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מסכת זו נקראת יומא מלשון יום הוא יום הכיפורים, משנתינו מדברת על שבעת הקדמה:  משנה א':

 הימים שקדמו ליום הכיפורים וההכנות שעשה הכהן גדול

ְבַעת יתֹו  ש ִׁ ּבֵ דֹול מִׁ ין ּכֵֹהן ּגָ יש ִׁ ים ַמְפרִׁ ּפּורִׁ ים קֶֹדם יֹום ַהּכִׁ שבעה ימים קודם יום כיפור ָימִׁ

כהן הגדול מביתו ומבודדים מוציאים את ה

אותו בטהרה כדי שלא ייטמא מפני שיכול 

אדם להיטמא בטומאה חמורה של שבעה 

ימים ועבודות המקדש כשרות רק בכהן 

יןגדול,  ְלֶהְדרִׁ ת ּפַ ּכַ ש ְ והוציאוהו  ְללִׁ

ללשכה שהייתה בעזרה ונקראת לשכת 

פלהדרין שבתחילה הייתה נקראת לשכת 

בים ומפני בלווטי שפירושה לשכת החשו

 מהמלוכה שהחלו לקנות את הכהונה גדולה

לאחר שמעון הצדיק ולא היו מוציאים 

על כן בתדירות שנתם והיו מתחלפים 

נקראה הלשכה בלשון פלהדרין שפירושה 

יופקידי המלך,  ְחּתָ ין לֹו ֹכֵהן ַאֵחר ּתַ ינִׁ והכינו כהן אחר כמותו ולימדוהו את הכהן גדול,  ּוַמְתקִׁ

א ֶיֱארַ  ּמָ ֶ י מפני החשש שיארע בכהן גדול פסול על כן הכינו כהן אחר במקומו,  ע ּבֹו ְפסּולש  ַרּבִׁ

ין לוֹ  ינִׁ ה ַאֶחֶרת ַמְתקִׁ ָ ש ּ ּתוֹ גם אשה אחרת הכינו לו,  ְיהּוָדה אֹוֵמר, ַאף אִׁ ש ְ א ָתמּות אִׁ ּמָ ֶ  ש 

ֱאמַ מפני החשש שאשתו תמות והרי אסור לכהן גדול לעבוד כשהוא שרוי ללא אשה,  ּנֶ ֶ ר  )ויקרא טז(ר ש  ּפֶ ְוכִׁ

יתוֹ  ֲעדֹו ּוְבַעד ּבֵ ּתוֹ מפני שבעבודת יום הכיפורים נאמר וכפר בעדו ובעד ביתו,  ּבַ ש ְ יתֹו, זֹו אִׁ  ּבֵ

ָאְמרּו ודרשו ביתו זו אשתו, כלומר: שצריך לכפר על אשתו ואם היא תמות לא יוכל לקיים את הנאמר, 

ן, ֵאין אמרו חכמים לרבי יהודה,  לוֹ  ם ּכֵ ָבר סֹוף אִׁ אם נחשוש שמא תמות אשתו נחשוש גם שמא ַלּדָ

בין טומאה למיתה שלטומאה חששו ולמיתה לא חששו  וההבדלתמות אשתו השנייה שהכינו ואין לזה סוף, 

 מפני שטומאה מצויה ומיתה לא מצויה.

 ___________________________________ כמה ימים קודם יום הכיפורים מפרישים את הכהן גדול?

 פרק א'
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 _______________________________ ___ מדוע הוא נקרא כן?להיכן? __________________________

 ____________________________________________________________________________________ 

 מכינים תחתיו

 ___________________________________________ לכל השיטות _______________________ מדוע?

 ____________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ על איזה דבר נחלקו?

 

 

 

 

 

 

 

 

המשנה ממשיכה לתאר את סדר ההכנה ליום הכיפורים ומה היה עושה בימי ההכנה  הקדמה: משנה ב':

 כדי שיהא רגיל בעבודה

ים  מִׁ ְבַעת ַהּיָ ל ש ִׁ הּוא זֹוֵרק ֶאת מים שקודם יום כיפור, בכל שבעת היּכָ

ם  רק את הדם של קרבן התמיד בבוקר ובבין הערביים, והכהן הגדול זַהּדָ

טֶֹרת  יר ֶאת ַהּקְ והקטיר את הקטורת שהקטירו כל יום על מזבח ּוַמְקטִׁ

רֹות הזהב,  יב ֶאת ַהּנֵ ומתקן את הנרות שמנקה את האפר והפתילות ּוֵמטִׁ

יב ֶאת ָהרֹאש  ְוֶאת ופתילות חדשות,  מהנרות שכבו ומכין שמן ּוַמְקרִׁ

ומקריב את הראש והרגל מהקרבן תמיד שהם האברים הראשונים  ָהֶרֶגל

יםשמעלים למזבח  מִׁ ל ַהּיָ ָאר ּכָ ם ָרָצה ובשאר הימים של כל השנה,  ּוש ְ אִׁ

יב יב, ַמְקרִׁ אם רוצה הכהן גדול להקריב קרבן מסוים נותנים לו  ְלַהְקרִׁ

רֹאש  אנשי המשמר מעכבים בעדו, להקריב ואין  יב ֵחֶלק ּבָ דֹול ַמְקרִׁ ּכֵֹהן ּגָ ֶ שכהן גדול יכול ש 

רבי 
 יהודה

  _______________________________________________________________ מה עוד מכינים ?

  _________________________________________________________________________ מדוע?

 ______________________________________________________________________________  

 

 חכמים
  _____________________________________________________________________ סוברים ש

  _________________________________________________________________________ מדוע?

 ______________________________________________________________________________  
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: להקריב ראשון כל קרבן שירצה ללא פיס,  רֹאש  וכן יכול הכהן גדול לקחת מקדשי ְונֹוֵטל ֵחֶלק ּבָ

  .המזבח את החלק המובחר

 הכהן עושה שם!!! לפניך מספר תמונות, באר לידו מה הפעולה שתלמיד יקר חרוץ ונבון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ___________________________________________________ מי עושה עבודות אלו? –בשאר הימים 

 _____________________________________________________________________________________ 

במשנה ממשיכים לפרט את ההכנות שהכינו את הכהן גדול על מנת שיהא רגיל  הקדמה: ג': משנה

 בעבודת יום כיפור

ין ְקֵני ֵבית ּדִׁ זִּׁ ים מִׁ העמידו לפני הכהן גדול בשבעת  ָמְסרּו לֹו ְזֵקנִׁ

ֵסֶדר ַהּיֹוםם מחכמי הסנהדרין, ימים אלו חכמי ין ְלָפָניו ּבְ והיו  ְוקֹורִׁ

קוראים לפניו יום יום את הפרשה בתורה המדברת בסדר עבודת יום כיפור, 

ים לוֹ  דֹולוהיו דורשים גם ממנו כך:  ְואֹוְמרִׁ י ֹכֵהן ּגָ יש ִׁ אדוני הכהן  אִׁ

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  
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יךָ הגדול,  פִׁ ה ּבְ תקרא גם אתה בפיך את סדר  ְקָרא ַאּתָ

א לֹא ָלָמְדתָּ , העבודה ּמָ ֶ ַכְחּתָ אֹו ש  ָ א ש  ּמָ ֶ אולי  ש 

שכחת לימודך או אולי לא למדת כלל ועתה צריך אתה ללמוד 

יתכדי להיות מוכן  ֲחרִׁ ַ ים ש  ּפּורִׁ בבוקר של  ֶעֶרב יֹום ַהּכִׁ

ַער תשיעי שהוא ערב יום כיפור,  ַ ש  ין אֹותֹו ּבְ ידִׁ ַמֲעמִׁ

ְזָרח חי של העזרה, העמידו את הכהן גדול בשער המזר מִׁ

ים רִׁ ין ְלָפָניו ּפָ ירִׁ ים ּוַמֲעבִׁ ים ּוְכָבש ִׁ והעבירו לפניו פרים אילים וכבשים שמקריבים מחר,  ְוֵאילִׁ

ֲעבֹוָדה יל ּבָ יר ְוָרגִׁ ֵהא ַמּכִׁ ּיְ ֶ ֵדי ש  כדי שיכיר את הבהמות ויידע סדר הקרבתם }ושעירים לא  ּכְ

 ישראל{העבירו לפניו שלא תיחלש דעתו מפני שבאים בפני חטאי 

 ________________________________________________________ זקני ___________ קורין לפניו ב

 ________________________ קרא אתה _____________ שמא ___________ואומרים לו __________

 ____________________________________________________________________________ או שמא

 שחרית: -ערב יום כפור 

 _____________________________________________________________________ מעמידים אותו ב

 _______________________ ____________    ___________     _______ומעבירים לפניו __________

 __________________________________________________________________________ כדי שיהא 

 כדי שלא תחלש דעתו. ואין מעבירים לפניו _______________

 במשנה מובאים ההקפדות הגשמיות שבשבעת ימי הפרשה הקדמה: משנה ד':

ה ּתֶ ש ְ ּנּו ַמֲאָכל ּומִׁ ּמֶ ין מִׁ ים לֹא ָהיּו מֹוְנעִׁ מִׁ ְבַעת ַהּיָ ל ש ִׁ ליום כיפור  מי ההכנהבעת ישבכל  ּכָ

ם ֲחש ֵ לא מנעו ממנו לאכול ולשתות כאוות נפשו,  ים עִׁ ּפּורִׁ ור ום כיפבערב י ָכהֶעֶרב יֹום ַהּכִׁ

הבסעודה המפסקת כאשר מחשיך יום תשיעי,  ים אֹותֹו ֶלֱאֹכל ַהְרּבֵ יחִׁ חו לו א הניל לֹא ָהיּו ַמּנִׁ

שר ים ובלאכול הרבה מכל סוגי המאכלים }ומאכילים כבדים המרדימים מאוד וכו' כגון יין ישן וחלב וביצ

יא אֶ מנעו ממנו לגמרי{  ֲאָכל ֵמבִׁ ַהּמַ ֶ ֵני ש  ּפְ ָנהמִׁ ֵ  נה ואסורורם לשימפני שריבוי האוכל ג ת ַהש ּ

 לכהן גדול להירדם בליל יום כיפור.

 _________________________________ איזה מאכל לא הביאו לו לאכול הרבה בערב יום כיפור?

 ___________________________________________________________________________________ 
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 _________________________________________________ איזה מאכל לא הביאו לו לאכול כלל? 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ מדוע?

 ___________________________________________________________________________________ 

גדול השלב הבא של ההכנות ליום הקדוש הוא ערב יום כיפור בו נשבע הכהן ה הקדמה: משנה ה':

 לנהוג כפי הוראת חז"ל

ה ְקֵני ְכֻהּנָ ין ְלזִׁ ְקֵני ֵבית ּדִׁ ר היום פניו בסדראו לבערב יום כיפור מוסרים הזקנים שק ְמָסרּוהּו זִׁ

תלזקני כהונה שילמדוהו לעשות את מעשה הקטורת שהייתה עבודה קשה,  ּיַ ית ְוֶהֱעלּוהּו ַלֲעלִׁ  ּבֵ

יָנס יבטינס שהיו ממונים על מעשה הקטורת, והעלוהו לעלייה של משפחת בית א ַאְבטִׁ ּבִׁ ש ְ ּו עּוהְוהִׁ

ְפְטרּו ְוָהְלכּו ָלֶהם לכו, ועה הוהשביעו זקני בית דין את הכהן גדול לפני שהלכו ולאחר השב ְונִׁ

דֹולוכך השביעו אותו,  ְוָאְמרּו לוֹ  י ֹכֵהן ּגָ יש ִׁ לוּ אדוני הכהן הגדול,  אִׁ ין, ית ּדִׁ ֵחי בֵ ָאנּו ש ְ

ל ה ש ְ יןְוַאּתָ ית ּדִׁ יַח ּבֵ לִׁ נו שליח של ואתה אנחנו שליחים של בי"ד שהם שליחי ישראל ּוֵחנּו ּוש ְ

מֹו ַבבַּ וממילא אתה שליח בי"ד,  ן ש ְ ּכֵ ִׁ ש ּ ֶ י ש  מִׁ ין ָאנּו ָעֶליָך ּבְ יעִׁ ּבִׁ ת ַמש ְ נו משביעין א זֶּההַ יִׁ

ל ַמה ש ֶּ אותך בשם ה' ששיכן שמו בבית הזה,  ּכָ ה ָדָבר מִׁ ּנֶ ַ ּלֹא ְתש  ֶ  לא תשנהשְך. לָ ָאַמְרנּו ש 

 מההוראות שמסרנו לך כדברי חכמים ישראל ולא תטעה לעשות כדברי הצדוקים }ועיקר השבועה הייתה

 על מעשה הקטורת שהצדוקים עשוהו בחוץ ונכנסו לקודש הקדשים כשכבר עולה עשן והאמת היא שצריך

ין וּ הּוא פֹוֵרש  ּובֹוכֶ לעשות את הקטורת לפני ה' בקודש הקדשים{  יה, ְוֵהן ּפֹוְרש ִׁ הוא  ןבֹוכִׁ

 לשוא ואולי חשדו בו פונה לקרן זווית ובוכה על שחשדוהו שהוא צדוקי והם פורשים לבכות על שחשדוהו

  והחושד בכשרים לוקה בגופו.

 ______________________ בעליית  _________לזקני ___________ ______מסרוהו זקני ___________

 ללמדו את מלאכת ________________.

 _______________ ואתה _________ ושליח  ___________אנו _________ -ביעוהו: בזה הלשון והש

  _____________משביעים אנו עליך במי ______________

מחוץ  / תוך קודש הקדשיםב -שלא תשנה __________________________ ]פי' שיניח את המחתה 

 . )מחק את המיותר([.לקודש הקדשים

 _________________________________________________________________ הוא פורש ובוכה כיון 
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 _______________________________________________________________ ם פורשין ובוכין כיון וה

 זה כיוון שאין הכהן גדול ישן בליל יום כיפור אומרת המשנה מה היה עושה בלילה הקדמה: משנה ו':

ם .  אִׁ אם הכהן גדול הוא תלמיד ָהָיה ָחָכם, ּדֹוֵרש 

ם חכם שיודע ללמוד הלכות הריהו לומד הלכות,  ְואִׁ

ין ְלָפָניו ים ּדֹוְרש ִׁ יֵדי ֲחָכמִׁ ְלמִׁ ואם אין  ָלאו, ּתַ

הכה"ג חכם שיודע לדרוש מעצמו היו תלמידי חכמים 

ְקרֹות, קֹוֵראדורשים לפניו,  יל לִׁ ם ָרגִׁ ואם יודע  ְואִׁ

ם הכהן גדול לקרוא בכתבי הקודש הריהו קורא,  ְואִׁ

ין ְלָפָניו ואם אינו יודע לקרוא בכתבי  ָלאו, קֹורִׁ

ין הקודש קוראים תלמידי חכמים לפניו,  ה קֹורִׁ ּוַבּמֶ

ּיֹוב  ובאיזה ספרים קוראים לפניו? ָניוְלפָ  אִׁ ּבְ

ים מִׁ ְבֵרי ַהּיָ בספרים איוב עזרא ודברי הימים שהם דברים מעניינים ומושכים את הלב  ּוְבֶעְזָרא ּוְבדִׁ

אל: לא יירדם,  ךוכ ּיֵ ָדנִׁ י ְלָפָניו ּבְ יתִׁ ה ָקרִׁ ים ַהְרּבֵ ָעמִׁ ן ְקבּוָטל אֹוֵמר, ּפְ זכריה בן ְזַכְרָיה ּבֶ

 .שהוא קרא לפני הכה"ג בדניאל קבוטל מעיד

 _______________ אם הוא ___________ הוא עצמו _____________ ואם ___________ מה עושים?

 __ __________ אם הוא ___________ לקרוא = הוא עצמו ___________ ואם _______ מה עושים?

._________________ 

 ___________________________________________________________________מה קוראים? ומדוע?

 ____________________________________________________________________________________ 

 שעשו כדי שהכה"ג לא יירדם המשנה מרחיבה בדברים הקדמה: משנה ז':

ְתַנְמֵנם ש  ְלהִׁ ּקֵ ה התחיל הכה"ג להתנמנם,  ּבִׁ ְרֵחי ְכֻהּנָ ּפִׁ

ין ְלָפָניו צעירי הכהונה שהתחיל קצת זקנם לפרוח,  ַמּכִׁ

ע ְצֵרָדה ֶאְצּבַ היו מכין באצבע הסמוכה לאגודל על כף היד  ּבְ

ים לוֹ ומהרעש היה מתעורר,  והיו מוסיפים לומר לו  ְואֹוְמרִׁ

דֹולכדי לעוררו,  י ֹכֵהן ּגָ יש ִׁ ֲעמֹד ְוָהֵפג אדוני הכה"ג,  אִׁ
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ה ְצּפָ תעמוד פעם אחת על הרצפה והשינה תחלוף ממך, מפני שבמקדש היו הולכים יחפים  ַאַחת ַעל ָהרִׁ

ין אֹותֹו ורצפת השיש הקרה מעוררת,  יקִׁ יַע ְזַמן והעסיקוהו בשירים ומזמורים, ּוַמֲעסִׁ ּגִׁ ּיַ ֶ ַעד ש 

י חִׁ ְ  עד זמן שחיטת קרבן תמיד של בוקר שהוא בעלות השחר. ָטהַהש ּ

האם מותר לכה"ג להירדם?___________ אם הוא התחיל 

 __________________________________________________________________ תחילה הם –לנמנם 

 ___________________________________ וע"י זה ____________________ אחר כך הם אומרים לו

 ___________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ אחר כך היו

 ________________________________________________________________________________ עד

 ו במזרחו של כבשבכל יום עולה כהן למזבח ולוקח במחתה מן הדשן שבמזבח ונתנ הקדמה: משנה ח':

 הדשן שם היה נבלע, וביום כיפור עושה הכהן הגדול את כל העבודות וכן את תרומת הדשן, אך זמן תרומת

 יום כיפורמיום רגיל בשונה 

ָכל יֹום  ין ֶאת בכל ימות השנה, ּבְ ּתֹוְרמִׁ

ַח  ְזּבֵ עושים תרומת הדשן כפי שהוסבר ַהּמִׁ

ֶבר אֹו ָסמוּ בהקדמה,  יַאת ַהּגֶ ְקרִׁ ְך לֹו, ּבִׁ

ין ְלַאֲחָריו ין ְלָפָניו ּבֵ בזמן שהתרנגול  ּבֵ

קורא או סמוך לקריאתו ואפשר סמוך לפניו }כלו' 

יֹום לפני שקורא{ ואפשר סמוך לאחריו,  ּבְ

ים ֵמֲחצֹות ּפּורִׁ ביום כיפור שהכהן גדול  ַהּכִׁ

מת הדשן כבר עובד את כל העבודות ורוצים לתת לו זמן לנוח מעבודה לעבודה יכול הוא לתרום תרו

ים מחצות,  ובזמן הרגל שהרבה אנשים תורמים את הקרבנות שהתחייבו במשך התקופה, ּוָבְרָגלִׁ

ֹוָנה אש  מּוָרה ָהרִׁ אפשר לעשות את תרומת הדשן מסוף האשמורה הראשונה שזה סוף שליש  ֵמַאש ְ

ַעת ראשון של הלילה,  ֶבר ַמּגַ יַאת ַהּגֶ ור{ עוד לפני שקריאת וברגלים }וביום כיפְולֹא ָהְיָתה ְקרִׁ

ָרֵאלהגבר הייתה נשמעת,  ש ְ ּיִׁ ָהְיָתה ֲעָזָרה ְמֵלָאה מִׁ ֶ וכבר הייתה העזרה מלאה מבני ישראל  ַעד ש 

 שבאו להקריב קורבנותיהם }וביום כיפור הייתה מלאה מאנשים שבאו לראות את עבודת הכהן גדול{
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לומר שהכהנים התחלקו לעשרים בבית המקדש היו עשרים וארבע משמרות כ הקדמה: משנה א':

ודה וארבע וכל שבוע חלק אחד שנקרא בית אב היה עובד, על כל העבודות במקדש היה הגרלה מי יעשה עב

ה זו זו חוץ מתרומת הדשן שנעשית בעלות השחר ואם יעשו הגרלה לא יקומו כהנים מספק אולי יעשו עבוד

 עשותהעל כן הייתה עבודה זו ללא הגרלה והזריזים השכימו ל

ֹוָנה  אש  רִׁ ַח, ּתֹוֵרם. בתחילה, ּבָ ְזּבֵ ְתרֹם ֶאת ַהּמִׁ רֹוֶצה לִׁ ֶ י ש  ל מִׁ ּכָ

כל כהן שרצה לעשות את עבודת תרומת הדשן יכול היה להשכים קום 

יןולעשותה,  ֵהן ְמֻרּבִׁ ֶ ְזַמן ש  ואם כהנים רבים קמו לעשותה, כיצד  ּובִׁ

כֶּ יקבעו מי זכה בעבודה זו?  ין ּבַ ין ְועֹולִׁ עשו תחרות בין הכהנים  ֶבש  ָרצִׁ

ע לרוץ את המזבח שאורכו לב' אמה,  ְוָכל ַהּקֹוֵדם ֶאת ֲחֵברֹו ְבַאְרּבַ

וכל מי שהקדים והגיע לארבע אמות העליונות של המזבח זכה,  ַאּמֹות ָזָכה

ין וִׁ ָ ֵניֶהם ש  ם ָהיּו ש ְ ואם הגיעו שניים בעת ובעונה אחת לארבע אמות  ְואִׁ

ההעליונות,  יעוּ הכהן הממונה על ההגרלות  ַהְמֻמּנֶ היה  אֹוֵמר ָלֶהם ַהְצּבִׁ

: היו אומר להם להוציא אצבע וכך עשו הגרלה

עומדים בעיגול והממונה מורה לאחד להסיר 

מצנפתו לסימן שממנו התחיל למנות ואומר 

מספר יותר גבוה ממספר הכהנים שנמצאים שם 

המגריל  וסופר אצבעותיהם עד שמגיע למספר שאמר והכהן הזה הוא

ין, הראשון וכל אלו שלימינו הם המגרילים אחריו יאִׁ  ּוָמה ֵהן מֹוצִׁ

ַאַחת אֹו כאשר אמר הממונה להוציא אצבע איזה אצבע הוציאו? 

ם יִׁ ּתַ או אצבע אחת או מי שחלש ולא יכול להחזיק רק אצבע אחת בחוץ  ש ְ

ש  יכול להוציא שתי אצבעות,  ְקּדָ ּמִׁ ל ּבַ ין ֲאֻגּדָ יאִׁ ולא  ְוֵאין מֹוצִׁ

מוציאים אגודל בשעת ההגרלה מפני הרמאים שירצה שייצא המספר אצלו 

ויוציא גם אגודל והממונה יספור כל אצבע בנפרד כיוון שאפשר להרחיק את האגודל כל שייראה כאצבע 

 מיד אחרת.

