
 

 

 

 

 

 יום הכיפורים ערבבהכנת כהן גדול 

)שם היו עושים , והעלוהו לבית אבטינס (ורתהקט נתו חפימדלל) מסרוהו זקני בית דין לזקני כהונה: משנה ()י"ח ב'

ו והלכו להם. ואמרו לו: אישי כהן גדול, אנו שלוחי בית דין, ואתה שלוחנו ושליח , והשביעוהו, ונפטרהקטורת(
בית דין. משביעין אנו עליך במי ששיכן שמו בבית הזה, שלא תשנה דבר מכל מה שאמרנו לך. הוא פורש 

 ובוכה. והן פורשין ובוכין. 

 ללמדו חפינה.( העלוהו לבית אבטינס) :תנא( 'א)י"ט 

כל החושד  :יהושע בן לוי ו צדוקי. והם פורשין ובוכין. דאמר רביהוא פורש ובוכה שחשדוה )ומבאר(( )י"ט ב'
 בכשרים לוקה בגופו. 

 )בהיכל(מבחוץ  )הקטורת מלוא חפניים הניתנת ביום הכיפורים על המחתה(שלא יתקן  ?)שבועה זאת למה(וכל כך למה 
 . )שהיו נותנים אותה על האש, ואח"כ מכניסים. ע"פ דרשתם את הפסוקים(כדרך שהצדוקין עושין  ויכניס,

 הראשוניםשיטות 

ין " ם"הרמבתב כ :זקני בית דיןו השביעוה ינִּ ֲאמִּ ֵאיָנן מַּ ֶׁ ֵהָרה יֹאֵבדּו, ש  ין, מְּ דֹוקִּ ּצְּ אּו הַּ ָיצְּ ָרֵאל, וְּ ש ְּ יִּ ינּות ּבְּ ּמִּ י ָצץ הַּ נִּ ֵ ת ש  יִּ יֵמי ּבַּ ּבִּ
ֵהיָכל חוּ  ל ָהֵאש  ּבַּ ין אֹוָתּה עַּ יחִּ ּנִּ ים, מַּ ּפּורִּ ּכִּ יֹום הַּ ּלְּ ֶׁ ת ש  טֹרֶׁ ּקְּ ֶׁ ין ש  רִּ ָהיּו אֹומְּ ה, וְּ ל ּפֶׁ עַּ ּבְּ ֶׁ ּתֹוָרה ש  ת, ּבַּ רֹכֶׁ ּפָ ָנּה ץ לַּ ָ ה ֲעש  ֲעלֶׁ ּיַּ ֶׁ ש  ּוכְּ

י ּבֶׁ  ּתֹוָרה: "ּכִּ תּוב ּבַּ ּכָ ֶׁ ה ש  ָעם זֶׁ טְּ ים; הִּ ִּ ָדש  ּקֳּ ש  הַּ קֹדֶׁ ים לְּ נִּ פְּ יס אֹוָתּה לִּ נִּ כְּ ת"מַּ ּפֹרֶׁ ּכַּ ל הַּ ה עַּ ת. - ָעָנן ֵאָראֶׁ טֹרֶׁ ּקְּ הּוא ָעָנן הַּ ֶׁ רּו ש   ָאמְּ

ר: " ֱאמַּ ּנֶׁ ֶׁ ֵני ָהָארֹון, ש  פְּ ים לִּ ִּ ָדש  ּקֳּ ש  הַּ קֹדֶׁ א ּבְּ ּלָ ת אֶׁ טֹרֶׁ ּקְּ ֵאין נֹוֵתן הַּ ֶׁ ים ש  דּו ֲחָכמִּ מּוָעה ָלמְּ ְּ ּ ש  י הַּ ּפִּ ל ָהֵאש  מִּ ת עַּ טֹרֶׁ ּקְּ ת הַּ ן אֶׁ ָנתַּ וְּ
ֵני יי" פְּ ה נלִּ דֹול זֶׁ א ּכֵֹהן ּגָ ּמָ ֶׁ י ש  נִּ ֵ ת ש  יִּ בַּ ין ּבְּ ִּ ש  ְּ ָהיּו חֹוש  ֶׁ י ש  פִּ ים . ּולְּ ּפּורִּ ּכִּ ב יֹום הַּ רֶׁ ין אֹותֹו עֶׁ יעִּ ּבִּ ְּ ש  ינּות, ָהיּו מַּ ד מִּ צַּ ה לְּ ֹוטֶׁ

