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ְלֶהְדִרין, משנה א: , פרק א ת ֻפַ ֻכַ יתֹו ְלִלש ְ דֹול ִמֻבֵ ין ֻכֵֹהן ֻגָ ֻפֻוִרים ַמְפִריש ִ ְבַעת ָיִמים קֶֹדם יֹום ַהֻכִ ש ִ

ה ַאֶחֶרת ַמְתִקיִני ָ י ְיהֻוָדה אֹוֵמר, ַאף ִאש ֻ א ֶיֱאַרע ֻבֹו ְפסֻול. ַרֻבִ ֻמָ ֶ יו, ש  ְחֻתָ ן לֹו, ֻוַמְתִקיִנין לֹו כֵֹהן ַאֵחר ֻתַ

ן ֵאין ַלדָֻ ש ֶ  ֻתֹו. ָאְמרוֻ לֹו, ִאם ֻכֵ יתֹו, זֹו ִאש ְ יתֹו. ֻבֵ ֲעדֹו ֻוְבַעד ֻבֵ ר ֻבַ ֱאַמר ְוִכֻפֶ ֻנֶ ֶ ֻתֹו, ש  א ָתמוֻת ִאש ְ  ָבר סֹוף:ֻמָ

כֹות עֹוֶסֶקת 'יֹוָמא' ַמֶןֶכת ִהלְּ ַהֶנֶרק, ַהִכנוִרים יֹום בְּ  יֹום ֲעבֹוַדתלַ  ַהָגדֹול ַהֹכֵהן ַבֲהָכַנת עֹוֵסק ָהִראׁשֹון וְּ

ַגֵבי ַבּתֹוָרה ֶנֱאַמר .ַהִכנוִרים ָכן ֲחנַֺכת לְּ לֹאת ' ַהִםׁשְּ ַעת ָיִמים ַעד יֹום מְּ או ִׁשבְּ וִמֶנַתח ֹאֶהל מֹוֵעד לֹא ֵתצְּ

ֵמי ִמֺלֵאיֶכם ֶכם ,יְּ ַמֵלא ֶאת ֶידְּ ַעת ָיִמים יְּ ַכֵנר ֲעֵליֶכםַכֲאֶׁשר ָעָשה ַבטֹום ַהֶזה ִצָוה ה' ַלעֲ , ִכי ִׁשבְּ ', ֹשת לְּ

ַהַגם ָין עֹוֵסק ֵאינֹו ֶזה ֶׁשָנסוק וְּ ִענְּ ׁשו, ַהִכנוִרים יֹום בְּ ַכֵנר ֲעֵליֶכם' ֶׁשַהָלׁשֹון ֲחָכִמים ָדרְּ  ֶׁשַבָנסוק 'לְּ

ַרֶםֶזת ֵדנו, ַהִכנוִרים יֹום ַעל מְּ ַלםְּ ַגֵבי ֶׁשַאף לְּ ַעת 'וִמ  ֶנֱאַמר ַהִכנוִרים יֹום לְּ או ִׁשבְּ ֶנַתח ֹאֶהל מֹוֵעד לֹא ֵתצְּ

לֹוַמר, ָיִמים' ַעת מֹוֵעד ֵמֹאֶהל ַהָגדֹול ַהֹכֵהן ֵיֵצא ֶׁשלֹא כְּ ִׁשבְּ ֵני ַהָטִמים בְּ ִדין, ַהִכנוִרים יֹום ֶׁשִלפְּ  ֶזה ובְּ

ָנֵתנו עֹוֶסֶקת  ְלִלְשַכת ִמֵביתֹו ָגדֹולהַ  ֹכֵהןת הַ ֶא  ןַמְפִריִשיָהיו  ַהִכנוִרים יֹום ֹקֶדם ָיִמים ִשְבַעת: ִמׁשְּ

ָכה - ַנְלֶהְדִרין יֶֺחֶדת ִלׁשְּ ָכָך מְּ ָתה לְּ ֵבית ֶׁשָהיְּ ָדׁש בְּ ִרין', ַהִםקְּ ֶהדְּ ִקיֵדי ֵהם ו'ַפלְּ ַהַחַעם, ַהֶםֶלְך נְּ  ָכָך ֶׁשִכמו וְּ

ַכת ֶאת דֹוִלים ַהֹכֲהִנים ִלׁשְּ ִפי, ַהגְּ ָנֵתנו לְּ ָתה ֶׁשִםׁשְּ נְּ ַמן ִנׁשְּ ָדׁש ֵבית ִבזְּ ַמן, ַהֵשִני ַהִםקְּ ַאַחר וַבזְּ ֺהָמתֹו ֶׁשלְּ  כְּ

עֹון ֶׁשל דֹוִלים ַהֹכֲהִנים ָהיו ַהַסִדיק ִׁשמְּ ִקיד ֶאת קֹוִנים ַהגְּ ֺהָמה ַּתפְּ דֹוָלה ַהכְּ ֶכֶסף ַהגְּ טֹון בְּ ִפי, ֵמַהִשלְּ  ולְּ

ָׁשִעים ֶׁשָהיו אֹוָתה ֵמת ֵמֶהם דֶאחָ  ָכל ָהָיה - רְּ ַאַחר ָׁשָנה בְּ ַנס לְּ ֹקֶדׁש ֶׁשִמכְּ ֵכיָון, ַהֳעָדִׁשים לְּ  ֶׁשָהיו וְּ

ִפים ַחלְּ ִקיֵדי דֹוִמים ָהיו ָׁשָנה ָכל ִמתְּ ִפים, ַהֶםֶלְך ִלפְּ ַחלְּ  - ַתְחָתיו ַאֵחר ֹכֵהן לֹו וַמְתִקיִנין. ָׁשָנה ָכל ֶׁשִםתְּ

ַמִמים גֹון ,ְפסול ַהָגדֹול ַבֹכֵהן - בֹו ֶיֱאַרע ֶשָםא, ַהָגדֹול ַלֹכֵהןן' גָ 'סְּ כִ  נֹוָסף ֹכֵהן מְּ לֹא ֶׁשִטָחֵמא כְּ  יוַכל וְּ

ֵבית ַלֲעֹבד ָדׁש בְּ יֹום ַהִםקְּ ָאז, ַהִכנוִרים בְּ ָּתיו ַיֲעֹבד וְּ ָגן' אֹותֹו ַּתחְּ  ַאף אֹוֵמר, ְיהוָדה ַרִבי. לֹו ֶׁשִםמו 'סְּ

ִכיִנים ָהיו - לֹו ַמְתִקיִנין ַאֶחֶרת ִאָשה ּתֹו ַעל נֹוֶסֶפת ִאָשה ַהָגדֹול ַלֹכֵהן מְּ ִהָמֵשא ַהםוָכָנה, ִאׁשְּ , ִמָטד לֹו לְּ

ָאז ,ִאְשתֹו ָתמות ֶשָםא ֵמֲחָׁשׁש ֵבית ַלֲעֹבד יוַכל לֹא וְּ ָדׁש בְּ יֹום ַהִםקְּ  ַבֲעדֹו ְוִכֶנר' ֶשֶמֱאַמר, ַהִכנוִרים בְּ

ׁשֹון ',ֵביתֹו וְבַעד ֵכיָון ,ִאְשתֹו זֹו ָכאן ָהֲאמוָרה 'ֵביתֹו' ולְּ ָרה וְּ ַכֵנר ָצִריְך ֶׁשהוא ַהּתֹוָרה ֶׁשָאמְּ ּתֹו ַעל לְּ , ִאׁשְּ

ַוֵדא ֹצֶרְך ֵיׁש ֶיה ֶׁשָאֵכן לְּ ַרִבי ֲחָכִמים לֹו ָאְמרו. ִאָשה לֹו ִּתהְּ הוָדה לְּ ִמיָתה חֹוֵׁשׁש ָּתהֶׁשַא  ֵכן, ִאם, יְּ  ֵאין, לְּ

ַרק. ָּתמות ַהֲחָדָׁשה ָהִאָשה ֶׁשַגם ִיָּתֵכן ִכי ,סֹוף ַלָדָבר ָאה וְּ ֺטמְּ ַכדֹוֶמה לְּ ָבִרים ֶׁשֵהם וְּ צוִיים דְּ  ֵיׁש, מְּ

ָלֵכן, ַלֲחֹׁשׁש ִקיִנים וְּ ָגן לֹו ַמתְּ ִמיָתה ֲאָבל, סְּ ֹאִמית לְּ ִׁשים ֵאין ִנתְּ  .חֹוׁשְּ

 

ל: משנה ב ְבַעת ֻכָ ם ֶאת זֹוֵרק הֻוא ַהיִָֻמים ש ִ טֶֹרת ֶאת ֻוַמְקִטיר ַהֻדָ  ֶאת וַֻמְקִריב ַהֻנֵרֹות ֶאת ֻוֵמִטיב ַהֻקְ

ָאר. ָהֶרֶגל ְוֶאת ָהרֹאש   ל ֻוש ְ ֻכֵֹהן, ַמְקִריב, ְלַהְקִריב ָרָצה ִאם, ִמיםַהיָֻ  ֻכָ ֶ דֹול ש  רֹאש   ֵחֶלק ַמְקִריב ֻגָ  ֻבָ

רֹאש   ֵחֶלק ְונֹוֵטל  :ֻבָ

ָרׁש ֶׁשָבֶהם, ַהִכנוִרים יֹום ֶׁשֹעֶדם ַהָטִמים ִשְבַעת אֹוָתם ָכל ָצא ִמֵביתֹו ַהָגדֹול ַהֹכֵהן ֺמפְּ ִנמְּ ֵבית וְּ  בְּ

ָדׁש נֹות ֶׁשל ַהָדם ֶאת קזֹוֵר  הוא, ַהִםקְּ בְּ ַבִים וֵבין ַבֹבֶקר, ַהָּתִמיד ָקרְּ  ַעל ַהְעֹטֶרת ֶאת וַמְקִטיר, ָהַערְּ

ַבח ַתֵען - ַהֵמרֹות ֶאת וֵמִטיב, וָבֶעֶרב ַבֹבֶקר ַהָזָהב ִמזְּ נֹוָרה ַהֵמרֹות ֶאת מְּ ָלָקה ֶׁשַבםְּ ַהדְּ ֵדי ַעל לְּ  הֹוָצַאת יְּ

נֹות ֶׁשל ָהֶרֶגל ְוֶאת ָהרֹאש ֶאת וַמְקִריב, ֶׁשָכבו ֹותַהֵמר ֶׁשל ָהֵאֶפר בְּ ֵכן, ַהָּתִמיד ָקרְּ ָאר ֶאת וְּ  ָהֵאָבִרים ׁשְּ

ָטה] ֶׁשלֹו ָנקְּ ָנה וְּ ִפיל' גֶ ֶר וְּ  'רֹאׁש ַהִםׁשְּ ֵרִבים ָהִראׁשֹוִנים ָהֵאיָבִרים ֶׁשֵהם לְּ  ַהָטִמים ָכל ְשָארבִ  ולִא וְ [. ֶׁשעְּ

ִריב ַחָטב ֵאינֹו, הַהָשנָ  ֶׁשל ַהקְּ ָבנֹות לְּ ֺסָטִמים ָקרְּ ִפי ַמְקִריב, ְלַהְקִריב, ָרָצה ׁ ִאםשֶ  ֶאָלא, מְּ  ָגדֹול ֶשֹכֵהן לְּ

ֹחר הוא ִראׁשֹון - ָברֹאש ֵחֶלק ַמְקִריב ָבן ֵאיֶזה ִלבְּ ִריב רֹוֶצה הוא ָקרְּ ַהקְּ  ִראׁשֹון - ָברֹאש ֵחֶלק ְונֹוֵטל, לְּ

ֶצה ֵחֶלק יֶזהֵא  ִלחֹול הוא ָבנֹות ֶׁשִטרְּ ֹכֲהִנים ַהֶמֱאָכִלים ֵמַהָערְּ ׁשֹוֶנה] לְּ ָאר בְּ ֺחָלִקים, ַהֹכֲהִנים ִמשְּ  ַהמְּ

ָמרֹות ִמׁשְּ ָכל, ָאב וָבֵּתי לְּ ַמן ַרק עֹוֵבד ֹכֵהן וְּ יָֺחד ַבזְּ  [.לֹו ַהמְּ

file:///D:/תורת%20אמת/תורת%20אמת%20-%20285/Temp/his_temp_1_1.htm%23פרק%20א%20-%20משנה%20ב!
file:///D:/תורת%20אמת/תורת%20אמת%20-%20285/Temp/his_temp_1_1.htm%23פרק%20א%20-%20משנה%20ב!


 יומא          אפרק מסכת          

 

 כל הזכויות שמורות לארגון 'שתי הלכות ביום'.©                                                                                                                                        

 

2 

ְקֵני ְזֵקִנים לוֹ  ָמְסרוֻ : משנה ג ִֻ ין ֵבית ִמז ֵסֶדר ָפָניולְ  ְוקֹוִרין, ֻדִ י, לוֹ  ְואֹוְמִרים, ַהיֹֻום ֻבְ דֹול כֵֹהן ִאיש ִ  ְקָרא, ֻגָ

ה ִפיךָ  ַאֻתָ א, ֻבְ ֻמָ ֶ ַכְחֻתָ  ש  ָ א אוֹ  ש  ֻמָ ֶ ֻפֻוִרים יֹום ֶעֶרב. ָלָמְדֻתָ  לֹא ש  ֲחִרית ַהֻכִ ַ ַער אֹותוֹ  ַמֲעִמיִדין, ש  ַ ש   ֻבְ

ִרים ְלָפָניו ֻוַמֲעִביִרין, ִמְזָרח יםֻוְכבָ  ְוֵאיִלים ֻפָ ֵדי, ש ִ ֵהא ֻכְ יְֻ ֶ יר ש  ֲעבֹוָדה ְוָרִגיל ַמֻכִ  :ֻבָ

ָעה אֹוָתם ָכל ָפָרַׁשת - ַהטֹום ְבֵסֶדר ְלָפָניו קֹוִרין יוהָ וְ  ,ִדין ֵבית ִמִזְקֵני ְזֵקִנים לֹו ָמְסרו ָיִמים ִׁשבְּ  יֹום בְּ

ֺחַםׁש ַהִכנוִרים ָרא ֶׁשבְּ ֵקִנים לֹו ְואֹוְמִרים, ַוִטקְּ סוִקים ֶאת ַאָתה ְקָרא ָגדֹול, ֹכֵהן[ ֲאדֹוִני-] ִאיִשי, ַהזְּ  ַהנְּ

ָּת  ַמה ֶאת ָשַכְחָת  ֶשָםא ְבִפיָך, ִפי ,ָלַמְדָת  לֹא ֵמעֹוָלם ֶשָםא אֹו, ֶשָלַמדְּ ָבֵאר וכְּ ֵעיל ֶׁשִהתְּ ָניֹות לְּ  ֵאלו ִמׁשְּ

נו דֹוִלים יםַהֹכֲהנִ  ָהיו ֶׁשלֹא, ֵׁשִני ַבִית ִביֵמי ִנׁשְּ ָחִרים ַהגְּ ִפי ִנבְּ קוָתם לְּ ַמִמים ָהיו ֶאָלא, ָכָראוי, ִצדְּ  ִמתְּ

ִנים ֶׁשָהיו ָממֹון ֵמֲחַמת טֹון נֹותְּ ָהיו, ַלִשלְּ דו ֶׁשלֹא ֲאָנִׁשים ֵביֵניֶהם וְּ ֵבית ֲאָבל. ֵמעֹוָלם ָלמְּ ָדׁש בְּ  ַהִםקְּ

ַמִמים ָהיו ָהִראׁשֹון ֹכֵהן מְּ ָמה ַהֹכֲהִנים ִמָכל ָגדֹול ֶׁשָהָיה ַהֹכֵהן ֶאת ָגדֹול כְּ ָחכְּ נֹוי, בְּ ֹכחַ , בְּ ֹעֶׁשר בְּ  ֶעֶרב. ובְּ

ֵבית ַהִםְזָרח ְבַשַער ַהָגדֹול ַהֹכֵהן ֶאת - אֹותֹו ַמֲעִמיִדין ָהיו[, ַבֹבֶקר-] ַשֲחִרית ַהִכנוִרים יֹום  ֶׁשבְּ

ָדׁש ִריִבים ָהיו ֶׁשֵםֶהם וְכָבִשים, ְוֵאיִלים ָנִרים וְלָפָני וַמֲעִביִרין, ַהִםקְּ יֹום ַמקְּ  ֶשְטֵהא ְכֵדי, ַהִכנוִרים בְּ

  ָבֲעבֹוָדה. ְוָרִגיל ַמִכיר

 

ל: משנה ד ְבַעת ֻכָ ֻנוֻ  מֹוְנִעין ָהיוֻ  לֹא ַהיִָֻמים ש ִ ה ַמֲאָכל ִמֻמֶ ֻתֶ ֻפֻוִרים יֹום ֶעֶרב, וִֻמש ְ ָכה ִעם ַהֻכִ ֵ  אלֹ , ֲחש 

יִחים ָהיוֻ  ה ֶלֱאכֹל אֹותוֹ  ַמֻנִ ֵני, ַהְרֻבֵ ֲאָכל ִמֻפְ ַהֻמַ ֶ ָנה ֶאת ֵמִביא ש  ֵ  :ַהש ֻ

 לֹא ֲחֵשָכה, ִעם ַהִכנוִרים יֹום ֶעֶרב ֲאָבל וִמְשֶתה, ַמֲאָכל ִמֶםמו מֹוְנִעין ָהיו לֹא ַהָטִמים ִשְבַעת אֹוָתם ָכל

ׁשו, ַהֵשָנה ֶאת ֵמִביא ֶשַהַםֲאָכל ִמְנֵני ֵבה,ַהְר  ֶלֱאֹכל אֹותֹו ַמִמיִחים ָהיו ָחׁשְּ ָאה ִליֵדי ֶׁשָטבֹוא וְּ  .ֺטמְּ

 

ין ֵבית ִזְקֵני ְמָסרֻוהוֻ : משנה ה ה ְלִזְקֵני ֻדִ ית ַלֲעִליַֻת ְוֶהֱעלֻוהוֻ , ְכֺהֻנָ יעֻוהוֻ , ַאְבִטיָנס ֻבֵ ֻבִ  ְוִנְפְטרוֻ  ְוִהש ְ

יאִ , לוֹ  ְוָאְמרוֻ . ָלֶהם ְוָהְלכוֻ  דֹול כֵֹהן יש ִ לוֵֻחי ָאנוֻ , ֻגָ ין ֵבית ש ְ ה, ֻדִ לֻוֵחנוֻ  ְוַאֻתָ ִליחַ  ש ְ ית ֻוש ְ ין ֻבֵ יִעין, ֻדִ ֻבִ  ַמש ְ

ִמי ָעֶליךָ  ָאנוֻ  ן ֻבְ ֻכֵ ִ ש ֻ ֶ מוֹ  ש  ִית ש ְ ֻלֹא, ַהזֶֻה ַבֻבַ ֶ ֻנֶה ש  ַ ל ָדָבר ְתש  ָאַמְרנוֻ  ַמה ִמֻכָ ֶ  ְוֵהן, ֻובֹוֶכה פֹוֵרש   הֻוא. ָלךְ  ש ֻ

 :וֻבֹוִכין יןֻפֹוְרש ִ 

ֶעֶרב ַאַחר, ַהִכנוִרים יֹום בְּ או לְּ ֵני ֶׁשָערְּ ֵני ִדין ֵבית ִזקְּ  ְמָסרוהו, ַהִכנוִרים יֹום ָנָרַׁשת ֶאת ַהָגדֹול ַהֹכֵהן ִלפְּ

ֵדי ְכֺהָמה ְלִזְקֵני ִדין ֵבית ִזְקֵני דוהו כְּ ַלםְּ ֶלאֶכת ֶאת ֶׁשטְּ ֹטֶרת ֲחִפיַנת מְּ  ְוֶהֱעלוהו, ִהיא ָקָׁשה ֲעבֹוָדהׁשֶ , ַהעְּ

ֺמִמים ֶׁשָהיו ַאְבִטיָנס ֵבית ַלֲעִלַטת ֹטֶרת ֲעִשַטת ַעל מְּ ֵני ְוִהְשִביעוהו, ַהעְּ ִטיר ִדין ֵבית ִזקְּ ֹטֶרת ֶאת ֶׁשַטקְּ  ַהעְּ

יֹום תֹוְך ַהִכנוִרים בְּ מֹו, ַהֳעָדִׁשים ֹקֶדׁש בְּ ָנַתן ֶא  ֶׁשֶמֱאַמר כְּ ֵני ה'''וְּ ֹטֶרת ַעל ָהֵאׁש ִלפְּ לֹא, ת ַהעְּ ִטיֶרָמה וְּ  ַיקְּ

ַדַעת ִמַבחוץ דֹוִקים כְּ דו - ְוִנְפְטרו, ַהסְּ רְּ ֵני ִמֶםמו ִנפְּ ֵני לֹו ָאְמרו ךכָ וְ  ָלֶהם. ְוָהְלכו, ִדין ֵבית ִזקְּ  ִדין ֵבית ִזקְּ

ִביעו ֶׁשִהׁשְּ  ִדין, ֵבית וְשִליחַ  ְשלוֵחנו ְוַאָתה ִדין, ֵבית ְשלוֵחי ָאנו דֹול,גָ  ֹכֵהן[ ֲאדֹוִני-] ִאיִשי, אֹותֹו כְּ

לֹוַמר ָבע ַאָּתה ֲהֵרי, כְּ ֵּתנו ַעל ִנׁשְּ ַעל ַדעְּ  ַהֶזה, ַבַבִית ְשמֹו ֶשִשֵכן ְבִמי ָעֶליָך ָאנו ַמְשִביִעין, ִדין ֵבית ַדַעת וְּ

ִטיר ֶאָלא ,ְלָך ֶשָאַמְרנו ַמה ִמָכל ָדָבר ְתַשֶמה ֶשלֹא ֹטֶרת ֶאת ַּתקְּ תֹוְך ַהעְּ כו. ַהֳעָדִׁשים ֹקֶדׁש בְּ רְּ ֺהצְּ  וְּ

ִביעֹו ַהׁשְּ ַמן ֵכיָון ָכָך ַעל לְּ ָטַרת ֶׁשִבזְּ ֹטֶרת ַהקְּ יֹות ַרַשאי ָאָדם ׁשום ָהָיה לֹא ַהעְּ ִאי, ָבֲעָזָרה ִלהְּ ָׁשר וְּ  ֶאפְּ

אֹות אֹוָתה. ַהָגדֹול ֵהןַהכֹ  עֹוֶשה ָמה ִלרְּ  ֶׁשֲחָׁשדוהו ַעל ובֹוֶכה פֹוֵרש ָהָיה ַהָגדֹול ַהֹכֵהן - הוא ָׁשָעה בְּ

ַהג ַדַעת ֶׁשִטנְּ דֹוִקים כְּ ֵני - ְוֵהן, ַהסְּ דו ָכָך ַעל ובֹוִכין נֹוְרִשין ָהיו ִדין ֵבית ִזקְּ  'ַהחֹוֵׁשד ַוֲהֵרי, בֹו ֶׁשָחׁשְּ

ֵׁשִרים גופֹו' ֶקהלֹו ִבכְּ ַאף. בְּ ָרִחים ֶׁשָהיו וְּ ִביעֹו ֺמכְּ ַהׁשְּ ֵדי בֹוִכים ָהיו, לְּ דֹו כְּ ַכבְּ ִאלו ֶׁשֵטָרֶאה, לְּ  ֵהם כְּ

טוִחים דו בְּ ִחָמם בֹו ֶׁשָחׁשְּ  .בְּ
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ְלִמיֵדי, ָלאו ְוִאם. ֻדֹוֵרש  , ָחָכם ָהָיה ִאם: משנה ו ין ֲחָכִמים ֻתַ . קֹוֵרא, ִלְקרֹות ִגילָר  ְוִאם. ְלָפָניו ֻדֹוְרש ִ

ה. ְלָפָניו קֹוִרין, ָלאו ְוִאם ִאיֹֻוב, ְלָפָניו קֹוִרין ֻוַבֻמֶ ן ְזַכְרָיה. ַהיִָֻמים וְֻבִדְבֵרי ֻוְבֶעְזָרא ֻבְ , אֹוֵמר ְקבוָֻטל ֻבֶ

ָעִמים ה ֻפְ ָדִניֵֻאל ְלָפָניו ָקִריִתי ַהְרֻבֵ  :ֻבְ

ֵליל ֵדי, ָיֵׁשן ָגדֹולהַ  ַהֹכֵהן ָהָיה לֹא ַהִכנוִרים יֹום בְּ ָאה ִליֵדי ָיבֹוא ֶׁשלֹא כְּ מֹו ָגדֹול ַהֹכֵהן ָהָיה ִאם, וְּ ֺטמְּ  ַעצְּ

ֵרי דֹוֵרש ָהָיה ָחָכם, ִדבְּ רֹוׁש ָראוי ָהָיה ֶׁשלֹא ָלאו, ְוִאם. ּתֹוָרה בְּ ַבר ֵמִבין ָהָיה ַאְך, ִלדְּ  ַתְלִמיֵדי, ֲהָלָכה דְּ

ַאַחרו יו.ְלָפנָ  דֹוְרִשין ָהיו ֲחָכִמים ָרָׁשה לְּ מֹו קֹוֵרא ִלְקרֹות, ָרִגיל ִאם, קֹוֵרא ָהָיה ַהדְּ ַעצְּ  ָהיו ָלאו, ְוִאם. בְּ

ָבִרים ֶׁשֵהם ,ַהָטִמים וְבִדְבֵרי וְבֶעְזָרא ְבִאטֹוב ,ְלָפָניו קֹוִרין וַבֶםה ְלָפָניו. קֹוִרין ִכים דְּ . ַהֵלב ֶאת ַהםֹוׁשְּ

 ְבָדִנֵטאל. ְלָפָניו ָקִריִתי ַהְרֵבה ְנָעִמים אֹוֵמר, ְקבוָטל ֶבן ְזַכְרָיה

 

ש  : משנה ז ֻקֵ ְרֵחי, ְלִהְתַנְמֵנם ֻבִ ה ֻפִ ין ְכֺהֻנָ ע ְלָפָניו ַמֻכִ ֶאְצֻבַ י, לוֹ  ְואֹוְמִרים, ְצֵרָדה ֻבְ דֹול כֵֹהן ִאיש ִ  ֲעֹמד, ֻגָ

ה ַעל ַאַחת ְוָהֵפג יַֻ  ַעד אֹותוֹ  ֻוַמֲעִסיִקין. ָהִרְצֻפָ ֶ יעַ ש  ִחיָטה ְזַמן ֻגִ ְ  :ַהש ֻ

ֵליל ִעיִרים ֹכֲהִנים - ְכֺהָמה ִנְרֵחי ְלִהְתַנְמֵנם, ַהָגדֹול ַהֹכֵהן ִבֵעש ִאם, ַהִכנוִרים יֹום בְּ ִחיל, צְּ ָקָנם ֶׁשִהתְּ  זְּ

ֹרחַ  ֹמחַ  ִלפְּ ִלצְּ ִמיִדים - ְצָרָדה ְבֶאְצַבע ְלָפָניו ַמִכין ָהיו, וְּ ַבע ֶאת ַמצְּ ָצִעית ָהֶאצְּ ִטים ָלֲאגוָדל ָהֶאמְּ ׁשֹומְּ  וְּ

ִהירות אֹוָתה ֹכחַ  ִבמְּ ַעל, ַהָטד ַכף ַעל ובְּ ֵדי וְּ ָנע ָהָיה ֶזה ַרַעׁש יְּ  ָגדֹול, ֹכֵהן ִאיִשי לֹו, ְואֹוְמִרים, ִמִליֹׁשן ִנמְּ

ֶליָך ַעל ֲעמֹוד ֵדי ַעל ַהֵשָנה ֶאת ָהֵסר - ָהִרְצָנה ַעל ַאַחת ְוָהֵפג, ַרגְּ ַלִים ֶׁשַּתֲעמֹוד יְּ ַרגְּ ֵחפֹות בְּ  ַאַחת ָׁשָעה יְּ

ַנת ַעל   ַהְשִחיָטה. ְזַמן ֶשַטִגיעַ  ַעד אֹותֹו וַמֲעִסיִקין, ֶׁשָבֲעָזָרה ַהַשִיׁש ִרצְּ

 

ָכלמשנה ח:  חַ  ֶאת ֻתֹוְרִמין יֹום ֻבְ ְזֻבֵ ְקִריַאת ַהֻמִ ֶבר ֻבִ ין, לוֹ  ָסמֻוךְ  אוֹ  ַהֻגֶ ין ְלָפָניו ֻבֵ יֹום. ַאֲחָריולְ  ֻבֵ  ֻבְ

ֻפֻוִרים מֻוָרה ֻוָבְרָגִלים, ֵמֲחצֹות ַהֻכִ ֹוָנה ֵמַאש ְ ֶבר ְקִריַאת ָהְיָתה ְולֹא, ָהִראש  ַעת ַהֻגֶ ָהְיָתה ַעד ַמֻגַ ֶ  ֲעָזָרה ש 

ָרֵאל ְמֵלָאה ש ְ  :ִמיִֻ

ָּת  מֹוִציִאים - ַהִםְזֵבחַ  ֶאת תֹוְרִמין ָהיו ַהָשָנה ִמימֹות יֹום ְבָכל ַמחְּ ַבח ֶׁשַעל ֵמַהֶדֶׁשן הבְּ ֹחֶׁשת ִמזְּ , ַהמְּ

ִנים נֹותְּ ַקע ַעל ַהֶדֶׁשן ֶאת וְּ ָרחֹו ַהַערְּ ִמזְּ ַמן - ַהֶגֶבר ִבְקִריַאת, ֶכֶבׁש ֶׁשל בְּ ִריַאת ִבזְּ גֹול קְּ נְּ  ָסמוְך אֹו ַהַּתרְּ

ָלה ֵמֲחצֹות ֵכן יםעֹוִש  ָהיו ַהִכנוִרים ְביֹום ֲאָבל ְלַאֲחָריו. ֵבין ְלָפָניו ֵבין לֹו,  ַהָגדֹול ֶׁשַהֹכֵהן ֵכיָון, ַהַליְּ

ֵדי, ַהטֹום ֲעבֹודֹות ָכל ֶאת עֹוֶשה ִחיִלים ָהיו ֵיָחֵלׁש ֶׁשלֹא וכְּ ָדם ָהֲעבֹודֹות ָכל ֶאת ַמתְּ ַאַחר, יֹוֵתר ֺמקְּ  ולְּ

רוַמת ָאר ֶאת עֹוִשים ָהיו ַהֶדֶׁשן ּתְּ ֵרי יִנמו ֶׁשל ָהֲעבֹודֹות ׁשְּ ָבנֹות ֵאבְּ ִסדור, ַהָערְּ כו' ַהַםֲעָרכֹות וְּ ֵדי, וְּ  כְּ

מו ַסטְּ ַמן ֶׁשַטִגיעַ  ַעד ָהֲעבֹודֹות ָכל ֶאת ֶׁשטְּ ִחיָטה זְּ ַבן ֶׁשל ַהׁשְּ ַרב וִמּתֹוְך, ַהָּתִמיד ָקרְּ ָדם ַהָּתִמיד ֶׁשטֺקְּ , ֺמקְּ

ֶיה ַמן יֹוֵתר ִיהְּ ָאר ַלֲעִשַטת זְּ יוַכל, ַהטֹום ֶׁשל ָהֲעבֹודֹות ׁשְּ . ַלֲעבֹוָדה ֲעבֹוָדה ֵבין ָלנוחַ  ַהָגדֹול ַהֹכֵהן וְּ

הוִדים ,וָבְרָגִלים ֵיׁש ָלֶרֶגל עֹוִלים ַרִבים ֶׁשטְּ ָבנֹות וְּ ָצִריְך, ַרִבים ָקרְּ ַמן וְּ ַפמֹות ַרב זְּ ֺרֶבה ַהֶדֶׁשן ֶאת לְּ  ַהםְּ

ַצע ֶאמְּ ֵבחַ  לְּ ָמקֹום, ַהִםזְּ ֺכמֶ  לְּ ִמים ָהיו, 'ַּתנוַח' הַהמְּ ֵבחַ  ֶאת ּתֹורְּ ָלה ֶׁשל ָהִראשֹוָנה ֵמַאְשמוָרה ַהִםזְּ , ַהַליְּ

ָגִלים ַמַגַעת ַהֶגֶבר ְקִריַאת ָהְיָתה ְולֹא ִריב ֶׁשָבאו ִמִטְשָרֵאל ְמֵלָאה ֲעָזָרה ֶשָהְיָתה ַעד ָברְּ ַהקְּ  ֶאת לְּ

נֹוֵתיֶהם בְּ ַאַחר ִמָטד ָקרְּ ָרבַ  לְּ  .ַהָּתִמיד תַהקְּ
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ֹוָנהפרק ב, משנה א:  ִראש  ל ֻבָ רֹוֶצה ִמי ֻכָ ֶ חַ  ֶאת ִלְתרֹם ש  ְזֻבֵ ֵהן ֻוִבְזַמן. ֻתֹוֵרם, ַהֻמִ ֶ ין ש   ְועֹוִלין ָרִצין, ְמֺרֻבִ

ֶבש   ֻכֶ ע ֲחֵברוֹ  ֶאת ַהֻקֹוֵדם ְוָכל, ֻבַ ֵניֶהם ָהיוֻ  ְוִאם. ָזָכה ַאֻמֹות ְבַאְרֻבַ ִוין ש ְ ָ יעוֻ  ָלֶהם אֹוֵמר הַהְמֺמנֶֻ , ש  . ַהְצֻבִ

ִים אוֹ  ַאַחת, מֹוִציִאין ֵהן ֻוָמה ֻתַ ל מֹוִציִאין ְוֵאין, ש ְ ש   ֲאֺגֻדָ ְקֻדָ ֻמִ  :ֻבַ

ִפי ָבֵאר כְּ ֵעיל ֶׁשִהתְּ ָלה ָכל, לְּ ִמים ַהֹכֲהִנים ָהיו ַליְּ ֵבַח' ֶאת 'ּתֹורְּ לֹוַמר, ַהִםזְּ ַפִמים, כְּ  ַגֵבי ֶׁשַעל ֵמַהֶדֶׁשן מְּ

ֵבחַ ַהִם  ַקע ַעל וַמִמיִחים זְּ ָרחֹו ַהַערְּ ִמזְּ ִחָלה - ָבִראשֹוָנה. ֶכֶבׁש ֶׁשל בְּ  ֶאת ִלְתֹרם רֹוֶצה היָ הָ שֶ  ִמי ָכל, ַבּתְּ

מֹו רֹוִצים ָהיו ַרִבים ֶׁשֹכֲהִנים - ְמֺרִבין ֶשֵהן וִבְזַמן תֹוֵרם.ה יָ הָ  ַהִםְזֵבַח, תֹורְּ  ַבֶכֶבש יןְועֹולִ  ָרִצין ָהיו, לְּ

ֵבחַ  ֶׁשל כֹו, ַהִםזְּ ֹלִׁשים ֶׁשָארְּ ַּתִים ׁשְּ ִהָכֵנס ֲחֵברֹו ֶאת ַהקֹוֵדם ְוָכל, ַאָםה וׁשְּ מוכֹות ַאםֹות ַאְרַבע ְךתֹובְ  לְּ  ַהןְּ

ַגג ֵבחַ  לְּ רוַמת ָזָכה, ַהִםזְּ ָּתם ָשִוין ְשֵניֶהם ָהיו ְוִאם. ַהֶדֶׁשן ִבתְּ ַהַגעְּ רֹאׁש בְּ ֵבחַ  לְּ  ֵמֶהם ֶאָחד ֵאין, ַהִםזְּ

ֵכיַצד, ַהֹכֲהִנים ָכל ֵבין גֹוָרל עֹוִשים ֶאָלא, זֹוֶכה  ַהְצִביעו ָלֶהם אֹוֵמר ַהגֹוָרלֹות ַעל ַהְמֺמֶמה, ַהגֹוָרל הוא וְּ

ַבע הֹוִציאו - ִדים, ַאַחת ֶאצְּ עֹומְּ ִעגול וְּ ֺמֶמה, בְּ ַהמְּ ָנר אֹוֵמר וְּ ֵבה ַהָגבֹוהַ  אֶׁשהו ָכל ִמסְּ ַהרְּ ַנר בְּ  ִמִםסְּ

ִדים ַהֹכֲהִנים ִחיל, ָׁשם ָהעֹומְּ נֹות וַמתְּ ֵׁשם, ַהֹכֲהִנים ֵמַאַחד ִלמְּ ּתֹו ֶאת ֵמִסיר הוא ִסיָמן ולְּ ַבעְּ סֹוֵפר ,ִֹמגְּ  וְּ

עֹוֵתיֶהם ֶאת בְּ נֹות ָאסור ֶׁשֲהֵרי] ַהֹכֲהִנים ֶׁשל ֶאצְּ ָרֵאל ֲאָנִׁשים ִלמְּ ַּתֵטם וִמי [,ִמִטשְּ לֹו ֶׁשִםסְּ  אֹותֹו ֶאצְּ

