
 

 

 

 

 

  ימי הפרישהעבודת כהן גדול בשבעת 

 )של שני התמידים, כדי שיהא רגיל ומזומן בעבודת יום הכיפורים(כל שבעת הימים הוא זורק את הדם : משנה)י"ד א'( 

 , ומקריב את הראש ואת הרגל. (1שכבו אפר הפתילותמן  ן)מדשרת ומיטיב את הנרות ומקטיר את הקטו

, שכהן גדול ידו(על משמר יכול לעכב ה)ואין , אם רצה להקריב, מקריב )של השנה(ושאר כל הימים :( משנה)המשך 
)מנה יפה בראש  ()בחלוקת אכילת קדשיםונוטל חלק  (כל חלק שיבחר להקריבלהקטיר והוא  )ראשמקריב חלק בראש 

 . שיבחר לו(

 שיטות הראשונים

יר ֶאת " הרמב"םכתב : עבודת כהן גדול כל שבעת הימים ם, ּוַמְקטִׁ ֲעבֹודֹות: זֹוֵרק ֶאת ַהּדָּ ין אֹותֹו ּבָּ ילִׁ ים ַמְרּגִׁ מִׁ ְבַעת ַהּיָּ ִׁ ל ש  ּכָּ

יר ֵאְבֵרי ּתָּ  רֹות, ּוַמְקטִׁ יב ֶאת ַהּנֵ טֶֹרת, ּוֵמטִׁ ים.ַהּקְ ּפּורִׁ יֹום ַהּכִׁ ה ּבְ ֲעבֹודָּ יל ּבָּ גִׁ ְהֶיה רָּ ּיִׁ ֶ ֵדי ש  ַח, ּכְ ְזּבֵ יד ַעל ַהּמִׁ   2"מִׁ

טֶֹרת " ,הרמב"םכתב : עבודת כהן גדול בשאר כל הימים יר ַהּקְ ְרֶצה ְלַהְקטִׁ ּיִׁ ֶ ל יֹום ש  כָּ י  -ּבְ ֵ ְדש  קָּ רֹאש  ּבְ יר. ְונֹוֵטל ֵחֶלק ּבָּ ַמְקטִׁ
ְרֶצה, אֹוֵמר 'זֹאת ַהַחּטָּ  ּיִׁ ֶ ש  יַצד? ּכְ ם. ּכֵ ּלָּ ש  ּכֻּ ְקּדָּ ְרֶצה ַהּמִׁ ּיִׁ ֶ ל ֵעת ש  א ּכָּ ס, ֶאּלָּ ַפיִׁ י'. ְוֵאינֹו עֹוֵבד ּבְ ּלִׁ ֶ ם ש  ָּ ש  אָּ י' ְו'ֶזה הָּ ּלִׁ ֶ את ש 

ים. ר ַהּכֲֹהנִׁ אָּ ְ ש  בּול ּכִׁ י ַהּגְ ֵ ְדש  קָּ ְרֶצה. ַוֲהֵרי הּוא ּבְ ּיִׁ ֶ ּ ל ַמה ש  יב ּכָּ יב ַמְקרִׁ  3"ְלַהְקרִׁ

 הזאת מי חטאת

 מאן תנא?  ומברר(אף שהזו עליו כל שבעה, עובד עבודה.  שנינו במשנה שכהן גדול,))י"ד א'( 

הא אמר טהור שנפלה עליו הזאה, טימאתו. היכי עביד  ,רבי עקיבא. דאי רבי עקיבאאמר רב חסדא: דלא כ
 ?!)כל שבעה, הרי מזים עליו(עבודה 

הֹר"( 1) :דתניא ה ַהּטָּ ּזָּ ֵמא ְוהִׁ ְ  ַעל ַהּטָּ ּ י ּוַבּיֹום ַהש  ִׁ יש  לִׁ ְ ּ ּיֹום ַהש  י()ּבַ יעִׁ על הטמא, טהור. ועל הטהור, טמא.  )אם היזה(, "בִׁ
אמורין אלא בדברים  )ענייני ההזאה(וחכמים אומרים: אין הדברים הללו  (2). )ולומד כן מפסוקים( רבי עקיבאדברי 