 

 

 'בפרק 
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 סדר תרומת הדשן בתקופה הראשונה

 _____________________________________________________________________________ שלב א'

 ____________________________________________ ואם היו __________________ מה הם עושים?

 __________________________________________________________________ ים מי זוכה?ואיך יודע

 _____________________________________________________________________________ ואם היו

  __________________________________________________________ ה_______________ אומר להם

 ________________________________________________________________ איזה אצבעות מוצאים

 ____________________________________________________________________ איזה לא מוצאים?

 _______________________________________________________________________________ מדוע?

 ____________________________________________________________________________________  

 במשנה מובא מדוע הפסיקו להתחרות על מעשה תרומת הדשן ועשו גם עליה הגרלה הקדמה: משנה ב':

ֶבש   ּכֶ ין ּבַ ין ְועֹולִׁ ין ְוָרצִׁ וִׁ ָ ֵניֶהם ש  ָהיּו ש ְ ֶ ה ש  ל הכבש כדי עים שרצו כהנ בשני היה מעשה ַמֲעש ֶ

בְּ ְוָדַחף ֶאָחד ֵמֶהן ֶאת ֲחֵברֹו, ְוָנַפל ְונִׁ לזכות בתרומת הדשן והיו שניהם שווים,  לֹו. ָרה ַרגְ ש ְ

ּלֹא יְ  ֶ ינּו ש  ְתקִׁ ָנה, הִׁ יֵדי ַסּכָ ין לִׁ אִׁ ּבָ ֶ ין ש  ָראּו ֵבית ּדִׁ ֶ יןתהּו ְוֵכיָון ש  ְזבֵּ  ֹוְרמִׁ ַח ֶאת ַהּמִׁ

ס א ְבַפיִׁ למדנו שנו בית דין שלא יעשו תחרות כדי לזכות בתרומת הדשן אלא עשו גורל כפי תיק ֶאּלָ

םבמשנה קודמת,  ָ ָעה ְפָיסֹות ָהיּו ש  ה ְוזֶ ות, כל עבודות המקדש נעשו על ידי ארבע הגרל ַאְרּבָ

ֹון:  אש  ס ָהרִׁ יִׁ רי שני גז ופיס זה של תרומת הדשן הוא הפיס הראשון ומי שזכה בו היה מעלה גםַהּפַ

 צים למערכה }והרמב"ם מוסיף שזכה גם להכניס מחתה מלאה אש ממזבח חיצון למזבח פנימי להקטרתע

 הקטורת{

 ___________________________________________________ מדוע בוטלה סוג ההגרלה הראשונה?

 ____________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ במה זכה הכהן בפיס ראשון? 

  במשנה מפורטים כל סוגי הפיס שנעשו במקדש בבוקר הקדמה: משנה ג':

ֹוֵחט י ש  י, מִׁ נִׁ ֵ ס ַהש ּ יִׁ י י זכה המגריל שעלה המספר בגורלו לשחוט את קרבן התמיד, בגורל שנ ַהּפַ מִׁ

והשני העומד לימינו מקבל את הדם וזורקו, ועל פי הברטונרא הראשון זוכה בזריקה והשני  זֹוֵרק
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יבשחיטה,  ימִׁ נִׁ ַח ַהּפְ ְזּבֵ ן מִׁ ֵ י ְמַדש ּ והשלישי העומד לימינו זוכה להוריד את האפר ממזבח הקטורת  ּומִׁ

ישבהיכל,  ן ֶאת  ּומִׁ ֵ ְמַדש ּ

נֹוָרה והרביעי העומד לימינו  ַהּמְ

 זוכה ליטול את הפסולת מהמנורה

ֶבש   ים ַלּכֶ י ַמֲעֶלה ֵאָברִׁ  ּומִׁ

והכהן החמישי זוכה להעלות את 

האברים של קרבן התמיד, שהיו 

מעלים עד חצי המזבח והולכים 

לקרות שמע בלשכת הגזית וחוזרים 

 ָהרֹאש  ְוָהֶרֶגללהעלותם למזבח, 

םכהן זה מעלה את הראש והרגל האחורית שבימין הקרבן תמיד, ו ַדיִׁ י ַהּיָ ּתֵ ואת הרגלים הקדמיות  ּוש ְ

ואת החלק האחורי והאליה והרגל האחורית  ָהעֶֹקץ ְוָהֶרֶגלשל הקרבן זכה להעלות הכהן השישי, 

ָרההשמאלית זכה להעלותם הכהן השביעי,  את שומן החזה  והכהן השמיני זכה להעלות  ֶהָחֶזה ְוַהּגֵ

י והמקום שהבהמה מעלה גרה שזה הצואר והצלעות והקנה והלב והריאה,  ּתֵ ָפנֹותּוש ְ והכהן  ַהּדְ

םהתשיעי זכה להעלות את דפנות הקרבן עם השדרה והטחול והכבד,  ָרַביִׁ והכהן העשירי זוכה  ְוַהּקְ

העשויה למנחת התמיד,  והכהן האחד עשר זוכה להעלות את הסלת ְוַהּסֶֹלתלהעלות את הקרביים, 

י ּתִׁ והכהן השנים עשר זכה להעלות את מנחת הכהן גדול שהיה מקריב בכל יום עשירית האיפה  ןְוַהֲחבִׁ

ןסולת ומקריב חציו בבוקר וחציו בין הערביים,  יִׁ והכהן השלושה עשר זכה להעלות את רביעית ההין  ְוַהּיָ

ים ָזכּו בוֹ לנסך התמיד,  ר ּכֲֹהנִׁ ה ָעש ָ ָ לש  ָאַמר יוצא בסך הכל ששלשה עשר כהנים זכו בפיס זה,  ש ְ

עַ  ֻ י ְיהֹוש  ּום ַרּבִׁ ש ּ יָבא מִׁ י ֲעקִׁ ְפֵני ַרּבִׁ ן ַעזַּאי לִׁ בן עזאי אמר לפני רבי עקיבא הלכה בשם רבי  ּבֶ

ּלּוכֹו ָהָיה ָקֵרביהושע,  ֶרְך הִׁ שהעלו את החלקים למזבח כפי דרך הילוך הבהמה כלומר: הראש  ּדֶ

את החלקים לפי   גרה, שתי הידיים, שתי הדפנות העוקץ והרגל, ולפי תנא קמא מעליםוהרגל החזה וה

 חשיבותם ואין הלכה כבן עזאי.

לת"ק כך אין הם חולקים שהראש ורגל ימין קרבים ראשונים, מחלוקתם היא על המשך ההקרבה: 

 : החזהההליכהלבן עזאי כסדר שתי הידים, העוקץ ורגל שמאל, החזה והגרה ושתי הדפנות.  הסדר:

 והגרה, שתי הידים, שתי הדפנות, העוקץ ורגל שמאל.

 

 



 

 
 

  

12 

 לפניך מספר תמונות, כתוב לידו לשון המשנה המבארת עבודה זו –תלמיד יקר וחביב 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סדר העלאת איברי התמיד לכבש.

 

 לבן עזאי בשם ר' יהושע לתנא קמא

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

5. 5. 

הקריבו אותו לפי הגודל והחשיבות של 

 האיברים.

 הקריבו אותו דרך הליכתו.
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 ממשיכה המשנה להסביר את סדר הפיס שעשו במקדש הקדמה: משנה ד':

י יש ִׁ לִׁ ְ ס ַהש ּ יִׁ בגורל שלישי שעשו במקדש,  ַהּפַ

יסוּ  טֶֹרת ּבֹאּו ְוָהפִׁ ים ַלּקְ היו מכריזים שכל  ֲחָדש ִׁ

ימיהם את עבודת הקטרת הכהנים שעדיין לא הגרילו מ

מוזמנים לפיס כיוון שהייתה עבודה זו מעשרת את 

עושיה על כן היו מקפידים להנות את אלו שלא זכו 

יעדיין,  יעִׁ ם והפיס הרביעי  ְוָהְרבִׁ ים עִׁ ֲחָדש ִׁ

חַ  ְזּבֵ ֶבש  ְוַלּמִׁ ן ַהּכֶ ים מִׁ י ַמֲעֶלה ֵאָברִׁ ים, מִׁ נִׁ ָ יס כיוון שפיס שלישי הוא רק לחדשים צריך בפ ְיש 

רביעי להכריז שכולם כולל מי שכבר זכה פעם יכול להשתתף בפיס ויזכה להעלות את האברים למזבח 

וינסך נסכיהם, כיוון שהכהנים שזכו בפיס שני היו רק מעלים עד חציו של כבש וכעת הייתה הגרלה מי 

  מעלה עד למזבח ממש ומנסך.

 

 ______________________________________ איזה כהנים היו משתתפים בגורל על קטורת? ומדוע?

 ____________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________ ה הפירוש "חדשים עם ישנים"?מ

 ____________________________________________________________________________________ 

הקדמה: כיצד יתכן שפעמים יהיה התמיד קרב בעבודת תשעה כהנים ופעמים בעבודת שנים  ה': משנה

 עשר

ֵנים  ש ְ ר, ּבִׁ ַאַחד ָעש ָ ָרה, ּבְ ֲעש ָ ָעה, ּבַ ש ְ תִׁ יד ָקֵרב ּבְ מִׁ ר, לֹא ָפחֹות ְולֹא יֹוֵתרּתָ  ָעש ָ

או אחד עשר או שנים עשר כהנים לא פחות מתשעה ולא  בקרבן תמיד מתעסקים תשעה כהנים או עשרה

יַצדיותר מתשעה,  ָעהאימתי קרב במספר הכהנים האמורים?  ּכֵ ש ְ תִׁ כאשר קרב בכל ימות  ַעְצמֹו ּבְ

השנה מתעסקים בו תשעה כהנים, הראשון מעלה את הראש והרגל והשני מעלה את שתי הידים והשלישי 

הגרה והחמישי את שתי הדפנות והששי את הקרביים והשביעי את את העוקץ והרגל והרביעי את החזה ו

ם, ֲהֵרי ָכאן הסולת והשמיני את החביתין והתשיעי את היין,  ל ַמיִׁ ֶ ית ש  ַיד ֶאָחד ְצלֹוחִׁ ָחג, ּבְ ּבֶ

ָרה בחג סוכות שיש גם ניסוך המים היה עולה עוד כהן עם צלוחית של מים ויחד עם התשעה האחרים  ֲעש ָ

רעולים לעשרה,  ַאַחד ָעש ָ ם, ּבְ יִׁ ין ָהַעְרּבַ קרבן תמיד של בין הערביים של כל יום היה קרב באחד  ּבֵ

יםעשר,  יֵרי ֵעצִׁ ֵני ְגזִׁ ָיָדם ש ְ ם ּבְ ַניִׁ ָעה, ּוש ְ ש ְ תִׁ ההקרבה עצמה בתשעה כפי  הּוא ַעְצמֹו ּבְ
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הדשן מביא את  שמנינו למעלה ועוד שני כהנים היו מעלים גזרי עצים, ובבוקר היה הכהן שזכה בתרומת

רהעצים,  ַאַחד ָעש ָ ת ּבְ ּבָ ַ ָעה, וגם ההקרבה בשבת היה באחד עשר,  ּוְבש  ש ְ תִׁ הּוא ַעְצמֹו ּבְ

ים  נִׁ ל ֶלֶחם ַהּפָ ֶ יֵכי ְלבֹוָנה ש  ֵני ְבזִׁ ָיָדם ש ְ ם ּבְ ַניִׁ הוא עצמו קרב בעבודת תשעה כפי שמנינו ּוש ְ

ות עם לחם הפנים בכל שבוע ובשבת הקריבו לעיל ושני כהנים הקריבו את שני כפות הלבונה שהיו בא

תֹוְך ֶהָחגאותם,  ּבְ ֶ ת ש  ּבָ ַ ַיד ֶאָחד ובשבת שבתוך חג הסוכות, וסתם חג הכוונה לסוכות,  ּוְבש  ּבְ

ם ל ָמיִׁ ֶ ית ש  היו מעלים התשעה שמנינו לעיל ועוד שנים את בזיכי הלבונה ועוד אחד את צלוחית  ְצלֹוחִׁ

 המים הריהם יחד שנים עשר.

המשנה מפרטת כמה כהנים עסקו בקרבנות  הקדמה: ה ו':משנ

  אחרים, כיוון שיש הבדל בין כבש קטן לקרבנות גדולים

ר ַאַחד ָעש ָ ל ָקֵרב ּבְ בהקרבת איל מתעסקים אחד עשר  ַאיִׁ

הכהנים,  ָ ש ּ ֲחמִׁ ר ּבַ ש ָ את הבשר מעלים חמשה: הראשון את  ַהּבָ

וקץ והרגל, הראש והרגל, השני את שתי הידים, השלישי את הע

ם הרביעי את החזה והגרה והחמישי את שתי הדפנות,  ָרַביִׁ ַהּקְ

ם  ָניִׁ ם ש ְ ַניִׁ ש ְ ן ּבִׁ יִׁ הקרביים של איל כבדים משל כבש וצריכים שני כהנים בנשיאתם וכן ְוַהּסֶֹלת ְוַהּיַ

הסלת של כבש היא עשרון אחד ושל איל הם שתי עשרונים והיין בכבש הוא רביעית ההין שהם שלשה 

וגין ושל איל הם שלישית ההין שהן ארבעה לוגין, על כן קרבים כולם בשנים ויוצא שששה אלו עם ל

 חמשה הראשונים הם אחד עשר.

 ____________________________________________________________ מדוע שונה דין איל מכבש?

 ____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________ במה שונים מידות הסולת והיין של האיל מהמידות של כבש? 

 ____________________________________________________________________________________ 

 נות שוניםהמשנה ממשיכה לפרט כמה כהנים עסוקים בהקרבת קרב הקדמה: משנה ז':

ָעה ים ְוַאְרּבָ רִׁ ֶעש ְ ר ָקֵרב ּבְ פר שאבריו כבדים במיוחד צריכים עשרים וארבעה כהנים שיהיו  ּפַ

ֶאָחד, הראש והרגל של הפר בשלושה ובאיל וכבש באחד,  ָהרֹאש  ְוָהֶרֶגלעסוקים בו,  ָהרֹאש  ּבְ

ם  ַניִׁ ש ְ ָהעֶֹקץ גל האחורית הימנית, כהן אחד העלה את הראש ושני כהנים מעלים את הרְוָהֶרֶגל ּבִׁ

ם, מספיק אחד כאן טעונים ארבעה כהנים לנושאם,  שהעקץ והרגל שבאיל וכב ְוָהֶרֶגל ַניִׁ ש ְ ָהעֶֹקץ ּבִׁ

ם ַניִׁ ש ְ ָרהשנים נשאו את העוקץ ושנים את הרגל,  ְוָהֶרֶגל ּבִׁ גם חזה וגרה שבכבש ואיל  ֶהָחֶזה ְוַהּגֵ



 

 
 

  

15 

הֶהָחֶזה מספיק באחד כאן טעונים ארבעה,  ָ לש  ש ְ ָרה ּבִׁ ֶאָחד, ְוַהּגֵ אחד נשא את החזה ושלשה את  ּבְ

םהגרה,  ַניִׁ ש ְ ם ּבִׁ י ָיַדיִׁ ּתֵ םשתי הרגליים הקדמיות נישאו בידי שני כהנים,  ש ְ ַניִׁ ש ְ י ְדָפּנֹות ּבִׁ ּתֵ  ש ְ

האת הדפנות נשאו שני כהנים,  ָ לש  ה ש ְ ָ לש  ש ְ ן ּבִׁ יִׁ ם ְוַהּסֶֹלת ְוַהּיַ ָרַביִׁ ו בשלושה כל אחד מאל ַהּקְ

יםכהנים ויחד הם תשעה ויוצא כולם עשרים וארבעה,  ים ֲאמּורִׁ ה ְדָברִׁ ּמֶ מתי מדובר שעושים פיס  ּבַ

ּבּורמי מקריב ומי נושא אברים?  נֹות צִׁ ָקְרּבְ בקרנות הבאים לכפרה על הציבור כגון קרבנות תמיד  ּבְ

ידומוספין,  ן ָיחִׁ ָקְרּבַ ם ָרָצה בה אם לנדר וכיוצא בזה, אבל בקרבן שאדם מביאו אם לנד ֲאָבל ּבְ אִׁ

יב יב, ַמְקרִׁ ל ֵאּלּו ָוֵאּלּו יכול כהן אחד לעשות את העבודה ללא פיס,  ְלַהְקרִׁ ֶ ּתּוָחן ש  ָטן ְונִׁ ֵ ֶהְפש 

ין וִׁ ָ  הפשטת הקרבן וחלוקת אבריו שווים לכל סוגי הקרבנות האמורים בכך שעבודות אלו כשרות בזר. ש 

 _____________________________________________________ ?במה שונה דין פר מדין איל וכבש

 ____________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________ באיזה סוג קרבנות עושים פיס ובאילו לא עושים פיס? 

 ____________________________________________________________________________________ 

 

 _________________________________________________איזה סוג עבודה כשרה אצל כולם בזר? 

 

 ב -סיכום פרקים א 
 

 ביאורי מילים .א

 ילדי, מחמדי, כתוב בקצרה ביאור למילים המופיעים לפניך:

  ___________________________________________________________________________________________________________  –מפרישין 

  ____________________________________________________________________________________________________________________ –ביתו 

  ______________________________________________________________________________________________________________ –פלהדרין 

  ______________________________________________________________________________________________________________ –מתקינין 

  ___________________________________________________________________________________________________________________ –מטיב 

רֹאש    _________________________________________________________________________________________________________________ –ּבָ
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  ____________________________________________________________________________________________________________ –סדר היום 

ן ש ֶ  ּכֵ   __________________________________________________________________________________________________________________ –ש ִׁ

  ____________________________________________________________________________________________________________ –להתנמנם 

  _________________________________________________________________________________________________________ –פרחי כהנה 

  ____________________________________________________________________________________________________ –באצבע צרדה 

  ______________________________________________________________________________________________________________________ –הפג 

  ______________________________________________________________________________________________________________ –מעסיקין 

  ______________________________________________________________________________________________________ –קריאת הגבר 

ָיסֹות    __________________________________________________________________________________________________________________ –ּפְ

  ___________________________________________________________________________________________________________________ –הגרה 

ית שלמים    _________________________________________________________________________________________________ –ְצלֹוחִׁ

תּוחן    __________________________________________________________________________________________________ –הפשטן ונִׁ

 

 

 ילדי, המתוק שלי, לפניך רשימת דינים: .ב

 עושה לפני יום כיפור, הכהן גדול ש פעולות צבע בצהוב 

 ם כיפור!מה שעושה בליל יו צבע בתכלת

העלוהו לעלית בית אבטינס, הפג אחת על הרצפה, תלמידי חכמים דורשין 

לפניו, מתקינין לו כהן אחר תחתיו, מפרישין כהן גדול מביתו, קורין לפניו 

בסדר היום, מעמידין אותו בשער המזרח, מעסיקין אותו, לא מניחים אותו 

 ות קורא.לאכל הרבה, השביעוהו ונפטרו והלכו להם, אם רגיל לקר

 

 ילדים טהורים וחביבים:  .ג

  .יכול לעשותכהן הדיוט ש פעולותהקיפו בעט 

 ובעיפרון הקיפו מה שחייב לעשות דווקא כהן גדול, 
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העבודה  –ועשו פס מתחת לעבודה שאם עשה אותה כהן הדיוט 

 נפסלת!

 

ימים שקודם יום כיפור, תרומת הדשן ביום כיפור, דישון  7זריקת הדם בתוך 

ימי כל השנה, מטיב נרות ביום כיפור, הקרבת הראש והרגל כל מזבח פנ

ימים שקודם  7השנה, הקטרת קטורת כל השנה, העלאת אברים לכבש כל 

 יום כיפור.

 

 מחמדי, לפניך כמה דינים:  .ד

 רשום על מה יש מחלוקת תנאים, 
 ומה מוסכם ואין שום מחלוקת!

 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________( קורין לפניו בדניאל1
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ראש( כהן גדול מקריב חלק ב2
 ________________________________________________________________________________________________________________ ( בכל יום תורמין את המזבח בקריאת הגבר3
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ( אשה אחרת מתקינין לו4
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________( בראשונה כל מי שרוצה לתרום תורם5
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ( העלאת הראש והרגל בראשונה6
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ידיים בשניה 2( העלאת 7
 

 לפניך מספר דינים:  .ה

 הקף בעיפרון דינים שהם עצות שלא יתנמנם הכהן גדול, 

 עבודה של יום כיפור!ייכים לסדר ההקף בעט דינים הש

הוא פורש ובוכה, משביעין אותו, אם רגיל לקרות קורא, הפג אחת על 

הרצפה, שמא לא למדת, קורין לפניו בסדר היום, מכין לפניו באצבע, ביום 

 הכיפורים מחצות, מעסיקין אותו, המאכל מביא את השינה.

 



 

 
 

  

18 

 צדיקל שלי! לפניך טעמים ודינים:  .ו

 ם לדין שלו!ר בקו את הטעם המתאיַחב   

 

 שמא יארע בו פסול מפרישין כהן גדול מביתו

 ראו שבאין לידי סכנה אשה אחרת מתקינין לו

 שמא תמות אשתו תקנו לתרום מזבח בפיס

 כדי שיהא מכיר ורגיל בעבודה כל שבעת הימים הוא זורק

  מעבירין לפניו פרים אלים

       

 

 

 

 

 ה היו מקריבים תמיד של שחרבמשנה מובא באיזה שע הקדמה: משנה א':

אומר הממונה לכהנים,  ָאַמר ָלֶהם ַהְמֻמּנֶה

יָטה חִׁ ְ יַע ְזַמן ַהש ּ ּגִׁ ם הִׁ צאו  ְצאּו ּוְראּו אִׁ

למקום גבוה במקדש וראו האם הגיע זמן שחיטת 

יַע, התמיד שפסול לשחיטה בלילה,  ּגִׁ ם הִׁ אִׁ

ְרַקאי כאשר הגיע זמן  ָהרֹוֶאה אֹוֵמר, ּבַ

ואה שהאיר והבריק השחר, השחיטה מודיע הר

ְתָיא מּוֵאל אֹוֵמר ַמּתִׁ ן ש ְ ֵני מתתיא בן שמואל חולק ואומר שלא מספיק שיאיר השחר,  ּבֶ יר ּפְ ֵהאִׁ

ֶחְברֹון ּבְ ֶ ְזָרח ַעד ש  הממונה שואל האם האיר כל צד מזרח עד חברון ומזכיר את שם העיר  ָכל ַהּמִׁ

 והרואה אומר שאכן האיר וזהו הזמן לשחיטה. ֵהן ְוהּוא אֹוֵמרכדי לעורר זכות אבות שטמונים שם, 

 ______________ מי אומר?______________________ למי?______________________ מה הוא אומר

 'גפרק 
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 ____________________________________________________________________________________ 

 ___________________________ הרואה אומר: לת"ק____________________________ מה הפירוש?

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ לפי מתתיא מה הוא אומר?

 ____________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ מדוע הוא מזכיר חברון?

דון מדוע צריך לכל זה וכן מובא דין אימתי טובלים ואימתי ממשיכה המשנה ל : הקדמה:משנה ב'

 מקדשים ידים ורגלים

ומדוע צריך  ְוָלָמה ֻהְצְרכּו ְלָכךְ 

לעלות למקום גבוה, ולפי פירוש אחר 

הכוונה היא מדוע צריך שיאיר כל צד 

ַעם ַאַחת ָעָלה ְמאֹור מזרח?  ּפַ ֶ ש 

ָבָנה  שאירע מקרה שהאיר אור ַהּלְ

זה אמנם לא אירע ביום מיקרה  – הלבנה

הכיפורים, משום שמיקרה כזה אינו יכול 

להיות כי אם בחצי השני של החודש, ויום 

 בחצי הראשון של החודשהכיפורים הוא 

ְזָרח יר מִׁ ֵהאִׁ ֶ ּמּו ש  ידוחשבו שעלה השחר והאיר את צד מזרח,  ְודִׁ מִׁ ֲחטּו ֶאת ַהּתָ ָ ומיד הזדרזו  ְוש 

ֵרָפהְוהֹוצִׁ לשחוט את התמיד של שחר,  ְ ולאחר שהתבררה הטעות שרפוהו מפני  יאּוהּו ְלֵבית ַהש ּ

שנשחט והוקרב בפסול, ולמרות שאין הלבנה יכולה להאיר כך ביום כיפור מפני שרק באמצע החודש יכול 

 להיות טעות בכל זאת חששו לכך. 

יָלה בִׁ דֹול ְלֵבית ַהּטְ ידּו ֹכֵהן ּגָ זרח מיד ל המכהאיר המשנה חוזרת ואומרת שכאשר הודיעו ש הֹורִׁ

ל ידי עקודם הקרבת תמיד של שחר וביום כיפור כל העבודות  טבילהירד כהן גדול לטבול שהרי הוא טעון 

ש  כהן גדול נעשות,  ְקּדָ ָלל ָהָיה ַבּמִׁ ֵסְך כלל זה היה במקדש:  ֶזה ַהּכְ ל ַהּמֵ עּון ָליו טָ ת ַרגְ אֶ ּכָ

יָלה ם ָטעְוָכל הַ רבעים סאה, כל העושה צרכיו טעון טבילה במקוה של א ְטבִׁ יל ַמיִׁ ּטִׁ  ּדּוש  ּון קִׁ ּמַ

ם ם ְוַרְגָליִׁ  וכל המטיל מים מספיק לו קידוש ידיו ורגליו. ָיַדיִׁ

 _____________________________________________ את איזה שיטה המשנה שלנו באה להסביר?
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 _________________________________________________________________ מה המיקרה שאירע?

 ____________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________האם מיקרה זה אירע ביום כיפור? ומדוע?

 ____________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ מדוע ירד הכהן גדול לטבול?

דה נעשית רק לאחר טבילה ועל כן עבו הקדמה: משנה ג':

  ביום כיפור טבל הכהן והתקדש הרבה פעמים

ּלּו ָטהֹור, ַעד ְכָנס ָלֲעָזָרה ָלֲעבֹוָדה, ֲאפִׁ  ֵאין ָאָדם נִׁ

ְטּבֹל ּיִׁ ֶ אסור לאדם ואפילו אדם טהור להכנס למקדש  ש 

ילֹותלעשות עבודה ללא שטבל קודם לכן,   ָחֵמש  ְטבִׁ

ין טוֹ  ּדּוש ִׁ ָרה קִׁ ש  ּבֹו ַוֲעש ָ דֹול ּוְמַקּדֵ ֵבל ּכֵֹהן ּגָ

ית ביום כיפור טובל כהן גדול חמש טבילות ומתקדש עשר פעמים,  ַבּיֹום ּקֶֹדש  ַעל ּבֵ ן ּבַ ְוֻכּלָ

ְרָוה משום שכל הטבילות היו  וכל הטבילות נעשו במקוה שבעזרה הנמצאת בגג לשכת בית הפרוה, ַהּפַ

מות, ממילא כל עבודות יום הכיפורים חייבים להיות  חלק מהעבודה, כמו שכתוב בתורה בפרשת אחרי

ְלָבד בעזרה זֹּו בִׁ חוץ מטבילה ראשונה שלפני הקרבת התמיד שטובלה במקוה שעל גבי שער  חּוץ מִׁ

, ולכך היות והיא אינה חלק מעבודות היום, המים שהרי זו טבילה שכל אדם הנכנס לעבוד עבודה חייב בה

 .    לכך אסור לו לטבול בעזרה

 _____________________________________________ מדוע? –טבילה ראשונה שהכהן גדול טובה 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________ כמה טבילות טבל הכהן גדול? והיכן?

