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מסכת

יומא

פרק א

ישין כֻ ֹהֵ ן ֻגָדוֹ ל ִמ ֻ ֵביתוֹ ְל ִל ְש ַֻכת ֻ ַפ ְלהֶ ְד ִרין,
פרק א ,משנה אִ :ש ְב ַעת י ִָמים ק ֶֹדם יוֹ ם הַ ִ ֻכ ֻפו ִֻרים ַמ ְפ ִר ִ
ו ַֻמ ְת ִקינִ ין לוֹ כֹהֵ ן אַ חֵ ר ֻ ַת ְח ֻ ָתיוֶ ,ש ֻ ָמא ֶיא ֱַרע ֻבוֹ ְפסוֻלַ .ר ִ ֻבי יְהו ָֻדה אוֹ ֵמר ,אַ ף ִא ֻ ָשה אַ חֶ ֶרת ַמ ְת ִקינִ ין לוֹ ,
ֶש ֻ ָמא ָתמוֻת ִא ְש ֻתוֹ ֶ ,ש ֻנֶאֱ ַמר וְ ִכ ֻ ֶפר ַֻבעֲ דוֹ ו ְֻב ַעד ֻ ֵביתוֹ ֵ ֻ .ביתוֹ  ,זוֹ ִא ְש ֻתוֹ ָ .א ְמר ֻו לוֹ ִ ,אם ֻ ֵכן אֵ ין לַ דָֻ בָ ר סוֹ ף:

ֲבֹודת יֹום
עֹוסק בַ הֲ כָ נַת ַהכ ֵֹהן ַהגָדֹול ַלע ַ
נורים ,וְּ ַהנ ֶֶרק הָ ִראׁשֹון ֵ
מַ ןֶ כֶת 'יֹומָ א' עֹוסֶ ֶקת ְּב ִהלְּכֹות יֹום ַהכִ ִ
ומנ ֶַתח אֹהֶ ל מֹועֵ ד ל ֹא ֵת ְּצאו ִׁש ְּבעַ ת י ִָמים עַ ד יֹום ְּמל ֹאת
ּתֹורה ְּלגַבֵ י חֲ נֺ ַכת הַ ִם ְּׁש ָכן ' ִ
נורים .נֶאֱ מַ ר בַ ָ
הַ כִ ִ
יְּמֵ י ִמל ֵֺאיכֶם ,כִ י ִׁשבְּ עַ ת י ִָמים יְּמַ לֵא ֶאת י ְֶּדכֶם ,כַאֲ ׁשֶ ר עָ שָ ה בַ טֹום ַהזֶה ִצוָה ה' ַל ֲעשֹת ְּל ַכנֵר עֲלֵיכֶ ם',
נורים ,דָ ְּרׁשו חֲ כ ִָמים ֶׁש ַה ָלׁשֹון ' ְּל ַכנֵר עֲלֵ יכֶ ם' ֶׁשבַ נָסוק
וְּ הַ גַם ׁשֶ ָנסוק זֶה ֵאינֹו עֹוסֵ ק בְּ עִ ְּניָן יֹום הַ כִ ִ
'ומנ ֶַתח א ֶֹהל מֹועֵ ד ל ֹא ֵת ְּצאו ִׁש ְּבעַ ת
נורים נֶאֱ ַמר ִ
נוריםְּ ,ללַ ְּםדֵ נו ׁשֶ ַאף ְּלגַבֵ י יֹום הַ כִ ִ
ְּמ ַרםֶ זֶת עַ ל יֹום הַ כִ ִ
וב ִדין זֶ ה
נוריםְּ ,
י ִָמים' ,כְּ לֹומַ ר ׁשֶ ל ֹא יֵצֵ א הַ כֹהֵ ן הַ גָדֹול מֵ אֹהֶ ל מֹועֵ ד בְּ ִׁש ְּבעַ ת ַהט ִָמים ֶׁש ִלפְּ נֵי יֹום ַהכִ ִ
לְלִשכַת
ְ
ישין ֶאת ַהכ ֵֹהן ַהגָדֹול ִמבֵ יתֹו
נורים הָ יו מַ פְ ִר ִ
עֹוסֶ ֶקת ִמ ְּׁשנ ֵָתנוִ :שבְ עַ ת י ִָמים קֹדֶ ם יֹום הַ כִ ִ
ידי ַה ֶםלְֶך ,וְּ ַה ַחעַ ם ֶׁשכִ מו כָ ָך
ַנלְהֶ ְד ִרין  -ל ְִּׁשכָה ְּמיֺחֶ דֶ ת ְּלכָ ָך ׁשֶ הָ י ְָּתה בְּ בֵ ית ַה ִם ְּקדָ ׁש ,ו'פַ לְּהֶ ְּד ִרין' ֵהם נְּ ִק ֵ
ֶאת ל ְִּׁשכַת הַ כֹהֲ נִ ים הַ גְּ דֹולִ ים ,לְּפִ י ׁשֶ ִם ְּׁשנ ֵָתנו נ ְִּׁשנ ְָּתה בִ זְּ מַ ן בֵ ית ַה ִם ְּק ָדׁש ַה ֵשנִ י ,ובַ זְּ ַמן ֶׁשל ְַּא ַחר כְּ הֺ מָתֹו
ׁשֶ ל ִׁש ְּמעֹון הַ סַ ִדיק הָ יו הַ כֹהֲ נִ ים הַ גְּ דֹולִ ים קֹונִים ֶאת ַּתפְּ ִקיד ַהכְּ הֺ מָה ַהגְּ דֹולָ ה ְּבכ ֶֶסף ֵמ ַה ִשלְּטֹון ,ולְּפִ י
אֹותה ָׁשנָה לְּ ַא ַחר ֶׁשמִכְּ נַס ְּלק ֶֹדׁש ַה ֳע ָד ִׁשים ,וְּ כֵיוָ ן ֶׁש ָהיו
ׁשֶ הָ יו ְּר ָׁשעִ ים  -הָ יָה כָל ֶא ָחד מֵ הֶ ם מֵ ת בְּ ָ
ומ ְת ִקינִין לֹו כ ֵֹהן ַא ֵחר ַת ְח ָתיו -
דֹומים לִפְּ ִקידֵ י הַ םֶ לְֶךׁ ,שֶ ִם ְּתחַ לְּ פִ ים כָל ָׁשנָהַ .
ִמ ְּתחַ ְּלפִ ים ָכל ׁשָ נָה ָהיו ִ
'ס ָגן' ַלכֹהֵ ן ַהגָדֹול ,שֶ םָ א יֶאֱ ַרע בֹו  -בַ כ ֵֹהן ַהגָדֹול פְ סול ,כְּ גֹון ֶׁשטִ ָח ֵמא וְּ ל ֹא יוכַ ל
נֹוסף כִ ְּ
ְּממַ מִים כֹהֵ ן ָ
אֹומרַ ,אף
ֵ
הודה
'סגָן' ֶׁש ִםמו לֹוַ .ר ִבי ְי ָ
נורים ,וְּ ָאז ַי ֲעבֹד ַּת ְּח ָּתיו אֹותֹו ְּ
ַל ֲעבֹד בְּ בֵ ית הַ ִם ְּקדָ ׁש בְּ יֹום הַ כִ ִ
נֹוספֶת עַ ל ִא ְּׁשּתֹוַ ,הםוכָ נָה לְּ ִהמ ֵָשא לֹו ִמטָד,
ִאשָ ה ַאחֶ ֶרת מַ ְת ִקינִ ין לֹו  -הָ יו ְּמכִ ינִים ַלכֹהֵ ן ַהגָדֹול ִאשָ ה ֶ
נוריםֶ ,שמֶאֱ ַמר 'וְ כִ נֶר בַ עֲדֹו
מֵ חֲ ׁשָ ׁש שֶ םָ א ָתמות ִא ְשתֹו ,וְּ ָאז ל ֹא יוכַ ל לַ ֲעבֹד בְּ בֵ ית הַ ִם ְּק ָדׁש ְּביֹום ַהכִ ִ
ּתֹורה ֶׁשהוא צָ ִריְך לְּ ַכנֵר עַ ל ִא ְּׁשּתֹו,
מורה כָ אן זֹו ִא ְשתֹו ,וְּ ֵכי ָון ׁשֶ ָא ְּמ ָרה ַה ָ
ובְ עַ ד בֵ יתֹו' ,ולְּׁשֹון 'בֵ יתֹו' הָ אֲ ָ
יתהֵ ,אין
חֹוׁשׁש ל ְִּמ ָ
ֵ
ְּהודהִ ,אם ֵכןֶׁ ,ש ַא ָּתה
יֵׁש צ ֶֹרְך ְּלוַדֵ א ׁשֶ ָאכֵן ִּת ְּהיֶה לֹו ִאשָ הָ .א ְמרו לֹו חֲ כ ִָמים ל ְַּר ִבי י ָ
דֹומה ֶׁש ֵהם ְּדבָ ִרים ְּמצויִים ,יֵׁש
לַדָ בָ ר סֹוף ,כִ י י ִָּתכֵן ׁשֶ גַם ָה ִאשָ ה הַ חֲ דָ ׁשָ ה ָּתמות .וְּ ַרק לְּ טֺ ְּמ ָאה וְּ ַכ ֶ
חֹוׁש ִׁשים.
יתה נִ ְּתא ִֹמית ֵאין ְּ
לַחֲ ׁשֹׁש ,וְּ ָלכֵ ן מַ ְּת ִקינִים לֹו ְּסגָן ,אֲ בָ ל ל ְִּמ ָ
משנה בָֻ :כל ִש ְב ַעת הַ י ֻ ִָמים הוֻא זוֹ ֵרק אֶ ת הַ דָֻ ם ו ַֻמ ְק ִטיר אֶ ת הַ ְ ֻקט ֶֹרת ו ֵֻמ ִטיב אֶ ת הַ ֻנֵרוֹ ת ו ַֻמ ְק ִריב אֶ ת
הָ רֹאש וְ אֶ ת הָ ֶרגֶל .ו ְֻש ָאר ָֻכל הַ ָי ֻ ִמיםִ ,אם ָרצָ ה ְלהַ ְק ִריבַ ,מ ְק ִריבֶ ,שכֻ ֹהֵ ן ֻגָדוֹ ל ַמ ְק ִריב חֵ לֶ ק ָֻברֹאש
וְ נוֹ טֵ ל חֵ לֶ ק ָֻברֹאש:

נוריםׁ ,שֶ בָ הֶ ם מֺ פְּ ָרׁש ַהכ ֵֹהן ַהגָדֹול ִמבֵ יתֹו וְּ נ ְִּמצָ א ְּבבֵ ית
אֹותם ִשבְ עַ ת הַ ט ִָמים ֶׁשעֹדֶ ם יֹום הַ כִ ִ
ָ
כָל
ומ ְק ִטיר ֶאת ַה ְעט ֶֹרת עַ ל
זֹורק ֶאת הַ ָדם ׁשֶ ל ָק ְּרבְּ נֹות ַה ָּת ִמיד ,בַ ב ֶֹקר ובֵ ין ָהעַ ְּרבַ יִםַ ,
הַ ִם ְּקדָ ׁש ,הוא ֵ
נֹורה ל ְַּה ְּדל ָָקה עַ ל ְּי ֵדי הֹוצָ ַאת
ִמזְּ בַ ח הַ זָהָ ב בַ ב ֶֹקר ובָ עֶ ֶרב ,ומֵ ִטיב ֶאת ַהמֵרֹות ְּ -מ ַת ֵען ֶאת הַ מֵרֹות ֶׁשבַ ְּם ָ
הָ ֵאפֶר ׁשֶ ל הַ מֵרֹות ׁשֶ ָכבו ,ומַ ְק ִריב ֶאת ָהר ֹאש וְ ֶאת הָ ֶרגֶל ׁשֶ ל ָק ְּר ְּבנֹות ַה ָּת ִמיד ,וְּ ֵכן ֶאת ְּׁש ָאר ָה ֵאבָ ִרים
ׁשֶ לֹו [וְּ נ ְָּקטָ ה הַ ִם ְּׁשנָה 'ר ֹאׁש וְּ ֶר ֶגל' ְּלפִ י ׁשֶ הֵ ם הָ ֵאיבָ ִרים הָ ִראׁשֹונִים ֶׁש ְּע ֵר ִבים] .וְ ִאלו ִב ְש ָאר כָל ַהט ִָמים
ׁשֶ ל הַ שָ ָנהֵ ,אינֹו ַחטָב לְּהַ ְּק ִריב ָק ְּרבָ נֹות ְּמסֺ ט ִָמיםֶ ,אלָא שֶ ׁ ִאם ָרצָ ה ל ְַה ְק ִריבַ ,מ ְק ִריב ,לְּפִ י ֶשכ ֵֹהן גָדֹול
נֹוטל ֵחלֶ ק בָ ר ֹאש ִ -ראׁשֹון
מַ ְק ִריב חֵ לֶק בָ ר ֹאש ִ -ראׁשֹון הוא ִל ְּבחֹר ֵאיזֶ ה ָק ְּרבָ ן הוא רֹוצֶ ה ל ְַּה ְּק ִריב ,וְ ֵ
לָקים
הוא ִלחֹול ֵאיזֶה חֵ לֶ ק ֶׁשט ְִּרצֶ ה מֵ הַ ָע ְּרבָ נֹות ַהמֶאֱ ָכלִ ים ְּלכֹהֲ נִים [ ְּבׁשֹונֶה ִמ ְּש ָאר ַהכֹהֲ נִ יםַ ,ה ְּמחֺ ִ
ל ְִּמ ְּׁשמָ רֹות ובָ ֵּתי ָאב ,וְּ כָל כֹהֵ ן עֹובֵ ד ַרק בַ זְּ ַמן הַ ְּמיֺחָ ד לֹו].
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מסכת

פרק א

יומא

ישי כֹהֵ ן ֻגָדוֹ לְ ,ק ָרא
משנה גָ :מ ְסר ֻו לוֹ ז ְֵקנִ ים ִמז ֻ ְִקנֵי בֵ ית דִֻ ין ,וְ קוֹ ִרין ְלפָ נָיו ְ ֻב ֵס ֶדר הַ י ֻוֹ ם ,וְ אוֹ ְמ ִרים לוֹ ִ ,א ִ
אַ ֻ ָתה ְ ֻב ִפ ָ
יךֶ ,ש ֻ ָמא ָשכַ ְח ֻ ָת אוֹ ֶש ֻ ָמא לֹא לָ ָמ ְד ֻ ָתֶ .ע ֶרב יוֹ ם הַ ִ ֻכ ֻפו ִֻרים ַשח ֲִריתַ ,מעֲ ִמ ִידין אוֹ תוֹ ְ ֻב ַש ַער
ילים ו ְֻכבָ ִשיםֻ ְ ,כ ֵדי ֶשי ְֻהֵ א ַמ ִ ֻכיר וְ ָרגִ יל ָֻבעֲ בוֹ ָדה:
ִמזְ ָרח ,ו ַֻמעֲ ִב ִירין ְלפָ נָיו ֻ ָפ ִרים וְ אֵ ִ

קֹורין ְל ָפנָיו ְב ֵס ֶדר ַהטֹום ְּ -בפ ָָר ַׁשת יֹום
אֹותם ִׁש ְּבעָ ה י ִָמים מָ ְסרו לֹו זְ ֵקנִים ִמזִ ְקנֵי בֵ ית ִדין ,וְ ָהיו ִ
ָ
כָל
סוקים
ישי [-אֲ דֹונִי] כ ֵֹהן גָדֹולְ ,ק ָרא ַא ָתה ֶאת ַהנְּ ִ
אֹומ ִרים לֹו הַ זְּ ֵקנִיםִ ,א ִ
נורים ׁשֶ בְּ חֺ םַ ׁש וַ ט ְִּק ָרא ,וְ ְ
הַ כִ ִ
בְ פִ יָך ,שֶ םָ א שָ כַ ְח ָת ֶאת מַ ה שֶ לָמַ ְּד ָּת ,אֹו שֶ ָםא מֵ עֹולָם ל ֹא ל ַָמ ְד ָת ,וכְּ פִ י ֶׁש ִה ְּתבָ ֵאר לְּ עֵ יל ִמ ְּׁשנָיֹות ֵאלו
קותם ,כ ָָראויֶ ,אלָ א ָהיו ִמ ְּת ַממִים
ימי בַ ִית ׁשֵ נִיׁ ,שֶ ל ֹא הָ יו הַ כֹהֲ נִ ים ַהגְּ דֹולִ ים נִבְּ חָ ִרים לְּפִ י ִצ ְּד ָ
נ ְִּׁשנו בִ ֵ
נֹותנִים לַ ִשלְּטֹון ,וְּ הָ יו בֵ ינֵיהֶ ם אֲ נ ִָׁשים ֶׁשל ֹא ל ְָּמדו ֵמעֹולָם .אֲ בָ ל ְּבבֵ ית ַה ִם ְּק ָדׁש
מֵ חֲ מַ ת מָ מֹון ׁשֶ ָהיו ְּ
ובע ֶֹׁשר .עֶ ֶרב
הָ ִראׁשֹון ָהיו ְּממַ מִים כְּ כֹהֵ ן גָדֹול ֶאת הַ כֹהֵ ן ׁשֶ ָהיָה גָדֹול ִמ ָכל ַהכֹהֲ נִים ְּב ָחכְּ ָמהְּ ,בנֹויְּ ,בכ ַֹח ְּ
ידין אֹותֹו ֶ -את ַהכ ֵֹהן ַהגָדֹול ְב ַשעַ ר ַה ִםזְ ָרח ֶׁש ְּבבֵ ית
נורים שַ חֲ ִרית [-בַ ב ֶֹקר] ,הָ יו מַ ע ֲִמ ִ
יֹום הַ כִ ִ
טְהא
נורים ,כְ ֵדי ֶש ֵ
יבים ְּביֹום ַהכִ ִ
הַ ִם ְּקדָ ׁש ,ומַ עֲבִ ִירין ְל ָפנָיו ָנ ִרים וְ ֵאילִים וכְ בָ ִשיםׁ ,שֶ םֵ הֶ ם הָ יו ַמ ְּק ִר ִ
מַ כִ יר וְ ָרגִ יל בָ עֲבֹודָ ה.
ֲשכָ ה ,לֹא
משנה דָֻ :כל ִש ְב ַעת הַ י ֻ ִָמים ל ֹא הָ י ֻו מוֹ נְ ִעין ִמ ֻ ֶמ ֻנ ֻו ַמאֲכָ ל ו ִֻמ ְש ֻ ֶתהֶ ,ע ֶרב יוֹ ם הַ ִ ֻכ ֻפו ִֻרים ִעם ח ֵ
יחים אוֹ תוֹ לֶ אֱ כֹל הַ ְר ֻ ֵבהִ ,מ ֻ ְפנֵי ֶשהַ ֻ ַמאֲכָ ל ֵמ ִביא אֶ ת הַ ֻ ֵשנָה:
הָ י ֻו ַמ ִ ֻנ ִ

נורים עִ ם חֲ ֵשכָ ה ,ל ֹא
ומ ְש ֶתה ,אֲ בָ ל עֶ ֶרב יֹום ַהכִ ִ
אֹותם ִשבְ עַ ת הַ ט ִָמים ל ֹא הָ יו מֹונְעִ ין ִמםֶ מו מַ אֲ כָל ִ
כָל ָ
ִידי טֺ ְּמ ָאה.
ִיחים אֹותֹו לֶאֱ כֹל הַ ְרבֵ הִ ,מנְ נֵי שֶ הַ םַ אֲ ָכל מֵ בִ יא ֶאת הַ ֵשנָה ,וְּ ָח ְּׁשׁשו ֶׁשטָבֹוא ל ֵ
הָ יו מַ מ ִ
משנה הְ :מ ָסרוֻה ֻו זִ ְקנֵי בֵ ית דִֻ ין ְלזִ ְקנֵי ְכהֺ ֻנָה ,וְ הֶ עֱ לוֻה ֻו לַ עֲ ִליַֻת ֻ ֵבית אַ ְב ִטינָס ,וְ ִה ְש ִ ֻביעוֻה ֻו וְ נִ ְפ ְטרוֻ
יעין
ישי כֹהֵ ן ֻגָדוֹ לָ ,אנ ֻו ְשלוֻחֵ י בֵ ית דִֻ ין ,וְ אַ ֻ ָתה ְשלוֻחֵ נ ֻו ו ְֻש ִליחַ ֻ ֵבית דִֻ יןַ ,מ ְש ִ ֻב ִ
וְ הָ ְלכ ֻו לָ הֶ ם .וְ ָא ְמרוֻ לוֹ ִ ,א ִ
ָאנ ֻו ָעלֶ ָ
יך ְ ֻב ִמי ֶש ֻ ִש ֻ ֵכן ְשמוֹ בַ ַֻביִת הַ זֶֻהֶ ,ש ֻלֹא ְת ַש ֻנֶה ָדבָ ר ִמ ָֻכל ַמה ֻ ֶש ָא ַמ ְרנ ֻו לָ ְך .הוֻא פוֹ ֵרש וֻבוֹ כֶ ה ,וְ הֵ ן
ֻפוֹ ְר ִשין וֻבוֹ ִכין:

נוריםְ ,מ ָסרוהו
נורים ,ל ְַּאחַ ר ֶׁש ָע ְּראו זִ ְּקנֵי בֵ ית ִדין ִלפְּ נֵי הַ כ ֵֹהן ַהגָדֹול ֶאת נ ָָר ַׁשת יֹום ַהכִ ִ
בְּ עֶ ֶרב יֹום הַ כִ ִ
ֲבֹודה ָק ָׁשה ִהיא ,וְ ֶהעֱלוהו
זִ ְקנֵי בֵ ית ִדין לְזִ ְקנֵי כְ הֺ מָה כְּ דֵ י ֶׁשטְּ ל ְַּםדוהו ֶאת ְּמלֶ אכֶת חֲ פִ ינַת ַה ְּעט ֶֹרתֶׁ ,שע ָ
ַל ֲע ִלטַת בֵ ית ַאבְ ִטינָס ׁשֶ הָ יו ְּממֺ מִים עַ ל ע ֲִשטַת הַ ְּעט ֶֹרת ,וְ ִה ְשבִ יעוהו זִ ְּקנֵי בֵ ית ִדין ֶׁשט ְַּק ִטיר ֶאת ַה ְּעט ֶֹרת
ירמָה
נורים בְּ תֹוְך קֹדֶ ׁש ַה ֳעדָ ִׁשים ,כְּ מֹו ׁשֶ מֶאֱ מַ ר 'וְּ נ ַָתן ֶאת ַה ְּעט ֶֹרת עַ ל ָה ֵאׁש לִ פְּ נֵי ה'' ,וְּ ל ֹא י ְַּק ִט ֶ
בְּ יֹום הַ כִ ִ
דֹוקים ,וְ ִנפְ ְטרו  -נִ פְּ ְּרדו ִמםֶ מו זִ ְּקנֵי בֵ ית ִדין ,וְ ָהלְכו ל ֶָהם .וְ ָכך ָא ְמרו לֹו זִ ְּקנֵי בֵ ית ִדין
ִמבַ חוץ כְּ דַ עַ ת הַ סְּ ִ
יח בֵ ית ִדין,
ושלִ ַ
לוחנו ְ
ישי [-אֲ דֹונִי] כֹהֵ ן ָגדֹולָ ,אנו ְשלוחֵ י בֵ ית ִדין ,וְ ַא ָתה ְש ֵ
כְּ ׁשֶ ִה ְּׁשבִ יעו אֹותֹוִ ,א ִ
כְּ לֹומַ ר ,הֲ ֵרי ַא ָּתה נ ְִּׁשבָ ע עַ ל ַדעְּ ֵּתנו וְּ עַ ל דַ עַ ת בֵ ית ִדין ,מַ ְש ִביעִ ין ָאנו עָ לֶ יָך ְב ִמי ֶש ִש ֵכן ְשמֹו בַ בַ יִת ַהזֶה,
שֶ ל ֹא ְתשַ מֶה דָ בָ ר ִמ ָכל מַ ה שֶ ָאמַ ְרנו לְָךֶ ,א ָלא ַּת ְּק ִטיר ֶאת ַה ְּעט ֶֹרת ְּבתֹוְך ק ֶֹדׁש ַה ֳע ָד ִׁשים .וְּ הֺ ְּצ ְּרכו
לְּהַ ְּׁשבִ יעֹו עַ ל כָ ָך כֵיוָ ן ׁשֶ בִ זְּ מַ ן הַ ְּקטָ ַרת הַ ְּעט ֶֹרת ל ֹא הָ יָה ׁשום ָא ָדם ַר ַשאי לִ ְּהיֹות בָ ֲע ָז ָרה ,וְּ ִאי ֶאפְּ ָׁשר
פֹורש ובֹוכֶה עַ ל ֶׁשחֲ ָׁשדוהו
אֹותה ׁשָ עָ ה הוא  -הַ כ ֵֹהן ַהגָדֹול ָהיָה ֵ
עֹושה הַ ֹכהֵ ן ַהגָדֹול .בְּ ָ
ֶ
ל ְִּראֹות ָמה
חֹוׁשד
'ה ֵ
נֹור ִשין ובֹוכִ ין עַ ל כָָך ֶׁש ָח ְּׁשדו בֹו ,וַהֲ ֵרי ַ
דֹוקים ,וְ הֵ ן  -זִ ְּקנֵי בֵ ית ִדין הָ יו ְ
ׁשֶ טִ נ ְַּהג כְּ דַ עַ ת הַ סְּ ִ
בִ כְּ ׁשֵ ִרים לֹו ֶקה בְּ גופֹו' .וְּ ַאף ׁשֶ הָ יו מֺ כְּ ָר ִחים לְּ הַ ְּׁשבִ יעֹוָ ,היו בֹוכִ ים כְּ ֵדי ְּלכ ְַּבדֹוֶׁ ,שט ֵָר ֶאה כְּ ִאלו ֵהם
טוחים ֶׁשחָ ְּׁשדו בֹו בְּ ִחמָם.
בְּ ִ
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ידי חֲכָ ִמים דֻ וֹ ְר ִשין ְלפָ נָיו .וְ ִאם ָרגִ יל ִל ְקרוֹ ת ,קוֹ ֵרא.
משנה וִ :אם הָ יָה חָ כָ ם ,דֻ וֹ ֵרש .וְ ִאם לָ אוַ ֻ ,ת ְל ִמ ֵ
וְ ִאם לָ או ,קוֹ ִרין ְלפָ נָיו .וֻבַ ֻ ֶמה קוֹ ִרין ְלפָ נָיוֻ ְ ,ב ִאי ֻוֹ ב ו ְֻב ֶעזְ ָרא ו ְֻב ִד ְב ֵרי הַ י ֻ ִָמים .זְ כַ ְריָה ֻ ֶבן ְקבו ָֻטל אוֹ ֵמר,
יתי ְלפָ נָיו ְ ֻב ָדנִ יֵֻאל:
ֻ ְפ ָע ִמים הַ ְר ֻ ֵבה ָק ִר ִ

ִידי טֺ ְּמ ָאה ,וְּ ִאם ָהיָה ַהכ ֵֹהן גָדֹול עַ ְּצמֹו
נורים ל ֹא ָהיָה ַהכֹהֵ ן הַ גָדֹול יָׁשֵ ן ,כְּ ֵדי ׁשֶ ל ֹא יָבֹוא ל ֵ
בְּ לֵיל יֹום הַ כִ ִ
ידי
לְמ ֵ
ּתֹורה .וְ ִאם לָאוׁ ,שֶ ל ֹא הָ יָה ָראוי ל ְִּדרֹוׁשַ ,אְך ָהיָה ֵמ ִבין ְּדבַ ר הֲ ָלכָהַ ,ת ִ
דֹורש בְּ ִדבְּ ֵרי ָ
חָ ָכם ,הָ יָה ֵ
קֹורא ְּבעַ ְּצמֹו .וְ ִאם לָאוָ ,היו
קֹוראִ ,אם ָרגִ יל ל ְִקרֹותֵ ,
דֹור ִשין ְל ָפ ָניו .ולְּ ַאחַ ר הַ ְּד ָר ָׁשה ָהיָה ֵ
חֲ כ ִָמים ָהיו ְ
םֹוׁשכִ ים ֶאת ַהלֵב.
קֹורין ְלפָ נָיו ,בְ ִאטֹוב ובְ עֶ זְ ָרא ובְ ִדבְ ֵרי הַ ט ִָמיםֶׁ ,ש ֵהם ְּדבָ ִרים ַה ְּ
קֹורין ְל ָפנָיו .ובַ םֶ ה ִ
ִ
יתי ְל ָפנָיו בְ דָ ִנטֵאל.
זְ כ ְַריָה בֶ ן ְקבוטָ ל אֹומֵ ר ,נְ עָ ִמים הַ ְרבֵ ה ָק ִר ִ
ישי כֹהֵ ן ֻגָדוֹ ל ,עֲ מֹד
משנה זֻ ִ :ב ֵֻקש ְל ִה ְתנ ְַמנֵםִ ֻ ,פ ְרחֵ י ְכהֺ ֻנָה ַמ ִ ֻכין ְלפָ נָיו ְ ֻבאֶ ְצ ַֻבע ְצ ֵר ָדה ,וְ אוֹ ְמ ִרים לוֹ ִ ,א ִ
יטה:
יע זְ ַמן הַ ֻ ְש ִח ָ
יקין אוֹ תוֹ ַעד ֶש ַי ֻ ִ ֻג ַ
וְ הָ פֵ ג אַ חַ ת ַעל הָ ִר ְצ ֻ ָפה .ו ַֻמעֲ ִס ִ

נוריםִ ,אם בִ ֵעש הַ כֹהֵ ן הַ גָדֹול ל ְִה ְתנ ְַמנֵם ,נִ ְרחֵ י כְ הֺ מָה  -כֹהֲ נִ ים ְּצעִ ִיריםֶׁ ,ש ִה ְּת ִחיל זְּ ָקנָם
בְּ לֵיל יֹום הַ כִ ִ
ׁשֹומ ִטים
גודל וְּ ְּ
ידים ֶאת ָה ֶא ְּצבַ ע ָה ֶא ְּמצָ עִ ית לָאֲ ָ
לִפְּ רֹחַ וְּ ִלצְּ מֹחַ  ,הָ יו מַ כִ ין ְל ָפנָיו בְ ֶאצְ בַ ע צְ ָרדָ ה  -מַ צְּ ִמ ִ
ישי כ ֵֹהן גָדֹול,
אֹומ ִרים לֹוִ ,א ִ
אֹותה בִ ְּמ ִהירות ובְּ כֹחַ עַ ל ַכף הַ טָד ,וְּ עַ ל יְּדֵ י ַרעַ ׁש זֶה ָהיָה נִ ְּמנָע ִמלִיׁשֹן ,וְ ְ
ָ
עֲמֹוד עַ ל ַרגְּ לֶיָך ,וְ הָ פֵג ַאחַ ת עַ ל הָ ִרצְ נָה  -הָ סֵ ר ֶאת הַ שֵ נָה עַ ל י ְֵּדי ֶׁש ַּתעֲמֹוד ְּב ַרגְּ ַליִם ְּי ֵחפֹות ָׁשעָ ה ַא ַחת
יטה.
יקין אֹותֹו עַ ד שֶ טַגִ יעַ זְ מַ ן הַ ְש ִח ָ
ומע ֲִס ִ
עַ ל ִרצְּ נַת הַ ַשיִׁש ׁשֶ בָ ֲעז ָָרהַ ,
משנה חֻ ְ :בכָ ל יוֹ ם ֻתוֹ ְר ִמין אֶ ת הַ ִֻמזְ ֻ ֵבחַ ִ ֻב ְק ִריאַ ת הַ ֻגֶבֶ ר אוֹ ָסמו ְֻך לוֹ ֵ ֻ ,בין ְלפָ נָיו ֻ ֵבין ְלאַ ח ֲָריוֻ ְ .ביוֹ ם
שהָ י ְָתה עֲ ז ָָרה
הַ ִ ֻכ ֻפו ִֻרים ֵמחֲצוֹ ת ,וֻבָ ְר ָג ִלים מֵ אַ ְשמו ָֻרה הָ ִראשוֹ נָה ,וְ ל ֹא הָ י ְָתה ְק ִריאַ ת הַ ֻגֶבֶ ר ַמ ֻג ַַעת ַעד ֶ
ְמלֵ ָאה ִמי ְִֻש ָראֵ ל:

יאים ְּב ַמ ְּח ָּתה ֵמ ַה ֶד ֶׁשן ֶׁשעַ ל ִמזְּ בַ ח ַהמְּ ח ֶֹׁשת,
תֹור ִמין ֶאת הַ ִםזְ בֵ חַ  -מֹוצִ ִ
בְ כָל יֹום ִמימֹות הַ שָ נָה הָ יו ְ
יאת ַה ַּת ְּר ְּנגֹול אֹו ָסמוְך
יאת ַהגֶבֶ ר ִ -בזְּ ַמן ְּק ִר ַ
נֹותנִים ֶאת הַ דֶ ׁשֶ ן עַ ל הַ ַע ְּר ַקע בְּ ִמזְּ ָרחֹו ֶׁשל כֶבֶ ׁש ,בִ ְק ִר ַ
וְּ ְּ
עֹושים כֵן ֵמחֲ צֹות ַה ַל ְּילָ ה ,כֵיוָן ֶׁש ַהכ ֵֹהן ַהגָדֹול
נורים הָ יו ִ
לֹו ,בֵ ין ְל ָפנָיו בֵ ין ל ְַאחֲ ָריו .אֲ בָ ל בְ יֹום הַ כִ ִ
ולְּא ַחר
יֹותרַ ,
עֹושֶ ה ֶאת ָכל עֲבֹודֹות הַ טֹום ,וכְּ דֵ י ׁשֶ ל ֹא יֵחָ לֵׁש הָ יו מַ ְּת ִחילִ ים ֶאת כָ ל ָהעֲבֹודֹות מֺ ְּק ָדם ֵ
עֹושים ֶאת ְּׁש ָאר הָ עֲבֹודֹות ׁשֶ ל נִ מוי ֵאבְּ ֵרי ַה ָע ְּרבָ נֹות ,וְּ ִסדור ַה ַםע ֲָרכֹות וְּ כו' ,כְּ ֵדי
ְּּתרומַ ת הַ דֶ ׁשֶ ן הָ יו ִ
ומּתֹוְך ֶׁשט ְֺּק ַרב ַה ָּת ִמיד מֺ ְּק ָדם,
ׁשֶ טְּסַ טְּמו ֶאת כָל ָהעֲבֹודֹות עַ ד ׁשֶ טַגִ יעַ זְּ מַ ן הַ ְּׁש ִחיטָ ה ׁשֶ ל ָק ְּרבַ ן ַה ָּת ִמידִ ,
ֲבֹודה.
ֲבֹודה לַ ע ָ
נוח בֵ ין ע ָ
יֹותר זְּ מַ ן ַלע ֲִשטַת ְּׁש ָאר הָ עֲבֹודֹות ׁשֶ ל הַ טֹום ,וְּ יו ַכל ַהכ ֵֹהן ַהגָדֹול לָ ַ
י ְִּהיֶה ֵ
ְּהודים ַרבִ ים עֹולִים ל ֶָרגֶל וְּ יֵׁש ָק ְּרבָ נֹות ַר ִבים ,וְּ צָ ִריְך זְּ ַמן ַרב לְּ ַפמֹות ֶאת ַה ֶד ֶׁשן ַה ְּםרֺ בֶ ה
ובָ ְר ָגלִיםׁ ,שֶ ט ִ
מורה ָה ִראשֹונָה ֶׁשל ַהלַ יְּ לָה,
ּתֹור ִמים ֶאת הַ ִםזְּ בֵ ַח ֵמ ַא ְש ָ
'ּתנוחַ 'ָ ,היו ְּ
ל ְֶּא ְּמצַ ע הַ ִםזְּ בֵ חַ  ,לְּמָ קֹום הַ ְּמ ֺכ ֶמה ַ
טִש ָר ֵאל ֶׁשבָ או ל ְַּה ְּק ִריב ֶאת
יאת הַ גֶבֶ ר ַמגַעַ ת בָ ְּר ָגלִים עַ ד שֶ ָהי ְָתה ֲעז ָָרה ְמ ֵל ָאה ִמ ְ
וְ ל ֹא הָ י ְָתה ְק ִר ַ
נֹותיהֶ ם ִמטָד ל ְַּאחַ ר הַ ְּק ָרבַ ת הַ ָּת ִמיד.
ָק ְּרבְּ ֵ
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פרק ב ,משנה אָֻ :ב ִראשוֹ נָה ָֻכל ִמי ֶשרוֹ צֶ ה ִל ְתרֹם אֶ ת הַ ִֻמזְ ֻ ֵבחַ ֻ ,תוֹ ֵרם .ו ִֻבזְ ַמן ֶשהֵ ן ְמ ֺר ִ ֻביןָ ,ר ִצין וְ עוֹ ִלין
ַֻב ֻ ֶכבֶ ש ,וְ כָ ל הַ ֻקוֹ ֵדם אֶ ת חֲבֵ רוֹ ְבאַ ְר ַֻבע אַ ֻמוֹ ת זָכָ ה .וְ ִאם הָ י ֻו ְשנֵיהֶ ם ָשוִ ין ,הַ ְממֺ ֶֻנה אוֹ ֵמר לָ הֶ ם הַ ְצ ִ ֻביע ֻו.
יאין ֲאגֺדָֻ ל ַֻב ִֻמ ְקדָֻ ש:
יאין ,אַ חַ ת אוֹ ְש ֻ ַתיִם ,וְ אֵ ין מוֹ ִצ ִ
ו ָֻמה הֵ ן מוֹ ִצ ִ

לֹומרְּ ,מפַ מִים ֵמ ַה ֶד ֶׁשן ֶׁשעַ ל גַבֵ י
'ּתֹור ִמים ֶאת הַ ִםזְּ בֵ ַח' ,כְּ ַ
ְּ
כְּ פִ י ׁשֶ ִה ְּתבָ ֵאר לְּ עֵ יל ,כָל ַל ְּילָ ה הָ יו הַ כֹהֲ נִ ים
לִתרֹם ֶאת
יחים עַ ל הַ ַע ְּר ַקע בְּ ִמזְּ ָרחֹו ׁשֶ ל כֶבֶ ׁש .בָ ִראשֹונָה  -בַ ְּּת ִחלָה ,כָ ל ִמי ֶש ָה ָיה רֹוצֶ ה ְ
ומ ִמ ִ
הַ ִםזְּ בֵ חַ ַ
תֹורמֹוָ ,היו ָר ִצין וְ עֹולִ ין בַ כֶבֶ ש
רֹוצים ְּל ְּ
תֹורם .ובִ זְ מַ ן שֶ הֵ ן ְמרֺ בִ ין ׁ -שֶ כֹהֲ נִ ים ַרבִ ים ָהיו ִ
הַ ִםזְ בֵ חַ  ,הָ ָיה ֵ
וׁש ַּתיִם ַאםָ ה ,וְ כָל ַהקֹודֵ ם ֶאת חֲ בֵ רֹו ל ְִּהכָ נֵס ְבתֹוְך ַא ְרבַ ע ַאםֹות ַה ְּןמוכֹות
ֹלׁשים ְּ
ׁשֶ ל הַ ִםזְּ בֵ חַ ׁ ,שֶ ָא ְּרכֹו ְּׁש ִ
ְּלגַג הַ ִםזְּ בֵ חַ ָ ,זכָה בִ ְּתרומַ ת הַ דֶ ׁשֶ ן .וְ ִאם הָ יו ְשנֵיהֶ ם שָ וִ ין ְּב ַהגַעְּ ָּתם לְּר ֹאׁש ַה ִםזְּ בֵ ַחֵ ,אין ֶא ָחד ֵמ ֶהם
אֹומר ל ֶָהם ַה ְצ ִביעו
גֹורלֹות ֵ
גֹורלַ ,ה ְממֺ מֶה עַ ל ַה ָ
גֹורל בֵ ין כָ ל הַ כֹהֲ נִ ים ,וְּ כֵיצַ ד הוא הַ ָ
עֹושים ָ
זֹוכֶהֶ ,אלָא ִ
ָבֹוה ְּב ַה ְּרבֵ ה ִמ ִם ְּסנַר
עֹומ ִדים בְּ עִ גול ,וְּ הַ ְּממֺ מֶה אֹומֵ ר ִמ ְּסנָר כָל ֶׁשהוא ַהג ַ
 הֹוצִ יאו ֶאצְּ בַ ע ַא ַחת ,וְּ ְּימן הוא ֵמ ִסיר ֶאת ִמגְּ בַ עְּ ּתֹו ֹ,וְּ סֹופֵ ר
ְּׁשם ִס ָ
עֹומ ִדים ׁשָ ם ,ומַ ְּת ִחיל ל ְִּמנֹות מֵ ַאחַ ד הַ כֹהֲ נִים ,ול ֵ
הַ כֹהֲ נִ ים הָ ְּ
ומי ֶׁש ִם ְּס ַּתטֵם ֶא ְּצלֹו אֹותֹו
עֹותיהֶ ם ׁשֶ ל הַ כֹהֲ נִ ים [ׁשֶ הֲ ֵרי ָאסור ל ְִּמנֹות אֲ נ ִָׁשים ִמטִ ְּש ָר ֵאל]ִ ,
ֶאת ֶאצְּ בְּ ֵ
יאין
מֹוצ ִ
ירה זֹוֶ ,א ְּצבַ ע ַא ַחת אֹו ְש ַת ִים ,וְ ֵאין ִ
יאין ְּלצ ֶֹרְך ְּספִ ָ
ִמ ְּסנָר ,זֹוכֶה בִ ְּתרומַ ת הַ דֶ ֶׁשן .ומָ ה הֵ ן מֹוצִ ִ
אֲ גֺדָ ל בַ ִם ְקדָ שֵ ,כיוָן ֶׁשטָכֹול הַ כֹהֵ ן לְּ הַ ְּר ִחיק ֶאת אֲ ג ָֺדלֹו מֵ ֶא ְּצבָ עֹו ָה ַא ֶח ֶרת ,וְּ י ְִּסנְּ ֶרמו ַה ְּממֺ מֶה כִ ְּׁשנֵי
כֹהֲ נִים ,וְּ חָ ְּׁשׁשו ׁשֶ ַטעֲשֶ ה כֵ ן ַהכֹהֵ ן כְּ ֶׁשט ְִּר ֶאה ׁשֶ הַ ִםנְּ יָן עֹומֵ ד ל ְִּה ְּס ַּתטֵם בַ חֲ בֵ רֹו ַה ָןמוְך לֹו ,וְּ יִגְּ רֹם ְּבכָ ָך
הגֶן.
טִס ַּתטֵם הַ ִם ְּניָן ֶאצְּ לֹוֶׁ ,של ֹא כַ ֹ
ׁשֶ ְּ
משנה בַ :מעֲ ֶשה ֶשהָ י ֻו ְשנֵיהֶ ם ָשוִ ין וְ ָר ִצין וְ עוֹ ִלין ַֻב ֻ ֶכבֶ ש ,וְ ָדחַ ף אֶ חָ ד ֵמהֶ ן אֶ ת חֲבֵ רוֹ  ,וְ נָפַ ל וְ נִ ְש ְ ֻב ָרה
ידי ַס ָֻכנָהִ ,ה ְת ִקינ ֻו ֶשלֻ ֹא יְה ֻו תוֹ ְר ִמין אֶ ת הַ ִֻמזְ ֻ ֵבחַ אֶ ָֻלא ְבפַ יִס.
ש ָֻב ִאין ִל ֵ
ַרגְ לוֹ  .וְ כֵ יוָ ן ֶש ָרא ֻו בֵ ית דִֻ ין ֶ
אַ ְר ָֻב ָעה ְפיָסוֹ ת הָ י ֻו ָשם ,וְ זֶה הַ ֻ ַפיִס הָ ִראשוֹ ן:

מַ עֲשֶ ה שֶ הָ יו ְשנֵיהֶ ם ׁ -שֵ ִני הַ כֹהֲ נִ ים שָ וִ ין וְ ָרצִ ין וְ עֹולִין בַ כֶבֶ ש ,וְ ָד ַחף ֶא ָחד ֵמ ֶהן ֶאת חֲ בֵ רֹו ,וְ נָפַל,
תֹור ִמין ֶאת
ִשבְ ָרה ַרגְ לֹו .וְ כֵי ָון שֶ ָראו בֵ ית ִדין שֶ בָ ִאין בְּ ִריצָ ה זֹו לִ ידֵ י ַס ָכנָהִ ,ה ְת ִקינו ֶשל ֹא יְהו ְ
וְ נ ְ
ומ ְּת ַר ִסים ֶׁשטֺכְּ ַרע ַה ָדבָ ר עַ ל נִ י
נַטְּסים ִ
גֹורל [וְּ הוא ִמ ְּלׁשֹון נִ טוסׁ ,שֶ הַ כֹל ִמ ְּת ִ
הַ ִםזְ בֵ חַ ֶאלָ א בַ ַניִס  -בַ ָ
אפֶן ׁשֶ ִה ְּתבָ ֵאר בַ ִם ְּׁשנָה הַ עֹודֶ מֶ תַ .א ְרבָ עָ ה פְ יָסֹות ָהיו ָשם  -בָ ֲעז ָָרהְּ ,בכָ ל יֹום
גֹורל ַנע ֲֶשה בָ ֹ
גֹורל] ,וְּ ַה ָ
הַ ָ
נורים עָ שו כֵ ן] ,וְ זֶה ַה ַניִס ָה ִראשֹון.
אֹומ ִרים ֶׁש ַאף בְּ יֹום הַ כִ ִ
ִמימֹות הַ שָ נָה [וְּ יֵׁש ְּ
ימי ,ו ִֻמי ְמ ַד ֻ ֵשן אֶ ת הַ ְֻמנוֹ ָרה ,ו ִֻמי
משנה ג :הַ ֻ ַפיִס הַ ֻ ֵשנִ יִ ,מי שוֹ חֵ טִ ,מי זוֹ ֵרקֻ ,ו ִמי ְמ ַד ֻ ֵשן ִמזְ ֻ ֵבחַ הַ ֻ ְפנִ ִ
ַמעֲ לֶ ה אֵ בָ ִרים לַ ֻ ֶכבֶ ש ,הָ רֹאש וְ הָ ֶרגֶל ,ו ְֻש ֻ ֵתי הַ י ֻ ַָדיִם ,הָ ע ֶֹקץ וְ הָ ֶרגֶל ,הֶ חָ זֶה וְ הַ ֻג ֵָרה ,ו ְֻש ֻ ֵתי הַ דְֻ פָ נוֹ ת,
לשה ָע ָשר כֻ ֹהֲנִ ים זָכוֻ בוֹ ָ .א ַמר ֻ ֶבן ַעזַֻאי ִל ְפנֵי ַר ִ ֻבי עֲ ִקיבָ א ִמ ֻשוֻם
וְ הַ ְ ֻק ָרבַ יִם ,וְ הַ ֻסֹלֶ ת ,וְ הַ ח ֲִב ִֻתין ,וְ הַ ָי ֻיִןְ .ש ָ
ש ַע ,דֶֻ ֶר ְך ִה ֻלוֻכוֹ הָ יָה ָק ֵרב:
ַר ִ ֻבי יְהוֹ ֺ

רומת ַה ֶד ֶׁשן'.
'ּת ַ
בַ ִם ְּׁשנָה הַ עֹודֶ מֶ ת ִה ְּתבָ ֵאר ֶׁשהַ ַנ ִיס הָ ִראׁשֹון בְּ בֵ ית הַ ִם ְּק ָדׁש ָהיָה ִמי ֵמ ַהכֹהֲ נִ ים י ְִּת ֹרם ְּ
זֹורק
שֹוחט ֶאת ָק ְּרבַ ן ַה ָּת ִמידִ ,מי ֵ
ֵ
הַ ַניִס הַ שֵ נִי הָ יָה עַ ל כַםָ ה עֲבֹודֹות ,וְּ ָהיו זֹוכִ ים בֹו כַםָ ה כֹהֲ נִיםִ ,מי
ומי ְמ ַד ֵשן
ִימי ִ -מי ְּמ ַפמֶה ֶאת ִמזְּ בַ ח ַהזָ ָהב ֵמ ָה ֵאפֶ רִ ,
ֶאת הַ דָ ם עַ ל הַ ִםזְּ בֵ חַ  ,ו ִמי ְמ ַדשֵ ן ֶאת הַ ִםזְ בֵ חַ הַ נְ נ ִ
ומי ַמ ֲעלֶה ֶאת ָה ֵאבָ ִרים ֶׁשל ָק ְּרבַ ן ַה ָּת ִמיד
נֹורהִ ,
נֹורה ְּ -מ ַפמֶה ֶאת ָה ֵאפֶר וְּ ַהנְּ ִתילֹות ֵמהַ ְּם ָ
ֶאת הַ ְם ָ
ַלכֶבֶ ש [לְּהַ לָן ְּיב ַֹאר ׁשֶ הָ יָה נַ ִיס נֹוסָ ף עַ ל הַ ֲעל ַָאת הָ ֵאבָ ִרים ֵמהַ כֶבֶ ׁש לְּר ֹאׁש ַה ִםזְּ בֵ ַח] ,כ ֵֹהן ֶא ָחד ָהיָה זֹוכֶ ה
© כל הזכויות שמורות לארגון 'שתי הלכות ביום'.
4

מסכת

יומא

פרק ב

בְּ הַ ֲעל ַָאת הָ ר ֹאש וְ הָ ֶרגֶל ,וְ ֹכהֵ ן ֶאחָ ד בְּ הַ ֲעל ַָאת ְש ֵתי הַ ט ַָדיִם ְּׁ -ש ֵּתי ָה ַרגְּ ַליִם ַה ִע ְּד ִמטֹות ֶׁשל ַה ָע ְּרבָ ן,
הָ ע ֶֹקץ וְ הָ ֶרגֶל  -הַ ָזנָב וְּ ֶרגֶל ְּשמ ֹאל בְּ כ ֵֹהן ֶאחָ דׁ ,שֺ םַ ן הֶ חָ זֶה ,וְ ַהג ֵָרה ַ -הסַ וָאר עִ ם ַה ָענֶהָ ,ה ֵראֹותַ ,הלֵב,
וש ֵתי הַ ְדפָנֹות  -הַ סְּ לָעֹות עִ ם ַה ִש ְּד ָרהַ ,ה ְּחחֹול וְּ ַה ָכבֵ דְּ ,בכ ֵֹהן ֶא ָחד,
וׁש ֵּתי צְּ לָעֹות ִמכָל צַ ד ,בְּ כֹהֵ ן ֶאחָ דְ ,
ְּ
ס ֶלת ְּל ִמנְּחָ ה ַהםובָ א י ַַחד עִ ם ָק ְּרבַ ן ַה ָּת ִמיד ְּבכ ֵֹהן ֶא ָחד,
וְ הַ ְע ָרבַ יִם בְּ כֹהֵ ן ֶאחָ ד ,וְ הַ ןֹלֶ ת  -עִ שָ רֹון ֹ
יבים ז ֹאת יַחַ ד עִ ם ָק ְּרבַ ן ַה ָּת ִמידְּ ,בכ ֵֹהן ֶא ָחד ,וְ ַהטָיִ ן
וְ הַ חֲ בִ ִתין ׁשֶ םֵ בִ יא הַ כֹהֵ ן הַ גָדֹול כָל יֹום ומַ ְּק ִר ִ
לשה עָ ָשר כֹהֲ נִים זָכו בֹו ְּ -בפַיִ ס זֶה,
הַ ִם ְּתנַןֵ ְך עַ ל גַבֵ י הַ ִםזְּ בֵ ַח יַחַ ד עִ ם ָק ְּרבַ ן הַ ָּת ִמיד ,בְּ כ ֵֹהן ֶא ָחד ,ו ְש ָ
יאים
מֹוצ ִ
ִ
כְּ ִמ ְּניַן הָ עֲבֹודֹות ׁשֶ ִה ְּתבָ אֲ רו .וְּ הַ ַניִס הָ יָה כְּ פִ י ׁשֶ ִה ְּתבָ ֵאר בַ ִם ְּׁשנָה לְּעֵ ילֶׁ ,ש ָהיו ַהכֹהֲ נִ ים
ֲבֹודה
ומי ׁשֶ ִה ְּס ַּתטֵם ֶאצְּ לֹו הַ ִםנְּ יָן ָהיָה זֹוכֶ ה בָ עֲבֹודָ ה ָה ִראׁשֹונָה ,וְּ ַהכ ֵֹהן ֶׁש ַאחֲ ָריו זָ כָה בָ ע ָ
ֶאצְּ בָ עֹות ִ
הַ ְּש ִנטָה ,וְּ כֵ ן עַ ל דֶ ֶרְך זֹו עַ ד ְּׁשֹלׁשָ ה עָ שָ ר כֹהֲ נִים .וְּ הַ זֹוכִ ים בַ עֲבֹודֹות ָּת ִמיד ֶׁשל ַׁש ַחר זָכו בַ עֲבֹודֹות ֵאלו גַם
יבותםָ ,א ַמר
בְּ הַ ְּק ָרבַ ת ָּת ִמיד ׁשֶ ל בֵ ין הָ עַ ְּרבַ יִם .לְּדַ עַ ת ַּתמָא ַקםָ א מַ ְּק ִריבִ ים ֶאת ָה ֵאיבָ ִרים לְּפִ י ֵס ֶדר חֲ ִׁש ָ
בֶ ן עַ זַאי ִלפְ נֵי ַרבִ י ע ֲִקיבָ א ִמשום [-בְּ ׁשֵ ם] ַרבִ י יְהֹושֺ עַ  ,דֶ ֶרְך ִהלוכֹו ֶׁשל ַהכֶבֶ ש ָהיָה ָק ֵרבְּ ,ב ֵס ֶדר זֶה:
קֹודמֶ ת מֵ חֲ מַ ת ׁשֶ כֵן ְּמפ ָֹרׁש בַ נָסוק]ֶ ,ה ָחזֶה וְּ ַהג ֵָרהְּׁ ,ש ֵּתי ַהט ַָד ִיםְּׁ ,ש ֵּתי ַה ְּדפָ נֹות,
הָ ר ֹאׁש וְּ הָ ֶרגֶל [וְּ הָ ֶרגֶל ֶ
הָ ע ֶֹקץ וְּ הָ ֶרגֶל.
ְשנִ יםִ ,מי ַמעֲ לֶ ה
יעי ,ח ֲָד ִשים ִעם י ָ
ישי ,ח ֲָד ִשים לַ ְ ֻקט ֶֹרת בֻ ֹא ֻו וְ הָ ִפיס ֻו .וְ הָ ְר ִב ִ
משנה ד :הַ ֻ ַפיִס הַ ֻ ְש ִל ִ
אֵ בָ ִרים ִמן הַ ֻ ֶכבֶ ש וְ לַ ִֻמ ְז ֻ ֵבחַ :

לַעט ֶֹרת
ִישי ׁשֶ הָ יָה בְּ בֵ ית הַ ִם ְּקדָ ׁש ָהיָה עַ ל הַ ְּקטָ ַרת הַ ְּעט ֶֹרת ,וְּ כָָך ָהיו ַמכְּ ִריזִ ים 'חֲ ָד ִשים ְ
הַ ַניִס הַ ְשל ִ
גֹורל זֶה ,וְּ ַה ַחעַ ם ,כֵ יוָן
בֹאו וְ הָ פִ יסו' ,כְּ לֹומַ רַ ,רק כֹהֲ נִים ׁשֶ ל ֹא ִה ְּק ִטירו מֵ עֹולָם יָבֹואו ל ְִּה ְּׁש ַּת ֵּתף ְּב ָ
לְּה ְּק ִטיר
גֹורמֶ ת לַ ע ֲִׁשירות ,וְּ ָרצו ׁשֶ כָל הַ כֹהֲ נִ ים יִזְּ כו בַ ע ֲִׁשירות ,וְּ ָל ֵכן ל ֹא ִה ִמיחו ְּלכ ֵֹהן ֶא ָחד ַ
ׁשֶ הַ ְּעט ֶֹרת ֶ
ַנעֲמַ יִם .וְ הַ ַנ ִיס הָ ְרבִ יעִ י ,כֹהֲ ִנים חֲ דָ ִשים עִ ם יְשָ ִנים ִמ ְּׁש ַּת ְּּתפִ ים בֹוִ ,מי ַמ ֲעלֶה ֶאת ָה ֵאבָ ִרים ֶׁשל ָק ְּרבַ ן
יאים ֶאת הָ ֵאבָ ִרים ִמבֵ ית ַה ִם ְּטבָ ַחיִם ַלכֶבֶ ׁש ל ֹא ָהיו
הַ ָּת ִמיד ִמן הַ כֶבֶ ש וְ ל ִַםזְ בֵ חַ  ,לְּפִ י ׁשֶ כְּ ׁשֶ הָ יו ְּמבִ ִ
עֹושים נַ יִס
יחים אֹו ָתם בַ חֲ צִ י ַה ַּת ְּחּתֹון ֶׁשל ַהכֶבֶ ׁש ,וְּ עַ ָּתה ָהיו ִ
אֹותם לְּר ֹאׁש הַ ִםזְּ בֵ חַ ֶ ,אלָא מַ מִ ִ
ָ
מַ ֲעלִים
אפֶן זֶה ֶׁש ִה ְּׁש ַּת ְּּתפו בָ ה כֹהֲ נִ ים
נֹוסָ ף עַ ל ַה ֲעל ָָא ָתם ִמשָ ם לְּר ֹאׁש הַ ִםזְּ בֵ חַ  .וְּ הַ חַ עַ ם ׁשֶ עָ שו ֶאת ַה ַה ְּק ָרבָ ה ְּב ֹ
ַרבִ יםִ ,משום 'בְּ ָרב עָ ם הַ ְּד ַרת מֶ לְֶך'.
משנה הָ ֻ :ת ִמיד ָק ֵרב ְ ֻב ִת ְש ָעהַֻ ,בעֲ ָש ָרהֻ ְ ,באַ חַ ד ָע ָשרֻ ִ ,ב ְשנֵים ָע ָשר ,לֹא פָ חוֹ ת וְ ל ֹא יוֹ ֵתרֵ ֻ .כיצַ דַ .ע ְצמוֹ
ְ ֻב ִת ְש ָעהֶ ֻ .בחָ גֻ ְ ,ביַד אֶ חָ ד ְצלוֹ ִחית ֶשל ַמיִם ,ה ֲֵרי כָ אן עֲ ָש ָרהֵ ֻ .בין הָ ַע ְר ַֻביִםֻ ְ ,באַ חַ ד ָע ָשר ,הוֻא ַע ְצמוֹ
זִירי ֵע ִצים .ו ְֻב ַש ָֻבת ְ ֻבאַ חַ ד ָע ָשר ,הוֻא ַע ְצמוֹ ְ ֻב ִת ְש ָעה ,ו ְֻש ַניִם ְ ֻבי ָָדם ְשנֵי
ְ ֻב ִת ְש ָעה ,ו ְֻש ַניִם ְ ֻבי ָָדם ְשנֵי גְ ֵ
ְבזִ יכֵ י ְלבוֹ נָה ֶשל לֶ חֶ ם הַ ֻ ָפנִ ים .ו ְֻב ַש ָֻבת ֶש ְ ֻבתוֹ ְך הֶ חָ גֻ ְ ,ביַד אֶ חָ ד ְצלוֹ ִחית ֶשל ָמיִם:

עֹוס ִקים בְּ ַה ְּק ָרבַ ת ָק ְּרבַ ן ַה ָּת ִמידִ ,מ ְּשעַ ת הֹו ָלכַ ת ֵאיבָ ָריו וְּ ָהלְּ ָאה:
ִמ ְּׁשנ ֵָתנו ְּמבָ ֶא ֶרת כַםָ ה כֹהֲ נִים הָ יו ְּ
ֲש ָרהְ ,ב ַא ַחד עָ ָשר ,ו ִב ְשנֵים עָ ָשר ,ל ֹא
ָק ְּרבַ ן הַ ָּת ִמיד ,לִ פְּ עָ ִמים הוא ָק ֵרב בְ ִת ְשעָ ה כֹהֲ נִ ים ,נְּ עָ ִמים בַ ע ָ
יה ,כֵיצַ דָ ,ק ְּרבַ ן ַה ָּת ִמיד עַ ְצמֹוַ ,ה ָע ֵרב
יֹותר ִמ ְּשנֵים עָ שָ רְּ .מבָ ֶא ֶרת הַ ִם ְּׁשנָה ֶאת ְּדבָ ֶר ָ
פָחֹות ִמ ִּת ְּׁשעָ ה ,וְ ל ֹא ֵ
בַ שַ חַ ר ,הָ יָה ַנעֲשֶ ה בְ ִת ְשעָ ה כֹהֲ נִים ,וכְּ מֹו ׁשֶ ִה ְּתבָ ֵאר בְּ ִמ ְּׁשנָה ג' [ ִׁש ָשה מֹולִיכִ ים ֶאת גוף ַה ָע ְּרבָ ןֶ ,א ָחד
נֹוסף יֵׁש
ןלֶתֶ ,אחָ ד ֶאת ַהחֲ בִ ִּתין וְּ ֶאחָ ד ֶאת ַהטַיִ ן] .בֶ חָ ג  -בְּ יֹום טֹוב ֶׁשל סֺ כֹותְ ,ביַד כ ֵֹהן ֶא ָחד ָ
ֶאת הַ ֹ
ֲש ָרהָ .ק ְּרבַ ן ָּת ִמיד ֶׁשל בֵ ין ָהעַ ְרבַ יִ ם
צֹורְך ִנןוְך הַ םַ יִם עַ ל גַבֵ י הַ ִםזְּ בֵ חַ  ,הֲ ֵרי כָאן ע ָ
לֹוחית שֶ ל מַ ִיםְּ ,ל ֶ
צְ ִ
ירי עֵ ִצים לַ ֲערְֹך עַ ל
נֹוספִ ים ְבי ָָדם ְשנֵי גְ זִ ֵ
ושנַיִ ם ָ
הָ יָה ַנעֲשֶ ה בְ ַאחַ ד עָ שָ ר כֹהֲ ִנים ,הוא עַ צְ מֹו בְ ִת ְשעָ הְ ,
© כל הזכויות שמורות לארגון 'שתי הלכות ביום'.
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גַבֵ י ַה ִםזְּ בֵ חַ ֶׁ ,שמֶאֱ מַ ר 'וְּ עָ ְּרכו עֵ צִ ים עַ ל הָ ֵאׁש' .ובַ שַ בָ ת ָהיָה ַה ָּת ִמיד ָק ֵרב ְב ַא ַחד עָ ָשר ,הוא עַ ְצמֹו
עֹורכִ ים ֶאת לֶ ֶחם
יקים בְ יָדָ ם ְשנֵי ְבזִ יכֵי לְבֹונָה ֶשל לֶ ֶחם ַה ָננִיםֶׁ ,ש ָהיו ְּ
וש ַניִם נֹוסָ פִ ים מַ חֲ זִ ִ
בְ ִת ְשעָ הְ ,
יחים עַ ל הַ םַ ע ֲֶרכֶת ְּׁשנֵי בְּ זִ יכֵ י לְּבֹונָה .ובַ ַשבָ ת ֶש ְבתֹוְך ֶה ָחג ְּ -בסֺ כֹותִ ,מלְּבַ ד
הַ ָננִים בְּ יֹום הַ שַ בָ ת ,ומַ מִ ִ
לֹוחית ֶשל ָמיִם לְּ נִןוְך ַה ַםיִם ,הֲ ֵרי ֵאלו ְּׁשנֵים
ְּׁשנֵי בְּ זִ יכֵ י הַ לְּבֹונָה ׁשֶ בְּ כָ ל ׁשַ בָ ת ,בְ יַד ֶא ָחד נֹוסָ ף ָהיָה ְצ ִ
עָ שָ ר כֹהֲ נִ ים.
משנה ו :אַ יִל ָק ֵרב ְ ֻבאַ חַ ד ָע ָשר ,הַ ָֻב ָשר ַֻבח ֲִמ ֻ ָשה ,הַ ְ ֻק ָרבַ יִם וְ הַ ֻסֹלֶ ת וְ הַ ַי ֻיִן ִ ֻב ְש ַניִם ְש ָניִם:

ַאיִל בֶ ן ְּׁש ֵּתי ׁשָ נִ ים הַ םֺ ְּק ָרב ְּבבֵ ית הַ ִם ְּקדָ ׁשָ ,ק ֵרב בְ ַאחַ ד עָ ָשר כֹהֲ נִיםַ ,הבָ ָשר בַ חֲ ִמ ָשה ,כְּ מֹו ֵאבָ ָריו ֶׁשל
ןלֶת וְ ַה ַט ִין ַלמ ְָּסכִ יםֶׁ ,ש ֵהם ְּמרֺ ִבים
ֹותר ִמשֶ ל כֶ בֶ ש ,וְ ַה ֹ
ָק ְּרבַ ן הַ ָּת ִמיד ,אֲ בָ ל הַ ְע ָרבַ ִיםׁ ,שֶ הֵ ם גְּ דֹולִ ים י ֵ
וׁש ַניִם לַ ַטיִן ,הֲ ֵרי ֺכלָם י ַַחד ַא ַחד עָ ָשר.
ןלֶת ְּ
יֹותר ִממ ְִּסכֵי הַ כֶבֶ ש ,בִ ְש ַניִם ְש ָניִםְּׁ ,ש ַניִם ל ְַּע ָרבַ יִם ְּׁש ַניִם לַ ֹ
ֵ
משנה זַ ֻ :פר ָק ֵרב ְ ֻב ֶע ְש ִרים וְ אַ ְר ָֻב ָעה ,הָ רֹאש וְ הָ ֶרגֶל ,הָ רֹאש ְ ֻבאֶ חָ ד ,וְ הָ ֶרגֶל ִ ֻב ְש ַניִם .הָ ע ֶֹקץ וְ הָ ֶרגֶל,
לשהְ .ש ֻ ֵתי י ַָדיִם ִ ֻב ְש ַניִםְ .ש ֻ ֵתי
הָ ע ֶֹקץ ִ ֻב ְש ַניִם ,וְ הָ ֶרגֶל ִ ֻב ְש ַניִם .הֶ חָ זֶה וְ הַ ֻג ֵָרה ,הֶ חָ זֶה ְ ֻבאֶ חָ ד ,וְ הַ ֻג ֵָרה ִ ֻב ְש ָ
לשהַֻ .ב ֻ ֶמה ְדבָ ִרים אֲמו ִֻריםֻ ְ ,ב ָק ְר ְ ֻבנוֹ ת ִצ ֻבוֻר .אֲבָ ל
לשה ְש ָ
ְדפָ נֻוֹ ת ִ ֻב ְש ַניִם .הַ ְ ֻק ָרבַ יִם וְ הַ ֻסֹלֶ ת וְ הַ ַי ֻיִן ִ ֻב ְש ָ
של אֵ לֻ ֻו וָ אֵ ֻל ֻו ָשוִ ין:
ְ ֻב ָק ְר ַֻבן י ִָחידִ ,אם ָרצָ ה ְלהַ ְק ִריבַ ,מ ְק ִריב .הֶ ְפ ֵש ָטן וְ נִ ֻתוֻחָ ן ֶ

נַר ָק ֵרב בְ עֶ ְש ִרים וְ ַא ְרבָ עָ ה כֹהֲ נִים ,הָ ר ֹאש וְ הָ ֶרגֶל ,הָ ר ֹאש בְ ֹכ ֵהן ֶא ָחד ,וְ ָה ֶרגֶל ִב ְש ַניִם ְּׁ -שנֵי כֹהֲ נִ ים י ַַחד
אֹותה .הָ ע ֶֹקץ וְ הָ ֶרגֶל ,הָ ע ֶֹקץ בִ ְש ַנ ִים ,וְ הָ ֶרגֶל ִב ְש ַנ ִיםֶ .ה ָחזֶה וְ ַהג ֵָרהֶ ,ה ָח ֶזה ְב ֶא ָחד ,וְ ַהג ֵָרה
ָ
נֹוש ִאים
ְּ
לשה ,לְּ פִ י
לשה ְש ָ
בִ ְשלשָ הְ .ש ֵתי יָדַ יִם ִב ְש ַנ ִיםְ .ש ֵתי ְדפַמֹות בִ ְש ַנ ִים .הַ ְע ָרבַ יִם וְ ַהןלֶת וְ ַה ַט ִין ִב ְש ָ
ימ ַתי נ ֶֶא ְּמרו ִדינִים ֵאלו,
מורים ֵ -א ָ
יֹותר ִממִ ְּסכֵי הַ כֶבֶ ש וְּ הָ ַאיִ ל .בַ םֶ ה ְדבָ ִרים אֲ ִ
ׁשֶ מ ְִּסכֵי הַ ַנר ְּמרֺ בִ ים ֵ
ׁשֶ הַ ָע ְּרבָ נֹות ְּק ֵרבִ ים עַ ל ְּי ֵדי כֹהֲ נִים ַרבִ יםְ ,ב ָק ְרבְ נֹות צִ בור ,אֲ בָ ל ְב ָק ְרבַ ן י ִָחידִ ,אם ָרצָ ה כ ֵֹהן ֶא ָחד
לְהַ ְק ִריב לְּבַ דֹו ,מַ ְק ִריב .הֶ פְ שֵ טָ ן וְ נִתוחָ ן שֶ ל ֵאלו ו ֵָאלו ׁ -שֶ ל ִצבור וְּ ֶׁשל י ִָחידָ ,שוִ ין לְּעִ ְּניָן זֶה ֶׁשכְּ ֵׁש ִרים
בְּ זָר ,וְּ ֵאינָם צְּ ִריכִ ים ַדוְּ ָקא כ ֵֹהן.
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יע ,הָ רוֹ אֶ ה אוֹ ֵמר,
יטהִ .אם ִה ִ ֻג ַ
יע ז ְַמן הַ ֻ ְש ִח ָ
פרק ג ,משנה אָ :א ַמר לָ הֶ ם הַ ְממֺ ֻנֶהְ ,צא ֻו ו ְֻרא ֻו ִאם ִה ִ ֻג ַ
ַֻב ְר ַקאיַ .מ ִֻת ְתיָא ֻ ֶבן ְשמוֻאֵ ל אוֹ ֵמר ,הֵ ִאיר ֻ ְפנֵי כָ ל הַ ִֻמזְ ָרח ַעד ֶש ְ ֻבחֶ ְברוֹ ן .וְ הוֻא אוֹ ֵמר הֵ ן:

אֹומר
ֵ
נוריםָ :אמַ ר ל ֶָהם ַה ְממֺ מֶה ְּ -סגַן ַהכ ֵֹהן ַהגָדֹול
ִמ ְּׁשנ ֵָתנו חֹוז ֶֶרת ְּלפ ֵָרט ֶאת ֵסדֶ ר עֲבֹודַ ת יֹום הַ כִ ִ
יטה נְּ סולָ ה
יטהֶׁ ,ש ְּש ִח ָ
ָבֹוה ׁשֶ בַ ִם ְּקדָ ׁש ְוראו ִאם הֵ ִאיר הַ שַ ַחר וְּ ִהגִ יעַ זְ ַמן ַה ְש ִח ָ
ַלכֹהֲ נִיםְ ,צאו לְּמָ קֹום ג ַ
אֹומר ,כָָך
מואל ֵ
רֹואה אֹומֵ ר' ,בַ ְר ַקאי' ִ -הבְּ ִריק אֹור ַה ַש ַחרַ .מ ִת ְתיָא בֶ ן ְש ֵ
בַ ַל ְּילָהִ .אם ִהגִ יעַ זְּ מַ מָה ,הָ ֶ
אֹומר
ֵ
ָבֹוה
עֹומד בַ ָםקֹום ַהג ַ
ׁשֹואל ,הַ ִאם ֵה ִאיר נְ נֵי ָכל הַ ִםזְ ָרח עַ ד שֶ בְ ֶחבְ רֹון .וְ הוא ָ -ה ֵ
ֵ
הָ יָה הַ ְּממֺ מֶה
'ח ְּברֹון' ,כְּ ֵדי
יֹותר מֵ הַ זְּ מַ ן ׁשֶ ִהבְּ ִריק אֹור הַ שַ חַ ר .וְּ ַה ַחעַ ם ֶׁש ָהיו ַמזְּ כִ ִירים ֶאת ֶ
'הֵ ן' ,וזְּ מַ ן זֶה ְּמאֺ חָ ר ֵ
בורים בִ ְּמעָ ַרת הַ םַ כְּ נֵ לָ ה ֶׁש ְּב ֶח ְּברֹון.
ל ְִּרמֹז ולְּ הַ זְּ כִ יר ֶאת זְּ כות ָה ָאבֹות הַ ְּע ִ
משנה ב :וְ לָ ָמה הֺ ְצ ְרכ ֻו ְלכָ ְךֶ ,ש ֻ ַפ ַעם אַ חַ ת ָעלָ ה ְמאוֹ ר הַ ְ ֻלבָ נָה וְ ִד ֻמ ֻו ֶשהֵ ִאיר ִמזְ ָרח ,וְ ָשחֲטוֻ אֶ ת
הַ ֻ ָת ִמיד ,וְ הוֹ ִציאוֻה ֻו ְלבֵ ית הַ ֻ ְש ֵרפָ ה .הוֹ ִריד ֻו כֹהֵ ן ֻגָדוֹ ל ְלבֵ ית הַ ְֻט ִבילָ ה .זֶה הַ ְ ֻכלָ ל הָ יָה בַ ִֻמ ְקדָֻ שָֻ ,כל
הַ ֻ ֵמ ֵס ְך אֶ ת ַרגְ לָ יו ָטעוֻן ְט ִבילָ ה ,וְ כָ ל הַ ֻ ַמ ִֻטיל ַמיִם ָטעוֻן ִקדֻ וֻש י ַָדיִם וְ ַרגְ לָ יִם:

יטה ,לְּפִ י ֶשנַעַ ם ַא ַחתְּ ,ב ֶא ָחד
וְ לָמָ ה הֺ צְ ְרכו ְל ָכְךָ ,לצֵ את לְּמָ קֹום גָבֹוהַ וְּ ל ְִּראֹות ִאם ִהגִ יעַ זְּ ַמן ַה ְּש ִח ָ
ִמ ְּש ָאר ְּימֹות הַ שָ נָה ,עָ ָלה ְמאֹור הַ לְבָ נָה סָ מוְך לַ עֲלֹות הַ שַ ַחר ,וְ ִדםו ֶש ֵה ִאיר ִמזְ ָרח ,וְ ָשחֲ טו ֶאת ַה ָת ִמיד,
וְ ֵכי ָון ֶׁשהֺ בְּ ַרר לָהֶ ם ׁשֶ ָחעו ַוע ֲַדיִן הָ יָה לַ ְּילָה ,הֹוצִ יאוהו ְלבֵ ית ַה ְש ֵרפָה [ ַאְך ל ֹא י ִָּתכֵ ן ֶׁש ֵא ַרע ַמע ֲֶשה זֶ ה
נוריםֵ ,כיוָן ׁשֶ ֵאין הַ ט ֵָרחַ נ ְִּמצָ א בְּ ִמזְּ ָרח סָ מוְך לַ עֲלֹות ַה ַש ַחר ֶאלָא ְּבסֹוף ַהח ֶֹדׁש ,וְּ ִאלו יֹום
בְּ יֹום הַ כִ ִ
נורים ָטעות ַא ֶח ֶרת].
ומכָל מָ קֹום חָ ְּׁשׁשו ׁשֶ םָ א ִּת ְּק ֶרה ל ֶָהם ְּביֹום ַהכִ ִ
נורים הוא בָ ע ֲִש ִירי לַ חֹדֶ ׁשִ .
הַ כִ ִ
הֹורידו כֹהֵ ן גָדֹול לְבֵ ית הַ ְחבִ ילָה ,כֵיוָן ֶׁשהוא ָטעון ְּט ִבילָה לִפְּ נֵי ֶׁשט ְַּק ִריב
ל ְַּאחַ ר ׁשֶ הֺ בְּ ַרר ׁשֶ עָ לָה הַ ַשחַ רִ ,
מֹוסיפָה הַ ִם ְּׁשנָה בְּ אֹותֹו עִ ְּניָן וְּ אֹומֶ ֶרתֶ ,זה הַ כְ לָל ָהיָה בַ ִם ְק ָדשָ ,כל ַה ֵם ִסיְך ֶאת ַרגְ לָ יו -
ִ
ֶאת הַ ָּת ִמיד.
הַ מִפְּ נֶה לִ נ ְָּקבָ יו ,טָ עון ְטבִ ילָה .וְ כָל הַ םַ ִחיל מַ יִם ,טָ עון ִקדוש י ַָדיִם וְ ַרגְ ָליִם ִמן ַהכִ טֹור.
משנה ג :אֵ ין אָ ָדם נִ ְכנָס לָ עֲ ז ָָרה לָ עֲ בוֹ ָדה ,אֲ ִפלֻ ֻו ָטהוֹ רַ ,עד ֶשי ְִֻט ֻבֹל .חָ ֵמש ְט ִבילוֹ ת וַעֲ ָש ָרה ִקדֻ ו ִֻשין
טוֹ בֵ ל כֻ ֹהֵ ן ֻגָדוֹ ל ו ְֻמ ַקדֵֻ ש ֻבוֹ בַ י ֻוֹ ם ,וְ כֺ ָֻלן ַֻב ֻק ֶֹדש ַעל ֻ ֵבית הַ ֻ ַפ ְרוָ ה ,חוֻץ ִמזֻוֹ ִב ְלבָ ד:

ֲבֹודה' ֶׁשמ ְָּק ָטה ַה ִם ְּׁשנָה ֵאינֹו
ֵאין ָאדָ ם נִכְ נָס ָל ֲעז ָָרה ָלעֲבֹודָ ה ,אֲ פִ לו טָ הֹור ,עַ ד שֶ טִ ְטבֹול .וְּ לָׁשֹון ' ָלע ָ
דושין ֶׁשל
ֲש ָרה ִק ִ
בְּ דַ וְּ ָקאֶ ,אלָא אֲ פִ לו ִאם נִכְּ נָס ְּס ָתם ,חַ טָב ְּטבִ ילָה .חָ מֵ ש ְט ִבילֹות ֶׁשל כָל ַהגוףַ ,וע ָ
נורים ,וְ כֺלָ ן  -כָל
ומ ַקדֵ ש יָדָ יו וְּ ַרגְּ לָיו בֹו בַ טֹום ְּ -ביֹום ַהכִ ִ
יָדַ יִם וְּ ַרגְּ ַל ִים ִמן הַ כִ טֹור ,טֹובֵ ל כֹהֵ ן גָדֹול ְ
'נַרוָ ה'
ַשף גֹוי ֶׁש ְּשמֹו ְּ
הַ ְּחבִ ילֹות הָ יו בַ עֹדֶ ש ,עַ ל לִ ְּׁשכַת בֵ ית הַ נ ְַרוָה [ל ְִּׁשכָה זֹו ְּמ ֺכמָה כָָך עַ ל ֵׁשם ְּמכ ֵ
ומת ָׁשם] ,חוץ
נוריםֵ ,
ׁשֶ בְּ נ ָָאה סָ מוְך לְּ קֹדֶ ׁש הַ ֳעדָ ִׁשים כְּ דֵ י ל ְִּראֹות ֶאת עֲבֹודַ ת הַ כֹהֵ ן ַהגָדֹול ְּביֹום ַהכִ ִ
ִמזֹו ְּ -טבִ ילָ ה ִראׁשֹונָה בִ לְבָ דׁ ,שֶ הָ י ְָּתה בַ חֹול עַ ל ׁשַ עַ ר הַ םַ יִם ,סָ מוְך ְּלל ְִּׁש ַכת ַהכ ֵֹהן ַהגָדֹול.
משנה דֵ ֻ :פ ְרס ֻו ָס ִדין ֶשל ֻבוֻץ ֻ ֵבינוֹ ְלבֵ ין הָ ָעםָ ֻ .פ ַשט ,י ַָרד וְ ָטבַ לָ ,עלָ ה וְ נִ ְס ֻ ַת ֻ ֵפג .הֵ ִביא ֻו לוֹ ִבגְ ֵדי זָהָ ב,
יטה ַעל יָדוֹ ִ .ק ֻ ֵבל אֶ ת הַ דָֻ ם
וְ לָ בַ ש וְ ִקדֵֻ ש י ָָדיו וְ ַרגְ לָ יו .הֵ ִביא ֻו לוֹ אֶ ת הַ ֻ ָת ִמידְ .ק ָרצוֹ  ,ו ֵֻמ ַרק אַ חֵ ר ְש ִח ָ
וֻזְ ָרקוֹ  .נִ ְכנַס ְלהַ ְק ִטיר ְקט ֶֹרת ֶשל ַשחַ ר ,ו ְֻלהֵ ִטיב אֶ ת הַ ֻנֵרוֹ ת ,ו ְֻלהַ ְק ִריב אֶ ת הָ רֹאש וְ אֶ ת הָ אֵ בָ ִרים וְ אֶ ת
הַ ח ֲִב ִֻתין וְ אֶ ת הַ ָי ֻיִן:
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נורים .יֵׁש ְּל ַה ְּק ִדיםֶׁ ,ש ַהכ ֵֹהן ַהגָדֹול ֶהחֱ לִ יף
ִמ ְּׁשנ ֵָתנו מַ ְּמ ִׁשי ָכה בְּ סֵ דֶ ר עֲבֹודַ ת הַ כֹהֵ ן הַ גָדֹול בְּ יֹום הַ כִ ִ
נורים ַנעֲשו ְּב ִבגְּ ֵדי נִ ְּׁש ָּתן
נוריםֵ ,כיוָן ׁשֶ הָ עֲבֹודֹות ַה ְּמי ָֺחדֹות לְּ יֹום ַהכִ ִ
בְּ ג ִָדים חָ מֵ ׁש פְּ עָ ִמים בְּ יֹום ַהכִ ִ
'ׁשמֹונָה ְּבג ִָדים' ָה ְּרגִ ילִים ֶׁשל
לְּבָ נִים ,וְּ הָ עֲבֹודֹות הָ ְּרגִ ילֹות ׁשֶ ַמעֲשֹות בְּ כָ ל יֹום ַנעֲשו בְּ בִ גְּ ֵדי ז ָָהבֶׁ ,ש ֵהם ְּ
הַ כֹהֵ ן הַ גָדֹול .ובְּ כָל ַה ְּח ָלפַת בְּ ג ִָדים צָ ִריְך הַ כֹהֵ ן הַ גָדֹול לְּ ַקדֵ ׁש י ָָדיו וְּ ַרגְּ לָיו נַ ע ֲַמיִםַ ,נעַ ם ַא ַחת לִכְּ בֹוד
הַ בְּ ג ִָדים ׁשֶ נָׁשַ ט ,ופַעַ ם ַא ַחת לִכְּ בֹוד הַ בְּ ג ִָדים ׁשֶ לָבַ ׁשִ :לפְּ נֵי הַ ְּח ִבילָ ה ָה ִראׁשֹונָה נ ְֵרסו ָס ִדין ֶשל בוץ [-
נורים ַנעֲשֹות ְּב ִבגְּ ֵדי בוץ,
נִ ְּׁש ָּתן ְּמׁשובָ ח] בֵ ינֹו לְבֵ ין הָ עָ ם ,כְּ דֵ י ׁשֶ טַכִ יר ׁשֶ הָ עֲבֹודֹות ַה ְּמי ָֺחדֹות לְּ יֹום ַהכִ ִ
וְּ ל ֹא כְּ פִ י ׁשֶ הוא ָרגִ יל כָל הַ ָשנָה ַל ֲעבֹד בְּ ִבגְּ דֵ י זָהָ ב ,וְּ כָאן ל ֹא ָהיָה צָ ִריְך ל ְַּק ֵדׁש י ָָדיו וְּ ַרגְּ לָיו לִכְּ בֹוד
הַ בְּ ג ִָדים ׁשֶ נָׁשַ טֵ ,כיוָן ׁשֶ הֵ ם בִ גְּ דֵ י חֹול ,נָשַ ט בִ גְּ ֵדי חֹול ׁשֶ עָ לָ יו ,י ַָרד וְ ָטבַ ל ,עָ לָה וְ נ ְִס ַתנָג  -יִבֵ ׁש ֶאת גופֹו,
אֹותם
ָ
וב ַא ְּרבָ עָ ה ֵמ ֶהם,
הֵ בִ יאו לֹו בִ גְ דֵ י זָהָ ב ְּׁ -שמֹונָה בְּ ג ִָדים ,בָ הֶ ם עֹובֵ ד הַ כֹהֵ ן הַ גָדֹול כָ ל ַה ָשנָה [ ְּ
הַ ְּמיֺחָ ִדים ַלכ ֵֹהן הַ ָגדֹולָ ,היָה ְּמע ָֹרב זָהָ ב :חֹׁשֶ ןֵ ,אפֹודְּ ,מעִ יל וְּ ִציץ] ,וְ לָבַ ש ,וְ ִק ֵדש י ָָדיו וְ ַרגְ לָיו לִכְּ בֹוד
ומ ֵרק [-וְּ ִסטֵם] ָא ָדם ַא ֵחר
יטתֹוֵ ,
הַ בְּ ג ִָדים ׁשֶ לָבַ ׁש .הֵ בִ יאו לֹו ֶאת ָק ְּרבַ ן ַה ָת ִמידְ ,ק ָרצֹו ִ -ה ְּת ִחיל ֶאת ְּׁש ִח ָ
ְש ִחיטָ ה עַ ל יָדֹו ַ -אחֲ ָריו ,בְּ ָסמוְך לֹו ,וְּ עָ שו כֵ ן כְּ דֵ י ֶׁשטוכַ ל ַהכ ֵֹהן ַהגָדֹול לְּ ַקבֵ ל ֶאת ַה ָדם ִמטָדִ ,קבֵ ל ַהכ ֵֹהן
הַ גָדֹול ֶאת הַ דָ ם ,וזְ ָרקֹו עַ ל הַ ִםזְּ בֵ חַ  .נִכְ נַס לְהַ ְק ִטיר ְקט ֶֹרת ֶשל ַש ַחר עַ ל ִמזְּ בַ ח ַהז ָָהב ,ול ְֵה ִטיב ֶאת
נֹורה ,ולְהַ ְק ִריב ֶאת הָ ר ֹאש וְ ֶאת ָה ֵאבָ ִרים ׁשֶ ל ָק ְּרבַ ן ַה ָּת ִמיד ,וְ ֶאת ַהחֲ ִב ִתין ֶׁש ֵהן ָק ְּרבָ ן ָקבועַ
הַ מֵרֹות בַ ְּם ָ
ַלכֹהֵ ן הַ גָדֹול בְּ כָל יֹום ,וְ ֶאת הַ ָט ִין ַלמְּסָ כִ ים.
משנה הְ :קט ֶֹרת ֶשל ַשחַ ר הָ י ְָתה ְק ֵרבָ ה ֻ ֵבין דָֻ ם לָ אֵ בָ ִריםֶ .של ֻ ֵבין הָ ַע ְר ַֻביִםֵ ֻ ,בין אֵ בָ ִרים לַ ְ ֻנ ָס ִכיםִ .אם
ילין ְלתוֹ ְך הַ צֻוֹ נֵןֻ ְ ,כ ֵדי ֶש ֻ ָתפוֻג ִצ ֻנ ָָתן:
הָ יָה כֹהֵ ן ֻגָדוֹ ל ז ֵָקן אוֹ ִא ְס ְטנִ יסְ ,מחַ ִֻמין לוֹ חַ ִֻמין ו ְֻמ ִט ִ