ָנר רוַמת זֹוֶכה, ִמסְּ ֹצֶרְך מֹוִציִאין ֵהן וָמה. ַהֶדֶׁשן ִבתְּ ִפיָרה לְּ ַבע, זֹו סְּ  מֹוִציִאין ְוֵאין ְשַתִים, אֹו ַאַחת ֶאצְּ

ִחיק ַהֹכֵהן ֶׁשָטכֹול ֵכיָון, ַבִםְקָדש ֲאגָֺדל ַהרְּ בָ  ֲאגָֺדלֹו ֶאת לְּ ֶרמו, ָהַאֶחֶרת עֹוֵמֶאצְּ נְּ ִיסְּ ֺמֶמה וְּ ֵני ַהמְּ  ִכׁשְּ

ׁשו, ֹכֲהִנים ָחׁשְּ ֶאה ַהֹכֵהן ֵכן ֶׁשַטֲעֶשה וְּ ֶׁשִטרְּ ָין כְּ ַּתֵטם עֹוֵמד ֶׁשַהִםנְּ ִהסְּ ֹרם, לֹו ַהָןמוְך ַבֲחֵברֹו לְּ ִיגְּ ָכָך וְּ  בְּ

ַּתֵטם ָין ֶׁשִטסְּ לֹו ַהִםנְּ  .ַכֹהֶגן ֶׁשלֹא, ֶאצְּ

 

הה ב: משנ ֶ ָהיוֻ  ַמֲעש  ֶ ֵניֶהם ש  ִוין ש ְ ָ ֶבש   ְועֹוִלין ְוָרִצין ש  ֻכֶ ָרה ְוָנַפל, ֲחֵברוֹ  ֶאת ֵמֶהן ֶאָחד ְוָדַחף, ֻבַ ֻבְ  ְוִנש ְ

ָראוֻ  ְוֵכיָון. ַרְגלוֹ  ֶ ין ֵבית ש  ִאין ֻדִ ֻבָ ֶ ָנה ִליֵדי ש  ֻלֹא ִהְתִקינוֻ , ַסֻכָ ֶ חַ  ֶאת תֹוְרִמין ְיהוֻ  ש  ְזֻבֵ א ַהֻמִ . ִיסְבפַ  ֶאֻלָ

ָעה ם ָהיוֻ  ְפָיסֹות ַאְרֻבָ ִיס ְוֶזה, ש ָ ֹון ַהֻפַ  :ָהִראש 

 ,ְוָנַפל ֲחֵברֹו, ֶאת ֵמֶהן ֶאָחד ְוָדַחף ַבֶכֶבש, ְועֹוִלין ְוָרִצין ָשִוין ַהֹכֲהִנים ֵׁשִני - ְשֵניֶהם ֶשָהיו ַמֲעֶשה

ִריָצה ֶשָבִאין ִדין ֵבית ֶשָראו ְוֵכיָון ַרְגלֹו. ְוִנְשְבָרה  ֶאת תֹוְרִמין ְיהו ֶשלֹא ִהְתִקינו ַסָכָנה, ִליֵדי זֹו בְּ

הוא] ַבגֹוָרל - ַבַנִיס ֶאָלא ַהִםְזֵבחַ  ׁשֹון וְּ ִסים ֶׁשַהֹכל, ִנטוס ִמלְּ ַנטְּ ַרִסים ִמתְּ ַרע וִמתְּ  ִני ַעל ַהָדָבר ֶׁשטֺכְּ

ַהגֹוָרל[, ַהגֹוָרל ָבֵארׁשֶ  ָבֹאֶפן ַנֲעֶשה וְּ ָנה ִהתְּ ָכל, ָבֲעָזָרה - ָשם ָהיו ְפָיסֹות ַאְרָבָעה. ַהעֹוֶדֶמת ַבִםׁשְּ  יֹום בְּ

ֵיׁש] ַהָשָנה ִמימֹות ִרים וְּ יֹום ֶׁשַאף אֹומְּ   ָהִראשֹון. ַהַנִיס ְוֶזה[, ֵכן ָעשו ַהִכנוִרים בְּ

 

ִיסמשנה ג:  ִני ַהֻפַ ֵ ֹוֵחט ִמי, ַהש ֻ ן ִמיוֻ , זֹוֵרק ִמי, ש  ֵ חַ  ְמַדש ֻ ִניִמי ִמְזֻבֵ ן ֻוִמי, ַהֻפְ ֵ נֹוָרה ֶאת ְמַדש ֻ  ֻוִמי, ַהֻמְ

ֶבש   ֵאָבִרים ַמֲעֶלה י, ְוָהֶרֶגל ָהרֹאש  , ַלֻכֶ ֻתֵ ָרה ֶהָחֶזה, ְוָהֶרֶגל ָהעֶֹקץ, ַהיַָֻדִים ֻוש ְ י, ְוַהֻגֵ ֻתֵ ָפנֹות ֻוש ְ , ַהֻדְ

ָרַבִים ין, ְוַהֻסֶֹלת, ְוַהֻקְ ה. ִיןְוַהיָֻ , ְוַהֲחִבֻתִ לש ָ ר ש ְ ן ָאַמר. בוֹ  ָזכוֻ  ֻכֲֹהִנים ָעש ָ י ִלְפֵני ַעזַֻאי ֻבֶ ֻום ֲעִקיָבא ַרֻבִ  ִמש ֻ

י עַ  ַרֻבִ ֺ ֶרךְ , ְיהֹוש   :ָקֵרב ָהָיה ִהֻלוֻכוֹ  ֻדֶ

ָנה ָבֵאר ַהעֹוֶדֶמת ַבִםׁשְּ ֵבית ָהִראׁשֹון ֶׁשַהַנִיס ִהתְּ ָדׁש בְּ רֹ  ֵמַהֹכֲהִנים ִמי ָהָיה ַהִםקְּ רוַמת םִיתְּ . ַהֶדֶׁשן' 'ּתְּ

ָהיו, ֲעבֹודֹות ַכָםה ַעל ָהָיה ַהֵשִני ַהַנִיס ַבן ֶאת שֹוֵחט ִמי, ֹכֲהִנים ַכָםה בֹו זֹוִכים וְּ  זֹוֵרק ִמי, ַהָּתִמיד ָקרְּ

ֵבחַ  ַעל ַהָדם ֶאת ַפֶמה ִמי - ַהְנִניִמי ִםְזֵבחַ הַ  ֶאת ְמַדֵשן ִמיו, ַהִםזְּ  ְמַדֵשן וִמי, ֵמָהֵאֶפר ַהָזָהב ַבחִמזְּ  ֶאת מְּ

ַפֶמה - ַהְםנֹוָרה ֶאת ִתילֹות ָהֵאֶפר ֶאת מְּ ַהנְּ נֹוָרה וְּ ַבן ֶׁשל ֵאָבִריםהָ  ֶאת ַמֲעֶלה וִמי, ֵמַהםְּ  ַהָּתִמיד ָקרְּ

ַהָלן] ַלֶכֶבש ֹבַאר לְּ ֹ  ֵמַהֶכֶבׁש ָהֵאָבִרים ַהֲעָלַאת ַעל נֹוָסף ַנִיס ֶׁשָהָיה יְּ ר ֵבחַ  אׁשלְּ  זֹוֶכה ָהָיה ֶאָחד ֹכֵהן[, ַהִםזְּ
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ַהֲעָלַאת ַהֲעָלַאת ֶאָחדן הֵ כֹ וְ  ְוָהֶרֶגל, ָהרֹאש בְּ ֵּתי - ַהָטַדִים ְשֵתי בְּ ַלִים ׁשְּ ִמטֹות ָהַרגְּ ָבן ֶׁשל ַהִעדְּ , ַהָערְּ

ֶרֶגל ַהָזָנב - ְוָהֶרֶגל ָהֹעֶקץ מֹאל וְּ ֹכֵהן שְּ , ַהֵלב, ָהֵראֹות, ַהָעֶנה ִעם ַהַסָואר - ְוַהֵגָרה ,ֶהָחֶזה ֺׁשַםן, ֶאָחד בְּ

ֵּתי ָלעֹות וׁשְּ ֹכֵהן, ַצד ִמָכל צְּ ָלעֹות - ַהְדָפנֹות וְשֵתי, ֶאָחד בְּ ָרה ִעם ַהסְּ חֹול, ַהִשדְּ ַהָכֵבד ַהחְּ ֹכֵהן, וְּ , ֶאָחד בְּ

ֹכֵהן ְוַהְעָרַבִים ָחהלְּ  ֹסֶלת ִעָשרֹון - ְוַהֹןֶלת, ֶאָחד בְּ ַבן ִעם ַיַחד ַהםוָבא ִמנְּ ֹכֵהן ַהָּתִמיד ָקרְּ , ֶאָחד בְּ

ִריִבים יֹום ָכל ַהָגדֹול ַהֹכֵהן ֶׁשֵםִביא ְוַהֲחִבִתין ַבן ִעם ַיַחד זֹאת וַמקְּ ֹכֵהן, ַהָּתִמיד ָקרְּ  ְוַהָטִין, ֶאָחד בְּ

ַנֵןְך ֵבחַ  ַגֵבי ַעל ַהִםתְּ ַבן ִעם ַיַחד ַהִםזְּ ֹכֵהן, ִמידַהָּת  ָקרְּ ַפִיס - בֹו ָזכו ֹכֲהִנים ָעָשר ְשלָשהו, ֶאָחד בְּ , ֶזה בְּ

ַין ִמנְּ ָבֲארו ָהֲעבֹודֹות כְּ ַהַנִיס. ֶׁשִהתְּ ִפי ָהָיה וְּ ָבֵאר כְּ ָנה ֶׁשִהתְּ ֵעיל ַבִםׁשְּ  מֹוִציִאים ַהֹכֲהִנים ֶׁשָהיו, לְּ

ָבעֹות ַּתֵטם וִמי ֶאצְּ לֹו ֶׁשִהסְּ ַהֹכֵהן, ָהִראׁשֹוָנה ָבֲעבֹוָדה זֹוֶכה ָהָיה ָיןַהִםנְּ  ֶאצְּ  ָבֲעבֹוָדה ָזָכה ֶׁשַאֲחָריו וְּ

ִנָטה ֵכן, ַהשְּ ֹלָׁשה ַעד זֹו ֶדֶרְך ַעל וְּ ַהזֹוִכים. ֹכֲהִנים ָעָשר ׁשְּ  ַגם ֵאלו ַבֲעבֹודֹות ָזכו ַׁשַחר ֶׁשל ָּתִמיד ַבֲעבֹודֹות וְּ

ָרַבת ַהקְּ ַבִים ֵבין ֶׁשל ָּתִמיד בְּ ַדַעת. ָהַערְּ ִריִבים ַקָםא ַּתָמא לְּ ִפי ָהֵאיָבִרים ֶאת ַמקְּ  ָאַמר, םֲחִׁשיבוָת  ֵסֶדר לְּ

ֵׁשם-] ִמשום ֲעִקיָבא ַרִבי ִלְפֵני ַעַזאי ֶבן ֵסֶדר, ָקֵרב ָהָיה ַהֶכֶבש ֶׁשל ִהלוכֹו ֶדֶרְך ְיהֹוֺשַע, ַרִבי[ בְּ : ֶזה בְּ

ָהֶרֶגל ָהֶרֶגל] ָהרֹאׁש וְּ ֹפָרׁש ֶׁשֵכן ֵמֲחַמת קֹוֶדֶמת וְּ ָפנֹות, [ַבָנסוק מְּ ֵּתי ַהדְּ ֵּתי ַהָטַדִים, ׁשְּ ַהֵגָרה, ׁשְּ , ֶהָחֶזה וְּ

ָהֶרֶגל.  ָהֹעֶקץ וְּ

 

ִיסמשנה ד:  י ַהֻפַ ִליש ִ ְ ים, ַהש ֻ טֶֹרת ֲחָדש ִ ים, ְוָהְרִביִעי. ְוָהִפיסוֻ  ֻבֹאוֻ  ַלֻקְ ִנים ִעם ֲחָדש ִ ָ  ֲעֶלהמַ  ִמי, ְיש 

ֶבש   ִמן ֵאָבִרים חַ  ַהֻכֶ ְזֻבֵ  :ְוַלֻמִ

ֵבית ֶׁשָהָיה ַהְשִליִשי ַהַנִיס ָדׁש בְּ ָטַרת ַעל ָהָיה ַהִםקְּ ֹטֶרת ַהקְּ ָכָך, ַהעְּ ִריִזים ָהיו וְּ  ַלְעֹטֶרת 'ֲחָדִשים ַמכְּ

לֹוַמר ,ְוָהִפיסו' ֹבאו ִטירו ֶׁשלֹא ֹכֲהִנים ַרק, כְּ ַּתֵּתף אוָיבֹו ֵמעֹוָלם ִהקְּ ִהׁשְּ גֹוָרל לְּ ַהַחַעם, ֶזה בְּ  ֵכיָון, וְּ

ֹטֶרת ָרצו, ַלֲעִׁשירות גֹוֶרֶמת ֶׁשַהעְּ כו ַהֹכֲהִנים ֶׁשָכל וְּ ָלֵכן, ַבֲעִׁשירות ִיזְּ ֹכֵהן ִהִמיחו לֹא וְּ ִטיר ֶאָחד לְּ ַהקְּ  לְּ

ִפים יםְיָשנִ  ִעם ֲחָדִשים ֹכֲהִנים ָהְרִביִעי, סיִ נַ הַ וְ  .ַנֲעַמִים ַּתּתְּ ַבן ֶׁשל ֵאָבִריםהָ  ֶאת ַמֲעֶלה ִמי, בֹו ִמׁשְּ  ָקרְּ

ִפי ,ְוַלִםְזֵבחַ  ַהֶכֶבש ִמן ַהָּתִמיד ֶׁשָהיו לְּ ִביִאים ֶׁשכְּ ָבַחִים ִמֵבית ָהֵאָבִרים ֶאת מְּ  ָהיו לֹא ַלֶכֶבׁש ַהִםטְּ

רֹאׁש אֹוָתם ַמֲעִלים ֵבחַ  לְּ ּתֹון ַבֲחִצי ָתםאֹו ַמִמיִחים ֶאָלא, ַהִםזְּ ַעָּתה, ַהֶכֶבׁש ֶׁשל ַהַּתחְּ  ַנִיס עֹוִשים ָהיו וְּ

רֹאׁש ִמָשם ַהֲעָלָאָתם ַעל נֹוָסף ֵבחַ  לְּ ַהַחַעם. ַהִםזְּ ָרָבה ֶאת ֶׁשָעשו וְּ ֹאֶפן ַהַהקְּ פו ֶזה בְּ ַּתּתְּ  ֹכֲהִנים ָבה ֶׁשִהׁשְּ

ַרת ֶמֶלְך' ִמשום, ַרִבים ָרב ָעם ַהדְּ  '.בְּ

 

ִמידמשנה ה:  ָעה ָקֵרב ֻתָ ִתש ְ ָרה, ֻבְ ֲעש ָ ַאַחד, ֻבַ ר ֻבְ ֵנים, ָעש ָ ש ְ ר ֻבִ יַצד. יֹוֵתר ְולֹא ָפחֹות לֹא, ָעש ָ  ַעְצמוֹ . ֻכֵ

ָעה ִתש ְ ָחג. ֻבְ ַיד, ֻבֶ ל ְצלֹוִחית ֶאָחד ֻבְ ֶ ָרה ָכאן ֲהֵרי, ַמִים ש  ין. ֲעש ָ ִים ֻבֵ ַאַחד, ָהַעְרֻבַ ר ֻבְ  ַעְצמוֹ  הֻוא, ָעש ָ

ָעהבְֻ  ַנִים, ִתש ְ ָיָדם ֻוש ְ ֵני ֻבְ ת. ֵעִצים ְגִזיֵרי ש ְ ֻבָ ַ ַאַחד ֻוְבש  ר ֻבְ ָעה ַעְצמוֹ  הֻוא, ָעש ָ ִתש ְ ַנִים, ֻבְ ָיָדם ֻוש ְ ֵני ֻבְ  ש ְ

ל ְלבֹוָנה ְבִזיֵכי ֶ ִנים ֶלֶחם ש  ת. ַהֻפָ ֻבָ ַ תֹוךְ  ֻוְבש  ֻבְ ֶ ַיד, ֶהָחג ש  ל ְצלֹוִחית ֶאָחד ֻבְ ֶ  :ָמִים ש 

ָנֵתנו ָבֶאֶרת ִמׁשְּ ִקים ָהיו ֹכֲהִנים ַכָםה מְּ ָרַבת עֹוסְּ ַהקְּ ַבן בְּ ַעת, ַהָּתִמיד ָקרְּ ָאה ֵאיָבָריו הֹוָלַכת ִמשְּ ָהלְּ : וְּ

ַבן ָעִמים ,ַהָּתִמיד ָקרְּ ָעִמים , ֹכֲהִנים ְבִתְשָעה ָקֵרב הוא ִלפְּ  לֹא ָעָשר, ִבְשֵניםו ָעָשר, ְבַאַחד ַבֲעָשָרה,נְּ

ָעהִמ  ָפחֹות ֵנים יֹוֵתר ְולֹא, ִּתׁשְּ ָבֶאֶרת. ָעָשר ִמשְּ ָנה מְּ ָבֶריהָ  ֶאת ַהִםׁשְּ ַבן ,ֵכיַצד, דְּ  ַהָעֵרב ,ַעְצמֹו ַהָּתִמיד ָקרְּ

מֹו, ֹכֲהִנים ְבִתְשָעה ַנֲעֶשה ָהָיה, ַבַשַחר ָבֵאר וכְּ ָנה ֶׁשִהתְּ ִמׁשְּ ָבן גוף ֶאת מֹוִליִכים ִׁשָשה] ג' בְּ  ֶאָחד, ַהָערְּ

ֶאָחד ַהֲחִבִּתין ֶאת ֶאָחד, ַהֹןֶלת ֶאת יֹום - ֶבָחג[. ַהַטִין ֶאת וְּ  ֵיׁש נֹוָסף ֶאָחד ֹכֵהן ְבַיד, ֺסכֹות ֶׁשל טֹוב בְּ

צֹוֶרְך ַמִים, ֶשל ְצלֹוִחית ֵבחַ  ַגֵבי ַעל ַהַםִים ִנןוְך לְּ ַבן ֲעָשָרה. ָכאן ֲהֵרי, ַהִםזְּ  ָהַעְרַבִים יןבֵ  ֶׁשל ָּתִמיד ָקרְּ

 ַעל ַלֲעֹרְך ֵעִצים ְגִזיֵרי ְשֵני ְבָיָדם נֹוָסִפים וְשַנִים ְבִתְשָעה, ַעְצמֹו הוא, ֹכֲהִנים ָעָשר ְבַאַחד ַנֲעֶשה ָהָיה
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ֵבחַ  ַגֵבי כו ֵעִצים ַעל ָהֵאׁש' ֶׁשֶמֱאַמר, ַהִםזְּ ָערְּ  ַעְצמֹו הוא ָעָשר, ַחדְבַא  ָקֵרב ַהָּתִמיד ָהָיה וַבַשָבת. 'וְּ

ִכים ֶׁשָהיו ,ַהָנִנים ֶלֶחם ֶשל ְלבֹוָנה ְבִזיֵכי ְשֵני ְבָיָדם ַמֲחִזיִקים נֹוָסִפים וְשַנִים ְבִתְשָעה,  ֶלֶחם ֶאת עֹורְּ

יֹום ַהָנִנים ֵני ַהַםֲעֶרֶכת ַעל וַמִמיִחים, ַהַשָבת בְּ ִזיֵכי ׁשְּ בֹוָנה בְּ ֺסכֹות - ֶהָחג ֶשְבתֹוְך וַבַשָבת. לְּ ַבד, בְּ  ִמלְּ

ֵני ִזיֵכי ׁשְּ בֹוָנה בְּ ָכל ַהלְּ ִנןוְך ָמִים ֶשל ְצלֹוִחית ָהָיה נֹוָסף ֶאָחד ְבַיד, ַׁשָבת ֶׁשבְּ ֵנים ֵאלו ֲהֵרי, ַהַםִים לְּ  ׁשְּ

 .ֹכֲהִנים ָעָשר

 

ַאַחד ָקֵרב ַאִילמשנה ו:  ר ֻבְ ר, ָעש ָ ש ָ ה ַהֻבָ ָ ֲחִמש ֻ ָרַבִים, ֻבַ ַנִים ְוַהיִַֻין ְוַהֻסֶֹלת ַהֻקְ ש ְ ָנִים ֻבִ  :ש ְ

ֵּתי ֶבן ַאִיל ָרב ָׁשִנים ׁשְּ ֵבית ַהֺםקְּ ָדׁש בְּ מֹו ַבֲחִמָשה, ַהָבָשר, ֹכֲהִנים ָעָשר ְבַאַחד ָקֵרב, ַהִםקְּ  ֶׁשל ֵאָבָריו כְּ

ַבן דֹוִלים ֶׁשֵהם ,ַהְעָרַבִים ֲאָבל ,ַהָּתִמיד ָקרְּ ָסִכים ְוַהַטִין ְוַהֹןֶלת, ֶכֶבש ִמֶשל ֹוֵתרי גְּ ֺרִבים ֶׁשֵהם, ַלמְּ  מְּ

ֵכי יֹוֵתר ַנִים ,ְשָנִים ִבְשַנִים, ַהֶכֶבש ִמִמסְּ ָרַבִים ׁשְּ ַנִים ַלעְּ ַנִים ַלֹןֶלת ׁשְּ  .ָעָשרד ַאחַ  ַיַחד ֺכָלם ֲהֵרי, ַלַטִין וׁשְּ

 

רמשנה ז:  ִרים ָקֵרב ֻפַ ֶעש ְ ָעהוְ  ֻבְ ֶאָחד ָהרֹאש  , ְוָהֶרֶגל ָהרֹאש  , ַאְרֻבָ ַנִים ְוָהֶרֶגל, ֻבְ ש ְ , ְוָהֶרֶגל ָהעֶֹקץ. ֻבִ

ַנִים ָהעֶֹקץ ש ְ ַנִים ְוָהֶרֶגל, ֻבִ ש ְ ָרה ֶהָחֶזה. ֻבִ ֶאָחד ֶהָחֶזה, ְוַהֻגֵ ָרה, ֻבְ ה ְוַהֻגֵ ָ לש  ש ְ י. ֻבִ ֻתֵ ַנִים ָיַדִים ש ְ ש ְ י. ֻבִ ֻתֵ  ש ְ

ַנִים ְדָפֻנֹות ש ְ ָרַבִים. ֻבִ ה ְוַהיִַֻין ְוַהֻסֶֹלת ַהֻקְ ָ לש  ש ְ ה ֻבִ לש ָ ה. ש ְ ֻמֶ נֹות, ֲאמֻוִרים ְדָבִרים ֻבַ ָקְרֻבְ  ֲאָבל. ִצֻבֻור ֻבְ

ן ָקְרֻבַ ָטן. ַמְקִריב, ְלַהְקִריב ָרָצה ִאם, ָיִחיד ֻבְ ֵ ל ְוִנֻתֻוָחן ֶהְפש  ֶ ִוין ָוֵאֻלוֻ  ֵאֻלוֻ  ש  ָ  :ש 

ֵני - ִבְשַנִים ְוָהֶרֶגל ֶאָחד, ןהֵ כֹ בְ  ָהרֹאש ְוָהֶרֶגל, ָהרֹאש, ֹכֲהִנים הְוַאְרָבעָ  ְבֶעְשִרים ָקֵרב ַנר  ַיַחד ֹכֲהִנים ׁשְּ

ִאים  ְוַהֵגָרה ְבֶאָחד, ֶהָחֶזה ְוַהֵגָרה, ֶהָחֶזה ִבְשַנִים. ְוָהֶרֶגל ִבְשַנִים, ָהֹעֶקץ ְוָהֶרֶגל, ָהֹעֶקץ. אֹוָתה נֹושְּ

ִפי ,ְשלָשה ִבְשלָשה ְוַהַטִין ְוַהןֶלת ַהְעָרַבִים ִבְשַנִים. ְדַפמֹות ְשֵתי ִבְשַנִים. ָיַדִים ְשֵתי ִבְשלָשה.  לְּ

ֵכי ֺרִבים ַהַנר ֶׁשִמסְּ ֵכי יֹוֵתר מְּ ָהַאִיל ַהֶכֶבש ִמִמסְּ רו ֵאיָמַתי - ֲאמוִרים ְדָבִרים ַבֶםה. וְּ , ֵאלו ִדיִנים ֶנֶאמְּ

ָבנֹותֶׁשַהָע  ֵרִבים רְּ ֵדי ַעל קְּ  ֶאָחד ֹכֵהן ָרָצה ִאם ָיִחיד, ְבָקְרַבן ֲאָבל ,ִצבור ְבָקְרְבנֹות, ַרִבים ֹכֲהִנים יְּ

ַבדֹו ְלַהְקִריב ֶׁשל ִצבור ֶׁשל - ָוֵאלו ֵאלו ֶשל ְוִנתוָחן ֶהְפֵשָטן ַמְקִריב., לְּ ָין ָשִוין, ָיִחיד וְּ ִענְּ  ֵׁשִריםֶׁשכְּ  ֶזה לְּ

ָזר ֵאיָנם, בְּ ִריִכים וְּ ָקא צְּ  .ֹכֵהן ַדוְּ
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יעַ  ִאם ֻוְראוֻ  ְצאוֻ , ַהְמֺמֻנֶה ָלֶהם ָאַמרפרק ג, משנה א:  ִחיָטה ְזַמן ִהֻגִ ְ יעַ  ִאם. ַהש ֻ , אֹוֵמר ָהרֹוֶאה, ִהֻגִ

ְרַקאי ְתָיא. ֻבַ ן ַמֻתִ מֻוֵאל ֻבֶ ֵני ֵהִאיר, אֹוֵמר ש ְ ְזָרח ָכל ֻפְ ֶחְברֹון ַעד ַהֻמִ ֻבְ ֶ  :ֵהן אֹוֵמר ְוהוֻא. ש 

ָנֵתנו ָפֵרט חֹוֶזֶרת ִמׁשְּ ַגן - ַהְמֺמֶמה ָלֶהם ָאַמר: ַהִכנוִרים יֹום ֲעבֹוַדת ֵסֶדר ֶאת לְּ  אֹוֵמר ַהָגדֹול ַהֹכֵהן סְּ

ָמקֹום ְצאו, ַלֹכֲהִנים ָדׁש ָגבֹוהַ  לְּ ִחיָטה ,ַהְשִחיָטה ְזַמן ִהִגיעַ וְּ  ַהַשַחר ֵהִאיר ִאם וְראו ֶׁשַבִםקְּ סוָלה ֶׁששְּ  נְּ

ָלה ַמָמה ִהִגיעַ  ִאם. ַבַליְּ ִריק - 'ַבְרַקאי' אֹוֵמר, ָהרֹוֶאה, זְּ  ָכָך אֹוֵמר, ְשמוֵאל ֶבן ַמִתְתָיא .ַהַשַחר אֹור ִהבְּ

ֺמֶמה ָהָיה  אֹוֵמר ַהָגבֹוהַ  ַבָםקֹום ָהעֹוֵמד - ְוהוא ן.ֶשְבֶחְברֹו ַעד ַהִםְזָרח ָכל ְנֵני ֵהִאיר ַהִאם, ׁשֹוֵאל ַהמְּ

ַמן, 'ֵהן' ֺאָחר ֶזה וזְּ ַמן יֹוֵתר מְּ ִריק ֵמַהזְּ ַהַחַעם. ַהַשַחר אֹור ֶׁשִהבְּ ִכיִרים ֶׁשָהיו וְּ רֹון' ֶאת ַמזְּ ֵדי, 'ֶחבְּ  כְּ

ֹמז ִכיר ִלרְּ ַהזְּ כות ֶאת ולְּ בוִרים ָהָאבֹות זְּ ָעַרת ַהעְּ נֵ  ִבמְּ רֹון ָלהַהַםכְּ ֶחבְּ   .ֶׁשבְּ

 

ַעם, ְלָכךְ  ֺהְצְרכוֻ  ְוָלָמהמשנה ב:  ֻפַ ֶ ָבָנה ְמאֹור ָעָלה ַאַחת ש  ֵהִאיר ְוִדֻמוֻ  ַהֻלְ ֶ ֲחטוֻ , ִמְזָרח ש  ָ  ֶאת ְוש 

ִמיד ֵרָפה ְלֵבית ְוהֹוִציאֻוהוֻ , ַהֻתָ ְ דֹול כֵֹהן הֹוִרידוֻ . ַהש ֻ ִביָלה ְלֵבית ֻגָ ָלל ֶזה. ַהֻטְ ְקדָֻ  ָהָיה ַהֻכְ ל, ש  ַבֻמִ  ֻכָ

ֵסךְ  יל ְוָכל, ְטִביָלה ָטעֻון ַרְגָליו ֶאת ַהֻמֵ ֻטִ  :ְוַרְגָלִים ָיַדִים ִקֻדוֻש   ָטעֻון ַמִים ַהֻמַ

ָמקֹום ָלֵצאת ְלָכְך, ֺהְצְרכו ְוָלָמה אֹות ָגבֹוהַ  לְּ ִלרְּ ַמן ִהִגיעַ  ִאם וְּ ִחיָטה זְּ ִפי, ַהשְּ ֶאָחד ,ַאַחת ֶשַנַעם לְּ  בְּ

ָאר מֹות ִמשְּ  ַהָתִמיד, ֶאת ְוָשֲחטו ִמְזָרח, ֶשֵהִאיר ְוִדםו, ַהַשַחר ַלֲעלֹות ָסמוְך ַהְלָבָנה ְמאֹור ָעָלה, ַהָשָנה יְּ

ַררן יוָ כֵ וְ  ָלה ָהָיה ַוֲעַדִין ֶׁשָחעו ָלֶהם ֶׁשֺהבְּ  ֶזה ַמֲעֶשה ֶׁשֵאַרע ִיָּתֵכן לֹא ַאְך] ַהְשֵרָפה ְלֵבית הֹוִציאוהו ,ַליְּ

יֹו ָצא ַהָטֵרחַ  ֶׁשֵאין ֵכיָון, ַהִכנוִרים םבְּ ָרח ִנמְּ ִמזְּ סֹוף ֶאָלא ַהַשַחר ַלֲעלֹות ָסמוְך בְּ ִאלו, ֹחֶדׁשהַ  בְּ  יֹום וְּ

ׁשו ָמקֹום וִמָכל. ַלֹחֶדׁש ָבֲעִשיִרי הוא ַהִכנוִרים ֶרה ֶׁשָםא ָחׁשְּ יֹום ָלֶהם ִּתקְּ [. ַאֶחֶרת ָטעות ַהִכנוִרים בְּ

ַאַחר ַרר לְּ ִביָלה ָטעון ֶׁשהוא ֵכיָון ,ַהְחִביָלה ְלֵבית ָגדֹול ֹכֵהן הֹוִרידו, ַהַשַחר ֶׁשָעָלה ֶׁשֺהבְּ ֵני טְּ ִריב ִלפְּ  ֶׁשַטקְּ

ָנה מֹוִסיָפה. ַהָּתִמיד ֶאת אֹותֹו ַהִםׁשְּ ָין בְּ אֹוֶמֶרת ִענְּ  - ַרְגָליו תֶא  ַהֵםִסיְך ָכל ַבִםְקָדש, ָהָיה ַהְכָלל ֶזה, וְּ

ֶנה ָקָביו ַהִמפְּ   .ַהִכטֹור ִמן ְוַרְגָלִים ָיַדִים ִקדוש ָטעון ,ַמִים ַהַםִחיל ְוָכל .ְטִביָלה ָטעון, ִלנְּ

 

ְטֻבֹל ַעד, ָטהֹור ֲאִפֻלוֻ , ָלֲעבֹוָדה ָלֲעָזָרה ִנְכָנס ָאָדם ֵאיןמשנה ג:  יִֻ ֶ ָרה ְטִבילֹות ָחֵמש  . ש  ין ַוֲעש ָ  ִקֻדֻוש ִ

דֹול ֻכֵֹהן טֹוֵבל ש   ֻגָ ן, ַביֹֻום ֻבוֹ  ֻוְמַקֻדֵ ֻקֶֹדש   ְוֺכֻלָ ית ַעל ֻבַ ְרָוה ֻבֵ  :ִבְלָבד ִמזֻוֹ  חֻוץ, ַהֻפַ

ָלׁשֹון ֶשִטְטבֹול. ַעד ָטהֹור, ֲאִפלו ,ָלֲעבֹוָדה ָלֲעָזָרה ִנְכָנס ָאָדם ֵאין ָטה 'ָלֲעבֹוָדה' וְּ ָנה ֶׁשָמקְּ  ֵאינֹו ַהִםׁשְּ

ָקא ַדוְּ ָנס ִאם ֲאִפלו ָלאֶא , בְּ ָתם ִנכְּ ִביָלה ַחָטב, סְּ  ֶׁשל ִקדוִשין ַוֲעָשָרה, ַהגוף ָכל ֶׁשל ְטִבילֹות ָחֵמש. טְּ

ַלִים ָיַדִים ַרגְּ ָליו ָיָדיו וְמַקֵדש ָגדֹול ֹכֵהן טֹוֵבל, ַהִכטֹור ִמן וְּ ַרגְּ יֹום - ַבטֹום בֹו וְּ  ָכל - ְוֺכָלן, ַהִכנוִרים בְּ

ִבילֹות ַכת ַעל ,ַבֹעֶדש ָהיו ַהחְּ ָכה] ַהַנְרָוה ֵבית ִלׁשְּ ֺכָמה זֹו ִלׁשְּ ַכֵשף ֵׁשם ַעל ָכָך מְּ מֹו גֹוי מְּ ָוה' ֶׁששְּ  'ַנרְּ

ָנָאה ֹקֶדׁש ָסמוְך ֶׁשבְּ ֵדי ַהֳעָדִׁשים לְּ אֹות כְּ יֹום ַהָגדֹול ַהֹכֵהן ֲעבֹוַדת ֶאת ִלרְּ  חוץ[, ָׁשם תומֵ , ַהִכנוִרים בְּ

ִביָלה - ִמזֹו ָתה ,ִבְלָבד ִראׁשֹוָנה טְּ ַכת ָסמוְך, ַהַםִים ַׁשַער ַעל ַבחֹול ֶׁשָהיְּ ִלׁשְּ  .ַהָגדֹול ַהֹכֵהן לְּ

 

ְרסוֻ משנה ד:  ל ָסִדין ֻפֵ ֶ ינוֹ  ֻבֻוץ ש  ט. ָהָעם ְלֵבין ֻבֵ ַ ש  ג ָעָלה, ְוָטַבל ָיַרד, ֻפָ ֻפֵ , ָזָהב ִבְגֵדי לוֹ  ֵהִביאוֻ . ְוִנְסֻתַ

ש   ְוָלַבש   ִמיד ֶאת לוֹ  ֵהִביאוֻ . ְוַרְגָליו ָיָדיו ְוִקֻדֵ ִחיָטה ַאֵחר ֻוֵמַרק, ְקָרצוֹ . ַהֻתָ ל. ָידוֹ  ַעל ש ְ ם ֶאת ִקֻבֵ  ַהֻדָ

ל ְקטֶֹרת ְלַהְקִטיר ִנְכַנס. ֻוְזָרקוֹ  ֶ ַחר ש  ַ  ֶאתוְ  ָהֵאָבִרים ְוֶאת ָהרֹאש   ֶאת ֻוְלַהְקִריב, ַהֻנֵרֹות ֶאת ֻוְלֵהִטיב, ש 

ין ִָֻין ְוֶאת ַהֲחִבֻתִ  :ַהי



 יומא          פרק גמסכת          
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ָנֵתנו ִׁשיָכה ִמׁשְּ ֵסֶדר ַממְּ יֹום ַהָגדֹול ַהֹכֵהן ֲעבֹוַדת בְּ ִדים ֵיׁש. ַהִכנוִרים בְּ ַהקְּ  ֶהֱחִליף ַהָגדֹול ֶׁשַהֹכֵהן, לְּ

ָגִדים ָעִמים ָחֵמׁש בְּ יֹום פְּ יָֺחדֹות ֶׁשָהֲעבֹודֹות ֵכיָון, ַהִכנוִרים בְּ יֹו ַהמְּ ֵדי ַנֲעשו ַהִכנוִרים םלְּ ִבגְּ ָּתן בְּ  ִנׁשְּ

ָבִנים ָהֲעבֹודֹות, לְּ ִגילֹות וְּ ָכל ֶׁשַמֲעשֹות ָהרְּ ֵדי ַנֲעשו יֹום בְּ ִבגְּ מֹוָנה ֶׁשֵהם, ָזָהב בְּ ָגִדים' 'ׁשְּ ִגיִלים בְּ  ֶׁשל ָהרְּ

ָכל. ַהָגדֹול ַהֹכֵהן ָלַפת ובְּ ָגִדים ַהחְּ ַקֵדׁש לַהָגדֹו ַהֹכֵהן ָצִריְך בְּ ָליו ָיָדיו לְּ ַרגְּ בֹוד ַאַחת ַנַעם, ַנֲעַמִים וְּ  ִלכְּ