 ____________________________________________ מדוע מקום טבילה זו שונה משאר הטבילות?

 ____________________________________________________________________________________ 

  במשנה מובאים דינים והנהגות לכהן גדול ביום כיפור הקדמה: משנה ד':

ינֹו ְלֵבין ָהָעם ל ּבּוץ ּבֵ ֶ ין ש  ְרסּו ָסדִׁ א בוץ בין הכהן העולה פרשו סדין יקר העשוי מבד הנקר ּפֵ

לטבילה לבין העם ועשו זאת משום צניעות או כדי להזכיר שעבודת הכהן גדול ביום כיפור בבגדי לבן 

ט, ָיַרד ְוָטַבל, }בוץ{ ַ ש  ָעָלה פשט הכהן הגדול את בגדי החול שלו וירד לטבול טבילה ראשונה,  ּפָ
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ג ּפֵ ְסּתַ ם זו אחת וכאשר עלה מן המקווה ניגב גופו בסדין }וג ְונִׁ

ְגֵדי ָזָהבמן העבודות{,  יאּו לֹו בִׁ ולבש את בגדי הזהב  ֵהבִׁ

שהם שמונת הבגדים שבארבעה מהם היה זהב: חושן, אפוד, 

משום שזו אינה עבודות המיוחדות של  פעמוני המעיל והציץ,

ש  ָיָדיו ְוַרְגָליו יום הכיפורים ּדֵ ולאחר שלבשם  ְוָלַבש  ְוקִׁ

יאוּ רחץ ידיו ורגליו,  יד לֵהבִׁ מִׁ ולאחר קידוש  ֹו ֶאת ַהּתָ

הידיים והרגליים הביאו לפניו את הכבש של קרבן תמיד של 

יָטה ַעל ָידוֹ  ְקָרצֹו, ּוֵמַרקשחר,  חִׁ שחטו מהר  ַאֵחר ש ְ

הסיבה ששחיטה זו שונה משאר השחיטות של שאר  – השחיטהאת רוב הסימנים וכהן אחר גמר את 

מורים לקבל את הדם, ועבודה זו כשרה רק ע"י הכהן גדול, השנה, משום שמיד לאחר סיום השחיטה א

ם ּוְזָרקוֹ  לכך מוכרחים לתת לכהן אחר לגמור, ועי"ז יוכל הכהן גדול לקבל את הדם ל ֶאת ַהּדָ ּבֵ  קִׁ

ַחרוהכהן הגדול מקבל את הדם וזורקו על גבי המזבח,  ַ ל ש  ֶ יר ְקטֶֹרת ש  ְכַנס ְלַהְקטִׁ ונכנס להקטיר  נִׁ

ים בח הזהב, קטרת על גבי מז יב ֶאת ָהרֹאש  ְוֶאת ָהֵאָברִׁ רֹות, ּוְלַהְקרִׁ יב ֶאת ַהּנֵ ולתקן ּוְלֵהטִׁ

ין את הנרות ולהקריב את הראש והאברים של עולת תמיד,  ּתִׁ ומקריב את מנחת הכהן גדול ְוֶאת ַהֲחבִׁ

ןשמקריב כל יום עשירית האיפה סלת חציה בבוקר וחציה בערב,  יִׁ  ומנסך את היין. ְוֶאת ַהּיָ

 _________________________________________________ איזה סדין פרסו בינו לבין העם? ומדוע?

 ____________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ איזה בגדים הוא לובש? ומדוע?

 _________________________________________________ כמה אנשים השתתפו בשחיטה? ומדוע?

 ____________________________________________________________________________________ 

 _________________ ( כתוב בלשון שלך, ולא בלשון של המשנהאיזה עבודות עשה אחר כך הכהן גדול? )

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 
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 בה הכהן גדול במשנה מובא דין הקטרת ותוספת דינא לעניין המקווה שטובל הקדמה: משנה ה':

ַחר ָהְיתָ  ַ ל ש  ֶ יםְקטֶֹרת ש  ם ָלֵאָברִׁ ין ּדָ הקטרת המוקטרת בכל יום הייתה מוקטרת בין  ה ְקֵרָבה ּבֵ

זריקת דם התמיד להקרבת אבריו כיוון שלא היו העבודות ממש סמוכות והיה זמן להקטרת הקטרת, 

ל כתוב פעם אחת בבקר, שקודמת לאברים: מפני שבקטרת כתוב בבקר בבקר ואילו בתמיד  והטעם ֶ ש 

ין ֵאבָ  ם, ּבֵ יִׁ ין ָהַעְרּבַ יםּבֵ ָסכִׁ ים ַלּנְ וקטרת שהיו  רִׁ

מקטירים בבין הערבים הייתה קרבה בין הקרבת האברים 

של קרבן תמיד של בין הערבים לבין הקרבת הנסכים של 

שקודמת לנסכים ולא לאברים בערב:  והטעםהסלת והיין, 

שבבקר קטרת קודמת  שכתוב "כמנחת הבקר וכנסכו" כמו

הבקר  כאברילנסכים אף בערב קודמת ומכך שלא כתוב 

ם ָהָיה הערב קודמת ולא לאברים.  לנסכימשמע שרק  אִׁ

יס ְסְטנִׁ דֹול ָזֵקן אֹו אִׁ אם הכהן גדול היה זקן או מפונק שלא סובל טבילה במים קרים,  ֹכֵהן ּגָ

ין ְלתֹוְך ַהּצֹוֵנן,  ילִׁ ין ּוְמטִׁ ין לֹו ַחּמִׁ ָתןְמַחּמִׁ ּנָ פּוג צִׁ ּתָ ֶ ֵדי ש  כיוון שאין שבות במקדש  ּכְ

יכולים היו לחמם ברזלים ובשעת טבילה להניחם במים שיפיגו את הקרירות, או שחיממו מים מערב יום 

 כיפור ושפכוהו למקווה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ______________ מי קודם למי? ומדוע?

 ________________________________  
 ________________________________  

  ______________ מי קודם למי? ומדוע?

 ________________________________  
 ________________________________  
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 המשנה ממשיכה להסביר את סדר העבודה ביום כיפור הקדמה: :משנה ו'

יאּוהּו ְלבֵ  ְרָוה, ּוַבּקֶֹדש  ָהְיָתהֱהבִׁ ם רוה על שקראה פהביאו את הכהן ללשכה בעזרה שנ ית ַהּפַ

האדם שבנאה והיה בגגה מקוה, וזו היא הטבילה השניה שחייבת להיטבל בקודש שהרי למדנו שכל 

ינֹו ְלֵבין ָהָעםהטבילות בקודש חוץ מהראשונה,  ל ּבּוץ ּבֵ ֶ ין ש  ְרסּו ָסדִׁ  שעבודת הזכירוכדי ל ּפָ

טהקודש בבגדי לבן,  ַ ש  ָיָדיו ְוַרְגָליו ּוָפש  ּדֵ  ואחר כך רגלייםלפי תנא קמא קודם מקדש ידיים ו קִׁ

יר אֹוֵמרפושט את בגדי הזהב,  י ֵמאִׁ ש  ָידָ רבי מאיר חולק וסובר,  ַרּבִׁ ּדֵ ט, קִׁ ַ ש  אחר ל ְגָליויו ְורַ ּפָ

בן גדים שעומד ללבוש שהם בגדי לשפושט בגדי זהב מקדש ידיו ורגליו שלדעתו הקידוש הוא לכבוד הב

ָלה ָיַרד ְוָטַבל, עָ ולפי תנא קמא הקידוש הוא לקראת פשיטת בגדי הזהב ואין הלכה כרבי מאיר, 

ג ּפֵ ְסּתַ גְ ירד וטבל טבילה שניה ועולה מן המקוה ומנגב גופו בסדין,  ְונִׁ יאּו לֹו בִׁ ַבש  ָבן, לָ ֵדי לָ ֵהבִׁ

ש  כבוד עבודות מיוחדות של יום כיפור, ולאחר שהביאו לו בגדי לבן אותם לובש ל ּדֵ  ְגָליוו ְורַ ָיָדי ְוקִׁ

 פעמיים. אלוומקדש ידיו ורגליו לכבוד בגדים אלו, ולפי רבי מאיר מקדשים לכבוד בגדים 

 ________________________________________________________________ להיכן הלך הכהן גדול?

 _____________________________________________________________ מדוע הוא נקרא בשם זה?

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ מה פורסים? וודע?

 ____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ע!יר היכן הוא פשט את בגדיו, ומדומאכתוב לפי תנא קמא ולפי רבי 

 ________________________________________________  

 ________________________________________________  
 

 ________________________________________________  

 ________________________________________________  
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 ערכם של הבגדים שלבש הכה"ג ביום כיפור במשנה מובאים הקדמה: משנה ז':

ר ָמֶנה ֵנים ָעש ָ ל ש ְ ֶ ין ש  ּלּוסִׁ ַחר ָהָיה לֹוֵבש  ּפִׁ ַ ש ּ בן העשויים ש בגדי לה לובלעבודת הבוקר הי ּבַ

םּוֵבין ָהַעְר מבד מעולה הבא מהעיר פלוסין שבמצרים והיא רעמסס, והם שווים שנים עשר מנה,  יִׁ  ּבַ

מֶֹנה ל ש ְ ֶ ין ש  וִׁ ְנּדְ ששווים  הודו ולעבודת בין הערבים לובש בגדי לבן הבאים מארץ ֵמאֹות זּוז הִׁ

ירשמונה מאות זוז שהם שמונה מנים,  י ֵמאִׁ ְבֵרי ַרּבִׁ ם יחד ו שוויכך סובר רבי מאיר, שהבגדים הי ּדִׁ

יםוַ עשרים מנה,  ים אֹוְמרִׁ ַחרוחכמים חולקים ואומרים,  ֲחָכמִׁ ַ ש ּ ר עָ  מָֹנהל ש ְ ָהָיה לֹוֵבש  ש ֶ  ּבַ ש ָ

ים ָמֶנה לש ִׁ ר ָמֶנה, ַהּכֹל ש ְ ֵנים ָעש ָ ל ש ְ ֶ ם ש  יִׁ בש בגדים ת השחר לעבודב ָמֶנה, ּוֵבין ָהַעְרּבַ

ששווים שמונה עשר מנה ובעבודת בין הערבים לבש בגדים ששוים שנים עשר מנה והכל יחד שלושים 

ּבוּ מנה, ובגדי השחר יקרים יותר תמיד משום שנאמר בהם ארבע פעמים "בד",  ל צִׁ ֶ ש ּ ווי ש רֵאּלּו מִׁ

ּלוֹ בגדים המוזכר כאן באים מכספי ציבור,  ֶ ש ּ יף מִׁ יף, מֹוסִׁ ם ָרָצה ְלהֹוסִׁ יף כהן להוסוצה הרואם  ְואִׁ

 ולקנות בגדים יקרים יכול לתת משלו ובתנאי שיתנם כתרומה לקודש.

 

 

 

 

 

 

 

 ריםמפורטים במשנה דיני קרבן כפרה ביום הכיפו הקדמה: משנה ח':

רוֹ   א לֹו ֵאֶצל ּפָ ּוָפרֹו ָהָיה עֹוֵמד קרב הכהן לפר שהביא וצריך להיות משלו כדי לכפר על ביתו,  ּבָ

חַ  ְזּבֵ ין ָהאּוָלם ְוַלּמִׁ והעמידו את הפר בצד צפון אך באופן שיהיה הכי קרוב להיכל משום חולשת  ּבֵ

רוֹ הכהן גדול שצריך להוליך את הדם לקדש הקדשים,  ֹו ַלּדָ ֲעָרברֹאש  מעמידים אותו בין  ם ּוָפָניו ַלּמַ

ְוַהּכֵֹהן דרום לצפון כדי שלא יהיה מול המזרח מפני החשש שמא יטיל גללים אך מטים פניו למערב, 

 רבי מאיר
 רבי מאיר

 חכמים חכמים
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ֲעָרב ְזָרח ּוָפָניו ַלּמַ ּמִׁ והכהן גדול עומד  עֹוֵמד ּבַ

י ָיָדיו כשפניו למערב שזהו צד ההיכל,  ּתֵ ְוסֹוֵמְך ש ְ

ה ְתַוּדֶ וסומך שתי ידיו על הפר בין קרניו  ָעָליו ּומִׁ

א וכך היה מתודה,  ְוָכְך ָהָיה אֹוֵמרומתודה,  ָאּנָ

ם ֵ י  ואומר שם המפורש ַהש ּ י ָחָטאתִׁ ְעּתִׁ ַ ש  י ּפָ יתִׁ ָעוִׁ

ר ָנא  ּפֶ ם, ּכַ ֵ א ַהש ּ י. ָאּנָ י ּוֵביתִׁ ְלָפֶניָך ֲאנִׁ

י  יתִׁ ָעוִׁ ֶ ים, ש  ים ְוַלֲחָטאִׁ עִׁ ָ ש  ָלֲעֹונֹות ְוַלּפְ

עְ  ַ ש  ּפָ ֶ י, ְוש  י ּוֵביתִׁ י ְלָפֶניָך ֲאנִׁ ָחָטאתִׁ ֶ י ְוש  ּתִׁ

י  ָך )ויקרא טז(, ּכִׁ ה ַעְבּדֶ ֶ תֹוַרת מש  תּוב ּבְ ּכָ ּכַ

ְטָהרוּ  ְפֵני ְיָי ּתִׁ ּכֹל ַחּטֹאֵתיֶכם לִׁ ר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם מִׁ וסדר הוידוי הוא ַבּיֹום ַהזֶּה ְיַכּפֵ

אתי, וחכמים סוברים שאומר חטאתי, עויתי לדעת רבי מאיר שאומרים כסדר הזה: עויתי, פשעתי וחט

ין ַאֲחָריו ופשעתי והלכה כחכמים, והכהנים והעם העומדים בעזרה ושומעים את השם  ְוֵהן עֹונִׁ

בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעדהמפורש יוצא מפי הכהן הגדול עונין אחריו:  ם ּכְ ֵ רּוְך ש    ּבָ

 ________________________________________________________________ היכן עמד הפר? ומדוע?

 ____________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ ומדוע?באיזה צד עמד הפר? 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ על מי התוודה בוידוי א'?

 ממשיכים לומר את סדר עבודתו ואגב כך מזכירים לשבח את יהושע בן גמלא הקדמה: משנה ט':

חַ  ְזּבֵ ְצפֹון ַהּמִׁ ְזַרח ָהֲעָזָרה, לִׁ א לֹו ְלמִׁ לאחר הוידוי הולך  ּבָ

ָגן הכהן גדול למזרח העזרה שהוא לצד הצפוני של המזבח,  ַהּסְ

ינֹו ְורֹ ימִׁ מֹאלוֹ מִׁ ְ ש ּ ית ָאב מִׁ הסגן שמינו תחתיו  אש  ּבֵ

כמחליף אם יארע בו פסול הולך מימינו וראש בית אב של אותו 

שבוע הולך משמאלו שהרי משמרות הכהונה מחולקים לעשרים 

י וארבע ולכל משמר יש ראש,  ים, ְוַקְלּפִׁ ירִׁ עִׁ ֵני ש ְ ם ש ְ ָ ְוש 

ֵני גֹוָרלֹות ם ּוָבּה ש ְ ָ זה }מזרח העזרה מצפון ובמקום  ָהְיָתה ש 
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ל למזבח{ היו עומדים שני השעירים ושם היה ארגז עץ שבו הגרילו איזה שעיר לה' ומשנהו לעזאזל,  ֶ ש 

רֹוַע ָהיוּ  ּכְ ן בוק,  -בתחילה היו הגורלות עשויים מעץ הנקרא אשכרוע שהוא בוס"א ֶאש ְ ָאן ּבֶ ַוֲעש ָ

ל ָזָהב ֶ ְמָלא ש  ְוָהיּו הונה גדולה עשאן מזהב לכבוד היום, וכאשר התמנה יהושע בן גמלא לכ ּגַ

ַבח ָ ין אֹותֹו ְלש  ירִׁ   ועל מעשה זה היה נזכר שמו לשבח. ַמְזּכִׁ

 

 

 

 ____________________________________________________________ ממה היו הגורלות בהתחלה?

 ___________________ מי שינה אותו? ________________________________ למה הוא שינה אותו?

 ___________________________________________________________________ והוא קיבל שכר ש

דר היום מזכירים עוד אנשים ומשפחות לשבח או לגנאי לפני שממשיכה המשנה בס הקדמה: משנה י':

 אגב כך שכבר הוזכר אחד לשבח

ם ַניִׁ ּלֹא ָהיּו לֹו ֶאּלָא ש ְ ֶ ּיֹור, ש  ד ַלּכִׁ ר ּדַ ֵנים ָעש ָ ה ש ְ ין ָעש ָ ן ָקטִׁ בכיור ממנו רחצו ידים  ּבֶ

לו בפיס שני יוכלו ורגלים היו בתחילה רק שני ברזים ובן קטין הוסיף עוד עשרה כדי שכל הכהנים שהגרי

לקדש כאחד, ולמרות שמוזכרים שם שלושה עשר כהנים שזכו בפיס הרי השוחט אינו טעון קידוש שהרי 

יָנהשחיטה כשרה בזר,  לִׁ ין ּבְ ְפָסלִׁ ְהיו ֵמיָמיו נִׁ ּלֹא יִׁ ֶ ּיֹור, ש  י ַלּכִׁ ה מּוְכנִׁ ובן  ְוַאף הּוא ָעש ָ

}שהכיור הוא כלי  ם שבכיור נפסלים בלינהקטין עשה עוד מעשה שמוזכר בו לשבח שכיוון שהיו המי

והיו צריכים כל בוקר לשפוך את המים על כן התקין גלגל  שרת וכל המתקדש בכלי שרת נפסל בלינה{

ֶלְך ָהיָ שיחבר את המים שבכיור למים שבבור ולא נפסלים בלינה,  ז ַהּמֶ ה ָכל ְידֹות ֻמְנּבַ ה עֹוש ֶ

ים לִׁ ים ש ֶ  ַהּכֵ ּפּורִׁ ל יֹום ַהּכִׁ ֶ מנבז המלך שהיה גר עשה את כל כלי יום כפור שיהיו הידות  ל ָזָהבש 

י  מזהב ומדובר על כלי שרת שאינם יכולים להיות מזהב כגון סכין ועל כן עשה ידותיהם מזהב, יְלנִׁ הִׁ

ל ֵהיָכל ֶ ְתחֹו ש  ל ָזָהב ַעל ּפִׁ ֶ ת ש  ֶ ְבֶרש  ָתה נִׁ ּמֹו ָעש ְ הילני אמו של מונבז שאף היא התגיירה  אִׁ

ברשת בפתח העזרה שכאשר עלתה החמה והיו קרניה מגיעות לנברשת היו יוצאים ניצוצות עשתה נ

ָתה ַטְבָלא מבריקים שהייתה הנברשת נוצצת וכך ידעו כולם שהגיע זמן קריאת שמע,  יא ָעש ְ ְוַאף הִׁ

ת סֹוָטה ְכתּוָבה ָעֶליהָ  ַ ָרש  ּפָ ֶ ל ָזָהב ש  ֶ בה ועוד עשתה הילני לטובה: טס של זהב עליה כתו ש 

 בשמאלמי עמד  מי עמד בימין
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ּו פרשת סוטה כדי שאם יצטרכו להעתיק פרשת סוטה לא יצטרך להביא ספר תורה,  יָקנֹור ַנֲעש  נִׁ

ים ְלַדְלתֹוָתיו ּסִׁ ניקנור עשה שתי דלתות לשערי המקדש באלכסנדריה שבמצרים והיו מברוש מצופות  נִׁ

הב למרות שאת נחושת ואירע נס בהם שנסעו בספינה וכו' וכיוון שנעשו בהם ניסים לא שינו אותם לז

ַבחשאר השערים שינו,  ָ ין אֹותֹו ְלש  ירִׁ ויש גורסים  .ואף הוא מוזכר לשבח על מעשיו ְוָהיּו ַמְזּכִׁ

 שכל אלו המוזכרים כאן לשבח הם מוזכרים. אותם

מצורף מספר תמונות שבהם מוזכר הדברים שהשתנו לטובה בזכות יהודים  –תלמיד יקר 

 צדיקים, כתוב ליד כל תמונה: 

 .שינוי שנעשהמה ה .1

 מי העושה. .2

 ולמה נעשה השינוי. .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ___________________________________ .מה השינוי שנעשה

 _____________________________________________________  

  ___________________________________________ מי העושה.

  ____________________________________ולמה נעשה השינוי.

 _____________________________________________________  

 

  ___________________________________ .מה השינוי שנעשה

 _____________________________________________________  

  ___________________________________________ מי העושה.

  ____________________________________ולמה נעשה השינוי.

 _____________________________________________________  

 

  ___________________________________ .מה השינוי שנעשה

 _____________________________________________________  

  ___________________________________________ מי העושה.

  ____________________________________השינוי. ולמה נעשה

 _____________________________________________________  
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 עתה מוזכרים אנשים לגנאי הקדמה: משנה יא':

ה ֶלֶחם הַ  ד ַעל ַמֲעש ֵ ְרמּו לֹא ָרצּו ְלַלּמֵ ית ּגַ ל ּבֵ ֶ ְגַנאי, ש  יםפָּ ְוֵאּלּו לִׁ שי בית גרמו לא אנ נִׁ

ית פרוצה בלי שישבר או יתעפש, רצו ללמד כיצד עושים את לחם הפנים בצורה כמין תיבה  ל ּבֵ ֶ ש 

טֶֹרת ה ַהּקְ ד ַעל ַמֲעש ֵ יָנס לֹא ָרצּו ְלַלּמֵ וג העשב סמד על אנשי בית אבטינס לא רצו לל ַאְבטִׁ

ֶרק עלה עשן הגורם לעשן לעלות ישר כמקל, מהנקרא  י ָהָיה יֹוֵדַע ּפֶ ן ֵלוִׁ ִׁ בַּ ֻהְגַרס ּבֶ א יר ְולֹ ש ּ

ד ה ללמד ידע להנעים בשיר או שידע להוציא קולות מיוחדים מפיו ולא רצהגרס בן לוי  ָרָצה ְלַלּמֵ

ָתב אחרים ה ַהּכְ ד ַעל ַמֲעש ֵ ן ַקְמָצר לֹא ָרָצה ְלַלּמֵ ת של אומנו בן קמצר לא רצה ללמד ּבֶ

ַעל כתיבת השם בבת אחת שהיה מניח ארבע קולמוסין בין אצבעותיו וכתב בבת אחת את שם השם, 

ים ֶנֱאמַ  ֹונִׁ אש  ְבָרָכהָהרִׁ יק לִׁ צדיק  מר זכרעל המוזכרים במשנה י' נא ר )משלי י(, ֵזֶכר ַצּדִׁ

 .לברכה שכאשר מזכירים שמם מברכים אותם, ועל האחרונים נאמר ושם רשעים ירקב

 

שמזכיר התנהגות שאינה נהותה של מצורף מספר תמונות שבהם מוזכר הדברים  –תלמיד יקר 

 , כתוב ליד כל תמונה: מספר אנשים

 האיש.מי  .1

 מה הם לא רצו ללמד. .2

 

 

 

 

 

  ______________________ספר בקצרה מה הנס אירע לדלתות

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

 

  _____________________________________________ מי האיש

  _________________________________ מה הוא לא רצה ללמד

______________________________________________________  

______________________________________________________  

 



 

 
 

  

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הקדמה: במשנה זו חוזרים לעבודת כהן  משנה א': 

 גדול וסדר הגורלות בין השעיר לה' לבין השעיר לעזאזל

י  ְלּפִׁ ּקַ מערבב את הגורלות בקלפי הכהן הגדול ָטַרף ּבַ

בחטף כדי שלא יבדוק שיעלה לו  לוחות העץומוציא את 

ֵני גֹוָרלֹות לה' בימין שזה סימן טוב מעלה  ְוֶהֱעָלה ש ְ

  _____________________________________________ מי האיש

  _________________________________ מה הוא לא רצה ללמד

______________________________________________________  

______________________________________________________  

 

  _____________________________________________ מי האיש

  _________________________________ מה הוא לא רצה ללמד

______________________________________________________  

______________________________________________________  

 

  _____________________________________________ מי האיש

  _________________________________ מה הוא לא רצה ללמד

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

 

 'דפרק 

 



 

 
 

  

30 

תּוב ָעָליו ַלֲעָזאֵזלבכל יד גורל אחד,  ם ְוֶאָחד ּכָ ֵ תּוב ָעָליו ַלש ּ על אחד מהם היה כתוב  ֶאָחד ּכָ

לשם שזה יהיה הקרבן המוקרב על המזבח ואילו על השני כתוב לעזאזל שהוא השעיר המשתלח, וכאשר 

ם ָעָלה היו עומדים  מעלה את הגורלות ֵ ל ש  ֶ ם ש  מֹאלֹו. אִׁ ְ ש ּ ית ָאב מִׁ ינֹו ְורֹאש  ּבֵ ימִׁ ָגן ּבִׁ ַהּסְ

ינוֹ  ימִׁ ישכתוב עליו לה' עלה ביד ימין  הלוחאם  בִׁ יש ִׁ ָגן אֹוֵמר לֹו, אִׁ ּהַ  ַהּסְ דֹול, ַהְגּבֵ ֹכֵהן ּגָ

יֶנךָ  ם הגורל שעלה לה',  הרי שהסגן העומד מימינו אומר לו הגבה ימינך כדי שיראו כולם שזהו ְימִׁ ְואִׁ

מֹאלוֹ  ש ְ ם ָעָלה בִׁ ֵ ל ש  ֶ ית ָאב אֹוֵמר לֹו, שכתוב עליו לה' עלה ביד שמאל,  הלוחאם  ש  רֹאש  ּבֵ

מֹאֶלךָ  ּהַ ש ְ ּבֵ דֹול, ַהּגְ י ֹכֵהן ּגָ יש ִׁ הרי שראש בית אב העומד בשמאלו אומר לו להגביה ימינו כדי  אִׁ

ים ְנָתנֹו עַ שיראו כולם היכן עלה הגורל לה'.  ירִׁ עִׁ ְ ֵני ַהש ּ ומניח הכהן הגדול את לוחות העץ על ל ש ְ

השעירים, מה שעלה ביד ימין מניח על השעיר העומד לימינו ומה שעלה בשמאל מניח על השעיר העומד 

אתלשמאלו  י מזכיר את השם המפורש ככתיבתו יו"ד ה"א וא"ו ה"א.  ְואֹוֵמר, ַלְיָי ַחּטָ ַרּבִׁ

ָמֵעאל אֹוֵמר, לֹא הָ  ש ְ אתיִׁ יְך לֹוַמר ַחּטָ א ַלְייָ  ָיה ָצרִׁ רבי ישמעאל סובר שמספיק אם   ֶאּלָ

אומר הכהן הגדול לה' ומניח על גבי השעיר את הגורל לה' וכבר לא צריך לומר חטאת כי פשיטא שהשני 

ין ַאֲחָריוהוא לחטאת. ואין הלכה כר"י.  וכל הכהנים והעם העומדים בעזרה כאשר היו  ְוֵהן עֹונִׁ

בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ת השם המפורש יוצא מפי כהן גדול היו אומרים: שומעים א ם ּכְ ֵ רּוְך ש  ּבָ

 .ָוֶעד

 ______________________________________________________________________ מה זה? –"טרף" 

 ___________________________________________________________מי אומר לו להגביה את ידיו?

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________ מה אומר הכהן גדול כשעלה בידו הגורל לה'?