יעִּ  ּבִּ ְּ ש  ין; מַּ ית ּדִּ לּוחַּ ּבֵ ְּ לּוֵחנּו ּוש  ְּ ה ש  ּתָ אַּ ין, וְּ ית ּדִּ לּוֵחי ּבֵ ְּ דֹול, ָאנּו ש  י ּכֵֹהן ּגָ ִּ יש  ים לֹו 'אִּ רִּ אֹומְּ ת וְּ יִּ ּבַּ מֹו ּבַּ ְּ ן ש  ּכֵ ִּ ּ ש  ֶׁ י ש  מִּ יָך ּבְּ ין ָאנּו ָעלֶׁ
ּזֶׁ  ֵהם ּפֹורְּ הַּ ינּות, וְּ מִּ דּוהּו ּבְּ ָ ֲחש  ֶׁ ל ש  ה, עַּ ָהָיה ּפֹוֵרש  ּובֹוכֶׁ ָך'. וְּ נּו לְּ רְּ ָאמַּ ֶׁ ל ש  ּכָ ָבר מִּ ה ּדָ ּנֶׁ ַּ ש  ּלֹא ּתְּ ֶׁ י ה, ש  דּו מִּ ְּ ָחש  ֶׁ י ש  פִּ ין, לְּ ין ּובֹוכִּ ִּ ש 

לּום. ּבֹו ּכְּ לִּ א ֵאין ּבְּ ּמָ ֶׁ ין; ש  תּומִּ יו סְּ ֲעש ָ ּמַּ ֶׁ  1"ש 

ו ביום חפינת הקטורת המוטלת עלי ,י"רשפירש ו חפינה. ללמדומבואר בגמרא שהעלוהו  :לזקני כהונהמסרוהו 
ּקָ "שנאמר  הכיפורים, ים ּדַּ ּמִּ ת סַּ טֹרֶׁ ָניו קְּ לֹא ָחפְּ תּומְּ רֹכֶׁ ּפָ ית לַּ ּבֵ יא מִּ ֵהבִּ  ם"הרמבו .(ז ב'"כדלקמן, מ) ועבודה קשה היא ,"ה וְּ

 2השמיט פרט זה.

                                                

 .(כ א,ז"הל' עבודת יוה) ם"רמב :מקורות . 1

לדעת מי  ,(אבטינס ללמדו חפינת הקטורתמה שלוקחים אותו לעליית בית ) וזה, וכתב, השמטתו ם"הרמבה ביאר המשנובפירוש  . 2
 .כדחפני אנשי 'מלא חפניו, 'שאמרו שם אלא כמו ,ויתבאר בריש מנחות שאין הדבר כן .שאומר שהיא מעבודות קשות שבמקדש

 ת”בעזהשי

 "אפתש אייר יח
 טי"| דף:  א| פרק:  יומאמסכת: 



 

 

 

 

 ת הכהן הגדולולשכמיקום 

אמר רב פפא: שתי לשכות היו לו לכהן גדול, אחת לשכת פרהדרין ואחת לשכת בית אבטינס, אחת  ('א)י"ט 
 בצפון ואחת בדרום. 

ש שבצפון: לשכת ושל. וכו' ,ש בדרוםוש בצפון ושלוהיו בעזרה, שלשש לשכות  :(ד-מדות ה,ג) דתנן ,אחת בצפון
העץ, לשכת הגולה, לשכת הגזית. לשכת העץ, אמר רבי אליעזר בן יעקב: שכחתי מה היתה משמשת. אבא 

  , וכו'.שתן שוהוהן, וגג שליתה אחורי שתיאומר: לשכת כהן גדול השאול 

ואחד במזרח.  ,שה בדרוםוושל ,שה בצפוןושל .: שבעה שערים היו בעזרה(ה-מדות א,ד) דתנןאחת בדרום, 
 : חמש טבילות ועשרה קדושיןותניא, וכו'. שער המים ,שלישי לו .שער הקרבן ,שני לו .קהישער הדל :שבדרום

טבילה )בית הפרוה, חוץ מזו  על גג (בעזרה) דשוקדש בו ביום, וכולן בקטובל כהן גדול ומ (של ידיים ורגליים)

 היתה.  (שכל כהן גדול) על גבי שער המים, ובצד לשכתו (מחוץ לעזרה) שהיתה בחול (ראשונה

ולא ידענא אי לשכת פרהדרין בצפון ולשכת בית אבטינס בדרום, או לשכת בית אבטינס בצפון ולשכת 
 פרהדרין בדרום. 

