
 

 

 

 

 

 עמידת כהן גדול והפר בוידוי

, ()סמוך להיכלבין האולם ולמזבח  )בצפון העזרה(ופרו היה עומד  )פר החטאת שלו(בא לו אצל פרו : משנה ("ה ב')ל
ופניו למערב, וסומך  )אחוריו למזרח(. והכהן עומד במזרח ()שמעקם את ראשו לצד ההיכלראשו לדרום, ופניו למערב 

 שתי ידיו עליו ומתודה. 

 רבי אלעזר ברבי שמעון היא.  ,האולם ולמזבח צפון ליה דאמר ביןמאן שמעת )ל"ו א'( 

  איזהו צפון? תניא:ד

 . רבי יהודהב רבי יוסידברי  1.המזבח כולו )אורכו של(של עזרה, וכנגד כל  )צפוני(מקיר של מזבח צפוני ועד כותל  (1)

 . )כל חלק צפוני לצד מערב(אף בין האולם ולמזבח  :מוסיף רבי שמעוןאלעזר ב רבי (2)

מקום דריסת רגלי הכהנים ואף מקום דריסת רגלי  )כל צפון העזרה שבאחת עשרה אמה של(אף  :רבי מוסיף (3)
 . )עזרת ישראל(ישראל 

 . )שאינו נחשב צפון(החליפות ולפנים הכל מודים שפסול  )בית(אבל מן 

 נוקמיה בכולה עזרה!  ,רבי היא איד לימא רבי אלעזר ברבי שמעון היא ולא רבי?

משום חולשא  ,ח ולכותל! אלא מאי אית לך למימררבי אלעזר ברבי שמעון היא, ונוקמיה בין מזב ,ימא אלא
 משום חולשא דכהן גדול.  ,לרבי נמי ;דכהן גדול

 ראשו לדרום ופניו למערב. היכי משכחת לה? )שנינו( 

 אמר רב: בעוקם את ראשו. 

 ונוקמיה להדיא! 

  2אמר אביי: גזירה שמא ירביץ גללים.

 טות הראשוניםשי

ִני " הרמב"םוכתב , כרבי. רמב"ם, סמ"ג, ומאיריפסקו : לשחיטת קדשי קודשיםאיזהו צפון המזבח הכשר  ֶֹּתל ְצפוֹּ ִמכ 
ִחי ֶֹּתל ִמְזרָּ ם ַעד כ  או לָּ ֶֹּתל הָּ וֹּ ִמכ  ה, ו ְכֶנְגד  ים ו ֶמֱחצָּ ִ ש   ִ הו א רַֹּחב ש  ֶ ַח, ש  ְזב ֵּ ִ ֶֹּתל ַהמ  ה ַעד כ  רָּ ֲעזָּ ל ָּ ֶ רָּ  ש  ֲעזָּ ל ַ ֶ הו א אֹּ ש  ֶ ה ה, ש  ָּ ש   ִ ֶרְך ש 

ְבִעים  ִ ים. -ְוש  ִ ש  דָּ י קָּ ֵּ ְדש  וֹּ קָּ ֲחִטין ב  וֹּ ש   ֶ ם ש  קוֹּ ָּ ן', ְוהו א ַהמ  פוֹּ א 'צָּ ְקרָּ ה הו א ַהנ ִ ע ַהז ֶ ֻרב ָּ ְ ל ַהמ   3"כ ָּ

                                                
מזרח, אף אבל שלא כנגד המזבח לצד מערב ולצד  .קרוי צפון לשחיטת קדשי קדשים, ים אמה שכנגד המזבח בצפוןישים ושתושל . 1

ְזב ֵּ 'אינו צפון לשחיטה, דבעינן  על פי שהוא צפון העזרה ִ ְזב ֵּ ,יא( ")ויקרא, פר' ויקרא א , כדכתיב'חַ ַעל ֶיֶרְך ַהמ  ִ ַחט אֹּתוֹּ ַעל ֶיֶרְך ַהמ  ָּ ַח ְוש 
ה פֹּנָּ  ". רש"י.צָּ

 .אלא שאין לנו לסמוך על הנס .גלליםמעולם לא הרביץ  :ובמדרש אמרוכתב ריטב"א,  . 2
באורך העזרה, מהמערב למזרח, ע"ו אמות: כ"ב אמות שמן האולם ולמזבח, ל"ב של מזבח, י"א של עזרת כהנים, י"א של עזרת  . 3

טז(. סמ"ג )עשין קסג(. -. ברוחב העזרה, מצפון לדרום, ראה חשבון ברמב"ם ובמאירי. מקורות: רמב"ם )הל' בית הבחירה ה,טוישראל
 מאירי )ל"ו א', ד"ה רוחב; ל"ז א', ד"ה כבר ביארנו(. 