 4.המקבלים טומאה

ְשֶנה ארו מי חטאת()אם נשנתכוון להזות על הבהמה והזה על האדם, אם יש באזוב  :)פרה יב,ג(כדתנן מאי היא?  , יִׁ
ְשֶנה )כלומר ראויים השיריים להזיה(  .(5במלאכה לודנפס). נתכוון להזות על האדם והזה על הבהמה, אם יש באזוב, לא יִׁ

                                                
ּבֹ )שמות, תצוה, ל,ז( " שנאמר ,קרומטיבן בבוכן כל יום ויום  . 1 ּבֶֹקר ּבַ רֹתּבַ יבֹו ֶאת ַהּנֵ ֵהיטִׁ , וכל יום מקטירין קטורת בהיכל, פרס "ֶקר ּבְ

 רש"י. בשחרית ופרס בין הערבים.
 .)הל' עבודת יוה"כ א,ה(ם "רמב :מקורות . 2
 .(כלי המקדש ה,יב)הל' ם "רמב :מקורות . 3
ין א ,ברים שאין מקבלים טומאהאבל בד .אמורים אלא בדברים המקבלים טומאהעל הטמא לדרשא אתא, לומר שאין דברי הזאה  . 4

 . רש"י.רי פסולי הן, ואין להכשירן להזותשי ,שהשיריים שיש באזוב ,ונפקא מינה .הזאה הניתזת עליהן קרויה הזיה
 ה. רש"י.והוו להו כמים שנעשית בהן מלאכ ם הזאה עליה,דהזאה של בהמה אין ֵש  . 5

 ת”בעזהשי
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 , טמא. )במי החטאת(. ונוגע בהן )שניהם טהורים(מזה והמזין עליו, טהור  ,לרבנן (ואמרינן)

ה ֵמי הַ " ומזה טהור? והכתיב )ומקשה( הּוַמּזֵ ּדָּ יו".  )=מי החטאת( ּנִׁ דָּ גָּ ס ּבְ  ְיַכּבֵ

ה" )ומתרץ(  . )שהנושא נטמא אע"פ שלא נגע במי החטאת(, נושא מאי "ַמּזֵ

 ונכתוב רחמנא "נושא"!  )ומקשה(

 . )ורק אז נטמא(שיעור הזאה  )שישא(הא קמ"ל דבעינן  )ומתרץ(

)כלשהו שנותן עור, הני מילי אגבא דגברא שי הזאה אין צריכה )בזבחים, פרק התערובת, פ' א'( אן דאמרלמ אפילוו

כמה יהא בהן ויהא כדי  :)פרה יב,ה(דתנן צריכה שיעור. , )שהוא טובל ראשי גבעולי אזוב בו(אבל במנא  ;מטהרו( ,עליו
 כדי שיטבול ראשי גבעולין ויזה. ?הזאה

 שיטות הראשונים

. טהור ,שהואלא כל שהוזה בו מן המים כל ,שיעור כלל , אין צריךהאיש או הכלי ל גביע ,המאיריכתב  :הזאהשיעור 
פסק וכן  .והוא שיהו שם מים בכדי שיטבלו בהן ראשי גבעולין .צריך שיעור ,אבל בכלי שהוא מטביל את האזוב בתוכו

 6.ם"הרמב

טהור, זים על טמא, נעשה טהור, כשמזים על : הלכה כחכמים, שטהור. וקל וחומר הוא, אם מטהור שנפלה עליו הזאה
יו ֵמֵאֶפר ַהּפָּ , "הרמב"ם בתככן לא כל שכן שנשאר בטהרתו. ו לָּ ין עָּ ים ֵאּלּו ַמּזִׁ מִׁ ְבַעת יָּ ִׁ ש  הּבְ ְבַעת , "את" ובכל ז...רָּ ִׁ ל ש  ּכָּ

