ֵ.......................................................ֵ235ֵ

44ֵ,47ֵ,92ֵ,168ֵ,189ֵ,190ֵ,319ֵקרבןֵציבור
34ֵ,44ֵֵ...................................ֵקרבןֵשלמים
34ֵ,91ֵֵ....................................קרבנותֵהחג

39ֵֵ..........ֵקרבנותֵהיוםֵהשמיניֵלמילואים
קרבנותֵהצבורֵמכספיֵהתרומהֵהחדשה

ֵ.......................................................ֵ240ֵ
קרבנותֵשאינםֵכשריםֵלמטרתֵהקרבתםֵ

234ֵֵ.........................ֵעדֵשייעשהֵמעשה
קרבנותֵשרקֵבנקודתֵזמןֵמסויימתֵיהיוֵ

234ֵֵ............................................ֵכשרים
91ֵ,92ֵ,334ֵֵ...........................ְֵקִריַאתֵַהֶגֶבר

251ֵ,259ֵֵ...........................ֵקריאתֵהפרשה
89ֵ,125ֵ,146ֵֵ..........................קריאתֵשמע

209ֵֵ.........ֵקשרֵהאהבהֵשביןֵאישֵלאשתו
165ֵ,340ֵֵ.................ֵָקַשרֵָלשֹוןֵֶשלְֵזהֹוִרית

ֵר

,50ֵ,161ֵ,225ֵ,259ֵ,357ֵכ,ֵֵ......ֵראשֵהשנה
358ֵ,359ֵ

,34ֵ,35ֵ,41ֵ,43ֵ,44ֵ,45ֵ,46ֵ,50ֵא,ֵכ,ֵֵרב
54ֵ,59ֵ,65ֵ,68ֵ,69ֵ,84ֵ,86ֵ,87ֵ,89ֵ,92ֵ,
93ֵ,94ֵ,95ֵ,97ֵ,104ֵ,108ֵ,123ֵ,125ֵ,
130ֵ,135ֵ,138ֵ,143ֵ,145ֵ,150ֵ,153ֵ,
166ֵ,168ֵ,169ֵ,173ֵ,174ֵ,183ֵ,184ֵ,
185ֵ,187ֵ,188ֵ,189ֵ,198ֵ,200ֵ,202ֵ,
203ֵ,204ֵ,206ֵ,208ֵ,231ֵ,232ֵ,233ֵ,
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234ֵ,235ֵ,237ֵ,238ֵ,248ֵ,266ֵ,273ֵ,
285ֵ,302ֵ,303ֵ,304ֵ,305ֵ,306ֵ,307ֵ,
308ֵ,309ֵ,316ֵ,317ֵ,323ֵ,325ֵ,326ֵ,
327ֵ,328ֵ,329ֵ,330ֵ,356ֵ,360ֵ,364,ֵ
365ֵ,370ֵ,373ֵ,374ֵ
34ֵ,174ֵ,188ֵ,306ֵ..........................ֵרבֵאשי
202ֵ,309ֵֵ........................................רבֵזביד
,44ֵ,47ֵ,89ֵ,118ֵ,125ֵ,134ֵ,135ֵ,176ֵֵ.ֵרבא

188ֵ,280ֵ,281ֵ,302ֵ,303ֵ,315ֵ,328ֵ,
370ֵ,372ֵ

52ֵ,201ֵ.............................ֵרבהֵברֵברֵחנה
,72ֵ,73ֵ,201ֵ,207ֵ,210ֵ,245ֵֵ....רביֵאליעזר

246ֵ,270ֵ,293ֵ,354ֵ,355ֵ,356ֵ
72ֵ,73ֵ,354ֵ,355ֵֵ......ֵרביֵאליעזרֵבןֵיעקב
50ֵ,139ֵ....................ֵרביֵאלעזרֵבןֵחרסום

רביֵאלעזרֵהיהֵנעמד,ֵמכופףֵאתֵעצמוֵ
202ֵֵ...ֵעדֵשרביֵיוחנןֵהיהֵנעלםֵמעיניו

274ֵֵ...........................................ֵרביֵברכיה
99ֵ........................................ֵרביֵדודֵקמחי