 ת”בעזהשי

 "אפתש סיון ו
 ל"ו| דף:  ג| פרק:  יומאמסכת: 



 

 

 

 

 וידוי ראשון של כהן גדול

, עוויתי, פשעתי, ככתבו( אותיות ארבע)כאן הוא הוגה שם המפורש בן וכך היה אומר: אנא השם  (משנה:)המשך )ל"ה ב'( 
חטאתי לפניך, אני וביתי. אנא השם, כפר נא לעוונות ולפשעים ולחטאים, שעוויתי ושפשעתי ושחטאתי לפניך 

ר ֶאְתֶכם מִ " 4אני וביתי, ככתוב בתורת משה עבדך יֶכם ְלַטהֵּ ר ֲעלֵּ ֵּ ה ְיַכפ  ם ַהז ֶ י ַבי וֹּ י ה'כ ִ יֶכם ִלְפנֵּ ֹּאתֵּ ֹּל ַחט  רו   כ  ְטהָּ ". ת ִ
 ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. :עונין אחריו העומדים בעזרה()והן 

ופניו  )העזרה. שקדשי קדשים טעונים צפון(הזבח עומד בצפון  ?)כל סמיכת קדשי קדשים(כיצד סומך  תנו רבנן:)ל"ו א'( 
. ומניח שתי ()לכיוון ההיכלופניו למערב  )אחוריו למזרח(עומד במזרח  )הבעלים(. והסומך )ואחוריו למזרח(למערב 

 של זבח. ובלבד שלא יהא דבר חוצץ בינו לבין הזבח.  )קרניים(ידיו בין שתי קרנות 

. על אשם, עוון אשם. ועל )אותו חטא שהוא מביא עליו(חטאת, עוון חטאת  )קרבן(ומתוודה על :( הברייתא)המשך 
לא על עשה, ועל לא תעשה אומר: אין עולה באה א רבי עקיבא 5עוון לקט, שכחה ופאה ומעשר עני. עולה,

 .)שאין לוקין עליו. אבל על לקט שכחה ופאה ומעשר עני שלקח, לוקה(שניתק לעשה 

 במאי קא מיפלגי?

 6ירמיה: בלאו דנבילה קא מיפלגי. רביאמר )ל"ו ב'( 

כחה )הכתוב אחר לאו של לקט ש. והכא בתעזוב )ולוקים עליו(לאו דנבילה לאו מעליא הוי  אביי אמר: דכולי עלמא

 7.הגלילי סבר השתא משמע רבי יוסיסבר תעזוב מעיקרא משמע. ו רבי עקיבאקא מיפלגי; ד ופאה(

נֹּת " אומר הוא המשתלח בשעיר וכןעוויתי, פשעתי וחטאתי.  כיצד מתוודה? תנו רבנן: ל ֲעוֹּ יו ֶאת  כ ָּ לָּ ה עָּ ְוִהְתַוד ָּ
ל ְוֶאת כ ָּ  אֵּ רָּ י ִיש ְ נֵּ ֹּאתָּ ב ְ ל ַחט  יֶהם ְלכָּ עֵּ ְ ש  ִ ן  וכן במשה הוא אומר. "םל  פ  וֹּ א עָּ ה"נֹּש ֵּ אָּ ע ְוַחט ָּ ַ ֶפש   .רבי מאיר". דברי וָּ

רֵּ " 8אומר הוא וכןוחכמים אומרים: עוונות אלו הזדונות.  כ ָּ ת ת ִ רֵּ ה  ִהכ ָּ ה בָּ נָּ ֶפש  ַהִהוא ֲעוֹּ פשעים אלו . "ת ַהנ ֶ
י" אומר הוא וכן. )העושה להכעיס(המרדים  ע ב ִ ַ ש  ָּ ב פ  אָּ ז " רואומ". ֶמֶלְך מוֹּ ת ַהִהיאאָּ עֵּ ה ב ָּ ע ִלְבנָּ ַ ְפש  לכל ". ת ִ