ך את רגליו, וטביל ואזיל לצפון וגמר ומסתברא דלשכת פרהדרין בדרום הואי. מאי טעמא? מקדים קאי ומיס
 חפינה, ואתי לבית המקדש ועביד עבודה כולי יומא, לבהדי פניא מדו עליה, והדר אזיל לדרום וטביל ונייח. 

מקדים קאי ומיסך רגליו ואזיל לדרום, וטביל וגמר חפינה, ואתי לבית  ,דאי אמרת לשכת פרהדרין בצפון
די פניא מדו עליה והדר אזיל לדרום וטביל, ובעי מהדר ומיזל לצפון המקדש ועביד עבודה כוליה יומא, לה
  !ומינח. ומי טרח מטרחינן ליה כולי האי?

דאי לא תימא  !זוח דעתו עליושלא ת ,אי נמי !ליפרוש ,מטרחינן ליה טפי, דאי צדוקי הוא !אלמה לא?( ודחי)
 תסגי ליה בחדא.  ,אי נמי .בהדי הדדי (את שתי הלשכות) נעבדינהו לתרוייהו ,הכי

 הראשונים שיטות

, נתברר כי שתי לשכות היו לכהן גדול, ולא נתברר לנו בהדיא איזוהי בצפון רבינו חננאלב כת :לשכת פרהדריןמיקום 
  3בצפון. יןדררהפ כתלשש מבואר שהספק הוכרע, ם"הרמבמו ספק. דברשה ג"סמכתב כן ו ואיזוהי בדרום.

                                                

לש  " :לשונוזה  . 3 ָ ּ ש  הַּ פֹוןש   וְּ צ ָּ ה,  - ב ַּ ּלָ ּגֻּ ת הַּ ּכַּ ְּ ש  ית, לִּ זִּ ּגָ ת הַּ ּכַּ ְּ ש  ֵעץלִּ ת הָּ כ ַּ ְׁ ית ִלש  זִּ ּגָ ת הַּ ּכַּ ְּ ש  ש   -: לִּ ָיּה ָהָיה קֹדֶׁ צְּ חֶׁ ת, וְּ בֶׁ ֶׁ דֹוָלה יֹוש  ֵרי ּגְּ דְּ הֶׁ נְּ ּה סַּ ּבָ ֶׁ ש 
חֹל ָהיוּ  ּלַּ ֶׁ י ש  ֲחצִּ חֹל, ּובַּ ָחד לַּ אֶׁ ש  וְּ ּקֹדֶׁ ָחד לַּ ים, אֶׁ ָתחִּ ֵני ּפְּ ְּ ָלּה ש  ָיּה חֹל, וְּ צְּ חֶׁ ין. וְּ בִּ ְּ ין יֹוש  רִּ דְּ הֶׁ נְּ ּסַּ ה  הַּ ּלָ ּגֻּ ת הַּ ּכַּ ְּ ש  ּנּו  -לִּ ּמֶׁ ין מִּ אִּ ּלְּ מַּ ּמְּ ֶׁ ם ָהָיה ּבֹור ש  ָ ש 

ָכל ָהֲעָזָרה;  ם לְּ יִּ ין מַּ קִּ ּפְּ סַּ ם מְּ ָ ּ ש  ה, ּומִּ ּלָ גֻּ ה  ּבְּ לְׁ ַּ ת פ  כ ַּ ְׁ ֵראת 'ִלש  קְׁ נ ִ ִהיא הַּ דֹול, וְׁ ֵֹהן ג ָּ ת כ  כ ַּ ְׁ ה ִלש  תָּ יְׁ ִהיא הָּ ן, וְׁ יה  ת ֵ ְׁ ה ֲאחֹוֵרי ש  תָּ יְׁ ֵעץ הָּ ת הָּ כ ַּ ְׁ ִלש  ִרין'וְׁ  .דְׁ
ה. וֶׁ ָ ן ש  ּתָ ְּ ָלש  ְּ ג ש  גַּ רה, יתיה ן שיהיה לו טירחפשכות באולעשות הל ך, דצריס עיקר", וסבירא ליה דדיחוי השב'ליקוטי הלכות'וכתב  "וְּ

