
 

 

 

 

 

  טבילה שנייה של כהן גדול ולבישת בגדי הבד

ובקודש  )לטבול טבילה שניה שהיא טעונה מקום קדוש(הביאוהו לבית הפרוה  )לאחר הקרבת התמיד( משנה: ()ל"ד ב'
 בינו לבין העם. )פשתן(ין של בוץ הייתה. פירסו סד

)שני הקידושים  אומר רבי מאיר (2). )בגדי הזהב(ופשט  )משום פשיטת הבגדים( קידש ידיו ורגליו (1) (משנה:)המשך 

 1קידש ידיו ורגליו. ואח"כ(): פשט (חריהלפני טבילה ואמשום הלבישה, 

 ש וקידש ידיו ורגליו.די לבן. לבירד וטבל, עלה ונסתפג. הביאו לו בג (משנה:)המשך 

של שנים עשר מנה. בין  )מפשתן של מדינת פילוסין, שהוא חשוב ומעולה(היה לובש פלוסין  2בשחר (משנה:)המשך 
. (מנה שמונה)שהם זוז  שמונה מאותשל  )שהיו מפשתן מארץ כוש(, הנדויין )בגדים שלובש להוצאת כף ומחתה(הערבים 

 )סך(ר היה לובש של שמונה עשר מנה. ובין הערבים של שנים עשר מנה. . וחכמים אומרים: בשחרבי מאירדברי 
 ור. ואם רצה להוסיף, מוסיף משלו.שלושים מנה. אלו משל ציב )לחכמים(הכל 

 ? ותנא, מנייא אתא לאשמועינן (שנינו, הכל שלושים מנה. ומקשה))ל"ה א'( 

)דערבית משנים וטפי אהני  רית משמונה עשר()דשחהא קמ"ל דבציר מהני לא נעביד. הא אי בציר מהני  )ומתרץ(

 . , לית לן בהעשר(

אַחר שכלתה עבודת ציבור, כהן שעשתה לו : רב הונא בר יהודה, ואמרי לה רב שמואל בר יהודהתני )ל"ה ב'( 
 ,)הוצאת כף ומחתה שאינה לצורך כפרת הציבורועובד בה עבודת יחיד  )עם שאר בגדי לבן(לובשה  )היה(אמו כותונת 

 , ובלבד שימסרנה לצבור.אלא לפי שמוטלת עליו לפנות את המקום(

 ! )שעובד בה. שהרי מוסרה לציבור, ואם כן של ציבור היא(פשיטא  )ומקשה(

 מהו דתימא ניחוש שמא לא ימסרנה יפה יפה, קמ"ל.  )ומתרץ(

 שיטות הראשונים

בעת בגדי לבן שכל אר מרש"ינראה  נה.: הלכה כחכמים, שסך הכל שלושים מבין הערבייםשל שחר ולבן של בגדי 
שהאמור במשנה מתייחס לכותונת  הרמב"ם דעתו יהיו חשובים משל בין הערביים.צריך ששחר שלובש כהן גדול ב

  4.אלא שראוי לעשות כן למצוה ,דברים אלו אם לא עשה לא עיכב כל מקום,ומ, המאיריוכתב  3בלבד.

                                                
  התבאר לעיל, ל"א ב', סוגיית 'קידושים וטבילות של כהן גדול'. . 1
)כגון עבודת הפר יום הסמוכה לשחר אלא פירושו לעבודת ה ,שהרי עבודת התמיד בבגדי זהב היו נעשות ר,לא שחר ממש קאמ . 2

 והשעיר(. מאירי.
ם, וְ זה לשון הרמב"ם: " . 3 ְכָנַסיִּ ת, ּומִּ ּתֹּנֶׁ ים: ּכֻּ ּפּורִּ ם ַהּכִּ יוֹּ ל ּבְ דוֹּ ן ּכֵֹּהן ּגָ הֶׁ ׁש ּבָ ּמֵ ׁשַ ּמְ ים ׁשֶׁ לִּ ָעה ּכֵ ְגֵדי ָלָבן ֵהן ַאְרּבָ ם ּבִּ ְעּתָ ת. ְוַאְרּבַ פֶׁ ְצנֶׁ ַאְבֵנט, ּומִּ

פ ים, ְוחּוָטן ּכָ ן ְלַבּדוֹּ ֵהם. ְלָבנִּ ּתָ ׁשְ ן ַהּפִּ ה, ּומִּ ָ ׁשּ יםּול ׁשִּ ּפּורִּ יֹום ַהּכִּ דֹול לְׁ ן ּגָ כֹהֵּ רֹות ָהיּו לֹו לְׁ נֹות ֲאחֵּ ּתֳּ י ּכֻּ ּתֵּ ְׁ ין ּוש  ַחר ְוַאַחת ּבֵ ַ ׁשּ ּה ּבַ ְבׁשָ , ַאַחת לוֹּ
ׁש  ְקּדֵ הֶׁ ּלַ ֶׁ ׁשּ ה מִּ ים ָמנֶׁ לׁשִּ ׁשְ ן ּבִּ יהֶׁ ּתֵ ם, ּוׁשְ יִּ  ..."ָהַעְרּבַ
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ּבּור. " הרמב"ם: כתב עבודת יחידכהן שעשתה לו אמו כותונת לובשה ועובד בה  ּצִּ ּלַ ֶׁ ׁשּ א מִּ ּלָ ין אֶׁ אִּ ים ֵאיָנן ּבָ ְגֵדי ּכֲֹּהנִּ ל ּבִּ ּכָ

ה  ּנָ הֻּ ְגֵדי ּכְ ּבִּ ד מִּ גֶׁ ב ּבֶׁ ְתַנּדֵ הִּ יד ׁשֶׁ ר. -ְוָיחִּ ּתָ ּבּור, ּומֻּ תוֹּ ַלּצִּ ֵסר אוֹּ  5"מוֹּ

 

                                                                                                                                                                         
ה בשחר(. רמב"ם )פירוש המשנה; הל' כלי המקדש ח,ג; ועיי"ש משנה למלך שתמה על דבריו(. מאירי )ל"ד ב', ד"ה מקורות: רש"י )ד" . 4

 ושאלו(.
כהן שעשתה לו אמו כתונת לובשה ועובד בה עבודת יחיד  ,אַחר שכלתה עבודת ציבורמסוגיין תני רב יהודה וכו' משנה למלך הקשה ה . 5

 ,סתם וכתב והרמב"םיא זו דדווקא לעבודת יחיד מהני מסירה לציבור, אבל לעבודת ציבור לא. ובלבד שימסרנה וכו' דנראה מסוג
דיחיד שהתנדב בגד מבגדי כהונה מוסרו לציבור ומותר, ולא חילק בין עבודת יחיד לעבודת ציבור. הן אמת דבירושלמי לא חילקו בין 

מקורות: רמב"ם )הל' כלי המקדש ! שבק ש"ס דילן ופסק כהירושלמיאך בש"ס דילן חילקו, והוא תימה ד ,עבודת יחיד לעבודת ציבור
 ח,ז(.
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