יקת ַה ָדם ֶׁשל ָק ְּרבַ ן ַה ָּת ִמיד ,לְ ַה ְּק ָרבַ ת
ְקט ֶֹרת שֶ ל שַ חַ ר ׁשֶ הָ ְּי ָתה מֺ ְּקטֶ ֶרת בְּ ָכל יֹום ,הָ י ְָתה ְק ֵרבָ ה בֵ ין זְּ ִר ַ
לְּה ְּׁש ִמיעֵ נו
ֵיהם ,וְּ עִ ַער כַ ָונַת ַה ִם ְּׁשנָה ַ
יקה בֵ ינ ֶ
הָ ֵאבָ ִרים ׁשֶ ל ָק ְּרבַ ן ַה ָּת ִמיד [וְּ כֵן הֲ טָ בַ ת הַ מֵרֹות ָהי ְָּתה מַ פְּ ִס ָ
יקת הַ דָ ם וְּ הַ ְּק ָרבַ ת הָ ֵאבָ ִרים ל ֹא ָהיו ְּרצופֹות] .וְּ ַה ְּעט ֶֹרת ֶשל בֵ ין ָהעַ ְרבַ יִם ָהיְּ ָתה ְּק ֵרבָ ה בֵ ין
ׁשֶ זְּ ִר ַ
זָקן אֹו
ְסכִ ים ֶׁשלֹוִ .אם ָהיָה כ ֵֹהן גָדֹול ֵ
הַ ְּק ָרבַ ת הָ ֵאבָ ִרים ֶׁשל ָּת ִמיד ׁשֶ ל בֵ ין ָהעַ ְּרבַ יִם ְלבֵ ין נִןוְך הַ מ ָ
אֹותן לְתֹוְך ַהסֹונֵן ַ -ה ַםיִ ם
ומ ִחילִ ין ָ
נוריםַ ,
ומ ֺצמָןְ ,מחַ ִםין לֹו חַ ִםין בְּ עֶ ֶרב יֹום הַ כִ ִ
ִא ְס ְטנִיסׁ ,שֶ גופֹו חַ ָלׁש ְּ
הַ סֹו ְּננִ ים ׁשֶ בַ ִם ְּקוֶ ה ,כְ דֵ י שֶ ָתפוג [ִּ -ת ְּתבַ חֵ ל] צִ מ ָָתן ,וְּ ל ֹא י ְִּקׁשֶ ה עָ ָליו ל ְִּטבֹל.
משנה ו :ה ֱִביאוֻה ֻו ְלבֵ ית הַ ֻ ַפ ְרוָ ה ,וֻבַ ֻק ֶֹדש הָ י ְָתהָ ֻ .פ ְרס ֻו ָס ִדין ֶשל ֻבוֻץ ֻ ֵבינוֹ ְלבֵ ין הָ ָעםִ ,קדֵֻ ש י ָָדיו וְ ַרגְ לָ יו
וֻפָ ַשטַ .ר ִ ֻבי מֵ ִאיר אוֹ ֵמרָ ֻ ,פ ַשטִ ,קדֵֻ ש י ָָדיו וְ ַרגְ לָ יו .י ַָרד וְ טָ בַ לָ ,עלָ ה וְ נִ ְס ֻ ַת ֻ ֵפג .הֵ ִביא ֻו לוֹ ִבגְ ֵדי לָ בָ ן ,לָ בַ ש
וְ ִקדֵֻ ש י ָָדיו וְ ַרגְ לָ יו:

נורים ֵהן ַנעֲשֹות ְּב ִבגְּ ֵדי זָ ָהב,
ל ְַּאחַ ר עֲבֹודֹות ֵאלוׁ ,שֶ הֵ ן עֲבֹודֹות ַה ַמעֲשֹות בְּ כָל יֹום ,וְּ ָל ֵכן ַאף ְּביֹום ַהכִ ִ
יה
הֱ בִ יאוהו ַלכ ֵֹהן הַ גָדֹול ְלבֵ ית הַ נ ְַרוָה ,וְ ִל ְּׁש ָכה זֹו בַ עֹדֶ ש הָ יְ ָתה ,כִ י ְּט ִבילָ ה זֹו וְּ ַה ְּח ִבילֹות ַהבָ אֹות ַאחֲ ֶר ָ
ְּׁשם ְּצנִיעותִ ,ק ֵדש
[לְּמַ עֵ ט הָ ִראׁשֹונָה] ,צְּ ִריכֹות לִ ְּהיֹות בַ עֹדֶ ׁש .נ ְֵרסו לֹו סָ ִדין שֶ ל בוץ בֵ ינֹו לְבֵ ין ָהעָ ם ל ֵ
נָשט ֶאת
אֹומרָ ,הפוְך ָהיָה ַה ֵן ֶדרְּּ ,ת ִחלָה ַ
יָדָ יו וְ ַרגְ לָיו ִמםֵ י הַ כִ טֹור ,ופָשַ ט ֶאת בִ גְּ דֵ י הַ זָהָ בַ .רבִ י מֵ ִאיר ֵ
בִ גְּ דֵ י הַ זָהָ ב ,וְּ ַאחַ ר כָָך ִק ֵדש יָדָ יו וְ ַרגְ לָיו .ל ְַּאחַ ר ִמ ֵכן [ל ְִּדבְּ ֵרי ַהכֹל] י ַָרד וְ ָטבַ ל ,עָ ָלה וְ נ ְִס ַתנָג  -יִבֵ ׁש ֶאת
נורים ,לָבַ ש ,וְ ִק ֵדש י ָָדיו וְ ַרגְ לָ יו.
גופֹוֵ .הבִ יאו לֹו בִ גְ דֵ י לָבָ ןׁ ,שֶ הֵ ם הַ בְּ ג ִָדים הַ ְּמיֺחָ ִדים ַלעֲבֹודֹות יֹום ַהכִ ִ
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מסכת

פרק ג

יומא

מנֶה ֵמאוֹ ת זוֻז,
משנה זַֻ :ב ֻ ַשחַ ר הָ יָה לוֹ בֵ ש ֻ ִפ ֻלו ִֻסין ֶשל ְשנֵים ָע ָשר ָמנֶה ,וֻבֵ ין הָ ַע ְר ַֻביִם ִהנְ דְֻ וִ ין ֶשל ְש ֹ
מנָה ָע ָשר ָמנֶה ,וֻבֵ ין הָ ַע ְר ַֻביִם ֶשל ְשנֵים
של ְש ֹ
דִֻ ְב ֵרי ַר ִ ֻבי מֵ ִאירַ .וחֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִריםַֻ ,ב ֻ ַשחַ ר הָ יָה לוֹ בֵ ש ֶ
לשים ָמנֶה .אֵ ֻל ֻו ִמ ֻ ֶשל ִצ ֻבוֻר .וְ ִאם ָרצָ ה ְלהוֹ ִסיף ,מוֹ ִסיף ִמ ֻ ֶשלֻ וֹ :
ָע ָשר ָמנֶה ,הַ כֻ ֹל ְש ִ

נורים ָהיָה ַהכ ֵֹהן ַהגָדֹול לֹובֵ ׁש ִבגְּ ֵדי בוץ,
כְּ פִ י ׁשֶ ִה ְּתבָ ֵאר ,בִ זְּ ַמן ע ֲִשטַת הָ עֲבֹודֹות הַ ְּמיֺחָ דֹות לְּיֹום ַהכִ ִ
וְּ הוא נִ ְּׁש ָּתן ָלבָ ן .ו ְּלצ ֶֹרְך כָָך הָ יו לֹו ְּׁש ֵּתי מַ ע ֲָרכֹות ׁשֶ ל בְּ ג ִָדיםַ ,א ַחת לַ עֲבֹודֹות ַהב ֶֹקר ,וְּ ַא ַחת לָ עֲבֹודֹות
ובמֹוצָ ֵאי
ׁשֶ ל בֵ ין הָ עַ ְּרבַ יִם .בְּ כָל מַ ע ֲֶרכֶ ת ׁשֶ ל בְּ ג ִָדים ֵאלו ָהיָה הַ כֹהֵ ן הַ גָדֹול ִמ ְּׁש ַּת ֵםׁש נַ עַ ם ַא ַחת ִבלְּבַ דְּ ,
אֹותם.
ָ
ומי ָהיָה קֹונֶה
נורים הָ יו הַ בְּ ג ִָדים נִ גְּ נָזִ יםִ .מ ְּׁשנ ֵָתנו ְּמבָ ֶר ֶרת ֶאת ׁשָ וְּ יָם ֶׁשל ַה ְּבג ִָדיםִ ,
יֹום הַ כִ ִ
לוסין  -בוץ ַדק וְּ ָיפֶה ַהבָ א ֵמ ֶא ֶרץ ַרעְּ ְּמ ֵססְּ ,בׁשֹוִ י ֶשל
בַ עֲבֹודֹות ׁשֶ ל שַ ַחר הָ יָה הַ כ ֵֹהן הַ גָדֹול לֹובֵ ש נִ ִ
אתיִם זוז ,ובַ ֲעבֹודָ ה ׁשֶ ל בֵ ין ָהעַ ְרבַ יִם ,וְּ ִהיא הֹוצָ ַאת ַהכַף וְּ ַה ַם ְּח ָּתה ִמע ֶֹדׁש
ְשנֵים עָ שָ ר מָ נֶה ֶ -אלֶף ומָ ַ
הַ ֳעדָ ִׁשים ,הָ יָה לֹובֵ ׁש ִהנ ְְדוִ ין  -בִ גְּ דֵ י בוץ הַ בָ ִאים מֵ ֶא ֶרץ הֹודוְּ ,בׁשֹוִ י ֶשל ְשמֹונֶה ֵמאֹות זוזִ ,ד ְב ֵרי ַר ִבי
וׁשמֹונֶה ֵמאֹות
אֹומ ִרים ,בַ ַשחַ ר הָ יָה לֹובֵ ש בְּ ג ִָדים בְּ ׁשֹוִ י ֶשל ְשמֹונָה עָ ָשר ָמנֶה ֶ -אלֶף ְּ
מֵ ִאיר .וַחֲ כ ִָמים ְ
לשים
זוז ,ובֵ ין הָ עַ ְרבַ יִם הָ יָה לֹובֵ ׁש בְּ ג ִָדים שֶ ל ְשנֵים עָ שָ ר ָמנֶה ,הַ כֹל  -כָל ַה ְּבג ִָדים י ַַחד ָהיו ָׁשוִ ים ְש ִ
ֹלׁשים ָמנֶה,
מָ נֶה ,כְּ לֹומַ ר ,עִ ַער הַ הַ ְּק ָנ ָדה ִהיא עַ ל ָכָך ׁשֶ שָ וְּ יָם הַ כֹולֵ ל ׁשֶ ל ְּׁש ֵּתי ַמעַ ְּרכֹות ַה ְּבג ִָדים ִי ְּהיֶה ְּׁש ִ
הֹוסיף בְּ ׁשֶ ל בֵ ין ָהעַ ְּרבַ יִם ,כְּ גֹון ֶׁש ָהיו ֵאלו ֶׁשל ב ֶֹקר ִׁש ְּבעָ ה עָ ָשר
וְּ ָלכֵן ִאם נִ חֵ ת ִמ ָשוְּ יָם ׁשֶ ל בִ גְּ דֵ י הַ שַ חַ ר וְּ ִ
יְּק ִרים
ומכָ ל ָמקֹום יֵׁש צ ֶֹרְך ׁשֶ טִ ְּהיו ִבגְּ ֵדי ַה ַש ַחר ָ
מָ נֶה וְּ ׁשֶ ל בֵ ין הָ עַ ְּרבַ ִים ְּׁשֹלׁשָ ה עָ שָ ר מָ נֶה ,כָׁשֵ ר הַ דָ בָ רִ .
עורים ֵאלו ׁשֶ ִה ְּתבָ אֲ רו בְּ ׁשֹוִ י בִ גְּ ֵדי ַהכ ֵֹהן ַהגָדֹולִ ,מ ֶשל ִצבור ֵהןֶׁ ,ש ַחט ִָבים
יֹותר ִמבִ גְּ ֵדי בֵ ין הָ עַ ְּרבַ יִםִׁ .ש ִ
ֵ
מֹוסיף
יֹותרִ ,
ְהֹוסיף עַ ל ָׁשוְּ יָם וְּ ל ְִּקנֹות ְּבג ִָדים י ְָּק ִרים ֵ
ל ֵָתת לֹו בְּ ג ִָדים בְּ ׁשֹוִ י זֶ ה ,וְ ִאם ָרצָ ה הַ כֹהֵ ן הַ גָדֹול ל ִ
ִמשֶ לֹו ,ובִ ְּתנַאי ֶׁש ִט ֵּתן ֶאת הַ ּתֹוסֶ פֶת כְּ מַ ָּתנָה לַהֶ ְּקדֵ ׁש.
משנה חָֻ :בא לוֹ אֵ צֶ ל ֻ ָפרוֹ  ,וֻפָ רוֹ הָ יָה עוֹ ֵמד ֻ ֵבין הָ אוֻלָ ם וְ לַ ִֻמזְ ֻ ֵבחַ  ,רֹאשוֹ לַ דָֻ רוֹ ם וֻפָ נָיו לַ ֻ ַמעֲ ָרב ,וְ הַ כֻ ֹהֵ ן
יתי ֻ ָפ ַש ְע ִֻתי
עוֹ ֵמד ַֻב ִֻמזְ ָרח וֻפָ נָיו לַ ֻ ַמעֲ ָרב ,וְ סוֹ ֵמ ְך ְש ֻ ֵתי י ָָדיו ָעלָ יו ו ִֻמ ְתוַדֶֻ ה .וְ כָ ְך הָ יָה אוֹ ֵמרָ ,א ֻנָא הַ ֻ ֵשםָ ,עוִ ִ
אתי ְלפָ נ ָ
יתי וְ ֶש ֻ ָפ ַש ְע ִֻתי
יתיָ .א ֻנָא הַ ֻ ֵשםַֻ ,כ ֻ ֶפר נָא לָ עֲ וֹ נוֹ ת וְ לַ ֻ ְפ ָש ִעים וְ לַ ח ֲָט ִאיםֶ ,ש ָעוִ ִ
ֶיך אֲנִ י וֻבֵ ִ
חָ ָט ִ
אתי ְלפָ נ ָ
משה ַע ְבדֶֻ ָךֻ ִ ,כי בַ י ֻוֹ ם הַ זֶֻה יְכַ ֻ ֵפר עֲ לֵ יכֶ ם ְלטַ הֵ ר אֶ ְתכֶ ם
יתיַֻ ,כ ָֻכתוֻב ְ ֻבתוֹ ַרת ֶ
ֶיך אֲנִ י וֻבֵ ִ
וְ ֶשחָ ָט ִ
וָעד:
שם ְ ֻכבוֹ ד ַמ ְלכוֻתוֹ ְלעוֹ לָ ם ֶ
ֹאתיכֶ ם ִל ְפנֵי ְי ָי ִֻת ְטהָ ר ֻו .וְ הֵ ן עוֹ נִ ין אַ ח ֲָריוָֻ ,ברו ְֻך ֵ
ִמכֻ ֹל חַ ֻט ֵ

נורים ,בָ א לֹו ֵאצֶ ל נָ רֹו  -נַר
ל ְַּאחַ ר ׁשֶ לָבַ ׁש הַ כֹהֵ ן ַהגָדֹול ֶאת בִ גְּ דֵ י הַ לָבָ ן הַ ְּמיֺחָ ִדים ַלעֲבֹודֹות יֹום ַהכִ ִ
עֹומד בֵ ין ָהאולָ ם
הַ ְּמיֺחָ ד ְּל ַכנ ַָרת הַ כֹהֵ ן הַ גָדֹול ובְּ נֵי בֵ יתֹוׁ ,שֶ הַ כ ֵֹהן הַ גָדֹול קֹונֶה אֹותֹו ִמ ַכ ְּסנֹו ,ו ָפרֹו ָהיָה ֵ
נֹורה
'היכָ ל' הוא ַה ָםקֹום ֶׁשבֹו ִנ ְּמצָ ִאים ַה ְּם ָ
וְ ל ִַםזְ בֵ חַ  -בֵ ין נֶ ַתח הָ אולָם לְּ בֵ ין ִמזְּ בַ ח הַ מְּ חֹׁשֶ ת ׁשֶ בָ ֲעז ָָרה [הַ ֵ
ומזְּ בַ ח הַ זָהָ ב ,הָ ' ֲע ָז ָרה' ִהיא הַ םָ קֹום ׁשֶ בֹו נ ְִּמצָ א ִמזְּ בַ ח ַה ְּמח ֶֹׁשת ,וְּ ָה'אולָם' הוא ָמקֹום בָ נוי
הַ שֺ לְּחָ ן ִ
ידים ֶאת
ומק ֶֹרה ׁשֶ בֵ ין הַ 'הֵ י ָכל' לְּבֵ ין הָ ' ֲעז ָָרה']ָ ,האולָם וְּ הַ ֵהיכָל בַ םַ ע ֲָרב וְּ ַה ִםזְּ בֵ ַח בַ ִםזְּ ָרח ,וְּ ָהיו ַמע ֲִמ ִ
ְּ
חֹוריו ַלסָ פֹון ,ו ָפנָיו ׁשֶ ל הַ ַנר הָ יו ְּמע ָֺעמֹות ל ַַםע ֲָרבְּ ,לצַ ד ַה ֵהיכָל ,וְ ַהכ ֵֹהן ַהגָדֹול
הַ נַר כְּ ׁשֶ ר ֹאשֹו לַדָ רֹום וַאֲ ָ
ומ ְתו ֶַדה עַ ל חֲ ָט ֵאי
עֹומֵ ד בַ ִםזְ ָרח ו ָפנָיו לַםַ ע ֲָרב ,לְּ צַ ד הַ הֵ יכָ ל ,וְ סֹומֵ ְך ֶאת ְש ֵתי יָדָ יו עָ לָיו  -עַ ל ר ֹאׁש ַהנַרִ ,
ובנֵי בֵ יתֹו ,וְ כְָך הָ יָה אֹומֵ רָ ,אמָא הַ שֵ ם [-כָאן הָ יָה ַהכ ֵֹהן ַהגָדֹול ַמזְּ כִ יר ֶאת ַה ֵשם ַה ְּמפ ָֹרׁש],
עַ צְּ מֹו ְּ
יתי [ִ -א ְּׁש ִּתי]ָ .אמָא ַה ֵשםַ ,כנֶר נָא ָלעֲֹונֹות וְ ַלנְ ָשעִ ים וְ לַחֲ ָט ִאים,
אתי ְל ָפנֶיָך אֲ נִי ובֵ ִ
יתי ,נָשַ עְ ִתי ,חָ טָ ִ
עָ וִ ִ
משה עַ ְב ֶדָך ,כִ י בַ טֹום ַהזֶה יְכַ נֵ ר
תֹורת ֶ
יתיַ ,ככָתוב בְ ַ
אתי ְל ָפנֶיָך אֲ נִ י ובֵ ִ
יתי וְ שֶ נָשַ עְ ִתי וְ שֶ חָ טָ ִ
שֶ עָ וִ ִ
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שֹומעִ ים ֶאת ַה ֵשם ַה ְּמפ ָֹרׁש
ֹאתיכֶם ִלפְ נֵי ה' ִת ְטהָ רו .וְ הֵ ן ַ -הכֹהֲ נִים ַה ְּ
ֲעלֵיכֶם לְטַ הֵ ר ֶא ְתכֶם ִמכֹל ַחח ֵ
יֹוצֵ א ִמנִ י כ ֵֹהן גָדֹול ,עֹונִין ַאחֲ ָריו ,בָ רוְך שֵ ם כְ בֹוד מַ ְלכותֹו לְעֹולָם וָעֶ ד.
ימינוֹ וְ רֹאש ֻ ֵבית ָאב ִמ ֻ ְשמֹאלוֹ  .וְ ָשם ְשנֵי
משנה טָֻ :בא לוֹ ְל ִמזְ ַרח הָ עֲ ז ָָרהִ ,ל ְצפוֹ ן הַ ִֻמזְ ֻ ֵבחַ  ,הַ ְֻסגָן ִמ ִ
של אֶ ְש ְ ֻכרוֹ ַע הָ י ֻו ,וַעֲ ָש ָאן ֻ ֶבן ַֻג ְמלָ א ֶשל זָהָ ב ,וְ הָ י ֻו
ְש ִע ִירים ,וְ ַק ְל ֻ ִפי הָ י ְָתה ָשם וֻבָ ֻה ְשנֵי גוֹ ָרלוֹ תֶ .
ַמזְ ִ ֻכ ִירין אוֹ תוֹ ְל ָשבַ ח:

ל ְַּאחַ ר ׁשֶ ִה ְּתוַדָ ה הַ כ ֵֹהן ַהגָדֹול עַ ל נָרֹו ,בָ א לֹו ל ְִמזְ ַרח הָ ֲע ָז ָרה ,ל ְִצפֹון ַה ִםזְ בֵ ַחַ ,ה ְןגָן ֶׁשל ַהכ ֵֹהן ַהגָדֹול
עֹומד
ֵ
ימינֹו וְ ר ֹאש בֵ ית ָאב ׁשֶ ל הַ כֹהֲ נִ ים הָ עֹובְּ ִדים ְּבבֵ ית ַה ִם ְּק ָדׁש ְּבאֹותֹו יֹום ָהיָה
הָ יָה עֹומֵ ד ִמ ִ
גֹורלֹותְּ ,ב ֶא ָחד
עֹומ ִדים ְשנֵי ְשעִ ִירים ,וְ ַק ְלנִ י ֺ -קפְּ ַסת עֵ ץ ָהי ְָתה ָשם ,ובָ ה ְשנֵי ָ
ִמ ְשמ ֹאלֹו .וְ שָ ם הָ יו ְּ
גֹורלֹות ָהיו עֲשו ִיים ֵמעֵ ץ ֶׁש ְּשמֹו
הָ יָה ָכתוב לַ ה' ובַ שֵ נִ י ָהיָה כָתוב ַל ֲעזָאזֵ ל ,וְּ ֶשל ֶא ְשכְ רֹועַ ָהיו ַ -ה ָ
'א ְּׁשכְּ רֹועַ 'ַ ,ועֲשָ ָאן יְּ הֹוׁשֺ עַ בֶ ן ג ְַמלָא ,כְּ ׁשֶ ִה ְּתמַ מָה ִל ְּהיֹות כֹהֵ ן גָדֹולֶ ,של ז ָָהב ,וְ ָהיו ַמזְ כִ ִירין אֹותֹו עַ ל כָ ָך
ֶ
לְשֶ בַ ח.
ש ֻלֹא הָ י ֻו לוֹ אֶ ָֻלא ְש ַניִם .וְ אַ ף הוֻא ָע ָשה מו ְֻכנִ י לַ ִ ֻכי ֻוֹ ר,
משנה יֶ ֻ :בן ָק ִטין ָע ָשה ְש ֵנים ָע ָשר דַֻ ד לַ ִ ֻכי ֻוֹ רֶ ,
ימיו נִ ְפ ָס ִלין ְ ֻב ִלינָה .מֺ נְ ַֻבז הַ ֻ ֶמלֶ ְך הָ יָה עוֹ ֶשה כָ ל יְדוֹ ת הַ ֻ ֵכ ִלים ֶשל יוֹ ם הַ ִ ֻכ ֻפו ִֻרים ֶשל זָהָ ב.
ֶש ֻלֹא י ְִהיו מֵ ָ
של זָהָ ב ַעל ֻ ִפ ְתחוֹ ֶשל הֵ יכָ ל .וְ אַ ף ִהיא ָע ְש ָתה טַ ְבלָ א ֶשל זָהָ ב ֶש ֻ ָפ ָר ַשת
ילנִ י ִא ֻמוֹ ָע ְש ָתה נִ ְב ֶר ֶשת ֶ
ִה ְ
יקנוֹ ר נַעֲ ש ֻו נִ ִֻסים ְל ַד ְלתוֹ ָתיו ,וְ הָ י ֻו ַמז ִ ְֻכ ִירין אוֹ תוֹ ְל ָשבַ ח:
סוֹ ָטה ְכתוֻבָ ה ָעלֶ יהָ  .נִ ָ

ירה
גֹורלֹות ִמז ָָהבַ ,מזְּ כִ ָ
ַאגַב כָָך ׁשֶ הֺ זְּ כַר בַ ִם ְּׁשנָה הַ עֹודֶ מֶ ת ִׁשבְּ חֹו ׁשֶ ל ְּיהֹוׁשֺ עַ בֶ ן ג ְַּמלָא ֶׁשעָ ָשה ֶאת ַה ָ
נֹוספִ ים הַ םֺ זְּ כ ִָרים ל ְִּׁשבַ ח אֹו לִ גְּ נַאי :בֶ ן ָק ִטיןֶׁ ,ש ַאף הוא ָהיָה כ ֵֹהן גָדֹול ,עָ ָשה ְשנֵים
הַ ִם ְּׁשנָה אֲ נ ִָׁשים ָ
עָ שָ ר דַ ד  -בְּ ָרזִ ים לַכִ טֹור ,שֶ ִמ ְּּת ִחלָה ל ֹא הָ יו לֹו ֶאלָא ְש ָניִם ,וְּ ַה ַחעַ ם ֶׁשעָ ָשה ְּׁשנֵים עָ ָשר ,כְּ ֵדי ֶׁשכָל
ֵיהם ְּבבַ ת ַא ַחת
יהם וְּ ַרגְּ ל ֶ
הַ כֹהֲ נִ ים הַ זֹוכִ ים בַ נַ יִס ׁשֶ ל הַ ב ֶֹקר לְּהַ ְּק ָרבַ ת ָּת ִמיד ׁשֶ ל ׁשַ ַחר יוכְּ לו ל ְַּק ֵדׁש ְּי ֵד ֶ
יטה כְּ ֵׁש ָרה גַם ְּבזָר ,ל ֹא עָ ָשה ַדד ְּמי ָֺחד
[ ָא ְּמנָם ָהיו ְּׁשֹל ָׁשה עָ שָ ר זֹוכִ ים ,כִ ְּמב ָֹאר ְּלעֵ ילַ ,אְך ֵכיוָן ֶׁשהַ ְּש ִח ָ
לֹומרֵ ,מי ַהכִ טֹור
ימיו ִנפְ ָסלִין ְבלִ ינָה ,כְּ ַ
לַשֹוחֵ ט] .וְ ַאף הוא ,בֶ ן ָק ִטין ,עָ שָ ה מוכְ נִי ַלכִ טֹור ,שֶ ל ֹא י ְִהיו ֵמ ָ
ֵיהם ַליְּ ָלה ֵהם נִ פְּ ָסלִים
יֹותם מונ ִָחים בַ כִ טֹורֶׁ ,שהוא כְּ לִי ׁשָ ֵרת ,הֲ ֵרי הֵ ם ִמ ְּת ַק ְּד ִׁשים ,וְּ ִאם עֹובֵ ר ֲעל ֶ
בִ ְּה ָ
םֹוריד ֶאת הַ כִ טֹור כֺלֹו ,עִ ם ַה ַםיִם ֶׁשבֹו ,לְּתֹוְך בֹור ַמיִם ַה ְּמחֺ בָ ר
בְּ לִינָה ,וַ עֲשֵ ה בֶ ן ָק ִטין ַג ְּלגַל ְּמיֺחָ ד הַ ִ
יֹותם ְּמחֺ בָ ִרים לַ םַ יִם ֶׁשבַ ַע ְּר ַקע .מֺ נְבַ ז ַה ֶםלְֶךְּ ,בנָה ֶׁשל ִהילְּ נִ י
לָאֲ דָ מָ ה ,וְּ כָָך ֵאין הַ ַםיִם ׁשֶ בֹו נִפְּ סָ לִ ים ,בִ ְּה ָ
נוריםֶ ,של ז ָָהב ,וְּ ַהכַ וָ נָה
הַ םַ ְּלכָהִ ,מז ֶַרע הַ חַ ְּׁשמֹונ ִָאים ,הָ יָה עֹושֶ ה את ָכל ְידֹות הַ כֵ לִים ֶשל יֹום ַהכִ ִ
דֹומהֶׁ ,שבָ ֶהם עָ ָשה ַרק ֶאת ַהט ִָדיֹות
בָ זֶה ְּל ֵכלִ ים ׁשֶ ִאי ֶאפְּ ׁשָ ר ַלעֲשֹות ֶאת גו ָפם זָהָ ב ,כְּ גֹון סַ כִ ינִ ים וְּ ַכ ֶ
נֹורה] ֶשל ז ָָהב עַ ל נִ ְתחֹו ֶשל ֵהיכָל,
זָהָ בִ .הי ְלנִי הַ םַ ְּלכָה ִאםֹו ׁשֶ ל מֺ ְּנבַ ז הַ םֶ לְֶך ,עָ ְש ָתה נִבְ ֶר ֶשת [ְּ -מ ָ
יאת
ְּרוׁש ַליִם ֶׁש ִהגִ יעַ זְּ ַמן ְּק ִר ַ
יֹוׁשבֵ י י ָ
וכְּ ׁשֶ הָ ְּי ָתה הַ שֶ מֶ ׁש מַ ְּת ִחילָה לִ זְּ רֹחַ הָ יָה הַ זָ הָ ב ׁשֶ בָ ה מֵ ִאיר ,וְּ י ְָּדעו ְּ
לֶיה ,כְּ ֵדי
סֹוטה כְ תובָ ה עָ ָ
ָ
לוח ֶשל ז ָָהבֶ ,ש ָנ ָר ַשת
ְּׁשמַ ע ׁשֶ ל ׁשַ חֲ ִרית .וְ ַאף ִהיא [ִ -הי ְּלנִ י] עָ ְש ָתה טַ ְב ָלא ַ -
אֹותה ַט ְּבלָ א
ּתֹורהֶ ,א ָלא יַעְּ ִּתיק ֵמ ָ
כֹותב ֶאת נ ָָרׁשַ ת סֹוטָ ה ל ֹא ִיצְּ טָ ֵרְך לְּטַ ְּל ֵטל עֲבור זֶה ֵס ֶפר ָ
ׁשֶ הַ כֹהֵ ן ׁשֶ ֵ
ִיקנֹורַ ,נעֲשו נִ ִןים
ּתֹורה בְּ עַ ל נֶ הֶ ,א ָלא ַרק בְּ ַהעְּ ָּת ָקה ִמּתֹוְך ַהכְּ ָתב] .נ ָ
[ׁשֶ הֲ ֵרי ָאסור לִכְּ ּתֹוב נ ָָרׁשָ ה ֶׁשבַ ָ
ֵיהם ַהטָם ,וְּ ֵה ִטילו
ְתֹותיוׁ ,שֶ הֵ בִ יא עִ םֹו ִמ ִם ְּצ ַריִם ְּׁש ֵּתי דַ לְּתֹות נְּ חֹׁשֶ ת ְּלבֵ ית הַ ִם ְּק ָדׁש ,ובַ ֶד ֶרְך ָסעַ ר ֲעל ֶ
לְדַ ל ָ
לְּזֹור ָקה
ְּ
דֶ לֶת ַאחַ ת לַםַ יִם ,וכְּ ׁשֶ בָ או לְּ הָ ִטיל ֶאת הַ ְּש ִנטָה ָקׁשַ ר עַ צְּ מֹו ל ֶַדלֶת וְּ ָא ַמר לָ ֶהם ִאם ְּרצֹו ְּנכֶם
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יאם לְּבֵ ית
ִּתזְּ ְּרקונִ י יַחַ ד ִא ָּתה ,וכְּ ׁשֶ ִהגִ יעו לְּחֹוף עַ כֹו בִ צְּ בְּ צָ ה הַ דֶ ֶלת ַה ְּשנִ טָה ִמ ַּת ַחת ַה ְּןפִ ינָה ,וֶ הֱ ִב ָ
הַ ִם ְּקדָ ׁש ,וְ הָ יו מַ זְ כִ ִירין אֹותֹו לְשֶ בַ ח.
של ֻ ֵבית ֻג ְַרמ ֻו ל ֹא ָרצ ֻו ְללַ ֻ ֵמד ַעל ַמעֲ ֵשה לֶ חֶ ם הַ ֻ ָפנִ יםֶ .של ֻ ֵבית אַ ְב ִטינָס ל ֹא
משנה יא :וְ אֵ ֻל ֻו ִלגְ נַאיֶ ,
ָרצ ֻו ְללַ ֻ ֵמד ַעל ַמעֲ ֵשה הַ ְ ֻקט ֶֹרת .הֺ גְ ַרס ֻ ֶבן לֵ וִ י הָ יָה יוֹ ֵד ַע ֻ ֶפ ֶרק ַֻב ֻ ִשיר וְ לֹא ָרצָ ה ְללַ ֻ ֵמדֶ ֻ .בן ַק ְמצָ ר לֹא
ֶאֱמר ,זֵכֶ ר צַ דִֻ יק ִל ְב ָרכָ ה .וְ ַעל אֵ לֻ ֻו נֶאֱ ַמר וְ ֵשם ְר ָש ִעים
ָרצָ ה ְללַ ֻ ֵמד ַעל ַמעֲ ֵשה הַ ְ ֻכ ָתבַ .על הָ ִראשוֹ נִ ים נ ַ
י ְִר ָקב:

עֹודמֹות הובְּ או ַמעֲשֵ יהֶ ם הַ חֹובִ ים ׁשֶ ל אֲ נ ִָׁשים ׁשֹונִ ים ֶׁשהֺ זְּ כְּ רו עַ ל כָָך לִ ְּׁשבַ ח,
ל ְַּאחַ ר ׁשֶ בַ ִם ְּׁשנָיֹות הַ ְּ
אֹותם אֲ נ ִָׁשים ֶשל
ָ
יאה עַ ָּתה ִמ ְּׁשנ ֵָתנו מַ ע ֲִשים ׁשֶ ל בְּ נֵי ָאדָ ם ׁשֶ הֺ זְּ כְּ רו לִגְּ נות :וְ ֵאלו ֶׁשםֺ זְּ כ ִָרים לִגְ נַאי,
ְּמבִ ָ
ותם ָהיְּ ָתה
צורת ֵּתבָ ה נְּ רוצָ ה ,וְּ אֺ ָםנ ָ
בֵ ית ג ְַרמו ,ל ֹא ָרצו ְללַםֵ ד עַ ל מַ עֲשֵ ה לֶ חֶ ם הַ ָננִיםׁ ,שֶ הָ יָה ָאפוי ְּב ַ
לַהֲ כִ ינֹו וְּ ל ְִּרדֹותֹו מֵ הַ ַּתמור ְּבל ֹא ֶׁש ִט ָשבֵ ר ,וְּ ל ֹא ל ְִּםדו אֲ חֵ ִרים כֵיצַ ד לַ עֲשֹות ז ֹאתֶ .של בֵ ית ַא ְב ִטינָס ,ל ֹא
'מ ֲעלֶה עָ ָׁשן' ֶׁש ָהיָה גֹו ֵרם לַ ע ֲַׁשן ַה ְּעט ֶֹרת
ָרצו ְללַםֵ ד עַ ל מַ עֲשֵ ה הַ ְעט ֶֹרתׁ ,שֶ הָ יו מַ כִ ִירים עֵ שֶ ב ׁשֶ ְּשמֹו ַ
נֶרק
יֹודעַ ֶ
ַלעֲלֹות כְּ מַ ֵעל כְּ לַ ֵני מַ עְּ לָ ה וְּ ל ֹא ִלפְּ נֹות ַלסְּ דָ ִדים ,וְּ ל ֹא ל ְִּםדו ז ֹאת לַאֲ ֵח ִרים .הֺ גְ ַרס בֶ ן ֵלוִ י ָהיָה ֵ
ֲשה ַהכְ ָתבֶׁ ,ש ָהיָה
בַ ִשיר  -לְּהַ נְּ עִ ים קֹולֹו בְּ ִׁשיר ,וְ ל ֹא ָרצָ ה ְללַםֵ ד .בֶ ן ַק ְמצָ ר ל ֹא ָרצָ ה ְלל ֵַםד עַ ל ַמע ֵ
אֹותטֹות .עַ ל ָה ִראשֹונִים
ִ
כֹותב ְּבבַ ת ַא ַחת ַא ְּרבַ ע
עֹותיו ,וְּ ֵ
ְּמוסים בֵ ין חָ מֵ ׁש ֶאצְּ בְּ ָ
מַ חֲ זִ יק ַא ְּרבָ עָ ה קֹול ִ
נֶאֱ מַ רֵ ,זכֶר צַ ִדיק לִבְ ָר ָכה .וְ עַ ל ֵאלו נֶאֱ מַ ר ,וְ שֵ ם ְרשָ עִ ים י ְִר ָקב.
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מסכת