 .(עשין סי' קסג)ג "סמ .(בית הבחירה ה,יזהל' ) ם"רמב :מקורותכת פרהדרין בצפון. שת הלועל כן נכון יותר לעשו

 ת”בעזהשי

 "אפתש אייר יח
 טי"| דף:  א| פרק:  יומאמסכת: 



 

 

 

 

 שלוחי דרחמנא או שלוחי דידןכהנים 

תהוי תיובתא דרב הונא בריה לימא  .(אנו שלוחי בית דין, ואתה שלוחנו) ואמרו לו אישי כהן גדול וכו'( שנינו) ('א)י"ט 
מי , ינהו. דאי אמרת שלוחי דידן נינהושלוחי דרחמנא נ ,הונא בריה דרב יהושע: הני כהני דרב יהושע. דאמר רב

  !ן למעבד ושלוחי דידן מצו עבדי?איכא מידי דאנן לא מצינ

 הכי קאמרי ליה: משביעין אנו עליך על דעתינו ועל דעת בית דין. ( ב')י"ט 

 הראשוניםשיטות 

 ,הני כהני שלוחי ,מיבעיא לן (ה ב'"ל)נדרים דבפרק אין בין המודר , תוספותהקשו  :וישראל שהם מודרים הנאהכהן 
ואמאי לא פשיט לה מדרב הונא בריה  ,לא איפשיטאו 4ונפקא מינה למודר הנאה, ,דרחמנא נינהו או שלוחי דידן נינהו

לעניין מודר  ם"הרמבק פס כןו .וברייתא תיןאלא ממתני ,דלא בעי למיפשט מדברי אמוראיםצו תירו .דרב יהושע דהכא
 6שלוחי דידן קצת.ם גם א ,מבעיא ליההתם ו. הוו רחמנאדשלוחי דפשיטא ליה ד, תוספותתירצו עוד  5.הנאה

, ואוקימנא, משביעין אנו אותך על דעתנו ועל דעת רבינו חננאלכתב  :ןו עליך על דעתינו ועל דעת בית דימשביעין אנ
 7שכך היו אומרים. ג"הסמכתב וכן  דידן.שלוחי לא, דכהני שלוחי דרחמנא אינון, ולא שלוחי אבל בית דין. 

 וקריצה באמצע קריאת שמערמיזה 

. ואם לאו, תלמידי א יישן ויראה קרי()בדבר הלכה כל ליל יום הכיפורים, שלאם היה חכם, דורש ( :משנה)המשך ( ב' ח)י"
באיוב ובעזרא ובדברי  ?, קורין לפניו. ובמה קורין לפניוחכמים דורשים לפניו. ואם רגיל לקרות, קורא. ואם לאו

. זכריה בן קבוטל אומר: פעמים הרבה קריתי )שהם דברים ממשיכים את הלב לשומען, ואין שינה חוטפתו(הימים 
 לפניו בדניאל.

ומחוי ליה רב  )בפ"א(וטל" פליה רב חנן בר רבא לחייא בר רב קמיה דרב "אמר רבי זכריה בן ק מתני( ב')י"ט 
 . (ת"בבי) וטל"ב"ק )עשה לו סימן שצריך לגרוס(בידיה 

                                                

 .(ה ב'"ל)נדרים גמרא  .שרי א,ואי אמרת שלוחי דשמי .סורהא מהני ליה וא ,אי אמרת דשלוחי דידן הוו . 4

מְּ " :נולשוזה  . 5 ִּ בָּ  -עֹון ּכֵֹהן ָהָיה ש  רְּ ּקָ ל הַּ עַּ לּוֵחי ּבַּ ְּ ֵאיָנן ש  ם ֵהן, וְּ יִּ מַּ ָ לּוֵחי ש  ְּ ים ש  ּכֲֹהנִּ הַּ ֶׁ אּוֵבן, ש  נֹות רְּ ּבְּ יב ָקרְּ רִּ קְּ הַּ ר לְּ ּתָ ה מֻּ   "ן.ֲהֵרי זֶׁ