 ____________________________________________________________________________________ 

ממשיכה המשנה לתאר את  הקדמה: משנה ב':

  סדר העבודה עם קרבנות הכפרה

ר לָ  ַ יר ָקש  עִׁ רֹאש  ש ָ ית ּבְ ל ְזהֹורִׁ ֶ ֹון ש  ש 

ַח  ּלֵ ּתַ ש ְ לאחר שהניח את הגורלות על ַהּמִׁ

השעירים קושר הכהן הגדול רצועת צמר בצבע 

של השעיר המשתלח  -בין קרניו -אדום על ראשו
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ּלּוחוֹ  ית ש ִׁ ידֹו ְכֶנֶגד ּבֵ חָ ומעמידו מול שער המזרח דרכו ייצא לשלחו לעזאזל,  ְוֶהֱעמִׁ ש ְ ט ְוַלּנִׁ

יָטתוֹ  חִׁ ית ש ְ ֶנֶגד ּבֵ ולשעיר שעומד להיות קרב קושר לשון של זהורית בצוארו וזה לסימן כדי שלא  ּכְ

יתבלבלו ביניהם, ודווקא לשון של זהורית הניח כדי שכאשר ימחל ה' לעוונות ישראל יתחלף ציבעו ללבן 

רֹו יהיו. ויקוים הפסוק אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו אם יאדימו כתולע כצמר  א לֹו ֵאֶצל ּפָ ּבָ

ה ּיָ נִׁ ההולך הכהן אל הפר בפעם השניה  ש ְ ְתַוּדֶ י ָיָדיו ָעָליו ּומִׁ ּתֵ שבפעם ראשונהה  ְוסֹוֵמְך ש ְ

להתוודות בשביל  תיכול כשכופר לו והוא זכאי יש לו התוודה על עוונותיו ועל עוונות אנשי ביתו ועכשיו

םְוָכְך ָהָיה אֹוֵמר, אָ כל קהל ישראל,  ֵ א ַהש ּ י ומזכיר שם המפורש כפי שנכתב,  ּנָ ְעּתִׁ ַ ש  י ּפָ יתִׁ ָעוִׁ

ר ָנא ָלֲעֹונֹות  ּפֶ ם, ּכַ ֵ א ַהש ּ יָך. ָאּנָ ֶ י ּוְבֵני ַאֲהרֹן ַעם ְקדֹוש  י ּוֵביתִׁ י ְלָפֶניָך ֲאנִׁ ָחָטאתִׁ

י ְלָפֶניָך ֲאנִׁ  ָחָטאתִׁ ֶ י ְוש  ְעּתִׁ ַ ש  ּפָ ֶ י ְוש  יתִׁ ָעוִׁ ֶ ים, ש  ים ְוַלֲחָטאִׁ עִׁ ָ ש  י ּוְבֵני ַאֲהרֹן ְוַלּפְ י ּוֵביתִׁ

ר ֲעֵליֶכם  י ַבּיֹום ַהזֶּה ְיַכּפֵ ָך )ויקרא טז(, ּכִׁ ה ַעְבּדֶ ֶ תֹוַרת מש  תּוב ּבְ ּכָ ָך, ּכַ ֶ ַעם ְקדֹוש 

ְטָהרוּ  ְפֵני ְיָי ּתִׁ ּכֹל ַחּטֹאֵתיֶכם לִׁ שאומרים וגם משנה זו היא לדעת רבי מאיר ְלַטֵהר ֶאְתֶכם מִׁ

ין ַאֲחָריוא כדעת חכמים שאומרים חטאתי, עויתי ופשעתי, עויתי פשעתי וחטאתי וההלכה  הי  ְוֵהן עֹונִׁ

ם והכהנים והעם כשהיו שומעים את השם המפורש יוצא מפי כהן גדול היו עונים אחריו:  ֵ רּוְך ש  ּבָ

בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָועֶ   ד.ּכְ

 ______________________________________________________ מה ההבדל בין ווידוי א' לוידוי זה?

 ____________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ איך הוא קושר לשעיר לה'?

 _____________________________________________________ וא קושר לשעיר המששלח?איך ה

  המשנה מלמדת את מעשה הקרבת הפר עליו התוודה הכהן הגדול : הקדמה:משנה ג'

מוֹ  ְזָרק ֶאת ּדָ ּמִׁ ל ּבַ ּבֵ ָחטֹו ְוקִׁ שכפי שלמדנו בפרקים קודמים שכל עבודת יום הכיפורים צריכה  ש ְ

הּוא ְמָמֵרס  ּבוֹ להעשות על ידי הכהן גדול בעצמו,  ֶ י ש  והיה נותן את המזרק עם דם  ּוְנָתנֹו ְלמִׁ

ֵהיָכלהפר לכהן שהיה מערבב אותו  ּבַ ֶ י ש  יעִׁ שהיה עומד על שורת האבנים הרביעית  ַעל ָהרֶֹבד ָהְרבִׁ

שמפתח ההיכל ולחוץ, שאי אפשר לפרש שורה רביעית מפתח ההיכל ולפנים שהרי נאמר וכל אדם לא 

ֵדי ש ֶ יהיה באהל מועד בבואו לכפר בקודש עד צאתו,  ְקרֹש  ּכְ ועירבב את הדם כדי שלא יקרש  ּלֹא יִׁ

ה שהרי הכהן גדול צריך לעשות אתו עוד זריקת הדם.  לוקח הכהן גדול מחתה לחתות גחלים ָנַטל ַמְחּתָ

ַח, בשביל הקטורת  ְזּבֵ ים ֵאיָלְך ְוֵאיָלךְ שנמצא בעזרה ְוָעָלה ְלרֹאש  ַהּמִׁ ה ֶגָחלִׁ ּנָ ומפנה  ּופִׁ
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לֹות ולוקח במחתה ֹוֶתה ְוחמהגחלים לצד זה ולצד זה  ן ַהְמֻעּכָ מִׁ

ּיֹות ימִׁ נִׁ מן ְוָיַרד מן הגחלים שהיו בפנים האש שהם נתאכלו היטב  ַהּפְ

ֲעָזָרההמזבח  ּבָ ֶ י ש  יעִׁ יָחּה ַעל ָהרֶֹבד ָהְרבִׁ ּנִׁ ומניח את המחתה  ְוהִׁ

 עם הגחלים ברובד הרביעי שבעזרה שם עמד הכהן שממרס בדם הפר.

ביאה את ההבדלים שהיו במחתה ובקטורת המשנה מ הקדמה: משנה ד':

  בין יום הכיפורים לשאר ימות השנה

ֶסף  ל ּכֶ ֶ ש  ָכל יֹום ָהָיה חֹוֶתה ּבְ בכל יום היה הכהן שזכה לעשות ּבְ

את מעשה הקטורת חותה במחתה 

ל העשויה מכסף  ֶ ּוְמָעֶרה ְבתֹוְך ש 

ואחר כך העבירם למחתה מזהב,  ָזָהב

ממונם  והטעם: מפני שהתורה חסה על

של ישראל ועבודת חתיית הגחלים גורמת לזהב שישרף ויכלה, על כן 

יסחותה בשל כסף,  ל ָזָהב ּוָבּה ָהָיה ַמְכנִׁ ֶ  ְוַהּיֹום חֹוֶתה ְבש 

ואילו ביום כיפור היה גם חותה בשל זהב, והטעם: כדי להקל על הכהן 

גדול שלא יצטרך להערות מכלי לכלי, שחוששים לחולשתו שהרי 

ָכל  הבדל שני:כל העבודות לבד לאחר שלא ישן ולא טעם. עושה את  ּבְ

ת  ֶ לש  ל ש ְ ֶ ין ּוְמָעֶרה ְבתֹוְך ש  ַעת ַקּבִׁ ל ַאְרּבַ ֶ יֹום חֹוֶתה ְבש 

ין כל יום היה חותה במחתת כסף של ארבע קבין והיה מערה לתוך  ַקּבִׁ

מחתה של שלושת קבין ואת הקב שנשפך היו מכבדים לאמת המים 

יס ְוַהּיֹוםשבעזרה  ין, ּוָבּה ָהָיה ַמְכנִׁ ת ַקּבִׁ ֶ לש  ל ש ְ ֶ בלי לערות למחתה אחרת וזאת  חֹוֶתה ְבש 

ל עשה גם בשביל להקל על הכהן גדול. דעה חולקת:  ֶ ָכל יֹום חֹוֶתה ְבש  י יֹוֵסי אֹוֵמר, ּבְ ַרּבִׁ

ין ת ַקּבִׁ ֶ לש  ל ש ְ ֶ פזרו שלושה וכיוון שסאה היא ששה קבין הרי שלדעתו הת ְסָאה ּוְמָעֶרה ְבתֹוְך ש 

יסקבין שפינו לאמת המים  ין, ּוָבּה ָהָיה ַמְכנִׁ ת ַקּבִׁ ֶ לש  ל ש ְ ֶ ואין הלכה כרבי  ְוַהּיֹום חֹוֶתה ְבש 

ָכל יֹום ָהְיָתה ְכֵבָדה, ְוַהּיֹום ַקּלָההבדל שלישי: יוסי.  בכל יום היה דופן המתחה עבה והיום  ּבְ

ָכל יֹום ָהְיָתה ָיָדהּ דופנה דק. הבדל רביעי:  בכל יום הייתה הידית של המחתה קצרה  ְקָצָרה ּבְ

ה ָכל יֹום ָהָיה ְזָהָבּה כדי להקל עליו שיוכל להניחה תחת לזרועו. הבדל חמישי:  ְוַהּיֹום ֲאֻרּכָ ּבְ

צבע הזהב של המחתה בכל יום היה ירוק והיום היה הזהב אדום שהוא משובח יותר  ָירֹוק, ְוַהּיֹום ָאדֹם
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י ְמַנֵחםכלומר שאדום כדם פרים וזה נעשה בשביל כבוד היום,  והוא נקרא זהב פרוויים ְבֵרי ַרּבִׁ  ּדִׁ

יף ְמלֹא הבדל שישי:  ם, ְוַהּיֹום מֹוסִׁ יִׁ ין ָהַעְרּבַ ית ּוְפָרס ּבֵ ֲחרִׁ ַ ש  ָרס ּבְ יב ּפְ ָכל יֹום ַמְקרִׁ ּבְ

שלוש פעמים  כל יום היה מקריב חצי פרס שהוא חצי מנה בבוקר וחצי בין הערבים והיום מקטיר וָחְפָני

ועל כן לבד מפרס לבוקר ופרס לבין הערבים מוסיף עוד מלוא חפניו בשביל להכניסו לקדש קדשים. הבדל 

השביעי:  ּקָ ן ַהּדַ ה מִׁ ּקָ ה, ְוַהּיֹום ּדַ ָכל יֹום ָהְיָתה ַדּקָ בכל יום הייתה הקטורת דקה שהוא שוחק  ּבְ

ושוחקם ם כיפור שוחק שוב לאחר שחיקה היטב את הסממנים כמו שכתוב ושחקת ממנה הדק, ואילו ביו

 יפה יפה כדי שתהא דקה מן הדקה.

 השינוים שבין כל השנה ליום הכיפורים

 שינוי א'

 __________________________ כל יום חותה בשל ___________ ומערה בשל ___________ והטעם:

 ____________________________________________________________________________________ 

 _________________ אבל היום חותה בשל______________ ו__________________________ והטעם:

 ____________________________________________________________________________________ 

 'בשינוי 

 _________________________________ ____________ ומערה בשלותה בשל ___________כל יום ח

 _________________________________ אבל היום חותה בשל ____________________ ומערה בשל

 לדעת רבי יוסי:

 _________________________________ כל יום חותה בשל _______________________ ומערה בשל

 _________________________________ אבל היום חותה בשל ____________________ ומערה בשל

 'גשינוי 

 _____________________________________________ יוםכל יום ידה _______________________ וה
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מפני שפירטו במשנה קודמת על שינויים שנעשו ביום כיפור אומרת המשנה עוד  הקדמה: ':המשנה 

  שינויים שנעשו ביום זה.

ֶבש   ל ּכֶ ֶ ְזָרחֹו ש  מִׁ ים ּבְ ים עֹולִׁ ָכל יֹום ּכֲֹהנִׁ חכמים ּבְ

אמרו: כל פינות שאתה פונה לא יהו אלא דרך ימין וכיוון 

והעולה בו ימינו לצד מזרח על  שהכבש היה בדרומו של מזבח

כן הכהן המעלה את האברים למזבח עולה ממזרחו של כבש 

ַמֲעָרבוֹ  ין ּבְ ולאחר שהלך את כל צד מזרח ואת כל  ְויֹוְרדִׁ

צד צפון של מזבח כשהגיע לצד מערה הייתה ימינו למערב על 

כן יורד מצד מערב, ולא הולכים באמצע שאין כהנים רשאים 

דֹול עֹוֶלה כבוד שמים. ללכת באמצע משום  ְוַהּיֹום ּכֵֹהן ּגָ

ֶאְמַצע ביום כיפור כהן גדול עולה ויורד באמצע הכבש כדי להראות את חשיבותו  ָבֶאְמַצע ְויֹוֵרד ּבָ

דֹול עֹוֶלה . שהוא כבן בית ההולך במקום שהוא חפץ י ְיהּוָדה אֹוֵמר, ְלעֹוָלם ּכֵֹהן ּגָ ַרּבִׁ

ֶאְמַצע אין כל שינוי בין יום כיפור לשאר ימות השנה בדבר זה מפני שתמיד כהן  ָבֶאְמַצע ְויֹוֵרד ּבָ

לכה כר"י. הבדל ל עולה ויורד באמצע הכבש. ואין הגדו

ש  ָיָדיו ְוַרְגָליו נוסף:  דֹול ְמַקּדֵ ָכל יֹום ּכֵֹהן ּגָ ּבְ

ּיֹור ן ַהּכִׁ כל יום נעשה קידוש ידים ורגלים מהכיור  מִׁ

יתשבעזרה  ן ַהּקִׁ ל ָזָהב  ְוַהּיֹום מִׁ ֶ ביום ֹון ש 

כיפור מקדש את כל עשרת הקידושים של ידיו ורגליו 

י ְיהּוָדה אֹוֵמר, מכד של זהב שזה דרך כבוד.  ַרּבִׁ

ל ָזָהב ֶ יתֹון ש  ן ַהּקִׁ ש  ָיָדיו ְוַרְגָליו מִׁ דֹול ְמַקּדֵ אין הבדל בדבר זב בין יום כיפור  ְלעֹוָלם ּכֵֹהן ּגָ

 ידיו ורגליו מקיתון של זהב, ואין הלכה כר"י.לשאר ימות השנה מפני שתמיד מקדש 

 ________________ כל יום הכהנים עולים בצד ____________ ויורדים בצד _____________ והטעם:

 ____________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ כהן גדול ביום הכיפורים

 _____________________________________________________________________ כהן גדול בכל יום

 __________________________________________________________ מהיכן מקדשים ידים ורגלים?

 ____________________________________________________________________________________ 
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במשנה מובאים כל השיטות כמה מערכות  הקדמה: ו': משנה

ח ולפי כולם היה ביום כיפור מערכה אש היו על גבי המזב

מיוחדת לצורך הגחלים לקטורת שמכניס הכהן גדול לפני 

  ולפנים.

ם ַאְרבַּ  ָ ָכל יֹום ָהיּו ש  בכל יום היו על  ע ַמֲעָרכֹותּבְ

המזבח שבעזרה ארבע מערכות של עצים בוערים ואלו הם: 

 מערכה שניהשעליה מקריבים את התמיד,  מערכה גדולה

לקיום  מערכה שלישיתם אש למזבח הקטורת, שממנה נוטלי

האש שהרי נאמר "אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה" 

לאברי תמיד של בין הערביים שלא נתעכלו בערב ולא נשרפו כל הלילה, שורפים אותם  ומערכה רביעית

שמכניס וביום כיפור מוסיפים מערכה חמישית ליטול ממנה גחלים לקטורת  ְוַהּיֹום ָחֵמש  במערכה זו 

ירהכהן גדול לפני ולפנים  י ֵמאִׁ ְבֵרי ַרּבִׁ ָכל יֹום    כך סובר רבי מאיר. ּדִׁ י יֹוֵסי אֹוֵמר ּבְ ַרּבִׁ

לש   ָ בכל יום היו ארבע מערכות אש מפני שלא הייתה מערכה מיוחדת לאברי תמיד של בין הערביים  ש 

ע שהיו שורפים אותם בצידי מערכה גדולה ור היו ארבע מערכות שהרביעית וביום כיפ ְוַהּיֹום ַאְרּבַ

ם   לגחלים לקטורת שמכניס הכהן גדול לפני ולפנים.  יִׁ ּתַ ָכל יֹום ש ְ י ְיהּוָדה אֹוֵמר, ּבְ בכל יום  ַרּבִׁ

לש   היו רק שתי מערכות מפני שלשיטתו לא הייתה מערכה מיוחדת לקיום האש ָ וביום כיפור  ְוַהּיֹום ש 

 :הוסיפו מערכה נוספת לקטורת

 :רבי מאירלפי דעת 

 ______________________________________________________________________ מערכה ראשונה

 ________________________________________________________________________ מערכה שניה

 ______________________________________________________________________מערכה שלישית

 _______________________________________________________________________ מערכה רביעית

 __________________________________________________________ וביום כיפור מוסיפים חמישית

 ___________________________________________________________ רבי יוסי מוריד את המערכה

 __________________________________________________ ורבי יהודה מוריד גם את המערכה של
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 ב -סיכום פרקים א 
 מי אמר את הדין? (א

 ילדי חביבי, לפניך דינים, ושמות אנשים, סמן מי שייך למי!
 

 ברקאי הממונה
 צאו וראו אם הגיע זמן השחיטה הרואה
 פשט קידש ידיו ורגליו מתתיא

 עד שבחברון רבי מאיר
 מנה 12 …בשחר לובש חכמים

 מנה 12 …בין הערביים רבי ישמעאל
 לא היה צריך לומר חטאת רבי יוסי

 בכל יום חותה בשל סאה רבי מנחם
 בכל יום זהבה ירוק והיום אדום רבי יהודה

 גדול עולה באמצעלעולם כהן  
  

 דינים וטעמיהם! (ב

 ילדי חביבי, סמן את הטעם המתאים לדינו
 זכר סמן בעטטעם שלא מו )טעם המוזכר במשנה סמן בעיפרון 
 אדום(!

 
 להזכיר זכות אבות  עד שבחברון

דימו שהאיר מזרח ושחטו התמיד   קשר לשון של זהורית
 והוציאוהו לשריפה

בירור זמן עלות השחר ע"י 
 הרוא

 שישים ליבו אולי נטמא 

כל המטיל מים טעון קידוש 
 ידים ורגלים

 נלמד מפסוקים 

אין אדם נכנס לעזרה עד 
 שיטבול

 נלמד מקל וחומר 

קדושין  10 -טבילות ו 5
 לכהן גדול ביוהכ"פ

 משום נצוצות הנתזים על רגליו 

טבילה ראשונה של כהן גדול 
 בחול

 משום צניעות 
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שאין קבלת הדם כשירה אלא בכהן   ו לעםפרסו סדין של בוץ בינ
 גדול

הקטרת קטורת חשובה יותר מסילוק   קרצו
 מחתה

בגדי לבן של שחר יקרים 
 משל בין הערביים

 יבא טהור ויכפר על טהורים 

מתוודה קודם על עצמו 
 אח"כ על אחיו

 שלא יפסלו מימיו בלינה 

 שלא ילמדו גויים לעשות כן לע"ז  עשה מוכני לכיור
רצו ללמד מעשה  לא

 הקטורת
 שלא יתחלפו השעירים 

 שלא יקרוש ויפסל  נתנו לממרס
 משום כבוד כהן גדול  …עונין אחריו ברוך שם

 כי שם ה' אקרא הבו גודל לה'  כהן גדול עולה באמצע

ילדי חביבי, משום חולשת כהן גדול, ישנם שינויים  (ג

 בעבודת הקטורת ביום כיפור, ַצֵיין מה הם!

 

 ביום הכיפורים כל השנה ההפעול 
   מספר הכלים וסוגם  (1

כמות הגחלים וגודל   (2
 המחתה

  

   משקל המחתה  (3

   אורך המחתה  (4

   צבע הזהב )רבי מנחם(  (5

   כמות הקטורת  (6

   עובי הקטורת  (7

   מקום ההקטרה  (8

   מי מקטיר  (9

מהיכן לוקחים את   (10
 הגחלים

  

   מהיכן עולה הכהן   (11

מהיכן מקדש ידיו   (12
 גליוור
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ִרים ַלִדיִנים! (ד ַ ר ִמְספ  ֵ  ַחב 

 

 5 פלוסין של
 10 קידושים
 מנה 12 טבילות

 מנה 18 דד לכיור
 מנה 8 הינדוין של

 מנה 30 בשחר לובש של
 12 בין הערביים של

 2 גורלות
 קבין 3 והיום חותה בשל

 4 מערכות 
 מנה 12 סך הכל מחיר בגדי הפשתן

  
 קומות ָבַעָזָרה, מה ֲעשו  שם?ילדי מחמדי, לפניך מ (ה

 

 

 על בית הפרווה___________________________________  .1
 על שער המים___________________________________  .2
 בין האולם למזבח___________________________________  .3
 מזרח העזרה וצפון המזבח________________________________  .4
 ________________________________בית שילוחו___  .5
 פתחו של היכל___________________________________  .6
 רובד רביעי שבהיכל___________________________________  .7
 רובד רביעי שבעזרה___________________________________  .8
 מזרחו של כבׁש___________________________________  .9

 בׁש___________________________________מערבו של כ  .10
 אמצעו של כבׁש___________________________________  .11

ילדי מחמדי, ישנם מקומות שלשון המשנה הוא לאו  (ו

 .דווקא, או שיש שינוי להלכה

 
 ציין את השינויים או כתוב אם הלשון לאו דווקא.
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 -אנא השם   .1

 -עד חברון   .2

 -לעבודה   .3

 -היין   .4

 -וויתי פשעתי חטאתי ע  .5

 -רובד רביעי שבהיכל   .6

 -בין דם לאיברים   .7

 -שחטו   .8

  

 

 

 

 

 במשנה מובא סדר הליכת הכהן גדול לקודש הקדשים וסדר מעשה הקטורת: הקדמה: משנה א'

  ההכנה לכניסה לקודש הקדשים

ה  ְחּתָ ף ְוֶאת ַהּמַ יאּו לֹו ֶאת ַהּכַ הוציאו הֹוצִׁ

ריקה מלשכת הכלים ואת הב לכהן גדול את הכף של זה

המחתה המלאה קטורת דקה מן הדקה הוציאו מלשכת 

והכהן הגדול חפן ְוָחַפן ְמלֹא ָחְפָניו בית אבטינס, 

ףמתוך המחתה מלא חפניו קטורת   ְוָנַתן ְלתֹוְך ַהּכַ

י ואת הקטורת הזו שם בתוך הכף של זהב,  דֹול ְלפִׁ ַהּגָ

י ָקְטנוֹ  ָטן ְלפִׁ היה שיעור מידה לא  ָגְדלֹו, ְוַהּקָ

קבועה של קטורת שצריך לחפון אלא לפי חופניו של 

ָתהּ הכהן גדול.  ּדָ  לא פחות ולא יותר. –ומדת מלא חפניו היא מדתה  ְוָכְך ָהְיָתה מִׁ

 הפרוכת בין ההיכל לקודש הקדשים

 'הפרק 
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ה  ְחּתָ ָנַטל ֶאת ַהּמַ

ף  ינֹו ְוֶאת ַהּכַ ימִׁ ּבִׁ

מֹאלוֹ  ש ְ נטל את המחתה  ּבִׁ

בעזרה ביד מרובד רביעי ש

ימינו ואת הכף בשמאלו, 

למרות שבכף יש את ו

הקטורת שהיא חשובה 

שהיא  בימינו וראוי שייקחה

, מכל מקום היד החשובה

 יקחה בימינו.יכיוון שהמחתה חמה וכבדה יותר מכף הקטורת, על כן הקלו על הכהן הגדול ש

 הכניסה לקודש הקדשים ומעשה ההקטרה

ֵהיָכל, עַ  ְך ּבַ ין ַהּקֶֹדש  ּוֵבין ָהָיה ְמַהּלֵ ילֹות ּבֵ ְבּדִׁ רֹכֹות ַהּמַ י ַהּפָ ּתֵ יַע ְלֵבין ש ְ ּגִׁ ּמַ ֶ ד ש 

ה ים, ּוֵביֵניֶהן ַאּמָ ָדש ִׁ בבית ראשון היה כותל בעובי אמה בין ההיכל לקודש קדשים והוא  ֹקֶדש  ַהּקָ

כיוון שהיה  נקרא אמה טרקסין. בבית שני שהיה מאוד גבוה לא יכלו לעשות כותל ועל כן עשו פרוכת,

ספק האם קדושתה 

של האמה הזו כהיכל 

או כקודש קדשים, 

עשו שתי פרוכות 

והכהן הולך דרכם 

י לקודש הקדשים.  ַרּבִׁ

יֹוֵסי אֹוֵמר, לֹא 

ם ֶאּלָא  ָ ָהְיָתה ש 

ָפרֶֹכת ַאַחת 

ְלָבד ֱאַמר )תה שם רק פרוכת אחת, והוכחה יש לו מהכתוב: ירבי יוסי חולק וסובר שהי ּבִׁ ּנֶ ֶ שמות ש 

ים. כו ָדש ִׁ ין ַהּקֶֹדש  ּוֵבין קֶֹדש  ַהּקָ רֶֹכת ָלֶכם ּבֵ יָלה ַהּפָ ְבּדִׁ ומשמע מלשון הכתוב שרק (, ְוהִׁ

פרוכת אחת יש, ולשיטתו ידעו חכמים בתקופת הבית האם האמה הזו קדושתה כהיכל או כקודש הקדשים. 