ָגִדים בֹוד ַאַחת וַפַעם, ֶׁשָנַׁשט ַהבְּ ָגִדים ִלכְּ ֵני: ֶׁשָלַבׁש ַהבְּ ִביָלה ִלפְּ -] בוץ ֶשל ָסִדין ֵנְרסו ָהִראׁשֹוָנה ַהחְּ

ָּתן ׁשוָבח ִנׁשְּ ֵדי ,ָהָעם ְלֵבין ֵבינֹו[ מְּ יָֺחדֹות ֶׁשָהֲעבֹודֹות ירֶׁשַטכִ  כְּ יֹום ַהמְּ ֵדי ַנֲעשֹות ַהִכנוִרים לְּ ִבגְּ , ץוב בְּ

לֹא ִפי וְּ ֵדי ַלֲעֹבד ַהָשָנה ָכל ָרִגיל ֶׁשהוא כְּ ִבגְּ ָכאן, ָזָהב בְּ ַקֵדׁש ָצִריְך ָהָיה לֹא וְּ ָליו ָיָדיו לְּ ַרגְּ בֹוד וְּ  ִלכְּ

ָגִדים ֵדי ָנַשט, חֹול ֵדיִבגְּ  ֶׁשֵהם ֵכיָון, ֶׁשָנַׁשט ַהבְּ , גופֹו ֶאת ִיֵבׁש - ְוִנְסַתָנג ָעָלה ְוָטַבל, ָיַרד, ֶׁשָעָליו חֹול ִבגְּ

מֹוָנה - ָזָהב ִבְגֵדי לֹו ֵהִביאו ָגִדים ׁשְּ ָבָעה] ַהָשָנה ָכל ַהָגדֹול ַהֹכֵהן עֹוֵבד ָבֶהם, בְּ ַארְּ  אֹוָתם, ֵמֶהם ובְּ

יָֺחִדים ֹעָרב ָהָיה, דֹולַהגָ  ַלֹכֵהן ַהמְּ ִעיל, ֵאפֹוד, ֹחֶׁשן: ָזָהב מְּ ִציץ מְּ בֹוד ְוַרְגָליו ָיָדיו ְוִקֵדש ,ְוָלַבש[, וְּ  ִלכְּ

ָגִדים ַבן ֶאת לֹו ֵהִביאו. ֶׁשָלַבׁש ַהבְּ ִחיל - ְקָרצֹו ,ַהָתִמיד ָקרְּ ִחיָטתֹו ֶאת ִהתְּ ִסֵטם-] וֵמֵרק, ׁשְּ  ַאֵחר ָאָדם[ וְּ

ָסמוְך, ַאֲחָריו - ָידֹו ַעל ְשִחיָטה ָעשו, לֹו בְּ ֵדי ֵכן וְּ ַקֵבל ַהָגדֹול ַהֹכֵהן ֶׁשטוַכל כְּ  ַהֹכֵהן ִקֵבל, ִמָטד ַהָדם ֶאת לְּ

ֵבחַ  ַעל וְזָרקֹו ,ַהָדם ֶאת ַהָגדֹול ַבח ַעל ַשַחר ֶשל ְקֹטֶרת ְלַהְקִטיר ִנְכַנס. ַהִםזְּ  ֶאת וְלֵהִטיב, ַהָזָהב ִמזְּ

נֹוָרה ֹותַהֵמר ַבן ֶׁשל ָהֵאָבִרים ְוֶאת ָהרֹאש ֶאת וְלַהְקִריב, ַבםְּ ָבן ֶׁשֵהן ַהֲחִבִתין ְוֶאת, ַהָּתִמיד ָקרְּ  ָקבועַ  ָקרְּ

ָכל ַהָגדֹול ַלֹכֵהן ָסִכים ַהָטִין ְוֶאת, יֹום בְּ  .ַלמְּ

 

ל ְקטֶֹרתמשנה ה:  ֶ ַחר ש  ַ ין ְקֵרָבה ָהְיָתה ש  ם ֻבֵ ין לש ֶ . ָלֵאָבִרים ֻדָ ִים ֻבֵ ין, ָהַעְרֻבַ ָסִכים ֵאָבִרים ֻבֵ  ִאם. ַלֻנְ

דֹול כֵֹהן ָהָיה ין, ִאְסְטִניס אוֹ  ָזֵקן ֻגָ ין לוֹ  ְמַחֻמִ ֵדי, ַהֻצֹוֵנן ְלתֹוךְ  ֻוְמִטיִלין ַחֻמִ פוֻג ֻכְ ֻתָ ֶ ָתן ש   :ִצֻנָ

ָתה ַשַחר ֶשל ְקֹטֶרת ֶטֶרת ֶׁשָהיְּ ָכל ֺמקְּ ַבן ֶׁשל ָדםהַ  ִריַקתזְּ  ֵבין ְקֵרָבה ָהְיָתה, יֹום בְּ ת בַ ָר קְּ הַ לְ , ַהָּתִמיד ָקרְּ

ַבן ֶׁשל ֵאָבִריםהָ  ֵכן] ַהָּתִמיד ָקרְּ ָתה ַהֵמרֹות ֲהָטַבת וְּ ִסיָקה ָהיְּ ִעַער, ֵביֵניֶהם ַמפְּ ָנה ַכָוַנת וְּ ִמיֵענו ַהִםׁשְּ ַהׁשְּ  לְּ

ִריַקת ָרַבת ַהָדם ֶׁשזְּ ַהקְּ צופֹות ָהיו לֹא ָהֵאָבִרים וְּ ֹטֶרתוְּ [. רְּ ָתה ָהַעְרַבִים ֵבין ֶשל ַהעְּ ֵרָבה ָהיְּ  ֵבין קְּ

ָרַבת ַבִים ֵבין ֶׁשל ָּתִמיד ֶׁשל ֵאָבִריםהָ  ַהקְּ  אֹו ָזֵקן ָגדֹול ֹכֵהן ָהָיה ִאם. ֶׁשלֹו ְמָסִכיםהַ  ִנןוְךין בֵ לְ  ָהַערְּ

ֺצָמן ַחָלׁש ֶׁשגופֹו ,ִאְסְטִניס עֶ  ַחִםין לֹו ְמַחִםין, ומְּ  ַהַםִים - ַהסֹוֵנן ְלתֹוְך אֹוָתן וַמִחיִלין, ַהִכנוִרים יֹום ֶרבבְּ

ִנים ֶוה ַהסֹונְּ ַבֵחל-] ֶשָתפוג ְכֵדי, ֶׁשַבִםקְּ לֹא ,ִצָמָתן[ ִּתתְּ ֶׁשה וְּ ֹבל ָעָליו ִיקְּ  .ִלטְּ

 

ְרָוה ְלֵבית ֱהִביאוֻהוֻ משנה ו:  ְרסוֻ . ָהְיָתה ֻוַבֻקֶֹדש  , ַהֻפַ ל ָסִדין ֻפָ ֶ ינוֹ  ֻבֻוץ ש  ש  , ָהָעם ְלֵבין ֻבֵ  ְוַרְגָליו ָיָדיו ִקֻדֵ

ט ַ י. ֻוָפש  ט, אֹוֵמר ֵמִאיר ַרֻבִ ַ ש  ש  , ֻפָ ג ָעָלה, ְוָטַבל ָיַרד. ְוַרְגָליו ָיָדיו ִקֻדֵ ֻפֵ  ָלַבש  , ָלָבן ִבְגֵדי לוֹ  ֵהִביאוֻ . ְוִנְסֻתַ

ש    :ְוַרְגָליו ָיָדיו ְוִקֻדֵ

ַאַחר ָכל ַהַמֲעשֹות ֲעבֹודֹות ֵהןׁשֶ , ֵאלו ֲעבֹודֹות לְּ ָלֵכן, יֹום בְּ יֹום ַאף וְּ ֵדי ַנֲעשֹות ֵהן ַהִכנוִרים בְּ ִבגְּ , ָזָהב בְּ

ִביָלה ִכי ,ָהְיָתה ַבֹעֶדש ה זֹוכָ ׁשְּ לִ וְ  ,ַהַנְרָוה ְלֵבית ַהָגדֹול ַלֹכֵהן ֱהִביאוהו ִבילֹות זֹו טְּ ַהחְּ  ַאֲחֶריהָ  ַהָבאֹות וְּ

ַמֵעט] ִריכֹות[, אׁשֹוָנהָהִר  לְּ יֹות צְּ ֵׁשם ָהָעם ְלֵבין ֵבינֹו בוץ ֶשל ָסִדין לֹו ֵנְרסו. ַבֹעֶדׁש ִלהְּ ִניעות לְּ  ִקֵדש, צְּ

ֵדי ֶאת וָפַשט, ַהִכטֹור ִמֵםי ְוַרְגָליו ָיָדיו ִחָלה, ַהֵןֶדר ָהָיה ָהפוְך אֹוֵמר, ֵמִאיר ַרִבי. ַהָזָהב ִבגְּ  תֶא  ָנַשט ּתְּ

ֵדי ַאַחר, ַהָזָהב ִבגְּ ַאַחר ְוַרְגָליו. ָיָדיו ִקֵדש ָכָך וְּ ֵרי] ִמֵכן לְּ ִדבְּ  ֶאת ִיֵבׁש - ְוִנְסַתָנג ָעָלה ,ְוָטַבל ָיַרד[ ַהֹכל לְּ

ָגִדים ֶׁשֵהם ָלָבן, ִבְגֵדי לֹו ֵהִביאו. גופֹו יָֺחִדים ַהבְּ  .ְוַרְגָליו ָיָדיו ִקֵדשוְ  ,ָלַבש, ַהִכנוִרים יֹום ַלֲעבֹודֹות ַהמְּ
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ַחרמשנה ז:  ַ ש ֻ ֻלֻוִסין לֹוֵבש   ָהָיה ֻבַ ל ֻפִ ֶ ֵנים ש  ר ש ְ ִים וֵֻבין, ָמֶנה ָעש ָ ִוין ָהַעְרֻבַ ל ִהְנֻדְ ֶ ֹמֶנה ש  , זֻוז ֵמאֹות ש ְ

ְבֵרי י ֻדִ ַחר, אֹוְמִרים ַוֲחָכִמים. ֵמִאיר ַרֻבִ ַ ש ֻ ל לֹוֵבש   ָהָיה ֻבַ ֶ ֹמָנה ש  ר ש ְ ִים ֻוֵבין, ָמֶנה ָעש ָ ל ָהַעְרֻבַ ֶ ֵנים ש   ש ְ

ר ים ַהֻכֹל, ָמֶנה ָעש ָ לש ִ ל ֵאֻלוֻ . ָמֶנה ש ְ ֶ ֻלוֹ  מֹוִסיף, ְלהֹוִסיף ָרָצה ְוִאם. ִצֻבֻור ִמש ֻ ֶ  :ִמש ֻ

ִפי ָבֵאר כְּ ַמן, ֶׁשִהתְּ יָֺחדֹות ָהֲעבֹודֹות ֲעִשַטת ִבזְּ יֹום ַהמְּ ֵדי ׁשלֹובֵ  ַהָגדֹול ַהֹכֵהן ָהָיה ַהִכנוִרים לְּ , בוץ ִבגְּ

הוא ָּתן וְּ ֹצֶרְך. ָלָבן ִנׁשְּ ֵּתי לֹו ָהיו ָכָך ולְּ ָגִדים ֶׁשל ַמֲעָרכֹות ׁשְּ ַאַחת, ַהֹבֶקר ַלֲעבֹודֹות ַאַחת, בְּ  ָלֲעבֹודֹות וְּ

ַבִים ֵבין ֶׁשל ָכל. ָהַערְּ ָגִדים ֶׁשל ַמֲעֶרֶכת בְּ ַּתֵםׁש ַהָגדֹול ַהֹכֵהן ָהָיה ֵאלו בְּ ַבד ַאַחת ַנַעם ִמׁשְּ מֹוָצֵאי, ִבלְּ  ובְּ

ָגִדים ָהיו ַהִכנוִרים יֹום ָנִזים ַהבְּ ָנֵתנו. ִנגְּ ָבֶרֶרת ִמׁשְּ ָים ֶאת מְּ ָגִדים ֶׁשל ָׁשוְּ . אֹוָתם קֹוֶנה ָהָיה וִמי, ַהבְּ

יָ  ַדק בוץ - ִנלוִסין לֹוֵבש ַהָגדֹול ַהֹכֵהן ָהָיה ַשַחר ֶׁשל ֲעבֹודֹותבַ  ֵסס ֵמֶאֶרץ ַהָבא ֶפהוְּ מְּ ׁשִֹוי, ַרעְּ  ֶשל בְּ

ִהיא ,ָהַעְרַבִים ֵבין ֶׁשלה דָ בֹועֲ בַ וז, זו וָמאַתִים ֶאֶלף - ָמֶנה ָעָשר ְשֵנים ָּתה ַהַכף הֹוָצַאת וְּ ַהַםחְּ  ִמֹעֶדׁש וְּ

ֵדי - ִהְנְדִוין לֹוֵבׁש ָהָיה, ַהֳעָדִׁשים ׁשִֹוי, הֹודו ֵמֶאֶרץ ַהָבִאים בוץ ִבגְּ  ַרִבי ִדְבֵרי זוז, ֵמאֹות ְשמֹוֶנה ֶשל בְּ

ָגִדים לֹוֵבש ָהָיה ַבַשַחר אֹוְמִרים, ַוֲחָכִמים ֵמִאיר. ׁשִֹוי בְּ מֹוֶנה ֶאֶלף - ָמֶנה ָעָשר ְשמֹוָנה ֶשל בְּ  ֵמאֹות וׁשְּ

ָגִדים לֹוֵבׁש ָהָיה ָהַעְרַבִים וֵבין, זוז ָגִדים ָכל - ַהֹכל ָמֶנה, ָעָשר ְשֵנים ֶשל בְּ  ְשלִשים ָׁשִוים ָהיו ַיַחד ַהבְּ

לֹוַמר ,ָמֶנה ָנָדה ִעַער, כְּ ָים ָכָך ַעל ִהיא ַהַהקְּ ֵּתי ֶׁשל ַהכֹוֵלל ֶׁשָשוְּ כֹות ׁשְּ ָגִדים ַמַערְּ ֶיה ַהבְּ ֹלִׁשים ִיהְּ , ָמֶנה ׁשְּ

ָלֵכן ָים ִנֵחת ִאם וְּ ֵדי ֶׁשל ִמָשוְּ הֹוִסיף ַהַשַחר ִבגְּ ֶׁשל וְּ ַבִים ֵבין בְּ גֹון, ָהַערְּ ָעה ֹבֶקר ֶׁשל ֵאלו ֶׁשָהיו כְּ  ָעָשר ִׁשבְּ

ֶׁשל ָמֶנה ַבִים ֵבין וְּ ֹלָׁשה ָהַערְּ יו ֹצֶרְך ֵיׁש ָמקֹום וִמָכל. ַהָדָבר ָכֵׁשר, ָמֶנה ָעָשר ׁשְּ ֵדי ֶׁשִטהְּ ָקִרים ַהַשַחר ִבגְּ  יְּ

ֵדי יֹוֵתר ַבִים ֵבין ִמִבגְּ ָבֲארו ֵאלו ִׁשעוִרים. ָהַערְּ ׁשִֹוי ֶׁשִהתְּ ֵדי בְּ  ֶׁשַחָטִבים, ֵהן ִצבור ִמֶשל, ַהָגדֹול ַהֹכֵהן ִבגְּ

ָגִדים לֹו ָלֵתת ׁשִֹוי בְּ ָים ַעל ְלהֹוִסיף ַהָגדֹול ַהֹכֵהן ָרָצה ְוִאם, ֶזה בְּ נֹות ָׁשוְּ ִלקְּ ָגִדים וְּ ָקִרים בְּ  מֹוִסיף, יֹוֵתר יְּ

ַנאי ,ִמֶשלֹו ַמָּתָנה ַהּתֹוֶסֶפת ֶאת ֶׁשִטֵּתן וִבתְּ ֵדׁש כְּ  . ַלֶהקְּ

 

אמשנה ח:  רוֹ  ֵאֶצל לוֹ  ֻבָ ין עֹוֵמד ָהָיה ֻוָפרוֹ , ֻפָ חַ  ָהאֻוָלם ֻבֵ ְזֻבֵ וֹ , ְוַלֻמִ רֹום רֹאש  ֲעָרב ֻוָפָניו ַלֻדָ  ְוַהֻכֵֹהן, ַלֻמַ

ְזָרח עֹוֵמד ֻמִ ֲעָרב וָֻפָניו ֻבַ י ֵמךְ ְוסוֹ , ַלֻמַ ֻתֵ ה ָעָליו ָיָדיו ש ְ א, אֹוֵמר ָהָיה ְוָכךְ . וִֻמְתַוֻדֶ ם ָאֻנָ ֵ י ָעִויִתי, ַהש ֻ ְעֻתִ ַ ש   ֻפָ

א. ֻוֵביִתי ֲאִני ְלָפֶניךָ  ָחָטאִתי ם ָאֻנָ ֵ ר, ַהש ֻ ֻפֶ ִעים ָלֲעֹונֹות ָנא ֻכַ ָ ש  ָעִויִתי, ְוַלֲחָטִאים ְוַלֻפְ ֶ י ש  ְעֻתִ ַ ש  ֻפָ ֶ  ְוש 

ָחָטאִתי ֶ תוֻב, וֵֻביִתי ֲאִני ְלָפֶניךָ  ְוש  ֻכָ תֹוַרת ֻכַ ה ֻבְ ֶ ךָ  מש  י, ַעְבֻדֶ ר ַהזֶֻה ַביֹֻום ֻכִ  ֶאְתֶכם ְלַטֵהר ֲעֵליֶכם ְיַכֻפֵ

ְטָהרוֻ  ְייָ  ִלְפֵני ַחֻטֹאֵתיֶכם ִמֻכֹל רֻוךְ , ַאֲחָריו עֹוִנין ְוֵהן. ֻתִ ם ֻבָ ֵ בֹוד ש   :ָוֶעד ְלעֹוָלם ַמְלכוֻתוֹ  ֻכְ

ַאַחר ֵדי ֶאת ָגדֹולהַ  ַהֹכֵהן ֶׁשָלַבׁש לְּ יָֺחִדים ַהָלָבן ִבגְּ  ַנר - ָנרֹו ֵאֶצל לֹו ָבא, ַהִכנוִרים יֹום ַלֲעבֹודֹות ַהמְּ

יָֺחד ַכָנַרת ַהמְּ ֵני ַהָגדֹול ַהֹכֵהן לְּ נֹו אֹותֹו קֹוֶנה ַהָגדֹול ֶׁשַהֹכֵהן, ֵביתֹו ובְּ  ָהאוָלם ֵבין עֹוֵמד ָהָיה וָפרֹו, ִמַכסְּ

ֵבין ָהאוָלם ֶנַתח ֵבין - ֵבחַ ְוַלִםזְ  ַבח לְּ ֹחֶׁשת ִמזְּ ָצִאים ֶׁשבֹו ַהָםקֹום הוא ַה'ֵהיָכל'] ֶׁשָבֲעָזָרה ַהמְּ נֹוָרה ִנמְּ  ַהםְּ

ָחן ַבח ַהֺשלְּ ָצא ֶׁשבֹו ַהָםקֹום ִהיא ָה'ֲעָזָרה', ַהָזָהב וִמזְּ ַבח ִנמְּ ֹחֶׁשת ִמזְּ הָ , ַהמְּ  נויבָ  ָמקֹום הוא אוָלם''וְּ

ֹקֶרה ֵבין ֵהיָכל''הַ  ֶׁשֵבין ומְּ ַהֵהיָכל ָהאוָלם[, ֲעָזָרה''הָ  לְּ ֵבחַ  ַבַםֲעָרב וְּ ַהִםזְּ ָרח וְּ ָהיו, ַבִםזְּ  ֶאת ַמֲעִמיִדים וְּ

ֺעָעמֹות ָהיו ַהַנר ֶׁשל וָפָניו, ַלָספֹון ַוֲאחֹוָריו ַלָדרֹום רֹאשֹוׁשֶ כְּ  ַהַנר ַצד ַלַםֲעָרב, מְּ  ַהָגדֹול ְוַהֹכֵהן, ָכלַהֵהי לְּ

ַצד ַלַםֲעָרב, וָפָניו ַבִםְזָרח עֹוֵמד  ֲחָטֵאי ַעל וִמְתַוֶדה, ַהַנר רֹאׁש ַעל - ָעָליו ָיָדיו ְשֵתי ֶאת ְוסֹוֵמְך, ַהֵהיָכל לְּ

מֹו ֵני ַעצְּ ִכיר ַהָגדֹול ַהֹכֵהן ָהָיה ָכאן-] ַהֵשם ָאָמא אֹוֵמר, ָהָיה ְוָכְך, ֵביתֹו ובְּ ֹפָרׁש ַהֵשם ֶאת ַמזְּ [, ַהמְּ

ִּתי-] וֵביִתי ֲאִני ְלָפֶניָך ָחָטאִתי ,ָנַשְעִתי ,ָעִויִתי  ְוַלֲחָטִאים, ְוַלְנָשִעים ָלֲעֹונֹות ָנא ַכֶנר ַהֵשם, ָאָמא[. ִאׁשְּ

 ְיַכֵנר ַהֶזה ַבטֹום ִכי ַעְבֶדָך, מֶשה ְבתֹוַרת ַכָכתוב וֵביִתי, ֲאִני ְלָפֶניָך ְוֶשָחָטאִתי ְוֶשָנַשְעִתי ֶשָעִויִתי
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ִעים ַהֹכֲהִנים - ְוֵהן ִתְטָהרו. ה' ִלְפֵני ַחחֹאֵתיֶכם ִמֹכל ֶאְתֶכם ְלַטֵהר ֲעֵליֶכם ֹפָרׁש ַהֵשם ֶאת ַהשֹומְּ  ַהמְּ

  ָוֶעד. ְלעֹוָלם כותֹוַמלְ  ְכבֹוד ֵשם ָברוְך ַאֲחָריו, עֹוִנין, ָגדֹול ֹכֵהן ִמִני יֹוֵצא

 

אמשנה ט:  חַ  ִלְצפֹון, ָהֲעָזָרה ְלִמְזַרח לוֹ  ֻבָ ְזֻבֵ ָגן, ַהֻמִ ית ְורֹאש   ִמיִמינוֹ  ַהֻסְ ֹמאלוֹ  ָאב ֻבֵ ְ ם. ִמש ֻ ֵני ְוש ָ  ש ְ

ִעיִרים י, ש ְ ם ָהְיָתה ְוַקְלֻפִ ֵני וָֻבהֻ  ש ָ ל. גֹוָרלֹות ש ְ ֶ רֹועַ  ש  ֻכְ ָאן, ָהיוֻ  ֶאש ְ ן ַוֲעש ָ ל ְמָלאגַֻ  ֻבֶ ֶ  ְוָהיוֻ , ָזָהב ש 

יִרין ַבח אֹותוֹ  ַמְזֻכִ ָ  :ְלש 

ַאַחר ַוָדה לְּ  ַהָגדֹול ַהֹכֵהן ֶׁשל ַהְןָגן ַהִםְזֵבַח, ִלְצפֹון ָהֲעָזָרה, ְלִמְזַרח לֹו ָבא, ָנרֹו ַעל ַהָגדֹול ַהֹכֵהן ֶׁשִהתְּ

ִדיםהָ  ַהֹכֲהִנים ֶׁשל ָאב ֵבית ְורֹאש ִמיִמינֹו עֹוֵמד ָהָיה ֵבית עֹובְּ ָדׁש בְּ אֹותֹו ַהִםקְּ  עֹוֵמד ָהָיה יֹום בְּ

ִדים ָהיו ְוָשם ִמְשמֹאלֹו. ַסת - ְוַקְלִני ְשִעיִרים, ְשֵני עֹומְּ ֶאָחד ,גֹוָרלֹות ְשֵני וָבה ,ָשם ָהְיָתה ֵעץ ֺקפְּ  בְּ

מֹו ֵמֵעץ ֲעשוִיים ָהיו ַהגֹוָרלֹות - ָהיו ְכרֹועַ ֶאְש  ֶשל, וְּ ַלֲעָזאֵזל ָכתוב ָהָיה וַבֵשִני ַלה' ָכתוב ָהָיה  ֶׁששְּ

רֹוַע' כְּ הֹוֺׁשעַ  ַוֲעָשָאן, 'ֶאׁשְּ ַמָמה ,ַגְמָלא ֶבן יְּ ֶׁשִהתְּ יֹות כְּ  ָכָך ַעל אֹותֹו ַמְזִכיִרין ְוָהיו ָזָהב, ֶשל, ָגדֹול ֹכֵהן ִלהְּ

  ְלֶשַבח.

 

ןמשנה י:  ה ָקִטין ֻבֶ נֵ  ָעש ָ ר יםש ְ ד ָעש ָ יֹֻור ֻדַ ֻלֹא, ַלֻכִ ֶ א לוֹ  ָהיוֻ  ש  ַנִים ֶאֻלָ ה הוֻא ְוַאף. ש ְ יֹֻור מוְֻכִני ָעש ָ , ַלֻכִ

ֻלֹא ֶ ִליָנה ִנְפָסִלין ֵמיָמיו ִיְהיו ש  ז. ֻבְ ֶלךְ  ֺמְנֻבַ ה ָהָיה ַהֻמֶ ֶ ִלים ְידֹות ָכל עֹוש  ל ַהֻכֵ ֶ ֻפֻוִרים יֹום ש  ל ַהֻכִ ֶ . ָזָהב ש 

ת ָתהָעש ְ  ִאֻמוֹ  ִהיְלִני ֶ ל ִנְבֶרש  ֶ ְתחוֹ  ַעל ָזָהב ש  ל ֻפִ ֶ ָתה ִהיא ְוַאף. ֵהיָכל ש  ל ַטְבָלא ָעש ְ ֶ ת ָזָהב ש  ַ ָרש  ֻפָ ֶ  ש 

וֻ  ִניָקנֹור. ָעֶליהָ  ְכתֻוָבה סֹוָטה ים ַנֲעש  יִרין ְוָהיוֻ , ְלַדְלתֹוָתיו ִנֻסִ ַבח אֹותוֹ  ַמְזֻכִ ָ  :ְלש 

ַכר ָכָך ַאַגב ָנה ֶׁשֺהזְּ חֹו ֶמתַהעֹודֶ  ַבִםׁשְּ הֹוֺׁשעַ  ֶׁשל ִׁשבְּ ָלא ֶבן יְּ ִכיָרה, ִמָזָהב ַהגֹוָרלֹות ֶאת ֶׁשָעָשה ַגמְּ  ַמזְּ

ָנה ָכִרים נֹוָסִפים ֲאָנִׁשים ַהִםׁשְּ ַבח ַהֺםזְּ ַנאי אֹו ִלׁשְּ  ְשֵנים ָעָשה, ָגדֹול ֹכֵהן ָהָיה הוא ֶׁשַאף ,ָקִטין ֶבן: ִלגְּ

ָרִזים - ַדד ָעָשר ִחָלהשֶ  ר,ַלִכטֹו בְּ ַהַחַעם ,ְשָנִים ֶאָלא לֹו ָהיו לֹא ִמּתְּ ֵנים ֶׁשָעָשה וְּ ֵדי, ָעָשר ׁשְּ  ֶׁשָכל כְּ

ָרַבת ַהֹבֶקר ֶׁשל ַבַנִיס ַהזֹוִכים ַהֹכֲהִנים ַהקְּ לו ַׁשַחר ֶׁשל ָּתִמיד לְּ ַקֵדׁש יוכְּ ֵדיֶהם לְּ ֵליֶהם יְּ ַרגְּ ַבת וְּ  ַאַחת בְּ

ָנם] ֹל ָהיו ָאמְּ ֹבָאר, זֹוִכים ָעָשר ָׁשהׁשְּ ֵעיל ִכמְּ ִחיָטה ֵכיָון ַאְך, לְּ ֵׁשָרה ֶׁשַהשְּ ָזר ַגם כְּ יָֺחד ַדד ָעָשה לֹא, בְּ  מְּ

לֹוַמר ,ְבִליָנה ִנְפָסִלין ֵמיָמיו ִיְהיו ֶשלֹא ַלִכטֹור, מוְכִני ָעָשה, ָקִטין ֶבן ,הוא ְוַאף[. ַלשֹוֵחט  ַהִכטֹור ֵמי, כְּ

יֹוָתםבִ  ִלי ֶׁשהוא, ַבִכטֹור מוָנִחים הְּ ִׁשים ֵהם ֲהֵרי, ָׁשֵרת כְּ ַקדְּ ִאם, ִמתְּ ָלה ֲעֵליֶהם עֹוֵבר וְּ ָסִלים ֵהם ַליְּ  ִנפְּ

ִליָנה ַגל ָקִטין ֶבן ַוֲעֵשה, בְּ יָֺחד ַגלְּ תֹוְך, ֶׁשבֹו ַהַםִים ִעם, ֺכלֹו ַהִכטֹור ֶאת ַהםֹוִריד מְּ ֺחָברהַ  ַמִים בֹור לְּ  מְּ

ָכָך, ָלֲאָדָמה ָסִלים ֶׁשבֹו ַהַםִים ֵאין וְּ יֹוָתם, ִנפְּ ֺחָבִרים ִבהְּ ַקע ַלַםִים מְּ ָנה ,ַהֶםֶלְך ֺמְנַבז. ֶׁשַבַערְּ ִני ֶׁשל בְּ  ִהילְּ

ָכה מֹוָנִאים ִמֶזַרע, ַהַםלְּ ַהַכָוָנה ,ָזָהב ֶשל ,ַהִכנוִרים יֹום ֶשל ַהֵכִלים ְידֹות ָכלאת  עֹוֶשה ָהָיה, ַהַחׁשְּ  וְּ

ֵכִלים ָבֶזה ָׁשר ֶׁשִאי לְּ גֹון, ָזָהב גוָפם ֶאת ַלֲעשֹות ֶאפְּ ַכדֹוֶמה ַסִכיִנים כְּ  ַהָטִדיֹות ֶאת ַרק ָעָשה ֶׁשָבֶהם, וְּ

ָכה ִהיְלִני. ָזָהב נֹוָרה-] ִנְבֶרֶשת ָעְשָתה, ַהֶםֶלְך זבַ ֺמנְּ  ֶׁשל ִאםֹו ַהַםלְּ  ,ֵהיָכל ֶשל ִנְתחֹו ַעל בָזהָ  ֶשל[ מְּ

ָתה ֶׁשָהיְּ ִחיָלה ַהֶשֶמׁש וכְּ ֹרחַ  ַמתְּ עו, ֵמִאיר ֶׁשָבה ַהָזָהב ָהָיה ִלזְּ ָידְּ ֵבי וְּ רוָׁשַלִים יֹוׁשְּ ַמן ֶׁשִהִגיעַ  יְּ ִריַאת זְּ  קְּ

ַמע ִני-] ִהיא ְוַאף. ַׁשֲחִרית ֶׁשל ׁשְּ ֵדי ,ָעֶליהָ  ְכתוָבה סֹוָטה ָרַשתֶשנָ  ָזָהב, ֶשל לוחַ  - ַטְבָלא ָעְשָתה[ ִהילְּ  כְּ

ָטֵרְך לֹא סֹוָטה ָנָרַׁשת ֶאת ֶׁשכֹוֵתב ֶׁשַהֹכֵהן ֵטל ִיצְּ ַטלְּ ִּתיק ֶאָלא, ּתֹוָרה ֵסֶפר ֶזה ֲעבור לְּ ָלא ֵמאֹוָתה ַיעְּ  ַטבְּ

ּתֹוב ָאסור ֶׁשֲהֵרי] ַעל ֶׁשַבּתֹוָרה ָנָרָׁשה ִלכְּ ָּתָק  ַרק ֶאָלא, ֶנה בְּ ַהעְּ ָתב ִמּתֹוְך הבְּ  ִנִןים ַנֲעשו ,ִניָקנֹור[. ַהכְּ

ַרִים ִעםֹו ֶׁשֵהִביא ְלַדְלתֹוָתיו, ֵּתי ִמִםצְּ תֹות ׁשְּ ֹחֶׁשת ַדלְּ ֵבית נְּ ָדׁש לְּ ֵהִטילו, ַהָטם ֲעֵליֶהם ָסַער וַבֶדֶרְך, ַהִםקְּ  וְּ

ֶׁשָבאו, ַלַםִים ַאַחת ֶדֶלת ָהִטיל וכְּ ִנָטה ֶאת לְּ מֹו רָקׁשַ  ַהשְּ ָאַמר ַלֶדֶלת ַעצְּ ֶכם ִאם ָלֶהם וְּ צֹונְּ ָקה רְּ זֹורְּ  לְּ
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קוִני רְּ ֶׁשִהִגיעו, ִאָּתה ַיַחד ִּתזְּ חֹוף וכְּ ָצה ַעכֹו לְּ בְּ ִנָטה ַהֶדֶלת ִבצְּ ִפיָנה ִמַּתַחת ַהשְּ ֵבית ֶוֱהִביָאם, ַהןְּ  לְּ

ָדׁש   ְלֶשַבח. אֹותֹו ַמְזִכיִרין ְוָהיו, ַהִםקְּ

 

ל, ִלְגַנאי ְוֵאֻלוֻ א: משנה י ֶ ית ש  ְרמוֻ  ֻבֵ ד ָרצוֻ  לֹא ֻגַ ה ַעל ְלַלֻמֵ ֵ ִנים ֶלֶחם ַמֲעש  ל. ַהֻפָ ֶ ית ש   לֹא ַאְבִטיָנס ֻבֵ

ד ָרצוֻ  ה ַעל ְלַלֻמֵ ֵ טֶֹרת ַמֲעש  ן ֺהְגַרס. ַהֻקְ ֶרק יֹוֵדעַ  ָהָיה ֵלִוי ֻבֶ יר ֻפֶ ִ ש ֻ ד ָרָצה ְולֹא ֻבַ ן. ְלַלֻמֵ  לֹא ַקְמָצר ֻבֶ

דְללַ  ָרָצה ה ַעל ֻמֵ ֵ ָתב ַמֲעש  ֹוִנים ַעל. ַהֻכְ יק ֵזֶכר, ֶנֱאַמר ָהִראש  ם ֶנֱאַמר ֵאֻלוֻ  ְוַעל. ִלְבָרָכה ַצֻדִ ֵ ִעים ְוש  ָ  ְרש 

 :ִיְרָקב

ַאַחר ָניֹות לְּ מֹות ֶׁשַבִםׁשְּ או ַהעֹודְּ רו ׁשֹוִנים ֲאָנִׁשים ֶׁשל ַהחֹוִבים ַמֲעֵשיֶהם הובְּ כְּ ַבח ָכָך ַעל ֶׁשֺהזְּ  ,ִלׁשְּ

ִביָאה ָנֵתנו ַעָּתה מְּ ֵני ֶׁשל ַמֲעִשים ִמׁשְּ רו ָאָדם בְּ כְּ נות ֶׁשֺהזְּ ָכִרים ְוֵאלו: ִלגְּ  ֶשל ֲאָנִׁשים אֹוָתם ִלְגַנאי, ֶׁשֺםזְּ

צוַרת ָאפוי ֶׁשָהָיה, ַהָנִנים ֶלֶחם ַמֲעֵשה ַעל ְלַלֵםד ָרצו לֹא ַגְרמו, ֵבית רוָצה ֵּתָבה בְּ ֺאָםנ, נְּ ָתה וָתםוְּ  ָהיְּ

דֹותֹו ַלֲהִכינֹו ִלרְּ לֹא ֵמַהַּתמור וְּ לֹא, ֶׁשִטָשֵבר בְּ דו וְּ  לֹא ,ַאְבִטיָנס ֵבית ֶשל. זֹאת ַלֲעשֹות ֵכיַצד ֲאֵחִרים ִלםְּ

מֹו ֵעֶשב ַמִכיִרים ֶׁשָהיו ,ַהְעֹטֶרת ַמֲעֵשה ַעל ְלַלֵםד ָרצו ֹטֶרת ַלֲעַׁשן ֵרםגֹו ֶׁשָהָיה ָעָׁשן' 'ַמֲעֶלה ֶׁששְּ  ַהעְּ

ַמֵעל ַלֲעלֹות ַלֵני כְּ ָלה כְּ לֹא ַמעְּ נֹות וְּ ָדִדים ִלפְּ לֹא, ַלסְּ דו וְּ  ֶנֶרק יֹוֵדעַ  ָהָיה ֵלִוי ֶבן ֺהְגַרס. ַלֲאֵחִרים זֹאת ִלםְּ

ִׁשיר,  - ַבִשיר ִעים קֹולֹו בְּ ַהנְּ ֶׁשָהָיה  ַהְכָתב, ַמֲעֵשה לעַ  ְלַלֵםד ָרָצה לֹא ַקְמָצר ֶבן ְלַלֵםד. ָרָצה ְולֹאלְּ