279ֵֵ.............................ֵרביֵחמאֵברֵחנינא
,47ֵ,48ֵ,108ֵ,185ֵ,186ֵ,187ֵֵ......ֵרביֵחנינא

203ֵ,205ֵ,213ֵ,226ֵ,279ֵ,281ֵ,315ֵ,
328ֵ,354ֵ,355ֵ,373ֵ

304ֵ,354ֵֵ....................................ֵרביֵטרפון
35ֵ,94ֵ,239ֵ,356ֵֵ......................ֵרביֵיאשיה

52ֵ,164ֵ,356ֵ..................ֵרביֵיהודהֵהנשיא
,35ֵ,36ֵ,88ֵ,108ֵ,185ֵֵ....ֵרביֵיהושעֵבןֵלוי

186ֵ,281ֵ
50ֵ,281ֵ,324ֵ,356ֵ.......................ֵרביֵיונתן
70ֵ,239ֵ,281ֵ,323ֵ........................ֵרביֵינאי

,33ֵ,108ֵ,123ֵ,154ֵ,182ֵ,208ֵֵ.רביֵישמעאל
218ֵ,248ֵ,304ֵ,318ֵ,330ֵ,354ֵ,356ֵ
,46ֵ,47ֵ,48ֵ,60ֵ,141ֵ,164ֵ,175ֵֵ...ֵמאיררביֵ

176ֵ,195ֵ,205ֵ,211ֵ,325ֵ,356ֵ,374ֵ
123ֵ,161ֵ,356ֵֵ...............ֵרביֵפנחסֵבןֵיאיר

92ֵ,94ֵ,153ֵֵ...............................ֵרביֵשילא
,50ֵ,279ֵ,280ֵ,281ֵֵ...רביֵשמואלֵברֵנחמני

324ֵ
68ֵ,70ֵֵ.................ֵרביֵשמעוןֵאישֵהמצפה

319ֵֵ.................ֵרביֵשמעוןֵבןֵמנסיאֵנסמך
167ֵֵ......................................ֵרביאֵברֵקיסי

188ֵ,196ֵ,197ֵֵ..................................ֵרבינא
34ֵ,35ֵ,54ֵ,88ֵ,111ֵ,113ֵ,116ֵֵ..............ֵרגל

34ֵֵ....................................................ֵרגלים
רובֵהכהניםֵהגדוליםֵבביתֵשניֵהיוֵ

49ֵֵ..............................................ֵרשעים
129ֵ,132ֵ,133ֵֵ..................ֵרובֵשניֵסימנים

51ֵ,99ֵ,284ֵֵ..............................ֵרוחֵהקדש
38ֵֵ..........................................ֵריבויֵבגדים
45ֵֵ..............................................ֵריצויֵציץ
,37ֵ,52ֵ,134ֵ,135ֵ,187ֵ,209ֵֵ......ֵרישֵלקיש

216ֵ,266ֵ,305ֵ,324ֵ
רקֵכאשרֵהשעירֵהמיועדֵלהשתלחֵ

239ֵֵ.......ֵההזאותֵמכפרותֵ-לעזאזלֵחיֵ
רקֵכלֵאחדֵמחמשתֵהעינוייםֵששנינוֵ

במשנהֵנקראֵ'עינוי'ֵולאֵשוםֵפעולהֵ
302ֵֵ.............................................ֵאחרת

185ֵֵ....................................................ֵָרָשד

ֵש

104ֵֵ.........................................ֵשאולֵהמלך
301ֵֵ.......................ֵשאיןֵליזוםֵעינויֵגופני

246ֵֵ..ֵשאלותֵשלאֵענהֵעליהןֵרביֵאליעזר
47ֵ,68ֵ,136ֵֵ......................................ֵשבות

218ֵֵ................ֵשבעֵההזאותֵעלֵגגֵהמזבח
33ֵ,39ֵ,251ֵֵ..............ֵשבעתֵימיֵהמילואים
270ֵ,271ֵֵ....................ֵשבעתֵכבשיֵהמוסף