  זה נאמר רק במשכן(. פסוק )וחכמים השיבו לו שלשון

יצֹוָנה הָ  רֹום ַהחִׁ ן ַהּדָ הפרוכת החיצונה שמצד ההיכל היה ראשה כפולה לצד חוץ ְיָתה ְפרּוָפה מִׁ

פֹוןונאחזת בקרס של זהב כדי שישאר בצד דרום אפשרות כניסה,  ן ַהּצָ ית מִׁ ימִׁ נִׁ ימית ופרוכת פנ ְוַהּפְ
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יֵניֶהןפרופה בצד צפון.  ְך ּבֵ יַע עַ הכהן הגדול נכנס בצד דרום והולך בין הפרוכות  ְמַהּלֵ ּגִׁ ּמַ ֶ ד ש 

פֹון יַע ַלּצָ ּגִׁ פֹון. הִׁ רֹוםכאשר מגיע לצד הפרוץ בצפון  ַלּצָ ָניו ַלּדָ נכנס לקודש הקדשים  הֹוֵפְך ּפָ

יַע ָלָארֹוןכשפניו לצד דרום  הּוא ַמּגִׁ ֶ רֶֹכת ַעד ש  ם ַהּפָ מֹאלֹו עִׁ ש ְ ְך לִׁ הולך כשצד שמאלו  ְמַהּלֵ

יַע ָלָארֹון. נֹוֵתן ֶאת קום הארון בבית שני. לצד הפרוכת ומגיע עד לארון בבית ראשון או למ ּגִׁ הִׁ

ים ּדִׁ ֵני ַהּבַ ין ש ְ ה ּבֵ ְחּתָ כשהגיע למקום שהיה שם הארון נותן את המחתה במקום שהיה צריך  ַהּמַ

ים, להיות שם שני הבדים )כאילו היו שם הבדים ונותנה ביניהם(.  י ֶגָחלִׁ ּבֵ טֶֹרת ַעל ּגַ ָצַבר ֶאת ַהּקְ

ְתַמּלֵא כָ  ן ְונִׁ ָ ּלֹו ָעש  ת ּכֻ יִׁ אוחז הכהן הגדול את ידית הכף בראשי אצבעותיו של שתי ידיו ל ַהּבַ

ומושכה בזהירות עד שראש הכף מגיע לזרועו )או שאוחז ראש הכף בשיניו( וחלל הכף כנגד כפות ידיו 

גבי ומטה את הכף על צידה כלפי כפות ידיו ומערה את הקטורת לתוך חופניו ואת אותו חופן צובר מעל 

יפול מן יהגחלים שבמחתה וממתין עד שיתמלא הבית עשן, וזו מהעבודות הקשות שבמקדש שאסור ש

קים שאמרו שצריך יו חסר. )ועל זה נלחמו חכמים בצדופנוהקטורת אפילו כמשהוא כדי שלא יהא מלא ח

יָסתוֹ כנס לקודש קדשים כשכבר מעלה עשן(, ילה נִׁ ית ּכְ צא מקודש יו ָיָצא ּוָבא לֹו ְבֶדֶרְך ּבֵ

ל הקדשים בדרך כניסתו אך לא מסב פניו אחורנית אלא יוצא כשפניו לארון ביראת כבוד  ּלֵ ְתּפַ ּומִׁ

יצֹון ת ַהחִׁ יִׁ ּבַ ה ְקָצָרה ּבַ ּלָ פִׁ ומתפלל תפילה קצרה בהיכל וכך היה אומר: יהי רצון מלפניך ה'  ּתְ

ה ולא יהיו עמך ישראל אלוקי שאם שנה זו שחונה שתהא גשומה ולא יעדי עבד שולטן מדבית יהוד

ְולֹא ָהָיה צריכים פרנסה זה מזה ולא מעם אחר ולא תכנס לפניך תפילת עוברי דרכים )בנוגע לגשמים( 

ָרֵאל:  ש ְ ית ֶאת יִׁ ּלֹא ְלַהְבעִׁ ֶ תֹו, ש  ּלָ ְתפִׁ יְך ּבִׁ ולא האריך בתפילה שלא יאמרו מת הוא ַמֲארִׁ

 מת שם. –שאינו הגון תה קבלה בידם שהכהן ששינה במעשה הקטורת או כהן ישהי

 ____________________________ באיזה יד הוא החזיק את הכף ובאיזה יד הוא החזיק את המחתה

 ____________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ מדוע?

 ____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________ כמה פרוכת היו בין ההיכל לקודש הקדשים לדעת ת"ק? ומדוע?

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 _________________________ כמה פרוכת היו בין ההיכל לקודש הקדשים לדעת רבי יוסי? ומדוע?

 ____________________________________________________________________________________ 
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 _______________________________________ תאר בקצרה את מסלול ההליכה לקודש הקדשים?

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ ן הוא היה מתפלל?היכ

 __________________________________________________________ כמה זמן היה התפילה? ומדוע?

 ____________________________________________________________________________________ 

 מה היה בתוך קודש הקדשים?הקדמה:  :משנה ב'

ל ָהָארֹון ּטַ ּנִׁ ֶ ש ּ בבית שני לא היה את ארון ברית ה' מפני שניטל  מִׁ

ֶאֶבן ָהְיָתה  שנגנז על ידי יאשיהו המלך –בזמן חורבן בית ראשון 

ים ֹונִׁ אש  ים רִׁ יאִׁ ימֹות ְנבִׁ ם מִׁ ָ ש הקדשים הייתה אבן עוד בקד ש 

ְקֵראתמימות שמואל ודוד  ה ָהְיָתה נִׁ ּיָ תִׁ והיא נקראה אבן  ּוש ְ

השתיה על שם שממנה הושתת העולם שבה יסד הקב"ה את עולמו. 

עֹות לש  ֶאְצּבָ ָ ן ָהָאֶרץ ש  בֹוָהה מִׁ אבן שתיה זו היתה בגובה של  ּגְ

  דול את המחתה ומקטיר קטורת.ועליה הניח כהן ג ְוָעֶליָה ָהָיה נֹוֵתןשלוש אצבעות 

 ______________________________________ היכן הוא הניח את המחתה בבית ראשון? בבית שני?

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

   כאן כתוב סדר ההזאות של דם הפר בקודש הקדשיםהקדמה:  :משנה ג'
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ָהָיה ְמָמֵרס ּבוֹ  ֶ י ש  ּמִׁ ם מִׁ לאחר הקטרת הקטורת יצא הכהן הגדול ונטל את מזרק הדם  ָנַטל ֶאת ַהּדָ

עי שבהיכל מהכהן שעמד ברובד רבי

ושבוחש ומערבב כל הזמן את הדם 

קֹום שלא יקרש,  ְכַנס ַלּמָ נִׁ

קֹום  ּמָ ְכַנס, ְוָעַמד ּבַ ּנִׁ ֶ ש 

ָעַמד ֶ ונכנס לקודש הקודשים  ש 

ועומד במקום שעמד בהקטרה דהיינו 

ּנּו בין הבדים  ּמֶ זָּה מִׁ ומזה מן ְוהִׁ

ַחת ְלַמְעָלה אַ הדם באצבעו 

ה ַבע ְלַמּטָ ֶ הזאה אחת למעלה  ְוש 

ְולֹא ָהָיה ושבע הזאות למטה 

ן ְלַהזֹּות לֹא ְלַמְעָלה  ּוֵ ְתּכַ מִׁ

יף א ְכַמְצלִׁ ה, ֶאּלָ  ְולֹא ְלַמּטָ

ולא שמזה על הכפורת למעלה או 

למטה אלא מצליף את הדם באצבעו וכל הדם נופל על הארץ כשם שעושה המצליף שמלקה תחילה בין 

וכך  ְוָכְך ָהָיה מֹוֶנהעל הארץ בשורה זו תחת זו. הכתפיים ויורד למטה כך שמונה טיפות דם אלו יפלו 

ומונה  ַאַחת ְוַאַחתהזאה ראשונה שמזה למעלה שהיא מצווה נפרדת,  ַאַחתהיה מונה בעת ההזאות: 

םאחת להזאה ראשונה של מעלה ואחת להזאה ראשונה של מטה,  יִׁ ּתַ אחת להזאה ראשונה של  ַאַחת ּוש ְ

, ַאחַ מעלה ושתים להזאות של מטה,  ש  ֵ , ַאַחת ָוש  ע, ַאַחת ְוָחֵמש  , ַאַחת ְוַאְרּבַ לש  ָ ת ְוש 

ַבע ֶ וכך היה מונה הכל, שאם ימנה עם הראשונה עלול לספור עד שבע ולהפסיק והרי צריך  ַאַחת ָוש 

ה מצוותה יאחת והשניהזאה עד שמונה שהרי הראשונה מצוותה  את כולם יחד שמונה ואי אפשר שיספור

ֵהיָכלות שבע הזאות.לאחר ההזא ּבַ ֶ ן ַהזָָּהב ש  יחֹו ַעל ּכַ ּנִׁ מניח את המזרק עם דם הפר על  ָיָצא ְוהִׁ

 כן זהב המוכן לכך בהיכל.

 _____________________________________________ כמה הזהות הזה מדם הפר בקודש הקדשים?

 __________________________________________________ באיזה צורה היזה את ההזהות למעלה?

 ____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________ באיזה צורה הוא היה מונה? ומדוע?
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 ____________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________ לאחר שגמר היכן הניח את הדם?

 המשנה ממשיכה בסדר ההזאות של השעיר וההזאות מדם הפר ודם השעיר יחדהקדמה:  :משנה ד'

יר עִׁ ָ יאּו לֹו ֶאת ַהש ּ לאחר  ֵהבִׁ

שמניח את דם הפר על כן הזהב, יצא 

לעזרה והביאו לו את השעיר שעלה עליו 

ְזָרק הגורל לה'  ּמִׁ ל ּבַ ּבֵ ָחטֹו ְוקִׁ ש ְ

ְכַנס,  ּנִׁ ֶ ְמקֹום ש  ְכַנס לִׁ מֹו. נִׁ ֶאת ּדָ

ָעַמדְוָעַמד ּבִׁ  ֶ נכנס לקודש  ְמקֹום ש 

ּנּו הקדשים ועמד בין הבדים  ּמֶ זָּה מִׁ ְוהִׁ

ַאַחת ְלַמְעָלה והזה מדם השעיר 

ן  ּוֵ ְתּכַ ה, ְולֹא ָהָיה מִׁ ַבע ְלַמּטָ ֶ ְוש 

ה,  ְלַהזֹּות לֹא ְלַמְעָלה ְולֹא ְלַמּטָ

יף א ְכַמְצלִׁ ולא מזה על הפרוכת  ֶאּלָ

אלא כמצליף שיפלו טיפות הדם על 

ָכְך ָהָיה מֹוֶנה, ַאַחת, וְ הארץ, 

ם,  יִׁ ּתַ ַאַחת ְוַאַחת, ַאַחת ּוש ְ

ע,  , ַאַחת ְוַאְרּבַ לש  ָ ַאַחת ְוש 

, ַאַחת  ש  ֵ , ַאַחת ָוש  ַאַחת ְוָחֵמש 

ַבע ֶ  כפי שהסברנו במשנה קודמת. ָוש 

ָהָיה ַבֵהיָכל ֶ י ש  נִׁ ֵ ן ַהש ּ יחֹו ַעל ּכַ ּנִׁ דם  כשיצא מקודש הקדשים מניח את המזרק של ָיָצא ְוהִׁ

י ְיהּוָדה אֹוֵמר, לֹ ראשון היה מזרק עם דם הפר. כן שב –השעיר על כן שני שהיה בהיכל  א ָהָיה ַרּבִׁ

ן ֶאָחד א ּכַ ם ֶאּלָ ָ ְלָבד ש  היה רק כן אחד מפני שכאשר הניח דם שעיר ולא היה זמן ש סובר ר"י ּבִׁ

-ודם את דם הפר ואחרשעמדו שם שניהם שתמיד כשהניח אחד נטל את השני, וכמובן שלשיטתו נוטל ק

כך נוטל את דם הפר, ואין הלכה -כך מניח את דם השעיר, ולפי ת"ק קודם מניח את דם השעיר ואחר

ר  כר"י. ם ַהּפָ ירמכן הזהב ָנַטל ּדַ עִׁ ָ ם ַהש ּ יַח ּדַ ּנִׁ  לשיטתו ומניח דם שעיר על כן שני )ור"י יסביר ְוהִׁ

נּ שהכוונה שיניח היכן שעמד דם הפר(  ּמֶ ה מִׁ זָּ חּוץְוהִׁ ּבַ ֶנֶגד ָהָארֹון מִׁ ּכְ ֶ רֶֹכת ש  ומזה  ּו ַעל ַהּפָ
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ַבע מדם הפר כנגד הפרכת שבהיכל מול המקום שנמצא הארון בקודש קדשים,  ֶ ַאַחת ְלַמְעָלה ְוש 

יף. ְוָכְך ָהָיה  א ְכַמְצלִׁ ה, ֶאּלָ ן ְלַהזֹּות לֹא ְלַמְעָלה ְולֹא ְלַמּטָ ּוֵ ְתּכַ ה, ְולֹא ָהָיה מִׁ ְלַמּטָ

, מֹוֶנה, אַ  ע, ַאַחת ְוָחֵמש  , ַאַחת ְוַאְרּבַ לש  ָ ם, ַאַחת ְוש  יִׁ ּתַ ַחת, ַאַחת ְוַאַחת, ַאַחת ּוש ְ

רֶֹכת  ּנּו ַעל ַהּפָ ּמֶ ה מִׁ זָּ ר, ְוהִׁ ם ַהּפָ יַח ּדַ ּנִׁ יר ְוהִׁ עִׁ ָ ם ַהש ּ ַבע. ָנַטל ּדַ ֶ , ַאַחת ָוש  ש  ֵ ַאַחת ָוש 

בַ  ֶ חּוץ, ַאַחת ְלַמְעָלה ְוש  ּבַ ֶנֶגד ָהָארֹון מִׁ ּכְ ֶ ן ְלַהזֹּות לֹא ש  ּוֵ ְתּכַ ה, ְולֹא ָהָיה מִׁ ע ְלַמּטָ

יף. ְוָכְך ָהָיה מֹוֶנה, ַאַחת, ַאַחת ְוַאַחת, ַאַחת  א ְכַמְצלִׁ ה, ֶאּלָ ְלַמְעָלה ְולֹא ְלַמּטָ

ַבע ֶ , ַאַחת ָוש  ש  ֵ , ַאַחת ָוש  ע, ַאַחת ְוָחֵמש  , ַאַחת ְוַאְרּבַ לש  ָ ם, ַאַחת ְוש  יִׁ ּתַ הכל כפי ּוש ְ

קודמת. נטל דם השעיר מכן הזהב שבהיכל והניח דם הפר על כן שני והזה ממנו על  שהוסבר במשנה

ֵעָרה  הפרכת שכנגד הארון מבחוץ אחת למעלה ושבע למטה וכו' יוצא שתי הזאות בפנים ושתיים בחוץ.

יר עִׁ ָ ם ַהש ּ ר ְלתֹוְך ּדַ ן ְוָנתַ שופך את דם הפר לתוך המזרק של דם השעיר שיתערבבו הדמים  ַדם ַהּפָ

ֵלא ָבֵריָקן ושופך הכל בחזרה לתוך המזרק של דם הפר כדי שיתערבו הדמים יפה. ועושה זאת  ֶאת ַהּמָ

  משמע שעל המזבח נותן משניהם יחד. ולקח מדם הפר ומדם השעירמפני שנאמר 

 ________________________________________________ כמה דם הזה מהשעיר בקודש הקדשים?

 _________________________________________________________________ כמה כנים היו בהיכל?

 _________________________________________________ לאחר מכן היכן הזה מדם הפר והשעיר?

 ____________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ מר מה עשה עם הדמים?כשג

 

הקדמה:  :שנה ה'מ

במשנה מובאים השיטות 

בסדר ההזאות על מזבח 

הזהב שבהיכל, מהיכן 

 מתחיל וכיצד מזה



 

 
 

  

46 

ְזבַּ  ְפֵני ְיָי, ֶזה מִׁ ר לִׁ ֶ ַח ֲאש  ְזּבֵ ָהבְוָיָצא ֶאל ַהּמִׁ בתורה כתוב "ויצא אל המזבח אשר לפני  ח ַהזָּ

 –חיצון, אלא הכוונה אל מזבח הזהב, שהוא ג"כ לפני ה' ה'", ומסבירה המשנה שאין הכוונה למזבח ה

א קודש הקדשים, ומה שכתוב "ויצא" הוא משום שהוא יוצא מקודש הקדשים יל ְמַחּטֵ ְתחִׁ  ְויֹוֵרד הִׁ

התנא הזה של המשנה סבר שהכהן הולך ברגליו לכל קרן וקרן וכל מתנה הייתה בקרן שלפניו ועל כן כתב 

למטה שאם יתן מלמטה למעלה היה מחטא }מטהר{ ויורד מלמעלה 

יל .הדם נוזל על זרועו ומלכלך את בגדיו מאיזה  ֵמֵהיָכן הּוא ַמְתחִׁ

ְזָרחִׁ  קרן מתחיל לתת את הדם? ֶרן מִׁ ּקֶ יתמִׁ ית ית ְצפֹונִׁ , ְצפֹונִׁ

ית ְזָרחִׁ ית מִׁ רֹומִׁ ית, ּדְ רֹומִׁ ית ּדְ ית, ַמֲעָרבִׁ המשנה היא  ַמֲעָרבִׁ

יוצא מצד צפון וכשופרופה כרבי יוסי שרק פרוכת אחת הייתה שם 

מערבית אך כיוון שצריך לצאת לגמרי  הכהן פוגע תחילה בקרן צפונית

קרן  יצא אל המזבח על כן ממשיך ללכת עדמן המזבח משום שנאמר ו

מזרחית צפונית ומשם מזה והולך לצד ימין לצפונית מערבית, מערבית 

חַ  .דרומית ודרומית מזרחית יל ּבַ הּוא ַמְתחִׁ ֶ את ַעל ְמקֹום ש  ּטָ

י ימִׁ נִׁ ַח ַהּפְ ְזּבֵ ם ָהָיה גֹוֵמר ַעל מִׁ ָ ש ּ יצֹון, מִׁ ַח ַהחִׁ ְזּבֵ ויוצא שמסיים את ההזאות במזבח הפנימי  מִׁ

בקרן דרומית מזרחית וזה המקום שם היה מתחיל להזות במזבח החיצון ששם מתחיל בקרן דרומית 

ְמקֹומֹו  כך שיטת ת"ק. -מזרחית יֶעֶזר אֹוֵמר, ּבִׁ י ֱאלִׁ אַרּבִׁ רבי אליעזר חולק  ָהָיה עֹוֵמד ּוְמַחּטֵ

וסובר שלא היה הולך ברגליו מקרן לקרן במזבח אלא עומד במקומו ושולח ידו ומזה על כל קרן כסדרו 

ן שהרי היה המזבח אמה על אמה ויכול להגיע לכל מקום. ּלָ ה ְלַמְעָלה ְוַעל ּכֻ ַמּטָ ּלְ ועל  ָהָיה נֹוֵתן מִׁ

ָהְיָתה  הדם מלמטה למעלה בלי חשש שיטנף את בגדיוכן היה יכול ליתן עליהם את  ֶ זֹּו ש  חּוץ מִׁ

ה ְלַמְעָלה ְלָמּטָ ָעֶליָה ָהָיה נֹוֵתן מִׁ ֶ חוץ מהקרן שעמדה לפניו שעליה היה נותן את הדם  ְלָפָניו, ש 

 : מלמעלה למטה כדי שלא יטנף הדם את בגדיו

 ___________________________________________ מאיזה קרן הוא התחיל ומאיזה קרן הוא סיים?

 _____________________________________________________________ תן לנו התנא?איזה סימן נו

 ____________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________ במה נחלקו רבי אליעזר וחכמים?

 ____________________________________________________________________________________ 
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 לאחר ההזאות בקרנות המזבח מזה גם על מעל המזבח ואת שיירי הדם שופך ביסודהקדמה:  :שנה ו'מ

יו שבקרן דרומית מזרחית היו על היסוד שני נקבים דקים האחד פונה למערב והשני פונה לדרום ושם ה

 שופכים את שיירי הדם

זָּה ַעל  יםהִׁ ָעמִׁ ַבע ּפְ ֶ ַח ש  ְזּבֵ ל מִׁ ֶ לאחר שמזה על קרנות המזבח היה הכהן גדול חותה את  ָטֳהרֹו ש 

ם ָהָיה  האפר והגחלים לצדדים ומזה על זהבו של מזבח במקום המגולה שבו שבע פעמים ָיֵרי ַהּדָ ּוש ְ

יצֹון ַח ַהחִׁ ְזּבֵ ל מִׁ ֶ י ש  ֹוֵפְך ַעל ְיסֹוד ַמֲעָרבִׁ המתנות היה שופך על  ומה שנשתייר בדם אחר כל ש 

והטעם משום שהיות והוא המקום הראשון שהוא מגיע לאחר יציאתו מן  – יסוד מערבי של מזבח החיצון

י ההיכל, ואין מעבירין על המצוות רֹומִׁ ֹוֵפְך ַעל ְיסֹוד ּדְ יצֹון ָהָיה ש  ַח ַהחִׁ ְזּבֵ ל מִׁ ֶ ואת שיירי  ְוש 

ֵאּלּו ָוֵאּלּו  ., משום ששם היה מגיע ראשונהבחהדם ממזבח החיצון היה מזה על יסוד דרומי של המז

ַאמָּ  ין ּבָ ְתָעְרבִׁ ְדרֹוןמִׁ ין ְלַנַחל קִׁ רבי וגם מהיסוד הדרומי ושיירי הדם גם מהיסוד המע  ה ְויֹוְצאִׁ

נִׁ  דרוןיתה נשפכת לנחל קהיו נשפכים ומתערבים באמת המים שבעזרה שהי ּנָ ין ַלּגַ רִׁ ְמּכָ ין ְלֶזֶבל, ְונִׁ

ֶהן ין ּבָ והיו מוכרים את המים שבהם הדם לבעלי גנות לזיבול ואסור ליהנות מהם בלא דמים  ּומֹוֲעלִׁ

    :בדם{שמדרבנן יש מעילה גם בדם }ומן התורה אין מעילה 

 _______________________________________________________ מה זה נקרא על טהרו של מזבח?

 _________________________________________________________ מה היה עושה עם שיירי הדם?

 ____________________________________________________________________________________ 

 __________ יסוד דרומי? מדוע היה שופך על יסוד מערבי, ואילו שאר קרבנות החיצונים היה על

 ____________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ להיכן הגיעו דמים אלו?

 ________________________________________________________________ מה היו עושים עימהם?

 ____________________________________________________________________________________ 

  משנתינו דנה מה הדין אם לא עשה את המתנות כסדרן: הקדמה: ז' משנה

ה  ה ַלֲחֵברֹו, לֹא ָעש ָ ים ַמֲעש ֶ ְקּדִׁ ם הִׁ ֶדר, אִׁ ים ָהָאמּור ַעל ַהּסֵ ּפּורִׁ ה יֹום ַהּכִׁ ל ַמֲעש ֵ ּכָ

בד הכהן גדול בבגדי לבן בקודש הקדשים ובהיכל צריך לעשותם כסדרם כל עבודות יום כיפור שעו ְכלּום

ר,  ואם שינה את הסדר לא עשה כלום וצריך לחזור ולעשות לפי הסדר. יר ְלַדם ַהּפָ עִׁ ָ ם ַהש ּ ים ּדַ ְקּדִׁ הִׁ

ר ם ַהּפָ יר ְלַאַחר ּדַ עִׁ ָ ם ַהש ּ ּדַ יר הסדר הוא שמזה קודם מדם הפר ואחר כך מדם השע ַיֲחזֹר ְוַיזֶּה מִׁ
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ואם הקדים את דם השעיר לדם הפר יחזור ויזה מדם השעיר שוב אחר דם הפר כדי שיהיה כסדרו. 