ה" אומר הוא וכןחטאתם אלו השגגות.  גָּ גָּ ְ א ִבש  י  ֶתֱחטָּ ומאחר שהתודה על הזדונות ועל המרדים, חוזר . "ֶנֶפש  כ ִ
 מתודה: חטאתי, עוויתי ופשעתי. ומתודה על השגגות?! אלא כך היה

                                                
 ז,ל.ט , פר' אחרי מות,ויקרא . 4
יו " דכתיב ,דהא מעשר עני וידוי יש לו ',ומעשר עני'נן עון לקט שכחה ופאה שאין להם וידוי. וכתב דלא גרסי :גירסת רש"י . 5 ְוַגם ְנַתת ִ

ר ִוי ְוַלג ֵּ ה ַלל ֵּ נָּ ַאְלמָּ ם ְולָּ תוֹּ  דהא בלקט שכחה ופאה נמי ,חדא ,בתוספותוהקשו עליו . לגר וליתום ולאלמנה זה מעשר עניואמרינן ", ַלי ָּ
דאילו  ?!מה ענין וידוי זה לוידוי דהתם, ועוד .ר ליתום ולאלמנהשהרי נאמר בהם לגכדנפקא לן בסיפרא מההוא קרא גופיה  ,יש וידוי

. ריטב"א הלכך שפיר גרסינן ומעשר עני! דה על מה שחטא, ולא הפרישו כדיןהתם מתודה שהפרישו כדין וכמצוה, ואילו הכא מתו
 )ועיי"ש עוד(.

ו לגר. והוא הדין לקט שכחה ופאה, לרבי עקיבא שיש אחריו עשה, אבל אינו ניתק לעשה, שכן לאחר שאכל נבילה אי אפשר ליתנ . 6
 על פי רש"י. וראה להלן.. נחשב לאו מעליא ולוקים עליו. ולרבי יוסי הגלילי אינו לאו מעליא, ואין לוקים עליו

 ו.בו שם לעני ולגר, ואין לוקים עליאחרי שלקט ועבר על לא תעשה, ניתקו הכתוב לעשה וציוהו לעז . 7
 , פר' שלח, טו,לא.שמות . 8

 ת”בעזהשי

 "אפתש סיון ו
 ל"ו| דף:  ג| פרק:  יומאמסכת: 



 

 

 

 

 

 אמר רבה בר שמואל אמר רב: הלכה כדברי חכמים. 

 !כרבים הלכה ורבים יחיד, פשיטא

 . לן משמע קא, דמשה קרא ליה דקמסייע, מאיר דרבי טעמיה מסתבר: דתימא מהו

ִרים כהן גדול)שליח ציבור שמסדר בתפילתו של יום הכיפורים סדר עבודות ההוא דנחית קמיה דרבה  ה פָּ מָּ ל ְ ַ ְנש  , על שם "ו 

" ינו  תֵּ פָּ סבירא לי,  רבי מאיר?! אמר ליה: כרבי מאירת רבנן ועבדת כ. אמר ליה: שבקרבי מאיר, ועבד כ(9ש ְ
 כדכתיב בספר אורייתא דמשה. 

 שיטות הראשונים

ים כרבי עקיבא, וכתב " הרמב"ם: פסק מה מתוודה על עולה ִ ש  דָּ י קָּ ֵּ ְדש  ן קָּ ְרב ָּ ה ַהק ָּ יָּ ְך? ִאם הָּ מֵּ יַצד סוֹּ ן  -ְוכֵּ פוֹּ צ ָּ ַמֲעִמידוֹּ ב ַ
וֹּ  ב, ְוַהס  ֲערָּ ַ יו ַלמ  נָּ ןו פָּ את ֲעווֹּ ה: ַעל ַחט ָּ יו ו ִמְתַוד ֶ נָּ י ְקרָּ נֵּ ְ ין ש  יו ב ֵּ דָּ י יָּ ת ֵּ ְ יַח ש  ב, ו ַמנ ִ ֲערָּ ַ יו ַלמ  נָּ ח ו פָּ ְזרָּ ִ מ  ד ב ַ מֵּ ְך עוֹּ את, ְוַעל  מֵּ ַחט ָּ