דבין אי שלוחי דידן דווקא  .לא נפקא מיניה מידי לענין מודר הנאה, דידן נינהו שלוחי לאוא דרב הונא בריה דרב יהושע דאמר ומילת . 6
אמר בעל הקרבן לא בעינא אי אלא נראה דנפקא מינה  .דקא מהני ליה ,אסור במודר הנאה ,בין אי שלוחי דרחמנא נמי נינהו ,נינהו

הא אמר לא בעינא ולא נקריב ליה כהן שבאותו משמר  ,אי אמרינן שלוחי דידן דווקא .אלא כהן אחר ,שבאותו משמר כהןדלקרביה 
ולאו כל , עיקרם שלוחי דרחמנא נינהו ,נהי נמי דמפרשינן אף שלוחי דרחמנא נינהו, ואי אמרינן שלוחי דרחמנא נינהו .בעל כרחו

 .(ם ו,ההל' נדרי)ם "מבר .(מי איכאה "ט ב', ד"י)ות תוספ :מקורות תוספות. .כמיניה לעכב על ידם שלא יקריבוהו כהני משמר

ם העתיק לשון המשנה "שהרמב, לפלא (עין משפט אות נ)'ליקוטי הלכות' וכתב המשנה.  אומרים כלשון למסקנה איןש דהיינו, . 7
'הכי מתרצת הגמרא רש דמה דמפדהוא לי ואו ב,וכת !הודשלוחי דרחמנא נינ (הל' נדרים, כנזכר לעיל) כצורתה, והוא בעצמו פסק

דהא דקאמרו ליה הכי, לא לעניין עבודה, רק לעניין  ארבמס "משנה את לשון המשנה, אלא שהשקאמרי ליה' וכו', לא שהגמרא 
ם ן אומריוש רבינו חננאל מוכח שאיבל בפירא י."נראה קצת מלשון רשוכן נשבע על דעתנו. שלוחנו, דהיינו שאתה שבועה אתה 
 .(רטסי' מצות עשה, )ג "כתב הסמוכן . כלשון המשנה
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 ונימא ליה מימר?  )ומקשה(

 קריאת שמע הוה קרי.  )ומתרץ(

הקורא את שמע לא ירמוז בעיניו, ולא  :רבי יצחק בר שמואל בר מרתא וכי האי גוונא מי שרי?! והאמר )ומקשה(
הקורא את שמע ומרמז בעיניו ומקרץ  :רבי אלעזר חסמא אומר :ותניאיקרוץ בשפתותיו, ולא יורה באצבעותיו! 

ֲעקֹב"! 8בשפתותיו ומראה באצבעו, עליו הכתוב אומר י ָקָראָת יַּ לֹא אֹתִּ  "וְּ

 הא בפרק שני. 9שון,לא קשיא, הא בפרק רא )ומתרץ(

יש לך רשות לדבר, ולא  )בדברי תורה(. "ודברת בם", בם )שתפילה בלחש("ודברת בם", בם ולא בתפלה  :תנו רבנן
 . )שיחת הילדים וקלות ראש(בדברים אחרים 

 "ודברת בם", עשה אותן קבע, ואל תעשם עראי. :רבי אחא אומר

רת בם", בם ולא בדברים אחרים. רב אחא בר יעקב "ודב :השח שיחת חולין עובר בעשה, שנאמר :אמר רבא
ר"  :עובר בלאו, שנאמר :אמר ּבֵ דַּ יש  לְּ ל אִּ ים לֹא יּוכַּ ֵגעִּ ים יְּ ָברִּ ּדְּ ל הַּ  .רשות( )אין לו"ּכָ

 שיטות הראשונים 

 י"ג ב'(ברכות )דלאו דווקא נקט פרק ראשון, שכן רבא עצמו אמר  תוספותכתבו  :רק ראשוןלא ירמוז בעיניו וכו' הא בפ

דלאו משום דבעי כוונה בכוליה פרק ראשון הוא דאמר  ,כתב הרי"ףפסוק ראשון בלבד צריך כוונה, וכן הלכה. אבל 
 11.השו"עוכן פסק  10.דבטלין ממלאכתן, אלא משום דלא לשוי לה עראי הוא

בעת שקורא המפסיק שהוא ', רב דברי רבינו חננאלוביאר  .סמ"ג וסמ"ק: וכן פסקו לין עובר בעשההשח שיחת חו
 12.'בתלמוד ושח שיחת חולין