ַבע אֹוִתטֹות.  ַבת ַאַחת ַארְּ כֹוֵתב בְּ עֹוָתיו, וְּ בְּ מוִסים ֵבין ָחֵמׁש ֶאצְּ ָבָעה קֹולְּ  ָהִראשֹוִנים ַעלַמֲחִזיק ַארְּ

 ִיְרָקב. ְרָשִעים ְוֵשם ֶנֱאַמר, ֵאלו ְוַעל ִלְבָרָכה. ַצִדיק ֵזֶכר ֶנֱאַמר,
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י ָטַרףנה א: משפרק ד,  ְלֻפִ ֻקַ ֵני ְוֶהֱעָלה ֻבַ תֻוב ֶאָחד. גֹוָרלֹות ש ְ ם ָעָליו ֻכָ ֵ תֻוב ְוֶאָחד ַלש ֻ . ַלֲעָזאֵזל ָעָליו ֻכָ

ָגן יִמינוֹ  ַהֻסְ ית ְורֹאש   ֻבִ ֹמאלוֹ  ָאב ֻבֵ ְ ל ִאם. ִמש ֻ ֶ ם ש  ֵ ָגן, ִביִמינוֹ  ָעָלה ש  י, לוֹ  אֹוֵמר ַהֻסְ דֹול כֵֹהן ִאיש ִ , ֻגָ

הַֻ  ל ְוִאם. ִמיֶנךָ יְ  ַהְגֻבֵ ֶ ם ש  ֵ ֹמאלוֹ  ָעָלה ש  ית רֹאש  , ִבש ְ י, לוֹ  אֹוֵמר ָאב ֻבֵ דֹול כֵֹהן ִאיש ִ הַֻ , ֻגָ ֻבֵ ֹמאֶלךָ  ַהֻגְ . ש ְ

ֵני ַעל ְנָתנוֹ  ִעיִרים ש ְ ְ את ַלְייָ , ְואֹוֵמר ַהש ֻ י. ַחֻטָ ָמֵעאל ַרֻבִ את לֹוַמר ָצִריךְ  ָהָיה לֹא, אֹוֵמר ִיש ְ א, ַחֻטָ  ֶאֻלָ

רֻוךְ , ַאֲחָריו עֹוִנין ֵהןוְ . ַלְייָ  ם ֻבָ ֵ בֹוד ש   :ָוֶעד ְלעֹוָלם ַמְלכוֻתוֹ  ֻכְ

ָנֵתנו ָין חֹוֶזֶרת ִמׁשְּ ֵעיל ָהָאמור ָלִענְּ ָנה ג ֶנֶרק) לְּ ַאַחר( ט ִמׁשְּ  ִנַגׁש ָהָיה ַהַנר ַעל ַהָגדֹול ַהֹכֵהן ֶׁשל ַהִודוי ֶׁשלְּ

ַהִחיל ֵני ַעל גֹוָרל לְּ ִעיִרים ׁשְּ ִהירות ָחַטף - ַבַעְלִני ָטַרף. ַלֲעָזאֵזל וִמי ַלה' ִמי, ַהשְּ ִני ְוֶהֱעָלה ִבמְּ  ֵמַהַעלְּ

ֵכיָון] ַלֲעָזאֵזל ָעָליו ָכתוב ְוֶאָחד ,ַלֵשם ָעָליו ָכתוב ֶאָחד ,גֹוָרלֹות ְשֵני  ֶׁשעֹוֶלה ָלֶהם ָהָיה טֹוב ֶׁשִןיָמן וְּ

ָיִמין ה' ֶׁשל ַהגֹוָרל ֵמהַ  ׁשוָחׁשְּ , בְּ ַמהְּ ַכָוָנה ֶׁשִטתְּ ִגיׁש ִויַמֵשׁש בְּ ַהרְּ ֶלמו ה' ֶׁשל ַמהו לְּ ִיחְּ ַכָוָנה וְּ ָיִמין בְּ  ַוֲהֵרי, בְּ

ָלֵכן, גֹוָרל ֶזה ֵאין ִהירות ַלֲחֹטף ָצִריְך ָהָיה וְּ ִפי ִבמְּ ָידֹו ַהָבא כְּ ֵדי, לְּ ֶיה ֶׁשלֹא כְּ ַמן לֹו ִיהְּ בֹוֵנן זְּ ִהתְּ  לְּ

מַ   ַהְןָגן ִביִמינֹו, ָעָלה ֵשם ֶשל ַהגֹוָרל ִאם ִמְשמֹאלֹו. עֹוֵמד ָאב ֵבית ְורֹאש ִמיִמינֹו עֹוֵמד ַהְןָגן[, ֵשׁשולְּ

 לֹו, אֹוֵמר ָאב ֵבית רֹאש ִבְשמֹאלֹו, ָעָלה ֵשם ֶשל ְוִאם ְיִמיְנָך. ַהְגֵבהַ  ָגדֹול, ֹכֵהן[ ֲאדֹוִני-] ִאיִשי לֹו, אֹוֵמר

 'ַחָחאת ַלה'' ְואֹוֵמר, ַהְשִעיִרים ְשֵני ַעל ַהגֹוָרלֹות ֶאת ַמִמיחַ  - ְנָתנֹו ְשמֹאְלָך. ַהְגֵבהַ  ָגדֹול, ֹכֵהן ִאיִשי

ַגם] ַבֵחא ָהָיה ָכאן וְּ ֹפָרׁש ַהֵשם ֶאת מְּ ק ַר  ֶאָלא ,'ַחָחאת' לֹוַמר ָצִריְך ָהָיה לֹא אֹוֵמר, ִיְשָמֵעאל ַרִבי [.ַהמְּ

ִדים ַהֹכֲהִנים - ְוֵהן .'ַלה'' ִעים ָׁשם ָהעֹומְּ ׁשֹומְּ ֹפָרׁש ַהֵשם ֶאת וְּ  ְכבֹוד ֵשם ָברוְך ַאֲחָריו, עֹוִנין, ַהמְּ

  ָוֶעד. ְלעֹוָלם ַמְלכותֹו
 

רמשנה ב:  ַ ֹון ָקש  ל ָלש  ֶ רֹאש   ְזהֹוִרית ש  ִעיר ֻבְ חַ  ש ָ ֻלֵ ֻתַ ש ְ ית ְכֶנֶגד ְוֶהֱעִמידוֹ  ַהֻמִ ָחט, ֻלֻוחוֹ ש ִ  ֻבֵ ש ְ ֶנֶגד ְוַלֻנִ  ֻכְ

ית ִחיָטתוֹ  ֻבֵ א. ש ְ רוֹ  ֵאֶצל לוֹ  ֻבָ ִניָֻה ֻפָ י ְוסֹוֵמךְ , ש ְ ֻתֵ ה ָעָליו ָיָדיו ש ְ א, אֹוֵמר ָהָיה ְוָכךְ . וִֻמְתַוֻדֶ ם ָאֻנָ ֵ , ַהש ֻ

י ָעִויִתי ְעֻתִ ַ ש  יךָ  ַעם ַאֲהרֹן וְֻבֵני ֻוֵביִתי ֲאִני ְלָפֶניךָ  ָחָטאִתי ֻפָ ֶ א .ְקדֹוש  ם ָאֻנָ ֵ ר, ַהש ֻ ֻפֶ ִעים ָלֲעֹונֹות ָנא ֻכַ ָ ש   ְוַלֻפְ

ָעִויִתי, ְוַלֲחָטִאים ֶ י ש  ְעֻתִ ַ ש  ֻפָ ֶ ָחָטאִתי ְוש  ֶ ךָ  ַעם ַאֲהרֹן וְֻבֵני וֵֻביִתי ֲאִני ְלָפֶניךָ  ְוש  ֶ תֻוב, ְקדֹוש  ֻכָ תֹוַרת ֻכַ  ֻבְ

ה ֶ ךָ  מש  י, ַעְבֻדֶ ר ַהזֶֻה ַביֹֻום ֻכִ ְטָהרוֻ  ְייָ  ִלְפֵני ַחֻטֹאֵתיֶכם ִמֻכֹל ְתֶכםאֶ  ְלַטֵהר ֲעֵליֶכם ְיַכֻפֵ  עֹוִנין ְוֵהן. ֻתִ

רֻוךְ , ַאֲחָריו ם ֻבָ ֵ בֹוד ש   :ָוֶעד ְלעֹוָלם ַמְלכוֻתוֹ  ֻכְ

ַאַחר ָבֵרר לְּ ָרב ַהָשִעיר ִמי ֶׁשִהתְּ ָלח וִמי ַלה' ֶׁשֺםקְּ  - ְזהֹוִרית ֶשל ָלשֹון ַהָגדֹול ַהֹכֵהן ָקַשר, ַלֲעָזאֵזל ִמׁשְּ

בוָעה ֶצֶמר ֲחִתיַכת ָאֹדם צְּ ָניו ֵבין - ְברֹאש בְּ ִעירהַ  ֶׁשל ַקרְּ  - ִשלוחֹו ֵבית ְכֶנֶגד ְוֶהֱעִמידֹו ,ַהִםְשַתֵלחַ  ַשָ

הֹוִליכֹו אֹותֹו יֹוִציאו ֶׁשִםֶםמו ַהַשַער מול יֹות לַהגֹוָר  ָעָליו ֶׁשָעָלה ַלָשִעיר - ְוַלִמְשָחט, ַלֲעָזאֵזל לְּ ָרב ִלהְּ  ֺמקְּ

הֹוִרית ֶׁשל ָלׁשֹון קֹוֵׁשר ָהָיה, ַלה' לֹוַמר ,ְשִחיָטתֹו ֵבית ְכֶנֶגד זְּ ִביב, כְּ ָהיו. ַצָוארֹו סְּ ִרים וְּ ׁשֹונֹות קֹוׁשְּ  לְּ

ֵדי ֵאלו פו ֶׁשלֹא כְּ ַחלְּ ִעיִרים ִיתְּ לֹא, ָבֶזה ֶזה ַהשְּ ִעיִרים וְּ ַאַחר. ֲאֵחִרים ִבשְּ  ֵאֶצל ַהָגדֹול ַהֹכֵהן לֹו אבָ  ִמֵכן לְּ

ָבר ֶׁשֲהֵרי] ְשִנָטההַ  ַפַעםבַ  ָנרֹו ַוָדה, ַאַחת ַנַעם ָנרֹו ֵאֶצל ָהָיה כְּ ִהתְּ ֵני ַוֲעוֹונֹות ֲעוֹונֹוָתיו ַעל וְּ [, ֵביתֹו בְּ

 ָפַשְעִתי ָעִויִתי ַהֵשם, ָאָמא אֹוֵמר, ָהָיה ָכְךוְ , ַהֹכֲהִנים ֲעוֹונֹות ָכל ַעל וִמְתַוֶדה ,ָעָליו ָיָדיו ְשֵתי ֶאת ְוסֹוֵמְך

 ְוַלֲחָטִאים, ְוַלְנָשִעים ָלֲעֹונֹות ָנא ַכֶנר ַהֵשם ָאָמא ְקדֹוֶשיָך. ַעם ַאֲהֹרן וְבֵני וֵביִתי ֲאִני ְלָפֶניָך ָחָטאִתי

 ַעְבֶדָך, מֶשה ְבתֹוַרת ַכָכתוב ְקדֹוֶשָך, ַעם ַאֲהֹרן וְבֵני יוֵביִת  ֲאִני ְלָפֶניָך ְוֶשָחָטאִתי ְוֶשָנַשְעִתי ֶשָעִויִתי

ִעים ַהֹכֲהִנים - ְוֵהן ִתְטָהרו. ה' ִלְפֵני ַחחֹאֵתיֶכם ִמֹכל ֶאְתֶכם ְלַטֵהר ֲעֵליֶכם ְיַכֵנר ַהֶזה ַבטֹום ִכי  ַהשֹומְּ

ִכיר ַהָגדֹול ַהֹכֵהן ֶאת ֹפָר  ַהֵשם ֶאת ַמזְּ   ָוֶעד. ְלעֹוָלם ַמְלכותֹו ְכבֹוד ֵשם ָברוְך ַאֲחָריו, עֹוִנין ָהיו, ׁשַהמְּ
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ָחטוֹ משנה ג:  ל ש ְ ְזָרק ְוִקֻבֵ ֻמִ מוֹ  ֶאת ֻבַ הֻוא ְלִמי וְֻנָתנוֹ , ֻדָ ֶ ֵהיָכל ָהְרִביִעי ָהרֶֹבד ַעל ֻבוֹ  ְמָמֵרס ש  ֻבַ ֶ ֵדי, ש   ֻכְ

ֻלֹא ֶ ה ָנַטל. ִיְקרֹש   ש  חַ  ש  ְלרֹא ְוָעָלה ַמְחֻתָ ְזֻבֵ ה, ַהֻמִ לֹות ִמן ְוחֹוֶתה, ְוֵאיָלךְ  ֵאיָלךְ  ֶגָחִלים וִֻפֻנָ  ַהְמֺעֻכָ

ִניִמיֹֻות יָחהֻ  ְוָיַרד, ַהֻפְ ֲעָזָרה ָהְרִביִעי ָהרֶֹבד ַעל ְוִהֻנִ ֻבָ ֶ  :ש 

ַאַחר ַוָדה לְּ ִחיל - ְשָחטֹו, ָנרֹו ַעל ַנֲעַמִים ַהָגדֹול ַהֹכֵהן ֶׁשִהתְּ ִחיָטתֹו ֶאת ִהתְּ ִהִמיחַ  ׁשְּ ַאֵחר וְּ ָמה לְּ ַסטְּ , לְּ

מֹו ַהָגדֹול ַהֹכֵהן ְוִקֵבל ָרק' ָדמֹו, ֶאת ַבִםְזָרק ַעצְּ ַה'ִםזְּ ִלי הוא וְּ יָֺחד כְּ ַקָבַלת מְּ ִּתית לֹו ֶׁשֵאין, ַהָדם לְּ  ַּתחְּ

ָחָבה צוַרת] ַחָדה ֶאָלא רְּ ֵדי[, קֹונוס כְּ לו ֶׁשלֹא כְּ ַהִמיחֹו יוכְּ ַרׁש ֶרץָהָא  ַעל לְּ ִיקְּ  ֶשהוא ְלִמי וְנָתנֹו, ַהָדם וְּ

ֵנעַ  - בֹו ְמָמֵרס ַנעְּ ַמן ָכל ַהָדם ֶאת מְּ אֹותֹו, ַהזְּ  ַעל - ֶשַבֵהיָכל ָהְרִביִעי ָהֹרֶבד ַעל, ָבֲעָזָרה עֹוֵמד ָהָיה ָאָדם וְּ

ִביִעית ָהֲאָבִנים ׁשוַרת ִציָאה ָהרְּ מֹו ָכלַבֵהי לֹא ַאְך] ֵמַהֵהיָכל ֶׁשַבטְּ ָכל ָאסור ֶׁשֲהֵרי, ַעצְּ יֹות ָאָדם לְּ  ִלהְּ

ֵעת ַבֵהיָכל ָנס בְּ ֹקֶדׁש ַהָגדֹול ַהֹכֵהן ֶׁשִמכְּ ָהָיה[, ַהֳעָדִׁשים לְּ ָמֵרס וְּ לֹאם, דָ הַ  ִיְקרֹוש ֶשלֹא ְכֵדי ַבָדם מְּ  וְּ

לו קֹו יוכְּ זֹורְּ טָ  ַלֲעבֹוַדת ַהָגדֹול ַהֹכֵהן נֹוֶנה ַעָּתה. לְּ ֹטֶרת ַרתַהקְּ ֹקֶדׁש ַהעְּ ִלי - ַמְחָתה ָנַטל: ַהֳעָדִׁשים בְּ  כְּ

 ַהֶגָחִלים ִמן ְוחֹוֶתה ְוֵאיָלְך, ֵאיָלְך ֶגָחִליםהַ מֵ  וִפָמה ַהִםְזֵבַח, ְלרֹאש ְוָעָלה, ֵאׁש ַגֲחֵלי בֹו ֶׁשַםִמיִחים

הֵ  ַהְנִניִמטֹות, ַהְמֺעָכלֹות ַצעֶׁשבְּ  ֶגָחִלים אֹוָתןן וְּ לו, ָהֵאׁש ֶאמְּ ַעכְּ ָּתה ְוִהִמיָחה ְוָיַרד, ֵהיֵטב ֶׁשִמתְּ  ַעל ַלַםחְּ

אֹותֹו ,ֶשָבֲעָזָרה ָהְרִביִעי ָהֹרֶבד ָצא ָמקֹום בְּ ָמֵרס ַהֹכֵהן ֶׁשִממְּ ַדם ַהםְּ ַחט ַהַנר בְּ  .ֶׁשִמׁשְּ
 

ָכל ד: משנה ל חֹוֶתה ָהָיה יֹום ֻבְ ֶ ש  ֶסף ֻבְ ל ְבתֹוךְ  ֻוְמָעֶרה ֻכֶ ֶ ל חֹוֶתה ְוַהיֹֻום ,ָזָהב ש  ֶ  ָהָיה ֻוָבהֻ  ָזָהב ְבש 

ָכל .ַמְכִניס ל חֹוֶתה יֹום ֻבְ ֶ ַעת ְבש  ין ַאְרֻבַ ל ְבתֹוךְ  ֻוְמָעֶרה ַקֻבִ ֶ ת ש  ֶ לש  ין ש ְ ל חֹוֶתה ְוַהיֹֻום ,ַקֻבִ ֶ ת ְבש  ֶ לש   ש ְ

ין י .ַמְכִניס ָהָיה וָֻבהֻ  ,ַקֻבִ ָכל ,אֹוֵמר יֹוֵסי ַרֻבִ ל חֹוֶתה יֹום ֻבְ ֶ ל ְבתֹוךְ  ֻוְמָעֶרה ְסָאה ְבש  ֶ ת ש  ֶ לש  ין ש ְ  ,ַקֻבִ

ל חֹוֶתה ְוַהיֹֻום ֶ ת ְבש  ֶ לש  ין ש ְ ָכל .ַמְכִניס ָהָיה ֻוָבהֻ  ַקֻבִ ה ְוַהיֹֻום ,ְכֵבָדה ָהְיָתה יֹום ֻבְ ָכל .ַקֻלָ  ָהְיָתה יֹום ֻבְ

ה ְוַהיֹֻום ,ְקָצָרה ָיָדהֻ  ָכל .ֲאֺרֻכָ ְבֵרי ,ָאדֹם ְוַהיֹֻום ,ָירֹוק ְזָהָבהֻ  ָהָיה יֹום ֻבְ י ֻדִ ָכל .ְמַנֵחם ַרֻבִ  ַמְקִריב יֹום ֻבְ

ָרס ֲחִרית ֻפְ ַ ש  ין ֻוְפָרס ֻבְ ִים ֻבֵ ָכל .ָחְפָניו ְמלֹא מֹוִסיף ְוַהיֹֻום ָהַעְרֻבַ ה ָהְיָתה יֹום ֻבְ ה ְוַהיֹֻום ,ַדֻקָ ֻקָ ה ִמן ֻדַ ֻקָ  :ַהֻדַ

ָנֵתנו ָבֶאֶרת ִמׁשְּ ָטַרת וַרתצ ֶׁשֵבין ַהִחלוִקים ֶאת מְּ ֹטֶרת ַהקְּ ָכל ֶׁשַמֲעֵשית ַהעְּ ֵבין, יֹום בְּ ָטָרָתה לְּ יֹום ַהקְּ  בְּ

ַמֵלא - חֹוֶתה ַהֹכֵהן ָהָיה ַהָשָנה ִמימֹות יֹום ְבָכל: ַהִכנוִרים ָּתה ֶאת מְּ  ,ֶכֶסף ֶשל הָּת חְּ מַ בְ  ֶגָחִלים ַהַםחְּ

ׁשֹוֵפְך - וְמָעֶרה ָּתה ְךִמּתֹו ַהֶגָחִלים ֶאת וְּ ָּתה ְבתֹוְך זֹו ַמחְּ לֹא ָזָהב, ֶשל, ַאֶחֶרת ַמחְּ ֶׁשל חֹוֶתה ָהָיה וְּ , ָזָהב בְּ

ֺעַלת ֵכיָון ִלי ֶאת ׁשֹוֶחֶקת ַהֲחִתָטה ֶׁשנְּ ַהּתֹוָרה, ַהכְּ ָרֵאל ֶׁשל ָממֹוָנם ַעל ָחָסה וְּ יֹום - ְוַהטֹום, ִישְּ , ַהִכנוִרים בְּ

ָעשו ,ַמְכִניס ָהָיה וָבה ,ָזָהב ֶשל הָּת חְּ מַ בְ  חֹוֶתה ָהָיה ֵדין כֵ  וְּ ָהֵקל כְּ ָטֵרְך ֶׁשלֹא, ַהָגדֹול ַהֹכֵהן ַעל לְּ  ִיצְּ

ַהֲעִביר ָּתה ַהֶגָחִלים ֶאת לְּ ָּתה ִמַםחְּ ַמחְּ עֹודֹו לְּ גופֹו ָצם בְּ  חֹוֶתה ַהֹכֵהן ָהָיה יֹום ְבָכל, נֹוָסף ִחלוק. ַחָלׁש וְּ

ָּתה ְבתֹוְך אֹוָתם וְמָעֶרה, ֶגָחִלים ַקִבין ַאְרַבַעת ֶשל ַכםות ַהַםֲחִזיָקהה ָּת חְּ מַ בְ   ַקִבין, ְשלֶשת ֶשל ַמחְּ

ָרְך ַהִשעור ֶׁשֶזהו ָטַרת ַהִמצְּ ַהקְּ ֹטֶרת לְּ ַהַקב, ַהעְּ יָֺּתר וְּ ַפֵזר ָהָיה ַהֶגָחִלים ֶׁשל ַהמְּ  חֹוֶתה ָהָיה ְוַהטֹום, ִמתְּ

ָהֵקל, ָהָאמור ֵמַהַחַעם ,ַמְכִניס ָהָיה וָבה ,ַקִבין ֶשתְשל ֶשל הָּת חְּ מַ בְ  ּתֹו ַעל לְּ ַלאכְּ . ַהָגדֹול ַהֹכֵהן ֶׁשל מְּ

ָּתה ְבתֹוְך וְמָעֶרה, ַקִבין ִׁשָשה - ְסָאה ֶשל הָּת חְּ מַ בְ  חֹוֶתה ָהָיה יֹום ְבָכל ,ואֹוֵמר חֹוֵלק יֹוֵסי ַרִבי  ֶשל ַמחְּ

 ָהְיָתה יֹום ְבָכל, נֹוָסִפים ִחלוִקים ַמְכִניס. ָהָיה וָבה ַקִבין, ְשלֶשת ְבֶשל חֹוֶתה ַהטֹוםוְ  ַקִבין, ְשלֶשת

ָּתה ִפי ְכֵבָדה, ַהַםחְּ נֹות לְּ ָּתה ֶׁשָדפְּ נֹוֶתיהָ  ֶׁשָהיו ,ַקָלה ְוַהטֹום, ָעבֹות ָהיו ַהַםחְּ  ָהְיָתה יֹום ְבָכל. ַדעֹות ָדפְּ

ָּתה תָיִדי - ָיָדה ֵדי ,ֲאֺרָכה ְוַהטֹום ְקָצָרה,, ַהַםחְּ ַּתֵטעַ  ַהָגדֹול ַהֹכֵהן ֶׁשטוַכל כְּ ִהסְּ רֹועֹו לְּ ֵעת ִבזְּ  ֲחִפיַנת בְּ

ֹטֶרת ֹקֶדׁש ַהעְּ מֹו, ַהֳעָדִׁשים בְּ ֹבַאר כְּ ַהָלן ֶׁשטְּ ִׁשים ֵיׁש] ָירֹוק ְזָהָבה ָהָיה יֹום ְבָכל. לְּ ָפרְּ  ָזָהבלְּ  ֶׁשַהַכָוָנה מְּ

ָהָבה ָהָיה ְוַהטֹום[, ָצֹהב ָּתה ֶׁשל זְּ  ַהֹכֵהן ָהָיה יֹום ְבָכל ְמַנֵחם. ַרִבי ִדְבֵרי, יֹוֵתר ָחׁשוב ֶׁשהוא ָאֹדם, ַהַםחְּ
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ֹטֶרת ִמַכםות ֲחִצי - ְנָרס ַמְקִריב  ַעל מֹוִסיף ,ְוַהטֹום ָהַעְרַבִים, ֵביןנֹוָסף  ַוֲחִצי - וְפָרס ,ְבַשֲחִרית ַהעְּ

ִגיָלה ַהַכםות ָטר ָהָיה ֶזה ֶׁשִשעור ,ָחְפָניו' 'ְמלֹאֶׁשל  ִׁשעור עֹוד ָהרְּ ֹקֶדׁש ֺמקְּ מֹו, ַהֳעָדִׁשים בְּ ֹבַאר כְּ  ֶׁשטְּ

ַהָלן ֹטֶרת ָהְיָתה יֹום ְבָכל .לְּ תוָׁשה - ַדָקה ַהעְּ ֵפרוִרים ֵהיֵטב כְּ יֹום - ְוַהטֹום ,ַדִעים לְּ ָתה נוִריםַהכִ  בְּ  ָהיְּ

יֹוֵתר ַדָעה - ַהַדָעה ִמן ַדָעה ֶּתֶׁשת אֹוָתה ַמֲחִזיִרים ֶׁשָהיו, בְּ ֶעֶרב ַלַםכְּ ֵדי ַהִכנוִרים יֹום בְּ ָׁשה כְּ כֹותְּ  לְּ

ֶיה, ׁשוב ֹאד ַדָעה ֶׁשִּתהְּ ֵהִבי ֶׁשֶמֱאַמר ֵכיָון, מְּ ֹטֶרת ַסִםים ַדָעה וְּ ָניו קְּ לֹא ָחפְּ  ַוֲהֵרי, א ִמֵבית ַלָנֹרֶכת''ומְּ

ָבר ָכל ֶנֱאַמר כְּ טֹוֶרת בְּ ָּת ִמֶםָמה ָהֵדק' קְּ ָׁשַחקְּ ָבה ַהּתֹוָרה הֹוִסיָפה וַמדועַ  'וְּ ָכתְּ  ָבא ֶאָלא, 'ַדָעה' ָכאן וְּ

ַלֵםד ַהָכתוב יֹום לְּ ֶיה ֶזה ֶׁשבְּ טֹוֶרת ִּתהְּ ָכל יֹוֵתר, ַהַדָעה ִמן ַדָעה ַהעְּ  .יֹום ִמבְּ
 

ָכלמשנה ה:  ִמְזָרחוֹ  עֹוִלים ֻכֲֹהִנים יֹום ֻבְ ל ֻבְ ֶ ֶבש   ש  ַמֲעָרבוֹ  ְויֹוְרִדין ֻכֶ דֹול ֻכֵֹהן ְוַהיֹֻום, ֻבְ  ָבֶאְמַצע עֹוֶלה ֻגָ

ֶאְמַצע ְויֹוֵרד י. ֻבָ דֹול ֻכֵֹהן ְלעֹוָלם, אֹוֵמר ְיהוָֻדה ַרֻבִ ֶאְמַצע ְויֹוֵרד ָבֶאְמַצע עֹוֶלה ֻגָ ָכל. ֻבָ דֹול ֻכֵֹהן םיוֹ  ֻבְ  ֻגָ

ש   יֹֻור ִמן ְוַרְגָליו ָיָדיו ְמַקֻדֵ יתֹון ִמן ְוַהיֹֻום, ַהֻכִ ל ַהֻקִ ֶ י. ָזָהב ש  דֹול ֻכֵֹהן ְלעֹוָלם, אֹוֵמר ְיהֻוָדה ַרֻבִ ש   ֻגָ  ְמַקֻדֵ

יתֹון ִמן ְוַרְגָליו ָיָדיו ל ַהֻקִ ֶ  :ָזָהב ש 

או ַהִחלוִקים ַאַגב ָנה ֶׁשהובְּ ַגֵבי תַהעֹוֶדמֶ  ַבִםׁשְּ ֹטֶרת לְּ ֵבין ַהִכנוִרים יֹום ֵבין, ַהעְּ ָאר לְּ ִביָאה, ַהָטִמים שְּ  מְּ

ָנֵתנו ִדיִנים ִחלוִקים ִמׁשְּ יֹום ׁשֹוִנים ֶׁשָהיו ֲאֵחִרים בְּ ָאר ַהִכנוִרים בְּ מֹות ִמִבׁשְּ  ִמימֹות יֹום ְבָכל. ַהָשָנה יְּ

ָרח ֶׁשַסד ,ֶכֶבש ֶשל ִמְזָרחֹובְ  עֹוִלים ֹכֲהִניםהַ  ָהיו ַהָשָנה רו, ָהעֹוֶלה ַהֹכֵהן ֶׁשל ִמיִמינֹו הוא ִמזְּ ָאמְּ  וְּ

ִנטֹות 'ָכל ֲחָכִמים יו נֹוֶנה ֶׁשַאָּתה נְּ ָיִמין' ִיהְּ ֵאין, ַהטֹוֵרד ַהֹכֵהן ֶׁשל ִמיִמינֹו ֶׁשהוא ְבַמֲעָרבֹו, ְויֹוְרִדין, לְּ  וְּ

ַהלֵ  ַרָשִאים ַהֹכֲהִנים ַצע ְךלְּ ֶאמְּ יֹום - ְוַהטֹום, ַהֶכֶבׁש בְּ  ְויֹוֵרד ָבֶאְמַצע עֹוֶלה ָגדֹולהַ  ֹכֵהן, הַ ַהִכנוִרים בְּ

אֹות ,ָבֶאְמַצע ַהרְּ ֵבן ֶׁשהוא, ֲחִׁשיבותֹו לְּ ֵני ַבִית כְּ הֹוֵלְך, ה' ִלפְּ  - ְלעֹוָלם אֹוֵמר, ְיהוָדה ַרִבי. ֶׁשרֹוֶצה ֵהיָכן וְּ

ָאר ַאף ַרק, ָבֶאְמַצע ְויֹוֵרד ָבֶאְמַצע עֹוֶלה ָגדֹול ֹכֵהן, ַהָשָנה מֹותיְּ  ִבׁשְּ ָאר וְּ ָרח עֹוִלים ַהֹכֲהִנים ׁשְּ  ַבִםזְּ

ִדים יֹורְּ ָכל ַהִכטֹור, ִמן ְוַרְגָליו ָיָדיות ֶא  ְמַקֵדש ָגדֹולהַ  ֹכֵהןהַ  ַהָשָנה ִמימֹות יֹום ְבָכל .ַבַםֲעָרב וְּ  ,ַהֹכֲהִנים כְּ

יֹום - ְוַהטֹום ַקֵדׁש ָהָיה, ַהִכנוִרים בְּ ָליו ָיָדיו מְּ ַרגְּ ִלי-] ַהִעיתֹון ִמן וְּ . ֲחִׁשיבותֹו ִמשום ,ָזָהב ֶשל[ ַמִים כְּ

ָכל - ְלעֹוָלם אֹוֵמר, ְיהוָדה ַרִבי מֹות בְּ  .ָזָהב לשֶ  ַהִעיתֹון ִמן ְוַרְגָליו ָיָדיו ְמַקֵדש ָגדֹול ֹכֵהן ַהָשָנה יְּ
 

ָכלמשנה ו:  ם ָהיוֻ  יֹום ֻבְ ע ש ָ ְבֵרי, ָחֵמש   ְוַהיֹֻום, ַמֲעָרכֹות ַאְרֻבַ י ֻדִ י. ֵמִאיר ַרֻבִ ָכל, אֹוֵמר יֹוֵסי ַרֻבִ  יֹום ֻבְ

לש   ע ְוַהיֹֻום, ש ָ י. ַאְרֻבַ ָכל, אֹוֵמר ְיהוָֻדה ַרֻבִ ִים יֹום ֻבְ ֻתַ לש   ְוַהיֹֻום, ש ְ  :ש ָ

ִׁשיָכה  ָנֵתנו ַממְּ מֹות ַהָשָנה: ִמׁשְּ ָאר יְּ ֵבין ׁשְּ ָדׁש ֵבין יֹום ַהִכנוִרים לְּ ֵבית ַהִםקְּ ַבֲהָבַאת ַהִחלוִקים ֶׁשָהיו בְּ

ֵבַח ַהִחיצֹון  - ָשם ָהיוִמימֹות ַהָשָנה  יֹום ְבָכל ִקים, א. ַמֲעָרָכה  ַמֲעָרכֹות ַאְרַבעַעל ַגֵבי ַהִםזְּ ֶׁשל ֵעִצים דֹולְּ

דֹוָלה, ִלים ֶגָחִלים  גְּ ִנָטה, ֶׁשִםֶםָמה נֹוטְּ ָבנֹות. ב. ַמֲעָרָכה ׁשְּ ָאר ַהָערְּ ַבן ַהָּתִמיד וׁשְּ ֵרי ָקרְּ ָטַרת ֵאיבְּ ַהקְּ לְּ

ַקֵטם ֶאת ַהָנסוק  ַבד, לְּ ַבח ַהָזָהב. ג. ַמֲעָרָכה ֶׁשל ֵאׁש ִבלְּ ֹטֶרת ַעל ִמזְּ ָטַרת ַהעְּ ַהקְּ ָהֵאׁש'לְּ ֵבחַ  ַעל וְּ  ַהִםזְּ

ֶבה לֹא בֹו ַקדּתו ָלה. 'ִתכְּ ֶמֶׁשְך ַהַליְּ לו בְּ ַעכְֻּ ַבִים ֶׁשלֹא ִנתְּ ֵרי ַהָּתִמיד ֶׁשל ֵבין ָהַערְּ ֵאיבְּ . ד. ַמֲעָרָכה נֹוֶסֶפת לְּ

יֹום ַהִכנוִרים, ָהיו  - ְוַהטֹום ַהקְּ  ָחֵמשבְּ ָטַרת ַמֲעָרכֹות, ֵכיָון ֶׁשהֹוִסיפו ַאַחת ִלחֹול ִמֶםָמה ֶגָחִלים לְּ

ֹקֶדׁש ַהֳעָדִׁשים,  ֹטֶרת בְּ ָתה  ָשלשָהיו  יֹום ְבָכל אֹוֵמר, יֹוֵסי ַרִבי ֵמִאיר. ַרִבי ִדְבֵריַהעְּ לֹא ָהיְּ ַמֲעָרכֹות ]וְּ

ִר  לוֻ, ֶאָלא ָהיו ַמקְּ ַעכְּ ַבִים ֶׁשלא ִנתְּ ֵרי ַהָּתִמיד ֶׁשל ֵבין ָהַערְּ ֹצֶרְך ֵאיבְּ ִביִעית לְּ יִבים אֹוָתם ַהַםֲעָרָכה ָהרְּ

דֹוָלה[,  ָתה ְשַתִים ָהיו  יֹום ְבָכל אֹוֵמר, ְיהוָדה ַרִבי ַאְרַבע.ָהיו  ְוַהטֹוםַבַםֲעָרָכה ַהגְּ ּתֹו לֹא ָהיְּ ַדעְּ ]ֵכיָון ֶׁשלְּ

ִליִׁשית ֶׁשל ִקטום ָהֵאׁש[,   ָשלש.ָהיו  ְוַהטֹוםַגם ַהַםֲעָרָכה ַהשְּ
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ף ֶאת לוֹ  הֹוִציאוֻ : משנה אפרק ה,  ה ְוֶאת ַהֻכַ ְחֻתָ ף ְלתֹוךְ  ְוָנַתן ָחְפָניו ְמלֹא ְוָחַפן, ַהֻמַ דֹול, ַהֻכַ  ְלִפי ַהֻגָ

ָטן, ָגְדלוֹ  ָתהֻ  ָהְיָתה ְוָכךְ , ָקְטנוֹ  ְלִפי ְוַהֻקָ ה ֶאת ָנַטל. ִמֻדָ ְחֻתָ יִמינוֹ  ַהֻמַ ף ְוֶאת ֻבִ ֹמאלוֹ  ַהֻכַ ש ְ ךְ  ָהָיה .ֻבִ  ְמַהֻלֵ

ֵהיָכל יעַ  ַעד ,ֻבַ ֻגִ ֻמַ ֶ י ְלֵבין ש  ֻתֵ רֹכֹות ש ְ ילֹות ַהֻפָ ְבֻדִ ין ַהֻמַ ים קֶֹדש   ֻוֵבין ַהֻקֶֹדש   ֻבֵ ָדש ִ ה ֻוֵביֵניֶהן, ַהֻקָ י. ַאֻמָ  ַרֻבִ

ם ָהְיָתה לֹא, אֹוֵמר יֹוֵסי א ש ָ ְלָבד ַאַחת ָפרֶֹכת ֶאֻלָ ֱאַמר, ֻבִ ֻנֶ ֶ יָלה ש  רֶֹכת ְוִהְבֻדִ ין ָלֶכם ַהֻפָ  ֵביןוֻ  ַהֻקֶֹדש   ֻבֵ

ים קֶֹדש   ָדש ִ רֹום ִמן ְפרֻוָפה ָהְיָתה ַהִחיצֹוָנה. ַהֻקָ ִניִמית, ַהֻדָ פֹון ִמן ְוַהֻפְ ךְ . ַהֻצָ יֵניֶהן ְמַהֻלֵ יעַ  ַעד, ֻבֵ ֻגִ ֻמַ ֶ  ש 