114ֵ,115ֵֵ............ֵשבתֵשבתוךֵחגֵהסוכות
322ֵֵ.............................ֵשובוֵבניםֵשובבים

,109ֵ,111ֵ,117ֵ,121ֵ,129ֵ,132ֵ,133ֵשחיטה
140ֵ,167ֵ,169ֵ,170ֵ,183ֵ,184ֵ,187ֵ,
233ֵ,234ֵ,236ֵ

206ֵֵ........ֵשחיטתֵהשעירֵשעלהֵגורלוֵלה'
289ֵֵ......................ֵטתֵפרֵהכהןֵהגדולשחי

289ֵֵ.......................ֵשחיטתֵתמידֵשלֵשחר
213ֵ,219ֵ,220ֵ,291ֵ,295ֵֵ..........ֵשייריֵהדם

123ֵֵ............ֵשילהיֵדקייטאֵקשיאֵמקייטא
שילובֵשלֵשתיֵשיטותֵהחישובֵהירחיתֵ

241ֵֵ.......................................ֵוהשמשית
248ֵ,258ֵ,292ֵיט,ֵֵ..ֵשילוחֵהשעירֵלעזאזל
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שימושֵבזכוכיתֵמגדלתֵלבדיקתֵירקות
ֵ.......................................................ֵ125ֵ

שימושֵבכללֵ'איןֵמקראֵיוצאֵמידיֵ
274ֵֵ...........................................ֵפשוטו',

67ֵ,68ֵֵ...................................ֵשיעורֵהזאה
309ֵֵ.............ֵשיעורֵהחיובֵבאיסוריֵאכילה

310ֵֵ.........................ֵשיעורֵטומאתֵאוכלין
,37ֵ,52ֵ,55ֵ,99ֵ,202ֵ,212ֵ,228ֵ,252ֵֵשכינה
284ֵ

שכלֵהמעבירֵעלֵמידותיוֵמעביריםֵלוֵעלֵ
328ֵֵ........................................ֵכלֵפשעיו

ָכר 305ֵֵ.....................................................ֵש 
302ֵֵ.........................ֵשלאֵיסבולֵמהתענית

54ֵ.....................ֵנןֵניזוקיןשלוחיֵמצווהֵאי
248ֵֵ..ֵשלושֵדרשותֵלפירושֵהמילהֵעזאזל

52ֵ,99ֵֵ........ֵשלושהֵמחנותֵהיוֵבירושלים
שלושהֵמקריםֵמיוחדיםֵבדםֵהקרבנות

ֵ.......................................................ֵ223ֵ
ַשְלַותֵהרשעיםֵהיאֵזמןֵלהרהוריֵעברה

ֵ.......................................................ֵ327ֵ
שלחוֵלהםֵחכמיםֵולאֵבאו,ֵכפלוֵלהםֵ

151ֵֵ......................................ֵשכרןֵובאו
34ֵ...........................................חגיגה-שלמי

166ֵֵ..........................ֵשלשֵלשונותֵשמעתי
252ֵֵ........................................ֵשלשֵמחנות

34ֵ,91ֵֵ....................................ֵֹלַ֣שְֵרָגִלִ֔יםשֵָ
99ֵ,142ֵ,281ֵ..........................שםֵהמפורש

227ֵ,275ֵ,354ֵ,355ֵ,370ֵ,371ֵֵ...........ֵשמאי
,50ֵ,51ֵ,54ֵ,58ֵ,93ֵ,98ֵ,104ֵ,121ֵֵ..ֵשמואל
143ֵ,147ֵ,153ֵ,167ֵ,168ֵ,169ֵ,204ֵ,
234ֵ,237ֵ,248ֵ,270ֵ,279ֵ,280ֵ,281ֵ,
284ֵ,307ֵ,319ֵ,320ֵ,324ֵ,329ֵ,355ֵ,
364ֵ,370ֵ