ֲעבֹודֹות ין אֹותֹו ּבָּ ילִׁ ים ַמְרּגִׁ מִׁ  7..."ַהּיָּ

, שאין נושא מי חטאת או בתוספתא. ומבואר ליו, טהור. ונוגע בהן, טמאמזה והמזין ע: לחכמים, ונוגע במי הזאה, טמא
, דמי חטאת שאין )פ"ק דכלים( במשנהנוגע בהם טמא, אא"כ שלא לצורך הזאה. אבל אם היה לצורך, טהור. עוד מבואר 

ם בהם כדי הזאה, מטמאים אדם וכלים במגע, ואינם מטמאים במשא. ואם יש בהם כדי הזאה, מטמאים את האד
  8.הרמב"םבמשא, לטמא בגדים. וכן פסק 

, רש"י. דעת אלא בדברים המקבלים טומאהלחכמים, אין ענייני הזאה אמורים : ראוי לקבל טומאהההזאה על דבר 
אה . ואם היזה על דבר שאינו ראוי לקבל טומאה, כגון בהמה, אף שנתכוין לאדם, אין שם הזיועשים אחר משהולכ

, שהולכים אחר כוונתו. ואם התכוין להזות על דבר רבינו חננאלודעת  9.עליה, ונפסלו המים, כמים שנעשית בהן מלאכה
 11.הרמב"םוכן דעת  10.המקבל טומאה, עדיין טהור הוא, וישנה

                                                
 .(הל' פרה אדומה י,ח; טו,א)ם "רמב. (ה כמה"ד א', ד"י)מאירי  :קורותמ . 6
 ה(. -בודת יוה"כ א,דרמב"ם )הל' ע מקורות: . 7
(. "קהובאה בכסף משנה, בשם פיה"מ לרמב"ם כלים פב; ועיי"ש פירוש המשנה לרמב"ם(. תוספתא )-משנה )כלים א,א :מקורות . 8

 רמב"ם )הל' פרה אדומה טו,א(. 
להזות על אדם  (שבאזוב) ראויין השיריים ,כלומרם יש באזוב, ישנה". וגורס רש"י, "נתכוין להזות על הבהמה והיזה על האדם, א . 9

"נתכוין להזות על האדם, והיזה על הבהמה, אם יש באזוב, לא  .וחוזר ושונה ואין צריך לחזור ולהטביל ,דלא נתכוון לו ,שצריך הזאה
 . רי פסולי הן, ואין להכשירן להזותייש ,ובשהשיריים שיש באז ,ונפקא מינה .ין הזאה הניתזת עליהן קרויה הזיהאישנה." 

וגורס הפוך מרש"י, "נתכוין להזות על האדם והזה על הבהמה, אם יש באזוב, ישנה. להזות על הבהמה והיזה על האדם, אם יש  . 10



 

 

                                                                                                                                                                         
, אם נתכוין להזות על אדם, או כלים המקבלים טומאה, והזה על בהמה, או כלי אבנים, שאין מקבלים שופיר באזוב, לא ישנה."

מאה, אין הזאתו חוזרת עליו לטמאו, ועדיין טהור הוא. ואם יש באזוב, ישנה. שאני קורא בו "והזה הטהור". אבל נתכוין להזות על טו
, ואינו יכול לחזור ולהזות. ולא עוד, אלא מאויהזאתו חוזרת עליו, וטדבר שאינו מקבל טומאה, והיזה על דבר המקבל טומאה, 

, והוא טמא. הוה ליה נושא מי חטאת שלא לצורךהבהמה, , שכיון שנתכוין במזיד להזות על טב"אהרישטבילת אזוב פסולה. ופירש 
 לא הוא ולא אחרים. וכיון שהוא טמא, אף מימי חטאת שלו נפסלו, ולא ישנה,

ל יחזור ויזה מהמים שנשארו שהרמב"ם ביאר "ישנה", במשמעות של יחזור ויטבול פעם שניה. ולא במשמעות  אף שגירסתו כרש"י. . 11
הל' פרה )ם "רמב :קורותמ ש."תוספות הראבהרחבה בראה ו .(ש", עייטהוצ' מכון המקדש, מערכה י)פי 'שערי היכל' על  .באזוב

 .(תניאדה "ד א', ד"י)ש "וספות הראת .(אדומה י,ח