  שולחן ערוך
 סג( , הלכות קריאת שמע, סימן)או"ח

ה רִּ   .ו ָ ָפָרש  עֹוָתיו ּבְּ ּבְּ צְּ אֶׁ ה ּבְּ אֶׁ רְּ לֹא יַּ ָפָתיו, וְּ ש ְּ רֹץ ּבִּ קְּ לֹא יִּ ֵעיָניו, וְּ מֹז ּבְּ רְּ ע, לֹא יִּ מַּ ְּ ת ש  יאַּ רִּ ּקֹוֵרא קְּ הּוא עִּ הַּ ֶׁ ֹוָנה ש  ת אש  לַּ ּבָ ר קַּ ּקַּ
ע. בַּ ה אֹוָתם קֶׁ יָנן ֲעש ֵ ִּ ש  רְּ דַּ ם, וְּ ּתָ ּבָ רְּ ּבַּ דִּ יב וְּ תִּ אי, ּוכְּ קֹוֵרא ֲערַּ ה ּכְּ אֶׁ רְּ ּנִּ ֶׁ ֵני ש  ּפְּ ם, מִּ יִּ מַּ ָ כּות ש  לְּ  עֹל מַּ

                                                

 ישעיהו מג,כב.  . 8

 י."שר והיו הדברים האלה על לבבך. ,שנאמר בו )דברים פרק ו( ,ו כוונהצריך ב . 9

יונה שרק פרק ראשון חיובו מן התורה. ומשם ואילך, אינו אלא מדרבנן. דאם איתא שהוא מן התורה, הוה ליה  ודייק מדבריו רבנו. 10
 "נתיבי הלכה"ב )וכן התבארכתב שפסוק ראשון בלבד הוי דאורייתא  )או"ח סג,ח(למיחש דלא לשוי עראי גם בשאר הפרקים. והב"י 

 ומה שהחמירו בפרק ראשון יותר, משום שהוא עיקר קבלת עול מלכות שמים.  .שהוא דעת רוב הראשונים(ג ב', "ית, על מסכת ברכו

בשם  )תירוץ ב'(כתב שלא ירמוז בק"ש, ולא חילק בין פרק ראשון לשני. וכתב הכסף משנה  )הל' ק"ש ב,ח(או"ח סג,ו. אמנם הרמב"ם  . 11
דיש מחמירים  )ס"ק יח(. וכן כתב המשנ"ב )ס"ק י(א והביאו המג" רבינו מנוח, דבפרק שני מגונה הוא דלא הוי, אבל איסורא איכא.

 .(ה הא"ז א' ד"ברכות ט)ות תוספ. (כות ט ב בדפיובר)ף "רי :קורותמ לכתחילה גם בפרשה שניה.

 .)מצוה טו(. סמ"ק ()לאוין יגסמ"ג  :מקורות. 12
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 כהן גדול בליל יום הכיפוריםהנהגת 

, ואומרים לו: אישי כהן )להשמיע קול(ביקש להתנמנם, פרחי כהונה מכין לפניו באצבע צרדא  :משנה( ב')י"ט 
היא כשאדם נועץ )שדאמרי ליה אחוי קידה  )ומבאר(אחת על הרצפה.  )שינתך על ידי שתעמוד(גדול, עמוד והפג 

 . גודליו בארץ ושוחה ונושק את הריצפה ומזדקף(

 ומעסיקין אותו עד שיגיע זמן השחיטה. ( :משנה)המשך 

ם ה' " )בשירתם(בפה. ומה היו אומרים לו  )על ידי שירה(אלא  ,לא בנבל ולא בכינור ,לא היו מעסיקין אותו תנא: אִּ
ה בַּ  נֶׁ בְּ לּו בֹוָניו ּבוֹ לֹא  יִּ א ָעמְּ וְּ ָ ת ש  לא היו ישנין כל הלילה, כדי שישמע כהן גדול קול הברה  . מיקירי ירושלים"יִּ

ולא תהא שינה חוטפתו. אבא שאול אומר: אף בגבולין היו עושין כן, זכר למקדש. אלא שהיו חוטאין  )שלהם(
 . )משחקים אנשים ונשים יחד ובאים לידי עבירה(
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