41ֵ,58ֵ,60ֵ,127ֵ,128ֵ,276ֵֵ...ֵשמונהֵבגדים
80ֵ...........................ֵשמונהֵשולחנותֵשיש

34ֵ,35ֵ,259ֵֵ...........................ֵשמיניֵעצרת
,49ֵ,160ֵ,161ֵ,162ֵ,176ֵֵ.......ֵשמעוןֵהצדיק

203ֵ,261ֵ
ִרים 275ֵֵ.................ֵשמעיהֵואבטליוןֵהיוֵג 

51ֵ...........................................ֵשנאתֵחינם
241ֵֵ..........................................ֵשנהֵירחית

241ֵֵ......................................ֵשנהֵמעוברת
יִליםֵהםֵקרבנותֵעולה 267ֵֵ...........ֵשניֵָהא 
יֵה'ציפורים' 231ֵֵ.........ֵשניֵה'כבשים'ֵּוְשּת 

211ֵֵ.............................................ֵשניֵַכִנים
313ֵֵ........ֵשניֵסוגיֵחינוךֵ)'תריֵחנוכיֵהוו'(

59ֵ,233ֵ,296ֵֵ............................ְֵשַנִָּ֥יםֵַליֹ֖ום
שניתןֵללמודֵגזירהֵשווהֵגםֵמשתיֵ

33ֵֵ..................ֵמיליםֵהשונותֵבכתיבתן
241ֵ,242ֵֵ.................................ֵשנתֵהחמה
240ֵ,241ֵ,242ֵֵ............................ֵשנתֵחמה
60ֵ,249ֵ,260ֵ,261ֵֵ...........................ֵשעטנז
60ֵ,163ֵ,261ֵֵ...................................ֵַשַעְטנ ז

270ֵֵ................ֵשעירֵהחטאתֵשלֵהמוספין
40ֵֵ................................ֵעירֵראשֵהחודשש

80ֵֵ.......................................ֵשערֵהבכורות
251ֵֵ...........................................ֵשפךֵַהֶדֶשן
,121ֵ,149ֵ,151ֵ,207ֵ,221ֵ,239ֵ,246ֵֵשקלים
357ֵ,358ֵ,359ֵ

240ֵֵ......................ֵשקליםֵשנותרוֵבלשכה
שריפתֵהפרֵוהשעירֵוקריאתֵפרשיותֵ

266ֵֵ.................................ֵיוםֵהכיפורים
30ֵ,32ֵ,47ֵֵ..............ֵשריפתֵהפרהֵהאדומה

98ֵֵ......................................................ֵָשָרף
32ֵֵ...........................ֵשרץֵלאֵמטמאֵבחייו

ש 278ֵֵ......................................................ֵש 
95ֵ,149ֵ,240ֵֵ............................ֵשתיֵהלחם

70ֵֵ........................ֵשתיֵמתנותֵשהןֵארבע
,194ֵ,195ֵ,196ֵ,197ֵ,200ֵֵ.......ֵשתיֵפרוכות

216ֵ,217ֵ
יֵדרור יִֵצפֹור  232ֵֵ.................................ְֵשּת 

305ֵ,306ֵֵ.......ֵשתייהֵנכללֵבאיסורֵאכילה

ֵת

252ֵֵ.......................................ֵתוךֵהקלעים
307ֵֵ.........ֵתיאורֵפעולותֵמלאכים,ֵשעיקר

149ֵֵ..............................תיקוןֵ'אמתֵהמים'
317ֵֵ..........................ֵתכונתֵאדםֵלפיֵשמו

45ֵ,106ֵ,276ֵ,278ֵֵ............................ֵתכלת
201ֵ,274ֵֵ....................ֵתלמידֵהנפטרֵמרבו

190ֵ,191ֵ,235ֵ,357ֵ,358ֵ,359ֵא,ֵֵ...ֵתמורה
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308ֵֵ..................................................ְֵּתָמָרה
202ֵ,290ֵֵ...............................ֵתפילהֵקצרה