ה. ק ַלֲעש ֵּ ת ַ נ ִ ֶ ה ש  ן לֹּא ַתֲעש ֶ ה ַוֲעווֹּ ן ֲעש ֵּ ה ֲעווֹּ ה ִמְתַוד ֶ לָּ עוֹּ ם, ְוַעל הָּ ָּ ש  ן אָּ ם ֲעווֹּ ָּ ש   10"אָּ

, אא"כ אבד כל ואינו לוקה עליהם ,דלקט שכחה ופאה הוו לאו הניתק לעשה הרמב"ם: פסק ופאהשכחה  לקטעוון 

 11.שההקציר קודם שייתן פאה, דאז לא יוכל לקיים הע

ורוב  12.'וחטאתי פשעתי עויתי' ביום כיפור מאיר שמתוודה ביפסקו כר, והעיטור ,רס"ג, רי"ץ גיאת: כיצד מתוודה
 13.השו"ע ן פסקשכך המנהג. וכ ר"ןש ורא"וכתבו  .'חטאתי עויתי ופשעתי'שמתוודה  כתבו שנוהגים כרבנן הראשונים

 שולחן ערוך

 כא()או"ח, הלכות יום הכיפורים, סימן תר

ו י: ה.  ד  ֶדר ַהו ִ י. סֵּ ְעת ִ ַ ש  ָּ ִויִתי, פ  אִתי, עָּ טָּ  חָּ

 

                                                
 הושע יד,ג. רש"י.  . 9

 מקורות: רמב"ם )הל' מעשה הקרבנות ג,יד(. . 10
בי עקיבא, הא לרכרבי עקיבא, פסק  (, הובא לעיל)הל' מעשה הקרבנותרמב"ם שכן הלחם משנה )הל' מעשה הקרבנות ג,יד( הקשה הו . 11

ותירץ, דהרמב"ם  !דאינו ניתק לעשה ,דלקט שכחה ופאה ירמיה לוקה על לאו ביין לתירוצא דאביי בין לתירוצא דרב לפי פירוש רש"י,
דלאו דלקט בי יוסי לר בי עקיבאמודה ר ,ירמיה דאמר בלאו דנבילה קא מיפלגי בידלר ,ה()ד"ה לאו דנבילמפרש כפירוש התוספות 
מכפר ירמיה  בילר ,זה רושנמצא לפי פיעיי"ש.  וכו', פות,וכמו שהאריכו שם התוס, משום דהוי ניתק לעשה ,שכחה ופאה דאינו לוקה

בי ירמיה דלר ביכר הרמב"םפסק  ,דאביי אינו סובר כןואע"ג . שום דהוי ניתק לעשהמ ,אלאו של לקט שכחה ופאה ם כןג בי עקיבאלר
 מקורות: רמב"ם )הל' מתנות עניים א,ג(. .כפרת עליוועולה מ ,לא לקי על לקט שכחה ופאה עקיבא

 הוא בתראה.כתב הרא"ש שהביאו ראיה מכך ששתק רבא לחזן שאמר כר"מ, ומכאן  משמע שרבא הודה לו והלכה כמותו ש . 12
ד "הו)גאונים  –הראשונים אר ש. (כהל' יוה"עשרת הדברות, בעל העיטור ). (ה כיצד", דרי"צ גיאת )הל' יוה"כמקורות:  או"ח תרכא,ה. . 13

הל' ב"ם )רמ. (, סי' יגהל' יוה"כבעל ההלכות )א בדפיו(. ר"ן )ו א ברי"ף, ד"ה עשה להם(.  רי"ף )ו .פ"ח סי' יט(רא"ש ). (בראשונים
 .(ק, סי' תשכז"יומא פ)מרדכי בפרק(. עבודת יוה"כ ד,א(. רמב"ן )שער הסוף, סוד"ה 

 ת”בעזהשי

 "אפתש סיון ו
 ל"ו| דף:  ג| פרק:  יומאמסכת: 