}ומבואר בגמרא שדין זה הוא בהזאות של הפרוכת אך אם שינה בהזאות שבקודש הקדשים צריך לשחוט 

ם ַעד  פסול{ -שעיר אחר ולהזות מדמו אחר דם הפר שהרי שעיר ששחטו קודם מתן דמו של פר ְואִׁ

ה  ּלָ חִׁ יא ָדם ַאֵחר ְוַיֲחזֹר ְוַיזֶּה ַבּתְ ם, ָיבִׁ ְך ַהּדָ ּפַ ְ ש  ים נִׁ ְפנִׁ ּבִׁ ֶ נֹות ש  ּתָ ּלֹא ָגַמר ֶאת ַהּמַ ֶ ש 

ים ְפנִׁ ואם נשפך הדם קודם שסיים את ההזאות בפנים צריך לשחוט בהמה אחרת ולהתחיל להזות את  ּבִׁ

ְזבַּ  כל ההזאות שבפנים מתחילה מִׁ ֵהיָכל, ְוֵכן ּבְ ָהבְוֵכן ּבַ אם נשפך הדם באמצע  וכן הדין ח ַהזָּ

ההזאות על הפרוכת או באמצע ההזאות על מזבח הזהב צריך להביא דם אחר ויזה מתחילת אותו סדרת 

ְפֵני ַעְצָמן הזאות ָרה בִׁ ּפָ ן ּכַ ּלָ ּכֻ ֶ שכל ההזאות הללו הם כפרה בפני עצמן שאם סיים את ההזאות  ש 

תחיל מתחילת ההזאות של הפרוכת ולא מתחילת ההזאות בקודש הקדשים ונשפך כשמזה על הפרוכת י

ְמעֹון שבקודש הקדשים. י ש ִׁ י ֶאְלָעָזר ְוַרּבִׁ ַסק ַרּבִׁ ּפָ ֶ קֹום ש  ּמְ ים, מִׁ ם הּוא אֹוְמרִׁ ָ ש ּ , מִׁ

יל הזות לר"א ור"ש מוסיפים ואומרים יותר מכך שאפילו באותה סדרת הזאות אינו צריך לחזור ו ַמְתחִׁ

 מה שכבר היזה.

אם למשל נשפך הדם באמצע ההזאות של הפרוכת, לפי ת"ק יתחיל  וקת:ובזה המחל

מתחילת אותה סדרת הזאות כלומר מתחילת ההזאות של הכפורת ולפי ר"א ור"ש ימשיך 

להזות בדיוק מהמקום שפסק שאם כבר הזה שלוש פעמים ימשיך מהזאה רביעית והלאה. 

  ואין הלכה כמותם.

 ___________________________________________ כיפור? מה הדין אם שינה מסדר העבודה ביום

 ____________________________________________________________________________________ 

נשפך הדם, האם מתחיל שוב מתחילת ההזאה של  את אחד מסדרות ההזאהאם באמצע שמזה  

 ____________________________________________ ?פסקאותו מזבח או שממשיך מההזאה שבה 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 'ופרק 
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 במשנה מובאים מספר דינים, סדר קניית השעירים, מה הדין אם מת אחד מהשעירים : הקדמה:משנה א'

 יחידוהאם דינה של חטאת ציבור היא כמו חטאת 

ים ּפּורִׁ יֵרי יֹום ַהּכִׁ עִׁ ֵני ש ְ עזאזל השני לשני שעירי עזים שלוקחים ביום כיפור שהאחד לה' ו ש ְ

ין  וִׁ ָ ֵניֶהן ש  ְהיּו ש ְ ּיִׁ ֶ ְצָוָתן ש  ַמְר : ים הבאיםדומים בדבר –לכתחילה צריכים הם להיות שוים מִׁ ֶאה ּבְ

ים ּוְבדָ שיהיו שווים בגובה שלהם, ּוְבקֹוָמה שיהא צבעם דומה, שניהם לבנים או שניהם שחורים,  מִׁ

ֶאָחדשיהיו שווים במחירם,  יָחָתן ּכְ ְלקִׁ שלוש  ך שכתובומצווה לקנותם בבת אחת, ודבר זה נלמד מכ ּובִׁ

אֵ ללמדנו שיהיו שווים במראה, בקומה ובלקיחתן כאחד,  שני שעיריםפעמים  ֶ י ש  יָנן ְוַאף ַעל ּפִׁ

ין רִׁ ֵ ש  ין, ּכְ וִׁ ָ  כשרים בדיעבד. –וים אם אין השעירים שו ש 

רִׁ אחד היום ואחד לאחר זמן,  בנפרדם אאם קנ ָלַקח ֶאָחד ַהּיֹום ְוֶאָחד ְלָמָחר ֵ ש  ל עבד, כי כבדי יןּכְ

ים אם אחד מהשעיר ֵמת ֶאָחד ֵמֶהןהדרש שדרשו שיהיו שווים זה רק למצווה לכתחילה ולא לעכב. 

יל ֵמתמת, דינו תלוי:  ְגרִׁ ּלֹא הִׁ ֶ ם ַעד ש  נִׁ פני הגורל אם מת ל אִׁ ֵ ח זּוג ַלש ּ ּקַ שעיר אחר  יקנה ייִׁ

יל ֵמתשיהיה זוג לשעיר הנותר,  ְגרִׁ הִׁ ֶ ש ּ ם מִׁ ג יא זוּ ָיבִׁ ואם מת אחד מהשעירים לאחר הגורל,  ְואִׁ

ה ּלָ חִׁ ּתְ יל ֲעֵליֶהם ּבַ וכך  רְויֹאמַ , תחילהמביא שני שעירים אחרים ומפיל עליהם גורלות מ ַאֵחר ְוַיְגרִׁ

ל ש ֵ אומר:  ֶ ם ש  ָעָלה ָעָליו ַהּגֹוָרלאם השעיר שעלה בגורל לשם מת,  ם ֵמתאִׁ ֶ ם ַלש ֵּ  ֶזה ש 

יו ְחּתָ ם ּתַ ְתַקּיֵ ל השעיר שעלה עליו הגורל בגורל החודש לשם יהיה במקומו,  יִׁ ֶ ם ש   ל ֵמתָזאזֵ עֲ ְואִׁ

ָעָלה ָעָליו ַהּגֹוָרל ַלֲעָזאֵזל יִׁ ואם השעיר שעלה בגורל הראשון לעזאזל מת,  ֶ יום תַּ יֵּ ְתקַ ֶזה ש   ְחּתָ

י נִׁ ְוַהש ֵּ השעיר שעלה בגורל החודש לעזאזל יהיה במקומו. ומה יעשו עם השעיר השני שמהזוג הראשון? 

ֵאב ְסּתָ ּיִׁ ֶ ְרֶעה ַעד ש  לּו השעיר השני ירעה עד שיפול בו מום  יִׁ ּפְ ֵכר ְויִׁ ּמָ וימכרוהו  ְנָדָבהלִׁ ָמיו דָ ְויִׁ

 נדבה בזמן שהמזבח בטל.לקרבנות  –לקיץ המזבח  –ודמיו ילכו לנדבה 

ּבּור ֵמָתהלכך תלוי בדין ומחלוקת שהמשנה מפרטת:  והטעם את צִׁ ֵאין ַחּטַ ֶ הדין  בחטאת יחיד ש 

הוא שאם אדם הפריש בהמה לחטאת ואבדה והקריב אחרת במקומה ולאחר מכן מצאו את הראשונה, 

ם חיד אבל לא בשעירי יואומר ת"ק שדין זה חל רק על חטאת י שמים אותה ברפת בלי אוכל עד שמתה.

 הכיפורים שהם חטאת ציבור ועל כן ירעה עד שיסתאב.

מּות י ְיהּוָדה אֹוֵמר, ּתָ רבי יהודה חולק וסובר שגם חטאת ציבור דינה כחטאת יחיד שסוגרים  ַרּבִׁ

י ְיהּוָדה אותה ברפת עד שמתה.  ְך ַהדָּ עוד דין אמר רבי יהודה בנושא זה: ְועֹוד ָאַמר ַרּבִׁ ּפַ ְ ש   םנִׁ

חַ אם נשפך הדם של השעיר הנשחט לפני שהכהן עשה את כל מלאכת ההזאה  ּלֵ ּתַ ש ְ כיוון  ָימּות ַהּמִׁ

שצריך להביא זוג אחר ולעשות הגרלה כדי שיהיה שעיר שבדמו יעשה הכהן שוב את כל ההזאות וכיוון 
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ֵמת קודם.  שרבי יהודה סובר שבעלי חיים נדחים, על כן השעיר המשתלח הראשון ימות כפי שהוסבר

חַ  ּלֵ ּתַ ש ְ ֵפְך ואם מת השעיר שנשלח לעזאזל לפני שסיימו להזות את כל ההזאות בשעיר הנשחט  ַהּמִׁ ָ ש ּ יִׁ

ם  שופך את הדם של שעיר הנשחט ומביא זוג אחר ומגריל עליהם שוב. ַהּדָ

במת משתלח אין מחלוקת שישפך הדם כי לפי כולם  המחלוקת של ת"ק ורבי יהודה:

אין לר"י בעלי חיים נדחים ולת"ק אין נדחים, ו –רק בנשפך הדם מחלוקת  .שחוטים נדחים

 הלכה כר"י אלא כת"ק שאין בעלי חיים נדחים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פעולה ראשונה!
 לההגר __________________________________________ והוא עושההוא _________________

 ___________________________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________________________  

  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ לפי ת"ק 
  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ והטעם:

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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 סדר הוידוי שעושה הכהן גדול אצל שעיר המשתלח: הקדמה: משנה ב'

ַח  ּלֵ ּתַ ש ְ יר ַהּמִׁ עִׁ א לֹו ֵאֶצל ש ָ הדם של הפר והשעיר, בא  מתנותלאחר שהכהן הגדול גמר את ּבָ

י ח שם עומד השעיר העומד לשילוח לשער המזר ּתֵ ְוסֹוֵמְך ש ְ

ה ְתַוּדֶ וסומך בין קרניו ומתוודה על כל ישראל  ָיָדיו ָעָליו ּומִׁ

עּו וזהו נוסח הוידוי  ְוָכְך ָהָיה אֹוֵמר ש ְ ם, ָעוּו ּפָ ֵ א ַהש ּ ָאּנָ

ָראֵ  ש ְ ית יִׁ ָך ּבֵ משנה זו היא כרבי  לָחְטאּו ְלָפֶניָך ַעּמְ

לפי גודל  -מאיר, אך הלכה כחכמים שאומרים חטאו, עוו, פשעו

 –החטא, שחטאו זה שוגג, עוו זה הזדונות, ופשעו זה המרדים 

ם העושה להכעיס.  ֵ ש ּ א ּבַ ר ָנא ומבקש בשם המפורש ָאּנָ ּפֶ ּכַ

עּו  ש ְ ּפָ ֶ ָעוּו ְוש  ֶ ים, ש  ים ְוַלֲחָטאִׁ עִׁ ָ ש  ָלֲעֹונֹות ְוַלּפְ

ָראֵ ָחְטאּו ְלפָ ְוש ֶ  ש ְ ית יִׁ ָך ּבֵ תֹוַרת לֶניָך ַעּמְ תּוב ּבְ ּכָ , ּכַ

ָך ֵלאמֹר  ה ַעְבּדֶ ֶ ר שכך כתוב בתורה שיום זה הוא יום סליחה וכפרה: מש  י ַבּיֹום ַהזֶּה ְיַכּפֵ ּכִׁ

ְטָהרּו.  ְפֵני ְיָי ּתִׁ ּכֹל ַחּטֹאֵתיֶכם לִׁ ורש כי וגם כאן הזכיר את שם המפֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם מִׁ

ים ְוָהָעםעשר פעמים הזכיר כהן גדול את שם המפורש ביום כיפורים.  ֲעָזָרה,  ְוַהּכֲֹהנִׁ ים ּבָ ָהעֹוְמדִׁ

ה ֶ ם ַהְמֹפָרש  ש  ֵ ים ש  ֹוְמעִׁ ָהיּו ש  ֶ ש  דֹולּכְ י ֹכֵהן ּגָ ּפִׁ ים ּוא יֹוֵצא מִׁ ֲחוִׁ ּתַ ש ְ ים ּומִׁ , ָהיּו ּכֹוְרעִׁ

ים, בָּ  ֵניֶהם, ְואֹוְמרִׁ ים ַעל ּפְ בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעדְונֹוְפלִׁ ם ּכְ ֵ הכהנים והעם היו רּוְך ש 

  כורעים על ברכיהם ומשתחווים בפישוט ידים ורגלים ועונים בשכמל"ו.

 _____________________________ הכהן הולך לשעיר ____________ והוא סומך ______________ ו

 ________________________________ הכהנים כשהיו שומעים____________________________ היו

  וליך את השעיר המשתלח?מי מהקדמה:  משנה ג':

יכוֹ  ָהָיה מֹולִׁ ֶ י ש  לאחר הוידוי מסר הכהן הגדול  ְמָסרֹו ְלמִׁ

יכוֹ את השעיר לממונה שמוליכו למדבר.  ין ְלהֹולִׁ רִׁ ֵ ש   ַהּכֹל ּכְ

שנאמר: להוליכו,  –גם ישראלים  –מצד הדין כשרים כולם 

  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  רבי יהודה: לפי 
  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ והטעם: 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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וּ  איש להכשיר את הזר – "ושלח ביד איש עתי המדברה" ָעש  ֶ א ש  ים ֶקַבע ֶאּלָ דֹולִׁ ים ּגְ  ַהּכֲֹהנִׁ

יכוֹ  ָרֵאל ְלהֹולִׁ ש ְ ין ֶאת יִׁ יחִׁ הכהנים הגדולים עשו מנהג קבוע שדווקא כהן יוליכו ולא  ְולֹא ָהיּו ַמּנִׁ

י יֹוֵסיישראל,  ָרֵאל ָהָיהרבי יוסי מביא עובדא למעשה  ָאַמר ַרּבִׁ ש ְ יכֹו ַעְרְסָלא, ְויִׁ ה ְוהֹולִׁ  ַמֲעש ֶ

 אדם בשם ערסלא והיה ישראל. ידוע לי מקרה שהוליכו

 ______________________________________________________________ מי כשר להולכת השעיר?

 ______________________________________________________ את מי היו נוהגים הכהנים לשלוח?

 ________________________________________________________________ מה אמר ע"ז רבי יוסי?
שנה מובא תקנה מיוחדת שעשו בהולכת השעיר וחשבון מדוע עשו עשר סוכות מבהקדמה:  משנה ד':

 מירושלים עד הצוק

עשו גשר מיוחד מהעזרה אל מחוץ ּו לֹו ְוֶכֶבש  ָעש   

יםיר בשביל מוליך השעיר לע ּיִׁ ְבלִׁ ֵני ַהּבַ ּפְ ָהיּו מִׁ ֶ , ש 

ים לֹו, טֹל ָוֵצא,  ָערֹו, ְואֹוְמרִׁ ש ְ ים ּבִׁ ש ִׁ ְמַתּלְ

את הכבש עשו מפני שהיו אלכסנדריים  טֹל ָוֵצא

מתלשים בשערו של המוליך ואומרים לו טול מהר את 

השעיר וצא ואל תשהה את עוונותינו אצלנו, וכך 

לו ליגע בו. וקורא אותם בבליים כי כשהלך בכבש לא יכ

נעשה שם זה לגנאי בישראל לכל העושה דבר שאין 

ם רוח הבריות נוחה הימנו.  ַליִׁ ָ יֵרי ְירּוש  ּקִׁ ּיַ האנשים מִׁ

ֹוָנההחשובים שבירושלים  אש  ה ָהרִׁ ין אֹותֹו ַעד ֻסּכָ ליווהו עד סוכה ראשונה, שעשו  ָהיּו ְמַלּוִׁ

ם בהם בני אדם שילווהו מסוכה לסוכה. מערב יום כיפור עשר סוכות שהיו  ַליִׁ ָ ירּוש  ר ֻסּכֹות מִׁ ֶעש ֶ

ים מירושלים ועד ההר הגבוה והתלול שממנו היה דוחף את השעיר היו עשר סוכות,  ְוַעד צּוק עִׁ ש ְ ּתִׁ

יס ילהיה המרחק מירושלים עד הצוק, שהם שנים עשר מיל,  רִׁ ְבָעה ּוֶמֱחָצה ְלָכל מִׁ כל שבעה  ש ִׁ

מיל ומיל זה אלפיים אמה כתחום שבת שמותר ללכת בשבת ויום הכיפורים, יוצא ומחצה ריס הם 

כך היה המרחק מסוכה לסוכה ומסוכה אחרונה לצוק היו שני ו ושלים ועד הסוכה הראשונה היה מילשמיר

 מילין. 

 ________________________________________________________ מה היו הבבלים עושים? ומדוע? 

 ____________________________________________________________________________________ 
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 __________________________________________________________________ מדוע נקראו בבלים?

 ___________________________________________________________________מי היה מלווה אותו?

  נה מתואר סדר הליכתו עם השעיר עד לראש ההרבמשהקדמה:  משנה ה':

ים לוֹ  ה אֹוְמרִׁ ה ְוֻסּכָ ל ֻסּכָ בכל  ַעל ּכָ

סוכה היו האנשים שיושבים בה אומרים לו: 

ם אם כשל כוחך,  ֲהֵרי ָמזֹון ַוֲהֵרי ַמיִׁ

, כדי שייטב ליבוהנה לפניך מזון ומים, 

ומובא שמעולם לא הוצרך אדם לכך אלא 

פת בסלו למי שאין שאינו דומה מי שיש לו 

ה לו פת בסלו.  ּכָ ּסֻ ין אֹותֹו מִׁ ּוְמַלּוִׁ

ה ויושבי הסוכה מלווים אותו עד סוכה  ְלֻסּכָ

ֶהןהבאה, שמותר להם ללכת מרחק זה שהוא כתחום שבת  ּבָ ֶ חוץ מיושב הסוכה  חּוץ ֵמַאֲחרֹוָנה ש 

ּמֹו  האחרונה יַע עִׁ ֵאינֹו ַמּגִׁ ֶ א מלווה מרחק מיל בלבד, שאינו מלווה עד הצוק ממש אל ַלּצּוקש 

א עֹוֵמד ֵמָרחֹוקשמסוכה אחרונה עד הצוק שני מילין ואסור לו ללכת אלא מיל אחד,  ְורֹוֶאה  ֶאּלָ

יו שאין עושים אחת עשרה  והטעם ועומד בתוך התחום ומסתכל במעשי המשלח את השעיר, ֶאת ַמֲעש ָ

 צא מכלל זה )תוס' יו"ט(.סוכות מפני שצריך שיהיה "ארץ גזירה" ואם מותר ללכת עד שם י

 _____________________________________________________________ מה אומרים לו בכל סוכה?

 ________________________________________________ מהסוכה האחרונה כמה הוא מלווה אותו?

 ____________________________________________________________ מדוע לא עשו סוכה נוספת?

 ____________________________________________________________________________________ 

מה היו מעשיו של המשלח וכיצד שילח את השעיר ובדין נוסף מובאת מחלוקת: הקדמה:  משנה ו':

 ממתי מטמא בגדים

ה יתחוֹ כאשר מגיע לצוק, מה עושה?  ֶמה ָהָיה עֹוש ֶ ל ְזהֹורִׁ ֶ ֹון ש  ל שלשון החוצה את  ֵלק ָלש 

ין ש ְ זהורית שקשר הכהן גדול בין קרניו  ר ּבֵ ַ ַלע ְוֶחְציֹו ָקש  ּסֶ ר ּבַ ַ קושר חצי  יוי ַקְרנָ תֵּ ֶחְציֹו ָקש 

ל וְ ודוחפו בשתי ידיו ּוְדָחפֹו ַלֲאחֹוָריו בסלע וחצי בין קרניו  ְלּגֵ ְתּגַ ְולֹא הר המורד ב יֹוֵרדְוהּוא מִׁ

יםהָ  ים ֵאָברִׁ ה ֵאָברִׁ ֲעש ָ ּנַ ֶ י ָהָהר ַעד ש  יַע ַלֲחצִׁ  שבו. הצוקיםומחמת גובה ההר  ָיה ַמּגִׁ
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חציית הלשון של זהורית וקשירתו: שאם יהיה כולו בין קרניו אולי לא יבחין אם מלבין ויהיה ליבו  וטעם

עשתה מצוותה או נוקפו, ואם כולו קשור בסלע יש חשש שילבין ולא ידחוף את השעיר שיחשוב שכבר נ

מחמת שמחה ישכח. ועל כן קשר חציו בסלע ואין חשש 

כך קושר בין -שילבין עד שלא תסתיים המלאכה כולה, ואחר

 קרניו ואין חשש שלא ידחוף אם ילבין שהרי הוא עסוק בו.

ךְ  ָ ְחש  ּתֶ ֶ ה ַאֲחרֹוָנה ַעד ש  ַחת ֻסּכָ ב לֹו ּתַ ַ א ְוָיש   ּבָ

נה שצריך לשם כך ללכת לאחר מכן חוזר ויושב בסוכה אחרו

 שני מילין כי זה סכנה לשהות במדבר עד שתחשך.

כתוב בתורה: "והמשלח את השעיר לעזאזל יכבס בגדיו וגו', 

ים,  שואלת המשנה: א ְבָגדִׁ מתי חל ּוֵמֵאיָמַתי ְמַטּמֵ

עליו הכתוב שמטמא בגדים שמפני כך צריך אח"כ לכבס 

ֵצא חּוץ ְלחֹוַמת ְירוּ  מבגדיו?  ּיֵ ֶ ש ּ םמִׁ ַליִׁ ָ  –לת"ק ש 

מרגע שיוצא מחוץ לחומת ירושלים בדרכו לשלח את 

ְמעֹון אֹוֵמרהשעיר.  י ש ִׁ רבי שמעון חולק וסובר  ַרּבִׁ

תֹו ַלּצּוק ּיָ חִׁ ַעת ּדְ ְ ש ּ רק כאשר דוחף את השעיר  מִׁ

שעד שלא דחף  לעזאזלשמשעת שלוח מטמא בגדים, ור"ש לומד  והמשלחמהצוק, ות"ק דורש את המילה 

 חל עליו דין זה, ואין הלכה כר"ש.עוד לא 

 

 ______________________________________________________ מה היה עושה בלשון של זהורית?

 ____________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________ מפני מה לא קשר כולו בין קרניו או כולו בסלע?

 ____________________________________________________________________________________ 

 _______________________________ מאימתי מטמא בגדים לת"ק ורבי שמעון? ומהיכן למדו זאת?

 ____________________________________________________________________________________ 

מה עושה הכהן גדול בפר ושעיר העומדים הקדמה:  משנה ז':

העוסקים בשריפתם  לשריפה ומחלוקת דומה למשנה קודמת ממתי

 מטמאים בגדים
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ין ָרפִׁ ש ְ יר ַהּנִׁ עִׁ ר ְוש ָ א לֹו ֵאֶצל ּפָ בא הכהן הגדול לפר ושעיר העומדים להישרף וכבר היזה דמם  ּבָ

יא ֶאת ֵאמּוֵריֶהןבקודש   ְקָרָען ְוהֹוצִׁ

ְנָתָנן מוציא את החלבים הקרבים על המזבח 

ָמֵגיס יָרן מניחם בקערה של כלי שרת  ּבְ ְקטִׁ ְוהִׁ

חַ עַ  ְזּבֵ י ַהּמִׁ ּבֵ אי אפשר לומר שעכשיו  ל ּגַ

הקטירם כי היה עדיין בבגדי לבן, אלא הכוונה 

שמניחם על מנת שיקריבם כשיגיע זמנם לאחר 

ְקָלעֹותשיטבול וילבש בגדי זהב.  מִׁ  ְקָלָען ּבְ

וקולעים את הפר והשעיר על גבי שני מוטות 

כשהפר והשעיר קלועים ומשולבים זה על זה, 

אותם, שניים מלפנים שים נושאים וארבעה אנ

יָאןושניים מאחור,  ֵרָפה ְוהֹוצִׁ ְ  .ְלֵבית ַהש ּ

ים שואלת המשנה:"והשורף אותם יכבס בגדיו", כתוב בתורה:  ָגדִׁ ין ּבְ אִׁ מתי  ּוֵמֵאיָמַתי ְמַטּמְ

ְצאּו חּוץהעוסקים בהוצאתם מטמאים בגדים?  ּיֵ ֶ ש ּ מדים את שריפת פר ושעיר לו ְלחֹוַמת ָהֲעָזָרה מִׁ

עזרה, הר הבית וירושלים, גם אותם שורפים  –משאר הנשרפים שאם את הכל שורפים מחוץ לג' מחנות 

מחוץ לג' מחנות. אם כן מדוע נאמר אל מחוץ למחנה שמשמע מחנה אחד? ללמדנו שכשיוצאים מחוץ 

ְמעֹון אֹוֵמרלמחנה אחד שזה העזרה כבר מטמאים בגדים.  י ש ִׁ ש ֶּ חולק על ת"ק  ַרּבִׁ ת ָהאּור מִׁ ּצַ ּיִׁ

ן ֻרּבָ אותם יכבס בגדיו משמע שזה חל  והשורףרק לאחר שאחזה האש ברובם מטמאים בגדים, שנאמר:  ּבְ

  בשעת שריפה ממש, ואין הלכה כרבי שמעון.