פֹון יעַ . ַלֻצָ פֹון ִהֻגִ ָניו הֹוֵפךְ , ַלֻצָ רֹום ֻפָ ךְ , ַלֻדָ ֹמאלוֹ  ְמַהֻלֵ רֶֹכת ִעם ִלש ְ הוֻא ַעד ַהֻפָ ֶ יעַ  ש  יעַ . ָארֹוןלָ  ַמֻגִ  ִהֻגִ

ה ֶאת נֹוֵתן. ָלָארֹון ְחֻתָ ין ַהֻמַ ֵני ֻבֵ ים ש ְ ֻדִ טֶֹרת ֶאת ָצַבר. ַהֻבַ י ַעל ַהֻקְ ֻבֵ א, ֶגָחִלים ֻגַ ִית ָכל ְוִנְתַמֻלֵ ֻלוֹ  ַהֻבַ  ֻכֺ

ן ָ ית ְבֶדֶרךְ  לוֹ  ֻוָבא ָיָצא. ָעש  ִניָסתוֹ  ֻבֵ ל, ֻכְ ֻלֵ ה וִֻמְתֻפַ ִפֻלָ ִית ְקָצָרה ֻתְ ֻבַ  ַמֲאִריךְ  ָהָיה ְולֹא, ַהִחיצֹון ֻבַ

תוֹ  ְתִפֻלָ ֻלֹא, ֻבִ ֶ ָרֵאל ֶאת ְלַהְבִעית ש   :ִיש ְ

 

ַאַחר ָּתה ַהָגדֹול ַהֹכֵהן ֶׁשָמַטל לְּ ֵלָאה ַמחְּ ֵבחַ  ֵמַעל ֵאׁש ַגֲחֵלי מְּ ִהִמיָחה, ַהִםזְּ ִביִעי ָהֹרֶבד ַעל וְּ , ֶׁשַבֲעָזָרה ָהרְּ

ַכת לֹו הֹוִציאו ַהִמיחַ  ָעִתיד הוא ֶׁשָבה ,ַהַכף ֶאת ַהֵכִלים ִמִלׁשְּ לֹא לְּ ָניו' 'מְּ ֹטֶרת ָחפְּ  לֹו הֹוִציאון כֵ וְ , קְּ

ַכת ִטיַנס' 'ֵבית ִמִלׁשְּ ֺמִמים ַאבְּ ֹטֶרת ֲעִשַטת ַעל ַהמְּ ֶׁשִהיא ַהַםְחָתה ֶאת ַהעְּ ֵלָאה כְּ ֹטֶרת מְּ  ִמּתֹוְך ְוָחַפן, קְּ

ָּתה ֹטֶרת ֶׁשל ַהַםחְּ ֵּתי ֶאת ִמֵלא - יוָחְפנָ  ְמלֹא ַהעְּ ַנִים ׁשְּ ֹטֶרת ֶׁשלֹו ַהָחפְּ ֹטֶרת אֹוָתה ֶאת ְוָנַתן, ִבקְּ  קְּ

ָניו ָחפְּ ִׁשעור ַהַכף, ְלתֹוְך ֶׁשבְּ לֹא וְּ ָניו' 'מְּ דֹולֹות ֶׁשָטָדיו ֹכֵהן - ַהָגדֹול ֶאָלא, ָקבועַ  ֵאינֹו ָחפְּ  ָגְדלֹו, ְלִפי, גְּ

לֹוַמר ,ִמָדָתה ְיָתההָ  ְוָכְך ָקְטנֹו, ְלִפי ְוַהָעָטן ֵׁשם, כְּ ַמֵלא ָהָיה, ָבֲעָזָרה, ֶׁשַעָּתה כְּ ָניו ֶאת מְּ  וֵמֶהם ַמָםׁש ָחפְּ

ֹקֶדׁש ָכָך, ַלַכף ַמֲעִביר ַמֵלא ָהָיה ַהֳעָדִׁשים בְּ ֹטֶרת ֶאת מְּ תֹוְך ַהעְּ ָניו לְּ ָבר ַאף] ַמָםׁש ָחפְּ  ָטדועַ  ֶׁשכְּ

ֹטֶרת ִׁשעור יאִה  ֶׁשַבַכף ֶׁשַהעְּ לֹא בְּ ָניו מְּ  ְוֶאת ,ִביִמינֹו ָהֵאׁש ַגֲחֵלי ֶׁשל ַהַםְחָתה ֶאת ַהָגדֹול ַהֹכֵהן ָנַטל[. ָחפְּ

ֵלָאה ַהַכף ֹטֶרת ַהמְּ ַאף ,ִבְשמֹאלֹו קְּ ֹטֶרת וְּ ָּתה ֵכיָון, ֵמַהֶגָחִלים ֲחׁשוָבה ֶׁשַהעְּ ֵבָדה ַהֶגָחִלים ִעם ֶׁשַהַםחְּ  כְּ

ֶלָמה ָעָליו וֵהֵקל, יֹוֵתר  . ִביִמינֹו ֶׁשִטחְּ

ָתֶאֶרת ַעָּתה ָנֵתנו מְּ ִניַסת ֹאֶפן ֶאת ִמׁשְּ ֹקֶדׁש ַהָגדֹול ַהֹכֵהן כְּ ַמן, ַהֳעָדִׁשים לְּ ָדׁש ֵבית ִבזְּ  ֶׁשבֹו, ַהֵשִני ַהִםקְּ

ֵּתי ָהיו ִדילֹות ָנרֹוכֹות ׁשְּ ֵבין ַהֵהיָכל ֵבין ַהַםבְּ ֵכן, ִׁשיםַהֳעדָ  ֹקֶדׁש לְּ ִרית ֲארֹון ָהָיה לֹא וְּ ֹקֶדׁש ַהבְּ  בְּ

ֵבית] ַהֳעָדִׁשים ָדׁש בְּ ֹעִבי ָבנוי ֹכֶתל ָהָיה ָהִראׁשֹון ַהִםקְּ ֵבין ַהֵהיָכל ֵבין ַאָםה בְּ ם נָ מְּ , ָא ַהֳעָדִׁשים ֹקֶדׁש לְּ

ָדׁש ֵבית ֵבה ָגבֹוה ָהָיה ַהֵשִני ַהִםקְּ לֹא, יֹוֵתר ַהרְּ נֹות ִנָּתן ָהָיה וְּ ֹעִבי ֹכֶתל ִלבְּ ֹגַבה ַאָםה בְּ , ָכָך ָכל ָגדֹול בְּ

ָלֵכן ָנם, ָנֹרֶכת ָׁשם ָעשו וְּ עו לֹא ָאמְּ ֺדַשת ָקדֹוׁש ַהֹכֶתל ֹעִבי ַהִאם ַהֲחָכִמים ָידְּ ֺדַשת אֹו 'ֵהיָכל' ִבקְּ  ִבקְּ

עו לֹא וִמֵםיָלא, ַהֳעָדִׁשים' 'ֹקֶדׁש הַ  ֵהיָכן ָידְּ ִחַלת ַהִאם, ַהָנֹרֶכת ֶאת ִמיחַ לְּ ַצד, ָהַאָםה ֹעִבי ָמקֹום ִבתְּ  לְּ

סֹופֹו אֹו, ַהֵהיָכל ַצד, בְּ ֵּתי ָעשו וִמָןֵפק. ַהֳעָדִׁשים ֹקֶדׁש לְּ אֹותֹו, ַאָםה ֶרַוח וֵביֵניֶהן, ָנרֹוכֹות ׁשְּ  ָמקֹום וְּ

ַאר ֺסָנק ִנׁשְּ ֵּתי. מְּ כֹו, חֶנַת  ָהָיה ַהָנרֹוכֹות ִבׁשְּ ִהָכֵנס ִנָּתן ֶׁשַדרְּ ָתִחים ָהיו לֹא ַאְך, לְּ ֺכָוִנים ַהנְּ ֶנֶגד ֶזה מְּ  כְּ

ַהֵשִני ַבָדרֹום ָהֶאָחד ֶאָלא, ֶזה ָצא, ַבָספֹון וְּ ִהָכֵנס ֶׁשָהרֹוֶצה ִנמְּ ֹקֶדׁש לְּ ָנס ַהֳעָדִׁשים לְּ רֹוִמי ַבֶנַתח ִנכְּ  ַהדְּ

ָכל ַהֵלְךמְּ , ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשַבָנֹרֶכת ֵּתי ֹאֶרְך לְּ ַנס, ַהָנרֹוכֹות ׁשְּ ִנכְּ פֹוִני ַבֶנַתח וְּ ִנָטה ֶׁשַבָנֹרֶכת ַהסְּ  ָהָיה [.ַהשְּ

ָּתה ַהַכף ִעם ַבֵהיָכל, ְמַהֵלְך ַהָגדֹול ַהֹכֵהן ַהַםחְּ  ַהֹעֶדש ֵבין ַהַםְבִדילֹות ַהָנרֹוכֹות ְשֵתי ְלֵבין ֶשַםִגיעַ  ַעד, וְּ

 ִבְלָבד, ַאַחת ָפֹרֶכת ֶאָלא ָשם ָהְיָתה לֹא אֹוֵמר, יֹוֵסי ַרִבי ַאָםה.ח וַ ֶר  ָהָיה וֵביֵניֶהן ַהֳעָדִשים, ֹקֶדש ֵביןו

הוא] ַהֳעָדִשים ֹקֶדש וֵבין ַהֹעֶדש ֵבין ָלֶכם ַהָנֹרֶכת ְוִהְבִדיָלה ֶשֶמֱאַמר,  ַהכֹוֶתל ֶׁשֹעִבי ָידועַ  ֶׁשָהָיה סֹוֵבר וְּ

ֺדַשת ָקדֹוׁש ִהִמיחו, ַהֳעָדִׁשים ֹקֶדׁש ִבקְּ ִחַלת ַהָנֹרֶכת ֶאת וְּ קֹום ִבתְּ ַצד, ַהכֹוֶתל ֹעִבי מְּ ִׁשיָכה [.ַהֵהיָכל לְּ  ַממְּ

ָנה ָבֵאר ַהִםׁשְּ ַדַעת ַהַמֲעָשה ֶאת לְּ ֵּתי ֶׁשָהיו, ֲחָכִמים לְּ  ִמן ְפרוָפה הָהְיָת  ַהִחיצֹוָנה ַהָנֹרֶכת: ָנרֹוכֹות ׁשְּ
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לֹוַמר ַהָדרֹום, ֵצה, כְּ ָנל ָהָיה ַהָנֹרֶכת קְּ ָפָניו ַהָנֹרֶכת ֵחֶלק ַעל ִנכְּ ֶנֱאָחז ֶׁשלְּ ֶקֶרס וְּ ֵדי, ָזָהב ֶׁשל בְּ  ִליצֹור כְּ

ָתה ַהְנִניִמית תכֶ רֹ נָ הַ וְ , 'ֶנַתח' ָׁשם רוָפה ָהיְּ ַאַחר ַהָספֹון. ִמן נְּ ַנס לְּ ַצד ָהִראׁשֹוָנה ַבָנֹרֶכת ֶׁשִמכְּ  ָדרֹום בְּ

ֵּתי ֵבין - ֵביֵניֶהן ְמַהֵלְך ָהָיה ַנס ַלָספֹון, ִהִגיעַ  ַלָספֹון. ֶשַםִגיעַ  ַעד, ַהָנרֹוכֹות ׁשְּ ִנכְּ ֵבית וְּ , ַהֳעָדִׁשים ֹקֶדׁש לְּ

ֶׁשַהנָ  הֹוֵלְך - ַהָנֹרֶכת ִעם ִלְשמֹאלֹו ְמַהֵלְך ַלָדרֹום, ָנָניו הֹוֵפְך ַצד ֹרֶכתכְּ מֹאלֹו לְּ  ָלָארֹון ַמִגיעַ  ֶשהוא ַעד, שְּ

ַבִית ָהָארֹון חנָ מו ָהָיה ֶׁשבֹו ַלָםקֹום -  ֶׁשהוא ַבָםקֹום ַהַםְחָתה ֶאת נֹוֵתן ,ָארֹוןם הָ קֹומְּ לִ  ִהִגיעַ . ִראׁשֹון בְּ

ֶנֶגד ַבִית ֶׁשָהיו ַהַבִדים ְשֵני ֵבין כְּ ִחָלה ֶגָחִלים, ַגֵבי ַעל ֶׁשַבַכף ְעֹטֶרתהַ  ֶאת ָצַבר. ִראׁשֹון בְּ  ַמֲעִביר ָהָיה ותְּ

ֹטֶרת ֶאת תֹוְך ֵמַהַכף ַהעְּ ָניו לְּ ָהר, ָחפְּ ִנזְּ ֹטֶרת ִיֹנל ֶׁשלֹא וְּ לום ָלָאֶרץ ֵמַהעְּ ַסר ִאם ֶׁשֲהֵרי, כְּ , ַמֶשהו ֲאִפלו ֶיחְּ

לֹא ֶזה ֵאין ָניו' 'מְּ ֹטֶר  ֶאת וַמִמיחַ , ָחפְּ ָניו ִמּתֹוְך תַהעְּ ָּתה ַהֶגָחִלים ַעל ָחפְּ  ֺכלֹו ַהַבִית ָכל ְוִנְתַמֵלא, ֶׁשַבַםחְּ

ֹטֶרת ָעָשן ֶרֶפת ֵמַהעְּ  יֹוֵצא - ְכִניָסתֹו ֵבית ְבֶדֶרְך לֹו וָבא, ַהֳעָדִׁשים ִמֹעֶדׁש ַהָגדֹול ַהֹכֵהן ָיָצא. ַהִמשְּ

אֹוָתה ַנס ֶׁשָבה צוָרה בְּ ֶׁשָנָניו לֹוַמרכְּ , ִנכְּ קֹום כְּ  וִמְתַנֵלל, ָכבֹוד ֶדֶרְך, ַלָנֹרֶכת ַוֲאחֹוָריו ַהֹעֶדׁש ֲארֹון ִלמְּ

ֵדי ִבְתִפָלתֹו, ַמֲאִריְך ָהָיה ְולֹא, ַבֵהיָכל - ַהִחיצֹון ַבַבִית ְקָצָרה ְתִפָלה ִפי, ִיְשָרֵאל ֶאת ְלַהְבִעית ֶשלֹא כְּ  לְּ

ִטיר אֹו, ָראוי ֶׁשֵאינֹו ָגדֹול ֶׁשֹכֵהן ֹטֶרת ֶאת ֶׁשַמקְּ ֶדֶרְך ַהעְּ אוָיה ֶׁשֵאיָנה בְּ ָעִמים, ֶנֱעָנׁש ָהָיה, רְּ ִלפְּ  ֵמת ָהָיה וְּ

ִאם, ִמָטד ֵמהַ  ָהָיה וְּ ַמהְּ ָרֵאל ָהיו ִמתְּ ִׁשים ִישְּ  .ַהָגדֹול ַהֹכֵהן ֵמת ֶׁשָםא חֹוׁשְּ

 

למשנה ב:  ֻטַ ֻנִ ֶ ם ְיָתההָ  ֶאֶבן, ָהָארֹון ִמש ֻ ֹוִנים ְנִביִאים ִמימֹות ש ָ ִתיָֻה, ִראש  בֹוָהה, ִנְקֵראת ָהְיָתה ֻוש ְ  ִמן ֻגְ

לש   ָהָאֶרץ עֹות ש ָ  נֹוֵתן: ָהָיה ְוָעֶליהָ , ֶאְצֻבָ

ֵדי ַעל ָהָארֹון ִמֶשִמַחל ֶנַסר יְּ בוַכדְּ ָטלֹו, נְּ ָבֶבל ֶׁשמְּ ֵעת לְּ ָבן בְּ ָדׁש ֵבית ֺחרְּ ִרים ֵיׁשוְּ ] ָהִראׁשֹון ַהִםקְּ ַנז אֹומְּ  ֶׁשִמגְּ

ֵדי ַעל ָהָארֹון ָבן ֹקֶדם, ַהֶםֶלְך יֹאִׁשָטהו יְּ ֹקֶדׁש - ָשם ָהְיָתה ֶאֶבן[, ַהֺחרְּ קֹום, ַהֳעָדִׁשים בְּ , ָהָארֹון ִבמְּ

מוֵאל ַהֶםֶלְך ָדִוד - ִראשֹוִנים ְנִביִאים ִמימֹות  ֶׁשִםֶםָמה ֵׁשם ַעל ת,ִנְקֵרא ָהְיָתה ו'ְשִתָטה', ַהָמִביא וׁשְּ

ַתת ָרא ֺהׁשְּ ִנבְּ ָתה, ֺכלֹו ָהעֹוָלם וְּ ָהיְּ  ֶאת נֹוֵתן ָהָיה ְוָעֶליהָ  ֶאְצָבעֹות, ָשלש ורעִׁש  ָהָאֶרץ ִמן ְגבֹוָהה וְּ

ֹטֶרת  .ַהעְּ

 

ם ֶאת ָנַטלמשנה ג:  י ַהֻדָ ָהָיה ִמֻמִ ֶ קֹום ִנְכַנס, ֻבוֹ  ְמָמֵרס ש  ְכַנס ַלֻמָ ֻנִ ֶ קֹום ְוָעַמד, ש  ֻמָ ָעַמד ֻבַ ֶ ֻנוֻ  ְוִהזָֻה, ש   ִמֻמֶ

ַבע ְלַמְעָלה ַאַחת ֶ ה ְוש  ן ָהָיה ְולֹא, ְלַמֻטָ ֻוֵ ה ְולֹא ְלַמְעָלה לֹא ְלַהזֹֻות ִמְתֻכַ א, ְלַמֻטָ  ָהָיה ְוָכךְ . ְכַמְצִליף ֶאֻלָ

ִים ַאַחת, ְוַאַחת ַאַחת, ַאַחת, מֹוֶנה ֻתַ לש   ַאַחת, ֻוש ְ ע ַאַחת, ְוש ָ ש   ַאַחת, ְוָחֵמש   ַחתאַ , ְוַאְרֻבַ ֵ  ַאַחת, ָוש 

ַבע ֶ יחוֹ  ָיָצא. ָוש  ן ַעל ְוִהֻנִ ָהב ֻכַ ֵהיָכל ַהזָֻ ֻבַ ֶ  :ש 

ַאַחר ָטַרת ֲעבֹוַדת ִסטום לְּ ֹטֶרת ַהקְּ ִׁשיְך ַהעְּ ַהָשִעיר ַהָנר ַבֲעבֹוַדת ַהָגדֹול ַהֹכֵהן ַממְּ ִחיל וְּ  ָנַטל :ָבֶהם ֶׁשִהתְּ

אֹותֹו - ֶשִמְכַנס ַלָםקֹום ִנְכַנס בֹו, ְמָמֵרס ֶשָהָיה ִמִםי ַהָנר ֶׁשל םַהדָ  ֶאת ַהָגדֹול ַהֹכֵהן ַנס ָמקֹום לְּ  ֶׁשִמכְּ

נו, ֹקֶדם ֵאָליו ַהיְּ ֹקֶדׁש וְּ ֶנֶגד ַבָםקֹום - ֶשָעַמד ַבָםקֹום ְוָעַמד, ַהֳעָדִׁשים לְּ ֵני ֵבין ֶׁשכְּ  ִמֶםמו ְוִהָזה, ַהַבִדים ׁשְּ

ֶנֶגד - ְלַמְעָלה ַאַחת, ַהָנר םִמדַ  - יֹון ֺחָדה כְּ ֶנֶגד - ְלַמָחה ְוֶשַבע, ַהַכֹנֶרת ֶׁשל ָהֶעלְּ  ָהָיה ְולֹא, ַהַכֹנֶרת ֹעִבי כְּ

ַכֵון ָהָיה לֹא - ְלַמָחה ְולֹא ְלַמְעָלה לֹא ְלַהזֹות ִמְתַכֵון ַגע מְּ ֺחָדה ֶׁשל ַהָדם ֶׁשִטפְּ ָיה אֹו ַכֹנֶרת בְּ ָעבְּ  ֶׁשל בְּ

לֹא, ַהַכֹנֶרת ָלל נֹוֵגעַ  ַהָדם ָהָיה וְּ לֹוַמר ,ְכַמְצִליף ַמֶזה ָהָיה ֶאָלא, ַבַכֹנֶרת כְּ ַכֵון ָהָיה, כְּ ִאלו ָידֹו מְּ  הוא כְּ

ַכֵון ַהזֹות ִמתְּ ָלה לְּ ַמעְּ ֵכן, ָהָאֶרץ ַעל נֹוֵפל ַהָדם ָהָיה ֶבֱאֶמת ַאְך, לְּ ַכוֵ  ָהָיה וְּ ִאלו ָידֹו ןמְּ ַכֵון הוא כְּ  ִמתְּ

ַהזֹות ַמָחה לְּ ִליף', ָהָאֶרץ ַעל נֹוֵפל ַהַהָזיֹות ָכל ֶׁשל ַהָדם ָהָיה וֶבֱאֶמת, לְּ ַמצְּ ינו ו'כְּ ֶקה ָכָאָדם ַהיְּ  ֶאת ַהַםלְּ

ֺחָטב קֹות ַהםְּ ֶקה, ַמלְּ ָלה ֶׁשַםלְּ ַמעְּ ַמָחה ִמלְּ ַכֵון ָהָיה ַהָגדֹול ַהֹכֵהן ָכָך, לְּ לו מְּ  ָהָאֶרץ ַעל ַהָדִמים ֶׁשִטנְּ

ׁשוָרה ַלֵני ַאַחת ַהָזָיה - ַאַחת, ַהַהָזיֹות ֶאת מֹוֶנה ַהָגדֹול ַהֹכֵהן ָהָיה ְוָכְך .ֶזה ַּתַחת ֶזה, בְּ ָלה כְּ  ַאַחת. ַמעְּ
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ַלֵני נֹוֶסֶפת ַהָזָיה - ְוַאַחת ָהָיה] ַמָחה כְּ ַאַחת' 'ַאַחת אֹוֵמר וְּ ֹ  וְּ ל ֵדי, 'ַאַחת' ַרק אוְּ ֶעה ֶׁשלֹא כְּ ַין ִיטְּ ִמנְּ  בְּ

ַיֲחִׁשיב, ַהַהָזיֹות ָתה, ָהִראׁשֹוָנה ַהֲהָזָיה ֶאת וְּ ָלה ֶׁשָהיְּ ַמעְּ ָלֵכן, ַלַםָחה ֶׁשָהיו ַהֶשַבע ִעם ַיַחד, לְּ  ַגם וְּ

ֵׁשְך ָכל, ַבֶהמְּ ִכיר, ַהָזָיה בְּ ָתה ָה'ַאַחת' ֶאת ַמזְּ ָלה ֶׁשָהיְּ ַמעְּ  ְוַאְרַבע, ַאַחת ְוָשלש, ַאַחת וְשַתִים, ַחתַא [, לְּ

ַאַחר ָוֶשַבע. ַאַחת ָוֵשש, ַאַחת ְוָחֵמש, ַאַחת  - ְוִהִמיחֹו, ַהֳעָדִׁשים ִמֹעֶדׁש ָיָצא, ַהָנר ַדם ַהָזיֹות ִסטום לְּ

ָרק ֶאת ִהִמיחַ   .ֶשַבֵהיָכל ַהָזָהב ַכן ַעל ַהָנר ַדם ִעם ַהִםזְּ

 

ִעיר ֶאת לוֹ  ֵהִביאוֻ שנה ד: מ ָ ָחטוֹ , ַהש ֻ ל ש ְ ְזָרק ְוִקֻבֵ ֻמִ מוֹ  ֶאת ֻבַ ְכַנס ִלְמקֹום ִנְכַנס. ֻדָ ֻנִ ֶ ְמקֹום ְוָעַמד, ש   ֻבִ

ָעַמד ֶ ֻנוֻ  ְוִהזָֻה, ש  ַבע ְלַמְעָלה ַאַחת ִמֻמֶ ֶ ה ְוש  ן ָהָיה ְולֹא, ְלַמֻטָ ֻוֵ ה ְולֹא ְלַמְעָלה לֹא ְלַהזֹֻות ִמְתֻכַ אאֶ , ְלַמֻטָ  ֻלָ

ִים ַאַחת, ְוַאַחת ַאַחת, ַאַחת, מֹוֶנה ָהָיה ְוָכךְ . ְכַמְצִליף ֻתַ לש   ַאַחת, ֻוש ְ ע ַאַחת, ְוש ָ , ְוָחֵמש   ַאַחת, ְוַאְרֻבַ

ש   ַאַחת ֵ ַבע ַאַחת, ָוש  ֶ יחוֹ  ָיָצא. ָוש  ן ַעל ְוִהֻנִ ִני ֻכַ ֵ ָהָיה ַהש ֻ ֶ י. ַבֵהיָכל ש  ם ָהָיה לֹא, אֹוֵמר ְיהוָֻדה ַרֻבִ אאֶ  ש ָ  ֻלָ

ן ְלָבד ֶאָחד ֻכַ ם ָנַטל. ֻבִ ר ֻדַ יחַ  ַהֻפָ ם ְוִהֻנִ ִעיר ֻדַ ָ ֻנוֻ  ְוִהזָֻה, ַהש ֻ רֶֹכת ַעל ִמֻמֶ ֶנֶגד ַהֻפָ ֻכְ ֶ חֻוץ ָהָארֹון ש   ַאַחת, ִמֻבַ

ַבע ְלַמְעָלה ֶ ה ְוש  ן ָהָיה ְולֹא, ְלַמֻטָ ֻוֵ ה ְולֹא ְלַמְעָלה לֹא ְלַהזֹֻות ִמְתֻכַ א, ְלַמֻטָ  ָהָיה ְוָכךְ  .ְכַמְצִליף ֶאֻלָ

ִים ַאַחת, ְוַאַחת ַאַחת, ַאַחת, מֹוֶנה ֻתַ לש   ַאַחת, ֻוש ְ ע ַאַחת, ְוש ָ ש   ַאַחת, ְוָחֵמש   ַאַחת, ְוַאְרֻבַ ֵ  ַאַחת, ָוש 

ַבע ֶ ם ָנַטל. ָוש  ִעיר ֻדַ ָ יחַ  ַהש ֻ ם ְוִהֻנִ ר ֻדַ ֻנוֻ  ְוִהזָֻה, ַהֻפָ רֶֹכת ַעל ִמֻמֶ ֶנֶגד ַהֻפָ ֻכְ ֶ חוֻץ ָהָארֹון ש   ְלַמְעָלה ַאַחת, ִמֻבַ

ַבע ֶ ה ְוש  ן ָהָיה ְולֹא, ְלַמֻטָ וֵֻ ה ְולֹא ְלַמְעָלה לֹא ְלַהזֹֻות ִמְתֻכַ א, ְלַמֻטָ , ַאַחת, מֹוֶנה ָהָיה ְוָכךְ . ְכַמְצִליף ֶאֻלָ

ִים ַאַחת, ְוַאַחת ַאַחת ֻתַ לש   ַאַחת, ֻוש ְ ע ַאַחת, ְוש ָ ש   ַאַחת, ְוָחֵמש   ַאַחת, ְוַאְרֻבַ ֵ  ַדם ֵעָרה. ַבעָוש ֶ  ַאַחת, ָוש 

ר ם ְלתֹוךְ  ַהֻפָ ִעיר ֻדַ ָ ֵלא ֶאת ְוָנַתן, ַהש ֻ  :ָבֵריָקן ַהֻמָ

ַאַחר ִריַקת ֶאת ַהָגדֹול ַהֹכֵהן ֶׁשִןֵטם לְּ ַבדֹו ַהָנר ַדם זְּ , ַלה' ַהגֹוָרל ָעָליו ֶׁשָמַפל ַהָשִעיר ֶאת לֹו ֵהִביאו, לְּ

ִחיל - ְשָחטֹו ִחיָטתֹו ֶאת ִהתְּ ִסֵטם ׁשְּ ִחיָטה ֶאת ַאֵחר וְּ מֹו ַהָגדֹול ַהֹכֵהן ְוִקֵבל, ַהשְּ  ,ָדמֹו ֶאת ַבִםְזָרק ַעצְּ

ֹקֶדׁש - ֶשִמְכַנס ַלָםקֹום ִנְכַנס ֶנֶגד ַבָםקֹום - ֶשָעַמד ַבָםקֹום ְוָעַמד, ַהֳעָדִׁשים לְּ ֵני ֵבין ֶׁשכְּ  ְוִהָזה, ַהַבִדים ׁשְּ

ֶנֶגד ,ְלַמְעָלה ַאַחת ,ַהָשִעיר ִמַדם - ִמֶםמו יֹון ֺחָדה כְּ ֶנֶגד ְלַמָחה, ְוֶשַבע, ַהַכֹנֶרת ֶׁשל ָהֶעלְּ , ַהַכֹנֶרת ֹעִבי כְּ

ִעים ַהָדִמים ָהיו לֹא - ְלַמָחה ְולֹא ְלַמְעָלה לֹא ְלַהזֹות ִמְתַכֵון ָהָיה ְולֹא ָמה ַבַכֹנֶרת נֹוגְּ ָלל ַעצְּ  ֶאָלא, כְּ

ֶנֶגד ַמֶזה ָהָיהׁשֶ  ,ְכַמְצִליף ֶנֶגד ַכֹנֶרת ֶׁשל ֺחָדה כְּ ָיה וכְּ ָמם ַהָדִמים ַאְך, ָעבְּ ִלים ָהיו ַעצְּ מֹו, ָהָאֶרץ ַעל נֹופְּ  וכְּ

ָבֵאר ֵעיל ֶׁשִהתְּ ַגֵבי לְּ ָלה ַאַחת ַהָזָיה - ַאַחת מֹוֶנה, ָהָיה ְוָכְך, ַהָנר ַדם לְּ ַמעְּ  תנֹוֶספֶ  ַהָזָיה - ְוַאַחת ַאַחת, לְּ

ַמָחה ַאַחר ָוֶשַבע. ַאַחת ָוֵשש, ַאַחת ְוָחֵמש, ַאַחת ְוַאְרַבע, ַאַחת ְוָשלש, ַאַחת וְשַתִים, ַאַחת, לְּ  ִסטום לְּ

ֹקֶדׁש ַהָשִעיר ַדם ַהָזיֹות ָרקהַ  ֶאת ִהִמיחַ  - ְוִהִמיחֹו, ַהֳעָדִׁשים ִמֹעֶדׁש ַהָגדֹול ַהֹכֵהן ָיָצא, ַהֳעָדִׁשים בְּ  ִעם ִםזְּ

ָבר ָהִראׁשֹון ַבַכן ֶׁשֲהֵרי ,ַבֵהיָכל ֶשָהָיה ַהֵשִני ַכן ַעל ַהָשִעיר ַדם ָרק מוָנח ָהָיה כְּ  ַרִבי. ַהָנר ַדם ִעם ַהִםזְּ

ָלֵכן ,ִבְלָבד ֶאָחד ַכן ֶאָלא ָשם ָהָיה לֹא אֹוֵמר, ְיהוָדה ִחָלה וְּ ָרק ֶאת ָנַטל ּתְּ , ַכן ֵמאֹותֹו ַהָנר םדַ  ִעם ַהִםזְּ

קֹומֹו ְוִהִמיחַ  הוָדה ַרִבילְּ  וֵבין ַקָמא ַּתָמאלְּ  וֵבין .ַהָשִעיר ַדם ֶאת ִבמְּ ָידֹו ַעָּתה ָהָיה יְּ  ִהָזהוְ , ַהָנר ָדם בְּ

קֹום ֶשְכֶנֶגד ַהָנֹרֶכת ַעל, ַבֵהיָכל, ַהָנר ִמַדם - ִמֶםמו ֵני ֶׁשֵבין ַהָםקֹום ֶנֶגדכְּ  ִמַבחוץ, ,ָהָארֹון מְּ , ַהַבִדים ׁשְּ

ִהָזה  ְולֹא ְלַמְעָלה לֹא ְלַהזֹות ִמְתַכֵון ָהָיה לֹא ָכאןף ַא וְ  ְלַמָחה, ַהָזיֹות ְוֶשַבע ,ְלַמְעָלה ַאַחת ַהָזָיה וְּ

ָמה ַבָנֹרֶכת נֹוֵגעַ  ַהָדם ָהָיה לֹא - ְלַמָחה ֶנֶגד ַמֶזה הֶׁשָהיָ  ,ְכַמְצִליף ֶאָלא, ַעצְּ קֹום ַהָנֹרֶכת כְּ  ֶׁשל ֺחָדה ִבמְּ

ֶנֶגד, ַכֹנֶרת קֹום ַהָנֹרֶכת וכְּ ָיה ִבמְּ ַהָדִמים, ַכֹנֶרת ֶׁשל ָעבְּ ָמם וְּ ִלים ָהיו ַעצְּ  מֹוֶנה, ָהָיה ְוָכְך. ָהָאֶרץ ַעל נֹופְּ

ָלה ַאַחת ַהָזָיה - ַאַחת ַמעְּ ַמָחה תנֹוֶספֶ  ַהָזָיה - ְוַאַחת ַאַחת. לְּ  ַאַחת ְוָשלש, ַאַחת וְשַתִים, ַאַחת, לְּ

 ְוִהָזה ַהָנר, ַדם ֶאת ְוִהִמיחַ  ַהָשִעיר ַדם ֶאת ָנַטל ַעָּתה ָוֶשַבע. ַאַחת ָוֵשש, ַאַחת ְוָחֵמש, ַאַחת ְוַאְרַבע,
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ַהָזיֹותף ַא וְ  ְלַמָחה, ְוֶשַבע ְלַמְעָלה ַאַחת ץ,ִמַבחו ָהָארֹון ֶשְכֶנֶגד ַהָנֹרֶכת ַעל ַהָשִעיר ִמַדם - ִמֶםמו  ֵאלו בְּ

 ַאַחת ְוַאַחת, ַאַחת ַאַחת, מֹוֶנה, ָהָיה ְוָכְך ְכַמְצִליף. ֶאָלא ְלַמָחה ְולֹא ְלַמְעָלה לֹא ְלַהזֹות ִמְתַכֵון ָהָיה לֹא

ַאַחר ָוֶשַבע. ַאַחת ָוֵשש, ַאַחת ְוָחֵמש, ַאַחת ְוַאְרַבע, ַאַחת ְוָשלש, ַאַחת וְשַתִים,  ַהָנר ִמַדם ֶׁשִהָזה לְּ

ֹקֶדׁש ַהָשִעיר וִמַדם ָחַזר, ַהֳעָדִׁשים בְּ ִהָזה וְּ ֶנֶגד ַבֵהיָכל ַהָשִעיר וִמַדם ַהָנר ִמַדם וְּ  ָׁשַפְך - ֵעָרה, ַהָנֹרֶכת כְּ

ָרק ְלתֹוְך ַהָנר ַדם ֶאת ָחַזר ִעיר,ַהשָ  ַדם ֶׁשבֹו ַהִםזְּ ָרק ֶאת ָׁשַפְך - ְוָנַתן וְּ  ַהָנר ֶׁשל ַבָדם ַהָםֵלא ַהִםזְּ

ַהָשִעיר ֵדי ,ֵריָקןק הָ ָר זְּ ִם בַ , וְּ בו כְּ ָערְּ  .ֵהיֵטב ַהָדִמים ֶׁשִטתְּ

 

חַ  ֶאל ְוָיָצאמשנה ה:  ְזֻבֵ ר ַהֻמִ ֶ ח ֶזה, ה' ִלְפֵני ֲאש  ָהב ִמְזֻבַ א ִהְתִחיל. ַהזָֻ  ,ַמְתִחיל הֻוא ֵמֵהיָכן. דְויֹוֵר  ְמַחֻטֵ

ֶרן רֹוִמית ַמֲעָרִבית, ַמֲעָרִבית ְצפֹוִנית, ְצפֹוִנית ִמְזָרִחית ִמֻקֶ רֹוִמית, ֻדְ הֻוא ְמקֹום. ִמְזָרִחית ֻדְ ֶ  ַמְתִחיל ש 

את ַחֻטָ חַ  ַעל ֻבַ ם, ַהִחיצֹון ִמְזֻבֵ ָ חַ  ַעל גֹוֵמר ָהָיה ִמש ֻ ִניִמי ִמְזֻבֵ י. ַהֻפְ ְמקֹומוֹ , ראֹומֵ  ֱאִליֶעֶזר ַרֻבִ  עֹוֵמד ָהָיה ֻבִ

א ן ְוַעל. ֻוְמַחֻטֵ ֻלָ ה נֹוֵתן ָהָיה ֻכֺ ַמֻטָ ָהְיָתה ִמזֻוֹ  חוֻץ, ְלַמְעָלה ִמֻלְ ֶ ָעֶליהָ , ְלָפָניו ש  ֶ  ִמְלַמְעָלה נֹוֵתן ָהָיה ש 

ה  :ְלָמֻטָ

ַאַחר ָרק ֵהיֵטב ַהָשִעיר ַדםוְּ  ַהָנר ַדם ֶאת ֶׁשֵעֵרב לְּ ִמזְּ בֹוָא , ֶאָחד בְּ ָנה רַכםְּ  ַהֹכֵהן ִנַגׁש, ַהעֹוֶדֶמת ַבִםׁשְּ

