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מסכת יומא פרק ז' – " ָבּא לוֹ כּ ֵֹהן גָּ דוֹל"
 .224סח ,ב – סט ,א
ִמ ְׁשנָה
ָ ּבא לוֹ כּ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל ִל ְקרוֹ ת,
ִאם ָר ָצה ִל ְקרוֹ ת ְ ּב ִבגְ ֵדי בּ וּץ  -קוֹ ֵרא,
וְ ִאם ָלאו  -קוֹ ֵרא ְ ּב ִא ְצ ְט ִלית ָל ָבן ִמ ׁ ּ ֶשלוֹ .
אש ַה ְ ּכנֶ ֶסת,
ַח ַּזן ַה ְ ּכנֶ ֶסת נוֹ ֵטל ֵס ֶפר ּתוֹ ָרה ,וְ נוֹ ְתנוֹ ְלרֹ ׁ
אש ַה ְ ּכנֶ ֶסת נוֹ ְתנוֹ ַל ְּסגַ ן,
וְ רֹ ׁ
וְ ַה ְּסגַ ן נוֹ ְתנוֹ ְלכֹ ֵהן ָ ּגדוֹ ל,
וְ כֹ ֵהן ָ ּגדוֹ ל עוֹ ֵמד ו ְּמ ַק ֵ ּבל ,וְ קוֹ ֵראַ " :א ֲח ֵרי מוֹ ת" )ויקרא טז(,
וְ " ַא ְך ֶ ּב ָעשׂ וֹ ר" )ויקרא כג ,כו-לב(.
אתי ִל ְפנֵ ֶיכם ָ ּכתוּב ָ ּכאן.
וְ גוֹ ֵלל ֵס ֶפר ּ
התוֹ ָרהּ ,ו ַמ ִ ּניחוֹ ְ ּב ֵחיקוֹ  ,וְ אוֹ ֵמר :יוֹ ֵתר ִמ ַּמה ׁ ֶש ָק ָר ִ
"ו ֶּב ָעשׂ וֹ ר" )במדבר כט ,ז-יא( ׁ ֶש ְ ּבחו ַּמ ׁש ַה ּ ְפקו ִּדים קוֹ ֵרא ַעל ּ ֶפה.
יה ׁ ְשמוֹ נֶ ה ְ ּב ָרכוֹ ת:
ו ְּמ ָב ֵר ְך ָע ֶל ָ
ַה ּתוֹ ָרה,
וְ ַעל ַה ֲעבוֹ ָדה,
וְ ַעל ַההוֹ ָד ָאה,
וְ ַעל ְמ ִח ַילת ֶה ָעוֹ ן,
וְ ַעל ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ִ ּב ְפנֵ י ַע ְצמוֹ ,
ש ָר ֵאל ִ ּב ְפנֵ י ַע ְצ ָמן,
וְ ַעל יִ ְ ׂ
וְ ַעל יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם ִ ּב ְפנֵ י ַע ְצ ָמ ּה,
וְ ַעל ַהכּ ֹ ֲהנִ ים ִ ּב ְפנֵ י ַע ְצ ָמן,
וְ ַעל ׁ ְש ָאר ַה ְּת ִפ ָ ּלה.
ש ָר ִפין,
ש ִעיר ַה ִ ּנ ְ ׂ
ָהרוֹ ֶאה כּ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל ְ ּכ ׁ ֶשהוּא קוֹ ֵרא ֵאינוֹ רוֹ ֶאה ּ ַפר וְ ָ ׂ
ש ָר ִפין ֵאינוֹ רוֹ ֶאה כּ ֹ ֵהן ָ ּגדוֹ ל ְ ּכ ׁ ֶשהוּא קוֹ ֵרא.
ש ִעיר ַה ִ ּנ ְ ׂ
וְ ָהרוֹ ֶאה ּ ַפר וְ ָ ׂ
ְ
יהן ׁ ָשוָ ה ְ ּכ ַא ַחת.
אכת ׁ ְשנֵ ֶ
וְ לֹא ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ֵאינוֹ ַר ׁ ּ ַשאיֶ ,א ָ ּלא ׁ ֶש ָהיְ ָתה דֶּ ֶרך ְרחוֹ ָקה ,ו ְּמ ֶל ֶ