 ____________________________ מיד ממש מקטירן? ומה הסדר הנכון? –והקטירן על גבי המזבח 

 ____________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________מה פירושו? –קלען במקלעות 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ___________________ ולרבי שמעון? ומהיכן הם לומדים כשיטתם?מאימתי מטמאין בגדים לת"ק 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 
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ל במשנה מובאים השיטות כיצד היה הכהן גדול יודע שהגיע שעיר למדבר כדי שיוכהקדמה:  :משנה ח'

 להמשיך בעבודת היום

דֹול הודיעו  ָאְמרּו לֹו ְלֹכֵהן ּגָ

יר לכהן גדול:  עִׁ יַע ש ָ ּגִׁ הִׁ

ר ְדּבָ שהשעיר המשתלח הגיע  ַלּמִׁ

ד שמגיע למדבר אינו למדבר, שע

רשאי להתחיל בעבודה אחרת כפי 

שנאמר: "וישלח את השעיר 

כך "ואת חלב -במדבר" ורק אחר

ן ָהיּו החטאת יקטיר",  יִׁ ּנַ ּומִׁ

יר  עִׁ יַע ש ָ ּגִׁ הִׁ ֶ ין ש  יֹוְדעִׁ

ר ְדּבָ מספר אפשרויות לדבר:  ַלּמִׁ

ין ּיֹות ָהיּו עֹוש ִׁ ְרּכִׁ ין וגבוהות זו על גב זו והרב כתב דורכיאות ערימת אבנים גדולות  ּדַ יפִׁ ּוְמנִׁ

ין ּסּוָדרִׁ  על הערימות וכאשר מסמן הראשון לשני והשני לשלישי כך עד שאנשים והיו עומדים  ּבַ

יעַ  ּגִׁ הִׁ ֶ ין ש  ר ְויֹוְדעִׁ ְדּבָ יר ַלּמִׁ עִׁ היו יודעים שהראשון ראה כיצד דחפו את השעיר מראש ההר.  ש ָ

י ְיהּוָדה יר למדבר כבר נעשתה מצוות שילוחו ועל כך אפשר לחשב ר"י סובר: משהגיע שע ָאַמר ַרּבִׁ

דּ בפשטות מתי הגיע לשם:  ית חִׁ ם ְוַעד ּבֵ ַליִׁ ָ ירּוש  דֹול ָהָיה ָלֶהם, מִׁ יָמן ּגָ ה  ּודוֹ ַוֲהלֹא סִׁ ָ לש  ש ְ

ין.  ילִׁ ילתחילת המדבר הוא מרחק שלושה מילין,  –מירושלים עד ראש מִׁ ין מִׁ יקירי ירושלים  הֹוְלכִׁ

ילעור מיל )שיעור תחום שבת( מלווים אותו שי ין מִׁ ין והחזרה לירושלים היא מיל נוסף  ְוחֹוְזרִׁ ֹוהִׁ ְוש 

יל ֵדי מִׁ רוממתינים שיעור מהלך מיל,  ּכְ ְדּבָ יר ַלּמִׁ עִׁ יַע ש ָ ּגִׁ הִׁ ֶ ין ש  וכך ידעו שעבר מהלך  ְויֹוְדעִׁ

ָמֵעאל אֹוֵמרשלושה מילין וכבר הגיע לראש המדבר.  ש ְ י יִׁ ר שלא צריך לעשות רבי ישמעאל סוב ַרּבִׁ

ְתחֹו  סימן מיוחד לכך,  ּור ַעל ּפִׁ ית ָהָיה ָקש  ל ְזהֹורִׁ ֶ ֹון ש  יָמן ַאֵחר ָהָיה ָלֶהם, ָלש  ַוֲהלֹא סִׁ

ל ֵהיָכל ֶ ר ָהָיה על פתח האולם מבחוץ היה קשור לשון של זהורית  ש  ְדּבָ יר ַלּמִׁ עִׁ יַע ש ָ ּגִׁ הִׁ ֶ ּוְכש 

ין ֹון ַמְלּבִׁ ש  יכים סימן מיוחד כי החוט היה מלבין לסימן שהתכפרו עוונותיהם, וכיוון שכך לא היו צר ַהּלָ

ֱאַמר )ישעיה ומתי היה החוט מלבין? כשדחף את השעיר מראש ההר וכך ידעו שנעשתה מצוותו,  ּנֶ ֶ ש 

ינוּ  ֶלג ַיְלּבִׁ ֶ ש ּ ים ּכַ נִׁ ָ ש ּ ְהיּו ֲחָטֵאיֶכם ּכַ ם יִׁ  א(, אִׁ
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 ______________________________________________ ?מהיכן ידעו שהגיע שעיר למדבר לפי ת"ק

 ____________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________י יהודה?לפי רב

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ לפי רבי ישמעאל?

 ____________________________________________________________________________________ 

 

 מי אמר את הדין? (א

 ילד חמוד שלי מתח קו בין הדין לבין החכם שאמרו!
 

 רבי ישמעאל

 רבי שמעון

 רבי יהודה

 רבי אליעזר

 רבי יוסי

 רבי אלעזר

 מת המשתלח שפך הדם

 ממקום שפסק משם הוא מתחיל

 לא היתה שם אלא פרוכת אחת בלבד

 ממקומו היה עומד ומחטא

 לא היה שם אלא כן אחד בלבד

 משיצת האור ברובן

 חטאת ציבור מתה

 נספק הדם ימות המשתלח

 מעשה והוליכו ערסלא

 משעת דחייתו לצור

 והלא סימן גדול היה להם

 והלא סימן אחר היה להם
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 מחלוקת במשנתינו: (ב

בני מחמדי, כתוב אם הדין מוסכם או יש עליו 

 חולק!

לה מוסכם או את המילה המיכתוב את 

 !מחלוקת

 ____________________________________________________________________ יחזור ויזה בתחילה

 ________________________________________________________ אם משהגריל מת יביא זוג אחר

 ___________________________________________________ מניין היו יודעין שהגיע שעיר למדבר

 ____________________________________________________________ הפרוכות 2עד שמגיע לבין 

 ______________________________________________________ זמן תחילת טומאתו של איש עיתי

 ________________________________________ זמן תחילת טומאת נושאי פר ושעיר מחוץ למחנה

 ________________________________________________ אם הקדים מעשה לחבירו לא עשה כלום

 _____________________________________________________________ ועד צוק מרחק מירושלים

 __________________________________ מניין הוא מתחיל, מקרן מזרחית צפונית, צפונית מערבית

 _______________________________ כמה זמן ממתין כהן גדול לאיש עיתי עד שממשיך בעבודתו

 ______________________________________________________ אם איש עיתי הוא כהן או ישראל

 ___________________________________________________ יצא והיניחו על כן השני שהיה בהיכל

 _____________________________________________________________ נשפך הדם ימות המשתלח

 ______________________________________________________________ מת המשתלח ישפך הדם
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 דינים וטעמיהם: (ג
 ח קו מהדין אל טעמו!ילד טהור שלי, מת

 טעם המוזכר במשנה. –בעיפרון 
 טעם שאינו מוזכר במשנה. –בעט אדום 

העברת הקטורת מהמחתה לכף 
 באמצעות ידיו

 שנאמר והזה עליו מן הדם

בית שני גבוה מראש וא"א להעמיד שם דיר  כבׂש עשו לו

 בעובי אמה
 וכה הקרובהמפני הסכנה התירו לו רק עד הס לא היתה שם אלא פרוכת אחת

 כדי לא להבעית את ישראל וכך היתה מדתה
 שלא יתלכלכו בגדיו והשני ירעה עד שיסתאב

 כתוב בפסוק ומלא חפניו קטורת סמים דקה פרוכות מבדילות וביניהן אמה 2
 מפני הבבליים שהיו מתלשין בשערו לא היה מאריך בתפילתו

 והבדילה הפרוכת לכם ונתן את המלא בריקן
ם מעשה לחברו לא עשה אם הקדי

 כלום
 כדי שיתערבו הדמים יפה

 ין בעלי חיים נדחיןא-שאין חטאת ציבור מתה הזאות על מזבח הזהב מקרן צפון מזרח
 דורשים "ויצא" שיצא עד צד מזרח שלהיכל ועל כולן היה נותן מלמטה למעלה

 שנאמר:והיתה זאת לכם לחוקת עולם הזה על טהרו של מזבח
 …נאמר והשעיר יעמד חיו-שחוטים נדחים ך הדםמת המשתלח ישפ

 לכפר עליו
דורשים כמדתה בחוץ כך מידתה בפנים מעביר  בבליים היו מתלשין בשערו

 מהכף לידיו ממש

 וישב תחת סוכה אחרונה
 כדי שיזדרז לצאת ולא ישהה עוונותינו
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  ו בגדים והברכות שמברךכיפור, היכן קורא, באילסדר קריאת התורה ביום הקדמה:  :משנה א'

א ְקרֹות ּבָ דֹול לִׁ לאחר שהודיעו לו  לֹו ֹכֵהן ּגָ

שהגיע שעיר למדבר בא הכהן גדול לעזרת נשים 

ְקרֹות א בתורה בפרשת היום, ולקר ם ָרָצה לִׁ אִׁ

ם לֹא, קֹוֵרא  ְגֵדי בּוץ, קֹוֵרא. ְואִׁ בִׁ ּבְ

ּלוֹ  ֶ ש ּ ית ָלָבן מִׁ ְצְטלִׁ אם רוצה קורא כשהוא  ְבאִׁ

די לבן שעבד בהם את עבודת היום ואם לא לבוש בבג

רוצה לקרות בבגדי לבן יכול ללבוש חלוק לבן משלו, 

כי קריאת הפרשה אינה עבודה ויכול ללבוש  והטעם:

כל בגד שירצה וגם יכול ללבוש בגדי כהונה כי בגדי 

 כהונה ניתנו ליהנות בהם במקדש.

ֶנֶסתוכך סדר הוצאת ספר התורה לקריאה:  ן ַהּכְ הממונה על  –שמש הכנסת נֹוֵטל ֵסֶפר ּתֹוָרה  ַחזַּ

ֶנֶסתלוקח את הס"ת  –צרכי ציבור  שהוא הממונה על ענייני בית הכנסת מי יהיה  ְונֹוְתנֹו ְלרֹאש  ַהּכְ

ָגןש"ץ, מי יקרא בתורה ומי יפטיר וכדומה,  ֶנֶסת נֹוְתנֹו ַלּסְ ראש הכנסת מעבירו לסגן  ְורֹאש  ַהּכְ

ָגן כהן גדול  דֹולְוַהּסְ וכל זה נעשה להרבות כבודו של כהן גדול שיראו כמה משרתים  נֹוְתנֹו ְלֹכֵהן ּגָ

ל ְוקֹוֵרא עֹוֵמדתחתיו,  דֹול עֹוֵמד ּוְמַקּבֵ והכהן הגדול נעמד  ְוֹכֵהן ּגָ

לקבל את הספר תורה וקורא בתורה בעמידה, ומכך שכתוב עומד משמע 

עכשיו ישב והרי אין שקראו בעזרת נשים שהרי אם כתוב עומד משמע שעד 

 ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד, אלא משמע שבעזרת נשים קראו.

ֹור ָעש  וקורא באחרי מות פרשת העבודה של  ְוקֹוֵרא ַאֲחֵרי מֹות ְוַאְך ּבֶ

יום הכיפורים ואך בעשור שבפרשת המועדות הכתובות בסדר אמור. ולמרות 

הציבור,  דפר תורה ואין זה כבושמאחרי מות עד אך בעשור יש צורך לגלול בס

מכל מקום כיוון שהפרשיות סמוכות )ששניהם בסדר ויקרא( ועד שהמתורגמן 

גם פרשת  לקרוא מתרגם את הפסוק האחרון מספיקים לגלול ולמרות שצריך

 'זפרק 
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יחֹו ְבֵחיקֹו, ְואֹוֵמרובעשור שבחומש דברים, בכל זאת:  יֹוֵתר : לקהל ְוגֹוֵלל ֵסֶפר ּתֹוָרה ּוַמּנִׁ

אןמִׁ  תּוב ּכָ ְפֵניֶכם ּכָ י לִׁ ָראתִׁ ּקָ ֶ ה ש ּ בספר תורה זה כתוב הכל ולא חסרה בו חלילה פרשה, אך  ּמַ

ים קֹוֵרא ַעל מפני כבוד הציבור אין גוללים עד לחומש במדבר, ועל כן  קּודִׁ ש  ַהּפְ ֻחּמַ ּבְ ֶ ֹור ש  ּוֶבָעש 

מֶֹנה ְבָרכֹות ה, ּוְמָבֵרְך ָעֶליָה ש ְ ברכת  ַעל ַהּתֹוָרהרה שמונה ברכות, ומברך על קריאתו בתו ּפֶ

יַלת ֶהָעֹוןברכות רצה ומודים,  ְוַעל ַההֹוָדָאה ְוַעל ָהֲעבֹוָדההתורה לפני ואחרי הקריאה,   ְוַעל ְמחִׁ

ְפֵני ַעְצמוֹ ברכת סלח לנו,  ש  ּבִׁ ְקּדָ ָרֵאל ברכה מיוחדת שתשרה שכינה במקדש,  ְוַעל ַהּמִׁ ש ְ ְוַעל יִׁ

ְפֵני ַעְצָמן  ים שלא יסלק ה' שכינתו מישראל, תפילה ּבִׁ ְפֵני ַעְצָמּה ְוַעל ַהּכֲֹהנִׁ ם ּבִׁ ַליִׁ ָ ְוַעל ְירּוש 

ְפֵני ַעְצָמן  הוברכה שיתברכו הכהנים ויהיו קרבנותיהם לרצון, ּבִׁ ּלָ פִׁ ָאר ַהּתְ ותחינה ובקשה  ְוַעל ש ְ

 ברוך אתה ה' שומע תפילה. –על עם ישראל שצריכים להוושע 

 _________________________________________________________ גדול? באיזה בגדים קורא הכהן

 ____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   נוטל ראשון

 פרשה ראשונה

 

_______________________________ 
 

 פרשה שניה
 

_______________________________ 

 פרשה שלישית

 
 

 בע"פ
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  במשנה מובאת הערה מיוחדת הבאה ללמדנו דיןהקדמה:  :משנה ב'

הּוא קֹוֵרא ֶ ש  דֹול ּכְ אדם שהיה בבית המקדש  ָהרֹוֶאה ֹכֵהן ּגָ

יר וראה את הכהן הגדול קורא בתורה  עִׁ ֵאינֹו רֹוֶאה ַפר ְוש ָ

ים ָרפִׁ ש ְ  –את הפר והשעיר  אינו יכול לראות כיצד שורפים ַהּנִׁ

ְוָהרֹוֶאה ַפר שנשרפים חוץ לירושלים )עי' בפרק י' משנה ז'(. 

ים ָרפִׁ ש ְ יר ַהּנִׁ עִׁ אדם שרואה כיצד שורפים את הפר והשעיר  ְוש ָ

הּוא קֹוֵרא ֶ ש  דֹול ּכְ לא יכול לראות את  ֵאינֹו רֹוֶאה ֹכֵהן ּגָ

ֵאינֹו ַרש ַּ הכהן הגדול קורא בפרשת היום.  ֶ ֵני ש  ּפְ ולא  איְולֹא מִׁ

בגלל שאסור לאדם לראות גם את שריפת פר ושעיר וגם את קריאת 

התורה, שלמרות שאין לאדם להניח עבודה אחת ולילך לראות עבודה אחרת מפני שאין מעבירין על 

המצוות וגם בראיה יש מצווה שברוב עם הדרת מלך, אך מי שרק רואה במעשה המצווה ולא עוסק בה 

ָהְיָתה ֶדֶרְך , וכאן לא יכול היה לעזוב עבודה אחת ולילך לאחרת, רשאי ללכת לעבודה אחרת ֶ א ש  ֶאּלָ

ָוה ְכֶאָחת כי המרחק בין מקום הקריאה למקום השריפה הוא גדול  ְרחֹוָקה ָ ֵניֶהן ש  ּוְמֶלאֶכת ש ְ

 ומלאכתם נעשתה באותו הזמן ועל כן אי אפשר היה לראות את שניהם.

 ___________________ ת התורה ושריפת הפר והשעיר?מה הסיבה שאי אפשר לראות את קריא

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

  וםבמשנתינו מובאת המחלוקת בין רבי אליעזר ורבי עקיבא בדבר סדר עבודת הי הקדמה:  :משנה ג'

ם  ְגֵדי בּוץ קֹוֵראאִׁ בִׁ ש  אם קרא כהן גדול פרשת היום בבגדי בוץ  ּבְ ּדֵ מקדש ידיו  ָיָדיו ְוַרְגָליו קִׁ

ש ַ קידוש רביעי,  –ורגליו לאחר הקריאה  פושט בגדי לבן ויורד לטבול טבילה שלישית,  ט ָיַרד ְוָטַבלּפָ

ג ּפֵ ְסּתַ עולה ומנגב גופו )ואם קרא בבגדי לבן שלו אין צריך לקדש ידיו ורגליו כי כבר קדש  ָעָלה ְונִׁ

ש  ָיָדיו ְוַרְגָליו קודם שפשט בגדי לבן ּדֵ ְגֵדי ָזָהב, ְוָלַבש  ְוקִׁ יאּו לֹו בִׁ ולאחר שלבש מקדש  ֵהבִׁ

ה ֶאת ֵאילֹו ְוֶאת ֵאיל ָהָעםיו ורגליו קידוש חמישי, יד לפי שיטת ר"א עושה קודם לכל  ְוָיָצא ְוָעש ָ

את אילו ואיל העם שהם קרבנות עולה משום שהם ואימורי חטאת והוצאת כף ומחתה כתובים בתחילה 

בסוף חומש בפרשת עבודת היום, ואילו הקרבת פר העולה ושבעת הכבשים ושעיר הנעשה בחוץ כתובים 

ְבַעת הפקודים )במדבר( בפרשת המוספים, ועל כן הם באים עם תמיד של בין הערביים,  ְוֶאת ש ִׁ
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יֶעֶזר י ֱאלִׁ ְבֵרי ַרּבִׁ ָנה, ּדִׁ ָ ֵני ש  ים ּבְ ימִׁ מִׁ ים ּתְ ָבש ִׁ כל אלו  –ואת פר העולה ושעיר הנעשה בחוץ  ּכְ

יָבא אֹוֵמר, עִׁ ַרּבִׁ מוקרבים עם תמיד של בין הערביים.  ידי ֲעקִׁ מִׁ ין ם ּתָ ַחר ָהיּו ְקֵרבִׁ ַ ל ש  ֶ  ש 

. לפי שיטת ר"ע המוספים קרבים עם תמיד של ּוַפר ָהעֹוָלהשבעת הכבשים קרבים עם תמיד של שחר 

משמע שתמיד של שחר והמוספים סמוכים זה  –שחר כי כתוב "מלבד עולת הבוקר אשר לעולת התמיד" 

עֲ אחר כך ולזה ואחר כך עבודת היום  יר ַהּנַ עִׁ ין ְוש ָ ל ּבֵ ֶ יד ש  מִׁ ם ּתָ ין עִׁ ה ַבחּוץ ָהיּו ְקֵרבִׁ ש ֶ

ם יִׁ משום שנאמר "שעיר  םולמרות ששעיר זה הוא מן המוספין אי אפשר להקדימו לעבודת היו .ָהַעְרּבָ

עזים אחד חטאת מלבד חטאת הכפורים" משמע ששעיר פנימי שהוא מעבודת היום קודם לשעיר הנעשה 

חריהם אימורי חטאת, ומשעיר הנעשה בחוץ עד אימורי חטאת עושה בחוץ, ואחר כך אילו ואיל העם ולא

 בטבילה שלישית ואח"כ הוצאת כף ומחתה ובסוף תמיד של בין הערביים. והלכה כר"ע.

 לפי שיטת רע"ב: –יוצא שבכך חולקים ר"א ור"ע 

לר"א רק תמיד של שחר, לר"ע גם תמיד וגם פר העולה ושבעת  –( בטבילה ראשונה 1

 הכבשים.

 בילה שניה אין מחלוקת שמקריב פר כהן גדול ושעיר העם.בט

לר"א עושה את אילו ואת איל העם ואימורי פר ושעיר הנשרפים,  –( בטבילה שלישית 2

 ולר"ע מוסיפים גם שעיר הנעשה בחוץ.

( בטבילה רביעית אין מחלוקת שלא מקריב, ובטבילה חמישית לשניהם מקריב תמיד של 3

 סיף פר העולה, שבעה כבשים ושעיר הנעשה בחוץ.בין הערביים, ולר"א מו

 'גביאור מחלוקת רבי אליעזר ורבי עקיבא פרק ז' משנה 
 כבשים לתמיד 2 (1

 

 

 שעיר לחטאת חיצונה 1כבשים לעולה  7מוספים: פר איל  (2
] 

 

 

 

שעירים איל כהן  2פר כהן גדול  קרבנות המיוחדים ליום הכיפורים (3

 גדול

 
 

 

 

 



 

 
 

  

64 

 

 רבי עקיבא יעזררבי אל 

טבילה 
 ראשונה

 תמיד של שחר

 

 

 

 כבשים של מוספים 7פר מוספים 
 
 
 
 

 

טבילה 
 שניה

 עבודת היום

 

 
 

טבילה 
 שלישית

 איל מוספים הנקרא איל העם איל של כהן גדול
 

 

 
 חטאת חיצונה של מוסף

 
 

 הוצאת כף ומחתה טבילה רביעית

טבילה 
 חמישית

 ן הערביםתמיד של בי

 

 

 

 כל המוספים
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 תלמיד יקר!

בקרבן שיש עליו השלם כל קרבן באיזה טבילה הוא נקרב )

 :(מחלוקת כתוב את השיטות

  כבש של שחר

בין כבש של 

 הערבים
 

 פר כהן גדול
 

 

שעיר הנעשה 

 בפנים
 

 איל העם
 

 

 איל כהן גדול
 

 

חטאת חיצונה 

 של מוסף
 

עה כבשים שב

 של מוסף
 

 פר מוסף
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 להראות את שמחתו הגדולה  עושה סדר עבודת היום עד סופו ומה היה הכהן גדול הקדמה: :משנה ד'

ש  ָיָדיו ְוַרְגָליו ּדֵ ט מקדש קידוש שישי  קִׁ ַ את ּוָפש 

ְוָעָלה טבילה רביעית ְוָיַרד ְוָטַבל בגדי הזהב 

ג ּפֵ ְסּתַ ְגֵדי ָלָבן ֵהבִׁ ועולה ומנגב גופו,  ְונִׁ יאּו לֹו בִׁ

לעבודת בין הערביים, ובגדי לבן אלו פחותים  ְוָלַבש  

ש  ָיָדיו ְוַרְגָליובמעלתם משל עבודת השחר  ּדֵ  ְוקִׁ

ף ְוֶאת מקדש קידוש שביעי  יא ֶאת ַהּכַ ְכַנס ְלהֹוצִׁ נִׁ

ה ְחּתָ נכנס לקודש הקדשים להוציא את הכף והמחתה  ַהּמַ

ש  ָיָדיו ורת, שהניח שם עד שיתאכלו סממני הקט ּדֵ קִׁ

ט מקדש קידוש שמיני  ְוַרְגָליו ַ גאת בגדי הלבן ּוָפש  ּפֵ ְסּתַ טובל טבילה  ְוָיַרד ְוָטָבל, ָעָלה ְונִׁ

ש  ָיָדיו ְוַרְגָליוחמישית ומנגב גופו  ּדֵ , ְוקִׁ ְגֵדי ָזָהב ְוָלַבש  יאּו לֹו בִׁ לובש בגדי זהב ומקדש  ֵהבִׁ

יר קְ קידוש תשיעי  ְכַנס ְלַהְקטִׁ ם ְונִׁ יִׁ ין ָהַעְרּבַ ל ּבֵ ֶ ונכנס להקטיר על מזבח הזהב שבהיכל טֶֹרת ש 

רֹות יב ֶאת ַהּנֵ ש  ָיָדיו ְוַרְגָליוולהדליק את הנרות  ּוְלֵהטִׁ ּדֵ יוצא שהיו  –ומקדש קידוש עשירי  ְוקִׁ

טלו ביום הכיפורים חמש טבילות ועשרה קידושים  ַ ְגֵדי ַעְצמֹו,את בגדי הזהב  ּוָפש  יאּו לֹו בִׁ  ֵהבִׁ

יתוֹ לאחר מכן מביאים בגדים שלו והולך לביתו  ְוָלַבש   ין אֹותֹו ַעד ּבֵ וכל העם מלווים אותו  ּוְמַלּוִׁ

ה ְלאֹוֲהָביו עד ביתו  ומשתה ושמחה היה עושה לאוהביו במוצאי יום הכיפורים ְויֹום טֹוב ָהָיה עֹוש ֶ

ן ַהּקֶֹדש   לֹום מִׁ ָ ָצא ְבש  ּיָ ֶ ָעה ש  ָ ש  ת בשלום מן הקודש ועל שלא אירע בו על שזכה להכנס ולצא ּבְ

 פסול.