ַהזֹות ַהָגדֹול ֹעָרב ֵמַהָדם לְּ ַבח ַעל ַהמְּ  ִמְזַבח ֶזה ,ה'' ִלְפֵני ֲאֶשר ַהִםְזֵבחַ  ֶאל 'ְוָיָצא ֶׁשֶמֱאַמר, ַהָזָהב ִמזְּ

נֹות ַעל ַהָדם ֶאת ַמֶזה - ְויֹוֵרד ְמַחֵחא ִהְתִחיל ,ַבֵהיָכל ָהעֹוֵמד, ַהָזָהב ֵבחַ  ַקרְּ ָלה ַהִםזְּ ַמעְּ ַמָחה ִמלְּ  לְּ

ַחֵחא'] נו 'מְּ ַטֵהר ַהיְּ לֹוַמר, מְּ ַטֲהרֹו, כְּ ַהָזיֹוָתיו מְּ ִטֲהרֹו ֶׁשֶמֱאַמר, בְּ ׁשֹו 'וְּ ִקדְּ אֹות וְּ ֵני ִמֺחמְּ ָרֵאל' בְּ ַתָמא[, ִישְּ  וְּ

ֶקֶרן ִמֶעֶרן הֹוֵלְך ַהָגדֹול ַהֹכֵהן ֶׁשָהָיה סֹוֵבר ֶזה ַהזֹות ֵדיכְּ  לְּ ָלֵכן, ָעֶליהָ  לְּ ָתה ַהָזָיה ָכל וְּ  ַנֲעֵשית ָהיְּ

ָלה ַמעְּ ַמָחה ִמלְּ ַמָחה ַמֶזה ָהָיה ֶׁשִאם ֵכיָון, לְּ ָלה ִמלְּ ַמעְּ ֵלְך, ָיָדיו ַעל נֹוֵזל ַהָדם ָהָיה לְּ ַלכְּ וול ֶאת ומְּ  ַׁשרְּ

דֹו ַאֲחֶריהָ  ְצפֹוִנית, ִמְזָרִחית ֶרןִמֶע  ,ַמְתִחיל הוא ֶקֶרן ֵמֵאיזֹו - ֵמֵהיָכן. וִבגְּ ִׁשיְך וְּ ֶקֶרן, ִליִמינֹו ַממְּ  לְּ

ַמֲעָרִבית  ַאֲחֶריהָ  ַמֲעָרִבית, ְצפֹוִנית אֹוָתה - ָמקֹום ִמְזָרִחית. ְדרֹוִמיתלִ  וַבןֹוף ְדרֹוִמית,לְּ  ֶשהוא ֶקֶרן בְּ

ַבןם ת דַ יַ זָ הַ בְ  ַמְתִחיל רֹוִמית ֶקֶרן ֶׁשזֹו ַהִחיצֹון, חַ ִמְזבֵ  ַעל ַהִמָּתן ַחָחאת ָקרְּ ָרִחית דְּ אֹוָתה - ִמָשם, ִמזְּ  בְּ

ַהָזַית גֹוֵמר ָהָיה ֶקֶרן ַהָשִעיר ַהָנר ַדם בְּ  ַהָגדֹול ַהֹכֵהן ָהָיה לֹא אֹוֵמר, ֱאִליֶעֶזר ַרִבי .ַהְפִניִמי ִמְזֵבחַ  ַעל וְּ

ַבע ָכל ַעל וַמֶזה - וְמַחֵחא ,עֹוֵמד ָהָיה ִבְמקֹומֹו ֶאָלא, ַלֶעֶרן ִמֶעֶרן הֹוֵלְך נֹות ַארְּ ֵבחַ  ַקרְּ  ָכל ֶׁשֲהֵרי, ַהִםזְּ

ַבח ֹגַבה ַאָםה ַעל ַאָםה ָהָיה ַהָזָהב ִמזְּ ָיכֹול, ַאםֹות ָׁשֹלׁש בְּ ַהִגיעַ  ַהָגדֹול ַהֹכֵהן וְּ קֹומו לְּ ָכל ִמםְּ ַבע לְּ  ַארְּ

ָרנֹות ֹלׁש לעַ  - ֺכָלן ְוַעל, ַהעְּ ָרנֹות ׁשְּ חֹוקֹות ַהעְּ ַדַעת ֵכיָון ְלַמְעָלה, ִמְלַמָחה נֹוֵתן ָהָיה ִמֶםמו ָהרְּ  ַרִבי ֶׁשלְּ

קֹומֹו עֹוֵמד הוא ֱאִליֶעֶזר חֹוָקה ַלֶעֶרן ָידֹו ומֹוִׁשיט ִבמְּ ַהזֹות הוא ָיכֹול, ִמֶםמו ָהרְּ ַמָחה לְּ ָלה ִמלְּ ַמעְּ ֹאֶפן לְּ  בְּ

יו עֹוָתיו ָראֵׁשי ֶׁשִטהְּ בְּ ַמן ָכל ֶאצְּ ַלֵני ַהזְּ לֹא, ַמָחה כְּ כו וְּ לְּ ַלכְּ ָגָדיו ִיתְּ  ְלָפָניו, ֶשָהְיָתה זֹו ִמֶעֶרן חוץ, בְּ

ַמָחה ַיֶזה ֶׁשִאם ֵכיָון ,ְלַמָחה ִמְלַמְעָלה נֹוֵתן ָהָיה ֶשָעֶליהָ  ָלה ִמלְּ ַמעְּ ֵרחַ  לְּ ֶהכְּ עֹוָתיו ָיִרים בְּ בְּ ַלנֵ  ֶאצְּ  יכְּ

ָלה כו, ַמעְּ לְּ ַלכְּ ִיתְּ ָגָדיו וְּ  .בְּ

 

ל ָטֳהרוֹ  ַעל ִהזָֻהמשנה ו:  ֶ חַ  ש  ַבע ִמְזֻבֵ ֶ ָעִמים ש  ָיֵרי, ֻפְ ם ֻוש ְ ֹוֵפךְ  ָהָיה ַהֻדָ ל ַמֲעָרִבי ְיסֹוד ַעל ש  ֶ חַ  ש   ִמְזֻבֵ

ל, ַהִחיצֹון ֶ חַ  ְוש  ֹוֵפךְ  ָהָיה ַהִחיצֹון ִמְזֻבֵ רֹוִמי ְיסֹוד ַעל ש  ה ִמְתָעְרִבין וֻ ָוֵאלֻ  ֵאֻלוֻ . ֻדְ ַאֻמָ  ְלַנַחל ְויֹוְצִאין ֻבָ

ִרין, ִקְדרֹון ִנין ְוִנְמֻכָ ֻנָ ֶהן ֻומֹוֲעִלין, ְלֶזֶבל ַלֻגַ  :ֻבָ

ַאַחר ַבע ַעל ֶׁשִהָזה לְּ ָרנֹות ַארְּ ַבח ֶׁשל ַהעְּ ִׁשיְך, ַהָזָהב ִמזְּ  ַהָםקֹום ַעל - ִמְזֵבחַ  ֶשל ָטֳהרֹו ַעל ִהָזהוְּ  ִהמְּ

גֶֺלה רֹאׁשׁשֶ  ַהםְּ ַבח בְּ ַפֶמה ֶׁשָהָיה, ַהָזָהב ִמזְּ ֵאיָלְך ֵאיָלְך ַהֶגָחִלים ֶאת מְּ גֶֺלה ַהָזָהב ַעל וַמֶזה וְּ  ֶשַבע ֶׁשבֹו ַהםְּ
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ִהָזה ֶׁשֶמֱאַמר ְנָעִמים, ָבעֹו ַהָדם ִמן ָעָליו 'וְּ ֶאצְּ ָעִמים' ֶׁשַבע בְּ ַאר ַמה - ַהָדם וְשָיֵרי. נְּ ָרקבַ  ֶשִמׁשְּ  ִמָדם ִםזְּ

ַהָשִעיר ַהָנר ֶׁשל ֶזה ָנה מֹוִסיָפה .ַהִחיצֹון ִמְזֵבחַ  ֶשל ַמֲעָרִבי ְיסֹוד ַעל שֹוֵפְך ָהָיה וְּ ֶדֶרְך ַהִםׁשְּ  ַאַגב בְּ

אֹוֶמֶרת  ֶׁשל ְדרֹוִמי דְיסֹו ַעל שֹוֵפְך ָהָיה ,ַהִחיצֹון ִמְזֵבחַ  ַעל ִנָּתן ֶׁשָדָמם ַחָחאֹות ֶשל ַהָדםי ֵר יָ שְּ ו, וְּ

ֵבחַ  ָיֵרי - ָוֵאלו ֵאלו. ַהִםזְּ ֵבחַ  ַעל ַהִמָּתנֹות ַחָחאֹות ַדם ׁשְּ ָיֵרי, ַהִחיצֹון ִמזְּ ַהָשִעיר ַהָנר ֶׁשל ֶזה ָדם וׁשְּ  ַהִמָּתן וְּ

ַבח ַעל ָיֵריֶהן, ַהָזָהב ִמזְּ ָנִכים ֶׁששְּ סֹוד ַעל ִנׁשְּ ֵבחַ  ֶׁשל ַהיְּ  ַהָדִמים ָהיו - ָבַאָםה ִמְתָעְרִבין, ןַהִחיצֹו ַהִםזְּ

ִבים ָערְּ ַאַםת ִמתְּ ַיד ַהזֹוֵרם ִקְדרֹון ְלַנַחל ִמָשם ְויֹוְצִאין, ָבֲעָזָרה ָהעֹוֶבֶרת ַהַםִים בְּ רוָׁשַלִים לְּ  ְוִנְמָכִרין, יְּ

ַבֲעֵלי - ַלַגָמִנין ַּתֵםׁש - ְלֶזֶבל, ִגמֹות לְּ ִהׁשְּ ֶזבֶ  ָבֶהם לְּ ִגמֹוֵתיֶהם לכְּ ִרים - ָבֶהן ומֹוֲעִלין, לְּ עֹובְּ ָכָך וְּ  ִאןור ַעל בְּ

ִעיָלה ִלי ֵמֶהם ֵלָהנֹות ֶׁשָאסור ֵכיָון, מְּ ַׁשֵלם בְּ ֵדׁש ָדִמים לְּ  .ַלֶהקְּ

 

למשנה ז:  ה ֻכָ ֵ ֻפוִֻרים יֹום ַמֲעש  ֶדר ַעל ָהָאמֻור ַהֻכִ ים ִאם, ַהֻסֵ ה ִהְקֻדִ ֶ ה לֹא, ַלֲחֵברוֹ  ַמֲעש  . ְכלֻום ָעש ָ

ים ם ִהְקֻדִ ִעיר ֻדַ ָ ר ְלַדם ַהש ֻ ם ְוַיזֶֻה ַיֲחזֹר, ַהֻפָ ִעיר ִמֻדַ ָ ם ְלַאַחר ַהש ֻ ר ֻדַ ֻלֹא ַעד ְוִאם. ַהֻפָ ֶ  ֶאת ָגַמר ש 

נֹות ֻתָ ְפִנים ַהֻמַ ֻבִ ֶ ךְ  ש  ֻפַ ם ִנש ְ ה ְוַיזֶֻה ְוַיֲחזֹר ַאֵחר ָדם ָיִביא, ַהֻדָ ִחֻלָ ְפִנים ַבֻתְ ֵהיכָ  ְוֵכן. ֻבִ ח ְוֵכן, לֻבַ ִמְזֻבַ  ֻבְ

ָהב ן, ַהזָֻ ֻלָ ֻכֺ ֶ ָרה ש  ֻפָ י. ַעְצָמן ִבְפֵני ֻכַ י ֶאְלָעָזר ַרֻבִ ְמעֹון ְוַרֻבִ קֹום, אֹוְמִרים ש ִ ַסק ִמֻמְ ֻפָ ֶ ם, ש  ָ  :ַמְתִחיל הֻוא ִמש ֻ

יָֺחדֹות ָהֲעבֹודֹות ָכל - ַהִכנוִרים יֹום ַמֲעֵשה ָכל יֹום ַהמְּ ֵדי שֹותֶׁשַמעֲ , ַהִכנוִרים לְּ ִבגְּ  ַעל ָהָאמור, ָלָבן בְּ

ָניֹות ַהֵןֶדר ֵעיל ַבִםׁשְּ לֹא ַלֲחֵברֹו, ַמֲעֶשה ִהְקִדים ִאם, לְּ ָצִריְך ,ְכלום ָעָשה לֹא, ָהָאמור ַכֵןֶדר ֲעָשאֹו וְּ  וְּ

ַלֲעשֹותֹו ַלֲחֹזר ִחַלת ַלֲחֹזר ָצִריְך ֵאינֹו ַאְך, ַכֵןֶדר וְּ  ֶׁשלֹא ֶׁשַמֲעשו ָלֲעבֹודֹות ַרק ֶאָלא, ָהֲעבֹודֹות ָכל ִלתְּ

ָלֵכן, ַכֵןֶדר ַהזֹות ַלֲחֹזר ָצִריְך ֵאינֹו ַהָנר, ַדם תיַ זָ הַ לְ  ַהָשִעיר ַדם ַהָזַית ֶאת ִהְקִדים ִאם, וְּ , ַהָנר ִמַדם ולְּ

ָבר ,ַהָנר ַדם ְלַאַחר ֶׁשהוא ,ָשִעירהַ  ִמַדם ְוַיֶזה ַיֲחזֹור ֶאָלא, ָכָראוי ִנַּתן ַהָנר ַדם ֶׁשֲהֵרי ִחָלה ִנָּתן ֶׁשכְּ  ִמּתְּ

ֺדָבר] ַכִדין ֹקֶדׁש ַבַהָזָיה ֲאָבל, ֶׁשַבֵהיָכל ַהָדם ַהָזַית ַעל ומְּ ִדים ִאם ַהֳעָדִׁשים ֶׁשבְּ  ַהָשִעיר ַהָזַית ֶאת ִהקְּ

ַהָזַית ָצא, ַהָנר לְּ ֹאֶפן, ַהָנר ַדם ֶאת ֶׁשִהָזה ֹקֶדם רַהָשִעי ֶאת ֶׁשָשַחט ִנמְּ ִחיָטה ָכֶזה ובְּ סוָלה ַהשְּ ָצִריְך, נְּ  וְּ

ֹחט ַלֲחֹזר ִלׁשְּ ַהזֹות, ַאֵחר ָשִעיר וְּ ֹקֶדׁש ִמָדמֹו ולְּ ִתיַנת ֶאת ָגַמר ֶשלֹא ַעד ְוִאם[. ַהֳעָדִׁשים בְּ -] ַהַםָתנֹות נְּ

ֹקדֶ  - ֶשִבְפִנים[ ַהָדם ַהָזַאת ֵאינֹו, ַהָשִעיר אֹו ַהָנר ֶׁשל ַהָדם ִנְשַנְך, ַהֳעָדִׁשים ׁשבְּ ַסֵטם ָיכֹול וְּ  ֶאת לְּ

ַעל ַהָנֹרֶכת ַעל ַבֵהיָכל ַהָדם ֶׁשל ַהַהָזָיה ַבח וְּ ַחט - ַאֵחר ָדם ָיִביא, ַהָזָהב ִמזְּ ַבן ִיׁשְּ ַנְך ִמִםין ַאֵחר ָקרְּ  ֶׁשִמׁשְּ

ִחַלת - ַבְתִחָלה ְוַיֶזה ְוַיֲחזֹור, ָשִעיר אֹו ַנר, ָדמֹו ַין ִמּתְּ ַאף, ִבְפִנים ַהַהָזיֹות ִמנְּ ָבר ִהָזה ִאם וְּ , ַהָזיֹות ֵׁשׁש כְּ

ִחיל ָצִריְך ַהתְּ ַנְך ִאם - ַבֵהיָכל ְוֵכן .ֵמָהִראׁשֹוָנה לְּ ַאַחר ַהָדם ִנׁשְּ ֹקֶדׁש ַהַהָזיֹות ִסטום לְּ , ַהֳעָדִׁשים ֶׁשבְּ

ֹקדֶ  ֶנֶגד ֶׁשַבֵהיָכל ַהַהָזיֹות ֶאת ֶׁשִןֵטם םוְּ ָבן ׁשֹוֵחט, ַהָנֹרֶכת כְּ ֶנֶגד ָדמֹו ֶאת וַמֶזה נֹוָסף ָקרְּ ֵאינֹו, ַהָנֹרֶכת כְּ  וְּ

ַהזֹות ַלֲחֹזר ָצִריְך ֹקֶדׁש ולְּ ַנְך ִאם - ַהָזָהב ְבִמְזַבח ְוֵכן, ַהֳעָדִׁשים בְּ , ָעָליו ַהָזיֹותהַ  ִסטום ֹקֶדם ַהָדם ִנׁשְּ

ַבן ׁשֹוֵחט ַבח ַעל וַמֶזה נֹוָסף ָקרְּ ֵאינֹו, ַהָזָהב ִמזְּ ַהזֹות ַלֲחֹזר ָצִריְך וְּ ֹקֶדׁש ולְּ ַעל ַהֳעָדִׁשים בְּ , ַהָנֹרֶכת וְּ

ַהַחַעם ַהזֹות ַלֲחֹזר ָצִריְך ֶׁשֵאינֹו וְּ קֹומֹות ולְּ ָבר ַבםְּ ִפי, ַהָזָיָתן ֶאת ִסֵטם ֶׁשכְּ  ָכל - ַעְצָמן ִבְפֵני ַכָנָרה ֺכָלןשֶ  לְּ

ֹקֶדׁש, ֵמַהַהָזיֹות ַאַחת ַעל, ַהָנֹרֶכת ַעל, ַהֳעָדִׁשים בְּ ַבח וְּ ֵני ַכָנָרה ִהיא, ַהָזָהב ִמזְּ ָמה ִבפְּ ֵאיָנה, ַעצְּ  ַׁשֶטֶכת וְּ

מֹות ַלַהָזיֹות ִחיל הוא ָצִריְך ַאְך, ַהעֹודְּ ַהתְּ ִחַלת לְּ ָבר ִאם ַאף, ַהָםקֹום אֹותֹו ֶׁשל יֹותַהַהזָ  ִמּתְּ ִחיל כְּ  ִהתְּ

ַנְך ֹקֶדם ַהַהָזיֹות ֶאת ִקים ִשְמעֹון ְוַרִבי ֶאְלָעָזר ַרִבי. ַהָדם ֶׁשִמׁשְּ ִחַלת ַלֲחֹזר ָצִריְך ֵאינֹו אֹוְמִרים,ו חֹולְּ  ִלתְּ

ַין ִסיק הַהָזיָ  ֵמאֹוָתה - ֶשָנַסק ִמָםקֹום ֶאָלא, ַהַהָזיֹות ִמנְּ ָמָׁשל, ָבה ֶׁשִהפְּ ַנְך ִאם לְּ ַאַחר ַהָדם ִנׁשְּ  ֶׁשִהָזה לְּ

ַבע אֹו ָׁשֹלׁש ֵאינֹו, ַמְתִחיל הוא ִמָשם, ַהָזיֹות ַארְּ רֹאׁש חֹוֵזר וְּ ָין לְּ  .ַהִםנְּ

   



 יומא          פרק ומסכת          

 

 כל הזכויות שמורות לארגון 'שתי הלכות ביום'.©                                                                                                                                        

 

20 

ֵנימשנה א: פרק ו,  ִעיֵרי ש ְ ֻפֻוִרים יֹום ש ְ ְהיוֻ  ִמְצָוָתן, ַהֻכִ יִֻ ֶ ֵניֶהן ש  ַמְרֶאה ִויןש ָ  ש ְ  וְֻבָדִמים ֻוְבקֹוָמה ֻבְ

ֶאָחד ֻוִבְלִקיָחָתן י ַעל ְוַאף. ֻכְ ֵאיָנן ֻפִ ֶ ִוין ש  ָ ִרין, ש  ֵ ש  ִרין, ְלָמָחר ְוֶאָחד ַהיֹֻום ֶאָחד ָלַקח. ֻכְ ֵ ש   ֶאָחד ֵמת. ֻכְ

ֻלֹא ַעד ִאם, ֵמֶהן ֶ ח, ֵמת ִהְגִריל ש  ִני זוֻג ִיֻקַ ֵ ִהְגִריל ְוִאם. ַלש ֻ ֶ  ֲעֵליֶהם ְוַיְגִריל ַאֵחר זֻוג ִביאיָ , ֵמת ִמש ֻ

ה ִחֻלָ ֻתְ ל ִאם, ְויֹאַמר, ֻבַ ֶ ם ש  ֵ ָעָלה ֶזה, ֵמת ש  ֶ ם ַהֻגֹוָרל ָעָליו ש  ֵ יו ִיְתַקיֵֻם ַלש ֻ ְחֻתָ ל ְוִאם. ֻתַ ֶ , ֵמת ֲעָזאֵזל ש 

ָעָלה ֶזה ֶ יו ִיְתַקיֵֻם ַלֲעָזאֵזל ַהֻגֹוָרל ָעָליו ש  ְחֻתָ ִני. ֻתַ ֵ ֵאבש ֶ  ַעד ִיְרֶעה ְוַהש ֻ ְסֻתָ ֵכר, יִֻ לוֻ  ְוִיֻמָ , ִלְנָדָבה ָדָמיו ְוִיֻפְ

ֵאין ֶ את ש  י. ֵמָתה ִצֻבֻור ַחֻטַ מֻות, אֹוֵמר ְיהֻוָדה ַרֻבִ י ָאַמר ְועֹוד. ֻתָ ךְ , ְיהֻוָדה ַרֻבִ ֻפַ ם ִנש ְ  ָימֻות, ַהֻדָ

חַ  ֻלֵ ֻתַ ש ְ חַ  ֵמת. ַהֻמִ ֻלֵ ֻתַ ש ְ ֵפךְ , ַהֻמִ ָ ם ִיש ֻ  :ַהֻדָ

ָנֵתנו ָבֶאֶרת ִמׁשְּ ִעיֵרי ִדין ֶאת מְּ ֶאָחד ה'לַ  ֶאָחד, ַהגֹוָרל ֲעֵליֶהם ֶׁשֶמֱעָרְך ַהִכנוִרים יֹום שְּ  ְשֵני: ַלֲעָזאֵזל וְּ

ֶזה ֶזה דֹוִמים - ָשִוין ְשֵניֶהן ֶשִטְהיו ִמְצָוָתן ַהִכנוִרים, יֹום ְשִעיֵרי יו - ְבַמְרֶאה לְּ ֵניֶהם ֶׁשִטהְּ ָבִנים ׁשְּ  אֹו לְּ

ֵניהֶ  חֹוִרים םׁשְּ ָהן - וְבקֹוָמה, ׁשְּ ָגבְּ ִחיר - וְבָדִמים, בְּ נו - ְכֶאָחד וִבְלִקיָחָתן, ֲעבוָרם ֶׁשִמָּתן ַבםְּ  ֶאת ֶׁשִטקְּ

ֵניֶהם ַבת ׁשְּ ִחָלה ַרק הוא ֶזה ִדיןם נָ מְּ ָא וְ . ַאַחת בְּ ַכּתְּ ִדיֲעַבד ַאְך, לְּ ֵכן ְכֵשִרין. ָשִוין, ֶשֵאיָנן ִני ַעל ַאף, בְּ  וְּ

ִדיֲעַבד ִאם ִעיִרים - ֵמֶהן ֶאָחד ֵמת ִאם ְכֵשִרין. ְלָמָחר, ְוֶאָחד ַהטֹום ֶאָחד[ ָקָנה-] ָלַקח בְּ  ַעד ִאם, ֵמַהשְּ

ֶיה ַאֵחר ָשִעיר ִיַעח, ֶאָחד אֹותֹו ֵמת, גֹוָרלֹות ֶׁשִהִניל ֹקֶדם - ִהְגִריל ֶשלֹא  ְגִרילִמֶשִה  ְוִאם ַלֵשִני. זוג ֶׁשִטהְּ

מֹו - ַבְתִחָלה ֲעֵליֶהם ְוַיְגִריל ַאֵחר זוג ָיִביא, ֵמֶהם ֶאָחד ֵמת ִריל כְּ  ֶאת ְויֹאַמר, ָהִראׁשֹוָנה ַבַנַעם ֶׁשִהגְּ

ָחאֹות ַאַחד או ַהמֺסְּ ַהָלן ֶׁשטובְּ ִפי, לְּ ֶרה לְּ לֹוַמר, ֶׁשֵאַרע ַהִםקְּ , ָכָך ַמריֹא ֵםת,א שֶ הו ֵשם ֶשל ַהָשִעיר ִאם, כְּ

 יֹאַמר ֵמת, ֲעָזאֵזל ֶשל ַהָשִעיר ְוִאם, ֶׁשֵםת ַהָשִעיר ַּתַחת - ַתְחָתיו ִיְתַקֵטם ַלֵשם ַהגֹוָרל ָעָליו ֶשָעָלה ֶזה

ָרָלה ֶׁשל ַהֵשִני ירעִ שָ הַ וְ  ַתְחָתיו. ִיְתַקֵטם ַלֲעָזאֵזל ַהגֹוָרל ָעָליו ֶשָעָלה ֶזה, ָכָך ִנָטההַ  ַהַהגְּ ָרְך ֶׁשֵאינֹו, שְּ , ִנצְּ

ִיָנֵסל מום בֹו ֶׁשִטֹנל ַעד - ֶשִטְסָתֵאב ַעד ַבָשֶדה ִיְרֶעה ָרָבה וְּ ַהקְּ ׁשו - ִלְנָדָבה ָדָמיו ְוִיְנלו ,ְוִיָםֵכר, לְּ ַּתםְּ ִיׁשְּ  וְּ

לוֶׁשִע  ַבֶכֶסף מוָרתֹו בְּ ָרַבת ּתְּ ַהקְּ נֹות לְּ בְּ ָדָבה ָקרְּ ַהחַ . נְּ ֶעה ַעםוְּ ָּתֵאב ַעד ֶׁשִטרְּ ֵאין, ֶׁשִטסְּ ִניִסים וְּ  ֹואֹות ַמכְּ

ַבִית ִעים ָסגור לְּ ֶדֶרְך ,מותטָ ׁשֶ  ַעד ָמזֹון וִמֶםמ ומֹונְּ ַחַחאת ֶׁשעֹוִשים כְּ גֹון] ֹצֶרְך ָבה ֶׁשֵאין ָיִחיד לְּ ָדה כְּ , ֶׁשָאבְּ

ַכֵנר ִהתְּ ָעֶליהָ  וְּ ַחָחאת בְּ ַאַחר, ַאֶחֶרת בְּ ָאה ָכָך וְּ צְּ ִפי[, ִנמְּ  אֹוֵמר, ְיהוָדה ַרִבי ֵמָתה. ִצבור ַחַחאת ֶשֵאין לְּ

 ֶׁשל ַהָדם ִנְשַנְךם ִא  ְיהוָדה, ַרִבי ָאַמר ְועֹוד ָתמות. ָמקֹום ִמָכל, ִציבור ַחַטאת ֶׁשִהיא ֲהַגם, ף זֹוַא 

ֵיׁש, ַהַהָזיֹות ִסטום ֹקֶדם ַלה' ַהגֹוָרל ָעָליו ֶׁשָמַפל ַהָשִעיר ִריל ֹצֶרְך וְּ ַהגְּ ֵני ַעל ֵמָחָדׁש לְּ ִעיִרים ׁשְּ , נֹוָסִפים שְּ

ָיִביא ,ַהִםְשַתֵלחַ  ַהָשִעיר ַגם ָימות ִריל ַאַחר זוג וְּ ַיגְּ ַלֲעָזאֵזל ַלה' ֲעֵליֶהם וְּ ֵכן. וְּ  ַהָשִעיר ֵמת ִאם וְּ

ִריל, ַלה' ַהגֹוָרל ָעָליו ֶׁשָמַפל ַהָשִעיר ֶׁשל ַהָדם ִיָשֵפְך ַהִםְשַתֵלַח, ַיגְּ ֵני ַעל ֵמָחָדׁש וְּ ִעיִרים ׁשְּ  .ֲאֵחִרים שְּ

 

אמשנה ב:  ִעיר ֵאֶצל לוֹ  ֻבָ חַ  ש ָ ֻלֵ ֻתַ ש ְ י ְוסֹוֵמךְ  ַהֻמִ ֻתֵ ה ָעָליו ָיָדיו ש ְ א, אֹוֵמר ָהָיה ְוָכךְ . וִֻמְתַוֻדֶ ם ָאֻנָ ֵ , ַהש ֻ

עוֻ  ָעווֻ  ש ְ ית ךָ ַעמְֻ  ְלָפֶניךָ  ָחְטאוֻ  ֻפָ ָרֵאל ֻבֵ א. ִיש ְ ם ָאֻנָ ֵ ש ֻ ר, ֻבַ ֻפֶ ִעים ָלֲעֹונֹות ָנא ֻכַ ָ ש  ָעווֻ , ְוַלֲחָטִאים ְוַלֻפְ ֶ  ש 

עוֻ  ש ְ ֻפָ ֶ ָחְטאוֻ  ְוש  ֶ ךָ  ְלָפֶניךָ  ְוש  ית ַעֻמְ ָרֵאל ֻבֵ תוֻב, ִיש ְ ֻכָ תֹוַרת ֻכַ ה ֻבְ ֶ ךָ  מש  י ֵלאֹמר, ַעְבֻדֶ ר ַהזֶֻה ַביֹֻום ֻכִ  ְיַכֻפֵ

ְטָהרוֻ  ה' ִלְפֵני ַחֻטֹאֵתיֶכם ִמֻכֹל ְתֶכםאֶ  ְלַטֵהר ֲעֵליֶכם ֲעָזָרה ָהעֹוְמִדים ְוָהָעם ְוַהֻכֲֹהִנים. ֻתִ ָהיוֻ , ֻבָ ֶ ש   ֻכְ

ֹוְמִעים ם ש  ֵ הֻוא ַהְמֹפָרש   ש  ֶ י יֹוֵצא ש  דֹול כֵֹהן ִמֻפִ ֲחִוים ֻכֹוְרִעים ָהיוֻ , ֻגָ ֻתַ ֵניֶהם ַעל ְונֹוְפִלים ֻוִמש ְ , ֻפְ

רֻוךְ , ְואֹוְמִרים בֹוד םש ֵ  ֻבָ  :ָוֶעד ְלעֹוָלם ַמְלכֻותוֹ  ֻכְ

ַאַחר ִהָזה] ַלה' ַהגֹוָרל ָעָליו ֶׁשָטָצא ַהָשִעיר ֶאת ֶׁשָשַחט לְּ ֹקֶדׁש ָדמֹו ֶאת וְּ ַעל וַבֵהיָכל ַהֳעָדִׁשים בְּ ַבח וְּ  ִמזְּ

 אֹוֵמר, ָהָיה ְוָכְך וִמְתַוֶדה. ,ָעָליו ָיָדיו ְשֵתי ְוסֹוֵמְך ,ַהִםְשַתֵלחַ  ָשִעיר ֵאֶצל ַהָגדֹול ַהֹכֵהן לֹו ָבא[, ַהָזָהב
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 ְוַלְנָשִעים ָלֲעֹונֹות ָנא ַכֶנר ַבֵשם, ָאָמא ִיְשָרֵאל. ֵבית ַעְםָך ְלָפֶניָך ָחְטאו ָנְשעו ָעוו ַהֵשם, ָאָמא

 ִכי' ֵלאֹמר, ַעְבֶדָך מֶשה ְבתֹוַרת ַכָכתוב ִיְשָרֵאל, ֵבית ַעְםָך ְלָפֶניָך ְוֶשָחְטאו ְוֶשָנְשעו ֶשָעוו ְוַלֲחָטִאים,

 ָהעֹוְמִדים ְוָהָעם ְוַהֹכֲהִנים .'ִתְטָהרו ה' ִלְפֵני ַחחֹאֵתיֶכם ִמֹכל ֶאְתֶכם ְלַטֵהר ֲעֵליֶכם ְיַכֵנר ַהֶזה ַבטֹום

ִמים ַבִודוִיים] ָבֲעָזָרה ַוֶדה ָהָיה ֲעוֹונֹוֵתיֶהם ֶׁשַעל, ַהֹכֲהִנים ַרק ֶאָלא, ֲעָזָרהבָ  ָהָעם ָהיו לֹא ַהעֹודְּ  ַאְך. ִמתְּ

ָרֵאל ָכל ֲעוֹונֹות ַעל ִודוי ֶׁשהוא ,ַהָשִעיר ַעל ַבִודוי, ַעָּתה ת ֶא  שֹוְמִעים ְכֶשָהיו[, ַבֲעָזָרה ָהָעם ַגם ָהיו, ִישְּ

 ְואֹוְמִרים, ְנֵניֶהם, ַעל ְונֹוְפִלים וִמְשַתֲחִוים כֹוְרִעים ָהיו ָגדֹול, ֹכֵהן יִמנִ  יֹוֵצא ֶשהוא ַהְמֹפָרש ֵשםהַ 

  ָוֶעד: ְלעֹוָלם ֹוַמְלכות ְכבֹוד ֵשם ָברוְך

 

ָהָיה ְלִמי ְמָסרוֹ משנה ג:  ֶ ִרין ַהֻכֹל. מֹוִליכוֹ  ש  ֵ ש  א, ְלהֹוִליכוֹ  ֻכְ וֻ  ֶאֻלָ ָעש  ֶ דֹוִלים ַהֻכֲֹהִנים ש   ָהיוֻ  ְולֹא ֶקַבע ֻגְ

יִחין ָרֵאל ֶאת ַמֻנִ י ָאַמר. ְלהֹוִליכוֹ  ִיש ְ ה, יֹוֵסי ַרֻבִ ֶ ָרֵאל, ַעְרְסָלא ְוהֹוִליכוֹ  ַמֲעש   :ָהָיה ְוִיש ְ

ַאַחר ַוָדה לְּ ַּתֵלחַ  ַהָשִעיר ַעל ַהָגדֹול ַהֹכֵהן ֶׁשִהתְּ  ְכֵשִרין לַהכֹ וְּ . ַלֲעָזאֵזל מֹוִליכֹו ֶשָהָיה ְלִמי ְמָסרֹו, ַהִםׁשְּ

ִוִטים ֹכֲהִנים ְלהֹוִליכֹו, ֵאִלים לְּ רְּ ִישְּ  ְולֹאמנהג קבוע,  - ֶקַבע ְגדֹוִלים ַהֹכֲהִנים ָעשו ןי כֵ ל נִ ף עַ ַא שֶ  ֶאָלא, וְּ

ִחים ָהיו ֶאָלא ,ְלהֹוִליכֹו ִיְשָרֵאל ֶאת ַמִמיִחין ָהיו ֵדי ַעל ַרק אֹותֹו ׁשֹולְּ  ַמֲעֶשה יֹוֵסי, ִביַר  ָאַמר. ֹכֲהִנים יְּ

ֵׁשם ָאָדם כֹויְוהֹולִ    .ָהָיה ְוִיְשָרֵאל ַעְרְסָלא, בְּ

 

וֻ  ְוֶכֶבש  משנה ד:  ֵני לוֹ  ָעש  ים ִמֻפְ ְבִליִֻ ָהיוֻ , ַהֻבַ ֶ ים ש  ש ִ ָערוֹ  ְמַתֻלְ ש ְ . ָוֵצא טֹל, ָוֵצא טֹל, לוֹ  ְואֹוְמִרים, ֻבִ

יֵרי ַלִים ִמיַֻֻקִ ָ ין ָהיוֻ  ְירֻוש  ה ַעד אֹותוֹ  ְמַלוִֻ ֹוָנה ֺסֻכָ ר. ָהִראש  ֶ ַלִים ֺסֻכֹות ֶעש  ָ ִעים, צֻוק ְוַעד ִמירֻוש  ש ְ , ִריס ֻתִ

ְבָעה  :ִמיל ְלָכל ֻוֶמֱחָצה ש ִ

ׁשוַנַעת ַמֲעָלה ִמין - ְוֶכֶבש ַהֵלְך ֶׁשָהָיה מְּ ַעד ָהֲעָזָרה ִמן ַגָבה ַעל מְּ אֹותֹו ,לֹו ָעשו ָלִעיר ִמחוץ וְּ  ֶׁשםֹוִליְך לְּ

ַּתֵלחַ  ַהָשִעיר תֶא  ָמָרא] ַהַבְבִלִטים ִמְנֵני, ַהִםׁשְּ ֹבָאר ִבגְּ ֵׁשי ֵאלו ֶׁשָהיו מְּ ִרָטה ַאנְּ דְּ ַסנְּ ָהיו, ַאֶלכְּ ַכִמים וְּ  מְּ

ִלִטים' אֹוָתם , ָוֵצא' ֹטל א,ָוצֵ  'ֹטל לֹו, ְואֹוְמִרים, ַהָשִעיר ֶאת ַהםֹוִליְך ֶׁשל ִבְשָערֹו ְמַתְלִשים ֶשָהיו[ 'ַבבְּ