ְ ּג ָמ ָרא
ִמדְּ ָק ָתנֵ יּ ְ " :ב ִא ְצ ְט ִלית ָל ָבן ִמ ׁ ּ ֶשלוֹ "ִ ,מ ְּכלָ ל דִּ ְק ִר ָיאה לָ או ֲעבוֹ ָדה ִהיא.
וְ ָק ָתנֵ יִ " :אם ָר ָצה ִל ְקרוֹ ת ְ ּב ִבגְ ֵדי בוּץ – קוֹ ֵרא",
ׁ ָש ְמ ַע ְּת ִמי ָּנ ּהּ ִ :בגְ ֵדי כְ הוּנָ ה נִ ְּיתנ ּו לֵ ָיהנוֹ ת ָ ּב ֶהן.
דִּ ילְ ָמא ׁ ָשאנֵ י ְק ִר ָיאה,
דְּ צוֹ ֶר ְך ֲעבוֹ ָדה ִהיא.
דְּ ִא ַ ּיב ֲעיָ א לָ ן:
ִ ּבגְ ֵדי כְ ה ּו ָּנה נִ ְּיתנ ּו לֵ ָיהנוֹ ת ָ ּב ֶהן,
אוֹ לֹא נִ ְּיתנ ּו לֵ ָיהנוֹ ת ָ ּב ֶהן?
ָּתא ׁ ְש ַמע:
"לֹא ָהי ּו יְ ׁ ֵשנִ ים ְ ּב ִבגְ ֵדי קוֹ ֶד ׁש".
' ׁ ֵשינָ ה' הוּא דְּ לָ א,
ָהא ֵמיכַ ל ָאכְ לֵ י!
דִּ ילְ ָמא ׁ ָשאנֵ י ֲאכִ ילָ ה דְּ צוֹ ֶר ְך ֲעבוֹ ָדה ִהיא,
ִּכ ְד ַתנְ יָ א:
ּ
""וְ ָאכְ ל ּו אֹ ָתם ֲא ׁ ֶשר ֻּכ ּ ַפר ָ ּב ֶהם" )שמות כט ,לג( ְ -מ ַל ֵּמד ׁ ֶש ַהכּ ֹ ֲהנִ ים אוֹ ְכ ִלים ו ְּב ָע ִלים ִמ ְת ַ ּכ ְפ ִרין".
ׁ ֵשינָ ה הוּא דְּ לָ א,
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רש"י
מתני'
בא לקרות .את הפרשה דילפינן
ממלואים דאמרינן בפ''ק )דף
ה (:מניין שאף מקרא פרשה
מעכב וכו':
אם רצה לקרות בבגדי בוץ.
שהוא לבוש עכשיו שעבד בהן
עבודת היום:
אצטלית .לבוש כמין חלוק:
בית הכנסת .היה סמוך לעזרה
בהר הבית:
חזן הכנסת .שמש:
ראש הכנסת .על פיו נחתכין
צרכי הכנסת מי מפטיר מי פורס
על שמע מי עובר לפני התיבה:
ואך בעשור .שבפרשת אמור אל
הכהנים:
ואומר יותר ממה שקריתי וכו'.
בגמרא מפרש טעמא:
שבחומש הפקודים .ספר וידבר
שמתחיל במנינן של ישראל
ופרשת פינחס באותו ספר ושם
המוספין אמורין:
קורא על פה .טעמא מפרש
בגמרא:
על התורה .ברכה של אחריה
אשר נתן לנו וכו':
ועל העבודה .רצה בעמך ישראל
ותרצה העבודה בדביר ביתך
וכו' שאותך לבדך ביראה
נעבוד:
ועל ההודאה .מודים אנחנו לך
עד הטוב לך להודות על העבודה
מברך בשביל העבודה שעבד
והודאה סמוכה לעבודה דכתיב
זובח תודה יכבדנני )תהלים נ(
אחר עבודה תודה והיא הודאה:
על מחילת העון .מחול
לעונותינו ביום הכפורים הזה
וכו' עד מלך מוחל וסולח
לעונותינו וכו':
על המקדש .מתפלל על המקדש