פרק ד

יומא

פרק ד ,משנה אָ :ט ַרף ַֻב ַֻק ְל ֻ ִפי וְ הֶ עֱ לָ ה ְשנֵי גוֹ ָרלוֹ ת .אֶ חָ ד ָֻכתוֻב ָעלָ יו לַ ֻ ֵשם וְ אֶ חָ ד ָֻכתוֻב ָעלָ יו לַ עֲ זָאזֵל.
ישי כֹהֵ ן ֻגָדוֹ ל,
ימינוֹ  ,הַ ְֻסגָן אוֹ ֵמר לוֹ ִ ,א ִ
של ֵשם ָעלָ ה ִב ִ
ימינוֹ וְ רֹאש ֻ ֵבית אָ ב ִמ ֻ ְשמֹאלוֹ ִ .אם ֶ
הַ ְֻסגָן ִ ֻב ִ
ישי כֹהֵ ן ֻגָדוֹ ל ,הַ ְ ֻג ֻ ֵב ֻ ַה ְשמֹאלֶ ָך.
הַ גְ ֻ ֵב ֻ ַה ְי ִמינ ֶָך .וְ ִאם ֶשל ֵשם ָעלָ ה ִב ְשמֹאלוֹ  ,רֹאש ֻ ֵבית ָאב אוֹ ֵמר לוֹ ִ ,א ִ
נְ ָתנוֹ ַעל ְשנֵי הַ ֻ ְש ִע ִירים וְ אוֹ ֵמר ,לַ ְי ָי חַ ָֻטאתַ .ר ִ ֻבי י ְִש ָמ ֵעאל אוֹ ֵמר ,ל ֹא הָ יָה צָ ִר ְ
יך לוֹ ַמר חַ ָֻטאת ,אֶ ָֻלא
וָעד:
שם ְ ֻכבוֹ ד ַמ ְלכוֻתוֹ ְלעוֹ לָ ם ֶ
לַ ְי ָי .וְ הֵ ן עוֹ נִ ין אַ ח ֲָריוָֻ ,ברו ְֻך ֵ

ִמ ְּׁשנ ֵָתנו חֹוז ֶֶרת לָ עִ נְּ יָן הָ ָאמור לְּעֵ יל (נ ֶֶרק ג ִמ ְּׁשנָה ט) ׁשֶ ל ְַּא ַחר ַהוִ דוי ֶׁשל ַהכ ֵֹהן ַהגָדֹול עַ ל ַהנַר ָהיָה נִ גַׁש
ומי ַל ֲעזָאזֵל .טָ ַרף בַ ַע ְלנִ י ָ -ח ַטף ִב ְּמ ִהירות וְ ֶה ֱעלָה ֵמ ַה ַעלְּ נִ י
גֹורל עַ ל ְּׁשנֵי הַ ְּשעִ ִיריםִ ,מי לַה' ִ
לְּהַ ִחיל ָ
ימן טֹוב ָהיָה ל ֶָהם ֶׁשעֹולֶ ה
גֹורלֹותֶ ,אחָ ד כָתוב עָ ָליו לַשֵ ם ,וְ ֶאחָ ד כָתוב עָ לָיו ַל ֲעזָאזֵל [וְּ ֵכי ָון ֶׁש ִן ָ
ְשנֵי ָ
גֹורל ׁשֶ ל ה' ְּבי ִָמין ,חָ ְּׁשׁשו ֶׁשט ְִּת ַמ ְּהמֵ ַה בְּ ַכוָ נָה וִ ימַ שֵ ׁש לְּהַ ְּרגִ יׁש ַמהו ֶׁשל ה' וְּ יִ ְּח ֶלמו ְּבכַ ָונָה ְּבי ִָמין ,וַהֲ ֵרי
הַ ָ
לְּה ְּתבֹונֵן
גֹורל ,וְּ ָלכֵ ן ָהיָה צָ ִריְך לַחֲ טֹף בִ ְּמ ִהירות כְּ פִ י הַ בָ א ְּליָדֹו ,כְּ ֵדי ֶׁשל ֹא ִי ְּהיֶה לֹו זְּ ַמן ִ
ֵאין ֶזה ָ
ימינֹוַ ,ה ְןגָן
גֹורל ֶשל ֵשם עָ ָלה ִב ִ
ימינֹו וְ ר ֹאש בֵ ית ָאב עֹומֵ ד ִמ ְשמ ֹאלֹוִ .אם ַה ָ
ולְּמַ שֵ ׁש] ,הַ ְןגָן עֹומֵ ד ִמ ִ
אֹומר לֹו,
ישי [-אֲ דֹונִי] כֹהֵ ן גָדֹול ,הַ גְ בֵ הַ י ְִמי ְנָך .וְ ִאם שֶ ל שֵ ם עָ לָה ִב ְשמ ֹאלֹו ,ר ֹאש בֵ ית ָאב ֵ
אֹומֵ ר לֹוִ ,א ִ
אֹומרַ ' ,לה' ַח ָחאת'
גֹורלֹות עַ ל ְשנֵי ַה ְשעִ ִירים וְ ֵ
ישי כֹהֵ ן גָדֹול ,הַ גְ בֵ הַ ְשמ ֹא ְלָך .נ ְָתנֹו  -מַ מִיחַ ֶאת הַ ָ
ִא ִ
לֹומר ' ַח ָחאת'ֶ ,אלָא ַרק
ִשמָ עֵ אל אֹומֵ ר ,ל ֹא ָהיָה צָ ִריְך ַ
[וְּ גַם כָאן הָ יָה ְּמבַ חֵ א ֶאת הַ ֵשם הַ ְּמפ ָֹרׁש]ַ .רבִ י י ְ
ׁשֹומעִ ים ֶאת הַ ֵשם ַה ְּמפ ָֹרׁש ,עֹונִין ַאחֲ ָריו ,בָ רוְך ֵשם כְ בֹוד
עֹומ ִדים ׁשָ ם וְּ ְּ
' ַלה'' .וְ הֵ ן  -הַ כֹהֲ נִים הָ ְּ
מַ לְכותֹו לְעֹולָם וָעֶ ד.
משנה בָ :ק ַשר לָ שוֹ ן ֶשל זְ הוֹ ִרית ְ ֻברֹאש ָש ִעיר הַ ִֻמ ְש ֻ ַת ֻ ֵלחַ וְ הֶ עֱ ִמידוֹ ְכ ֶנגֶד ֻ ֵבית ִשלֻ וֻחוֹ  ,וְ לַ ִ ֻנ ְשחָ ט ְ ֻכ ֶנגֶד
ֻ ֵבית ְש ִחיטָ תוֹ ָֻ .בא לוֹ אֵ צֶ ל ֻ ָפרוֹ ְשנִ יָֻה ,וְ סוֹ ֵמ ְך ְש ֻ ֵתי י ָָדיו ָעלָ יו ו ִֻמ ְתוַדֶֻ ה .וְ כָ ְך הָ יָה אוֹ ֵמר ,אָ ֻנָא הַ ֻ ֵשם,
הרֹן ַעם ְקדוֹ ֶש ָ
אתי ְלפָ נ ָ
יךָ .א ֻנָא הַ ֻ ֵשםַֻ ,כ ֻ ֶפר נָא לָ עֲ וֹ נוֹ ת וְ לַ ֻ ְפ ָש ִעים
יתי ו ְֻבנֵי אַ ֲ
ֶיך אֲ נִ י וֻבֵ ִ
יתי ֻ ָפ ַש ְע ִֻתי חָ טָ ִ
ָעוִ ִ
אתי ְלפָ נ ָ
הרֹן ַעם ְקדוֹ ֶש ָךַֻ ,כ ָֻכתוֻב ְ ֻבתוֹ ַרת
יתי ו ְֻבנֵי אַ ֲ
ֶיך אֲנִ י וֻבֵ ִ
ש ֻ ָפ ַש ְע ִֻתי וְ ֶשחָ ָט ִ
יתי וְ ֶ
וְ לַ ח ֲָט ִאיםֶ ,ש ָעוִ ִ
ֹאתיכֶ ם ִל ְפנֵי ְי ָי ִֻת ְטהָ ר ֻו .וְ הֵ ן עוֹ נִ ין
משה ַע ְבדֶֻ ָךֻ ִ ,כי בַ י ֻוֹ ם הַ זֶֻה יְכַ ֻ ֵפר עֲ לֵ יכֶ ם ְלטַ הֵ ר אֶ ְתכֶ ם ִמכֻ ֹל חַ ֻט ֵ
ֶ
אַ ח ֲָריוָֻ ,ברו ְֻך ֵשם ְ ֻכבוֹ ד ַמ ְלכוֻתוֹ ְלעוֹ לָ ם וָ ֶעד:

הֹורית -
ומי מ ְִּׁשלָ ח ַל ֲע ָזאזֵלָ ,ק ַשר ַהכ ֵֹהן ַהגָדֹול לָשֹון ֶשל זְ ִ
ל ְַּאחַ ר ׁשֶ ִה ְּתבָ ֵרר ִמי הַ שָ עִ יר ׁשֶ םֺ ְּק ָרב לַה' ִ
חֲ ִתיכַת צֶ מֶ ר צְּ בועָ ה בְּ ָאדֹם ְבר ֹאש  -בֵ ין ַק ְּרנָיו ׁשֶ ל הַ ַָשעִ יר ַה ִם ְש ַתל ֵַח ,וְ ֶהע ֱִמידֹו כְ ֶנגֶד בֵ ית ִשלוחֹו -
גֹורל ל ְִּהיֹות מֺ ְּק ָרב
ַשעִ יר ֶׁשעָ לָה עָ ָליו ַה ָ
מול הַ שַ עַ ר ׁשֶ ִם ֶםמו יֹוצִ יאו אֹותֹו לְּהֹולִיכֹו ַל ֲעזָאזֵל ,וְ ַלמִ ְש ָחט  -ל ָ
קֹוׁש ִרים לְּ ׁשֹונֹות
ְּ
לֹומרְּ ,ס ִביב צַ וָארֹו .וְּ ָהיו
הֹורית כְ ֶנגֶד בֵ ית ְש ִחיטָ תֹו ,כְּ ַ
לַה'ָ ,היָה קֹוׁשֵ ר לָׁשֹון ׁשֶ ל זְּ ִ
ֵאלו כְּ ֵדי ׁשֶ ל ֹא י ְִּת ַחלְּפו הַ ְּשעִ ִירים זֶה בָ זֶה ,וְּ ל ֹא בִ ְּשעִ ִירים אֲ חֵ ִריםְּ .ל ַא ַחר ִמ ֵכן בָ א לֹו ַהכ ֵֹהן ַהגָדֹול ֵאצֶ ל
ֲוֹונֹותיו ַועֲוֹונֹות ְּבנֵי בֵ יתֹו],
ָ
ָנרֹו בַ פַעַ ם הַ ְש ִנטָה [ׁשֶ הֲ ֵרי כְּ בָ ר הָ יָה ֵאצֶ ל ָנרֹו נַעַ ם ַאחַ ת ,וְּ ִה ְּת ַו ָדה עַ ל ע
פָשעְ ִתי
יתי ַ
אֹומרָ ,אמָא ַה ֵשם ,עָ וִ ִ
ומ ְתוַדֶ ה עַ ל כָל עֲוֹונֹות הַ כֹהֲ נִים ,וְ כְָך ָהיָה ֵ
וְ סֹומֵ ְך ֶאת ְש ֵתי יָדָ יו עָ לָיוִ ,
יתי ובְ נֵי ַאהֲ רֹן עַ ם ְקדֹושֶ יָךָ .אמָא ַה ֵשם ַכנֶר נָא ָלעֲֹונֹות וְ ַלנְ ָשעִ ים וְ לַחֲ ָט ִאים,
אתי ְל ָפנֶיָך אֲ נִ י ובֵ ִ
חָ טָ ִ
משה עַ ְב ֶדָך,
תֹורת ֶ
דֹושָךַ ,ככָתוב ְב ַ
יתי ובְ נֵי ַאהֲ רֹן עַ ם ְק ֶ
אתי ְל ָפנֶיָך אֲ נִ י ובֵ ִ
יתי וְ שֶ נָשַ עְ ִתי וְ שֶ חָ טָ ִ
שֶ עָ וִ ִ
שֹומעִ ים
ֹאתיכֶם ִלפְ נֵי ה' ִת ְט ָהרו .וְ ֵהן ַ -הכֹהֲ נִ ים ַה ְּ
כִ י בַ טֹום הַ זֶה ְי ַכנֵר ֲעלֵיכֶם לְ טַ הֵ ר ֶא ְתכֶם ִמכֹל חַ ח ֵ
ֶאת הַ כֹהֵ ן הַ גָדֹול מַ זְּ כִ יר ֶאת ַהשֵ ם הַ ְּמפ ָֹרׁש ,הָ יו עֹונִין ַאחֲ ָריו ,בָ רוְך ֵשם כְ בֹוד ַמלְכותֹו לְעֹולָם וָעֶ ד.

© כל הזכויות שמורות לארגון 'שתי הלכות ביום'.
12

מסכת

פרק ד

יומא

יעי ֶש ַֻבהֵ יכָ לֻ ְ ,כ ֵדי
משנה גְ :שחָ טוֹ וְ ִק ֻ ֵבל ַֻב ִֻמ ָזְרק אֶ ת דָֻ מוֹ  ,וֻנְ ָתנוֹ ְל ִמי ֶשהוֻא ְמ ָמ ֵרס ֻבוֹ ַעל הָ רֹבֶ ד הָ ְר ִב ִ
ֶש ֻלֹא י ְִקרֹש .נָטַ ל ַמ ְח ֻ ָתה וְ ָעלָ ה ְלרֹאש הַ ִֻמזְ ֻ ֵבחַ  ,ו ִֻפ ֻנָה גֶחָ ִלים אֵ ילָ ְך וְ אֵ ילָ ְך ,וְ חוֹ ֶתה ִמן הַ ְמעֺ ָֻכלוֹ ת
יעי ֶש ָֻבעֲ ז ָָרה:
ימי ֻוֹ ת ,וְ י ַָרד וְ ִה ִ ֻניחָ ֻה ַעל הָ רֹבֶ ד הָ ְר ִב ִ
הַ ֻ ְפנִ ִ

יח לְּ ַא ֵחר ל ְַּס ְּט ָמה,
יטתֹו וְּ ִהמִ ַ
ל ְַּאחַ ר ׁשֶ ִה ְּת ַו ָדה הַ כ ֵֹהן הַ גָדֹול ַנעֲמַ יִם עַ ל ָנרֹוְ ,שחָ טֹו ִ -ה ְּת ִחיל ֶאת ְּׁש ִח ָ
'םזְּ ָרק' הוא כְּ לִי ְּמי ָֺחד ל ְַּקבָ לַת ַה ָדםֶׁ ,ש ֵאין לֹו ַּת ְּח ִּתית
וְ ִקבֵ ל הַ כֹהֵ ן הַ גָדֹול עַ צְּ מֹו בַ ִםזְ ָרק ֶאת דָ מֹו ,וְּ הַ ִ
צורת קֹונוס] ,כְּ ֵדי ֶׁשל ֹא יוכְּ לו לְּהַ מִ יחֹו עַ ל ָה ָא ֶרץ וְּ י ְִּק ַרׁש ַה ָדם ,ונ ְָתנֹו ל ְִמי ֶשהוא
ְּרחָ בָ ה ֶאלָא חַ דָ ה [כְּ ַ
עֹומד בָ ֲעז ָָרה ,עַ ל ָהרֹבֶ ד ָה ְר ִביעִ י ֶשבַ ֵהיכָל  -עַ ל
ְממָ ֵרס בֹו ְּ -מנַעְּ נֵעַ ֶאת הַ דָ ם כָ ל הַ זְּ ַמן ,וְּ אֹותֹו ָאדָ ם ָהיָה ֵ
לִהיֹות
יאה מֵ הַ ֵהיכָל [ ַאְך ל ֹא בַ ֵהיכָל עַ ְּצמֹוֶׁ ,שהֲ ֵרי ָאסור ְּלכָ ל ָא ָדם ְּ
ׁשורת הָ אֲ בָ נִים הָ ְּר ִביעִ ית ֶׁשבַ ְּטצִ ָ
ַ
בַ הֵ יכָל בְּ עֵ ת ׁשֶ מִכְּ נָס הַ כֹהֵ ן הַ גָדֹול ְּלקֹדֶ ׁש הַ ֳעדָ ִׁשים] ,וְּ ָהיָה ְּמ ָמ ֵרס בַ ָדם כְ ֵדי ֶשל ֹא י ְִקרֹוש ַה ָדם ,וְּ ל ֹא
ְּזֹורקֹו .עַ ָּתה נֹונֶה הַ כֹהֵ ן הַ גָדֹול לַ עֲבֹודַ ת הַ ְּקטָ ַרת ַה ְּעט ֶֹרת ְּבק ֶֹדׁש ַה ֳע ָד ִׁשים :נ ַָטל ַמ ְח ָתה  -כְּ לִי
יוכְּ לו ל ְּ
חֹותה ִמן ַהג ֶָחלִים
ִיחים בֹו גַחֲ לֵי ֵאׁש ,וְ עָ לָ ה לְר ֹאש הַ ִםזְ בֵ חַ  ,ופִ מָה מֵ ַהג ֶָחלִים ֵאילְָך וְ ֵאי ָלְך ,וְ ֶ
ׁשֶ םַ מ ִ
ִיחה ל ַַם ְּח ָּתה עַ ל
יטב ,וְ י ַָרד וְ ִהמ ָ
אֹותן גֶחָ לִ ים ׁשֶ בְּ ֶא ְּמצַ ע הָ ֵאׁשׁ ,שֶ מ ְִּתעַ כְּ לו ֵה ֵ
ָ
ִימטֹות ,וְּ הֵ ן
הַ ְמ ֺעכָלֹות הַ נְ נ ִ
הָ רֹבֶ ד הָ ְרבִ יעִ י שֶ בָ עֲזָ ָרה ,בְּ אֹותֹו מָ קֹום ֶׁשמ ְִּמצָ א הַ כ ֵֹהן הַ ְּם ָמ ֵרס ְּב ַדם ַהנַר ֶׁש ִמ ְּׁש ַחט.
משנה דֻ ְ :בכָ ל יוֹ ם הָ יָה חוֹ ֶתה ְ ֻב ֶשל ֻ ֶכ ֶסף ו ְֻמ ָע ֶרה ְבתוֹ ְך ֶשל זָהָ ב ,וְ הַ י ֻוֹ ם חוֹ ֶתה ְב ֶשל זָהָ ב וֻבָ ֻה הָ יָה
לשת
לשת ַק ִ ֻבין ,וְ הַ י ֻוֹ ם חוֹ ֶתה ְב ֶשל ְש ֶ
ַמ ְכנִ יסֻ ְ .בכָ ל יוֹ ם חוֹ ֶתה ְב ֶשל אַ ְר ַֻב ַעת ַק ִ ֻבין ו ְֻמ ָע ֶרה ְבתוֹ ְך ֶשל ְש ֶ
לשת ַק ִ ֻבין,
ַק ִ ֻבין ,וֻבָ ֻה הָ יָה ַמ ְכנִ יסַ .ר ִ ֻבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמרֻ ְ ,בכָ ל יוֹ ם חוֹ ֶתה ְב ֶשל ְס ָאה ו ְֻמ ָע ֶרה ְבתוֹ ְך ֶשל ְש ֶ
לשת ַק ִ ֻבין וֻבָ ֻה הָ יָה ַמ ְכנִ יסֻ ְ .בכָ ל יוֹ ם הָ י ְָתה ְכבֵ ָדה ,וְ הַ י ֻוֹ ם ַק ָֻלהֻ ְ .בכָ ל יוֹ ם הָ י ְָתה
וְ הַ י ֻוֹ ם חוֹ ֶתה ְב ֶשל ְש ֶ
אֲר ָֻכהֻ ְ .בכָ ל יוֹ ם הָ יָה זְ הָ בָ ֻה יָרוֹ ק ,וְ הַ י ֻוֹ ם אָ דֹם ,דִֻ ְב ֵרי ַר ִ ֻבי ְמנַחֵ םֻ ְ .בכָ ל יוֹ ם ַמ ְק ִריב
י ָָד ֻה ְקצָ ָרה ,וְ הַ י ֻוֹ ם ֺ
ֻ ְפ ָרס ְ ֻב ַשח ֲִרית ו ְֻפ ָרס ֻ ֵבין הָ ַע ְר ַֻביִם וְ הַ י ֻוֹ ם מוֹ ִסיף ְמלֹא חָ ְפנָיוֻ ְ .בכָ ל יוֹ ם הָ י ְָתה ַד ָֻקה ,וְ הַ י ֻוֹ ם דַֻ ָֻקה ִמן הַ דַֻ ָֻקה:

ורת הַ ְּקטָ ַרת הַ ְּעט ֶֹרת ֶׁש ַמע ֲֵשית ְּב ָכל יֹום ,לְּבֵ ין ַה ְּק ָט ָר ָתה ְּביֹום
לוקים ׁשֶ בֵ ין צ ַ
ִמ ְּׁשנ ֵָתנו ְּמבָ ֶא ֶרת ֶאת הַ ִח ִ
חֹותה ְּ -ממַ לֵ א ֶאת ַה ַם ְּח ָּתה ג ֶָחלִ ים ְב ַמ ְּח ָּתה ֶשל כֶ ֶסף,
נורים :בְ ָכל יֹום ִמימֹות ַהשָ נָה ָהיָה הַ כֹהֵ ן ֶ
הַ כִ ִ
זָהב,
חֹותה ְּב ֶׁשל ָ
ומעָ ֶרה  -וְּ ׁשֹופֵ ְך ֶאת ַהגֶחָ לִ ים ִמּתֹוְך מַ ְּח ָּתה זֹו ְבתֹוְך מַ ְּח ָּתה ַא ֶח ֶרתֶ ,של זָ ָהב ,וְּ ל ֹא ָהיָה ֶ
ְ
נורים,
ּתֹורה חָ סָ ה עַ ל מָ מֹונָם ֶׁשל י ְִּש ָר ֵאל ,וְ ַהטֹום ְּ -ביֹום ַהכִ ִ
כֵיוָן ׁשֶ נְּ ֺעלַת ַהחֲ ִתטָה ׁשֹוחֶ ֶקת ֶאת הַ כְּ לִי ,וְּ הַ ָ
חֹותה בְ מַ ְּח ָּתה שֶ ל זָהָ ב ,ובָ ה הָ יָה מַ כְ נִיס ,וְּ עָ שו כֵ ן כְּ ֵדי ל ְָּה ֵקל עַ ל ַהכ ֵֹהן ַהגָדֹולֶׁ ,של ֹא יִ ְּצ ָט ֵרְך
ֶ
הָ יָה
חֹותה
נֹוסףְ ,ב ָכל יֹום ָהיָה ַהכ ֵֹהן ֶ
לְּהַ עֲבִ יר ֶאת הַ גֶחָ לִ ים ִמ ַם ְּח ָּתה לְּמַ ְּח ָּתה בְּ עֹודֹו צָ ם וְּ גופֹו ַחלָׁשִ .חלוק ָ
לשת ַק ִבין,
אֹותם ְבתֹוְך ַמ ְּח ָּתה ֶשל ְש ֶ
ָ
ומעָ ֶרה
יקה כַםות ֶשל ַא ְרבַ עַ ת ַקבִ ין גֶחָ לִ יםְ ,
בְ מַ ְּח ָּתה הַ םַ חֲ זִ ָ
חֹותה
ֶ
ׁשֶ זֶהו הַ ִשעור הַ ִמצְּ ָרְך לְּ הַ ְּקטָ ַרת הַ ְּעט ֶֹרת ,וְּ הַ ַקב הַ ְּמי ָֺּתר ֶׁשל ַהג ֶָחלִים ָהיָה ִמ ְּת ַפזֵר ,וְ ַהטֹום ָהיָה
בְ מַ ְּח ָּתה שֶ ל ְשלשֶ ת ַקבִ ין ,ובָ ה הָ יָה מַ כְ נִיס ,מֵ הַ חַ עַ ם הָ ָאמור ,ל ְָּה ֵקל עַ ל ְּמלַאכְּ ּתֹו ֶׁשל ַהכ ֵֹהן ַהגָדֹול.
ומעָ ֶרה ְבתֹוְך ַמ ְּח ָּתה ֶשל
חֹותה בְ מַ ְּח ָּתה ֶשל ְס ָאה ִׁ -ש ָשה ַק ִביןְ ,
ַרבִ י יֹוסֵ י חֹולֵ ק ואֹומֵ ר ,בְ כָל יֹום הָ יָה ֶ
יְתה
נֹוספִ יםְ ,בכָ ל יֹום ָה ָ
לוקים ָ
חֹותה ְבשֶ ל ְשלשֶ ת ַקבִ ין ,ובָ ה הָ יָה מַ כְ נִיסִ .ח ִ
ֶ
ְשלשֶ ת ַקבִ ין ,וְ הַ טֹום
יְתה
יה ַדעֹותְ .בכָל יֹום ָה ָ
נֹות ָ
הַ םַ ְּח ָּתה כְ בֵ דָ הְּ ,לפִ י ׁשֶ דָ פְּ נֹות הַ םַ ְּח ָּתה ָהיו עָ בֹות ,וְ הַ טֹום ַקלָהֶׁ ,ש ָהיו ָדפְּ ֶ
יָדָ ה  -י ִָדית ַהםַ ְּח ָּתהְ ,קצָ ָרה ,וְ הַ טֹום אֲ רֺ כָה ,כְּ דֵ י ׁשֶ טוכַ ל הַ כ ֵֹהן ַהגָדֹול ל ְִּה ְּס ַּתטֵעַ ִבזְּ רֹועֹו ְּבעֵ ת חֲ פִ ינַת
זָהב
הַ ְּעט ֶֹרת בְּ קֹדֶ ׁש הַ ֳעדָ ִׁשים ,כְּ מֹו ֶׁש ְּטב ַֹאר ְּל ַהלָן .בְ כָל יֹום הָ יָה זְ ָהבָ ה יָרֹוק [יֵׁש ְּמפ ְָּר ִׁשים ֶׁש ַהכַוָ נָה לְּ ָ
יֹותרִ ,ד ְב ֵרי ַר ִבי ְמנ ֵַחםְ .ב ָכל יֹום ָהיָה ַהכ ֵֹהן
צָ הֹב] ,וְ הַ טֹום הָ יָה זְּ הָ בָ ה ׁשֶ ל הַ םַ ְּח ָּתה ָאדֹםׁ ,שֶ הוא חָ ׁשוב ֵ

© כל הזכויות שמורות לארגון 'שתי הלכות ביום'.
13

מסכת

יומא

פרק ד

מֹוסיף עַ ל
ִ
נֹוסף בֵ ין ָהעַ ְרבַ ִים ,וְ ַהטֹום,
מַ ְק ִריב נְ ָרס  -חֲ צִ י ִמ ַכםות הַ ְּעט ֶֹרת בְ שַ חֲ ִרית ,ופְ ָרס  -וַחֲ ִצי ָ
'מל ֹא חָ פְ נָיו'ׁ ,שֶ ִשעור זֶ ה הָ יָה מֺ ְּק ָטר ְּבק ֶֹדׁש ַה ֳע ָד ִׁשים ,כְּ מֹו ׁשֶ טְּ ב ַֹאר
הַ כַםות הָ ְּרגִ י ָלה עֹוד ִׁשעור ֶׁשל ְ
נורים ָהיְּ ָתה
ֵרורים ַד ִעים ,וְ ַהטֹום ְּ -ביֹום ַהכִ ִ
לְּהַ לָן .בְ ָכל יֹום הָ יְ ָתה הַ ְּעט ֶֹרת דַ ָקה  -כְּ תוׁשָ ה הֵ יטֵ ב לְּ פ ִ
לְּכֹות ָׁשה
ְּ
נורים כְּ ֵדי
אֹותה ַל ַםכְּ ֶּת ֶׁשת ְּבעֶ ֶרב יֹום ַהכִ ִ
ָ
יֹותרׁ ,שֶ הָ יו ַמחֲ זִ ִירים
דַ ָעה ִמן הַ דַ ָעה  -דַ ָעה בְּ ֵ
'ומל ֹא חָ פְּ נָיו ְּקט ֶֹרת ַס ִםים ַד ָעה וְּ ֵה ִביא ִמבֵ ית ַל ָנרֹכֶת' ,וַ הֲ ֵרי
ׁשובׁ ,שֶ ִּת ְּהיֶה דַ ָעה ְּמאֹדֵ ,כיוָ ן ׁשֶ מֶאֱ מַ ר ְּ
ּתֹורה וְּ כ ְָּתבָ ה כָאן ַ'ד ָעה'ֶ ,אלָ א בָ א
הֹוסי ָפה ַה ָ
ִ
טֹורת 'וְּ ָׁשחַ ְּק ָּת ִמ ֶםמָה הָ דֵ ק' ומַ דועַ
כְּ בָ ר נֶאֱ מַ ר בְּ כָל ְּק ֶ
יֹותר ִמ ְּבכָל יֹום.
טֹורת דַ ָעה ִמן הַ דַ ָעהֵ ,
הַ כָתוב לְּ לַםֵ ד ׁשֶ בְּ יֹום זֶה ִּת ְּהיֶה הַ ְּע ֶ
משנה הֻ ְ :בכָ ל יוֹ ם כֻ ֹהֲנִ ים עוֹ ִלים ְ ֻב ִמזְ ָרחוֹ ֶשל ֻ ֶכבֶ ש וְ יוֹ ְר ִדין ְ ֻב ַמעֲ ָרבוֹ  ,וְ הַ י ֻוֹ ם כֻ ֹהֵ ן ֻגָדוֹ ל עוֹ לֶ ה בָ אֶ ְמצַ ע
וְ יוֹ ֵרד ָֻבאֶ ְמצַ עַ .ר ִ ֻבי יְהו ָֻדה אוֹ ֵמרְ ,לעוֹ לָ ם כֻ ֹהֵ ן ֻגָדוֹ ל עוֹ לֶ ה בָ אֶ ְמצַ ע וְ יוֹ ֵרד ָֻבאֶ ְמצַ עֻ ְ .בכָ ל יוֹ ם כֻ ֹהֵ ן ֻגָדוֹ ל
ְמ ַקדֵֻ ש י ָָדיו וְ ַרגְ לָ יו ִמן הַ ִ ֻכי ֻוֹ ר ,וְ הַ י ֻוֹ ם ִמן הַ ִ ֻקיתוֹ ן ֶשל זָהָ בַ .ר ִ ֻבי יְהו ָֻדה אוֹ ֵמרְ ,לעוֹ לָ ם כֻ ֹהֵ ן ֻגָדוֹ ל ְמ ַקדֵֻ ש
של זָהָ ב:
י ָָדיו וְ ַרגְ לָ יו ִמן הַ ִ ֻקיתוֹ ן ֶ

יאה
נורים לְּבֵ ין ְּש ָאר ַהט ִָמיםְּ ,מ ִב ָ
לוקים ׁשֶ הובְּ או בַ ִם ְּׁשנָה הַ עֹודֶ מֶ ת ְּלגַבֵ י הַ ְּעט ֶֹרת ,בֵ ין יֹום ַהכִ ִ
ַאגַב הַ ִח ִ
נורים ִמ ִב ְּׁש ָאר ְּימֹות ַה ָשנָהְ .בכָ ל יֹום ִמימֹות
לוקים בְּ ִדינִים אֲ ֵח ִרים ׁשֶ ָהיו ׁשֹונִ ים ְּביֹום הַ כִ ִ
ִמ ְּׁשנ ֵָתנו ִח ִ
ימינֹו ֶׁשל ַהכ ֵֹהן ָהעֹולֶ ה ,וְּ ָא ְּמרו
הַ שָ נָה ָהיו הַ כֹהֲ נִים עֹולִ ים בְ ִמזְ ָרחֹו שֶ ל כֶבֶ שׁ ,שֶ סַ ד ִמזְּ ָרח הוא ִמ ִ
טֹורד ,וְּ ֵאין
ימינֹו ֶׁשל ַהכ ֵֹהן ַה ֵ
יֹור ִדין בְ מַ ע ֲָרבֹוֶׁ ,שהוא ִמ ִ
חֲ כ ִָמים 'כָל נְּ נִ טֹות ׁשֶ ַא ָּתה נֹונֶה ִי ְּהיו ְּלי ִָמין' ,וְ ְ
יֹורד
נוריםַ ,הכ ֵֹהן ַהגָדֹול עֹולֶה בָ ֶא ְמצַ ע וְ ֵ
הַ כֹהֲ נִ ים ַרשָ ִאים לְּהַ ֵלְך בְּ ֶא ְּמצַ ע הַ כֶבֶ ׁש ,וְ הַ טֹום  -בְּ יֹום הַ כִ ִ
אֹומר ,לְעֹולָ ם -
ְהודה ֵ
בָ ֶא ְמצַ ע ,לְּהַ ְּראֹות חֲ ִׁשיבותֹוׁ ,שֶ הוא כְּ בֵ ן בַ יִת לִפְּ נֵי ה' ,וְּ הֹולֵ ְך ֵהיכָ ן ֶׁשרֹוצֶ הַ .ר ִבי י ָ
יֹורד בָ ֶא ְמצַ ע ,וְּ ַרק ְּׁש ָאר ַהכֹהֲ נִ ים עֹולִים בַ ִםזְּ ָרח
ַאף בִ ְּׁש ָאר ְּימֹות הַ שָ נָה ,כֹהֵ ן גָדֹול עֹולֶה בָ ֶא ְמצַ ע וְ ֵ
יֹור ִדים בַ םַ ע ֲָרב .בְ ָכל יֹום ִמימֹות הַ שָ נָה הַ כֹהֵ ן הַ גָדֹול ְמ ַק ֵדש ֶאת י ָָדיו וְ ַרגְ לָיו ִמן ַהכִ טֹור ,כְּ כָל ַהכֹהֲ נִים,
וְּ ְּ
נוריםָ ,היָה ְּמ ַקדֵ ׁש יָדָ יו וְּ ַרגְּ ָליו ִמן הַ ִעיתֹון [-כְּ לִי ַמיִם] ֶשל ז ָָהבִ ,משום חֲ ִׁשיבותֹו.
וְ הַ טֹום  -בְּ יֹום הַ כִ ִ
ַרבִ י יְהודָ ה אֹומֵ ר ,לְעֹולָם  -בְּ כָל יְּמֹות הַ שָ נָה כֹהֵ ן גָדֹול ְמ ַקדֵ ש י ָָדיו וְ ַרגְ לָיו ִמן ַה ִעיתֹון ֶשל ז ָָהב.
משנה וֻ ְ :בכָ ל יוֹ ם הָ י ֻו ָשם אַ ְר ַֻבע ַמעֲ ָרכוֹ ת ,וְ הַ י ֻוֹ ם חָ ֵמש ,דִֻ ְב ֵרי ַר ִ ֻבי ֵמ ִאירַ .ר ִ ֻבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמרֻ ְ ,בכָ ל יוֹ ם
ָשלש ,וְ הַ י ֻוֹ ם אַ ְר ַֻבעַ .ר ִ ֻבי יְהו ָֻדה אוֹ ֵמרֻ ְ ,בכָ ל יוֹ ם ְש ֻ ַתיִם ,וְ הַ י ֻוֹ ם ָשלש:

נורים לְּבֵ ין ְּׁש ָאר יְּמֹות ַה ָשנָה:
לוקים ׁשֶ הָ יו בְּ בֵ ית הַ ִם ְּקדָ ׁש בֵ ין יֹום ַהכִ ִ
ִמ ְּׁשנ ֵָתנו ַמ ְּמ ִׁשיכָה בַ הֲ בָ ַאת ַה ִח ִ
בְ כָל יֹום ִמימֹות הַ שָ נָה הָ יו ָשם  -עַ ל גַבֵ י הַ ִםזְּ בֵ חַ הַ ִחיצֹון ַא ְרבַ ע ַמע ֲָרכֹות ֶׁשל עֵ ִצים דֹול ְִּקים ,אַ .מע ֲָרכָ ה
נֹוטלִים ג ֶָחלִים
וׁש ָאר הַ ָע ְּרבָ נֹות .בַ .מע ֲָרכָה ְּׁשנִ טָהֶׁ ,ש ִם ֶםמָה ְּ
גְּ דֹולָה ,לְּהַ ְּקטָ ַרת ֵאיבְּ ֵרי ָק ְּרבַ ן הַ ָּת ִמיד ְּ
לְּהַ ְּקטָ ַרת הַ ְּעט ֶֹרת עַ ל ִמזְּ בַ ח הַ זָהָ ב .ג .מַ ע ֲָרכָה ׁשֶ ל ֵאׁש בִ לְּ בַ ד ,ל ְַּקטֵם ֶאת ַה ָנסוק 'וְּ ָה ֵאׁש עַ ל ַה ִםזְּ בֵ ַח
ּתו ַקד בֹו ל ֹא ִתכְּ בֶ ה'  .ד .מַ ע ֲָרכָה נֹוסֶ ֶפת ְּל ֵאיבְּ ֵרי הַ ָּת ִמיד ֶׁשל בֵ ין ָהעַ ְּרבַ ִים ֶׁשל ֹא ִנ ְּתעַ ְֻּכלו ְּב ֶמ ֶׁשְך ַהלַ יְּלָה.
לְּה ְּק ָט ַרת
הֹוסיפו ַא ַחת ִלחֹול ִמ ֶםמָה ג ֶָחלִ ים ַ
נוריםָ ,היו חָ מֵ ש מַ ע ֲָרכֹותֵ ,כיוָן ׁשֶ ִ
וְ הַ טֹום  -בְּ יֹום הַ כִ ִ
יְּתה
אֹומרְ ,בכָל יֹום ָהיו ָשלש ַמע ֲָרכֹות [וְּ ל ֹא ָה ָ
הַ ְּעט ֶֹרת בְּ קֹדֶ ׁש הַ ֳעדָ ִׁשיםִ ,ד ְב ֵרי ַרבִ י מֵ ִאירַ .ר ִבי יֹוסֵ י ֵ
אֹותם
ָ
יבים
הַ םַ ע ֲָר ָכה הָ ְּרבִ יעִ ית ְּלצ ֶֹרְך ֵאיבְּ ֵרי הַ ָּת ִמיד ֶׁשל בֵ ין הָ עַ ְּרבַ ִים ֶׁשלא נ ְִּתעַ כְּ לוֶֻ ,אלָ א ָהיו ַמ ְּק ִר ִ
יְּתה
בַ םַ ע ֲָרכָה הַ גְּ דֹולָה] ,וְ הַ טֹום הָ יו ַא ְרבַ עַ .רבִ י יְהודָ ה אֹומֵ ר ,בְ כָל יֹום ָהיו ְש ַתיִם [כֵיוָן ֶׁש ְּל ַדעְּ ּתֹו ל ֹא ָה ָ
ִיׁשית ׁשֶ ל ִקטום הָ ֵאׁש] ,וְ הַ טֹום ָהיו ָשלש.
גַם הַ םַ ע ֲָרכָה הַ ְּשל ִ
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מסכת

יומא

פרק ה

פרק ה ,משנה א :הוֹ צִ יא ֻו לוֹ אֶ ת הַ ַֻכף וְ אֶ ת הַ ֻ ַמ ְח ֻ ָתה ,וְ חָ פַ ן ְמלֹא חָ ְפנָיו וְ נ ַָתן ְלתוֹ ְך הַ ַֻכף ,הַ ֻגָדוֹ ל ְל ִפי
ימינוֹ וְ אֶ ת הַ ַֻכף ִ ֻב ְשמֹאלוֹ  .הָ יָה ְמהַ ֻ ֵל ְך
ג ְָדלוֹ  ,וְ הַ ָֻק ָטן ְל ִפי ָק ְטנוֹ  ,וְ כָ ְך הָ י ְָתה ִמדָֻ ָת ֻה .נָטַ ל אֶ ת הַ ֻ ַמ ְח ֻ ָתה ִ ֻב ִ
יע ְלבֵ ין ְש ֻ ֵתי הַ ֻ ָפרֹכוֹ ת הַ ֻ ַמ ְבדִֻ ילוֹ ת ֻ ֵבין הַ ֻק ֶֹדש וֻבֵ ין ק ֶֹדש הַ ָֻק ָד ִשים ,וֻבֵ ינֵיהֶ ן אַ ֻ ָמהַ .ר ִ ֻבי
ַֻבהֵ יכָ לַ ,עד ֶש ֻ ַמ ִ ֻג ַ
יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר ,לֹא הָ י ְָתה ָשם אֶ ָֻלא פָ רֹכֶ ת אַ חַ ת ִ ֻב ְלבָ דֶ ,ש ֻנֶאֱ ַמר וְ ִה ְבדִֻ ילָ ה הַ ֻ ָפרֹכֶ ת לָ כֶ ם ֻ ֵבין הַ ֻק ֶֹדש ֻובֵ ין
יע
ימית ִמן הַ ָֻצפוֹ ןְ .מהַ ֻ ֵל ְך ֻ ֵבינֵיהֶ ןַ ,עד ֶש ֻ ַמ ִ ֻג ַ
ק ֶֹדש הַ ָֻק ָד ִשים .הַ ִחיצוֹ נָה הָ י ְָתה ְפרוֻפָ ה ִמן הַ דָֻ רוֹ ם ,וְ הַ ֻ ְפנִ ִ
יע
יע לָ ָארוֹ ןִ .ה ִ ֻג ַ
יע לַ ָֻצפוֹ ן ,הוֹ פֵ ְך ֻ ָפנָיו לַ דָֻ רוֹ םְ ,מהַ ֻ ֵל ְך ִל ְשמֹאלוֹ ִעם הַ ֻ ָפרֹכֶ ת ַעד ֶשהוֻא ַמ ִ ֻג ַ
לַ ָֻצפוֹ ןִ .ה ִ ֻג ַ
לָ ָארוֹ ן .נוֹ ֵתן אֶ ת הַ ֻ ַמ ְח ֻ ָתה ֻ ֵבין ְשנֵי הַ ַֻבדִֻ ים .צָ בַ ר אֶ ת הַ ְ ֻקט ֶֹרת ַעל ֻג ֻ ֵַבי גֶחָ ִלים ,וְ נִ ְת ַמ ֻ ֵלא כָ ל הַ ַֻביִת ֻ ֺכ ֻלוֹ
יסתוֹ  ,ו ִֻמ ְת ֻ ַפ ֻ ֵלל ְֻת ִפ ָֻלה ְקצָ ָרה ַֻב ַֻביִת הַ ִחיצוֹ ן ,וְ לֹא הָ יָה ַמא ֲִר ְ
יך
ָע ָשן .יָצָ א וֻבָ א לוֹ ְב ֶד ֶר ְך ֻ ֵבית ְ ֻכנִ ָ
ִ ֻב ְת ִפ ָֻלתוֹ ֶ ,ש ֻלֹא ְלהַ ְב ִעית אֶ ת י ְִש ָראֵ ל:

יחה עַ ל ָהרֹבֶ ד ָה ְּר ִביעִ י ֶׁשבַ עֲזָ ָרה,
ל ְַּאחַ ר ׁשֶ מָטַ ל הַ כֹהֵ ן הַ גָדֹול ַמ ְּח ָּתה ְּמל ֵָאה גַחֲ לֵ י ֵאׁש מֵ עַ ל ַה ִםזְּ בֵ ַח ,וְּ ִהמִ ָ
הֹוציאו לֹו
ִ
'מל ֹא ָחפְּ נָיו' ְּקט ֶֹרת ,וְ ֵכן
ִיח ְּ
הֹוצִ יאו לֹו ִמל ְִּׁש ַכת הַ ֵכלִ ים ֶאת הַ כַףׁ ,שֶ בָ ה הוא עָ ִתיד לְּ הַ מ ַ
ִמל ְִּׁשכַת 'בֵ ית ַאבְּ ִטינַס' הַ ְּממֺ מִים עַ ל ע ֲִשטַת הַ ְּעט ֶֹרת ֶאת ַהםַ ְח ָתה כְּ ֶׁש ִהיא ְּמל ֵָאה ְּקט ֶֹרת ,וְ ָחפַ ן ִמּתֹוְך
אֹותה ְּקט ֶֹרת
ָ
הַ םַ ְּח ָּתה ֶׁשל הַ ְּעט ֶֹרת ְמל ֹא חָ פְ ָניו ִ -מלֵא ֶאת ְּׁש ֵּתי ַהחָ פְּ ַניִם ֶׁשלֹו ִב ְּקט ֶֹרת ,וְ נ ַָתן ֶאת
'מל ֹא חָ פְּ נָיו' ֵאינֹו ָקבועַ ֶ ,אלָ א ַהגָדֹול  -כ ֵֹהן ֶׁשט ָָדיו גְּ דֹולֹות ,לְ פִ י ג ְָדלֹו,
ׁשֶ בְּ חָ פְּ נָיו לְתֹוְך הַ ַכף ,וְּ ִׁשעור ְּ
ומ ֶהם
וְ הַ ָעטָ ן ְלפִ י ָק ְטנֹו ,וְ כְָך הָ י ְָתה ִמדָ ָתה ,כְּ לֹומַ ר ,כְּ ׁשֵ ם ֶׁשעַ ָּתה ,בָ ֲעז ָָרהָ ,היָה ְּמ ַמלֵא ֶאת ָחפְּ נָיו ַמ ָםׁש ֵ
מַ עֲבִ יר ַלכַף ,כָָך בְּ קֹדֶ ׁש הַ ֳעדָ ִׁשים הָ יָה ְּממַ לֵא ֶאת הַ ְּעט ֶֹרת לְּתֹוְך ָחפְּ נָיו ַמ ָםׁש [ ַאף ֶׁשכְּ בָ ר טָדועַ
ימינֹו ,וְ ֶאת
ׁשֶ הַ ְּעט ֶֹרת ׁשֶ בַ כַף ִהיא בְּ ִׁשעור ְּמל ֹא חָ פְּ נָיו] .נָטַ ל הַ כ ֵֹהן ַהגָדֹול ֶאת ַה ַם ְח ָתה ֶׁשל גַחֲ ֵלי ָה ֵאׁש ִב ִ
הַ כַף הַ ְּמ ֵל ָאה ְּקט ֶֹרת בִ ְשמ ֹאלֹו ,וְּ ַאף ׁשֶ הַ ְּעט ֶֹרת חֲ ׁשובָ ה מֵ ַהג ֶָחלִים ,כֵ יוָ ן ֶׁש ַה ַם ְּח ָּתה עִ ם ַהג ֶָחלִים כְּ בֵ ָדה
ימינֹו.
יֹותר ,הֵ ֵקלו עָ ָליו ׁשֶ ִט ְּח ֶלמָה ִב ִ
ֵ
אפֶן כְּ נִ יסַ ת הַ כֹהֵ ן הַ גָדֹול ְּלק ֶֹדׁש ַה ֳע ָד ִׁשיםִ ,בזְּ ַמן בֵ ית ַה ִם ְּק ָדׁש ַה ֵשנִיֶׁ ,שבֹו
עַ ָּתה ְּמ ָת ֶא ֶרת ִמ ְּׁשנ ֵָתנו ֶאת ֹ
הָ יו ְּׁש ֵּתי ָנרֹוכֹות הַ םַ בְּ ִדילֹות בֵ ין ַההֵ י ָכל לְּבֵ ין קֹדֶ ׁש הַ ֳעדָ ִׁשים ,וְּ כֵן ל ֹא ָהיָה אֲ רֹון ַה ְּב ִרית ְּבק ֶֹדׁש
הַ ֳעדָ ִׁשים [בְּ בֵ ית הַ ִם ְּקדָ ׁש הָ ִראׁשֹון ָהיָה כ ֶֹתל בָ נוי בְּ ע ִֹבי ַאםָ ה בֵ ין ַה ֵהיכָל ְּלבֵ ין ק ֶֹדׁש ַה ֳע ָד ִׁשיםָ ,א ְּמ ָנם
יֹותר ,וְּ ל ֹא הָ יָה נ ִָּתן לִ ְּבנֹות כ ֶֹתל ְּבע ִֹבי ַא ָםה ְּבגֹבַ ה גָדֹול כָל כָָך,
בֵ ית הַ ִם ְּקדָ ׁש הַ ֵשנִי ָהיָה גָבֹוה הַ ְּרבֵ ה ֵ
'הי ָכל' אֹו ִב ְּקדֺ ַשת
ֺשת ֵ
וְּ ָלכֵן עָ שו ׁשָ ם ָנ ֹרכֶתָ ,א ְּמנָם ל ֹא י ְָּדעו הַ חֲ כ ִָמים הַ ִאם עֹבִ י ַהכ ֶֹתל ָקדֹוׁש ִב ְּקד ַ
ומםֵ ילָא ל ֹא י ְָּדעו הֵ יכָ ן ְּל ַהמִיחַ ֶאת הַ ָנ ֹרכֶתַ ,ה ִאם ִב ְּת ִחלַת ָמקֹום ע ִֹבי ָה ַא ָםה ,לְּ צַ ד
'קֹדֶ ׁש הַ ֳעדָ ִׁשים'ִ ,
ֵיהן ֶרוַ ח ַא ָםה ,וְּ אֹותֹו ָמקֹום
ומ ָןפֵק עָ שו ְּׁש ֵּתי נָרֹוכֹות ,ובֵ ינ ֶ
הַ הֵ יכָל ,אֹו בְּ סֹופֹוְּ ,לצַ ד קֹדֶ ׁש הַ ֳעדָ ִׁשיםִ .
נ ְִּׁש ַאר ְּמסֺ נָ ק .בִ ְּׁש ֵּתי ַהנָרֹוכֹות הָ יָה נ ֶַתחׁ ,שֶ דַ ְּרכֹו נ ִָּתן ְּל ִה ָכנֵסַ ,אְך ל ֹא ָהיו ַהנְּ ָת ִחים ְּמ ֺכ ָונִים זֶ ה כְּ ֶנגֶד
רֹומי
זֶהֶ ,א ָלא הָ ֶאחָ ד בַ דָ רֹום וְּ הַ ֵשנִי בַ סָ פֹון ,נ ְִּמצָ א ׁשֶ הָ רֹוצֶ ה לְּ ִה ָכנֵס ְּלק ֶֹדׁש ַה ֳע ָד ִׁשים נִכְּ נָס בַ נ ֶַתח ַה ְּד ִ
ׁשֶ בַ ָנ ֹרכֶת הָ ִראׁשֹונָהְּ ,מהַ ֵלְך ְּלכָל א ֶֹרְך ְּׁש ֵּתי הַ ָנרֹוכֹות ,וְּ נִ כְּ נַס בַ ֶנ ַתח ַה ְּספֹונִ י ֶׁשבַ ָנ ֹר ֶכת ַה ְּשנִ טָה]ָ .היָה
הַ כֹהֵ ן הַ גָדֹול ְמ ַהלְֵך בַ הֵ יכָ ל ,עִ ם הַ כַף וְּ הַ םַ ְּח ָּתה ,עַ ד שֶ םַ גִ יעַ לְבֵ ין ְש ֵתי ַהנָרֹוכֹות ַה ַם ְב ִדילֹות בֵ ין ַהע ֶֹדש
ובֵ ין קֹדֶ ש הַ עֳ דָ ִשים ,ובֵ ינֵיהֶ ן הָ יָה ֶר ַוח ַאםָ הַ .רבִ י יֹוסֵ י אֹומֵ ר ,ל ֹא ָהיְ ָתה ָשם ֶא ָלא ָפ ֹרכֶת ַא ַחת ִבלְ בָ ד,
כֹותל
שֶ מֶאֱ מַ ר ,וְ ִהבְ ִדי ָלה הַ ָנ ֹרכֶת לָ כֶם בֵ ין הַ עֹדֶ ש ובֵ ין ק ֶֹדש הַ עֳ דָ ִשים [וְּ הוא סֹובֵ ר ֶׁש ָהיָה יָדועַ ֶׁשע ִֹבי ַה ֶ
כֹותלְּ ,לצַ ד ַה ֵהיכָ ל]ַ .מ ְּמ ִׁשיכָ ה
ָקדֹוׁש בִ ְּקדֺשַ ת קֹדֶ ׁש הַ ֳעדָ ִׁשים ,וְּ ִהמִיחו ֶאת הַ ָנרֹכֶ ת בִ ְּת ִחלַת ְּמקֹום ע ִֹבי ַה ֶ
הַ ִם ְּׁשנָה לְּבָ ֵאר ֶאת ַה ַמעֲשָ ה לְּ דַ עַ ת חֲ ָכ ִמיםׁ ,שֶ הָ יו ְּׁש ֵּתי ָנרֹוכֹותַ :ה ָנ ֹר ֶכת ַה ִחיצֹונָה ָה ְי ָתה פְ רופָה ִמן
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הַ דָ רֹום ,כְּ לֹומַ רְּ ,קצֵ ה הַ ָנרֹכֶ ת הָ יָה נִכְּ נָל עַ ל חֵ לֶ ק הַ ָנ ֹר ֶכת ֶׁש ְּל ָפנָיו וְּ נֶאֱ ָחז ְּב ֶק ֶרס ֶׁשל זָ ָהב ,כְּ ֵדי לִיצֹור
ִימית הָ יְּ ָתה נְּ רופָ ה ִמן הַ סָ פֹון .לְּ ַא ַחר ֶׁש ִמכְּ נַס בַ ָנ ֹר ֶכת ָה ִראׁשֹונָה ְּבצַ ד ָדרֹום
ׁשָ ם 'נ ֶַתח' ,וְ הַ ָנ ֹר ֶכת הַ נְ נ ִ
הָ יָה ְמהַ ֵלְך בֵ ינֵיהֶ ן  -בֵ ין ְּׁש ֵּתי הַ ָנרֹוכֹות ,עַ ד שֶ םַ גִ יעַ לַסָ פֹוןִ .הגִ יעַ לַסָ פֹון ,וְּ נִכְּ נַס ְּלבֵ ית ק ֶֹדׁש ַה ֳע ָד ִׁשים,
לָארֹון
הֹופְֵך ָננָיו לַדָ רֹוםְ ,מהַ ֵלְך ִל ְשמ ֹאלֹו עִ ם הַ ָנ ֹר ֶכת  -הֹולְֵך כְּ ֶׁשהַ ָנ ֹרכֶת ְּלצַ ד ְּשמ ֹאלֹו ,עַ ד ֶשהוא ַמגִ יעַ ָ
נֹותן ֶאת ַה ַם ְח ָתה בַ ָםקֹום ֶׁשהוא
 לַםָ קֹום ׁשֶ בֹו ָהיָה מו ָנח הָ ָארֹון בְּ בַ יִת ִראׁשֹוןִ .הגִ יעַ ִל ְּמקֹום ָה ָארֹוןֵ ,ות ִחלָ ה ָהיָה ַמע ֲִביר
כְּ ֶנגֶד בֵ ין ְשנֵי הַ בַ ִדים ֶׁשהָ יו ְּבבַ יִת ִראׁשֹון .צָ בַ ר ֶאת הַ ְעט ֶֹרת ֶׁשבַ כַף עַ ל גַבֵ י ג ֶָחלִיםְּ ,
ֶאת הַ ְּעט ֶֹרת מֵ הַ ַכף ְּלתֹוְך חָ פְּ נָיו ,וְּ נִזְּ הָ ר ׁשֶ ל ֹא ִינֹל ֵמהַ ְּעט ֶֹרת ל ָָא ֶרץ כְּ לוםֶׁ ,שהֲ ֵרי ִאם י ְֶּח ַסר אֲ פִ לו ַמ ֶשהו,
'מל ֹא חָ פְּ נָיו' ,ומַ מִ יחַ ֶאת הַ ְּעט ֶֹרת ִמּתֹוְך ָחפְּ נָיו עַ ל הַ ג ֶָחלִ ים ֶׁשבַ ַם ְּח ָּתה ,וְ ִנ ְת ַמלֵא כָל ַהבַ יִת כֺלֹו
ֵאין ֶזה ְּ
יסתֹו  -יֹוצֵ א
עָ שָ ן מֵ הַ ְּעט ֶֹרת ַהמ ְִּש ֶרפֶת .יָצָ א הַ כ ֵֹהן הַ גָדֹול ִמעֹדֶ ׁש הַ ֳע ָד ִׁשים ,ובָ א לֹו ְב ֶד ֶרְך בֵ ית כְ נִ ָ
ומ ְתנַלֵל
חֹוריו ַל ָנ ֹרכֶתֶ ,ד ֶרְך כָבֹודִ ,
צורה ׁשֶ בָ ה ִנכְּ נַס ,כְּ לֹומַ ר כְּ ׁשֶ ָננָיו ל ְִּמקֹום אֲ רֹון ַהע ֶֹדׁש וַאֲ ָ
אֹותה ָ
בְּ ָ
ִש ָר ֵאל ,לְּ פִ י
ְתפִ לָה ְקצָ ָרה בַ בַ יִת הַ ִחיצֹון  -בַ הֵ יכָל ,וְ ל ֹא הָ יָה מַ אֲ ִריְך בִ ְתפִ לָתֹו ,כְּ ֵדי ֶשל ֹא ל ְַה ְבעִ ית ֶאת י ְ
ׁשֶ כֹהֵ ן גָדֹול ׁשֶ ֵאינֹו ָראוי ,אֹו ֶׁשמַ ְּק ִטיר ֶאת ַה ְּעט ֶֹרת בְּ דֶ ֶרְך ֶׁש ֵאינָה ְּראויָהָ ,היָה ֶנ ֱענָׁש ,וְּ לִפְּ עָ ִמים ָהיָה ֵמת
חֹוׁש ִׁשים ׁשֶ םָ א מֵ ת ַהכ ֵֹהן ַהגָדֹול.
ִמטָד ,וְּ ִאם ָהיָה ִמ ְּתמַ ְּהמֵ ַה הָ יו י ְִּש ָר ֵאל ְּ
יאים ִראשוֹ נִ ים ,ו ְֻש ִתיָֻה הָ י ְָתה נִ ְק ֵראתֻ ְ ,גבוֹ הָ ה ִמן
משנה בִ :מ ֻ ֶש ִ ֻנ ֻ ַטל הָ ָארוֹ ן ,אֶ בֶ ן הָ י ְָתה ָשם ִמימוֹ ת נְ ִב ִ
הָ ָא ֶרץ ָשלש אֶ צְ ָֻבעוֹ ת ,וְ ָעלֶ יהָ הָ יָה נוֹ ֵתן:

אֹומ ִרים ֶׁשמִ גְּ נַז
ְּ
ִמשֶ מִחַ ל הָ ָארֹון עַ ל יְּדֵ י ְּנבוכ ְַּדנֶסַ רׁ ,שֶ מְּטָ לֹו לְּבָ בֶ ל בְּ עֵ ת חֺ ְּרבָ ן בֵ ית ַה ִם ְּק ָדׁש ָה ִראׁשֹון [וְּ יֵׁש
ֹאׁשטָהו ַהםֶ לֶ ְך ,קֹדֶ ם הַ חֺ ְּרבָ ן]ֶ ,אבֶ ן הָ י ְָתה ָשם ְּ -בק ֶֹדׁש ַה ֳע ָד ִׁשיםִ ,ב ְּמקֹום ָה ָארֹון,
הָ ָארֹון עַ ל ְּי ֵדי י ִ
ו'ש ִתטָה' ָהי ְָתה נ ְִק ֵראת ,עַ ל ֵׁשם ֶׁש ִם ֶםמָה
מואל הַ מָבִ יאְ ,
וׁש ֵ
יאים ִראשֹונִים  -דָ וִ ד הַ םֶ ֶלְך ְּ
ִמימֹות נְבִ ִ
נֹותן ֶאת
ֶיה ָהיָה ֵ
הֺ ְּׁש ַתת וְּ נִבְּ ָרא הָ עֹולָם כֺלֹו ,וְּ הָ ְּי ָתה גְ בֹוהָ ה ִמן הָ ָא ֶרץ ִׁשעור ָשלש ֶא ְצבָ עֹות ,וְ עָ ל ָ
הַ ְּעט ֶֹרת.
משנה ג :נָטַ ל אֶ ת הַ דָֻ ם ִמ ִֻמי ֶשהָ יָה ְמ ָמ ֵרס ֻבוֹ  ,נִ ְכנַס לַ ֻ ָמקוֹ ם ֶש ִ ֻנ ְכנַס ,וְ ָע ַמד ַֻב ֻ ָמקוֹ ם ֶש ָע ַמד ,וְ ִהזָֻה ִמ ֻ ֶמ ֻנ ֻו
אַ חַ ת ְל ַמ ְעלָ ה וְ ֶשבַ ע ְל ַמ ָֻטה ,וְ לֹא הָ יָה ִמ ְת ַֻכ ֻוֵן ְלהַ זֻוֹ ת לֹא ְל ַמ ְעלָ ה וְ לֹא ְל ַמ ָֻטה ,אֶ ָֻלא ְכ ַמצְ ִליף .וְ כָ ְך הָ יָה
ָשש ,אַ חַ ת
מוֹ נֶה ,אַ חַ ת ,אַ חַ ת וְ אַ חַ ת ,אַ חַ ת ו ְֻש ֻ ַתיִם ,אַ חַ ת וְ ָשלש ,אַ חַ ת וְ אַ ְר ַֻבע ,אַ חַ ת וְ חָ ֵמש ,אַ חַ ת ו ֵ
וָ ֶשבַ ע .יָצָ א וְ ִה ִ ֻניחוֹ ַעל ַֻכן הַ זָֻהָ ב ֶש ַֻבהֵ יכָ ל:

ֲבֹודת ַהנָר וְּ ַה ָשעִ יר ֶׁש ִה ְּת ִחיל בָ ֶהם :נ ַָטל
ל ְַּאחַ ר ִסטום עֲבֹודַ ת הַ ְּקטָ ַרת הַ ְּעט ֶֹרת מַ ְּמ ִׁשיְך הַ כֹהֵ ן הַ גָדֹול בַ ע ַ
הַ כֹהֵ ן הַ גָדֹול ֶאת הַ דָ ם ׁשֶ ל ַהנָר ִמ ִםי שֶ הָ יָה ְממָ ֵרס בֹוִ ,נכְ נַס ל ַָםקֹום ֶשמִכְ נַס  -לְּאֹותֹו ָמקֹום ֶׁשמִכְּ נַס
ֵאלָיו קֹדֶ ם ,וְּ הַ יְּ נו ְּלקֹדֶ ׁש ַה ֳע ָד ִׁשים ,וְ עָ מַ ד בַ םָ קֹום שֶ עָ מַ ד  -בַ ָםקֹום ֶׁשכְּ ֶנגֶד בֵ ין ְּׁשנֵי ַהבַ ִדים ,וְ ִהזָה ִמ ֶםמו
 ִמדַ ם הַ נָרַ ,אחַ ת לְמַ עְ לָה  -כְּ ֶנגֶד חֺ דָ ה הָ עֶ לְּיֹון ׁשֶ ל הַ ַכנ ֶֹרת ,וְ ֶשבַ ע ל ְַמ ָחה  -כְּ ֶנגֶד ע ִֹבי ַה ַכנ ֶֹרת ,וְ ל ֹא ָהיָהִמ ְת ַכ ֵון לְהַ זֹות ל ֹא לְמַ עְ לָ ה וְ ל ֹא לְמַ חָ ה  -ל ֹא הָ יָה ְּמ ַכוֵן ֶׁשטִ פְּ גַע ַה ָדם ְּבחֺ ָדה ֶׁשל ַכנ ֶֹרת אֹו ְּבעָ ְּביָה ֶׁשל
לֹומרָ ,היָה ְּמ ַכוֵן יָדֹו כְּ ִאלו הוא
הַ ַכנ ֶֹרת ,וְּ ל ֹא הָ יָה הַ דָ ם נֹוגֵעַ כְּ לָל בַ ַכנ ֶֹרתֶ ,אלָא ָהיָה מַ זֶ ה כְ ַמ ְצלִיף ,כְּ ַ
ִמ ְּת ַכוֵן לְּ הַ זֹות ְּל ַמעְּ לָהַ ,אְך בֶ אֱ מֶ ת הָ יָה הַ דָ ם נֹופֵ ל עַ ל הָ ָא ֶרץ ,וְּ כֵן ָהיָה ְּמ ַכוֵ ן יָדֹו כְּ ִאלו הוא ִמ ְּתכַ וֵ ן
לְּקה ֶאת
לְּהַ זֹות לְּמַ חָ ה ,ובֶ אֱ ֶמת ָהיָה ַהדָ ם ׁשֶ ל ָכל הַ הַ זָ יֹות נֹו ֵפל עַ ל ָה ָא ֶרץ ,ו'כְּ ַמ ְּצלִיף' ַהיְּ ינו כ ָָא ָדם ַה ַם ֶ
הַ ְּםחֺ טָב מַ ְּלקֹותׁ ,שֶ םַ ְּל ֶקה ִמלְּמַ עְּ ָלה לְּמַ ָחה ,כָָך הַ כֹהֵ ן ַהגָדֹול ָהיָה ְּמ ַכוֵ ן ֶׁשטִנְּ לו ַה ָד ִמים עַ ל ָה ָא ֶרץ
ׁשורהֶ ,זה ַּת ַחת זֶה .וְ כְָך הָ יָה הַ כ ֵֹהן הַ גָדֹול מֹונֶה ֶאת הַ ַהזָיֹותַ ,א ַחת ַ -ה ָזיָה ַא ַחת כְּ לַ נֵ י ַמעְּ לָהַ .א ַחת
בְּ ָ
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'א ַחת' ,כְּ ֵדי ֶׁשל ֹא י ְִּטעֶ ה ְּב ִמנְּ יַן
'אחַ ת וְּ ַא ַחת' וְּ ל ֹא ַרק ַ
נֹוספֶת כְּ ַל ֵני ַמחָ ה [וְּ הָ יָה אֹומֵ ר ַ
וְ ַאחַ ת  -הַ זָ יָה ֶ
הַ הַ זָיֹות ,וְּ יַחֲ ִׁשיב ֶאת הַ הֲ זָ יָה הָ ִראׁשֹונָהׁ ,שֶ הָ ְּי ָתה לְּ מַ עְּ לָ ה ,י ַַחד עִ ם ַה ֶשבַ ע ֶׁש ָהיו ַל ַם ָחה ,וְּ לָ כֵן גַם
וש ַת ִיםַ ,א ַחת וְ ָשלשַ ,א ַחת וְ ַא ְרבַ ע,
'אחַ ת' ׁשֶ הָ יְּ ָתה ְּל ַמעְּ לָה]ַ ,א ַחת ְ
בַ הֶ ְּמׁשֵ ְך ,בְּ כָל הַ זָ יָה ,מַ זְּ כִ יר ֶאת הָ ַ
ַאחַ ת וְ חָ מֵ שַ ,א ַחת וָשֵ שַ ,א ַחת וָשֶ בַ ע .ל ְַּאחַ ר ִסטום הַ זָיֹות דַ ם ַהנָר ,יָצָ א ִמע ֶֹדׁש ַה ֳע ָד ִׁשים ,וְ ִהמִיחֹו -
ִיח ֶאת הַ ִםזְּ ָרק עִ ם דַ ם ַה ָנר עַ ל ַכן הַ זָהָ ב שֶ בַ הֵ יכָל.
ִהמ ַ
משנה ד :הֵ ִביא ֻו לוֹ אֶ ת הַ ֻ ָש ִעירְ ,שחָ טוֹ וְ ִק ֻ ֵבל ַֻב ִֻמזְ ָרק אֶ ת דָֻ מוֹ  .נִ ְכנַס ִל ְמקוֹ ם ֶש ִ ֻנ ְכנַס ,וְ ָע ַמד ִ ֻב ְמקוֹ ם
ֶש ָע ַמד ,וְ ִהזָֻה ִמ ֻ ֶמ ֻנ ֻו אַ חַ ת ְל ַמ ְעלָ ה וְ ֶשבַ ע ְל ַמ ָֻטה ,וְ לֹא הָ יָה ִמ ְת ַֻכ ֻוֵן ְלהַ זֻוֹ ת ל ֹא ְל ַמ ְעלָ ה וְ לֹא ְל ַמ ָֻטה ,אֶ ָֻלא
ְכ ַמ ְצ ִליף .וְ כָ ְך הָ יָה מוֹ נֶה ,אַ חַ ת ,אַ חַ ת וְ אַ חַ ת ,אַ חַ ת ו ְֻש ֻ ַתיִם ,אַ חַ ת וְ ָשלש ,אַ חַ ת וְ אַ ְר ַֻבע ,אַ חַ ת וְ חָ ֵמש,
אַ חַ ת וָ ֵשש ,אַ חַ ת וָ ֶשבַ ע .יָצָ א וְ ִה ִ ֻניחוֹ ַעל ַֻכן הַ ֻ ֵשנִ י ֶשהָ יָה בַ הֵ יכָ לַ .ר ִ ֻבי יְהו ָֻדה אוֹ ֵמר ,ל ֹא הָ יָה ָשם אֶ ָֻלא
ַֻכן אֶ חָ ד ִ ֻב ְלבָ ד .נָטַ ל דַֻ ם הַ ֻ ָפר וְ ִה ִ ֻניחַ דַֻ ם הַ ֻ ָש ִעיר ,וְ ִהזָֻה ִמ ֻ ֶמ ֻנוֻ ַעל הַ ֻ ָפרֹכֶ ת ֶש ְ ֻכ ֶנגֶד הָ ָארוֹ ן ִמ ַֻבחוֻץ ,אַ חַ ת
ְל ַמ ְעלָ ה וְ ֶשבַ ע ְל ַמ ָֻטה ,וְ ל ֹא הָ יָה ִמ ְת ַֻכ ֻוֵן ְלהַ זֻוֹ ת לֹא ְל ַמ ְעלָ ה וְ לֹא ְל ַמ ָֻטה ,אֶ ָֻלא ְכ ַמצְ ִליף .וְ כָ ְך הָ יָה
ָשש ,אַ חַ ת
מוֹ נֶה ,אַ חַ ת ,אַ חַ ת וְ אַ חַ ת ,אַ חַ ת ו ְֻש ֻ ַתיִם ,אַ חַ ת וְ ָשלש ,אַ חַ ת וְ אַ ְר ַֻבע ,אַ חַ ת וְ חָ ֵמש ,אַ חַ ת ו ֵ
וָ ֶשבַ ע .נָטַ ל דַֻ ם הַ ֻ ָש ִעיר וְ ִה ִ ֻניחַ דַֻ ם הַ ֻ ָפר ,וְ ִהזָֻה ִמ ֻ ֶמ ֻנ ֻו ַעל הַ ֻ ָפרֹכֶ ת ֶש ְ ֻכ ֶנגֶד הָ אָ רוֹ ן ִמ ַֻבחוֻץ ,אַ חַ ת ְל ַמ ְעלָ ה
וְ ֶשבַ ע ְל ַמ ָֻטה ,וְ לֹא הָ יָה ִמ ְת ַֻכוֵֻן ְלהַ זֻוֹ ת ל ֹא ְל ַמ ְעלָ ה וְ לֹא ְל ַמ ָֻטה ,אֶ ָֻלא ְכ ַמ ְצ ִליף .וְ כָ ְך הָ יָה מוֹ נֶה ,אַ חַ ת,
ָשבַ עֵ .ע ָרה ַדם
אַ חַ ת וְ אַ חַ ת ,אַ חַ ת ו ְֻש ֻ ַתיִם ,אַ חַ ת וְ ָשלש ,אַ חַ ת וְ אַ ְר ַֻבע ,אַ חַ ת וְ חָ ֵמש ,אַ חַ ת וָ ֵשש ,אַ חַ ת ו ֶ
יקן:
הַ ֻ ָפר ְלתוֹ ְך דַֻ ם הַ ֻ ָש ִעיר ,וְ נ ַָתן אֶ ת הַ ֻ ָמלֵ א בָ ֵר ָ

גֹורל לַ ה',
יקת דַ ם הַ נָר לְּבַ דֹו ,הֵ בִ יאו לֹו ֶאת ַה ָשעִ יר ֶׁש ָמפַל עָ ָליו ַה ָ
ל ְַּאחַ ר ׁשֶ ִןטֵם הַ כֹהֵ ן ַהגָדֹול ֶאת זְּ ִר ַ
יטתֹו וְּ ִסטֵם ַאחֵ ר ֶאת הַ ְּש ִחיטָ ה ,וְ ִקבֵ ל ַהכ ֵֹהן ַהגָדֹול עַ ְּצמֹו בַ ִםזְ ָרק ֶאת ָדמֹו,
ְשחָ טֹו ִ -ה ְּת ִחיל ֶאת ְּׁש ִח ָ
נִכְ נַס לַםָ קֹום שֶ מִכְ נַס ְּ -לקֹדֶ ׁש הַ ֳעדָ ִׁשים ,וְ עָ מַ ד בַ םָ קֹום שֶ עָ מַ ד  -בַ ָםקֹום ֶׁשכְּ ֶנגֶד בֵ ין ְּׁשנֵי ַהבַ ִדים ,וְ ִהזָ ה
ִמםֶ מו ִ -מדַ ם הַ שָ עִ ירַ ,אחַ ת לְ מַ עְ לָה ,כְּ ֶנגֶד חֺ דָ ה הָ עֶ לְּיֹון ׁשֶ ל ַה ַכנ ֶֹרת ,וְ ֶשבַ ע ל ְַמ ָחה ,כְּ ֶנגֶד ע ִֹבי ַהכַ נ ֶֹרת,
וְ ל ֹא הָ יָה ִמ ְת ַכ ֵון לְהַ זֹות ל ֹא לְמַ עְ לָה וְ ל ֹא לְמַ חָ ה  -ל ֹא הָ יו ַה ָד ִמים נֹוגְּ עִ ים בַ ַכנ ֶֹרת עַ ְּצ ָמה כְּ לָלֶ ,אלָא
כְ מַ צְ לִיףׁ ,שֶ הָ יָה מַ זֶה כְּ ֶנגֶד חֺ ָדה ׁשֶ ל ַכנ ֶֹרת וכְּ ֶנגֶד עָ ְּביָהַ ,אְך הַ ָד ִמים עַ ְּצ ָמם ָהיו נֹופְּ לִ ים עַ ל ָה ָא ֶרץ ,וכְּ מֹו
נֹוספֶ ת
ׁשֶ ִה ְּתבָ ֵאר ְּלעֵ יל ְּלגַבֵ י דַ ם הַ ָנר ,וְ כְָך הָ יָה מֹונֶהַ ,אחַ ת  -הַ ָזיָה ַא ַחת ְּל ַמעְּ לָהַ ,א ַחת וְ ַא ַחת ַ -ה ָזיָה ֶ
ָשבַ ע .ל ְַּא ַחר ִסטום
ָששַ ,א ַחת ו ֶ
וש ַת ִיםַ ,אחַ ת וְ שָ לשַ ,אחַ ת וְ ַא ְרבַ עַ ,אחַ ת וְ ָחמֵ שַ ,א ַחת ו ֵ
לְּמַ חָ הַ ,א ַחת ְ
ִיח ֶאת ַה ִםזְּ ָרק עִ ם
הַ זָיֹות דַ ם הַ שָ עִ יר בְּ קֹדֶ ׁש הַ ֳע ָד ִׁשים ,יָצָ א הַ כ ֵֹהן הַ גָדֹול ִמע ֶֹדׁש ַה ֳע ָד ִׁשים ,וְ ִהמִיחֹו ִ -המ ַ
דַ ם הַ שָ עִ יר עַ ל ַכן הַ שֵ נִי שֶ הָ יָה בַ הֵ יכָלׁ ,שֶ הֲ ֵרי בַ כַן הָ ִראׁשֹון כְּ בָ ר ָהיָה מונָח ַה ִםזְּ ָרק עִ ם ַדם ַהנָרַ .ר ִבי
יְהודָ ה אֹומֵ ר ,ל ֹא הָ יָה שָ ם ֶאלָא ַכן ֶאחָ ד בִ לְבָ ד ,וְּ ָלכֵן ְּּת ִחלָ ה נ ַָטל ֶאת ַה ִםזְּ ָרק עִ ם ַדם ַהנָר ֵמאֹותֹו כַן,
ְּהודה ָהיָה עַ ָּתה ְּביָדֹו ָדם ַהנָר ,וְ ִהזָה
וְ ִהמִיחַ בִ ְּמקֹומֹו ֶאת דַ ם הַ שָ עִ יר .ובֵ ין ְּל ַּתמָא ַקמָ א ובֵ ין ְּל ַרבִ י י ָ
ִמםֶ מו ִ -מדַ ם הַ נָר ,בַ ֵהיכָל ,עַ ל הַ ָנ ֹרכֶת שֶ כְ ֶנגֶד ְּמקֹום ָה ָארֹוןִ ,מבַ חוץ ,כְּ ֶנגֶד ַה ָםקֹום ֶׁשבֵ ין ְּׁשנֵי ַהבַ ִדים,
וְּ ִהזָה הַ ָזיָה ַאחַ ת לְמַ עְ לָה ,וְ שֶ בַ ע הַ ָזיֹות לְמַ חָ ה ,וְ ַאף ָכאן ל ֹא ָהיָה ִמ ְת ַכ ֵון ל ְַהזֹות ל ֹא ל ְַמעְ לָה וְ ל ֹא
לְמַ חָ ה  -ל ֹא הָ יָה הַ דָ ם נֹוגֵעַ בַ ָנ ֹרכֶת עַ צְּ מָ הֶ ,אלָא כְ מַ ְצלִיףֶׁ ,ש ָה ָיה ַמזֶ ה כְּ ֶנגֶד ַה ָנ ֹרכֶת ִב ְּמקֹום חֺ ָדה ֶׁשל
ַכנ ֶֹרת ,וכְּ ֶנגֶד הַ ָנ ֹרכֶת ִב ְּמקֹום עָ בְּ יָה ֶׁשל ַכנ ֶֹרת ,וְּ ַהדָ ִמים עַ צְּ מָ ם ָהיו נֹופְּ לִ ים עַ ל ָה ָא ֶרץ .וְ כָ ְך ָהיָה מֹונֶה,
וש ַת ִיםַ ,א ַחת וְ ָשלשַ ,א ַחת
נֹוס ֶפת ל ְַּמ ָחהַ ,א ַחת ְ
ַאחַ ת  -הַ ָזיָה ַאחַ ת לְּמַ עְּ לָהַ .אחַ ת וְ ַאחַ ת  -הַ ָזיָה ֶ
יח ֶאת ַדם ַהנָ ר ,וְ ִהזָה
וְ ַא ְרבַ עַ ,אחַ ת וְ ָחמֵ שַ ,א ַחת וָ שֵ שַ ,אחַ ת וָשֶ בַ ע .עַ ָּתה נָטַ ל ֶאת ַדם ַה ָשעִ יר וְ ִה ִמ ַ
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ִמםֶ מו ִ -מדַ ם הַ שָ עִ יר עַ ל הַ ָנ ֹרכֶת שֶ כְ ֶנגֶד הָ ָארֹון ִמבַ חוץַ ,אחַ ת ל ְַמעְ לָה וְ ֶשבַ ע ל ְַמ ָחה ,וְ ַאף ְּב ַהזָיֹות ֵאלו
ל ֹא הָ יָה ִמ ְת ַכ ֵון לְהַ זֹות ל ֹא לְמַ עְ לָה וְ ל ֹא לְמַ חָ ה ֶאלָא כְ מַ צְ ִליף .וְ כְָך ָהיָה מֹונֶהַ ,א ַחתַ ,א ַחת וְ ַא ַחתַ ,א ַחת
ָשבַ ע .ל ְַּא ַחר ֶׁש ִהזָה ִמ ַדם ַהנָ ר
וש ַת ִיםַ ,אחַ ת וְ שָ לשַ ,אחַ ת וְ ַא ְרבַ עַ ,אחַ ת וְ חָ מֵ שַ ,א ַחת וָשֵ שַ ,א ַחת ו ֶ
ְ
ומ ַדם ַה ָשעִ יר בַ ֵהיכָ ל כְּ ֶנגֶד ַה ָנרֹכֶ ת ,עֵ ָרה ָׁ -שפְַך
ומדַ ם הַ שָ עִ יר בְּ קֹדֶ ׁש הַ ֳעדָ ִׁשים ,וְּ חָ זַר וְּ ִהזָה ִמדַ ם ַהנָר ִ
ִ
ֶאת דַ ם הַ נָר לְתֹוְך הַ ִםזְּ ָרק ׁשֶ בֹו דַ ם הַ שָ עִ יר ,וְּ חָ זַר וְ נ ַָתן ָׁ -שפְַך ֶאת ַה ִםזְּ ָרק ַה ָםלֵ א בַ ָדם ֶׁשל ַהנָ ר
יקן ,כְּ דֵ י ׁשֶ ט ְִּתעָ ְּרבו הַ דָ ִמים הֵ יטֵ ב.
וְּ הַ שָ עִ יר ,בַ ִםזְּ ָרק הָ ֵר ָ
ֲשר ִל ְפנֵי ה' ,זֶה ִמזְ ַֻבח הַ זָֻהָ בִ .ה ְת ִחיל ְמחַ ֻ ֵטא וְ יוֹ ֵרדֵ .מהֵ יכָ ן הוֻא ַמ ְת ִחיל,
משנה ה :וְ יָצָ א אֶ ל הַ ִֻמזְ ֻ ֵבחַ א ֶ
ִמ ֶֻק ֶרן ִמזְ ָר ִחית צְ פוֹ נִ ית ,צְ פוֹ נִ ית ַמעֲ ָר ִביתַ ,מעֲ ָר ִבית דְֻ רוֹ ִמית ,דְֻ רוֹ ִמית ִמזְ ָר ִחיתְ .מקוֹ ם ֶשהוֻא ַמ ְת ִחיל
יעזֶר אוֹ ֵמרֻ ִ ,ב ְמקוֹ מוֹ הָ יָה עוֹ ֵמד
ימיַ .ר ִ ֻבי אֱ ִל ֶ
ַֻבחַ ָֻטאת ַעל ִמזְ ֻ ֵבחַ הַ ִחיצוֹ ןִ ,מ ֻ ָשם הָ יָה גוֹ ֵמר ַעל ִמזְ ֻ ֵבחַ הַ ֻ ְפנִ ִ
ו ְֻמחַ ֻ ֵטא .וְ ַעל ֻ ֺכ ָֻלן הָ יָה נוֹ ֵתן ִמ ְ ֻל ַמ ָֻטה ְל ַמ ְעלָ ה ,חוֻץ ִמזֻוֹ ֶשהָ י ְָתה ְלפָ נָיוֶ ,ש ָעלֶ יהָ הָ יָה נוֹ ֵתן ִמ ְל ַמ ְעלָ ה
ְל ָמ ָֻטה:

עֹוד ֶמתִ ,נגַׁש ַהכ ֵֹהן
בֹואר בַ ִם ְּׁשנָה ַה ֶ
ל ְַּאחַ ר ׁשֶ עֵ ֵרב ֶאת דַ ם ַהנָר וְּ דַ ם הַ שָ עִ יר ֵהיטֵ ב בְּ ִמזְּ ָרק ֶאחָ ד ,כ ְַּם ָ
הַ גָדֹול לְּהַ זֹות מֵ הַ דָ ם הַ ְּמע ָֹרב עַ ל ִמזְּ בַ ח הַ זָ הָ בׁ ,שֶ מֶאֱ מַ ר 'וְ יָצָ א ֶאל ַה ִםזְ בֵ ַח אֲ ֶשר ִלפְ נֵי ה'' ,זֶה ִמזְ בַ ח
לְּמ ָחה
יֹורד  -מַ זֶה ֶאת הַ ָדם עַ ל ַק ְּרנֹות ַה ִםזְּ בֵ ַח ִמלְּ ַמעְּ לָה ַ
הַ זָהָ ב ,הָ עֹומֵ ד בַ הֵ יכָלִ ,ה ְת ִחיל ְמחַ חֵ א וְ ֵ
יֹותיוׁ ,שֶ מֶאֱ מַ ר 'וְּ ִטהֲ רֹו וְּ ִק ְּדׁשֹו ִמחֺ ְּמאֹות ְּבנֵי יִ ְּש ָר ֵאל'] ,וְּ ַתמָא
'מחַ חֵ א' הַ יְּ נו ְּמ ַטהֵ ר ,כְּ לֹומַ רְּ ,מטַ הֲ רֹו בְּ הַ ָז ָ
[ ְּ
יה ,וְּ ָלכֵן כָ ל ַה ָזיָה ָהי ְָּתה ַנע ֲֵשית
זֶה סֹובֵ ר ׁשֶ ָהיָה הַ כֹהֵ ן ַהגָדֹול הֹולְֵך ִמ ֶע ֶרן ל ְֶּק ֶרן כְּ דֵ י לְּ הַ זֹות עָ לֶ ָ
ומ ַלכְּ לְֵך ֶאת ַׁש ְּרוול
ִמלְּמַ עְּ לָה ְּל ַמחָ ה ,כֵיוָ ן ׁשֶ ִאם הָ יָה מַ זֶה ִמלְּמַ ָחה לְּמַ עְּ לָ ה ָהיָה ַה ָדם נֹוזֵל עַ ל י ָָדיוְּ ,
ימינֹו ,לְּ ֶק ֶרן
יה ַמ ְּמ ִׁשיְך לִ ִ
בִ גְּ דֹו .ומֵ הֵ י ָכן  -מֵ ֵאיזֹו ֶק ֶרן הוא מַ ְת ִחילִ ,מ ֶע ֶרן ִמזְ ָר ִחית ְצפֹונִית ,וְּ ַאחֲ ֶר ָ
אֹותה ֶק ֶרן ֶשהוא
רֹומית ִמזְ ָר ִחיתָ .מקֹום ְּ -ב ָ
רֹומית ,ובַ ןֹוף ִל ְד ִ
צְ פֹונִית מַ ע ֲָרבִ יתַ ,אחֲ ֶריהָ ְּל ַמע ֲָרבִ ית ְד ִ
אֹותה
רֹומית ִמזְּ ָר ִחיתִ ,מ ָשם ְּ -ב ָ
מַ ְת ִחיל בְ הַ ָז ַית דַ ם ָק ְּרבַ ן חַ חָ את הַ מ ִָּתן עַ ל ִמזְ בֵ חַ הַ ִחיצֹוןׁ ,שֶ זֹו ֶק ֶרן ְּד ִ
אֹומר ,ל ֹא ָהיָה ַהכ ֵֹהן ַהגָדֹול
ימיַ .ר ִבי אֱ לִיעֶ ֶזר ֵ
ֶק ֶרן הָ יָה גֹומֵ ר ְּבהַ ָזיַת דַ ם ַהנָר וְּ הַ שָ עִ יר עַ ל ִמזְ בֵ חַ הַ פְ נִ ִ
ומחַ חֵ א  -ומַ זֶה עַ ל כָל ַא ְּרבַ ע ַק ְּרנֹות ַה ִםזְּ בֵ ַחֶׁ ,שהֲ ֵרי כָל
הֹולְֵך ִמ ֶע ֶרן לַ ֶע ֶרןֶ ,אלָא בִ ְמקֹומֹו הָ יָה עֹומֵ דְ ,
ִמזְּ בַ ח הַ זָהָ ב הָ יָה ַאםָ ה עַ ל ַאםָ ה בְּ גֹבַ ה ׁשָ ֹלׁש ַאםֹות ,וְּ יָכֹול ַהכ ֵֹהן ַהגָדֹול ל ְַּהגִ יעַ ִמ ְּםקֹומו לְּכָל ַא ְּרבַ ע
לְּדעַ ת ַר ִבי
נֹותן ִמל ְַמ ָחה ל ְַמעְ ָלה ,כֵיוָ ן ֶׁש ַ
הַ ְּע ָרנֹות ,וְ עַ ל ֺכ ָלן  -עַ ל ְּׁשֹלׁש הַ ְּע ָרנֹות הָ ְּרחֹוקֹות ִמםֶ מו הָ יָה ֵ
חֹוקה ִמםֶ מו ,יָכֹול הוא ל ְַּהזֹות ִמל ְַּמ ָחה ְּל ַמעְּ לָ ה ְּבאֹפֶ ן
ומֹוׁשיט יָדֹו ל ֶַע ֶרן הָ ְּר ָ
ִ
אֱ לִיעֶ ֶזר הוא עֹומֵ ד ִב ְּמקֹומֹו
עֹותיו ָכל הַ זְּ מַ ן כְּ ַל ֵני מַ חָ ה ,וְּ ל ֹא י ְִּת ַלכְּ לְּכו ְּבג ָָדיו ,חוץ ִמ ֶע ֶרן זֹו ֶש ָהי ְָתה לְ פָ נָיו,
ֶׁשט ְִּהיו ָראׁשֵ י ֶאצְּ בְּ ָ
עֹותיו כְּ לַ נֵ י
נֹותן ִמלְמַ עְ לָה לְמַ חָ ה ,כֵיוָ ן ׁשֶ ִאם ַיזֶה ִמ ְּל ַמחָ ה ל ְַּמעְּ לָה ְּב ֶהכְּ ֵר ַח י ִָרים ֶא ְּצ ְּב ָ
שֶ עָ לֶיהָ הָ יָה ֵ
מַ עְּ לָה ,וְּ י ְִּת ַלכְּ לְּכו בְּ ג ָָדיו.
משנה וִ :הזָֻה ַעל ָטהֳרוֹ ֶשל ִמזְ ֻ ֵבחַ ֶשבַ ע ֻ ְפ ָע ִמים ,ו ְֻשי ֵָרי הַ דָֻ ם הָ יָה שוֹ פֵ ְך ַעל יְסוֹ ד ַמעֲ ָר ִבי ֶשל ִמזְ ֻ ֵבחַ
הַ ִחיצוֹ ן ,וְ ֶשל ִמזְ ֻ ֵבחַ הַ ִחיצוֹ ן הָ יָה שוֹ פֵ ְך ַעל יְסוֹ ד דְֻ רוֹ ִמי .אֵ ֻלוֻ וָ אֵ לֻ ֻו ִמ ְת ָע ְר ִבין ָֻבאַ ֻ ָמה וְ יוֹ צְ ִאין ְלנַחַ ל
ִק ְדרוֹ ן ,וְ נִ ְמ ָֻכ ִרין לַ ַֻג ֻנָנִ ין ְלזֶבֶ ל ,וֻמוֹ עֲ ִלין ָֻבהֶ ן:

ל ְַּאחַ ר ׁשֶ ִהזָה עַ ל ַא ְּרבַ ע הַ ְּע ָרנֹות ׁשֶ ל ִמזְּ בַ ח הַ זָ הָ בִ ,ה ְּמ ִׁשיְך וְּ ִהזָה עַ ל ָטהֳ רֹו ֶשל ִמזְ בֵ ַח  -עַ ל ַה ָםקֹום
ומזֶה עַ ל ַהז ָָהב ַה ְּםגֺלֶה ֶׁשבֹו ֶשבַ ע
הַ ְּםגֺלֶה ׁשֶ בְּ ר ֹאׁש ִמזְּ בַ ח הַ זָהָ בׁ ,שֶ הָ יָה ְּמ ַפמֶה ֶאת הַ גֶחָ לִ ים ֵאילְָך וְּ ֵאילְָך ַ
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ושי ֵָרי ַה ָדם ַ -מה ֶשמ ְִּׁש ַאר בַ ִםזְּ ָרק ִמ ָדם
נְ עָ ִמיםׁ ,שֶ מֶאֱ מַ ר 'וְּ ִהזָה עָ ָליו ִמן הַ דָ ם בְּ ֶאצְּ בָ עֹו ׁשֶ בַ ע נְּ עָ ִמים'ְ .
מֹוסיפָה ַה ִם ְּׁשנָה ְּב ֶד ֶרְך ַאגַב
ִ
זֶה ׁשֶ ל הַ נָר וְּ הַ ָשעִ יר הָ יָה שֹופְֵך עַ ל יְסֹוד מַ ע ֲָרבִ י שֶ ל ִמזְ בֵ ַח ַה ִחיצֹון.
רֹומי ֶׁשל
וְּ אֹומֶ ֶרת ,ו ְּש ָי ֵרי הַ דָ ם שֶ ל ַחחָ אֹות ׁשֶ דָ מָ ם נ ִָּתן עַ ל ִמזְ בֵ ַח ַה ִחיצֹוןָ ,היָה שֹופְֵך עַ ל ְיסֹוד ְד ִ
וׁשי ֵָרי ָדם זֶ ה ֶׁשל ַה ָנר וְּ ַה ָשעִ יר ַהמִ ָּתן
הַ ִםזְּ בֵ חַ ֵ .אלו ו ֵָאלו ְּׁ -שי ֵָרי דַ ם חַ חָ אֹות הַ ִמ ָּתנֹות עַ ל ִמזְּ בֵ ַח הַ ִחיצֹוןְּ ,
עַ ל ִמזְּ בַ ח הַ זָהָ בׁ ,שֶ ְּשי ֵָריהֶ ן נִ ְּׁשנָכִ ים עַ ל הַ יְּ סֹוד ׁשֶ ל הַ ִםזְּ בֵ חַ ַה ִחיצֹוןִ ,מ ְתעָ ְר ִבין בָ ַא ָםה ָ -היו ַה ָד ִמים
כָרין
נִמ ִ
רוׁש ַליִם ,וְ ְ
זֹורם ְּליַד ְּי ָ
ִמ ְּתעָ ְּרבִ ים בְּ ַאםַ ת הַ ַםיִם הָ עֹובֶ ֶרת בָ ֲעז ָָרה ,וְ יֹוצְ ִאין ִמשָ ם ְלנ ַַחל ִק ְדרֹון ַה ֵ
עֹוב ִרים ְּבכָָך עַ ל ִאןור
מֹותיהֶ ם ,ומֹו ֲעלִין בָ ֶהן  -וְּ ְּ
ַל ַג ָמנִין  -לְּבַ ֲעלֵי גִ מֹותְ ,ל ֶזבֶ ל  -ל ְִּה ְּׁש ַּתםֵ ׁש בָ הֶ ם כְּ זֶבֶ ל לְּגִ ֵ
ְּמעִ ילָה ,כֵ יוָ ן ׁשֶ ָאסור ֵל ָהנֹות ֵמהֶ ם בְּ לִי ְּל ַׁשלֵם דָ ִמים לַהֶ ְּקדֵ ׁש.
משנה זָֻ :כל ַמעֲ ֵשה יוֹ ם הַ ִ ֻכ ֻפו ִֻרים הָ ָאמוֻר ַעל הַ ֻ ֵס ֶדרִ ,אם ִה ְקדִֻ ים ַמעֲ ֶשה לַ חֲבֵ רוֹ  ,לֹא ָע ָשה ְכלוֻם.
ִה ְקדִֻ ים דַֻ ם הַ ֻ ָש ִעיר ְל ַדם הַ ֻ ָפרַ ,י ֲחזֹר וְ ַיזֶֻה ִמדַֻ ם הַ ֻ ָש ִעיר ְלאַ חַ ר דַֻ ם הַ ֻ ָפר .וְ ִאם ַעד ֶש ֻלֹא ג ַָמר אֶ ת
ש ִ ֻב ְפנִ ים נִ ְש ֻ ַפ ְך הַ דָֻ ם ,י ִָביא ָדם אַ חֵ ר וְ ַי ֲחזֹר וְ ַיזֶֻה בַ ְֻת ִח ָֻלה ִ ֻב ְפנִ ים .וְ כֵ ן ַֻבהֵ יכָ ל ,וְ כֵ ן ְ ֻב ִמזְ ַֻבח
הַ ֻ ַמ ֻ ָתנוֹ ת ֶ
הַ זָֻהָ בֶ ,ש ֻ ֺכ ָֻלן ַֻכ ֻ ָפ ָרה ִב ְפנֵי ַע ְצ ָמןַ .ר ִ ֻבי אֶ ְל ָעזָר וְ ַר ִ ֻבי ִש ְמעוֹ ן אוֹ ְמ ִריםִ ,מ ְֻמקוֹ ם ֶש ֻ ָפ ַסקִ ,מ ֻ ָשם הוֻא ַמ ְת ִחיל:

נוריםֶׁ ,ש ַמ ֲעשֹות ְּב ִבגְּ ֵדי ָלבָ ןָ ,ה ָאמור עַ ל
נורים  -כָ ל הָ עֲבֹודֹות הַ ְּמיֺחָ דֹות לְּ יֹום הַ כִ ִ
כָל מַ עֲשֵ ה יֹום הַ כִ ִ
הַ ןֵ דֶ ר בַ ִם ְּׁשנָיֹות לְּ עֵ ילִ ,אם ִה ְק ִדים מַ עֲשֶ ה לַחֲ בֵ רֹו ,וְּ ל ֹא עֲשָ אֹו כ ֵַן ֶדר ָה ָאמור ,ל ֹא עָ ָשה כְ לום ,וְּ צָ ִריְך
לַחֲ זֹר וְּ ַלעֲשֹותֹו כַןֵ דֶ רַ ,אְך ֵאינֹו צָ ִריְך לַחֲ זֹר ִל ְּת ִח ַלת ָכל הָ עֲבֹודֹותֶ ,אלָא ַרק ָלעֲבֹודֹות ֶׁש ַמעֲשו ֶׁשל ֹא
כַןֵ דֶ ר ,וְּ ָלכֵןִ ,אם ִה ְק ִדים ֶאת הַ ָזיַת דַ ם הַ שָ עִ יר ְלהַ זָ ַית דַ ם ַה ָנרֵ ,אינֹו צָ ִריְך לַחֲ זֹר ול ְַּהזֹות ִמ ַדם ַהנָר,
ׁשֶ הֲ ֵרי דַ ם הַ ָנר נִ ַּתן כ ָָראויֶ ,אלָא יַחֲ זֹור וְ ַי ֶזה ִמדַ ם הַ שָ עִ ירֶׁ ,שהוא לְ ַא ַחר ַדם ַהנָרֶׁ ,שכְּ בָ ר ִנ ָּתן ִמ ְּּת ִחלָ ה
ומדֺבָ ר עַ ל הַ ָזיַת ַהדָ ם ׁשֶ בַ הֵ יכָל ,אֲ בָ ל בַ הַ זָ יָה ׁשֶ בְּ ק ֶֹדׁש ַה ֳע ָד ִׁשים ִאם ִה ְּק ִדים ֶאת ַה ָזיַת ַה ָשעִ יר
כ ִַדין [ ְּ
יטה נְּ סולָה ,וְּ צָ ִריְך
אפֶן ָכזֶה ַה ְּש ִח ָ
וב ֹ
לְּהַ ָזיַת הַ נָר ,נִ ְּמצָ א ׁשֶ שָ חַ ט ֶאת הַ שָ עִ יר קֹדֶ ם ׁשֶ ִהזָה ֶאת דַ ם ַהנָרְּ ,
לַחֲ זֹר וְּ ל ְִּׁשחֹט שָ עִ יר ַאחֵ ר ,ולְּ הַ זֹות ִמדָ מֹו בְּ קֹדֶ ׁש ַה ֳעדָ ִׁשים] .וְ ִאם עַ ד ֶשל ֹא ג ַָמר ֶאת נ ְִּתינַת ַה ַם ָתנֹות [-
לְּסטֵם ֶאת
ִשנְַך ַהדָ ם ׁשֶ ל ַה ָנר אֹו ַה ָשעִ יר ,וְּ ֵאינֹו יָכֹול ַ
הַ ז ַָאת הַ דָ ם] שֶ בִ פְ נִים  -בְּ קֹדֶ ׁש הַ ֳעדָ ִׁשים ,נ ְ
הַ הַ ָזיָה ֶׁשל הַ דָ ם בַ ֵהיכָל עַ ל ַה ָנ ֹרכֶת וְּ עַ ל ִמזְּ בַ ח הַ זָ הָ ב ,יָבִ יא דָ ם ַא ֵחר  -י ְִּׁש ַחט ָק ְּרבַ ן ַא ֵחר ִמ ִםין ֶׁשמִ ְּׁשנְַך
דָ מֹוַ ,נר אֹו שָ עִ יר ,וְ יַחֲ זֹור וְ יַזֶ ה בַ ְת ִחלָ ה ִ -מ ְּּת ִח ַלת ִמ ְּניַן הַ ַהזָיֹות ִבפְ נִים ,וְּ ַאף ִאם ִה ָזה כְּ בָ ר ֵׁשׁש ַהזָ יֹות,
צָ ִריְך לְּהַ ְּת ִחיל מֵ הָ ִראׁשֹונָה .וְ ֵכן בַ הֵ יכָל ִ -אם נ ְִּׁש ַנְך הַ דָ ם ל ְַּא ַחר ִסטום ַה ַהזָיֹות ֶׁש ְּבק ֶֹדׁש ַה ֳע ָד ִׁשים,
ומזֶ ה ֶאת ָדמֹו כְּ ֶנגֶד ַה ָנרֹכֶת ,וְּ ֵאינֹו
נֹוסף ַ
וְּ קֹדֶ ם ׁשֶ ִןטֵם ֶאת הַ הַ זָיֹות ׁשֶ בַ הֵ יכָל כְּ ֶנגֶד ַה ָנ ֹרכֶתׁ ,שֹוחֵ ט ָק ְּרבָ ן ָ
צָ ִריְך לַחֲ זֹר ולְּהַ זֹות בְּ קֹדֶ ׁש ַה ֳעדָ ִׁשים ,וְ ֵכן בְ ִמזְ בַ ח הַ זָהָ ב ִ -אם נ ְִּׁשנְַך ַה ָדם ק ֶֹדם ִסטום ַה ַהזָיֹות עָ לָ יו,
ׁשֹוחֵ ט ָק ְּרבַ ן נֹוסָ ף ומַ זֶה עַ ל ִמזְּ בַ ח הַ זָ הָ ב ,וְּ ֵאינֹו צָ ִריְך ַלחֲ זֹר ולְּ ַהזֹות ְּבק ֶֹדׁש ַה ֳע ָד ִׁשים וְּ עַ ל ַהנָ רֹכֶת,
וְּ הַ חַ עַ ם ׁשֶ ֵאינֹו צָ ִריְך לַ חֲ זֹר ולְּ הַ זֹות בַ ְּםקֹומֹות ׁשֶ כְּ בָ ר ִסטֵם ֶאת ַה ָזי ָָתןְּ ,לפִ י ֶש ֺכ ָלן ַכנ ָָרה ִבפְ נֵי עַ ְצ ָמן  -כָל
ַאחַ ת מֵ ַההַ זָיֹות ,בְּ קֹדֶ ׁש ַה ֳע ָד ִׁשים ,עַ ל הַ ָנ ֹרכֶת ,וְּ עַ ל ִמזְּ בַ ח הַ ז ָָהבִ ,היא ַכ ָנ ָרה ִבפְּ נֵי עַ ְּצ ָמה ,וְּ ֵאינָה ַׁשטֶכֶת
עֹודמֹותַ ,אְך צָ ִריְך הוא לְּהַ ְּת ִחיל ִמ ְּּת ִחלַת הַ הַ זָ יֹות ֶׁשל אֹותֹו ַה ָםקֹוםַ ,אף ִאם כְּ בָ ר ִה ְּת ִחיל
לַהַ זָיֹות הַ ְּ
אֹומ ִריםֵ ,אינֹו צָ ִריְך לַחֲ זֹר לִ ְּת ִחלַ ת
ֶאת הַ הַ זָ יֹות קֹדֶ ם ֶׁשמ ְִּׁשנְַך הַ ָדםַ .רבִ י ֶאלְעָ זָר וְ ַרבִ י ִש ְמעֹון חֹול ְִּקים ו ְ
אֹותה הַ ָז ָיה ׁשֶ ִהפְּ ִסיק בָ ה ,ל ְָּמ ָׁשל ִאם נ ְִּׁשנְַך ַה ָדם ל ְַּא ַחר ֶׁש ִהזָה
ִמ ְּניַן ַההַ ָזיֹותֶ ,אלָא ִמםָ קֹום שֶ נָסַ ק  -מֵ ָ
ׁשָ ֹלׁש אֹו ַא ְּרבַ ע הַ ָזיֹותִ ,משָ ם הוא מַ ְת ִחיל ,וְּ ֵאינֹו חֹוזֵר לְּר ֹאׁש ַה ִם ְּניָן.
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מסכת

יומא

פרק ו

פרק ו ,משנה אְ :שנֵי ְש ִע ֵירי יוֹ ם הַ ִ ֻכ ֻפו ִֻריםִ ,מ ְצו ָָתן ֶשי ְִֻהי ֻו ְשנֵיהֶ ן ָשוִ ין ְ ֻב ַמ ְראֶ ה ו ְֻבקוֹ ָמה ו ְֻב ָד ִמים
ו ִֻב ְל ִקיחָ ָתן ְ ֻכאֶ חָ ד .וְ אַ ף ַעל ֻ ִפי ֶשאֵ ינָן ָשוִ יןֻ ְ ,כ ֵש ִרין .לָ ַקח אֶ חָ ד הַ י ֻוֹ ם וְ אֶ חָ ד ְל ָמחָ רֻ ְ ,כ ֵש ִריןֵ .מת אֶ חָ ד
ֵמהֶ ןִ ,אם ַעד ֶש ֻלֹא ִהגְ ִריל מֵ ת ,י ִַֻקח זוֻג לַ ֻ ֵשנִ י .וְ ִאם ִמ ֻ ֶש ִהגְ ִריל ֵמתָ ,י ִביא זוֻג אַ חֵ ר וְ יַגְ ִריל עֲ לֵ יהֶ ם
ֹאמרִ ,אם ֶשל ֵשם ֵמת ,זֶה ֶש ָעלָ ה ָעלָ יו הַ גֻוֹ ָרל לַ ֻ ֵשם י ְִת ַקיֵֻם ֻ ַת ְח ֻ ָתיו .וְ ִאם ֶשל עֲ זָאזֵל ֵמת,
ַֻב ְֻת ִח ָֻלה ,וְ י ַ
זֶה ֶש ָעלָ ה ָעלָ יו הַ גֻוֹ ָרל לַ עֲ זָאזֵל י ְִת ַקיֵֻם ֻ ַת ְח ֻ ָתיו .וְ הַ ֻ ֵשנִ י י ְִר ֶעה ַעד ֶשי ְִֻס ֻ ָתאֵ ב ,וְ י ֻ ִָמכֵ ר וְ י ֻ ְִפל ֻו ָד ָמיו ִלנְ ָדבָ ה,
ֶשאֵ ין חַ ֻ ַטאת ִצ ֻבוֻר מֵ ָתהַ .ר ִ ֻבי יְהו ָֻדה אוֹ ֵמרָ ֻ ,תמוֻת .וְ עוֹ ד אָ ַמר ַר ִ ֻבי יְהו ָֻדה ,נִ ְש ֻ ַפ ְך הַ דָֻ ם ,יָמוֻת
ִשפֵ ְך הַ דָֻ ם:
הַ ִֻמ ְש ֻ ַת ֻ ֵלחַ ֵ .מת הַ ִֻמ ְש ֻ ַת ֻ ֵלחַ  ,י ֻ ָ

גֹורלֶ ,א ָחד לַ ה' וְּ ֶא ָחד ַל ֲעזָאזֵלְ :שנֵי
נורים ׁשֶ ֶמע ֱָרְך ֲע ֵליהֶ ם ַה ָ
ירי יֹום הַ כִ ִ
ִמ ְּׁשנ ֵָתנו ְּמבָ ֶא ֶרת ֶאת ִדין ְּשעִ ֵ
ֵיהם לְּבָ נִ ים אֹו
טִהיו ְּׁשנ ֶ
דֹומים זֶה ְּל ֶזה ְב ַמ ְר ֶאה ֶׁ -ש ְּ
נוריםִ ,מצְ ו ָָתן שֶ ט ְִהיו ְשנֵיהֶ ן שָ וִ ין ִ -
ירי יֹום הַ כִ ִ
ְשעִ ֵ
טִקנו ֶאת
יח ָתן כְ ֶא ָחד ֶׁ -ש ְּ
וב ְל ִק ָ
ֲבורםִ ,
חֹורים ,ובְ קֹומָ ה  -בְּ גָבְּ הָ ן ,ובְ דָ ִמים  -בַ ְּם ִחיר ֶׁשמִ ָּתן ע ָ
ְּׁשנֵיהֶ ם ְּׁש ִ
ְּׁשנֵיהֶ ם בְּ בַ ת ַאחַ ת .וְ ָא ְּמ ָנם ִדין זֶה הוא ַרק ְּלכ ְַּּת ִחלָהַ ,אְך ְּב ִדיעֲבַ דַ ,אף עַ ל נִ י ֶש ֵאינָן ָשוִ ין ,כְ ֵש ִרין .וְּ כֵן
בְּ ִדיעֲבַ ד ִאם ל ַָקח [ָ -קנָה] ֶא ָחד הַ טֹום וְ ֶאחָ ד לְמָ חָ ר ,כְ שֵ ִריןִ .אם ֵמת ֶא ָחד ֵמ ֶהן ֵ -מ ַה ְּשעִ ִיריםִ ,אם עַ ד
ַשנִי .וְ ִאם ִמ ֶש ִהגְ ִריל
גֹורלֹות ,מֵ ת אֹותֹו ֶאחָ ד ,י ִַעח שָ עִ יר ַא ֵחר ֶׁשט ְִּהיֶה זוג ל ֵ
שֶ ל ֹא ִהגְ ִריל  -קֹדֶ ם ׁשֶ ִהנִ יל ָ
ֹאמר ֶאת
מֵ ת ֶאחָ ד ֵמהֶ ם ,יָבִ יא זוג ַא ֵחר וְ יַגְ ִריל ֲעלֵיהֶ ם בַ ְת ִח ָלה  -כְּ מֹו ֶׁש ִהגְּ ִריל בַ נַ עַ ם ָה ִראׁשֹונָה ,וְ י ַ
ַאחַ ד הַ מ ְֺּסחָ אֹות ֶׁשטובְּ או לְּהַ לָ ן ,לְּפִ י הַ ִם ְּק ֶרה ׁשֶ ֵא ַרע ,כְּ לֹומַ רִ ,אם ַה ָשעִ יר ֶשל ֵשם הוא ֶש ֵםת ,י ֹא ַמר כָָך,
ֹאמר
גֹורל לַשֵ ם יִ ְת ַקטֵם ַת ְח ָתיו ַּ -תחַ ת הַ שָ עִ יר ֶׁש ֵםת ,וְ ִאם ַה ָשעִ יר ֶשל ֲעזָאזֵ ל ֵמת ,י ַ
זֶה שֶ עָ לָה עָ לָיו הַ ָ
גֹורל ַל ֲעזָאזֵל י ְִת ַקטֵם ַת ְח ָתיו .וְ הַ שָ עִ יר ַה ֵש ִני ֶׁשל ַה ַהגְּ ָרלָ ה ַה ְּש ִנטָהֶׁ ,ש ֵאינֹו נִ ְּצ ָרְך,
כָָך ,זֶה שֶ עָ לָה עָ לָיו הַ ָ
י ְִרעֶ ה בַ שָ דֶ ה עַ ד שֶ ִט ְס ָת ֵאב  -עַ ד ׁשֶ ִטנֹל בֹו מום וְּ ִינָסֵ ל לְּ הַ ְּק ָרבָ ה ,וְ י ִָםכֵר ,וְ ִינְ לו ָד ָמיו ִלנ ְָדבָ ה  -וְּ יִ ְּׁש ַּת ְּםׁשו
ִיסים אֹותֹו
מורתֹו לְּ הַ ְּק ָרבַ ת ָק ְּרבְּ נֹות נְּדָ בָ ה .וְּ הַ חַ עַ ם ׁשֶ טִ ְּרעֶ ה עַ ד ֶׁשט ְִּס ָּת ֵאב ,וְּ ֵאין ַמכְּ נ ִ
בַ כֶסֶ ף ׁשֶ ִעבְּ לו ְּּת ָ
עֹושים ל ְַּח ַחאת י ִָחיד ֶׁש ֵאין בָ ה צ ֶֹרְך [כְּ גֹון ֶׁש ָא ְּב ָדה,
לְּבַ יִת סָ גור ומֹונְּעִ ים ִמ ֶםמו מָ זֹון עַ ד ׁשֶ ָטמות ,כְּ דֶ ֶרְך ׁשֶ ִ
אֹומר,
הודה ֵ
וְּ ִה ְּת ַכנֵר ְּבעָ ֶליהָ בְּ חַ חָ את ַאחֶ ֶרת ,וְּ ַאחַ ר כָָך נ ְִּמצְּ ָאה]ְּ ,לפִ י ֶש ֵאין ַח ַחאת ִצבור ֵמ ָתהַ .ר ִבי יְ ָ
ִשנְַך ַה ָדם ֶׁשל
ְהודהִ ,אם נ ְ
ַאף זֹו ,הֲ גַם ׁשֶ ִהיא חַ טַ את צִ יבורִ ,מכָל מָ קֹום ָתמות .וְ עֹוד ָא ַמר ַר ִבי י ָ
נֹוספִ ים,
גֹורל לַה' קֹדֶ ם ִסטום ַההַ זָיֹות ,וְּ יֵׁש צ ֶֹרְך ל ְַּהגְּ ִריל ֵמ ָח ָדׁש עַ ל ְּׁשנֵי ְּשעִ ִירים ָ
הַ שָ עִ יר ׁשֶ ָמפַל עָ לָיו הַ ָ
יהם לַה' וְּ לַ ֲעזָאזֵל .וְּ כֵן ִאם ֵמת ַה ָשעִ יר
יָמות גַם הַ שָ עִ יר הַ ִם ְש ַתלֵחַ  ,וְּ יָבִ יא זוג ַאחַ ר וְּ יַגְּ ִריל עֲלֵ ֶ
גֹורל לַה' ,וְּ יַגְּ ִריל ֵמ ָח ָדׁש עַ ל ְּׁשנֵי ְּשעִ ִירים אֲ ֵח ִרים.
הַ ִם ְש ַתלֵחַ  ,יִשָ פְֵך הַ דָ ם ֶׁשל ַהשָ עִ יר ׁשֶ מָפַ ל עָ לָ יו הַ ָ
משנה בָֻ :בא לוֹ אֵ צֶ ל ָש ִעיר הַ ִֻמ ְש ֻ ַת ֻ ֵלחַ וְ סוֹ ֵמ ְך ְש ֻ ֵתי י ָָדיו ָעלָ יו ו ִֻמ ְתוַדֶֻ ה .וְ כָ ְך הָ יָה אוֹ ֵמרָ ,א ֻנָא הַ ֻ ֵשם,
ָעו ֻו ֻ ָפ ְשע ֻו חָ ְטא ֻו ְלפָ נ ָ
ֶיך ַע ְֻמ ָך ֻ ֵבית י ְִש ָראֵ לָ .א ֻנָא ַֻב ֻ ֵשםַֻ ,כ ֻ ֶפר נָא לָ עֲ וֹ נוֹ ת וְ לַ ֻ ְפ ָש ִעים וְ לַ ח ֲָט ִאיםֶ ,ש ָעו ֻו
וְ ֶש ֻ ָפ ְשע ֻו וְ ֶשחָ ְטא ֻו ְלפָ נ ָ
משה ַע ְבדֶֻ ָך לֵ אמֹרֻ ִ ,כי בַ י ֻוֹ ם הַ זֶֻה יְכַ ֻ ֵפר
ֶיך ַע ְֻמ ָך ֻ ֵבית י ְִש ָראֵ לַֻ ,כ ָֻכתוֻב ְ ֻבתוֹ ַרת ֶ
ֹאתיכֶ ם ִל ְפנֵי ה' ִֻת ְטהָ ר ֻו .וְ הַ כֻ ֹהֲנִ ים וְ הָ ָעם הָ עוֹ ְמ ִדים ָֻבעֲ ז ָָרהֻ ְ ,כ ֶשהָ י ֻו
עֲ לֵ יכֶ ם ְלטַ הֵ ר אֶ ְתכֶ ם ִמכֻ ֹל חַ ֻט ֵ
שוֹ ְמ ִעים ֵשם הַ ְמפ ָֹרש ֶשהוֻא יוֹ צֵ א ִמ ֻ ִפי כֹהֵ ן ֻגָדוֹ ל ,הָ י ֻו כֻ וֹ ְר ִעים ו ִֻמ ְש ֻ ַתחֲוִ ים וְ נוֹ ְפ ִלים ַעל ֻ ְפנֵיהֶ ם,
וְ אוֹ ְמ ִריםָֻ ,ברו ְֻך ֵשם ְ ֻכבוֹ ד ַמ ְלכוֻתוֹ ְלעוֹ לָ ם וָ ֶעד:

גֹורל לַ ה' [וְּ ִהזָה ֶאת ָדמֹו ְּבק ֶֹדׁש ַה ֳע ָד ִׁשים ובַ ֵהיכָל וְּ עַ ל ִמזְּ בַ ח
ל ְַּאחַ ר ׁשֶ שָ חַ ט ֶאת הַ שָ עִ יר ׁשֶ טָצָ א עָ לָיו הַ ָ
אֹומר,
ֵ
ומ ְתו ֶַדה .וְ כְָך ָהיָה
הַ זָהָ ב] ,בָ א לֹו הַ כֹהֵ ן הַ גָדֹול ֵאצֶ ל שָ עִ יר הַ ִם ְש ַתלֵחַ  ,וְ סֹומֵ ְך ְש ֵתי י ָָדיו עָ לָיוִ ,
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ָשעו חָ ְטאו ְל ָפנֶיָך עַ ְםָך בֵ ית יִ ְש ָר ֵאלָ .אמָא בַ ֵשםַ ,כנֶר נָא ָלעֲֹונֹות וְ לַ נְ ָשעִ ים
ָאמָא הַ שֵ ם ,עָ וו נ ְ
משה עַ ְב ֶדָך לֵאמֹר' ,כִ י
תֹורת ֶ
ִש ָר ֵאלַ ,ככָתוב ְב ַ
ָשעו וְ ֶשחָ ְטאו ְל ָפנֶיָך עַ ְםָך בֵ ית י ְ
וְ לַחֲ טָ ִאים ,שֶ עָ וו וְ שֶ נ ְ
עֹומ ִדים
ֹאתי ֶכם ִלפְ נֵי ה' ִת ְט ָהרו' .וְ ַהכֹהֲ נִים וְ ָהעָ ם ָה ְ
בַ טֹום הַ זֶה ְי ַכנֵר עֲלֵ יכֶם לְטַ ֵהר ֶא ְת ֶכם ִמכֹל חַ ח ֵ
יהם ָהיָה ִמ ְּתוַ ֶדהַ .אְך
ֲוֹונֹות ֶ
ֵ
עֹוד ִמים ל ֹא הָ יו הָ עָ ם בָ ֲעז ָָרהֶ ,אלָא ַרק הַ כֹהֲ נִ יםֶׁ ,שעַ ל ע
בָ ֲעז ָָרה [בַ וִ דויִ ים הַ ְּ
שֹומעִ ים ֶאת
ְ
עַ ָּתה ,בַ וִ דוי עַ ל הַ שָ עִ ירֶׁ ,שהוא וִ דוי עַ ל עֲוֹונֹות כָל י ְִּש ָר ֵאל ,הָ יו גַם ָהעָ ם בַ ֲעז ָָרה] ,כְ ֶש ָהיו
אֹומ ִרים,
ֵיהם ,וְ ְ
ומ ְש ַתחֲ וִ ים וְ נֹופְ לִים עַ ל נְ נ ֶ
כֹורעִ ים ִ
הַ שֵ ם הַ ְמפ ָֹרש שֶ הוא יֹוצֵ א ִמנִ י כֹהֵ ן גָדֹולָ ,היו ְ
בָ רוְך שֵ ם כְ בֹוד מַ ְלכותֹו לְעֹולָם וָעֶ ד:
משנה גְ :מ ָסרוֹ ְל ִמי ֶשהָ יָה מוֹ ִליכוֹ  .הַ כֻ ֹל ְ ֻכ ֵש ִרין ְלהוֹ ִליכוֹ  ,אֶ ָֻלא ֶש ָעש ֻו הַ כֻ ֹהֲנִ ים ְ ֻגדוֹ ִלים ֶקבַ ע וְ לֹא הָ י ֻו
יחין אֶ ת י ְִש ָראֵ ל ְלהוֹ ִליכוֹ ָ .א ַמר ַר ִ ֻבי יוֹ ֵסיַ ,מעֲ ֶשה וְ הוֹ ִליכוֹ ַע ְר ְסלָ א ,וְ י ְִש ָראֵ ל הָ יָה:
ַמ ִ ֻנ ִ

ל ְַּאחַ ר ׁשֶ ִה ְּתוַדָ ה הַ כֹהֵ ן הַ גָדֹול עַ ל הַ שָ עִ יר הַ ִם ְּׁש ַּתלֵ חַ ְ ,מסָ רֹו ל ְִמי ֶש ָהיָה מֹולִ יכֹו ַל ֲעזָאזֵל .וְּ ַה ֹכל כְ ֵש ִרין
לְהֹולִיכֹו ,כֹהֲ נִים ְּלוִ טִים וְּ י ְִּש ְּר ֵאלִיםֶ ,אלָא שֶ ַאף עַ ל נִ י ֵכן עָ שו ַהכֹהֲ נִים גְ דֹולִים ֶקבַ ע  -מנהג קבוע ,וְ ל ֹא
ֲשה
יֹוסיַ ,מע ֶ
ִש ָר ֵאל לְ הֹולִ יכֹוֶ ,אלָא ָהיו ׁשֹולְּ ִחים אֹותֹו ַרק עַ ל ְּי ֵדי כֹהֲ נִיםָ .א ַמר ַר ִבי ֵ
ִיחין ֶאת י ְ
הָ יו מַ מ ִ
ִש ָר ֵאל הָ יָה.
וְ הֹו ִליכֹו ָאדָ ם בְּ ׁשֵ ם עַ ְר ְסלָא ,וְ י ְ
משנה ד :וְ כֶ בֶ ש ָעש ֻו לוֹ ִמ ֻ ְפנֵי הַ ַֻב ְב ִלי ִֻיםֶ ,שהָ י ֻו ְמ ַת ְ ֻל ִשים ִ ֻב ְש ָערוֹ  ,וְ אוֹ ְמ ִרים לוֹ  ,טֹל וָצֵ א ,טֹל וָ צֵ א.
ִמי ֻ ִ ַֻק ֵירי יְרו ָֻשלַ יִם הָ י ֻו ְמלַ ִֻוין אוֹ תוֹ ַעד סֺ ָֻכה הָ ִראשוֹ נָהֶ .ע ֶשר סֺ כֻ וֹ ת ִמירו ָֻשלַ יִם וְ ַעד צוֻקִֻ ,ת ְש ִעים ִריס,
ִש ְב ָעה ו ֶֻמחֱצָ ה ְלכָ ל ִמיל:

וְ כֶבֶ ש ִ -מין מַ עֲלָ ה ְּמׁשונַעַ ת ׁשֶ הָ יָה ְּמהַ ֵלְך עַ ל גַבָ ה ִמן ָהעֲזָ ָרה וְּ עַ ד ִמחוץ ָלעִ יר עָ שו לֹו ,לְּאֹותֹו ֶׁשםֹולִיְך
ֶאת הַ שָ עִ יר ַה ִם ְּׁש ַּתלֵחַ ִ ,מנְ נֵי הַ בַ ְבלִטִים [בִ גְּ מָ ָרא ְּמב ָֹאר ֶׁשהָ יו ֵאלו ַא ְּנ ֵׁשי ַאלֶכְּ ַסנ ְְּּד ִרטָה ,וְּ ָהיו ְּמכַ מִ ים
אֹומ ִרים לֹו' ,טֹל וָצֵ א ,טֹל וָצֵ א',
אֹותם 'בַ בְּ לִ טִ ים'] שֶ הָ יו ְמ ַתלְ ִשים בִ ְשעָ רֹו ׁשֶ ל הַ םֹולִיְך ֶאת הַ ָשעִ יר ,וְ ְ
ָ
ֲוֹונֹותינו עָ לֵ ינו ,וְּ עַ ל י ְֵּדי ַהכֶבֶ ׁש ֶׁשעָ שו לֹו ,ל ֹא יָכְּ לו
ֵ
כְּ לֹומַ רִ ,הזְּ דָ ֵרז לְּׁשַ לֵחַ ֶאת הַ ָשעִ יר ,וְּ ַאל ַּת ְּׁשהֶ ה ֶאת ע
רוש ַליִם ָהיו ְמ ַלוִ ין אֹותֹו ֶ -את ָה ָא ָדם ַה ְּמ ַׁשלֵ ַח
ירי  -מֵ חֲ ׁשובֵ י ַאנְּׁשֵ י ְי ָ
אֹותם אֲ נ ִָׁשים לְּהַ גִ יעַ ֵאלָ יוִ .מט ִַע ֵ
ָ
ירוש ַליִם וְ עַ ד ַהסוק ֶׁש ִם ֶםמו מֺ ְּׁשלָך ַה ָשעִ יר,
ָ
עֹושים ִמ
ֶאת הַ שָ עִ יר עַ ד ןֺ כָה הָ ִראשֹונָה ,וְּ עֶ שֶ ר סֺ כֹות הָ יו ִ
'מיל' הוא ִׁש ְּבעָ ה ָו ֵח ִצי ִריס ,וְּ כֵ יוָ ן
ׁשֶ זֶהו ַמהֲ ַלְך ִת ְשעִ ים ִריסִ ,שבְ עָ ה ומֶ חֱ צָ ה ְל ָכל ִמיל ,כְּ לֹומַ רָ ,כל ִ
ׁשֶ הָ יו ִמירוׁשָ לַ יִם וְּ עַ ד הַ סוק ְּׁשנֵים עָ שָ ר ִמיל ,נ ְִּמצָ א ׁשֶ הֵ ם ִּת ְּׁשעִ ים ִריס ,וְּ ָהיו ָׁשם עֶ ֶשר סֺ כֹות לְּ צ ֶֹרְך
ְּׁשי ַהןֺ כָ ה
הַ ְּמׁשַ לֵחַ ֶאת הַ שָ עִ יר ,ובֵ ין סֺ כָ ה לְּסֺ כָה ִׁשעור ִמילׁ ,שֶ הוא ַא ְּל ַנ ִים ַא ָםהְּּ ,תחום ַׁשבָ ת ,וְּ ָהיו ַאנ ֵ
ְּׁשם ל ֹא ָהיו ְּמלַ וִ ים
ומןֺ כָ ה ַאחֲ רֹונָה וְּ עַ ד ַהסוק ָהיו ְּׁשנֵי ִמי ִלין ,ול ָ
יְּכֹולִ ים ְּל ַלוֹותֹו עַ ד הַ ןֺ כָה הַ ְּערֹובָ הִ ,
אֹותֹו.
משנה הַ :על ָֻכל סֺ ָֻכה וְ סֺ ָֻכה אוֹ ְמ ִרים לוֹ  ,ה ֲֵרי ָמזוֹ ן ַוה ֲֵרי ַמיִם .ו ְֻמלַ ִֻוין אוֹ תוֹ ִמ ֻ ֺס ָֻכה ְלסֺ ָֻכה ,חוֻץ
יע ִע ֻמוֹ לַ ֻצוֻק ,אֶ ָֻלא עוֹ ֵמד מֵ ָרחוֹ ק וְ רוֹ אֶ ה אֶ ת ַמעֲ ָשיו:
שאֵ ינוֹ ַמ ִ ֻג ַ
ֵמאַ חֲרוֹ נָה ֶש ָֻבהֶ ןֶ ,

טֹוׁש ִבים
אֹומ ִרים לֹו ָהאֲ נ ִָׁשים ַה ְּ
ֶיהָ ,היו ְ
עַ ל ָכל  -בְּ כָל סֺ ָכה וְ סֺ כָה ׁשֶ ָהיָה הַ ְּמׁשַ ֵל ַח ֶאת הַ שָ עִ יר ִנכְּ נָס ֵאל ָ
נורים הַ טֹוםָ ,א ְּמרו לֹו כֵ ן כְּ ֵדי ְּלי ֵַשב ֶאת ַדעְּ ּתֹוֶׁ ,ש ִםי ֶׁשטָכֹול
ׁשָ ם ,הֲ ֵרי מָ זֹון וַהֲ ֵרי מַ ִים ,וְּ ַאף ׁשֶ טֹום הַ כִ ִ
לֶאֱ כֹול אֹו ל ְִּׁשּתֹות ֵאינֹו ָרעֵ ב וְּ צָ מֵ א כָל כָָך ,אֲ בָ ל ֵמעֹולָם ל ֹא ֵא ַרע ֶׁש ָאכֵן ָהיָה ָזקוק ֶלאֱ כֹול וְּ לִ ְּׁשּתֹות,
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וְ הָ יו ַאנְּׁשֵ י הַ ןֺ כָ ה ְמ ַלוִ ין אֹותֹו ִמןֺ כָה לְסֺ ָכה ,וכְּ מֹו ׁשֶ ִה ְּתבָ ֵאר ֶׁשבֵ ין סֺ ָכה לְּסֺ כָ ה ָהיו ַא ְּלנַ יִם ַא ָםה ִבלְּבַ ד,
חוץ מֵ ַא ְּנׁשֵ י הַ ןֺ כָ ה הָ ַאחֲ רֹונָה שֶ בָ הֶ ן ,שֶ הַ טֹוׁשֵ ב בַ ןֺ כָה ָה ַאחֲ רֹונָה ֵאינֹו ַמגִ יעַ עִ םֹו לַסוקֶׁ ,שהֲ ֵרי זֶהו
עֹומד
מֶ ְּרחָ ק ׁשֶ ל ַא ְּרבַ עַ ת אֲ לָפִ ים ַאםָ הֶ ,אלָ א ְּמלַ ֶוה אֹותֹו עַ ד מַ חֲ ִצית ַה ֶד ֶרְךִׁ ,שעור ַא ְּלנַ ִים ַא ָםה ,וְּ ֵ
רֹואה ֶאת מַ עֲשָ יו ׁשֶ ל הַ ְּמׁשַ לֵחַ ֶאת הַ שָ עִ יר.
מֵ ָרחֹוק וְ ֶ
משנה וֶ :מה הָ יָה עוֹ ֶשה ,חוֹ לֵ ק לָ שוֹ ן ֶשל זְ הוֹ ִרית ,חֶ ְציוֹ ָק ַשר ַֻב ֻ ֶסלַ ע וְ חֶ ְציוֹ ָק ַשר ֻ ֵבין ְש ֻ ֵתי ַק ְרנָיו ,ו ְֻדחָ פוֹ
ָשב לוֹ
יע לַ חֲצִ י הָ הָ ר ַעד ֶש ֻנַעֲ ָשה אֵ בָ ִרים אֵ בָ ִריםָֻ .בא וְ י ַ
לַ אֲ חוֹ ָריו ,וְ הוֻא ִמ ְת ֻג ְַל ֻגֵל וְ יוֹ ֵרד ,וְ ל ֹא הָ יָה ַמ ִ ֻג ַ
ימ ַתי ְמטַ ֻ ֵמא ְבג ִָדיםִ ,מ ֻ ֶשיֵֻצֵ א חוֻץ ְלחוֹ ַמת יְרו ָֻשלַ יִםַ .ר ִ ֻבי ִש ְמעוֹ ן
ֻ ַתחַ ת סֺ ָֻכה אַ חֲרוֹ נָה ַעד ֶש ֻ ֶת ְח ָש ְך .ו ֵֻמאֵ ָ
אוֹ ֵמרִ ,מ ֻ ְש ַעת דְֻ ִחיָֻתוֹ לַ ֻצוֻק:

עֹושהָ ,היָה חֹולֵק לָשֹון ֶשל
ֶ
צורת ִׁשלוחַ הַ שָ עִ יר ַל ֲעזָאזֵ ל .מֶ ה הָ יָה ַה ְּמ ַׁשל ֵַח
ִמ ְּׁשנ ֵָתנו ְּמ ָת ֶא ֶרת ֶאת ַ
חֹותך ל ְִּׁש ַניִם חֲ ִתיכַ ת צֶ מֶ ר צְּ בועָ ה בְּ ָאדֹם ,חֶ צְ יֹו ָק ַשר בַ ֶןלַע ֶׁש ְּבר ֹאׁש ַהסוק ,וְ ֶח ְציֹו ָק ַשר בֵ ין
הֹורית ֵ -
זְ ִ
יהם ֶׁשל ִי ְּש ָר ֵאל [ל ֹא ָהיָה
ֲוֹונֹות ֶ
ֵ
ְש ֵתי ַק ְרנָיו ׁשֶ ל הַ שָ עִ יר ַה ִם ְּׁש ַּתלֵחַ  ,וְּ ָהי ְָּתה מַ ְּל ִבינָה לְּאֹות ׁשֶ ִה ְּתכַנְּ רו ע
יִםנַע
קֹוׁשֵ ר ֶאת ֺכ ָלה בַ ןֶ לַעׁ ,שֶ םָ א ַּתלְּבִ ין קֹדֶ ם ֶׁשט ְִּד ַחף ֶאת הַ ָשעִ יר ,וְּ יַחֲ ׁשֹב ֶׁשכְּ בָ ר ִה ְּס ַּתט ְָּמה ַה ַכנ ָָרה וְּ ָ
ְּדֹוחפֹו .וְּ ל ֹא ָה ָיה קֹוׁשֵ ר ֶאת ֺכלָה בֵ ין ַק ְּרנָיו ׁשֶ ל הַ שָ עִ ירׁ ,שֶ ָםא ִמּתֹוְך ַה ְּד ִחיפָ ה ל ֹא ִי ְּר ֶאה ֶאת ַהסֶ ֶמר
ִמל ְּ
לְּבין עַ ָּתה
מַ לְּבִ ין ,וְּ ִט ְּהיו י ְִּש ָר ֵאל עֲצובִ יםֶ .אלָא הָ יָה קֹוׁשֵ ר חֶ צְּ יָה בַ ןֶ לַ ע וְּ ֶח ְּציָה בֵ ין ַק ְּרנָיו ,וְּ גַם ִאם ַּת ִ
עֹומד ו ָפנָיו כְּ לַנֵי ָה ִאיׁש
ֵ
דֹוחפֹו] .וְּ ַה ָשעִ יר
הֹואיל וְּ הוא עָ סוק בַ שָ עִ יר ,ל ֹא יִםָ נַע ִמלְּ ְּ
ִ
קֹדֶ ם הַ ְּד ִחיפָה,
מֹורד ָה ָהר ,וְ ל ֹא ָהיָה ַמגִ יעַ לַ חֲ ִצי
יֹורד ְּב ַ
חֹוריו ,וְ הוא [-הַ שָ עִ יר] ִמ ְת ַג ְלגֵל וְ ֵ
ודחָ פֹו לַשָ עִ יר לַ אֲ ָ
הַ ְּםׁשַ לְּחֹוְ ,
הָ הָ ר עַ ד שֶ ַמעֲשָ ה כֺלֹו ֵאבָ ִרים ֵאבָ ִרים .בָ א הַ ְּמׁשַ ֵל ַח וְ יָשַ ב לֹו ַת ַחת סֺ כָה ַאחֲ רֹונָה עַ ד ֶש ֶת ְח ַשְך  -עַ ד
נורים .וְּ ַאף ֶׁשהַ םֶ ְּרחָ ק בֵ ין הַ סוק לְּבֵ ין הַ ןֺ כָ ה ָה ַאחֲ רֹונָה גָדֹול ִמ ְּּתחום ַׁשבָ תִ ,ה ִּתירו לֹו
מֹוצָ ֵאי יֹום הַ כִ ִ
לַחֲ זֹור לְּׁשָ ם כֵ יוָ ן ׁשֶ ָהיָה ִמ ְּתי ֵָרא ל ְִּהשָ ֵאר בַ ִם ְּדבָ ר לְּבַ דֹו כְּ ֶׁשםַ ְּת ִחיל ְּל ַה ְּח ִׁשיְך .נֶאֱ ַמר בַ ָנסוק 'וְּ ַה ְּמ ַׁשלֵ ַח
ֶאת הַ שָ עִ יר לַ ֲעזָא ֵזל ְּיכַבֵ ס בְּ גָדָ יו וְּ ָרחַ ץ ֶאת בְּ שָ רֹו בַ םַ יִם וְּ ַאחֲ ֵרי כֵ ן יָבֹוא ֶאל ַה ַםחֲ נֶה'ַ .ה ִם ְּׁשנָה ְּמבָ ֶר ֶרת
לְחֹומת
ַ
עַ ָּתה ִמםָ ַתי הַ ְּמׁשַ לֵ חַ ֶאת הַ ָשעִ יר ְּמטַ םֵ א ֶאת בְּ גָדָ יו :ומֵ ֵאימָ ַתי ְמ ַט ֵםא ְבג ִָדיםִ ,מ ֶשטֵצֵ א חוץ
יְרושָ ַליִם בְּ דַ ְּרכֹו ַל ֲעזָאזֵ לֵ ,כיוָן ֶׁשמֶאֱ מַ ר 'הַ ְּמׁשַ לֵחַ ' ,וכְּ בָ ר ִה ְּת ִחיל ִׁשלוחֹו לְּכִ וון ַה ִם ְּדבָ רַ .ר ִבי ִש ְמעֹון
'ה ְּמ ַׁשלֵ ַח ֶאת ַה ָשעִ יר לַ עֲזָאזֵ ל',
חֹולֵק וְּ אֹומֵ רְּ ,מטַ םֵ א ַרק ִמ ְשעַ ת ְד ִחטָתֹו ׁשֶ ל הַ שָ עִ יר ַלסוק ,כֵיוָן ֶׁשמֶאֱ ַמר ַ
ְּללַםֵ ד ׁשֶ ַרק ִמ ְּשעַ ת ְּד ִחטָתֹו ַלסוק ְּמטַ םֵ א בְּ ג ִָדים.
משנה זָֻ :בא לוֹ אֵ צֶ ל ֻ ָפר וְ ָש ִעיר הַ ִ ֻנ ְש ָר ִפיןְ .ק ָר ָען וְ הוֹ ִציא אֶ ת אֵ מו ֵֻריהֶ ן ,נְ ָתנָן ַֻב ֻ ָמגִ יס ,וְ ִה ְק ִט ָירן ַעל ֻג ֻ ֵַבי
ימ ַתי ְמטַ ְֻמ ִאין ְ ֻבג ִָדיםִ ,מ ֻ ֶשי ֻ ְֵצא ֻו חוֻץ ְלחוֹ ַמת
יאן ְלבֵ ית הַ ֻ ְש ֵרפָ ה .וֻמֵ אֵ ָ
הַ ִֻמזְ ֻ ֵבחַ ְ .קלָ ָען ְ ֻב ִמ ְקלָ עוֹ ת ,וְ הוֹ ִצ ָ
הָ עֲ ז ָָרהַ .ר ִ ֻבי ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמרִ ,מ ֻ ֶש ִֻי ַ ֻצת הָ אוֻר ְ ֻב ֺר ָֻבן:

מִש ָרפִ ין
ל ְַּאחַ ר ׁשֶ םָ סַ ר הַ כ ֵֹהן הַ גָדֹול ֶאת הַ שָ עִ יר הַ ִם ְּׁש ַּתלֵ חַ ְּל ִמי ׁשֶ ָהיָה ְּמ ַׁש ְּלחֹו ,בָ א לֹו ֵאצֶ ל נָר וְ ָשעִ יר ַה ְ
ימטִים ַהםֺ ְּק ָט ִרים עַ ל גַבֵ י ַה ִםזְּ בֵ ַח,
מוריהֶ ן  -הָ ֵאיבָ ִרים ַהנְּ נִ ִ
ידים לְּ ִהשָ ֵרףְ ,ק ָרעָ ן ,וְ הֹוצִ יא ֶאת ֵא ֵ
 הָ ע ֲִת ִירן ל ְַּא ַחר זְּ ַמן עַ ל גַבֵ י ַה ִםזְ בֵ ַח .וְּ ֶאת גוף
ירן  -כְּ דֵ י לְּהַ ְּק ִט ָ
נ ְָתנָן בַ םָ גִ יס  -בִ ְּקעָ ָרה ׁשֶ ל כְּ לִי ׁשָ ֵרת ,וְ ִה ְק ִט ָ
יאן לְבֵ ית ַה ְש ֵרפָה ,ל ְִּה ָש ֵרף חוץ
הֹוצ ָ
הַ נָר וְּ הַ שָ עִ יר ְקלָעָ ן בַ ִם ְקלָ עֹות  -עָ שָ ה ֶאת בְּ שָ ָרן כְּ ִמין ְּקלִ יעָ ה ,וְ ִ
אֹותם ְּיכַבֵ ס ְּבגָדָ יו וְּ ָר ַחץ ֶאת ְּב ָשרֹו בַ ַםיִם'ְּ ,מבָ ֶר ֶרת ַה ִם ְּׁשנָה,
ָ
שֹורף
לְּבֵ ית הַ ִם ְּקדָ ׁש .נֶאֱ מַ ר בַ נָסוק 'וְּ הַ ֵ
חֹומת ָה ֲע ָז ָרהְּ ,ב ַד ְּרכָם לִ ְּש ֵרפַת
שֹורפִ ים ֶאת הַ ָנר וְּ הַ שָ עִ יר ְמטַ ְם ִאין בְ ג ִָדיםִ ,מ ֶשט ְֵצאו חוץ לְ ַ
ומֵ ֵאימָ ַתי הַ ְּ
הַ נָר וְּ הַ שָ עִ ירַ .רבִ י ִש ְמעֹון אֹומֵ רִ ,משֶ ִטסַ ת הָ אור בְ רֺ בָ ן ִ -משָ עָ ה ֶׁשמ ְִּתנְּ ָסה ָה ֵאׁש ְּברֹב ַה ְּב ֵהמֹות.
© כל הזכויות שמורות לארגון 'שתי הלכות ביום'.
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מסכת

פרק ו

יומא

יע ָש ִעיר לַ ִֻמ ְד ָֻבר ,דַֻ ְר ִ ֻכי ֻוֹ ת
יע ָש ִעיר לַ ִֻמ ְד ָֻבר .ו ִֻמ ַֻניִן הָ י ֻו יוֹ ְד ִעין ֶש ִה ִ ֻג ַ
משנה חָ :א ְמר ֻו לוֹ ְלכֹהֵ ן ֻגָדוֹ לִ ,ה ִ ֻג ַ
ימן ֻגָדוֹ ל הָ יָה
הלֹא ִס ָ
יע ָש ִעיר לַ ִֻמ ְד ָֻברָ .א ַמר ַר ִ ֻבי יְה ֻו ָדהַ ,ו ֲ
יפין ַֻב ֻסו ָֻד ִרין ,וְ יוֹ ְד ִעין ֶש ִה ִ ֻג ַ
הָ י ֻו עוֹ ִשין ,ו ְֻמנִ ִ
ילין .הוֹ ְל ִכין ִמיל ,וְ חוֹ זְ ִרין ִמיל ,וְ שוֹ ִהין ְ ֻכ ֵדי ִמיל ,וְ יוֹ ְד ִעין
לשה ִמ ִ
לָ הֶ םִ ,מירו ָֻשלַ יִם וְ ַעד ֻ ֵבית ִחדֻ וֻדוֹ ְש ָ
ימן אַ חֵ ר הָ יָה לָ הֶ ם ,לָ שוֹ ן ֶשל זְ הוֹ ִרית הָ יָה ָקשוֻר
הלֹא ִס ָ
יע ָש ִעיר לַ ִֻמ ְד ָֻברַ .ר ִ ֻבי י ְִש ָמ ֵעאל אוֹ ֵמרַ ,ו ֲ
ֶש ִה ִ ֻג ַ
ש ֻנֶאֱ ַמר ִאם י ְִהי ֻו ח ֲָטאֵ יכֶ ם ַֻכ ֻ ָשנִ ים
יע ָש ִעיר לַ ִֻמ ְד ָֻבר הָ יָה הַ ָֻלשוֹ ן ַמ ְל ִ ֻביןֶ ,
של הֵ יכָ ל ,ו ְֻכ ֶש ִה ִ ֻג ַ
ַעל ֻ ִפ ְתחוֹ ֶ
ַֻכ ֻ ֶשלֶ ג י ְַל ִ ֻבינ ֻו:

ָא ְמרו לֹו ְלכֹהֵ ן גָדֹול ׁשֶ ִהגִ יעַ ַהשָ עִ יר הַ ִם ְּׁש ַּתלֵחַ לַ ִם ְדבָ ר ,כְּ דֵ י ֶׁשטו ַכל ל ְַּה ְּמ ִׁשיְך בַ עֲבֹודֹות ַהטֹוםַ ,אְך לִ פְּ נֵי
יֹודעִ ין ֶש ִהגִ יעַ ָשעִ יר
ומ ַמ ִין ָהיו ְ
ׁשֹוא ֶלת הַ ִם ְּׁשנָהִ ,
ֶ
ׁשֶ םַ ְּמ ִׁשיכָה הַ ִם ְּׁשנָה בְּ ֵתאור מַ עֲשֵ י הַ כֹהֵ ן ַהגָדֹול,
עֹושין בַ דֶ ֶרְך ֶׁש ִםבֵ ית ַה ִם ְּק ָדׁש וְּ עַ ד לַ סוק ,וְּ ָהיו ְּבנֵי
ִ
ומ ִׁשיבָ ה ,דַ ְרכִ טֹות  -אֲ בָ נִים גְּ דֹולֹות ָהיו
ל ִַם ְדבָ רְּ .
יֹודעִ ין ֶש ִהגִ יעַ
הֹודיעַ ׁשֶ ִהגִ יעַ ַה ָשעִ יר ל ִַם ְּדבָ ר ,וְ ָכְך ָהיו ְ
ומנִיפִ ין בַ ןודָ ִרין כְּ דֵ י ְּל ִ
עֹומ ִדים עֲלֵ יהֶ םְ ,
ָאדָ ם ְּ
ירוש ַל ִים וְ עַ ד בֵ ית ִחדודֹו  -וְּ עַ ד
ָ
הַ שָ עִ יר לַ ִם ְדבָ רָ .אמַ ר ַר ִבי יְ הודָ ה ,וַהֲ ל ֹא ִסימָ ן גָדֹול ָהיָה ל ֶָהםִ ,מ
רוׁש ַליִם ָהיו ְּמלַ וִ ים אֹותֹו ַמהֲ לַ ְך
ְּּת ִחלַת הַ ִם ְּדבָ רָ ,היָה מַ הֲ לְַך ְשלשָ ה ִמילִין .וְּ ָל ַמ ְּדנו לְּעֵ יל ׁשֶ חֲ ׁשובֵ י ְּי ָ
יֹודעִ ין ֶש ִהגִ יעַ ָשעִ יר
שֹוהין כְ ֵדי ִמיל ,וְ ָכְך ָהיו ְ
ִמיל ֶאחָ ד ,וְּ ִאם כֵן ָהיו הֹו ְלכִ ין ִמיל ,וְ חֹוזְ ִרין ִמיל ,וְ ִ
ֲבֹודת ַהטֹוםֶ ,אלָא ַדי ְּבכָָך
ל ִַם ְדבָ ר ,וְּ סֹובֵ ר ַרבִ י ְּיהודָ ה ֶׁש ֵאין צ ֶֹרְך ׁשֶ טַגִ יעַ הַ ָשעִ יר ַלסוק כְּ ֵדי ל ְַּה ְּמ ִׁשיְך בַ ע ַ
הֹורית  -חֲ ִתיכַת
ׁשֶ ִהגִ יעַ ל ְִּת ִח ַלת הַ ִם ְּדבָ רַ .רבִ י יִ ְשמָ עֵ אל אֹומֵ ר ,וַהֲ ל ֹא ִסימָ ן ַא ֵחר ָהיָה ל ֶָהם ,לָשֹון ֶשל זְ ִ
לְבין,
צֶ מֶ ר צְּ בועָ ה בְּ ָאדֹם הָ יָה ָקשור עַ ל נִ ְתחֹו ֶשל הֵ יכָ ל ,וכְ שֶ ִהגִ יעַ ָשעִ יר ל ִַם ְדבָ ר ָהיָה ַהלָשֹון ַמ ִ
שֶ מֶאֱ מַ רִ ' ,אם י ְִהיו חֲ ָט ֵאיכֶם כַשָ נִים כַשֶ לֶג ַילְבִ ינו' ,וכְּ ׁשֶ ָראוהו ַמל ְִּבין י ְָּדעו ֶׁש ִהגִ יעַ ַה ָשעִ יר ל ִַם ְּדבָ ר.
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פרק ז

פרק ז ,משנה אָֻ :בא לוֹ כֹהֵ ן ֻגָדוֹ ל ִל ְקרוֹ תִ .אם ָרצָ ה ִל ְקרוֹ ת ְ ֻב ִבגְ ֵדי בוֻץ ,קוֹ ֵרא .וְ ִאם ל ֹא ,קוֹ ֵרא
ְב ִא ְצ ְט ִלית לָ בָ ן ִמ ֻ ֶש ֻלוֹ  .חַ זַֻן הַ ְ ֻכנ ֶֶסת נוֹ טֵ ל ֵספֶ ר ֻתוֹ ָרה וְ נוֹ ְתנוֹ ְלרֹאש הַ ְ ֻכנֶסֶ ת ,וְ רֹאש הַ ְ ֻכנ ֶֶסת נוֹ ְתנוֹ
לַ ְֻסגָן ,וְ הַ ְֻסגָן נוֹ ְתנוֹ ְלכֹהֵ ן ֻגָדוֹ ל ,וְ כֹהֵ ן ֻגָדוֹ ל עוֹ ֵמד ו ְֻמ ַק ֻ ֵבל ,וְ קוֹ ֵרא עוֹ ֵמד ,וְ קוֹ ֵרא אַ ח ֲֵרי מוֹ ת וְ אַ ְך ֻ ֶב ָעשוֹ ר.
אתי ִל ְפנֵיכֶ ם ָֻכתוֻב ָֻכאן ,וֻבֶ ָעשוֹ ר ֶש ְ ֻבחֺ ֻ ַמש
וְ גוֹ לֵ ל ֵספֶ ר ֻתוֹ ָרה ו ַֻמ ִ ֻניחוֹ ְבחֵ יקוֹ  ,וְ אוֹ ֵמר ,יוֹ ֵתר ִמ ֻ ַמה ֻ ֶש ָֻק ָר ִ
מנֶה ְב ָרכוֹ תַ ,על הַ ֻתוֹ ָרה ,וְ ַעל הָ עֲ בוֹ ָדה ,וְ ַעל הַ הוֹ ָד ָאה ,וְ ַעל
הַ ֻ ְפקו ִֻדים קוֹ ֵרא ַעל ֻ ֶפה ,ו ְֻמבָ ֵר ְך ָעלֶ יהָ ְש ֹ
ְמ ִחילַ ת הֶ ָעוֹ ן ,וְ ַעל הַ ִֻמ ְקדָֻ ש ִ ֻב ְפנֵי ַע ְצמוֹ  ,וְ ַעל י ְִש ָראֵ ל ִ ֻב ְפנֵי ַע ְצ ָמן( ,ועל ירושלים בפני עצמה) ,וְ ַעל
הַ כֻ ֹהֲנִ ים ִ ֻב ְפנֵי ַע ְצ ָמן ,וְ ַעל ְשאָ ר הַ ְֻת ִפ ָֻלה:

ּתֹורה ׁשֶ ל עִ ְּניְּ נֵי הַ טֹוםִ ,אם ָרצָ ה ל ְִקרֹות ְב ִבגְ ֵדי בוץ ַה ְּמי ָֺח ִדים
יאת הַ ָ
בָ א לֹו כֹהֵ ן גָדֹול ִל ְקרֹות ְּק ִר ַ
ּתֹורה ֵאינָה ֵחלֶ ק ֵמעֲבֹודֹות ַהטֹום ,מֺ ָּתר לֹו לֵ ָהנֹות
יאת הַ ָ
קֹורא ,וְּ ַאף ׁשֶ ְּע ִר ַ
נוריםֵ ,
ַלעֲבֹודֹות יֹום הַ כִ ִ
קֹורא
ִמבְּ ג ִָדים ֵאלו כָ ל זְּ מַ ן ׁשֶ הוא בְּ בֵ ית הַ ִם ְּקדָ ׁש .וְ ִאם ל ֹא ִ -אם ֵאינֹו רֹוצֶ ה ל ְִּקר ֹא ְּב ִבגְּ ֵדי בוץֵ ,
בְ ִאצְ ְטלִית [-בֶ גֶד ָארְֹך] לָבָ ן ִמשֶ לֹו ,כֵיוָ ן ׁשֶ ֵאין זֹו עֲבֹודָ ה ,וכְּ מֹו ֶׁש ִה ְּתבָ ֵארַ .ח ַזן ַהכְ נ ֶֶסת ַׁ -ש ַםׁש בֵ ית
נֹותנֹו לְר ֹאש הַ כְ נֶסֶ ת  -ר ֹאׁש בֵ ית ַהכְּ נ ֶֶסתֶׁ ,שעַ ל נִ יו נ ְִּקבָ עִ ים כָ ל
תֹורה ִמ ְּםקֹומו ,וְ ְ
הַ כְּ נֶסֶ ת נֹוטֵ ל סֵ פֶר ָ
עֹושים כֵן
נֹותנֹו ְלכ ֵֹהן גָדֹול ,וְּ ִ
נֹותנֹו ל ְַןגָן ׁשֶ ל הַ כ ֵֹהן ַהגָדֹול ,וְ ַה ְןגָן ְ
צָ ְּרכֵי בֵ ית הַ כְּ נֶסֶ ת ,וְ ר ֹאש הַ כְ נֶסֶ ת ְ
ומ ַקבֵ ל ֶאת ֵספֶר
עֹומד ְ
ֵ
טֹור ִחים עֲבורֹו ,וְ כ ֵֹהן גָדֹול
כְּ דֵ י לְּהַ גְּ ִדיל כְּ בֹודו ׁשֶ ל הַ כ ֵֹהן הַ גָדֹולׁ ,שֶ כָל ֵאלו ְּ
נורים,
קֹורא בְּ פ ָָרׁשַ ת ַאחֲ ֵרי מֹותָׁ ,שם מובָ א כָ ל ֵס ֶדר ַמע ֲֵשה יֹום ַהכִ ִ
קֹורא כְּ ׁשֶ הוא עֹומֵ ד ,וְ ֵ
ּתֹורה ,וְ ֵ
הַ ָ
מר ,כֵיוָ ן ׁשֶ הֵ ן ְּקרֹובֹות זֹו לְּזֹו ,וְּ יָכֹול לִגְּ ֹלל ְּב ַקלות ִמזֹו לְּזֹו ִבזְּ ַמן
וְ ָפ ָרׁשַ ת ' ַאְך בֶ עָ שֹור' ׁשֶ בְּ פ ָָרׁשַ ת אֱ ֹ
חֹוקה ִמ ַדי ,וְ ָל ֵכן גֹולֵל ֶאת
קֹורא ְּר ָ
ׁשֶ הַ ְּםתֺ ְּרגְּ מָ ן ְּמ ַת ְּרגֵם ֶאת ַה ָנסוק הָ ַאחֲ רֹוןַ ,אְך הַ נ ָָרׁשָ ה הַ בָ ָאה ֶׁשהוא ֵ
קֹורא ְּבעַ ל
ומחֲ ַמת כֵן הוא ֵ
ּתֹורה ֶׁש ְּביָדֹו ָח ֵסרֵ ,
תֹורה ומַ מִיחֹו בְ חֵ יקֹו ,וכְּ דֵ י ׁשֶ ל ֹא ִי ְּסבְּ רו ׁשֶ ןֵ פֶר הַ ָ
סֵ פֶר הַ ָ
אתי ִלפְ נֵיכֶ ם כָתוב כָאן' ,וְ ֶאת נ ָָר ַׁשת 'בֶ עָ שֹור לַ ח ֶֹדׁש
יֹותר ִמםַ ה שֶ ָע ָר ִ
ַשֹומעִ יםֵ ' ,
נֶה ,אֹומֵ ר ְּּת ִחלָה ל ְּ
ּתֹורה
יאת ַה ָ
ֶיה  -עַ ל ְּק ִר ַ
ומבָ ֵרְך עָ ל ָ
קֹורא עַ ל נֶהְ .
קודים [-בְּ חֺ םַ ׁש בַ ִם ְּדבָ ר]ֵ ,
הַ ְּשבִ יעִ י' שֶ בְ חֺ םַ ש הַ נְ ִ
וׁש ֵּתי
ּתֹורהְּ ,
עֹורא בַ ָ
יה ,כְּ מֹו כָל ִמי ֶׁש ֵ
יאה וְּ ַאחֲ ֶר ָ
ּתֹורה ִלפְּ נֵי הַ ְּע ִר ָ
תֹורה  -בִ ְּרכֹות הַ ָ
ְשמֹונֶה בְ ָרכֹות ,עַ ל הַ ָ
'מֹודים'.
ִ
הֹוד ָאה ִ -ב ְּרכַת
הַ בְּ ָרכֹות הַ ָללו ִנ ְּמנֹות כָאן כִ ְּב ָרכָה ַאחַ ת .וְ עַ ל הָ עֲבֹודָ ה  -בִ ְּרכַת ְּ'רצֵ ה' .וְ עַ ל ַה ָ
'סלַח ָלנו' .וְ עַ ל הַ ִם ְקדָ ש בִ פְ נֵי עַ צְ מֹו ִ -מ ְּת ַנלֵל ֶׁש ִּת ְּׁש ֶרה עָ לָיו ַה ְּשכִ ינָה .וְ עַ ל
וְ עַ ל ְמ ִחילַת הֶ עָ ֹון  -בִ ְּרכַת ְּ
ְּכותם .וְ עַ ל ַהכֹהֲ נִים ִבפְ נֵי
ִש ָר ֵאל בִ פְ נֵי עַ ְצמָ ןׁ ,שֶ טַצְּ ִליחַ הַ ָעדֹוׁש בָ רוְך הוא לִכְּ לַ ל י ְִּש ָר ֵאל ,וְּ ִתמ ֵָשא ַמל ָ
י ְ
טֹוׁשיעַ ַה ָעדֹוׁש בָ רוְך הוא לְּכָ ל
נֹותיהֶ ם בְּ ָרצֹון .וְ עַ ל ְש ָאר ַה ְתפִ לָהֶׁ ,ש ִ
עַ צְ מָ ןֶׁ ,שט ְִּתבָ ְּרכו וְּ י ְִּת ַקבְּ לו ָק ְּרבְּ ֵ
חֹותם 'בָ רוְך ַא ָּתה ה' ׁשֹומֵ עַ ְּּתפִ לָה'.
רֹותיו ,וְּ ֵ
ְּהודי ִמסָ ָ
י ִ
משנה ב :הָ רוֹ אֶ ה כֹהֵ ן ֻגָדוֹ ל ְ ֻכ ֶשהוֻא קוֹ ֵרא ,אֵ ינוֹ רוֹ אֶ ה פַ ר וְ ָש ִעיר הַ ִ ֻנ ְש ָר ִפים .וְ הָ רוֹ אֶ ה פַ ר וְ ָש ִעיר
הַ ִ ֻנ ְש ָר ִפים ,אֵ ינוֹ רוֹ אֶ ה כֹהֵ ן ֻגָדוֹ ל ְ ֻכ ֶשהוֻא קוֹ ֵרא .וְ ל ֹא ִמ ֻ ְפנֵי ֶשאֵ ינוֹ ַר ֻ ַשאי ,אֶ ָֻלא ֶשהָ י ְָתה ֶד ֶר ְך ְרחוֹ ָקה,
ו ְֻמלֶ אכֶ ת ְשנֵיהֶ ן ָשוָ ה ְכאֶ חָ ת:

רֹואה
עֹוד ֶמתֵ ,אינֹו ֶ
ּתֹורה ,כִ ְּמב ָֹאר בַ ִם ְּׁשנָה ַה ֶ
יאת הַ ָ
קֹורא ְּק ִר ַ
רֹואה ֶאת הַ כֹהֵ ן הַ גָדֹול כְ שֶ הוא ֵ
ָאדָ ם הָ ֶ
רֹואה ֶאת ַהכ ֵֹהן ַהגָדֹול
ִש ָרפִ יםֵ ,אינֹו ֶ
רֹואה פַר וְ שָ עִ יר ַהמ ְ
ִש ָרפִ ים ִמחוץ ל ִַם ְּקדָ ׁש ,וְ הָ ֶ
פַר וְ שָ עִ יר הַ מ ְ
יְתה ֶד ֶרְך
ֵיהםֶ ,אלָא כֵ י ָון ֶש ָה ָ
ומבָ ֶא ֶרת הַ ִם ְּׁשנָה ,וְ ל ֹא ִמנְ נֵי שֶ ֵאינֹו ַרשַ אי לִ ְּראֹות ֶאת ְּׁשנ ֶ
קֹוראְּ .
כְ שֶ הוא ֵ
ומלֶאכֶת ְשנֵיהֶ ן שָ וָה כְ ֶאחָ תׁ ,שֶ בְּ אֹותֹו זְּ ַמן ַמ ָםׁש נ ְִּש ָרפִ ים ַהנָר וְּ ַה ָשעִ יר ִמחוץ
חֹוקה בֵ ינֵיהֶ םְ ,
ְר ָ
יח ְּר ִאטַת
ומ ְּׁש ָנ ֵתנו בָ ָאה לְּ ַח ֵדׁש ֶׁשםֺ ָּתר ל ְָּא ָדם ל ְַּהמִ ַ
ּתֹורה בְּ בֵ ית הַ ִם ְּקדָ ׁשִ .
קֹורא בַ ָ
ל ִַם ְּקדָ ׁש ,וְּ הַ כ ֵֹהן הַ גָדֹול ֵ
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'אין ַמע ֲִב ִירים עַ ל ַה ִם ְּצוֹות' ,כֵיוָן ֶׁש ֵאינֹו
ִמצְּ וָה ַאחַ ת ,וְּ ָל ֶלכֶת וְּ ל ְִּראֹות ִמצְּ וָה ַאחֶ ֶרת ,וְּ ֵאין בָ זֶה ִמשום ֵ
רֹואה.
ְּמ ַקטֵם בְּ עַ צְּ מֹו ׁשום ִמצְּ וָהֶ ,אלָ א ַרק עֹומֵ ד וְּ ֶ
משנה גִ :אם ְ ֻב ִבגְ ֵדי בוֻץ קוֹ ֵראִ ,קדֵֻ ש י ָָדיו וְ ַרגְ לָ יוָ ֻ ,פ ַשט י ַָרד וְ ָטבַ לָ ,עלָ ה וְ נִ ְס ֻ ַת ֻ ֵפג .הֵ ִביאוֻ לוֹ ִבגְ ֵדי זָהָ ב,
ימים ְ ֻבנֵי
וְ לָ בַ ש ,וְ ִקדֵֻ ש י ָָדיו וְ ַרגְ לָ יו ,וְ יָצָ א וְ ָע ָשה אֶ ת אֵ ילוֹ וְ אֶ ת אֵ יל הָ ָעם ,וְ אֶ ת ִש ְב ַעת ְ ֻכבָ ִשים ְֻת ִמ ִ
יעזֶרַ .ר ִ ֻבי עֲ ִקיבָ א אוֹ מֵ רִ ,עם ֻ ָת ִמיד ֶשל ַשחַ ר הָ י ֻו ְק ֵר ִבין ,וֻפַ ר הָ עוֹ לָ ה וְ ָש ִעיר
אֱל ֶ
ָשנָה ,דִֻ ְב ֵרי ַר ִ ֻבי ִ
הַ ֻנַעֲ ֶשה בַ חוֻץ הָ י ֻו ְק ֵר ִבין ִעם ֻ ָת ִמיד ֶשל ֻ ֵבין הָ ַע ְר ָֻביִם:

ּתֹורה כְּ ֶׁשהוא לָבוׁש ְּב ִבגְּ ֵדי עַ ְּצמֹו ,וכְּ מֹו כֵ ן
כְּ פִ י ׁשֶ ִה ְּתבָ ֵאר לְּ עֵ יל ( ִמ ְּׁשנָה א) ,יָכֹול הַ ֹכ ֵהן הַ גָדֹול ל ְִּקר ֹא בַ ָ
נורים ,ולְּעֵ יל ל ַָמ ְּדנו ֶׁשלִ פְּ נֵי ַהפְּ ָׁש ַטת ְּבג ִָדים
ַרשַ אי הוא ל ְִּקר ֹא בְּ בִ גְּ ֵדי הַ בוץ הַ ְּמיֺחָ ִדים ַלעֲבֹודַ ת יֹום הַ כִ ִ
קֹורא,
אֹומ ֶרת ַה ִם ְּׁשנָהִ ,אם ְב ִבגְ ֵדי בוץ ֵ
ֶ
וְּ ַאחַ ר לְּבִ יׁשַ ת בְּ ג ִָדים טָ עון ַהכֹהֵ ן הַ גָדֹול ִקדוׁש י ַָדיִם וְּ ַרגְּ ַליִ ם.
יאה ִק ֵדש יָדָ יו וְ ַרגְ לָיו ,נָשַ ט ֶאת בִ גְּ דֵ י הַ בוץ ,י ַָרד וְ ָטבַ ל ,עָ לָ ה וְ נ ְִס ַת ָנגֵ .ה ִביאו לֹו
ל ְַּאחַ ר ִסטום ִה ְּק ִר ָ
בִ גְ דֵ י זָהָ ב ,וְ לָבַ ש ,וְ ִקדֵ ש יָדָ יו וְ ַרגְ לָיו ,וְ יָצָ א וְ עָ שָ ה ִ -ה ְּק ִריב ֶאת ֵאילֹו ,וְ ֶאת ֵאיל ָהעָ ם ,כְּ מֹו ֶׁשמֶאֱ ַמר
ימים ְבנֵי ָשנָה
'וְּ עָ שָ ה ֶאת ֹעלָתֹו וְּ ֶאת עֹלַ ת הָ עָ ם וְּ כִ נֶר בַ עֲדֹו ובְּ עַ ד הָ עָ ם' ,וְ ֶאת ִש ְבעַ ת כְ בָ ִשים ְת ִמ ִ
הַ בָ ִאים ל ְָּק ְּרבַ ן מוסָ ףִ ,דבְ ֵרי ַרבִ י אֱ לִיעֶ ֶזרַ .ר ִבי ע ֲִקיבָ א אֹומֵ רִׁ ,ש ְּבעַ ת ַהכְּ בָ ִשים ְּבנֵי ָׁשנָה ,י ַַחד עִ ם ָת ִמיד
(היו ְק ֵר ִבין)
ֲשה בַ חוץ ָ
שֶ ל ַשחַ ר הָ יו ְק ֵרבִ ין ,וְ ֵכן פַר הָ עֹולָה ָהיָה ָק ֵרב עִ ם ָּת ִמיד ֶׁשל ַׁש ַחר .וְ ָשעִ יר ַה ַמע ֶ
הָ יָה ָק ֵרב יַחַ ד עִ ם ָת ִמיד שֶ ל בֵ ין הָ עַ ְרבָ יִם.
משנה דִ :קדֵֻ ש י ָָדיו וְ ַרגְ לָ יו ,וֻפָ ַשט וְ י ַָרד וְ טָ בַ ל וְ ָעלָ ה וְ נִ ְס ֻ ַת ֻ ֵפג .הֵ ִביא ֻו לוֹ ִבגְ ֵדי לָ בָ ן ,וְ לָ בַ ש ,וְ ִקדֵֻ ש י ָָדיו
וְ ַרגְ לָ יו .נִ ְכנַס ְלהוֹ ִציא אֶ ת הַ ַֻכף וְ אֶ ת הַ ֻ ַמ ְח ֻ ָתהִ .קדֵֻ ש י ָָדיו וְ ַרגְ לָ יו ,וֻפָ ַשט וְ י ַָרד וְ ָטבָ לָ ,עלָ ה וְ נִ ְס ֻ ַת ֻ ֵפג.
של ֻ ֵבין הָ ַע ְר ַֻביִם ו ְֻלהֵ ִטיב אֶ ת
הֵ ִביא ֻו לוֹ ִבגְ ֵדי זָהָ ב וְ לָ בַ ש ,וְ ִקדֵֻ ש י ָָדיו וְ ַרגְ לָ יו ,וְ נִ ְכנַס ְלהַ ְק ִטיר ְקט ֶֹרת ֶ
הַ ֻנֵרוֹ ת ,וְ ִקדֵֻ ש י ָָדיו וְ ַרגְ לָ יו ,וֻפָ ַשט .הֵ ִביא ֻו לוֹ ִבגְ ֵדי ַע ְצמוֹ  ,וְ לָ בַ ש .ו ְֻמלַ ִֻוין אוֹ תוֹ ַעד ֻ ֵביתוֹ  .וְ יוֹ ם טוֹ ב הָ יָה
עוֹ ֶשה ְלאוֹ הֲבָ יו ְ ֻב ָש ָעה ֶשיָֻצָ א ְב ָשלוֹ ם ִמן הַ ֻק ֶֹדש:

עֹוד ִמים מַ כְּ נִיס הַ כ ֵֹהן הַ גָדֹול לְּ קֹדֶ ׁש ַה ֳע ָד ִׁשים ֶאת ַהכַף ֶׁשל ַה ְּעט ֶֹרת וְּ ֶאת
כְּ פִ י ׁשֶ לָ מַ ְּדנו בַ נְּ ָר ִקים הַ ְּ
יאם ִמ ָשם:
הֹוצ ָ
ומ ְּק ִטיר ׁשָ ם ֶאת הַ ְּעט ֶֹרת .עַ ָּתה עָ לָ יו ל ְִּהכָ נֵס ִב ְּמי ָֺחד כְּ ֵדי לְּ ִ
הַ םַ ְּח ָּתה הַ ְּמל ֵָאה גֶחָ לִ יםַ ,
ָשט ִבגְּ ֵדי ז ָָהב ,וְ י ַָרד וְ ָטבַ ל ,וְ עָ לָה וְ נִ ְס ַתנָג.
ל ְַּאחַ ר ִסטום עֲבֹודֹות ֵאלו ִק ֵדש הַ כ ֵֹהן הַ גָדֹול י ָָדיו וְ ַרגְ לָיו ,ופ ַ
נורים ,וְ לָבַ ש ,וְ ִק ֵדש י ָָדיו וְ ַרגְ לָיו .נִכְ נַס
הֵ בִ יאו לֹו בִ גְ דֵ י לָבָ ן ,הַ ְּמיֹעָ ִדים ַלעֲבֹודֹות הַ ְּמיֺחָ דֹות לְּיֹום הַ כִ ִ
ופָשט ֶאת
ְּלקֹדֶ ׁש הַ ֳעדָ ִׁשים כְּ דֵ י לְהֹוצִ יא ֶאת הַ כַף וְ ֶאת הַ םַ ְח ָתה .ל ְַּאחַ ר ֶׁשטָצָ א ִמ ָשםִ ,ק ֵדש י ָָדיו וְ ַרגְ ָליוַ ,
לַהיכָל
בִ גְּ דֵ י הַ לָבָ ן ,וְ י ַָרד וְ טָ בַ ל ,ועָ ָלה וְ נ ְִס ַת ָנג .הֵ בִ יאו לֹו בִ גְ דֵ י זָהָ ב וְ לָבַ ש ,וְ ִק ֵדש י ָָדיו וְ ַרגְ לָיו ,וְ נִכְ נַס ֵ
ָלעֲבֹודֹות ׁשֶ ַמעֲשֹות בְּ כָל יֹום בַ ִם ְּקדָ ׁש ,לְהַ ְק ִטיר עַ ל גַבֵ י ִמזְּ בַ ח ַהז ָָהב ֶאת ַה ְעט ֶֹרת ֶשל בֵ ין ָהעַ ְרבַ יִ ם,
ִיקם .וְ ִקדֵ ש יָדָ יו וְ ַרגְ לָיו ,ופָשַ ט ֶאת ִבגְּ ֵדי ַה ָז ָהב ,ובָ זֶה ִסטֵם ֶאת כָל עֲבֹודֹות
ולְהֵ ִטיב ֶאת הַ מֵרֹות ,ולְּהַ ְּדל ָ
ומ ַלוִ ין אֹותֹו י ְִּש ָר ֵאל עַ ד בֵ יתֹו .וְ יֹום טֹוב ָהיָה
הַ טֹום .עַ ָּתה הֵ בִ יאו לֹו ֶאת בִ גְ דֵ י הַ חֹל ֶׁשל עַ צְ מֹו ,וְ לָבַ שְ .
עֹושֶ ה הַ כֹהֵ ן הַ גָדֹול לְאֹוהֲ בָ יו בְ שָ עָ ה שֶ טָצָ א ְבשָ לֹום ִמן הַ ע ֶֹדש.
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תנֶת ו ִֻמ ְכנ ַָסיִם ו ִֻמצְ נֶפֶ ת וְ אַ ְבנֵט.
מנָה כֵ ִלים .וְ הַ הֶ ְדיוֹ ט ְ ֻבאַ ְר ָֻב ָעהֻ ְ ,בכֺ ֻ ֹ
משנה ה :כֻ ֹהֵ ן ֻגָדוֹ ל ְמ ַש ֻ ֵמש ִ ֻב ְש ֹ
חשן וְ אֵ פוֹ ד ו ְֻמ ִעיל וָ ִציץֻ ְ .באֵ לֻ ֻו נִ ְשאָ ִלין ְ ֻבאו ִֻרים וְ ֺת ִֻמים .וְ אֵ ין נִ ְשאָ ִלין אֶ ָֻלא
מוֹ ִסיף ָעלָ יו כֻ ֹהֵ ן ֻגָדוֹ לֶ ,
לַ ֻ ֶמלֶ ְך ו ְֻלבֵ ית דִֻ ין ו ְֻל ִמי ֶשהַ ִֻצבֻ וֻר צָ ִר ְ
יך בֻ וֹ :

ַאגַב כָָך ׁשֶ הֺ זְּ כְּ רו עַ ד עַ ָּתה עִ ְּניְּ נֵי בִ גְּ ֵדי הַ כֹהֵ ן הַ גָדֹולְּ ,מפ ֶָרטֶ ת ַה ִם ְּׁשנָה ַמה ֵהם ִבגְּ ֵדי ַהכ ֵֹהן ַהגָדֹול ובַ ֶםה
הֵ ם ׁשֹונִ ים ִמבִ גְּ ֵדי כֹהֵ ן הֶ ְּדיֹוט :כֹהֵ ן גָדֹול ְמשַ םֵ ש בִ ְשמֹונָה ֵכלִים [ְּ -בג ִָדים] ,וְ ַה ֹכ ֵהן ַה ֶה ְדיֹוט [ַ -הנָ ׁשוט]
ומ ְצ ֶנפֶת וְ ַא ְבנֵט ,וְּ ָה ַא ְּבנֵט ָרקום
ומכְ נ ַָסיִםִ ,
תנֶתִ ,
ְּמׁשַ םֵ ׁש בְ ַא ְרבָ עָ ה בְּ ג ִָדים ,וְּ הֵ ם בִ גְּ דֵ י נִ ְּׁש ָּתן לְּבָ נִ ים ,בִ כְ ֹ
חשןַ ,המ ְִּמצָ א עַ ל לִבֹו ,וְ ֵאפֹוד ,כְּ ִמין ִסמָר
נֹוספִ יםֶ ,
מֹוסיף עָ לָיו כֹהֵ ן גָדֹול ַא ְּרבָ עָ ה בְּ ג ִָדים ָ
ִ
גַם בְּ צֶ מֶ ר.
ומעִ יל ְּּת ֵכלֶת ,ובֹו ַנעֲמֹונִ ים וְּ ִרםֹונִ ים ,ו ִָציץַ ,ה ָעׁשור עַ ל
חֹוריו ,וְּ חֹוגְּ רֹו ִמלְּ ָפנָיו כְּ ֶנגֶד ִלבֹוְ ,
הַ לָבוׁש מֵ אֲ ָ
אורים וְ תֺ ִםים ,וְּ כָָך נִ ְּׁש ָאלִים,
ִמצְּ חֹו .בְ ֵאלו  -בִ זְּ מַ ן ׁשֶ הַ כ ֵֹהן הַ גָדֹול לָבוׁש בִ ְּׁשמֹונָה בְּ ג ִָדים ֵאלו נִ ְש ָאלִין ְב ִ
'ה ִאם ֶאע ֱֶשה ָדבָ ר
ׁשֹואל ְּבקֹול נָמוְך ַ
שֹואל ,וְּ ֵ
חֹוריו עֹומֵ ד הַ ֵ
עֹומד ופָ נָיו לַאֲ רֹון הַ בְּ ִרית ,ומֵ אֲ ָ
הַ כֹהֵ ן הַ גָדֹול ֵ
אֹותטֹות בֹולְּטֹות בַ ח ֶֹׁשן
ִ
רֹואה
ומבִ יט בַ ח ֶֹׁשן ,וְּ ֶ
רוח הַ עֹדֶ ׁש לֹובֶ ׁשֶ ת ֶאת הַ כֹהֵ ןַ ,
נְּ לֹונִ י אֹו ל ֹא ֶאעֱשֶ ה' .וְּ ַ
אֹותטֹות
מֹודיעָ ה ַלכ ֵֹהן ֵאיְך ְּיצָ ֵרף ֶאת ָה ִ
כְּ ֶנגֶד ָננָיו 'עֲשֵ ה כָָך' אֹו 'ל ֹא ַתעֲשֶ ה כָָך' ,וְּ רוחַ הַ עֹדֶ ׁש ָה ְּי ָתה ִ
לְמי
הַ בֹו ְּלטֹות זֹו עִ ם זֹו ,עַ ד ׁשֶ ט ִָבין ֶאת מַ ְּׁשמָ עות הַ ְּדבָ ִרים .וְ ֵאין נִ ְש ָאלִין ֶא ָלא ל ֶַםלְֶך ,וְ ֵכן לְבֵ ית ִדין ,וְ כֵ ן ִ
שֶ הַ סִ בור צָ ִריְך בֹו.
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פרק ח ,משנה א :יוֹ ם הַ ִ ֻכ ֻפו ִֻרים ָאסוֻר ַֻבאֲ ִכילָ ה ו ִֻב ְש ִתיָֻה ו ִֻב ְר ִחיצָ ה ו ְֻב ִסיכָ ה ו ִֻבנְ ִעילַ ת הַ ֻ ַסנְ דָֻ ל
יעזֶר,
ו ְֻב ַת ְש ִמיש הַ ִֻמ ָֻטה .וְ הַ ֻ ֶמלֶ ְך וְ הַ ַֻכ ָֻלה י ְִרחֲצ ֻו אֶ ת ֻ ְפנֵיהֶ ם ,וְ הֶ חָ יָה ִתנְ עֹל אֶ ת הַ ֻ ַסנְ דָֻ ל ,דִֻ ְב ֵרי ַר ִ ֻבי א ֱִל ֶ
ַוחֲכָ ִמים אוֹ ְס ִרין:

נורים הַ מֹוגְּ עִ ים ְּלכָ ל ָא ָדם ,וְּ ל ֹא ַלעֲבֹודֹות בֵ ית ַה ִם ְּק ָדׁש .יֹום
ןורי וְּ ִדינֵי יֹום הַ כִ ִ
עֹוסק בְּ ִא ֵ
ֵ
נ ֶֶרק זֶה
נוריםִ ,מכְּ נִיסָ תֹו וְּ עַ ד צֵ אתֹוָ ,אסור בַ אֲ כִ ילָה ובִ ְש ִתטָה ,וְּ יֵׁש בָ ֶהם ִחטוב כ ֵָרת ,וְ כֵן ָאסור ִב ְר ִחיצָ ה,
הַ כִ ִ
ובְ ִסיכָה ,ובִ נְעִ ילַת הַ ןַ ְנ ָדל ,ובְ ַת ְש ִמיש הַ ִםחָ ה ,ובִ ְּדבָ ִרים ֵאלו ֵאין ִחטוב כ ֵָרת .וְ ַה ֶםלְֶך ,וְ ַהכַלָה ּתֹוְך
'מלְֶך ְּביָפְּ יֹו
ִשואיהָ ִ ,י ְרחֲ צו ֶאת נְ נֵיהֶ ם ,כֵ י ָון ׁשֶ הַ םֶ לֶ ְך צָ ִריְך ל ְֵּה ָראֹות נ ֶָאהֶׁ ,שמֶאֱ ַמר ֶ
ֹלׁשים יֹום לְּ נ ֶ
ְּׁש ִ
יֹולֶדת,
ֶ
ֶּתחֱ זינָה עֵ ינֶיָך' ,וְּ הַ ַכלָ ה צְּ ִריכָ ה ל ְִּה ְּתנָאֹות כְּ ֵדי ְּל ִה ְּתחַ בֵ ב עַ ל בַ ֲעלָה וְּ ל ְִּמצ ֹא ֵחן ְּבעֵ ינָיו .וְ ֶה ָחיָה -
אֹוס ִרין.
ִתנְעֹול ֶאת הַ ןַ ְנ ָדלִ ,דבְ ֵרי ַרבִ י אֱ לִיעֶ ֶזר ,וַחֲ כ ִָמים ְ
משנה ב :הָ אוֹ כֵ ל ְ ֻככוֹ ֶתבֶ ת הַ ֻג ַָֻסהָֻ ,כמוֹ הָ ו ְֻכג ְַר ִעינ ָָת ֻה ,וְ הַ ֻשוֹ ֶתה ְמלֹא לֺ גְ ָמיו ,חַ יָֻבָֻ .כל הָ אֳ כָ ִלין
ִמ ְצ ָט ְר ִפין ִל ְככוֹ ֶתבֶ תָֻ .כל הַ ֻ ַמ ְש ִקין ִמ ְצ ָט ְר ִפין ִל ְמלֹא לֺ גְ ָמיו .הָ אוֹ כֵ ל וְ שוֹ ֶתה ,אֵ ין ִמ ְצ ָט ְר ִפין:

נוריםֶׁ ,ש ַחט ִָבים עָ לָ יו כ ֵָרתָ .האֹוכֵל ַמאֲ כָל כָ ל
ִמ ְּׁשנ ֵָתנו ְּמבָ ֶא ֶרת ֶאת ִׁשעור ָהאֲ כִ ילָה וְּ הַ ְּׁש ִתטָה ְּביֹום ַהכִ ִ
מֹוה וכְ ג ְַרעִ ינ ָָתה  -כְּ ִׁשעור ַה ָּת ָמר עִ ם ַהג ְַּרעִ ין ֶׁשבֹו,
כֹותבֶ ת הַ גַןָ ה  -כְּ ָתמָ ר גָדֹולָ ,כ ָ
ׁשֶ הואׁ ,שֶ ג ְָּדלֹו הוא כְ ֶ
שֹותה מַ ְּׁש ֶקה ָכל ׁשֶ הוא בְּ ִׁשעור ְמל ֹא לֺגְ מָ יו ׁ -שֶ ִאם יַחֲ זִ יק ֶאת ַה ַם ְּׁש ֶקה ְּב ֶא ָחד ִמל ְָּחיָיו ,י ֵָר ֶאה
ֶ
וְ ֵכן הַ
כֹותבֶ ת ,לְּחַ טְּ בֹו
בֹולֵט ,חַ ָטב כ ֵָרת .וְ כָל הָ אֳ כָ לִין ַ -אף ִאם ָאכַל כַםָ ה ִמינֵי ַמאֲ ָכלִיםִ ,מ ְצ ָט ְרפִ ין ְל ִׁשעור ַכ ֶ
שֹותה נָחֹות
ַכֹותבֶ ת וְ ֶ
'מל ֹא לֺגְ מָ יו' .אֲ בָ ל ָהאֹוכֵל נָחֹות ִמכ ֶ
כ ֵָרת ,וְּ כֵן כָל ִמינֵי הַ םַ ְש ִקין ִמצְ טָ ְרפִ ין ִל ְ
ִמ ְּםל ֹא לֺגְּ ָמיוֵ ,אין הָ אֲ כִ ילָה וְּ ַה ְּׁש ִתטָה ִמצְ טָ ְרפִ ים יַחַ ד ְּל ַחטְּבֹו כ ֵָרת.
משנה גָ :אכַ ל וְ ָש ָתה ְ ֻבהֶ ְעלֵ ם אַ חַ ת ,אֵ ינוֹ חַ יָֻב אֶ ָֻלא חַ ָֻטאת אֶ חָ ת .אָ כַ ל וְ ָע ָשה ְמלָ אכָ ה ,חַ יָֻב ְש ֻ ֵתי
אֲכילָ ה ,וְ ָש ָתה ַמ ְש ִקין ֶשאֵ ינָן ְרא ֻויִין ִל ְש ִתיָֻה ,וְ ָש ָתה ִציר אוֹ
חַ ָֻטאוֹ תָ .אכַ ל אֳ כָ ִלין ֶשאֵ ינָן ְרא ֻויִין לַ ִ
מֺ ְריָסָ ֻ ,פטוֻר:

נִלְּמ ִדים
ֵיהם ָ
נורים ָאסור בַ אֲ כִ ילָה ובִ ְּׁש ִתטָהִ ,מ ְּׁשנ ֵָתנו ְּמבָ ֶא ֶרת ֶׁשכֵיוָ ן ֶׁש ְּשנ ֶ
כְּ פִ י ׁשֶ ִה ְּתבָ ֵאר לְּ עֵ יל ,יֹום הַ כִ ִ
נורים ְב ֶהעְ לֵם ֶא ָחד -
ִמםָ קֹום ֶא ָחד ,נֶחֱ ׁשָ בִ ים הֵ ם ַכעֲבֵ ָרה ַאחַ תָ :אדָ ם ׁשֶ שָ גַג וְּ ָאכַל וְ ָש ָתה ְּביֹום ַהכִ ִ
נורים ,וְּ ל ֹא
ׁשֶ ֶמ ֱעלַם ִמםֶ מו הָ ִאןור בְּ פַעַ ם ַאחַ תׁ ,שֶ ל ֹא יָדַ ע ֶׁשהַ דָ בָ ר ָאסור ,אֹו ֶׁשל ֹא י ַָדע ֶׁש ַהטֹום יֹום ַהכִ ִ
נָר ָׁשה,
ןורים ִנלְּ ָמ ִדים ִמלְּׁשֹון 'עִ מוי' ָה ָאמור בַ ָ
נֹודעָ ה לֹו טָ עותֹו בֵ ין הָ אֲ כִ ילָ ה ל ְַּש ִתטָהֵ ,כי ָון ׁשֶ ְּשנֵי הָ ִא ִ
ְּ
ןורים ׁשֹונִ ים.
ֵאינֹו חַ טָב ֶאלָ א חַ חָ את ֶאחָ תָ .אכַל וְ עָ שָ ה ְמלָא ָכהַ ,חטָב ְש ֵתי ַח ָחאֹותֶׁ ,שהֲ ֵרי ֵאלו ְּׁשנֵי ִא ִ
ַדֹומה ,וְ ֵכן ִאם ָש ָתה
נורים אֳ כָ לִין שֶ ֵאינָן ְראויִין לַ אֲ כִ י ָלה ,כְּ גֹון ע ֲָש ִבים ָמ ִרים וְּ כ ֶ
ִמי ׁשֶ ָאכַל בְּ יֹום הַ כִ ִ
כָרת.
ִש ִתטָה ,וְ ֵכן ִאם שָ ָתה צִ יר אֹו מֺ ְריָס  -ר ֶֹטב אֹו מ ַֹהל ֶׁשל ָדגִ ים ,נָטור ִמ ֵ
מַ ְש ִקין שֶ ֵאינָן ְראויִין ל ְ
משנה ד :הַ ִֻתינוֹ קוֹ ת ,אֵ ין ְמ ַע ִ ֻנין אוֹ ָתן ְ ֻביוֹ ם הַ ִ ֻכ ֻפו ִֻרים ,אֲ בָ ל ְמחַ ְ ֻנ ִכין אוֹ ָתם ִל ְפנֵי ָשנָה וְ ִל ְפנֵי ְשנ ַָתיִם,
ילין ַֻב ִֻמ ְצוֹ ת:
שי ְִֻהי ֻו ְרגִ ִ
ִ ֻב ְש ִביל ֶ

אֹותם
ָ
אֹומ ִרים ֶׁש ָאסור לְּ ַה ְּרגִ יל
ְּ
נורים [וְּ יֵׁש
אֹותן בְ יֹום הַ כִ ִ
ָ
הַ ִתינֹוקֹות ְּ -יל ִָדים ְּקטַ מִ יםֵ ,אין ְמעַ מִין
אֹותם ִלפְ נֵי ָשנָה וְ ִלפְ נֵי ְשנ ַָתיִם ָׁ -שנָה אֹו
לְּצֹום בְּ עֹודָ ם ְּקטַ מִ ים ,כֵיוָן ֶׁשטֵׁש בְּ כָָך סַ ָכנָה] ,אֲ בָ ל ְמחַ ְמכִ ין ָ
ְּׁשנ ַָתיִם ִלפְּ נֵי ֶׁשהֵ ם ִמ ְּת ַחטְּבִ ים בְּ ִמצְּ וֹות ,בִ ְשבִ יל שֶ טִ ְהיו ְרגִ י ִלין בַ ִם ְצֹות.
© כל הזכויות שמורות לארגון 'שתי הלכות ביום'.
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מסכת

פרק ח

יומא

יאין.
ילין אוֹ תוֹ ַעל ֻ ִפי ְב ִק ִ
ילין אוֹ ָת ֻה ַעד ֶש ֻ ָת ִשיב נ ְַפ ָש ֻה .חוֹ לֶ ה ַמאֲ ִכ ִ
משנה ה :עֺ ָֻב ָרה ֶשהֵ ִריחָ הַ ,מאֲ ִכ ִ
ֹאמר דָֻ י:
ילין אוֹ תוֹ ַעל ֻ ִפי ַע ְצמוֹ ַ ,עד ֶשי ֻ ַ
אֲכ ִ
יאיןַ ,מ ִ
וְ ִאם אֵ ין ָשם ְ ֻב ִק ִ

נורים וְּ ִה ְּת ַאוְּ ָתה לְּ אֹוכְּ לֹו ,וְּ ַסכָ נָה ִהיא לָה ולְּ עֺבָ ָרה,
עֺבְ ָרה ִ -אשָ ה ְּמעֺבֶ ֶרת שֶ הֵ ִריחָ ה מַ אֲ כָל ְּביֹום הַ כִ ִ
אֹומ ִרים ִאם הוא
יאין ֶׁש ְּ
אֹותה עַ ד שֶ ָת ִשיב נַפְ שָ ה .חֹולֶה ,מַ אֲ כִ ילִין אֹותֹו עַ ל נִ י רֹופְּ ִאים ְב ִק ִ
מַ אֲ כִ ילִין ָ
ֹאמר ַדי.
יאין ,מַ אֲ כִ ילִ ין אֹותֹו עַ ל נִ י הַ חֹולֶ ה עַ ְצמֹו ,עַ ד ֶשט ַ
צָ ִריְך לֶאֱ כֹול .וְ ִאם ֵאין שָ ם ְב ִק ִ
ילין אוֹ תוֹ אֲ ִפלֻ ֻו ְדבָ ִרים ְט ֵמ ִאיםַ ,עד ֶשיֵֻאוֹ ר ֻו ֵעינָיוִ .מי ֶש ְ ֻנ ָשכוֹ כֶ לֶ ב
משנה וִ :מי ֶשאֲ חָ זוֹ בֺ ְלמוֻסַ ,מאֲ ִכ ִ
ילין אוֹ תוֹ ֵמחֲצַ ר ָֻכבֵ ד ֶשלוֹ  ,וְ ַר ִ ֻבי ַמ ְתיָא בֶ ן חָ ָרש ַמ ִֻתיר .וְ עוֹ ד ָא ַמר ַר ִ ֻבי ַמ ְתיָא בֶ ן
שוֹ טֶ ה ,אֵ ין ַמא ֲִכ ִ
ילין לוֹ ַסם ְ ֻבתוֹ ְך ֻ ִפיו ְ ֻב ַש ָֻבתִ ,מ ֻ ְפנֵי ֶשהוֻא ְספֵ ק נְ פָ שוֹ ת ,וְ כָ ל ְספֵ ק נְ פָ שוֹ ת
חָ ָרש ,הַ חוֹ ֵשש ִ ֻבגְ רוֹ נוֹ ַ ,מ ִֻט ִ
דֻ וֹ חֶ ה אֶ ת הַ ֻ ַש ָֻבת:

ימן ְּלכָָך הוא ֶׁש ְּר ִאטָתֹו נֶחֱ ֶל ֶׁשת נִ ְּתאֹם ,וְּ יֵׁש
חלִי נִ ְּתא ִֹמי הַ בָ א מֵ חֲ מַ ת ְּרעָ בֹון ,וְּ הַ ִן ָ
ִמי שֶ אֲ חָ זֹו ֺבלְמֹוס ֹ -
שֹוטה,
ֶ
ְשכֹו ֶכלֶב
בֹו סַ ָכנַת נְּ פָׁשֹותַ ,מאֲ כִ ילִין אֹותֹו אֲ פִ לו ְדבָ ִרים ְטמֵ ִאים ,עַ ד ֶשטֵאֹורו עֵ ינָיוִ .מי ֶשנ ָ
שֹוטה ,וְּ ַאף
וְּ הוא ְּמסֺ כָן לָמותֵ ,אין מַ אֲ כִ ילִין אֹותֹו מֵ חֲ צַ ר כָבֵ ד שֶ לֹו ִ -מטֹו ֶת ֶרת ַהכָבֵ ד ֶׁשל ַה ֶכלֶב ַה ֶ
דוקהֵ ,אין ַמ ִּת ִירים ֵמחֲ ָמ ָתה אֲ כִ ילַת ִאןור.
פואה בְּ ָ
פואה זֹו ,כֵיוָ ן ׁשֶ ֵאין זֹו ְּר ָ
ׁשֶ הָ רֹופְּ ִאים נֹוהֲ גִ ים בִ ְּר ָ
מוּתר לֶאֱ כֹול
ָ
יעוח ֶנפֶׁש
ַ
וב ָמקֹום נִ
דוקהְּ ,
פואה בְּ ָ
וְ ַרבִ י מַ ְתיָא בֶ ן חָ ָרש מַ ִתיר ,כֵ י ָון ׁשֶ הוא סֹובֵ ר ׁשֶ זֹו ְּר ָ
בָ שָ ר טָ מֵ א .וְ עֹוד ָאמַ ר ַרבִ י מַ ְתיָא בֶ ן חָ ָרש ,הַ חֹושֵ ש [-הֶ ָחׁש כְּ ֵאב] ִבגְ רֹונֹוֶׁ ,ש ַם ְּת ִחילִים ַהחֲ נִיכַ יִ ם
חֹוׁשׁש ְּב ִׁשמָיו']ַ ,מ ִחילִ ין לֹו
'ה ֵ
גֹור ִסים ַ
ל ְִּה ְּת ַאכֵל ולְּהֵ ָר ֵקב ,וְּ יֵׁש חֲ ׁשָ ׁש ׁשֶ ִּת ְּתנַשֵ ט הַ םַ חֲ לָה בִ גְּ רֹונֹו [יֵׁש ַה ְּ
ַדֹומה וְּ לַ עֲשֹות ְּמלָאכֹות
סַ ם ְּּ -תרופָה בְ תֹוְך נִ יו בַ שַ בָ ת ,אֲ פִ לו ִאם ְּלצ ֶֹרְך כָָך צְּ ִריכִ ים לְּבַ ֵשל וְּ כ ֶ
דֹוחה ֶאת ַה ַשבָ ת.
ּתֹורהִ ,מנְ נֵי שֶ הוא ְספֵק ְנפָשֹות ,וְ כָל ְספֵק ְנפָשֹות ֶ
הָ אֲ סורֹות ִמן הַ ָ
משנה זִ :מי ֶש ֻנ ְָפלָ ה ָעלָ יו ַמ ֻפֹלֶ תָ ,ספֵ ק הוֻא ָשם ָספֵ ק אֵ ינוֹ ָשםָ ,ספֵ ק חַ י ָספֵ ק מֵ תָ ,ספֵ ק נ ְָכ ִרי ָספֵ ק
י ְִש ָראֵ לְ ,מפַ ְ ֻק ִחין ָעלָ יו אֶ ת הַ ֻגַלְ .מצָ אוֻה ֻו חַ יְ ,מפַ ְ ֻק ִחין ָעלָ יו .וְ ִאם ֵמתַ ,י ִ ֻניחוֻה ֻו:

ִמי שֶ מָפְ לָה עָ לָיו מַ ֹנלֶת בְּ ׁשַ בָ ת ,סָ פֵק הוא שָ ם סָ פֵק ֵאינֹו ָשם  -אֲ פִ ילו ֶׁש ֵאין יָדועַ ְּבבֵ ירור ֶׁשטֵׁש ָשם
ָאדָ ם ,סָ פֵק חַ י סָ פֵק ֵמת  -אֲ פִ ילו ׁשֶ ֵאין יָדועַ ֶׁשמ ְִּׁש ַאר בַ ַח ִטיםָ ,ספֵק נָכְ ִרי ָספֵק יִ ְש ָר ֵאל  -אֲ פִ ילו ֶׁש ֵאין
דֹוחה ֶאת ַה ַשבָ תְ .מצָ אוהו ַחי ,וַ אֲ פִ לו
הודיְ ,מפ ְַק ִחין עָ לָיו ֶאת הַ גָלֵ ,כיוָן ׁשֶ ְּןפֵק נְּ פָ ׁשֹות ֶ
יָדועַ ֶׁשהוא ְּי ִ
רֹואים ׁשֶ ל ֹא יו ַכל ִל ְּחיֹות עֹוד זְּ מַ ן ַרבַ ,אף עַ ל נִ י כֵן ַמ ְּמ ִׁשיכִ ים ו ְמ ַפ ְע ִחין עָ לָיו ֶאת ַהגַל עַ ד
ִ
ִאם
יאים אֹותֹו ,וְ ִאם ְּמצָ אוהו מֵ ת ,יַמִ יחוהו כָָך עַ ד מֹוצָ ֵאי ַׁשבָ ת ,כֵי ָון ֶׁש ַה ֵםת ָאסור ְּב ִטלְּ טול.
ׁשֶ םֹוצִ ִ
יתה וְ יוֹ ם הַ ִ ֻכ ֻפו ִֻרים ְמכַ ֻ ְפ ִרין ִעם הַ ְֻתשוֻבָ ה .הַ ְֻתשוֻבָ ה ְמכַ ֻ ֶפ ֶרת
משנה ח :חַ ָֻטאת וְ ָא ָשם וַדַֻ אי ְמכַ ֻ ְפ ִריןִ .מ ָ
ַעל עֲ בֵ רוֹ ת ַקלֻ וֹ ת ַעל עֲ ֵשה וְ ַעל לֹא ַתעֲ ֶשה .וְ ַעל הַ חֲמוֻרוֹ ת ִהיא תוֹ לָ ה ַעד ֶש ָי ֻבֹא יוֹ ם הַ ִ ֻכ ֻפו ִֻרים וִ יכַ ֻ ֵפר:

ירה
ִמ ְּׁשנ ֵָתנו ְּמבָ ֶא ֶרת ֶאת ִדינֵי ַה ַכנ ָָרה הַ שֹונִ יםָ :ק ְּרבְּ נֹות חַ ָחאת ,וְ ָא ָשם ו ַַדאי ָ -א ָׁשם ַהבָ א עַ ל עֲבֵ ָ
רורה ׁשֶ עָ שָ ה הָ ָאדָ ם [לְּ מַ עֵ ט מֵ ' ָאׁשֵ ם ָּתלוי' ,הַ בָ א עַ ל הַ ןָ פֵ ק]ְ ,מ ַכנְ ִרין עַ ל ָה ָא ָדםִ ,אם עָ ָשה ְּּתׁשובָ ה,
בְּ ָ
נורים ְמכַ נְ ִרין עִ ם הַ ְתשובָ ה .הַ ְתשובָ ה לְּבַ ָדה ְמ ַכנ ֶֶרת עַ ל עֲבֵ רֹות ַקלֹות ,וְּ ַהיְּ נו עַ ל
יתה וְ יֹום הַ כִ ִ
וְּ כֵן ִמ ָ
נורים וִ יכַ נֵר.
עֲשֵ ה וְ עַ ל ל ֹא ַתעֲשֶ ה .וְ עַ ל הָ עֲבֵ רֹות הַ חֲ מורֹות ִהיא [-הַ ְּּתׁשובָ ה] תֹולָה ,עַ ד ֶשטָבֹוא יֹום ַהכִ ִ
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פרק ח

יקין ְ ֻביָדוֹ לַ עֲ שוֹ ת ְֻתשוֻבָ ה .אֶ ח ֱָטא וְ יוֹ ם
משנה ט :הָ אוֹ ֵמר ,אֶ חֱטָ א וְ אָ שוֻב ,אֶ חֱטָ א וְ ָאשוֻב ,אֵ ין ַמ ְס ֻ ִפ ִ
הַ ִ ֻכ ֻפו ִֻרים ְמכַ ֻ ֵפר ,אֵ ין יוֹ ם הַ ִ ֻכ ֻפו ִֻרים ְמכַ ֻ ֵפר .עֲ בֵ רוֹ ת ֶש ֻ ֵבין ָא ָדם לַ ֻ ָמקוֹ ם ,יוֹ ם הַ ִ ֻכ ֻפו ִֻרים ְמכַ ֻ ֵפר .עֲ בֵ רוֹ ת
ֶש ֻ ֵבין ָא ָדם לַ חֲבֵ רוֹ  ,אֵ ין יוֹ ם הַ ִ ֻכ ֻפ ֻו ִרים ְמכַ ֻ ֵפרַ ,עד ֶשי ְַֻר ֶ ֻצה אֶ ת חֲבֵ רוֹ  .אֶ ת זוֹ דָֻ ַרש ַר ִ ֻבי אֶ ְל ָעזָר ֻ ֶבן עֲ ז ְַריָה,
ש ֻ ֵבין ָא ָדם לַ ֻ ָמקוֹ ם ,יוֹ ם הַ ִ ֻכ ֻפו ִֻרים ְמכַ ֻ ֵפר .עֲ בֵ רוֹ ת ֶש ֻ ֵבין ָא ָדם
ֹאתיכֶ ם ִל ְפנֵי ה' ִֻת ְטהָ ר ֻו ,עֲ בֵ רוֹ ת ֶ
ִמכֻ ֹל חַ ֻט ֵ
לַ חֲבֵ רוֹ  ,אֵ ין יוֹ ם הַ ִ ֻכ ֻפ ֻו ִרים ְמכַ ֻ ֵפרַ ,עד ֶשי ְַֻר ֶ ֻצה אֶ ת חֲבֵ רוֹ  .אָ ַמר ַר ִ ֻבי עֲ ִקיבָ א ,אַ ְש ֵריכֶ ם י ְִש ָראֵ לִ ,ל ְפנֵי ִמי
ֶאֱמר וְ ז ַָר ְק ִֻתי עֲ לֵ יכֶ ם ַמיִם ְטהוֹ ִרים ו ְֻטהַ ְר ֻ ֶתם.
אֲביכֶ ם ֶש ַֻב ֻ ָש ַמיִםֶ ,ש ֻנ ַ
אַ ֻ ֶתם ִמ ֻ ַטה ֲִרין ,ו ִֻמי ְמטַ הֵ ר אֶ ְתכֶ םִ ,
וְ אוֹ ֵמר ִמ ְקוֵה ִי ְש ָראֵ ל ה'ַ ,מה ִֻמ ְקוֶה ְמטַ הֵ ר אֶ ת הַ ְֻטמֵ ִאים ,אַ ף הַ ָֻקדוֹ ש ָֻברו ְֻך הוֻא ְמטַ הֵ ר אֶ ת י ְִש ָראֵ ל:

אֹומר
יקין ְביָדֹו ַלעֲשֹות ְתשובָ הָ .ה ֵ
ָאדָ ם הָ אֹומֵ רֶ ,אחֱ טָ א וְ ָאשוב בִ ְּתׁשובָ הֶ ,אחֱ טָ א וְ ָאשובֵ ,אין ַמ ְסנִ ִ
לַםקֹום,
וֹונֹותיו .עַ ל עֲבֵ רֹות ֶשבֵ ין ָא ָדם ָ
ָ
נורים ְמ ַכנֵר עַ ל עַ
נורים ְמ ַכ ֵנרֵ ,אין יֹום הַ כִ ִ
ֶאחֱ טָ א וְ יֹום הַ כִ ִ
נורים ְמ ַכנֵר עַ ד ֶשט ְַרסֶ ה ֶאת חֲ בֵ רֹו.
נורים ְמ ַכ ֵנר .עַ ל עֲבֵ רֹות שֶ בֵ ין ָאדָ ם לַחֲ בֵ רֹוֵ ,אין יֹום ַהכִ ִ
יֹום הַ כִ ִ
ֶאת זֹו ִ -חלוק זֶה ,בֵ ין עֲבֵ רֹות ׁשֶ בֵ ין ָאדָ ם לַחֲ בֵ רֹו ְּלבֵ ין עֲבֵ רֹות ֶׁשבֵ ין ָא ָדם ל ַָםקֹוםָ ,ד ַרש ַר ִבי ֶאלְעָ זָ ר בֶ ן
ומלְּׁשֹון ' ִלפְּ נֵי ה'' יֵׁש ִל ְּלמֹד ֶׁש ַרק עֲבֵ רֹות
ֹאתיכֶם ִלפְ נֵי ה' ִת ְטהָ רו'ִ ,
'מכֹל חַ ח ֵ
ֲעז ְַריָה ,נֶאֱ מַ ר בַ נָסוק ִ
נורים ְמכַ נֵר,
נורים ְמ ַכ ֵנר .אֲ בָ ל עֲבֵ רֹות שֶ בֵ ין ָא ָדם לַ חֲ בֵ רֹוֵ ,אין יֹום ַהכִ ִ
שֶ בֵ ין ָאדָ ם לַםָ קֹום ,יֹום הַ כִ ִ
ומי
ִש ָר ֵאלִ ,לפְ נֵי ִמי ַא ֶתם ִמ ַחהֲ ִרין ֵמחֲ ָט ֵאיכֶ םִ ,
עַ ד ֶשט ְַרסֶ ה ֶאת חֲ בֵ רֹוָ .אמַ ר ַרבִ י ע ֲִקיבָ אַ ,א ְש ֵרי ֶכם י ְ
אֹומרִ ' ,מ ְקוֵה
וט ַה ְר ֶתם' .וְ ֵ
הֹורים ְ
ְמטַ הֵ ר ֶא ְת ֶכם ,אֲ בִ יכֶם שֶ בַ ָשמַ ִים ,שֶ מֶאֱ מַ ר 'וְ ז ַָר ְק ִתי ֲעלֵיכֶ ם ַמיִם ְט ִ
ִש ָר ֵאל.
ִש ָר ֵאל ה'' ,מַ ה  -כְּ ׁשֵ ם ׁשֶ ִם ְקוֶה ְמטַ הֵ ר ֶאת הַ ְחמֵ ִאיםַ ,אף הַ ָעדֹוש בָ רוְך הוא ְמ ַט ֵהר ֶאת י ְ
י ְ
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