לֹוַמר ָדֵרז, כְּ ַׁשֵלחַ  ִהזְּ ַאל, ַהָשִעיר ֶאת לְּ ֶהה וְּ ַעל, ָעֵלינו ֲעוֹונֹוֵתינו ֶאת ַּתׁשְּ ֵדי וְּ לו לֹא, לֹו ֶׁשָעשו ַהֶכֶבׁש יְּ  ָיכְּ

ַהִגיעַ  ֲאָנִׁשים אֹוָתם ֵׁשי ֵמֲחׁשוֵבי - ִמַטִעיֵרי .ֵאָליו לְּ ַׁשֵלחַ  ָהָאָדם ֶאת - אֹותֹו יןְמַלוִ  ָהיו ְירוָשַלִים ַאנְּ  ַהמְּ

ָלך ֶׁשִםֶםמו סוקהַ  ְוַעד ִמירוָשַלִים עֹוִשים ָהיו ֺסכֹות ֶעֶשרוְּ  ,ָהִראשֹוָנה ֺןָכה ַעד ַהָשִעיר ֶאת , ַהָשִעיר ֺמׁשְּ

לֹוַמר, ִמיל ְלָכל וֶמֱחָצה ִשְבָעה ,ִריס ִתְשִעים ַמֲהַלְך ֶׁשֶזהו ָעה הוא 'ִמיל' לכָ , כְּ ֵכיָון, ִריס ָוֵחִצי ִׁשבְּ  וְּ

ַעד ִמירוָׁשַלִים ֶׁשָהיו ֵנים ַהסוק וְּ ָצא, ִמיל ָעָשר ׁשְּ ִעים ֶׁשֵהם ִנמְּ ָהיו, ִריס ִּתׁשְּ ֹצֶרְך ֺסכֹות ֶעֶשר ָׁשם וְּ  לְּ

ַׁשֵלחַ  ֺסָכה ֺסָכה וֵבין, ַהָשִעיר ֶאת ַהמְּ ַניִ  ֶׁשהוא, ִמיל ִׁשעור לְּ חום, ַאָםה םַאלְּ ָהיו, ַׁשָבת ּתְּ ֵׁשי וְּ  ַהֺןָכה ַאנְּ

כֹוִלים ַלוֹותֹו יְּ רֹוָבה ַהֺןָכה ַעד לְּ ַעד ַאֲחרֹוָנה וִמֺןָכה, ַהעְּ ֵני וָהי ַהסוק וְּ ָׁשם, ִמיִלין ׁשְּ ַלִוים ָהיו לֹא ולְּ  מְּ

 .אֹותֹו

 

ל ַעלמשנה ה:  ה ֻכָ ה ֺסֻכָ ין. ַמִים ַוֲהֵרי זֹוןמָ  ֲהֵרי, לוֹ  אֹוְמִרים ְוֺסֻכָ ה אֹותוֹ  ֻוְמַלֻוִ ֻכָ ה ִמֻסֺ  חֻוץ, ְלֺסֻכָ

ֶהן ֵמַאֲחרֹוָנה ֻבָ ֶ ֵאינוֹ , ש  ֶ יעַ  ש  א, ַלֻצֻוק ִעֻמוֹ  ַמֻגִ יו ֶאת ְורֹוֶאה ֵמָרחֹוק עֹוֵמד ֶאֻלָ  :ַמֲעש ָ

ָכל - ָכל ַעל ַׁשֵלחַ  ֶׁשָהָיה ְוֺסָכה ֺסָכה בְּ ָנס ַהָשִעיר ֶאת ַהמְּ ִבים ָהֲאָנִׁשים לֹו אֹוְמִרים ָהיו, ֵאֶליהָ  ִנכְּ  ַהטֹוׁשְּ

ַאף ַמִים, ַוֲהֵרי ָמזֹון ֲהֵרי, ָׁשם רו, ַהטֹום ַהִכנוִרים ֶׁשטֹום וְּ ֵדי ֵכן לֹו ָאמְּ ַיֵשב כְּ ּתֹו ֶאת לְּ  ֶׁשָטכֹול ֶׁשִםי, ַדעְּ

ּתֹות אֹו ֶלֱאכֹול ָצֵמא ָרֵעב ֵאינֹו ִלׁשְּ ּתֹות ֶלֱאכֹול ָזקוק ָהָיה ֶׁשָאֵכן ֵאַרע לֹא ָלםֵמעֹו ֲאָבל, ָכָך ָכל וְּ ִלׁשְּ , וְּ
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ֵׁשי יוהָ וְ  מֹו ְלֺסָכה, ִמֺןָכה אֹותֹו ְמַלִוין ַהֺןָכה ַאנְּ ָבֵאר וכְּ ֺסָכה ֺסָכה ֶׁשֵבין ֶׁשִהתְּ ַנִים וָהי לְּ ַבד ַאָםה ַאלְּ , ִבלְּ

 ֶזהו ֶׁשֲהֵרי ַלסוק, ִעםֹו ַמִגיעַ  ֵאינֹו ָהַאֲחרֹוָנה ַבֺןָכהב ׁשֵ ֹוטהַ שֶ  ,ֶשָבֶהן ַאֲחרֹוָנההָ  ַהֺןָכהי ׁשֵ נְּ ַא מֵ  חוץ

ָחק בַ  ֶׁשל ֶמרְּ ַלֶוה ֶאָלא, ַאָםה ֲאָלִפים ַעתַארְּ ַנִים ִׁשעור, ַהֶדֶרְך ַמֲחִצית ַעד אֹותֹו מְּ  עֹוֵמדוְּ , ַאָםה ַאלְּ

ַׁשֵלחַ  ֶׁשל ַמֲעָשיו ֶאת ְורֹוֶאה ֵמָרחֹוק  .ַהָשִעיר ֶאת ַהמְּ

 

ה ָהָיה ֶמהמשנה ו:  ֶ ֹון חֹוֵלק, עֹוש  ל ָלש  ֶ ר ֶחְציוֹ , ְזהֹוִרית ש  ַ ַלע ָקש  ֻסֶ ר ְוֶחְציוֹ  ֻבַ ַ ין ָקש  י ֻבֵ ֻתֵ  וְֻדָחפוֹ , ַקְרָניו ש ְ

ל ְוהֻוא, ַלֲאחֹוָריו ְלֻגֵ יעַ  ָהָיה ְולֹא, ְויֹוֵרד ִמְתֻגַ ה ַעד ָהָהר ַלֲחִצי ַמֻגִ ֲעש ָ ֻנַ ֶ א. ֵאָבִרים םֵאָבִרי ש  ב ֻבָ ַ  לוֹ  ְוָיש 

ַחת ה ֻתַ ךְ  ַעד ַאֲחרֹוָנה ֺסֻכָ ָ ְחש  ֻתֶ ֶ א ֻוֵמֵאיָמַתי. ש  יֵֵֻצא, ְבָגִדים ְמַטֻמֵ ֶ ַלִים ְלחֹוַמת חֻוץ ִמש ֻ ָ י. ְירוֻש  ְמעֹון ַרֻבִ  ש ִ

ַעת, אֹוֵמר ְ ִחיָֻתוֹ  ִמש ֻ  :ַלֻצֻוק ֻדְ

ָנֵתנו ָתֶאֶרת ִמׁשְּ ַׁשֵלחַ  ָהָיה ֶמה. ַלֲעָזאֵזל ירַהָשעִ  ִׁשלוחַ  צוַרת ֶאת מְּ  ֶשל ָלשֹון חֹוֵלק ָהָיה עֹוֶשה, ַהמְּ

ַנִים חֹוֵתך - ְזהֹוִרית בוָעה ֶצֶמר ֲחִתיַכת ִלׁשְּ ָאֹדם צְּ רֹאׁש ַבֶןַלע ָקַשר ֶחְציֹו, בְּ  ֵבין ָקַשר ְוֶחְציֹו, ַהסוק ֶׁשבְּ

ַּתֵלחַ  ַהָשִעיר ֶׁשל ַקְרָניו ְשֵתי ָתה ,ַהִםׁשְּ ָהיְּ ִביָנה וְּ אֹות ַמלְּ רוׁשֶ  לְּ ַכנְּ ָרֵאל ֶׁשל ֲעוֹונֹוֵתיֶהם ִהתְּ  ָהָיה לֹא] ִישְּ

ִבין ֶׁשָםא, ַבֶןַלע ֺכָלה ֶאת קֹוֵׁשר ַחף ֹקֶדם ַּתלְּ ַיֲחֹׁשב, ַהָשִעיר ֶאת ֶׁשִטדְּ ָבר וְּ ָמה ֶׁשכְּ ַּתטְּ ִיָםַנע ַהַכָנָרה ִהסְּ  וְּ

פֹו דֹוחְּ לֹא. ִמלְּ ָניו ֵבין ֺכָלה ֶאת קֹוֵׁשר הָהיָ  וְּ ִחיָפה ִמּתֹוְך ֶׁשָםא, ַהָשִעיר ֶׁשל ַקרְּ ֶאה לֹא ַהדְּ  ַהֶסֶמר ֶאת ִירְּ

ִבין יווְּ , ַמלְּ ָרֵאל ִטהְּ ָיה קֹוֵׁשר ָהָיה ֶאָלא. ֲעצוִבים ִישְּ ָיה ַבֶןַלע ֶחצְּ ֶחצְּ ָניו ןיבֵ  וְּ ַגם, ַקרְּ ִבין ִאם וְּ  ַעָּתה ַּתלְּ

ִחיָפההַ  ֹקֶדם הוא הֹוִאיל, דְּ פֹו ִיָםַנע לֹא, ַבָשִעיר ָעסוק וְּ דֹוחְּ ַהָשִעיר[. ִמלְּ ַלֵני וָפָניו עֹוֵמד וְּ  ָהִאיׁש כְּ

חֹו ַׁשלְּ מֹוַרד ְויֹוֵרד ִמְתַגְלֵגל[ ַהָשִעיר-] ְוהוא ַלֲאחֹוָריו, ַלָשִעיר וְדָחפֹו, ַהםְּ  ֲחִצילַ  ַמִגיעַ  ָהָיה ְולֹאר, הָ הָ  בְּ

ַׁשֵלחַ  ָבא ֵאָבִרים. ֵאָבִרים ֺכלֹו ֶשַמֲעָשה ַעד ָהָהר  ַעד - ֶשֶתְחַשְך ַעד ַאֲחרֹוָנה ֺסָכה ַתַחת לֹו ְוָיַשב ַהמְּ

ַאף. ַהִכנוִרים יֹום מֹוָצֵאי ָחק וְּ ֵבין ַהסוק ֵבין ֶׁשַהֶםרְּ חום ָגדֹול ָהַאֲחרֹוָנה ַהֺןָכה לְּ  לֹו ִהִּתירו ,ַׁשָבת ִמּתְּ

ָׁשם ַלֲחזֹור ָיֵרא ֶׁשָהָיה ֵכיָון לְּ ִהָשֵאר ִמתְּ ָבר לְּ ַבדֹו ַבִםדְּ ִחיל לְּ ֶׁשַםתְּ ִׁשיְך כְּ ַהחְּ ַׁשֵלחַ  ַבָנסוק ֶנֱאַמר. לְּ ַהמְּ  'וְּ

ַכֵבס ַלֲעָזאֵזל ַהָשִעיר ֶאת ָגָדיו יְּ ָרַחץ בְּ ָשרֹו ֶאת וְּ ַאֲחֵרי ַבַםִים בְּ ָנה. ַהַםֲחֶנה' לֶא  ָיבֹוא ֵכן וְּ ָבֶרֶרת ַהִםׁשְּ  מְּ

ַׁשֵלחַ  ִמָםַתי ַעָּתה ַטֵםא ַהָשִעיר ֶאת ַהמְּ ָגָדיו ֶאת מְּ  ְלחֹוַמת חוץ ִמֶשֵטֵצא ְבָגִדים, ְמַטֵםא וֵמֵאיָמַתי: בְּ

כֹו ְירוָשַלִים ַדרְּ ַׁשֵלַח' ֶׁשֶמֱאַמר ֵכיָון, ַלֲעָזאֵזל בְּ ָבר, 'ַהמְּ ִחיל וכְּ ִכוון ִׁשלוחֹו ִהתְּ ָבר לְּ  ִשְמעֹון ַרִבי. ַהִםדְּ

ַטֵםא אֹוֵמר,וְּ  חֹוֵלק ַׁשֵלחַ  ֶׁשֶמֱאַמר ֵכיָון, ַלסוק ַהָשִעיר ֶׁשל ְדִחָטתֹו ִמְשַעת ַרק מְּ , ַלֲעָזאֵזל' ַהָשִעיר ֶאת 'ַהמְּ

ַלֵםד ַעת ֶׁשַרק לְּ ִחָטתֹו ִמשְּ ַטֵםא סוקלַ  דְּ ָגִדים מְּ  .בְּ

 

אמשנה ז:  ר ֵאֶצל לוֹ  ֻבָ ִעיר ֻפָ ָרִפין ְוש ָ ש ְ ִגיס,  ְנָתָנן, ֵאמוֵֻריֶהן ֶאת ְוהֹוִציא ְקָרָען. ַהֻנִ ֻמָ י ַעל ְוִהְקִטיָרןֻבַ ֻבֵ  ֻגַ

חַ  ְזֻבֵ ִמְקָלעֹות ְקָלָען. ַהֻמִ ֵרָפה ְלֵבית ְוהֹוִציָאן, ֻבְ ְ ִאין וֵֻמֵאיָמַתי. ַהש ֻ ָגִדים ְמַטֻמְ יְֵֻצאוֻ , ֻבְ ֶ  ְלחֹוַמת וֻץח ִמש ֻ

י. ָהֲעָזָרה ְמעֹון ַרֻבִ ת, אֹוֵמר ש ִ ֻצַ יִֻ ֶ ן ָהאֻור ִמש ֻ ֺרֻבָ  :ֻבְ

ַאַחר ַּתֵלחַ  ַהָשִעיר ֶאת ַהָגדֹול ַהֹכֵהן ֶׁשָםַסר לְּ ִמי ַהִםׁשְּ חֹו ֶׁשָהָיה לְּ ַׁשלְּ  ַהִמְשָרִפין ְוָשִעיר ָנר ֵאֶצל לֹו ָבא, מְּ

ִהָשֵרף ָהֲעִתיִדים - ִניִמִטים ָהֵאיָבִרים - ֵאמוֵריֶהן ֶאת ְוהֹוִציא ,ןְקָרעָ , לְּ ָטִרים ַהנְּ ֵבחַ  ַגֵבי ַעל ַהֺםקְּ , ַהִםזְּ

ָעָרה - ַבָםִגיס ְנָתָנן ִלי ֶׁשל ִבקְּ ֵדי - ְוִהְקִטיָרן, ָׁשֵרת כְּ ִטיָרן כְּ ַהקְּ ַאַחר לְּ ַמן לְּ ֶאת ַהִםְזֵבַח. ַגֵבי ַעל זְּ  גוף וְּ

ַהָשִעי ַהָנר ָשָרן ֶאת ָעָשה - ַבִםְקָלעֹות ְקָלָען רוְּ ִמין בְּ ִליָעה כְּ ִהָשֵרף ,ַהְשֵרָפה ְלֵבית ְוהֹוִציָאן, קְּ  חוץ לְּ

ֵבית ָדׁש לְּ ַהשֹוֵרף ַבָנסוק ֶנֱאַמר. ַהִםקְּ ַכֵבס אֹוָתם 'וְּ ָגָדיו יְּ ָרַחץ בְּ ָשרֹו ֶאת וְּ ָבֶרֶרת, ַבַםִים' בְּ ָנה מְּ , ַהִםׁשְּ

ִפים ֵאיָמַתיומֵ  ַהָשִעיר ַהָנר ֶאת ַהשֹורְּ ָכם ,ָהֲעָזָרה ְלחֹוַמת חוץ ִמֶשֵטְצאו ְבָגִדים, ְמַטְםִאין וְּ ַדרְּ ֵרַפת בְּ  ִלשְּ

ַהָשִעיר ַהָנר ָסה ִמָשָעה - ְבֺרָבן ָהאור ִמֶשִטַסת אֹוֵמר, ִשְמעֹון ַרִבי. וְּ נְּ ֹרב ָהֵאׁש ֶׁשִמתְּ  .ֵהמֹותַהבְּ  בְּ
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דֹול ְלכֵֹהן לוֹ  ָאְמרוֻ משנה ח:  יעַ , ֻגָ ִעיר ִהֻגִ ר ש ָ ְדֻבָ ִין. ַלֻמִ יעַ  יֹוְדִעין ָהיוֻ  ֻוִמֻנַ ִהֻגִ ֶ ִעיר ש  ר ש ָ ְדֻבָ יֹֻות, ַלֻמִ ְרֻכִ  ֻדַ

ין ָהיוֻ  ֻסֻוָדִרין וְֻמִניִפין, עֹוש ִ יעַ  ְויֹוְדִעין, ֻבַ ִהֻגִ ֶ ִעיר ש  ר ש ָ ְדֻבָ י ָאַמר. ַלֻמִ דֹול ִסיָמן ַוֲהלֹא, ָדהְיהוֻ  ַרֻבִ  ָהָיה ֻגָ

ַלִים, ָלֶהם ָ ית ְוַעד ִמירוֻש  ה ִחֻדֻודוֹ  ֻבֵ לש ָ ֹוִהין, ִמיל ְוחֹוְזִרין, ִמיל הֹוְלִכין. ִמיִלין ש ְ ֵדי ְוש   ְויֹוְדִעין, ִמיל ֻכְ

יעַ  ִהֻגִ ֶ ִעיר ש  ר ש ָ ְדֻבָ י. ַלֻמִ ָמֵעאל ַרֻבִ ֹון, םָלהֶ  ָהָיה ַאֵחר ִסיָמן ַוֲהלֹא, אֹוֵמר ִיש ְ ל ָלש  ֶ ֻור ָהָיה ְזהֹוִרית ש   ָקש 

ְתחוֹ  ַעל ל ֻפִ ֶ יעַ , ֵהיָכל ש  ִהֻגִ ֶ ִעיר ֻוְכש  ר ש ָ ְדֻבָ ֹון ָהָיה ַלֻמִ ש  ין ַהֻלָ ֱאַמר, ַמְלֻבִ ֻנֶ ֶ ִנים ֲחָטֵאיֶכם ִיְהיוֻ  ִאם ש  ָ ש ֻ  ֻכַ

ֶלג ֶ ש ֻ ינוֻ  ֻכַ  :ַיְלֻבִ

ַּתֵלחַ ֶׁשִהִגיַע ַהָשִעיר ַהִם  ָגדֹול ְלֹכֵהן לֹו ָאְמרו ֵדי ,ַלִםְדָבר ׁשְּ ִׁשיְך ֶׁשטוַכל כְּ ַהמְּ ֵני ַאְך, ַהטֹום ַבֲעבֹודֹות לְּ  ִלפְּ

ִׁשיָכה ָנה ֶׁשַםמְּ ֵתאור ַהִםׁשְּ ָנה ׁשֹוֶאֶלת, ַהָגדֹול ַהֹכֵהן ַמֲעֵשי בְּ  ָשִעיר ֶשִהִגיעַ  יֹוְדִעין ָהיו וִמַמִין, ַהִםׁשְּ

ִׁשיָבה ַלִםְדָבר. דֹולֹות ֲאָבִנים - ַדְרִכטֹות, ומְּ ָדׁש ֶׁשִםֵבית ַבֶדֶרְך עֹוִשין ָהיו גְּ ַעד ַהִםקְּ ָהיו, ַלסוק וְּ ֵני וְּ  בְּ

ִדים ָאָדם ֵדי ַבןוָדִרין וְמִניִפין, ֲעֵליֶהם עֹומְּ הֹוִדיעַ  כְּ ָבר ַהָשִעיר ֶׁשִהִגיעַ  לְּ  ֶשִהִגיעַ  יֹוְדִעין ָהיו ְךכָ וְ , ַלִםדְּ

ַעד - ִחדודֹו ֵבית ְוַעד ִמירוָשַלִים ָלֶהם, ָהָיה ָגדֹול ִסיָמן ַוֲהלֹא ְיהוָדה, ַרִבי ָאַמר ַלִםְדָבר. ָשִעירהַ   וְּ

ִחַלת ָבר ּתְּ נו ִמיִלין. ְשלָשה ַמֲהַלְך ָהָיה, ַהִםדְּ ָלַמדְּ ֵעיל וְּ רוָׁשַלִים ֶׁשֲחׁשוֵבי לְּ ַלִוים ָהיו יְּ  ֲהַלְךמַ  אֹותֹו מְּ

ִאם, ֶאָחד ִמיל  ָשִעיר ֶשִהִגיעַ  יֹוְדִעין ָהיו ְךכָ וְ  ִמיל, ְכֵדי ְושֹוִהין ִמיל, ְוחֹוְזִרין ִמיל, הֹוְלִכין ָהיו ֵכן וְּ

סֹוֵבר ,ַלִםְדָבר הוָדה ַרִבי וְּ ֵדי ַלסוק ַהָשִעיר ֶׁשַטִגיעַ  ֹצֶרְך ֶׁשֵאין יְּ ִׁשיְך כְּ ַהמְּ ָכָך ַדי ֶאָלא, טֹוםהַ  ַבֲעבֹוַדת לְּ  בְּ

ִחַלת ֶׁשִהִגיעַ  ָבר ִלתְּ  ֲחִתיַכת - ְזהֹוִרית ֶשל ָלשֹון ָלֶהם, ָהָיה ַאֵחר ִסיָמן ַוֲהלֹא אֹוֵמר, ִיְשָמֵעאל ַרִבי. ַהִםדְּ

בוָעה ֶצֶמר ָאֹדם צְּ  ַמְלִבין, ַהָלשֹון ָהָיה רַלִםְדבָ  ָשִעיר וְכֶשִהִגיעַ  ֵהיָכל, ֶשל ִנְתחֹו ַעל ָקשור ָהָיה בְּ

ֶׁשָראוהו ,'ַיְלִבינו ַכֶשֶלג ַכָשִנים ֲחָטֵאיֶכם ִיְהיו ִאם' ,ֶשֶמֱאַמר ִבין וכְּ עו ַמלְּ ָבר ַהָשִעיר ֶׁשִהִגיעַ  ָידְּ  .ַלִםדְּ
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אמשנה א: פרק ז,  דֹול כֵֹהן לוֹ  ֻבָ בִ  ִלְקרֹות ָרָצה ִאם. ִלְקרֹות ֻגָ  קֹוֵרא, לֹא ְוִאם. קֹוֵרא, בֻוץ ְגֵדיֻבְ

ֻלוֹ  ָלָבן ְבִאְצְטִלית ֶ ן. ִמש ֻ ֶנֶסת ַחזַֻ ֶנֶסת ְלרֹאש   ְונֹוְתנוֹ  ֻתֹוָרה ֵסֶפר נֹוֵטל ַהֻכְ ֶנֶסת ְורֹאש  , ַהֻכְ  נֹוְתנוֹ  ַהֻכְ

ָגן ָגן, ַלֻסְ דֹול ְלכֵֹהן נֹוְתנוֹ  ְוַהֻסְ דֹול ְוכֵֹהן, ֻגָ ל, עֹוֵמד ֻגָ ֹור ְוַאךְ  מֹות ַאֲחֵרי ְוקֹוֵרא, עֹוֵמד אְוקֹוֵר  ֻוְמַקֻבֵ ָעש  . ֻבֶ

יחוֹ  ֻתֹוָרה ֵסֶפר ְוגֹוֵלל ה יֹוֵתר, ְואֹוֵמר, ְבֵחיקוֹ  וַֻמֻנִ ָראִתי ִמֻמַ ֻקָ ֶ תֻוב ִלְפֵניֶכם ש ֻ אן ֻכָ ֹור, ֻכָ ש   וֶֻבָעש  ֺחֻמַ ֻבְ ֶ  ש 

קֻוִדים ה ַעל קֹוֵרא ַהֻפְ ֹמֶנה ָעֶליהָ  ֻוְמָבֵרךְ , ֻפֶ  ְוַעל, ַההֹוָדָאה ְוַעל, ָהֲעבֹוָדה ְוַעל, ַהֻתֹוָרה לעַ , ְבָרכֹות ש ְ

ש   ְוַעל, ֶהָעֹון ְמִחיַלת ְקֻדָ ְפֵני ַהֻמִ ָרֵאל ְוַעל, ַעְצמוֹ  ֻבִ ְפֵני ִיש ְ  ְוַעל )ועל ירושלים בפני עצמה(, ַעְצָמן, ֻבִ

ְפֵני ַהֻכֲֹהִנים ָאר ְוַעל ַעְצָמן, ֻבִ ה ש ְ ִפֻלָ  :ַהֻתְ

ִריַאת ְקרֹותלִ  ָגדֹול ֹכֵהן לֹו ָבא ֵני ֶׁשל ַהּתֹוָרה קְּ יְּ יָֺחִדים בוץ ְבִבְגֵדי ִלְקרֹות ָרָצה ִאם, ַהטֹום ִענְּ  ַהמְּ

ַאף ,קֹוֵרא, ַהִכנוִרים יֹום ַלֲעבֹודֹות ִריַאת וְּ  ֵלָהנֹות לֹו ֺמָּתר, ַהטֹום ֵמֲעבֹודֹות ֵחֶלק ֵאיָנה ַהּתֹוָרה ֶׁשעְּ

ָגִדים ַמן ָכל ֵאלו ִמבְּ ֵבית הואׁשֶ  זְּ ָדׁש בְּ רֹא רֹוֶצה ֵאינֹו ִאם - לֹא ְוִאם. ַהִםקְּ ֵדי ִלקְּ ִבגְּ  קֹוֵרא, בוץ בְּ

מֹו, ֲעבֹוָדה זֹו ֶׁשֵאין ֵכיָון ,ִמֶשלֹו ָלָבן[ ָאֹרְך ֶבֶגד-] ְבִאְצְטִלית ָבֵאר וכְּ  ֵבית ַׁשַםׁש - ַהְכֶנֶסת ַחַזן. ֶׁשִהתְּ

ֶנֶסת קֹומו התֹוָר  ֵסֶפר נֹוֵטל ַהכְּ ֶנֶסת ֵבית רֹאׁש - ַהְכֶנֶסת ְלרֹאש ְונֹוְתנֹו, ִמםְּ ָבִעים ִניו ֶׁשַעל, ַהכְּ  ָכל ִנקְּ

ֵכי ֶנֶסת ֵבית ָצרְּ עֹוִשים ָגדֹול, ְלֹכֵהן נֹוְתנֹו ְוַהְןָגן, ַהָגדֹול ַהֹכֵהן ֶׁשל ַלְןָגן נֹוְתנֹו ַהְכֶנֶסת ְורֹאש, ַהכְּ  ֵכן וְּ

ֵדי ִד  כְּ ַהגְּ בֹודו יללְּ ִחים ֵאלו ֶׁשָכל, ַהָגדֹול ַהֹכֵהן ֶׁשל כְּ  ֵסֶפר ֶאת וְמַקֵבל עֹוֵמד ָגדֹול ְוֹכֵהן, ֲעבורֹו טֹורְּ

ֶׁשהוא ְוקֹוֵרא ,ַהּתֹוָרה ָפָרַׁשת ְוקֹוֵרא עֹוֵמד, כְּ , ַהִכנוִרים יֹום ַמֲעֵשה ֵסֶדר ָכל מוָבא ָׁשם ,מֹות ַאֲחֵרי בְּ

ָפָרַׁשת' ֶבָעשֹור ְךַא ' תׁשַ ָר פָ וְ  רֹובֹות ֶׁשֵהן ֵכיָון, רֱאמֹ  ֶׁשבְּ זֹו זֹו קְּ ָיכֹול, לְּ ֹלל וְּ ַקלות ִלגְּ זֹו ִמזֹו בְּ ַמן לְּ  ִבזְּ

ָמן גְּ ֺתרְּ ֵגם ֶׁשַהםְּ ַתרְּ חֹוָקה קֹוֵרא ֶׁשהוא ַהָבָאה ַהָנָרָׁשה ַאְך, ָהַאֲחרֹון ַהָנסוק ֶאת מְּ  תֶא  גֹוֵלל ןכֵ לָ וְ , ִמַדי רְּ

רו ֶׁשלֹאי דֵ כְּ ו ְבֵחיקֹו, וַמִמיחֹו תֹוָרההַ  ֵסֶפר בְּ ָידֹו ַהּתֹוָרה ֶׁשֵןֶפר ִיסְּ ַעל קֹוֵרא הוא ֵכן וֵמֲחַמת, ָחֵסר ֶׁשבְּ  בְּ

ִחָלה אֹוֵמר ,ֶנה ִעים ּתְּ  ַלֹחֶדׁש רֶבָעשֹו' ָנָרַׁשת ֶאתוְ  ,'ָכאן ָכתוב ִלְפֵניֶכם ֶשָעָראִתי ִמַםה יֹוֵתר', ַלשֹומְּ

ִביִעי' ֺחַםׁש-] ַהְנקוִדים ֶשְבֺחַםש ַהשְּ ָבר בְּ ִריַאת ַעל - ָעֶליהָ  וְמָבֵרְך .ֶנה ַעל קֹוֵרא[, ַבִםדְּ  ַהּתֹוָרה קְּ

כֹות - ַהתֹוָרה ַעל ְבָרכֹות, ְשמֹוֶנה ֵני ַהּתֹוָרה ִברְּ ִריָאה ִלפְּ ַאֲחֶריהָ  ַהעְּ מֹו, וְּ ֵּתי, ַבּתֹוָרה אֶׁשעֹוֵר  ִמי ָכל כְּ  וׁשְּ

ָרכֹות נֹות ַהָללו ַהבְּ ָרָכה ָכאן ִנמְּ ַכת - ָהֲעבֹוָדה ְוַעל. ַאַחת ִכבְּ ֵצה ִברְּ ַכת - ַההֹוָדָאה ְוַעל. ''רְּ . 'מֹוִדים' ִברְּ

ַכת - ֶהָעֹון ְמִחיַלת ְוַעל ַלח ִברְּ ַנֵלל - ַעְצמֹו ִבְפֵני ַהִםְקָדש ְוַעל. ָלנו' 'סְּ ֶרה ִמתְּ ִכיָנה ָעָליו ֶׁשִּתׁשְּ  ְוַעל. ַהשְּ

ִליחַ  ,ַעְצָמן ִבְפֵני ִיְשָרֵאל ַלל הוא ָברוְך ַהָעדֹוׁש ֶׁשַטצְּ ָרֵאל ִלכְּ ִתָמֵשא, ִישְּ כוָתם וְּ  ִבְפֵני ַהֹכֲהִנים ְוַעל .ַמלְּ

כו ,ַעְצָמן ָברְּ לו ֶׁשִטתְּ ַקבְּ ִיתְּ נֹוֵתיֶהם וְּ בְּ ָרצֹון ָקרְּ ָכל הוא ָברוְך ַהָעדֹוׁש ֶׁשטֹוִׁשיעַ  ,ַהְתִפָלה ָארְש  ְוַעל. בְּ  לְּ

הוִדי חֹוֵתם, ִמָסרֹוָתיו יְּ ִפָלה' ׁשֹוֵמעַ  ה' ַאָּתה 'ָברוְך וְּ  .ּתְּ

 

דֹול כֵֹהן ָהרֹוֶאהמשנה ב:  הֻוא ֻגָ ֶ ש  ִעיר ַפר רֹוֶאה ֵאינוֹ , קֹוֵרא ֻכְ ָרִפים ְוש ָ ש ְ ִעיר ַפר ְוָהרֹוֶאה. ַהֻנִ  ְוש ָ

ָרִפים ש ְ דֹול כֵֹהן רֹוֶאה ֵאינוֹ , ַהֻנִ הֻוא ֻגָ ֶ ש  ֵני ְולֹא. קֹוֵרא ֻכְ ֵאינוֹ  ִמֻפְ ֶ אי ש  ַ א, ַרש ֻ ָהְיָתה ֶאֻלָ ֶ , ְרחֹוָקה ֶדֶרךְ  ש 

ֵניֶהן ֻוְמֶלאֶכת ָוה ש ְ ָ  :ְכֶאָחת ש 

ִריַאת קֹוֵרא ְכֶשהוא ָגדֹולהַ  ֹכֵהןת הַ ֶא  ָהרֹוֶאהם דָ ָא  ֹבָאר, ַהּתֹוָרה קְּ ָנה ִכמְּ  רֹוֶאה ֵאינֹו, ַהעֹוֶדֶמת ַבִםׁשְּ

ָדׁש ִמחוץ ַהִמְשָרִפים ְוָשִעיר ַפר  ָגדֹולהַ  ֹכֵהןת הַ ֶא  רֹוֶאה ֵאינֹו ַהִמְשָרִפים, ְוָשִעיר ַפר ְוָהרֹוֶאה, ַלִםקְּ

ָבֶאֶרת קֹוֵרא. ְכֶשהוא ָנה ומְּ אֹות ַרַשאי ֶשֵאינֹו ִמְנֵני ְולֹא, ַהִםׁשְּ ֵניֶהם ֶאת ִלרְּ  ֶדֶרְך ֶשָהְיָתה ֵכיָון ֶאָלא, ׁשְּ

אֹותֹו ,ְכֶאָחת ָשָוה ְשֵניֶהן וְמֶלאֶכת, ֵביֵניֶהם ְרחֹוָקה ַמן ֶׁשבְּ ָרִפים ַמָםׁש זְּ ַהָשִעיר ַהָנר ִנשְּ  ִמחוץ וְּ

ָדׁש ַהֹכֵהן, ַלִםקְּ ֵבית ַבּתֹוָרה קֹוֵרא ַהָגדֹול וְּ ָדׁש בְּ נָ . ַהִםקְּ ַחֵדׁש ָבָאה ֵתנווִמׁשְּ ָאָדם ֶׁשֺםָּתר לְּ ַהִמיחַ  לְּ ִאַטת לְּ  רְּ
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ָוה ָלֶלֶכת, ַאַחת ִמצְּ אֹות וְּ ִלרְּ ָוה וְּ ֵאין, ַאֶחֶרת ִמצְּ וֹות' ַעל ַמֲעִביִרים 'ֵאין ִמשום ָבֶזה וְּ  ֶׁשֵאינֹו ֵכיָון, ַהִםצְּ

ַקֵטם מֹו מְּ ַעצְּ ָוה ׁשום בְּ רֹוֶאה עֹוֵמד ַרק ֶאָלא, ִמצְּ  .וְּ

 

ִבְגֵדי ִאםמשנה ג:  ש  , קֹוֵרא בוֻץ ֻבְ ט, ְוַרְגָליו ָיָדיו ִקֻדֵ ַ ש  ג ָעָלה, ְוָטַבל ָיַרד ֻפָ ֻפֵ , ָזָהב ִבְגֵדי לוֹ  ֵהִביאוֻ . ְוִנְסֻתַ

ש  , ְוָלַבש   ה ְוָיָצא, ְוַרְגָליו ָיָדיו ְוִקֻדֵ ְבַעת ְוֶאת, ָהָעם ֵאיל ְוֶאת ֵאילוֹ  ֶאת ְוָעש ָ ים ש ִ ָבש ִ ִמיִמים ֻכְ ֵני ֻתְ  ֻבְ

ָנה ָ ְבֵרי, ש  י ֻדִ י. ֱאִליֶעֶזר ַרֻבִ ִמיד ִעם, אֹוֵמר ֲעִקיָבא ַרֻבִ ל ֻתָ ֶ ַחר ש  ַ ִעיר ָהעֹוָלה וַֻפר, ְקֵרִבין ָהיוֻ  ש   ְוש ָ

ה ֶ ֲעש  ִמיד ִעם ְקֵרִבין ָהיוֻ  ַבחֻוץ ַהֻנַ ל ֻתָ ֶ ין ש  ִים ֻבֵ  :ָהַעְרֻבָ

ִפי ָבֵאר כְּ ֵעיל ֶׁשִהתְּ ָנה) לְּ רֹא ַהָגדֹול ֵהןַהכֹ  ָיכֹול(, א ִמׁשְּ ֶׁשהוא ַבּתֹוָרה ִלקְּ ֵדי ָלבוׁש כְּ ִבגְּ מֹו בְּ מֹו, ַעצְּ  ןכֵ  וכְּ

רֹא הוא ַרַשאי ֵדי ִלקְּ ִבגְּ יָֺחִדים ַהבוץ בְּ ֵעיל, ַהִכנוִרים יֹום ַלֲעבֹוַדת ַהמְּ נו ולְּ ֵני ָלַמדְּ ָׁשַטת ֶׁשִלפְּ ָגִדים ַהפְּ  בְּ

ַאַחר ִביַׁשת וְּ ָגִדים לְּ ַלִים ָיַדִים ִקדוׁש ַהָגדֹול ַהֹכֵהן ןָטעו בְּ ַרגְּ ָנה אֹוֶמֶרת. וְּ  קֹוֵרא, בוץ ְבִבְגֵדי ִאם, ַהִםׁשְּ

ַאַחר ִריָאה ִסטום לְּ ֵדי ֶאת ָנַשט ,ְוַרְגָליו ָיָדיו ִקֵדש ִהקְּ  לֹו ֵהִביאו ְוִנְסַתָנג. ָעָלה ְוָטַבל, ָיַרד, ַהבוץ ִבגְּ