וחותם ברוך שבחר במקדש:
ועל הכהנים .מתפלל על
הכהנים וחותם ברוך שבחר
בזרעו של אהרן וכן על ישראל:
ועל שאר התפלה .מפרש
בגמרא:
גמ'
נתנו ליהנות .נתן רשות ליהנות
בהן בלא שעת עבודה:
שינה הוא דלא .שמא יפיח:
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ָהא ִהלּ וּכֵ י ְמ ַה ְּלכֵ י!
ְ ּב ִדין הוּא ְד ִהלּ וּכֵ י ִנַמי לָ א
יהם".
אש ֶ
יחין ַּת ַחת ָר ׁ ֵ
סט,א וְ ֵס ָיפא ִאיצְ ְט ִריכָ א לֵ ּיהּ " :פוֹ ׁ ְש ִטין ו ְּמ ַק ּ ְפ ִלין ו ַּמ ִ ּנ ִ
ּ
יהן",
אש ֶ
יחין אוֹ ָתן ַּת ַחת ָר ׁ ֵ
"פוֹ ׁ ְש ִטין ו ְּמ ַק ּ ְפ ִלין ּו ַּמ ִ ּנ ִ
ׁ ָש ְמ ַע ְּת ִמי ָּנ ּהּ ִ :בגְ ֵדי ְּכה ּו ָּנה נִ ְּיתנ ּו לֵ ָיהנוֹ ת ָ ּב ֶהן!
ָא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
יהן",
אש ֶ
לָ א ֵּת ָימאַּ " :ת ַחת ָר ׁ ֵ
אש ֶיהן.
ֶא ָּלא ֵא ָימאְּ :כנֶ גֶ ד ָר ׁ ֵ
ָא ַמר ַרב ְמ ׁ ַש ְר ׁ ִש ּיָא:
ׁ ָש ְמ ַע ְּת ִמי ָּנ ּה:
ְּת ִפ ִּילין ִמן ַה ַ ּצד ׁ ַש ּ ִפיר דָּ ֵמי.
אש ֶיהן,
ָהכִ י ִנַמי ִמ ְס ַּת ְ ּב ָרא ,דִּ כְ נֶ גֶ ד ָר ׁ ֵ
אש ֶיהן ,וְ ֵת ּיפוֹ ק לִ י ִמ ׁ ּשוּם ִּכלְ ַאיִ ם,
דְּ ִאי ָסלְ ָקא דַּ ֲע ָת ְךַּ :ת ַחת ָר ׁ ֵ
דְּ ָהא ִא ָּיכא ַאבְ נֵט ,וּנְ ִהי נַ ִמי נִ ְּיתנ ּו לֵ ָיהנוֹ ת ָ ּב ֶהןָ ,הא ִמ ְת ַה ֵּני ִמ ִּכלְ ַאיִ ם!
ָהנִ ָיחא לְ ַמאן דַּ ָא ַמרַ :אבְ נֵ טוֹ ׁ ֶשל כּ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל זֶ ה הוּא ַאבְ נֵ טוֹ ׁ ֶשל כּ ֵֹהן ֶה ְדיוֹ ט,
ֶא ָּלא לְ ַמאן דַּ ָא ַמרַ :א ְבנֵטוֹ ׁ ֶשל כּ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל לֹא זֶ ה הוּא ַאבְ נֵ טוֹ ׁ ֶשל כּ ֵֹהן ֶה ְדיוֹ טַ ,מאי ִא ָּיכא לְ ֵמ ַימר?
ישה וְ ַה ֲעלָ ָאה הוּא דְּ ָאסוּר,
וְ כִ י ֵּת ָימאִּ :כלְ ַאיִ ם ִ ּבלְ בִ ׁ ָ
ְ ּב ַה ָ ּצ ָעה – ׁ ָש ֵרי.
וְ ָה ַתנְ יָ א:
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""ל ֹא יַ ֲעלֶ ה ָעלֶ יך" )ויקרא יט ,יט(,
ֲא ָבל ַא ָּתה מו ָּּתר ְל ַהצִּ יעוֹ ַּת ְח ֶּת ָ
יך.
שרוֹ "!
ימא ַא ַחת ַעל ְ ּב ָ ׂ