ָּתַפְסָּתֵמּוָעטֵֵ-ָּתַפְסָּתְֵמֻרֶבהֵֹלאֵָּתַפְסָּתֵ
310ֵֵ.............................................ֵָּתַפְסּתֵָ

241ֵֵ.....................................ֵתקופותֵהשנה
241ֵֵ.....................................ֵתקופתֵהאביב

275ֵֵ.......................ֵתקופתֵהכנסתֵהגדולה
275ֵֵ..................................ֵתקופתֵהתנאים

191ֵ,211ֵ,212ֵֵ...............ֵתרומותֵומעשרות
145ֵֵ..................................ֵתרומתֵבןֵגמלא
145ֵֵ...................................ֵתרומתֵבןֵקטין
,91ֵ,92ֵ,97ֵ,103ֵ,106ֵ,109ֵֵ...ֵתרומתֵהדשן

117ֵ,118ֵ,134ֵ,222ֵ,227ֵ,252ֵ
146ֵֵ...........................ֵתרומתֵהלניֵהמלכה
146ֵֵ............................ֵתרומתֵמונבזֵהמלך

146ֵֵ.....................................ֵתרומתֵניקנור
תרשיםֵדעתֵחכמיםֵורביֵיוסיֵעלֵמספרֵ

הפרוכותֵביןֵההיכלֵלביןֵקדשֵ
194ֵֵ..........................................הקדשים
,29ֵ....ֵשלֵביתֵהמקדשֵהשניֵתרשיםֵכללי

77ֵ,126ֵ,294ֵ
תרשיםֵכלליֵשלֵביתֵהמקדשֵהשניֵלפיֵ

77ֵ..................................................ֵרש'י
תרשיםֵכלליֵשלֵגבולותֵהחלוקהֵ

56ֵ...............ֵבמקדשֵביןֵיהודהֵלבנימין
תרשיםֵכלליֵשלֵהאולם,ֵההיכלֵוקודשֵ

135ֵֵ........................................ֵהקודשים

,55ֵ,103ֵֵ.ֵתרשיםֵכלליֵשלֵהמזבחֵהחיצון
219ֵ

תרשיםֵכלליֵשלֵהמזבחֵהחיצוןֵבמבטֵ
219ֵֵ.........................................ֵמלמעלה

215ֵֵ........ֵהקטורת-תרשיםֵכלליֵשלֵמזבח
תרשיםֵכלליֵשלֵעזרתֵהנשיםֵוהלשכותֵ

75ֵֵ.................................................ֵשבה
82ֵֵ.............................ֵתרשיםֵמידותֵהבית
מעזרתֵישראלֵעדֵֵ-תרשיםֵמידותֵהביתֵ
82ֵֵ..........................ֵאחוריֵביתֵהכפורת

תרשיםֵמיקומןֵשלֵהלשכותֵבביתֵ
74ֵֵ...................ֵהמוקדֵלמסקנתֵהגמרא

תרשיםֵמיקומןֵשלֵהלשכותֵעלֵפיֵ
73ֵֵ..............................ֵהמשנהֵב'מידות'

מןֵשלֵהלשכותֵעלֵפיֵתרשיםֵמיקו
73ֵֵ...............................ֵהמשנהֵב'תמיד'

תרשיםֵמסלולֵהילוכוֵשלֵהכהןֵהגדולֵ
71ֵֵ.................................ֵוסדרֵמתןֵהדם

תרשיםֵסדרֵמתןֵהדםֵלפיֵדעתֵרביֵיוסיֵ
217ֵֵ............................................ֵהגלילי

תרשיםֵסדרֵמתןֵהדםֵלפיֵדעתֵרביֵ
216ֵֵ............................................ֵעקיבא

תרשיםֵשלושֵהדעותֵמהוֵמסלולֵהילוכוֵ
195ֵֵ..............................ֵשלֵהכהןֵהגדול
54ֵֵ..............................ֵתשובתֵה'ֵלשמואל
149ֵֵ.ֵליםֵובעליֵאומנותתשלוםֵשכרֵלפוע

ֵ
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