ִריב - ְוָעָשה ְוָיָצא ְוַרְגָליו, ָיָדיו ְוִקֵדש ,ְוָלַבש ָזָהב, ִבְגֵדי מֹו ָהָעם, ֵאיל ְוֶאת ,ֵאילֹו ֶאת ִהקְּ  ֶׁשֶמֱאַמר כְּ

ַעד ָהָעם ִכֶנר ַבֲעדֹו ובְּ ֶאת ֹעַלת ָהָעם וְּ ָעָשה ֶאת ֹעָלתֹו וְּ  ָשָנה ְבֵני ְתִמיִמים ְכָבִשים ִשְבַעת ְוֶאת ','וְּ

ַבן ַהָבִאים ָקרְּ ַעת אֹוֵמר, ֲעִקיָבא ַרִבי ֱאִליֶעֶזר. ַרִבי ִדְבֵרי, וָסףמ לְּ ָבִשים ִׁשבְּ ֵני ַהכְּ  ָתִמיד ִעםַיַחד , ָׁשָנה בְּ

 ְקֵרִבין( )ָהיו ַבחוץ ַהַמֲעֶשה ְוָשִעיר. ַׁשַחר ֶׁשל ָּתִמיד ִעם ָקֵרב ָהָיה ָהעֹוָלה ַפר ןכֵ וְ  ְקֵרִבין, ָהיו ַשַחר ֶשל

 .ָהַעְרָבִים ֵבין ֶשל ָתִמיד ִעם ַיַחד ָקֵרב ָהָיה

 

ש  משנה ד:  ט, ְוַרְגָליו ָיָדיו ִקֻדֵ ַ ג ְוָעָלה ְוָטַבל ְוָיַרד ֻוָפש  ֻפֵ ש  , ְוָלַבש  , ָלָבן ִבְגֵדי לוֹ  ֵהִביאוֻ . ְוִנְסֻתַ  ָיָדיו ְוִקֻדֵ

ף ֶאת ְלהֹוִציא ִנְכַנס. ְוַרְגָליו ה ְוֶאת ַהֻכַ ְחֻתָ ש  . ַהֻמַ ט, ְוַרְגָליו ָיָדיו ִקֻדֵ ַ ג ָעָלה, ְוָטָבל ְוָיַרד ֻוָפש  ֻפֵ . ְוִנְסֻתַ

ש  , ְוָלַבש   ָזָהב ִבְגֵדי לוֹ  ֵהִביאוֻ  ל ְקטֶֹרת ְלַהְקִטיר ְוִנְכַנס, ְוַרְגָליו ָיָדיו ְוִקֻדֵ ֶ ין ש  ִים ֻבֵ  ֶאת וְֻלֵהִטיב ָהַעְרֻבַ

רֹות ש  , ַהֻנֵ ט, ְוַרְגָליו ָיָדיו ְוִקֻדֵ ַ ין. ְוָלַבש  , ַעְצמוֹ  ִבְגֵדי לוֹ  ֵהִביאוֻ . וָֻפש  יתוֹ  ַעד אֹותוֹ  ֻוְמַלוִֻ  ָהָיה טֹוב ְויֹום. ֻבֵ

ה ֶ ָעה ְלאֹוֲהָביו עֹוש  ָ ש  יָָֻצא ֻבְ ֶ לֹום ש  ָ  :ַהֻקֶֹדש   ִמן ְבש 

ִפי נו כְּ ָרִקים ֶׁשָלַמדְּ ִמים ַבנְּ ִניס ַהעֹודְּ ֹקֶדׁש ַהָגדֹול ַהֹכֵהן ַמכְּ ֹטֶרת ֶׁשל ַהַכף ֶאת ַהֳעָדִׁשים לְּ ֶאת ַהעְּ  וְּ

ָּתה ֵלָאה ַהַםחְּ ִטיר, ֶגָחִלים ַהמְּ ֹטֶרת ֶאת ָׁשם וַמקְּ ִהָכֵנס ָעָליו ַעָּתה. ַהעְּ יָֺחד לְּ ֵדי ִבמְּ הֹוִציָאם כְּ : ִמָשם לְּ

ַאַחר ֵדי וָפַשט ,ְוַרְגָליו ָיָדיו ַהָגדֹול ַהֹכֵהן ִקֵדש ֵאלו ֲעבֹודֹות ִסטום לְּ  ְוִנְסַתָנג. ְוָעָלה ,ְוָטַבל דְוָיַר , ָזָהב ִבגְּ

ֹיָעִדים ָלָבן, ִבְגֵדי לֹו ֵהִביאו יָֺחדֹות ַלֲעבֹודֹות ַהמְּ יֹום ַהמְּ  ִנְכַנס ְוַרְגָליו. ָיָדיו ְוִקֵדש ְוָלַבש,, ַהִכנוִרים לְּ

ֹקֶדׁש ֵדי ַהֳעָדִׁשים לְּ ַאַחר ַהַםְחָתה. ְוֶאת ַהַכף ֶאת ְלהֹוִציא כְּ  ֶאת וָפַשט ְוַרְגָליו, ָיָדיו ִקֵדש, ִמָשם ֶׁשָטָצא לְּ

ֵדי  ַלֵהיָכל ְוִנְכַנס ְוַרְגָליו, ָיָדיו ְוִקֵדש ְוָלַבש, ָזָהב ִבְגֵדי לֹו ֵהִביאו ְוִנְסַתָנג. ָעָלהו ְוָטַבל, ְוָיַרד, ַהָלָבן ִבגְּ

ָכל ֶׁשַמֲעשֹות ָלֲעבֹודֹות ָדׁש יֹום בְּ ַבח ַגֵבי ַעל ְלַהְקִטיר, ַבִםקְּ  ,ָהַעְרַבִים ֵבין ֶשל ְעֹטֶרתהַ  ֶאת ַהָזָהב ִמזְּ

ִליָק  ,ַהֵמרֹות ֶאת וְלֵהִטיב ַהדְּ ֵדי ֶאת וָפַשט ְוַרְגָליו, ָיָדיו ְוִקֵדשם. ולְּ  ֲעבֹודֹות ָכל ֶאת ִסֵטם וָבֶזה, ַהָזָהב ִבגְּ

ָרֵאל אֹותֹו וְמַלִוין ְוָלַבש. ַעְצמֹו, לׁשֶ  ַהֹחל ִבְגֵדי ֶאת לֹו ֵהִביאו ַעָּתה. ַהטֹום  ָהָיה טֹוב ְויֹום ֵביתֹו. ַעד ִישְּ

 .ַהֹעֶדש ִמן ְבָשלֹום ֶשָטָצא ְבָשָעה ְלאֹוֲהָביו ַהָגדֹול ַהֹכֵהן עֹוֶשה
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דֹול ֻכֵֹהןמשנה ה:  ש   ֻגָ ֻמֵ ַ ֹמָנה ְמש  ש ְ ָעה ְוַהֶהְדיֹוט. ֵכִלים ֻבִ ַאְרֻבָ ֺכֻתֹ , ֻבְ . ְוַאְבֵנט ֻוִמְצֶנֶפת וִֻמְכָנַסִים ֶנתֻבְ

דֹול ֻכֵֹהן ָעָליו מֹוִסיף ן, ֻגָ ֶ ֵאֻלוֻ . ָוִציץ ֻוְמִעיל ְוֵאפֹוד חש  ָאִלין ֻבְ אֻוִרים ִנש ְ ים ֻבְ ָאִלין ְוֵאין. ְוֺתֻמִ א ִנש ְ  ֶאֻלָ

ֶלךְ  ין ֻוְלֵבית ַלֻמֶ ֻבֻור וְֻלִמי ֻדִ ַהֻצִ ֶ  :ֻבוֹ  ָצִריךְ  ש 

רוֶׁשֺהזְּ  ָכָך ַאַגב ֵני ַעָּתה ַעד כְּ יְּ ֵדי ִענְּ ָפֶרֶטת, ַהָגדֹול ַהֹכֵהן ִבגְּ ָנה מְּ ֵדי ֵהם ַמה ַהִםׁשְּ  וַבֶםה ַהָגדֹול ַהֹכֵהן ִבגְּ

ֵדי ׁשֹוִנים ֵהם יֹוט ֹכֵהן ִמִבגְּ ָגִדים-] ֵכִלים ִבְשמֹוָנה ְמַשֵםש ָגדֹול ֹכֵהן :ֶהדְּ  [וטַהָנׁש-] ַהֶהְדיֹוט ןהֵ כֹ הַ וְ [, בְּ

ַׁשֵםׁש ָגִדים ְבַאְרָבָעה מְּ ֵהם, בְּ ֵדי וְּ ָּתן ִבגְּ ָבִנים ִנׁשְּ ֵנט ,ְוַאְבֵנט וִמְצֶנֶפת ,וִמְכָנַסִים ,ִבְכֹתֶנת, לְּ ָהַאבְּ  ָרקום וְּ

ֶצֶמר ַגם ָבָעה ָגדֹול ֹכֵהן ָעָליו מֹוִסיף. בְּ ָגִדים ַארְּ ָצא ,חֶשן, נֹוָסִפים בְּ ִמין ,ֵאפֹודוְ  ,ִלבֹו ַעל ַהִממְּ  ִסָמר כְּ

רֹו, ֵמֲאחֹוָריו ַהָלבוׁש חֹוגְּ ָפָניו וְּ ֶנֶגד ִמלְּ ֵכֶלת וְמִעיל, ִלבֹו כְּ ִרםֹוִנים ַנֲעמֹוִנים ובֹו, ּתְּ  ַעל ַהָעׁשור, ָוִציץ, וְּ

חֹו ַמן - ְבֵאלו .ִמצְּ מֹוָנה ָלבוׁש ַהָגדֹול ֶׁשַהֹכֵהן ִבזְּ ָגִדים ִבׁשְּ ָכָך ,ְוֺתִםים ְבאוִרים ָאִליןִנְש  ֵאלו בְּ ָאִלים וְּ , ִנׁשְּ

ִרית ַלֲארֹון וָפָניו עֹוֵמד ַהָגדֹול ַהֹכֵהן ׁשֹוֵאל, ַהשֹוֵאל עֹוֵמד וֵמֲאחֹוָריו, ַהבְּ קֹול וְּ ֶאֱעֶשה ָדָבר  'ַהִאם ָנמוְך בְּ

רוַח ַהֹעֶדׁש לֹוֶבֶׁשת ֶאת ַהֹכֵהן לֹוִני אֹו לֹא ֶאֱעֶשה'. וְּ טֹות ַבֹחֶׁשן  ,וַמִביט ַבֹחֶׁשן ,נְּ רֹוֶאה אֹוִתטֹות בֹולְּ וְּ

ֶנֶגד ָנָניו 'ֲעֵשה ָכָך' אֹו 'לֹא ַתֲעֶשה ָכָך' ָצֵרף ֶאת, כְּ ָתה מֹוִדיָעה ַלֹכֵהן ֵאיְך יְּ רוַח ַהֹעֶדׁש ָהיְּ ָהאֹוִתטֹות  וְּ

טֹות זֹו ִעם זֹו, ַעד ֶׁשָטִבין ֶאת ָמעות הַ  ַהבֹולְּ ָבִריםַמׁשְּ  ְלִמי ןכֵ וְ  ,ִדין ְלֵבית ןכֵ וְ  ,ַלֶםֶלְך ֶאָלא ִנְשָאִלין ְוֵאין. דְּ

 .בֹו ָצִריְך ֶשַהִסבור
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ֻפֻוִרים יֹוםמשנה א: פרק ח,  ֲאִכיָלה ָאסֻור ַהֻכִ ִתיָֻה ֻבַ ל וִֻבְנִעיַלת ֻוְבִסיָכה ֻוִבְרִחיָצה ֻוִבש ְ ְנֻדָ  ַהֻסַ

ִמיש   טָֻ  ֻוְבַתש ְ ֶלךְ . הַהֻמִ ה ְוַהֻמֶ ֻלָ ֵניֶהם ֶאת ִיְרֲחצוֻ  ְוַהֻכַ ל ֶאת ִתְנעֹל ְוֶהָחָיה, ֻפְ ְנֻדָ ְבֵרי, ַהֻסַ י ֻדִ , ֱאִליֶעֶזר ַרֻבִ

 :אֹוְסִרין ַוֲחָכִמים

ִאןוֵרי עֹוֵסק ֶזה ֶנֶרק ִדיֵני בְּ ִעים ַהִכנוִרים יֹום וְּ ָכל ַהמֹוגְּ לֹא, ָאָדם לְּ דָ  ֵבית ַלֲעבֹודֹות וְּ  יֹום. ׁשַהִםקְּ

ִניָסתֹו ,ַהִכנוִרים ַעד ִמכְּ ֵיׁש ,וִבְשִתָטה ַבֲאִכיָלה ָאסור ,ֵצאתֹו וְּ  ,ִבְרִחיָצה ָאסור ֵכןוְ , ָכֵרת ִחטוב ָבֶהם וְּ

ָבִרים, ַהִםָחה וְבַתְשִמיש ,ַהַןְנָדל וִבְנִעיַלת ,וְבִסיָכה  ּתֹוְך ְוַהַכָלה ,ְוַהֶםֶלְך. ָכֵרת ִחטוב ֵאין ֵאלו וִבדְּ

ֹלִׁשים ִנשוֶאיהָ  יֹום ׁשְּ ֵהָראֹות ָצִריְך ֶׁשַהֶםֶלְך ֵכיָון ,ְנֵניֶהם ֶאת ִיְרֲחצו, לְּ יֹו 'ֶמֶלְך ֶׁשֶמֱאַמר, ָנֶאה לְּ ָיפְּ  בְּ

ַהַכָלה, ֵעיֶניָך' ָנהיֶּתֱחז ִריָכה וְּ ָנאֹות צְּ ִהתְּ ֵדי לְּ ַחֵבב כְּ ִהתְּ צֹא ַבֲעָלה ַעל לְּ ִלמְּ ֵעיָניו ֵחן וְּ , יֹוֶלֶדת - ְוֶהָחָיה. בְּ

  .אֹוְסִרין ַוֲחָכִמים ֱאִליֶעֶזר, ַרִבי ִדְבֵרי ַהַןְנָדל, ֶאת ִתְנעֹול

 

כֹוֶתֶבת ָהאֹוֵכלמשנה ב:  ה ֻכְ ֻסָ מֹוהָ , ַהֻגַ ֹוֶתה, ֻוְכַגְרִעיָנָתהֻ  ֻכָ ל. ַחיָֻב, ֺלְגָמיו ְמלֹא ְוַהש ֻ  ָהֳאָכִלין ֻכָ

ל. ֶתֶבתִלְככוֹ  ִמְצָטְרִפין ִקין ֻכָ ש ְ ֹוֶתה ָהאֹוֵכל. ֺלְגָמיו ִלְמלֹא ִמְצָטְרִפין ַהֻמַ  :ִמְצָטְרִפין ֵאין, ְוש 

ָנֵתנו ָבֶאֶרת ִמׁשְּ ִתָטה ָהֲאִכיָלה ִׁשעור ֶאת מְּ ַהׁשְּ יֹום וְּ  ָכל ַמֲאָכל ָהאֹוֵכל .ָכֵרת ָעָליו ֶׁשַחָטִבים, ַהִכנוִרים בְּ

לֹו, ֶׁשהוא ָתָמר - ַהַגָןה כֹוֶתֶבתכְ  הוא ֶׁשָגדְּ ִׁשעור - וְכַגְרִעיָנָתה ָכמֹוהָ , ָגדֹול כְּ ִעין ִעם ַהָּתָמר כְּ , ֶׁשבֹו ַהַגרְּ

ֶקה ַהשֹוֶתה ְוֵכן ִׁשעור ֶׁשהוא ָכל ַמׁשְּ ֶקה ֶאת ַיֲחִזיק ֶׁשִאם - ֺלְגָמיו ְמלֹא בְּ ֶאָחד ַהַםׁשְּ ָחָייו בְּ  ֵיָרֶאה, ִמלְּ

בֹו ,ַככֹוֶתֶבת ִׁשעורלְ  ִמְצָטְרִפין, ַמֲאָכִלים ִמיֵני ַכָםה ָאַכל ִאם ַאף - ָהֳאָכִלין ְוָכל. ָכֵרת בַחטָ , בֹוֵלט ַחטְּ  לְּ

ֵכן, ָכֵרת  ָנחֹות ְושֹוֶתה ִמַככֹוֶתֶבת ָנחֹות ָהאֹוֵכל ֲאָבל ֺלְגָמיו'. ִל'ְמלֹא ִמְצָטְרִפין ַהַםְשִקיןִמיֵני  ָכל וְּ

לֹא ָמיו ִמםְּ ִתָטה ָהֲאִכיָלה ֵאין, ֺלגְּ ַהׁשְּ בֹו ַיַחד ִמְצָטְרִפים וְּ ַחטְּ  .ָכֵרת לְּ

 

ָתה ָאַכלמשנה ג:  ָ ֶהְעֵלם ְוש  א ַחיָֻב ֵאינוֹ , ַאַחת ֻבְ את ֶאֻלָ ה ָאַכל. ֶאָחת ַחֻטָ י ַחיָֻב, ְמָלאָכה ְוָעש ָ ֻתֵ  ש ְ

אֹות ֵאיָנן ֳאָכִלין ָאַכל. ַחֻטָ ֶ ָתהוְ , ַלֲאִכיָלה ְראֻוִיין ש  ָ ִקין ש  ֵאיָנן ַמש ְ ֶ ִתיָֻה ְראֻוִיין ש  ָתה, ִלש ְ ָ  אוֹ  ִציר ְוש 

טֻור, ֺמְרָיס  :ֻפָ

ִפי ָבֵאר כְּ ֵעיל ֶׁשִהתְּ ִתָטה ַבֲאִכיָלה ָאסור ַהִכנוִרים יֹום ,לְּ ָנֵתנו, וִבׁשְּ ָבֶאֶרת ִמׁשְּ ֵניֶהם ֶׁשֵכיָון מְּ ָמִדים ֶׁששְּ  ִנלְּ

יֹום ְוָשָתה ָאַכלוְּ  ֶׁשָשַגג ָאָדם: ַאַחת ַכֲעֵבָרה ֵהם ֶנֱחָׁשִבים, ֶאָחד ִמָםקֹום  - ֶאָחד ְבֶהְעֵלם ַהִכנוִרים בְּ

ַפַעם ָהִאןור ִמֶםמו ֶׁשֶמֱעַלם לֹא, ַהִכנוִרים יֹום ֶׁשַהטֹום ָיַדע ֶׁשלֹא אֹו, ָאסור ֶׁשַהָדָבר ָיַדע ֶׁשלֹא, ַאַחת בְּ  וְּ

ָעה ִתָטה ָהֲאִכיָלה יןבֵ  ָטעותֹו לֹו נֹודְּ ֵני ֵכיָון, ַלשְּ ָמִדים ָהִאןוִרים ֶׁששְּ ׁשֹון ִנלְּ , ַבָנָרָׁשה ָהָאמור 'ִעמוי' ִמלְּ

ֵני ֵאלו ֶׁשֲהֵרי ,ַחָחאֹות ְשֵתי ַחָטב ְמָלאָכה, ְוָעָשה ָאַכל ֶאָחת. ַחָחאת ֶאָלא ַחָטב ֵאינֹו . ׁשֹוִנים ִאןוִרים ׁשְּ

יֹוםֶׁשָא  ִמי גֹון ַלֲאִכיָלה, ְראוִיין ֶשֵאיָנן ֳאָכִלין ַהִכנוִרים ַכל בְּ ַכדֹוֶמה ָמִרים ֲעָשִבים כְּ  ָשָתהם ן ִא כֵ וְ  ,וְּ

 .ִמָכֵרת ָנטור, ָדִגים ֶׁשל ֹמַהל אֹו ֹרֶטב - ֺמְרָיס אֹו ִציר ָשָתהם ן ִא כֵ וְ  ִלְשִתָטה, ְראוִיין ֶשֵאיָנן ַמְשִקין

 

ינֹוקֹות: משנה ד ין ֵאין, ַהֻתִ יֹום אֹוָתן ְמַעֻנִ ֻפֻוִרים ֻבְ ִכין ֲאָבל, ַהֻכִ ָנה ִלְפֵני אֹוָתם ְמַחֻנְ ָ ָנַתִים ְוִלְפֵני ש  , ש ְ

ִביל ש ְ ְהיוֻ  ֻבִ יִֻ ֶ ְצֹות ְרִגיִלין ש  ֻמִ  :ֻבַ

ָלִדים - ַהִתינֹוקֹות ַטִמים יְּ ֵיׁש] ַהִכנוִרים ְביֹום אֹוָתן ְמַעִמין ֵאין, קְּ ִרים וְּ ִגיל ֶׁשָאסור אֹומְּ ַהרְּ  אֹוָתם לְּ

צֹום ַטִמים עֹוָדםבְּ  לְּ ָכָך ֶׁשֵטׁש ֵכיָון, קְּ  אֹו ָׁשָנה - ְשָנַתִים ְוִלְפֵני ָשָנה ִלְפֵני אֹוָתם ְמַחְמִכין ֲאָבל[, ַסָכָנה בְּ

ָנַתִים ֵני ׁשְּ ִבים ֶׁשֵהם ִלפְּ ַחטְּ וֹות ִמתְּ ִמצְּ  .ַבִםְצֹות ִגיִליןְר  ֶשִטְהיו ִבְשִביל, בְּ
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ָרהמשנה ה:  ֵהִריָחה ֺעֻבָ ֶ יב ַעד אֹוָתהֻ  ַמֲאִכיִלין, ש  ש ִ ֻתָ ֶ הֻ  ש  ָ י ַעל אֹותוֹ  ַמֲאִכיִלין חֹוֶלה. ַנְפש  . ְבִקיִאין ֻפִ

ם ֵאין ְוִאם ִקיִאין ש ָ י ַעל אֹותוֹ  ַמֲאִכיִלין, ֻבְ יֹֻאַמר ַעד, ַעְצמוֹ  ֻפִ ֶ י ש   :ֻדָ

ֺעבֶ  ִאָשה - ֺעְבָרה יֹום ַמֲאָכל ֶשֵהִריָחה ֶרתמְּ ָתה ַהִכנוִרים בְּ ַאוְּ ִהתְּ לֹו וְּ אֹוכְּ ַסָכָנה, לְּ ֺעָבָרה ָלה ִהיא וְּ , ולְּ

ִאים ִני ַעל אֹותֹו ַמֲאִכיִלין ,חֹוֶלה ַנְפָשה. ֶשָתִשיב ַעד אֹוָתה ַמֲאִכיִלין ִרים ְבִקיִאין רֹופְּ  הוא ִאם ֶׁשאֹומְּ

 .ַדי ֶשטֹאַמר ַעד ַעְצמֹו,ַהחֹוֶלה  ִני ַעל אֹותֹו ַמֲאִכיִלין ְבִקיִאין, ָשם ֵאין ִאםוְ . ֶלֱאכֹול ָצִריְך

 

ֲאָחזוֹ  ִמימשנה ו:  ֶ יֵֻאֹורוֻ  ַעד, ְטֵמִאים ְדָבִרים ֲאִפֻלוֻ  אֹותוֹ  ַמֲאִכיִלין, ֺבְלמֻוס ש  ֶ כוֹ  ִמי. ֵעיָניו ש  ָ ש  ֻנְ ֶ  ֶכֶלב ש 

ֹוֶטה ֵבד ֵמֲחַצר אֹותוֹ  ַמֲאִכיִלין ֵאין, ש  לוֹ  ֻכָ ֶ י, ש  יר ָחָרש   ֶבן ַמְתָיא ְוַרֻבִ י ָאַמר ְועֹוד. ַמֻתִ  ֶבן ַמְתָיא ַרֻבִ

ש  , ָחָרש   ֵ ְגרֹונוֹ  ַהחֹוש  יִלין, ֻבִ תֹוךְ  ַסם לוֹ  ַמֻטִ יו ֻבְ ת ֻפִ ֻבָ ַ ש  ֵני, ֻבְ הֻוא ִמֻפְ ֶ ֹות ְסֵפק ש  ֹות ְסֵפק ְוָכל, ְנָפש   ְנָפש 

ת ֶאת ֻדֹוֶחה ֻבָ ַ  :ַהש ֻ

ֹאִמי ֹחִלי - ֺבְלמֹוס ֲאָחזֹושֶ  ִמי ָעבֹון ֵמֲחַמת ַהָבא ִנתְּ ַהִןיָמן, רְּ ָכָך וְּ ִאָטתֹו הוא לְּ ֹאם ֶנֱחֶלֶׁשת ֶׁשרְּ ֵיׁש, ִנתְּ  וְּ

ָפׁשֹות ַסָכַנת בֹו  שֹוֶטה, ֶכֶלב ֶשְנָשכֹו ִמי ֵעיָניו. ֶשֵטאֹורו ַעד ,ְטֵמִאים ְדָבִרים ֲאִפלו אֹותֹו ַמֲאִכיִלין, נְּ

הוא ֺסָכן וְּ ַאף, ַהשֹוֶטה ַהֶכֶלב ֶׁשל ַהָכֵבדת ֶר ֶת ֹוטִמ  - ֶשלֹו ָכֵבד ֵמֲחַצר אֹותֹו ַמֲאִכיִלין ֵאין, ָלמות מְּ  וְּ

ִאים פוָאה נֹוֲהִגים ֶׁשָהרֹופְּ פוָאה זֹו ֶׁשֵאין ֵכיָון, זֹו ִברְּ דוָקה רְּ . ִאןור ֲאִכיַלת ֵמֲחָמָתה ַמִּתיִרים ֵאין, בְּ

פוָאה ֶׁשזֹו סֹוֵבר ֶׁשהוא ֵכיָון ,ַמִתיר ָחָרש ֶבן ַמְתָיא ִביְוַר  דוָקה רְּ ָמקֹום ,בְּ  ֶלֱאכֹול מוָּתר ֶנֶפׁש ִניעוחַ  ובְּ

ֵאב ֶהָחׁש-] ַהחֹוֵשש ָחָרש, ֶבן ַמְתָיא ַרִבי ָאַמר ְועֹוד. ָטֵמא ָבָשר ִחיִלים ִבְגרֹונֹו, [כְּ  ַהֲחִניַכִים ֶׁשַםתְּ

ַאֵכל ִהתְּ ֵהָרֵקב לְּ ֵיׁש, ולְּ ַנֵשט ֲחָׁשׁש וְּ רֹונֹו ַהַםֲחָלה ֶׁשִּתתְּ ִסים ֵיׁש] ִבגְּ ִׁשָמיו' 'ַהחֹוֵׁשׁש ַהגֹורְּ  לֹו ַמִחיִלין ,[בְּ

רוָפה - ַסם ֹצֶרְך ִאם ֲאִפלו ַבַשָבת, ִניו ְבתֹוְך ּתְּ ִריִכים ָכָך לְּ ַבֵשל צְּ ַכדֹוֶמה לְּ ַלֲעשֹו וְּ ָלאכֹות תוְּ  מְּ

 .ַהַשָבת ֶאת דֹוֶחה ְנָפשֹות ְסֵפק ְוָכל ְנָפשֹות, ְסֵפק ֶשהוא ִמְנֵני, ַהּתֹוָרה ִמן ָהֲאסורֹות

 

ְפָלה ִמימשנה ז:  ֻנָ ֶ ם הֻוא ָסֵפק, ַמֻפֶֹלת ָעָליו ש  ם ֵאינוֹ  ָסֵפק ש ָ  ָסֵפק ָנְכִרי ָסֵפק, ֵמת ָסֵפק ַחי ָסֵפק, ש ָ

ָרֵאל ל ֶאת ָעָליו ִחיןְמַפקְֻ , ִיש ְ ִחין, ַחי ְמָצאֻוהוֻ . ַהֻגַ יחֻוהוֻ , ֵמת ְוִאם. ָעָליו ְמַפֻקְ  :ַיֻנִ

ַׁשָבת ַמֹנֶלת ָעָליו ֶשָמְפָלה ִמי ֵבירור ָידועַ  ֶׁשֵאין ֲאִפילו - ָשם ֵאינֹו ָסֵפק ָשם הוא ָסֵפק, בְּ  ָשם ֶׁשֵטׁש בְּ

ַאר ָידועַ  ֵאיןׁשֶ  ֲאִפילו - ֵמת ָסֵפק ַחי ָסֵפק, ָאָדם  ֶׁשֵאין ֲאִפילו - ִיְשָרֵאל ָסֵפק ָנְכִרי ָסֵפק, ַבַחִטים ֶׁשִמׁשְּ

הוִדי ֶׁשהוא ָידועַ  ֵפק ֵכיָון ,ַהָגל ֶאת ָעָליו ְמַפְקִחין, יְּ ָפׁשֹות ֶׁשןְּ  ַוֲאִפלו ַחי, ְמָצאוהו. ַהַשָבת ֶאת דֹוֶחה נְּ

ַמן עֹוד יֹותִלחְּ  יוַכל ֶׁשלֹא רֹוִאים ִאם ִׁשיִכים ֵכן ִני ַעל ַאף, ַרב זְּ  ַעד ַהַגל ֶאת ָעָליו ְמַפְעִחיןו ַממְּ

ָצאוהו ְוִאם, אֹותֹו ֶׁשםֹוִציִאים טול ָאסור ֶׁשַהֵםת ֵכיָון, ַׁשָבת מֹוָצֵאי ַעד ָכָך ַיִמיחוהו ֵמת, מְּ ִטלְּ  .בְּ

 

אתמשנה ח:  ם ַחֻטָ אי ְוָאש ָ ִרין ַוֻדַ ֻפֻוִרים ְויֹום ִמיָתה. ְמַכֻפְ ִרין ַהֻכִ וָֻבה ִעם ְמַכֻפְ ש  וָֻבה. ַהֻתְ ש  ֶרת ַהֻתְ  ְמַכֻפֶ

ה ַעל ַקֻלֹות ֲעֵברֹות ַעל ֵ ה לֹא ְוַעל ֲעש  ֶ יָֹֻבא ַעד תֹוָלה ִהיא ַהֲחמֻורֹות ְוַעל. ַתֲעש  ֶ ֻפֻוִרים יֹום ש  ר ַהֻכִ  :ִויַכֻפֵ

ָנֵתנו ָבֶאֶרת ִמׁשְּ נֹות :ַהשֹוִנים ַהַכָנָרה ִדיֵני ֶאת מְּ בְּ  ֲעֵביָרה ַעל ַהָבא ָאָׁשם - ַוַדאי ְוָאָשם ,ַחָחאת ָקרְּ

רוָרה ַמֵעט] ָהָאָדם ֶׁשָעָשה בְּ ׁשוָבה ָעָשה ִאם, ָהָאָדם ַעל ְמַכְנִרין[, ַהָןֵפק ַעל ַהָבא, ָּתלוי' ָאֵׁשם'מֵ  לְּ , ּתְּ

ֵכן ַבָדה ַהְתשוָבה ַהְתשוָבה. םעִ  ְמַכְנִרין ַהִכנוִרים ְויֹום ִמיָתה וְּ נו ,ַקלֹות ֲעֵברֹות ַעל ְמַכֶנֶרת לְּ ַהיְּ  ַעל וְּ

ׁשוָבה-] ִהיא ַהֲחמורֹות ָהֲעֵברֹות ְוַעל ַתֲעֶשה. לֹא ְוַעל ֲעֵשה  .ִויַכֵנר ַהִכנוִרים יֹום ֶשָטבֹוא ַעד ,תֹוָלה[ ַהּתְּ
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ֻוב ֶאֱחָטא, ָהאֹוֵמרמשנה ט:  ֻוב ֱחָטאאֶ , ְוָאש  יִקין ֵאין, ְוָאש  ָידוֹ  ַמְסֻפִ ֹות ֻבְ ֻוָבה ַלֲעש  ש   ְויֹום ֶאֱחָטא. ֻתְ

ֻפֻוִרים ר ַהֻכִ ֻפֻוִרים יֹום ֵאין, ְמַכֻפֵ ר ַהֻכִ ין ֲעֵברֹות. ְמַכֻפֵ ֻבֵ ֶ קֹום ָאָדם ש  ֻפֻוִרים יֹום, ַלֻמָ ר ַהֻכִ  ֲעֵברֹות. ְמַכֻפֵ

ין ֻבֵ ֶ ֻפוֻ  יֹום ֵאין, ַלֲחֵברוֹ  ָאָדם ש  ר ִריםַהֻכִ ה ַעד, ְמַכֻפֵ ַרֻצֶ יְֻ ֶ ַרש   זוֹ  ֶאת. ֲחֵברוֹ  ֶאת ש  י ֻדָ ן ֶאְלָעָזר ַרֻבִ , ֲעַזְרָיה ֻבֶ

ְטָהרוֻ  ה' ִלְפֵני ַחֻטֹאֵתיֶכם ִמֻכֹל ין ֲעֵברֹות, ֻתִ ֻבֵ ֶ קֹום ָאָדם ש  ֻפֻוִרים יֹום, ַלֻמָ ר ַהֻכִ ין ֲעֵברֹות. ְמַכֻפֵ ֻבֵ ֶ  ָאָדם ש 

ֻפוֻ  יֹום ֵאין, ַלֲחֵברוֹ  ר ִריםַהֻכִ ה ַעד, ְמַכֻפֵ ַרֻצֶ יְֻ ֶ י ָאַמר. ֲחֵברוֹ  ֶאת ש  ֵריֶכם, ֲעִקיָבא ַרֻבִ ָרֵאל ַאש ְ  ִמי ִלְפֵני, ִיש ְ

ם ֲהִרין ַאֻתֶ ַמִים ֲאִביֶכם, ֶאְתֶכם ְמַטֵהר ֻוִמי, ִמֻטַ ָ ש ֻ ֻבַ ֶ ֱאַמר, ש  ֻנֶ ֶ י ש  ם ְטהֹוִרים ַמִים ֲעֵליֶכם ְוָזַרְקֻתִ . ֻוְטַהְרֻתֶ

ָרֵאליִ  ִמְקֵוה ְואֹוֵמר ְקֶוה ַמה, ה' ש ְ ֵמִאים ֶאת ְמַטֵהר ֻמִ דֹוש   ַאף, ַהֻטְ רֻוךְ  ַהֻקָ ָרֵאל ֶאת ְמַטֵהר הוֻא ֻבָ  :ִיש ְ

ׁשוָבה ְוָאשוב ֶאֱחָטא ָהאֹוֵמר, ָאָדם  ָהאֹוֵמר ְתשוָבה. ַלֲעשֹות ְבָידֹו ַמְסִניִקין ֵאין ְוָאשוב, ֶאֱחָטא, ִבתְּ

 ַלָםקֹום, ָאָדם ֶשֵבין ֲעֵברֹות לעַ . ַעוֹונֹוָתיו ַעל ְמַכֵנר ַהִכנוִרים יֹום ֵאין ְמַכֵנר, םַהִכנוִרי ְויֹום ֶאֱחָטא

 ֲחֵברֹו. ֶאת ֶשְטַרֶסה ַעד ְמַכֵנר ַהִכנוִרים יֹום ֵאין ַלֲחֵברֹו, ָאָדם ֶשֵבין ֲעֵברֹותל עַ  ְמַכֵנר. ַהִכנוִרים יֹום

ֵבין ַלֲחֵברֹו ָאָדם ֶׁשֵבין ֲעֵברֹות ֵבין, ֶזה ִחלוק - זֹו ֶאת  ֶבן ֶאְלָעָזר ַרִבי ָדַרש, ַלָםקֹום ָאָדם ֶׁשֵבין ֲעֵברֹות לְּ

ׁשֹון ִתְטָהרו', ה' ִלְפֵני ַחחֹאֵתיֶכם 'ִמֹכל ַבָנסוק ֶנֱאַמר ֲעַזְרָיה, ֵני וִמלְּ ֹמד ֵיׁש ה'' 'ִלפְּ  ֲעֵברֹותֶׁשַרק  ִללְּ

 ְמַכֵנר, ַהִכנוִרים יֹום ֵאין ַלֲחֵברֹו, ָאָדם ֶשֵבין ֲעֵברֹות ֲאָבל ְמַכֵנר. ַהִכנוִרים יֹום ַלָםקֹום, ָאָדם ֶשֵבין

 וִמי, ֵמֲחָטֵאיֶכם ִמַחֲהִרין ַאֶתם ִמי ִלְפֵני ִיְשָרֵאל, ַאְשֵריֶכם ֲעִקיָבא, ַרִבי ָאַמר ֲחֵברֹו. ֶאת ֶשְטַרֶסה ַעד

 ִמְקֵוה' ְואֹוֵמר, .'וְטַהְרֶתם ְטהֹוִרים ַמִים ֲעֵליֶכם ְוָזַרְקִתי' ֶשֶמֱאַמר ֶשַבָשַמִים, ֲאִביֶכם ֶכם,ֶאְת  ְמַטֵהר

 .ִיְשָרֵאל ֶאת ְמַטֵהר הוא ָברוְך ַהָעדֹוש ַאף ַהְחֵמִאים, ֶאת ְמַטֵהר ִםְקֶוהם ׁשֶ ׁשֵ כְּ  - ַמה ,ה'' ִיְשָרֵאל
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