ֲא ָבל ָא ְמר ּו ֲח ָכ ִמיםָ :אסוּר ַל ֲעשׂוֹ ת ֵ ּכןֶ ׁ ,ש ָּמא ִּת ָ ּ
יכ ֵר ְך נִ ָ
וְ כִ י ֵּת ָימא :דְּ ַמ ְפ ִסיק לֵ ּיה ִמ ֵידי ֵ ּבינֵ י ֵ ּבינֵ י,
ישא ׁ ֶש ִ ּבירו ׁ ָּשלַ יִם:
וְ ָה ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ּ ַפזִּי ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן לֵ וִ י ָא ַמר ַרבִּ י ִמ ׁ ּשוּם ְק ִה ָּלא ַקדִּ ׁ ָ
ֲא ִפילּ ּו ֶעשֶׂ ר ַמ ָ ּצעוֹ ת זוֹ ַעל ַ ּגב זוֹ  ,וְ כִ לְ ַאיִם ַּת ְח ֵּת ֶיהן ָ -אסוּר לִ ׁישוֹ ן ֲעלֵ ֶיהן!
אש ֶיהן.
ֶא ָּלא לָ או ׁ ְש ַמע ִמי ָּנ ּהְּ :כנֶ גֶ ד ָר ׁ ֵ
ׁ ְש ַמע ִמי ָּנ ּה.
ַרב ַא ׁ ִשי ָא ַמר:
אש ֶיהן,
לְ עוֹ לָ ם ַּת ַחת ָר ׁ ֵ
וְ ָהא ָקא ִמ ְת ַה ֵּני ִמ ִּכלְ ַאיִםּ ִ ,בגְ ֵדי כְ ה ּו ָּנה ָק ׁ ִשין ֵהן.
ִּכי ָהא דְּ ָא ַמר ַרב הוּנָ א ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב יְהוֹ ׁ ֻש ַע:
ַהאי ְנַמ ָטא ַ ּג ְמ ָדא דְּ נֶ ֶר ׁש ַ ׁ -ש ְריָ א.
ָּתא ׁ ְש ַמע:
ּ
" ִ ּבגְ ֵדי ְכהוּנָ הַ ,היוֹ ֵצא ָ ּב ֶהן ַל ְּמ ִדינָ ה ָ -אסוּר,
ו ַּב ִּמ ְקדָּ ׁש ּ ֵ -בין ִ ּב ׁ ְש ַעת ֲעבוֹ ָדה ֵ ּבין ׁ ֶשלּ א ִ ּב ׁ ְש ַעת ֲעבוֹ ָדה מ ּו ָּתר,
יהנוֹ ת ָ ּב ֶהן".
יתנ ּו ֵל ָ
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ִ ּבגְ ֵדי ְכהו ָ ּּנה נִ ְּ
ׁ ְש ַמע ִמי ָּנ ּה.
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רש"י
וסיפא איצטריך ליה .שינה
דנקט משום דבעי לאשמועינן
שמותר ליתנן תחת ראשיהן ותו
לא איכפת לן אם יפיח מאחר
שפושטן:
כנגד ראשיהן .אצל ראשיהן:
שמע מיניה .מדמותר להניחן
אצלו לא חייש לשמא יפיח:
תפילין מן הצד .להניחן אצלו
כשהוא ישן:
הניחא .האי דלא חייש לכלאים
למאן דאמר אבנטו של כהן גדול
ביום הכפורים שהוא של בוץ
זהו אבנטו של הדיוט כל ימות
השנה ואין כלאים בבגדי כהן
הדיוט שפיר:
לא זהו וכו' .דשל הדיוט כל
השנה של כלאים:
קשים הם .ואינן מחממין
לפיכך אין בהן משום כלאים:
נמטא .לבד פלטר''א בלע''ז:
גמדא .קשה:
שרי .אין בו משום כלאים
דהעלאה דומיא דלבישה דאית
בה הנאת חימום הוא דאיתסר:
למדינה אסור .שנוהג בה דרך
חול:

"בּא לוֹ כּ ֵֹהן גָּ דוֹל"
מסכת יומא פרק ז' – ָ
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 .225סט ,א
]" ִ ּבגְ ֵדי ְכהוּנָ הַ ,ה ּיוֹ ֵצא ָ ּב ֶהן ַל ְּמ ִדינָ ה ָ -אסוּר,
ו ַּב ִּמ ְקדָּ ׁש ּ ֵ -בין ִ ּב ׁ ְש ַעת ֲעבוֹ ָדה ֵ ּבין ׁ ֶשלּ א ִ ּב ׁ ְש ַעת ֲעבוֹ ָדה מו ָּּתר,
יהנוֹ ת ָ ּב ֶהן"[.
יתנ ּו ֵל ָ
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ִ ּבגְ ֵדי ְכהו ָ ּּנה נִ ְּ
וּבַ ְּמ ִדינָ ה לֹא?!
וְ ָה ַתנְ יָ א:
ש ִרים וַ ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ְ ּב ֵט ֵבת יוֹ ם ַהר ְ ּג ִר ִּזים הוּא ,דְּ ָלא ְל ִמ ְס ּ ַפד.
" ְ ּב ֶע ְ ׂ
ּ
יוֹ ם ׁ ֶש ִ ּב ְק ׁש ּו כּ ו ִּת ִיים ֶאת ֵ ּבית ֱאל ֵֹהינ ּו ֵמ ֲא ֶל ְ ּכ ַסנְ דְּ רוּס מוֹ ְקדוֹ ן ְל ַה ֲח ִריבוֹ  ,וּנְ ָתנוֹ ָל ֶהם.
ָ ּבא ּו וְ הוֹ ִדיע ּו ֶאת ׁ ִש ְמעוֹ ן ַהצַּ ִדיק.
שה? ָל ַב ׁש ִ ּבגְ ֵדי ְכהו ָ ּּנה ,וְ נִ ְת ַע ֵּטף ְ ּב ִבגְ ֵדי ְכהו ָ ּּנה,
ֶמה ָע ָ ׂ
יהן.
ו ִּמ ַ ּי ִ ּק ֵירי יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל ִע ּמוֹ  ,וַ ֲאבוּקוֹ ת ׁ ֶשל אוּר ִ ּב ֵיד ֶ
וְ ָכל ַה ַ ּליְ ָלה ַה ָ ּלל ּו הוֹ ְל ִכים ִמצַּ ד זֶ ה ,וְ ַה ָ ּלל ּו הוֹ ְל ִכים ִמצַּ ד זֶ הַ ,עד ׁ ֶש ָע ָלה ַע ּמוּד ַה ׁ ּ ַש ַחר.
ֵ ּכיוָ ן ׁ ֶש ָע ָלה ַע ּמוּד ַה ׁ ּ ַש ַחר ָא ַמר ָל ֶהםִ :מי ַה ָ ּלל ּו?
ָא ְמר ּו לוֹ  :יְ הו ִּדים ׁ ֶש ָּמ ְרד ּו ְ ּב ָך.
יפ ְט ֵרס זָ ְר ָחה ַח ָּמה ו ָּפגְ ע ּו זֶ ה ָ ּבזֶ ה.
יע ְל ַאנְ ִט ּ ַ
ֵ ּכיוָ ן ׁ ֶש ִה ִ ּג ַ
ֵ ּכיוָ ן ׁ ֶש ָר ָאה ְל ׁ ִש ְמעוֹ ן ַהצַּ דִּ יק יָ ַרד ִמ ֶּמ ְר ַ ּכ ְב ּתוֹ וְ ִה ׁ ְש ַּת ֲחוָ ה ְל ָפנָ יו.
ָא ְמר ּו לוֹ ֶ :מ ֶל ְך ָ ּגדוֹ ל ְ ּכמוֹ ְת ָך יִ ׁ ְש ַּת ֲחוֶ ה ִליהו ִּדי זֶ ה?!
ָא ַמר ָל ֶהם :דְּ מוּת דְּ יוֹ ְקנוֹ ׁ ֶשל זֶ ה ְמנַ צַּ ַחת ְל ָפנַ י ְ ּב ֵבית ִמ ְל ַח ְמ ִּתי.
אתם?
ָא ַמר ָל ֶהםָ :ל ָּמה ָ ּב ֶ
ָ
ָ
ָ
ָא ְמר ּו לוֶ :א ְפ ׁ ָשר ַ ּביִ ת ׁ ֶש ִּמ ְת ּ ַפ ְ ּל ִלים בּ וֹ ָע ֶליך וְ ַעל ַמ ְלכו ְּתך ׁ ֶשלּ א ֶּת ֱח ַרב ,יַ ְתעוּך ּגוֹ יִ ים ְל ַה ֲח ִריבוֹ ?
ָא ַמר ָל ֶהםִ :מי ַה ָ ּלל ּו?
ָא ְמר ּו לוֹ  :כּ ו ִּת ִ ּיים ַה ָ ּלל ּוֶ ׁ ,שעוֹ ְמ ִדים ְל ָפנֶ יךָ.
ָא ַמר ָל ֶהםֲ :ה ֵרי ֵהם ְמסו ִּרין ִ ּב ֵיד ֶיכם.
יהם,
יהם ,ו ְּת ָלאוּם ְ ּבזַ נְ ֵבי סו ֵּס ֶ
ִמ ָ ּיד נְ ָקבוּם ְ ּב ִע ְ ּק ֵב ֶ
וְ ָהי ּו ְמגָ ְר ִרין אוֹ ָתן ַעל ַה ּקוֹ ִצים וְ ַעל ַה ַ ּב ְר ָקנִ ים,
ַעד ׁ ֶש ִה ִ ּגיע ּו ְל ַהר ְ ּג ִריזִ ים.
ֵ ּכיוָ ן ׁ ֶש ִה ִ ּגיע ּו ְל ַהר ְ ּג ִריזִ יםֲ ,ח ָר ׁשוּה ּו ,וּזְ ָרעוּה ּו ַ ּכ ְר ׁ ִשינִ ין,
ְ ּכ ֶד ֶר ְך ׁ ֶש ִ ּב ְ ּק ׁש ּו ַל ֲעשׂוֹ ת ְל ֵבית ֱאל ֵֹהינ ּו.
וְ אוֹ תוֹ ַה ּיוֹ ם ֲע ָ ׂ
שאוּה ּו יוֹ ם טוֹב"!
ִאי ָ ּב ֵעית ֵא ָימא:
ְראוּיִ ין לְ ִבגְ ֵדי כְ ה ּו ָּנה.
וְ ִאי ָ ּב ֵעית ֵא ָימא:
ָ
" ֵעת לַ ֲעשׂ וֹ ת לַ ה' ֵה ֵפר ּו ּתוֹ ָר ֶתך" )תהלים קיט ,קכו(.