 ___________________________________________________________ כמה טבילות למדנו במשנה?

 _______________________________________________________________ איזה בגדים הוא לובש?

 ____________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________ מה הוא עושה בקודש הקדשים?

 ____________________________________________ מה הוא עושה לאחר שהוא לובש בגדי זהב?

 ____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________מה היו עושים לכהן גדול בסוף היום? ומדוע?
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 ____________________________________________________________________________________ 

ש באורים ותומים ומי יכול לבקבמשנה מובא מנין בגדי הכהנים וכיצד שואלים הקדמה:  :משנה ה'

  שישאלו את שאלותיו

ים מָֹנה ֵכלִׁ ש ְ ש  ּבִׁ ּמֵ ַ דֹול ְמש  כהן גדול עובד עבודה כל השנה בשמונה בגדים  ּכֵֹהן ּגָ

ָעה ַאְרּבָ ֻכתֹּ וכהן פשוט משמש בארבעה בגדים, ואלו הם:  ְוַהֶהְדיֹוט ּבְ ֶנת ּבְ

ְצֶנֶפת ם ּומִׁ ְכָנַסיִׁ משמש בארבעה אלו  כהן גדול ְוַאְבֵנט ּומִׁ

דֹולובארבעה אחרים:  יף ָעָליו ּכֵֹהן ּגָ לכהן גדול נוסף על כהן  מֹוסִׁ

יץהדיוט עוד ארבעה בגדים:  יל ָוצִׁ ן ְוֵאפֹוד ּוְמעִׁ ֶ  חש 

ים ים ְוֻתּמִׁ אּורִׁ ין ּבְ ָאלִׁ ש ְ ֵאּלּו נִׁ רק כהן גדול הלבוש בשמונה  ּבְ

 בגדים יכול לשאול באורים ותומים.

הכהן עומד כשפניו כלפי הארון והשואל עומד מאחוריו ופניו  :וכך הוא סדר השאלה

לא מקול רם ולא מהרהר בליבו, ורוח הקודש  –אל הכהן ושואל את שאלתו בקול נמוך 

לובשת את הכהן הגדול והאותיות של התשובה בולטות בחושן לפניו וברוח הקודש מסדר את האותיות 

כל האותיות שהיו למשמעות הנכונה של התשובה. ועל החושן היו 

 .שרוןכתובים בו שמות כל השבטים ומילים אברהם יצחק ויעקב שבטי י

ין  ֶלְך ּוְלֵבית ּדִׁ א ַלּמֶ ין ֶאּלָ ָאלִׁ ש ְ ולא שואלים באורים ְוֵאין נִׁ

ּבּור ותומים אלא אם השואל מלך או סנהדרין גדולה  ַהּצִׁ ֶ י ש  ּוְלמִׁ

יְך ּבוֹ  מה, וזה נלמד או מי שהצבור צריך לו כגון משוח מלח ָצרִׁ

 הואמהכתוב ולפני אלעזר יעמוד וגו' הוא וכל בני ישראל אתו וכל העדה 

 אחריומי שישראל אתו לצאת למלחמה,  – וכל בני ישראל אתוזה מלך 

 זה סנהדרין גדולה. וכל העדהזה משוח מלחמה שהציבור צריך לו, 

 שואלים באורים ותומים:

1. __________________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________________ 
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ה ת העינויים שחייבים בהם ביום כיפור ומחלוקת בדבר דינם של המלך, הכלחמשהקדמה:  משנה א':

 והיולדת

ים  ּפּורִׁ סּור אָ נוהגים בו חמשה עינויים כנגד חמשה פעמים לשון עינוי המוזכר בתורה, יֹום ַהּכִׁ

ה  ּיָ תִׁ ש ְ יָלה ּובִׁ ֲאכִׁ אכילה שולמרות אסור לאכול ולשתות והשיעורים יוזכרו במשניות הבאות. ּבַ

ן תיה העונש עליהם זה כרת ולא מתאים לשון אסור מכל מקום כתוב אסור בגלל שאר העינויים שאיוש

יָצה ואכילה ושתיה בכלל עינוי אחד הם.  –חייבים עליהם כרת  ְרחִׁ יָכה ּובְ אסור לרחוץ במים, ּובִׁ סִׁ

ל אסור לסוך עצמו בשמן,  ְנּדָ יַלת ַהּסַ ְנעִׁ יואין לנעול נעלי עור, ּובִׁ מִׁ טָּ ש  הַ ּוְבַתש ְ יחוד.  אסור הּמִׁ

ֵניֶהם ְרֲחצּו ֶאת ּפְ ה יִׁ ּלָ ֶלְך ְוַהּכַ את  פה לרחוץחר החוומותר למלך ולכלה עד שלושים יום א ְוַהּמֶ

ה ֶהָחיָ וְ כדי שלא תתגנה על בעלה.  כלהמשום שנאמר מלך ביופיו תחזינה עיניך ו מלךפניהם ביום כיפור, 

ל ְנּדָ ְנעֹל ֶאת ַהּסַ י רַ ְבֵרי ּדִׁ קשה לה,  שהקורעול את הסנדל ביום כיפור משום וליולדת מותר לנ תִׁ ּבִׁ

יֶעֶזר יןכך סובר רבי אליעזר,  ֱאלִׁ ים אֹוְסרִׁ רחוץ למלך וכלה וחכמים חולקים וסוברים שאסור ל ַוֲחָכמִׁ

 את פניהם ואסור לחיה לנעול את הסנדל, והלכה כרבי אליעזר.

 _______________________________________________ כמה דברים אסורים ביום כיפור, ואלו הם?

 ____________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________ נם של מלך וכלה לר"א, ומדוע?מה די

 ____________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ ומה שיטת חכמים? 

 ____________________________________________________________________________________ 

 __________________________ מה פירושו? ומדוע רבי אליעזר פוסק כך? –חיה תנעל את הסנדל 

 ____________________________________________________________________________________ 

 

 

 'חפרק 
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במשנה מובאים דיני שיעורי איסור הקדמה:  משנה ב':

 האכילה ושתיה ביום כיפור ודיני צירופי שיעורים

סָּ ביום כיפור ָהאֹוֵכל  כֹוֶתֶבת ַהּגַ מֹוהָ ּכְ  ה, ּכָ

יָנָתהּ  אוכל כשיעור תמרה גדולה עם גרעינה  ּוְכַגְרעִׁ

ֹוֶתה ששיעורה הוא מעט פחות מכביצה.  ביום כיפור ְוַהש ּ

שיעור שתיה שאם יסלקנו בפיו לצד אחד יהיה  ְמלֹא ֻלְגָמיו

באותו הצד בולט ושיעורו באדם בינוני זה פחות מרביעית.   ַחּיָ

 ב בקרבן חטאת.אם אכל ושתה במזיד חייב כרת ובשוגג חיי

שיעורים אלו נקבעו על פי הפסוק "כל הנפש אשר לא תעונה בעצם היום הזה ונכרתה" 

 השיעור תמיד בכזית, אבל כדי – באכילהיוצא שאינו חייב אלא עד שיצא מכלל עינוי. 

. לצאת מכלל עינוי שיעורו ככותבת הגסה )כי גם אם אכל פחות מכך עדיין הוא בעינוי(

 של מלא לוגמיו גורם שתתיישב דעתו וייצא מעינוי.שיעור  – ובשתיה

 .אכילת חצי שיעור אסורה מן התורה אלא שאין חייבין כרת ואין לוקין אלא על כשיעור

ְככֹוֶתֶבת ין לִׁ ְצָטְרפִׁ ין מִׁ ל ָהֳאָכלִׁ מאכל  ככותבתמהאוכל פחות מככותבת מאכל אחד ועוד פחות  ּכָ

ות א שהה בין האכילות כדי אכילת פרס מצטרפות האכילאחר ושניהם יחד היו שיעור של ככותבת, אם ל

ְמלֹא ֻלְגָמיו. לאחד וחייב ין לִׁ ְצָטְרפִׁ ין מִׁ קִׁ ש ְ ל ַהּמַ  א לוגמיוחות ממלפוכן אם שתה משקה אחד  ּכָ

 לכֵ ָהאוֹ . ומשקה אחר פחות ממלא לוגמיו ושניהם יחד היו שיעור של מלוא לוגמיו, הם מצטרפים לחייבו

צְ  ֹוֶתה, ֵאין מִׁ יןְוש  רפים כי ו מצטאם אכל חצי כותבת ושתה חצי מלוא לוגמיו, אין שיעורים אל ָטְרפִׁ

  לא התיישבה דעתו לא באכילה ולא בשתיה.

 ___________________________________________ מה שיעור איסור אכילה ושתיה ביום כיפורים?

 ____________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________ מדוע השיעור ביום כיפור לא בכזית ככל שיעורי תורה?

 ____________________________________________________________________________________ 

מצטרפים  –תה כמה סוגי משקים מצטרפים לשיעור?  ב. ש –אכל כמה סוגי מאכלים  א.

 ____________________________________________________________________________ לשיעור?

 ____________________________________________________________________________________ 
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 ________________________________ מצטרפים? ומדוע? –חצי שיעור אכילה וחצי שיעור שתיה 

 ____________________________________________________________________________________ 

  כמה חטאות חייב אדם שעבר על הציווייםהקדמה:  משנה ג':

ֶהְעֵלם ַאַחת ָתה ּבְ ָ אדם שאכל ושתה ביום  ָאַכל ְוש 

כיפור ונעלם ממנו שזה יום כיפור או שלא ידע שאסור 

א אינו ת ביום כיפור לאכול ולשתו ב ֶאּלָ ֵאינֹו ַחּיָ

את ֶאָחת כיוון שעבר על איסור אחד, עינוי אחד,  ַחּטָ

כי אכילה ושתיה הם עינוי אחד ובהעלם אחד חייב חטאת 

 –אחת, אבל אם אכל ונודע לו שאסור ושכח ואכל שוב 

ה  חייב שתי חטאות כי הם שני העלמות. ָאַכל ְוָעש ָ

אֹותאכה שהם איסורים שונים, אפילו בהעלם אחד אם אכל ועשה מל ְמָלאָכה י ַחּטָ ּתֵ ב ש ְ חטאת  ַחּיָ

יןָאכַ  על כל איסור. ֵאיָנן ְראּויִׁ ֶ ין ש  יָלה ל ֳאָכלִׁ אם אכל אכלין שאינם מאכל אדם כגון עשבים  ַלֲאכִׁ

ֵאיָנן ְראוּ מרים  ֶ ין ש  קִׁ ָתה ַמש ְ ָ הְוש  ּיָ תִׁ ש ְ ין לִׁ ָתה , או שתה משקה שאינו ראוי לשתיית אדם יִׁ ָ ְוש 

יר טּוראו אם שתה ציר דגים או רוטב היוצא מדגים כבושים,  אֹו ֻמְרָיס צִׁ מכרת אבל מלקים אותו  ּפָ

 מכת מרדות כי עבר על איסור דרבנן.

 __________________________________________________ מה פירושו? –אכל ושתה בהעלם אחד 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________ באיזה מקרה חייב חטאת אחת ובאיזה מקרה חייב שתי חטאות?

 ____________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________ ת?כיצד יתכן שאכל ושתה ופטור מכר

 ____________________________________________________________________________________ 

 ממתי מרגילים ילדים לעינויי יום הכיפוריםהקדמה:  משנה ד':

ים ּפּורִׁ יֹום ַהּכִׁ ין אֹוָתן ּבְ ינֹוקֹות, ֵאין ְמַעּנִׁ ילדים קטנים אין חייבים למנוע מהם מאכל )או  ַהּתִׁ

ין אֹוָתם שאין רשאים למנוע מהם(  כִׁ אבל מחנכים ומרגילים אותם לצום תענית שעות ֲאָבל ְמַחּנְ

ְפנֵ  ָנה לִׁ ָ מגיל שלוש עשרה ויום אחד  -ו לכך שנה לפני פרקו, ופרקם: לבןאם הילד חלש מחנכים אותי ש 
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םמגיל שתים עשרה שנה ויום אחד.  -חל עליו חיוב ובת ָנַתיִׁ ְפֵני ש ְ וילד בריא מחנכים אותו שנתיים  ְולִׁ

ְצֹותלפני פרקו.  ּמִׁ ין ּבַ ילִׁ ְהיּו ְרגִׁ ּיִׁ ֶ יל ש  בִׁ ש ְ  מנת להרגילם ולחנכם למצוות.ועושים זאת על  ּבִׁ

 _________________________________________________________ ?מתי מחנכים אותו –ילד בריא 

 _________________________________________________________ מתי מחנכים אותו? –ילד חלש 

 במשנה מובאים מספר דינים בעניין פיקוח נפשהקדמה:  משנה ה':

יָחה ֵהרִׁ ֶ ָרה ש  ש יכילוה אשה מעוברת שהריחה מאכלים ביום כיפור והיא מתאוה לאכול ואם לא יא ֻעּבָ

הּ ַמאֲ חשש סכנה לה ולעובר,  ָ יב ַנְפש  ש ִׁ ּתָ ֶ ין אֹוָתּה ַעד ש  ילִׁ ור היום יום כיפשלוחשים באוזנה  כִׁ

ה חֹולֶ ואם לא עוזר מאכילים אותה פחות מהשיעור, ואם אינו מועיל מאכילים אותה עד שתשוב נפשה. 

ין יאִׁ י ְבקִׁ ין אֹותֹו ַעל ּפִׁ ילִׁ לצום  לחולה חולה צריך לשאול רופא מומחה שיאמר אם זה סכנה ַמֲאכִׁ

ם אֵ מאכילים אותו שאין דבר העומד בפני פיקוח נפש )חוץ מע"ז וג"ע וש"ד(  –אם זה סכנה ו םְואִׁ ָ  ין ש 

ין יאִׁ קִׁ י ַעְצמֹו,אם אין שם רופאים ואין את מי לשאול  ּבְ ין אֹותֹו ַעל ּפִׁ ילִׁ ּיֹא ַמֲאכִׁ ֶ ימַ ַעד ש   ר ּדָ

 –ותק ולה אומר שאינו צריך או שובגמרא אמרו כלל: אם ח מאכילים את החולה לפי דבריו עד שיאמר די.

מאכילים  –עושים כדברי הבקיאין, ואם החולה אומר שהוא צריך אפילו אם בקיא אומר שאינו צריך 

 אותו.

 ___________________________________ מה דינה, ומדוע? –עברה שהריחה מאכל ורוצה לאכול 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ___________ מאכילים אותו ביום כיפור? )פרט מה הדין אם יש בקיאין ואם אין בקיאין( –חולה 

 ____________________________________________________________________________________ 

 המשנה ממשיכה לדון בדבר פיקוח נפש  הקדמה:  :משנה ו'

ֲאָחזֹו ֻבְלמּוס ֶ י ש  אדם שבאה לו מחלה וחולשה מחמת  מִׁ

ּלּו הרעבון ויש בזה חשש סכנת נפשות,  ין אֹותֹו ֲאפִׁ ילִׁ ַמֲאכִׁ

אֹורּו ֵעיָניו ּיֵ ֶ ים, ַעד ש  ים ְטֵמאִׁ אם אין שם דברים  ְדָברִׁ

ם טמאים האסורים המותרים לאכילה, מותר להאכילו אפילו דברי

לאכילה עד שתתיישב עליו דעתו, כי זה סכנת נפשות ואין 

ֹוֶטה להתמהמה. כֹו ֶכֶלב ש  ָ ש  ּנְ ֶ י ש  אדם שנשכו כלב שרוח  מִׁ

רעה שורה עליו, וסימניו: פיו פתוח, רירו נוטף, אזניו סרוחות, זנבו 
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ואדם שננשך על ידו הוא  מונחת בין ירכותיו ומהלך בצדי רשות הרבים וי"א שנובח ואין קולו נשמע,

לוֹ בסכנת נפשות,  ֶ ֵבד ש  ין אֹותֹו ֵמֲחַצר ּכָ ילִׁ נהגו העם שבמקרה כזה מאכילים את  ֵאין ַמֲאכִׁ

הנשוך מיותרת הכבד של הכלב, וכיוון שלא היתה זו רפואה בדוקה לא התירו חכמים שיאכל משום כך 

ירבהמה טמאה.  י ַמְתָיא ֶבן ָחָרש  ַמּתִׁ זו רפואה גמורה, ואין הלכה כרבי מתיא בן  כי לשיטתו ְוַרּבִׁ

י ַמְתָיא ֶבן ָחָרש  חרש.  ְגרֹונוֹ ועוד דין בדיני רפואה אמר רמב"ח,  ְועֹוד ָאַמר ַרּבִׁ ש  ּבִׁ ֵ  ַהחֹוש 

ין לֹו ַסם אדם שבשר החניכיים שלו מתחיל להרקב ויש חשש שהרקבון ימשיך לחיך ולגרון,  ילִׁ ַמּטִׁ

ת ּבָ ַ ש  יו ּבְ תֹוְך ּפִׁ ֹות ר להטיל לו לפיו סם רפואה ואין חוששים לחילול שבת מות ּבְ ְוָכל ְסֵפק ְנָפש 

ת ּבָ ַ המילה כל באה לרבות מקרים של ספק כגון אם ברור לנו שבשבת זו לא ימות אך  ּדֹוֶחה ֶאת ַהש ּ

אם לא יתנו לו סם היום אולי ימות לשבת הבאה, וכגון אם פסקו לו לקחת שמונה ימים סם מרפא ויום 

בשבת, הייתי חושב שנעכב לו את התרופה עד לבוקר כדי שלא לחלל עליו שתי שבתות,קמ"ל  ראשון

 שכל ספק נפשות דוחה את השבת.

 ________________________________________________________ מה דינו של מי שאחזו בולמוס?

 ____________________________________________________________________________________ 

 __________ מה מחלוקתם של רבי מתיא בן חרש וחכמים, ומה סברתם? –מי שנשכו כלב שוטה 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ מה דינו? –החושש בגרונו 

 ____________________________________________________________________________________ 

 _________________________________ מה נדרש מהמילה כל? –את השבת  כל ספק נפשות דוחה

 ____________________________________________________________________________________ 

 

 מעניין לעניין דנה כעת המשנה בנושא של ספק נפשותהקדמה:  משנה ז':

ְפָלה עָ  ּנָ ֶ י ש  ָסֵפק הּוא האם דוחים את השבת להצילו גם כשיש את הספקות הללו?  ָליו ַמּפֶֹלתמִׁ

ם ָ ם ש  ָ ָסֵפק ַחי ָסֵפק ל ממנה, יש לנו ספק האם הוא נמצא מתחת למפולת או שניצו ָסֵפק ֵאינֹו ש 

ָרֵאלוגם אם נשאר קבור במפולת יש לנו ספק האם נשאר חי או שמת,  ֵמת ש ְ י ָסֵפק יִׁ וגם  ָסֵפק ָנְכרִׁ

ליש ספק האם נכרי הוא או ישראל, למרות כל ספקות הללו  ין ָעָליו ֶאת ַהּגַ חִׁ חופרים את הגל  ְמַפּקְ
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ין ָעָליויוכל לחיות רק עוד חיי שעה,  ראו שהוא חי אך ְמָצאּוהּו ַחיומחפשים אחריו.  חִׁ בכל  ְמַפּקְ

ם ֵמתזאת מחללים עליו את השבת בשביל שיוכל לחיות את אותם חיי שעה.  ואם מצאו שמת  ְואִׁ

יחּוהוּ והבדיקה היא בחוטמו כמו שכתוב "כל אשר נשמת רוח חיים באפיו" ולא מצאו בו נשמה  אין  ַיּנִׁ

 והוא ממילא נפטר שוב אין סיבה לחלל יום טוב.הלאה את הגל, שהיות  מפקחין עליו

 ______________________________________ מה הספקות במשנה שלמרות זאת מפקחין את הגל?

 ____________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________ למה אם מצאוהו מת לא ממשיכים לפנות את הגל?

 ____________________________________________________________________________________ 

 

 כעת מסדרת המשנה מהו סדר הכפרה על עבירות שונותהקדמה:  משנה ח':

אי ם ַוּדַ ָ את ְוָאש  ין ַחּטָ רִׁ י כגון שם ודאה שעשה בשוגג והמביא אהמביא קרבן חטאת על עביר ְמַכּפְ

אשם גזלות )אדם שנתבע ממון ונשבע לשקר ואח"כ הודה( או אשם מעילות )אדם שמעל בקדשי ה'( 

ם הקרבן עם תשובה מכפרים על עוונותיו, ומה שהתנא לא הזכיר תשובה כי מסתמא אם הביא חטאת ואש

י עשה תשובה שהרי אם לא היה מתחרט לא היה מביא קרבן. ים ְמַכפְּ מִׁ ּפּורִׁ יןָתה ְויֹום ַהּכִׁ ם  רִׁ עִׁ

ּוָבה ש   –יפור כמיתה או יום הכיפורים מכפרים לאדם על עוונותיו אם שב בתשובה שאם שב ביום  ַהּתְ

ּוָבה  מיתתו כפרתו. –עיצומו של יום מכפר עליו, ואם שב לפני מותו  ש  רטה על חהתשובה לבדה, ַהּתְ

ֶרת ַעל עֲ העבר וקבלה לעתיד  הְמַכּפֶ ֶ ה ְוַעל לֹא ַתֲעש  ות עשה ל מצוע ֵברֹות ַקּלֹות ַעל ֲעש ֵ

ת ְוַעל ַהֲחמּורוֹ שביטל ועל לאו הניתק לעשה שעבר עליו )אבל מצוות לא תעשה נחשב כחמורות( 

יא תֹוָלה ואדם שעבר על עבירות חמורות,  ֹבא יהתשובה תולה ומגינה מן העונש הִׁ ּיָ ֶ ֹום ַעד ש 

ר יַכּפֵ ים וִׁ ּפּורִׁ  ַהּכִׁ

 ______________________________________________________ ?תשובה לבדה על מה היא מכפרת

 ____________________________________________________________________________________ 

 מי נמחל לו ומי אין נמחל לו ביום כיפורהקדמה:  משנה ט':

ּוב ּוב, ֶאֱחָטא ְוָאש  כך אעשה תשובה, -אדם שאומר פעמיים אחטא ואחר ָהאֹוֵמר, ֶאֱחָטא ְוָאש 

ּוָבה ש  ֹות ּתְ ָידֹו ַלֲעש  ין ּבְ יקִׁ עבר עבירה ושנה אין מאפשרים לו משמים לשוב שכיוון ש ֵאין ַמְסּפִׁ
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רבה נעשית לו כהיתר.  ים ְמַכּפֵ ּפּורִׁ אדם שחוטא ובשעת החטא סומך שיום  ֶאֱחָטא ְויֹום ַהּכִׁ

יםהכיפורים יכפר על חטאיו,  ּפּורִׁ ר ֵאין יֹום ַהּכִׁ אותו אדם לא תהיה לו עזרה משמים לעשות  ְמַכּפֵ

קֹוםעֲ  תשובה כראוי וכל מה שצריך לעשות כדי שיום הכיפורים יכפר לו. ין ָאָדם ַלּמָ ּבֵ ֶ אם  ֵברֹות ש 

ר. ֲעֵברֹותעשה האדם תשובה לפי ארבעת חלקי התשובה  ים ְמַכּפֵ ּפּורִׁ ין ָאָדם  יֹום ַהּכִׁ ּבֵ ֶ ש 

ה ֶאת  ֵאיןשהזיקו בממון או בגוף או בכבודו וכדומה  ַלֲחֵברוֹ  ַרּצֶ ּיְ ֶ ר, ַעד ש  ים ְמַכּפֵ ּפּורִׁ יֹום ַהּכִׁ

ן ֲעַזְרָיה סו בדברים עד שיסלח לו.שישלם לו נזקו ויפיי ֲחֵברוֹ  י ֶאְלָעָזר ּבֶ ַרש  ַרּבִׁ כתוב  ֶאת זֹו ּדָ

ְטָהרּו בתורה  ְפֵני ְיָי ּתִׁ ּכֹל ַחּטֹאֵתיֶכם לִׁ קֹום, יֹום ודורשים זאת: מִׁ ין ָאָדם ַלּמָ ּבֵ ֶ ֲעֵברֹות ש 

ּפוּ  ין ָאָדם ַלֲחֵברֹו, ֵאין יֹום ַהּכִׁ ּבֵ ֶ ר. ֲעֵברֹות ש  ים ְמַכּפֵ ּפּורִׁ ה ַהּכִׁ ַרּצֶ ּיְ ֶ ר, ַעד ש  ים ְמַכּפֵ רִׁ

י ְמַטֵהר  ין, ּומִׁ ֲהרִׁ ּטַ ם מִׁ י ַאּתֶ ְפֵני מִׁ ָרֵאל, לִׁ ש ְ ֵריֶכם יִׁ יָבא, ַאש ְ י ֲעקִׁ ֶאת ֲחֵברֹו. ָאַמר ַרּבִׁ

יֶכם לפני מי אתם מטהרים את עצמכם ומי עוזר לכם להטהר מהטומאה שנדבקה בנשמתכם? ֶאְתֶכם ֲאבִׁ

ֱאַמר ) ּנֶ ֶ ם, ש  ַמיִׁ ָ ש ּ ּבַ ֶ ייחזקאל לו(ש  ם , ְוָזַרְקּתִׁ ים ּוְטַהְרּתֶ ם ְטהֹורִׁ שהקב"ה  ֲעֵליֶכם ַמיִׁ

ועוד כתוב ְואֹוֵמר גם בלי התעוררות האדם מטהר ה' ברחמיו.  –וזרקתי עליכם  –מטהר את ישראל 

ָרֵאל ְייָ  ש ְ ְקֵוה יִׁ ְקֶוה דורש ר"ע מקווה כמים )ולא כפשט הכתוב(  מִׁ כאשר אדם טובל בו ַמה ּמִׁ

רּוְך הּוא ְמַטֵהר  דֹוש  ּבָ ים, ַאף ַהּקָ ֵמאִׁ ְמַטֵהר י השכינה באמונתו מי שחוסה תחת כנפֶאת ַהּטְ

ָרֵאל ש ְ  .ֶאת יִׁ

 _______________________________________________ אימתי אין מספיקין בידו לעשות תשובה? 

 ____________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ מתי אין יום הכיפורים מכפר?

 ____________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ מה דרשתו של רבי עקיבא? 

 ____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________ רש?מה הפשט ומה הד -"מקוה ישראל ה'"

 ____________________________________________________________________________________ 

 