305

רש"י
הר גריזים .מקום מושבן של
כותים:
עת לעשות לה' .כשבא עת
לעשות דבר לשמו של מקום
מותר להפר בו תורה:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט  0526071122מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי

 .226סט ,א
ֹאש ַה ְ ּכנֶ ֶסת,
" ַח ַּזן ַה ְ ּכנֶ ֶסת נוֹ ֵטל ֵס ֶפר ּתוֹ ָרה] ,וְ נוֹ ְתנוֹ ְלר ׁ
ֹאש ַה ְ ּכנֶ ֶסת נוֹ ְתנוֹ ַל ְּסגַ ן,
וְ ר ׁ
וְ ַה ְּסגַ ן נוֹ ְתנוֹ ְלכ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל[.
ׁ ְש ַמע ִמי ָּנ ּה :חוֹ לְ ִקין ָּכבוֹ ד לַ ַּתלְ ִמיד ִ ּב ְמקוֹ ם ָה ַרב.
ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
ּ
כּ
ּ
כּ ו ָּּל ּה ִ ,מ ׁ ּשוּם ְכבוֹ דוֹ ׁ ֶשל ֵֹהן ָגדוֹ ל ִהיא.

רש"י
לתלמיד במקום הרב .לראש
הכנסת ולסגן בפני כהן גדול
ואינו כממעט כבוד הרב:
כולה משום כבודו דכהן גדול.
מראין אותו שיש שררות הרבה
למטה ממנו אבל בעלמא אין
חולקין:

"בּא לוֹ כּ ֵֹהן גָּ דוֹל"
מסכת יומא פרק ז' – ָ

כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט  0526071122מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי

 .227סט ,א-ב
"א ֲח ֵרי מוֹ ת"[.
"וְ כֹ ֵהן ָ ּגדוֹ ל עוֹ ֵמד ]ו ְּמ ַק ֵ ּבל ,וְ קוֹ ֵראַ :
ִמ ְּכלָ ל ׁ ֶשהוּא יוֹ ׁ ֵשב,
וְ ָהא ֲאנַן ְּתנַ ן:251
סט,ב " ֵאין יְ ׁ ִש ָיבה ָ ּב ֲעזָ ָרה ֶא ָ ּלא ְל ַמ ְל ֵכי ֵבית דָּ וִ ד ִ ּב ְל ַבד,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וַ ָ ּיבֹא ַה ּ ֶמלֶ ְך דָּ וִ יד וַ ֵ ּי ׁ ֶשב לִ ְפנֵ י ה'" )דברי הימים א' יז ,טז("!
ְּכ ַד ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
ְ ּב ֶעזְ ַרת נָ ׁ ִשים,
ָהכָ א ִנַמי ְ ּב ֶעזְ ַרת נָ ׁ ִשים.
וְ ֵהיכָ א ִא ְית ַמר דְּ ַרב ִח ְסדָּ א?
ַא ָהא:
ֵמ ִיתיבֵ י:
דְּ ַתנְ יָ א:
" ֵה ָיכן קוֹ ִרין בוֹ ?
ָ ּב ֲעזָ ָרה.
יעזֶ ר בֶּ ן יַ ֲעקֹב אוֹ ֵמר:
ַרבִּ י ֱא ִל ֶ
ְ ּב ַהר ַה ַ ּביִ תֶ ׁ ,ש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וַ ִ ּי ְק ָרא בוֹ לִ ְפנֵ י ָה ְרחוֹ ב ֲא ׁ ֶשר לִ ְפנֵ י ׁ ַש ַער ַה ּ ַמיִ ם" )נחמיה ח ,ג("!
וְ ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
ְ ּב ֶעזְ ַרת נָ ׁ ִשים.

251

במקבילות גרסו "והאמר מר" ,ויש ליישב את גירסתנו שלעיתים הגמרא קוראת לציטוט מהתוספתא גם בשם 'תנן'.
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רש"י
אין ישיבה בעזרה .דכתיב
לעמוד לשרת )דברים יח(
העומדים שם לפני ה' )שם( ולא
מצינו בה ישיבה:
אלא למלכי בית דוד שנאמר
ויבא המלך דוד וישב וגו'.
כשאמר לו נתן הנביא אתה לא
תבנה הבית כי ימלאו ימיך וגו':
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
"וַ יְ ָב ֵר ְך ֶעזְ ָרא ֶאת ה' ָה ֱאל ִֹהים ַה ָ ּגדוֹ ל" )נחמיה ח ,ו(.

כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט  0526071122מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי

 .228סט ,ב

ַמאי " ָ ּגדוֹ ל"?
ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסף ָא ַמר ַרב:
ׁ ֶש ִ ּגדְּ לוֹ ַ ּב ׁ ּ ֵשם ַה ְמפוֹ ָר ׁש.
ַרב ִ ּגידֵּ ל ָא ַמר:
" ָ ּברו ְּך ה' ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמן ָהעוֹ לָ ם וְ ַעד ָהעלָ ם" )דברי הימים א' טז ,לו(.
ָא ַמר לֵ ּיה ַא ַ ּביֵי לְ ַרב דִּ ִימי:
וְ ִדילְ ָמא ׁ ֶש ִ ּגידְּ לוֹ ַ ּב ׁ ּ ֵשם ַה ְמפוֹ ָר ׁש?
ָא ַמר לֵ ּיה:
ֵאין אוֹ ְמ ִרים ׁ ֵשם ַה ְמפוֹ ָר ׁש ַ ּב ְ ּגבוּלִ ים.
וְ לֹא?!
ּ
וְ ָהכְ ִתיב" :וַ ַי ֲעמֹד ֶעזְ ָרא ַה ּסֹ ֵפר ַעל ִמגְ דַּ ל ֵעץ ֲא ׁ ֶשר ָעשׂ ּו לַ דָּ ָבר" )נחמיה ח ,ד-ו(.
וְ ָא ַמר ַרב ִ ּגידֵּ לֶ ׁ :ש ִ ּגדְּ לוֹ ַ ּב ׁ ּ ֵשם ַה ְמפוֹ ָר ׁש!
252

הוֹ ָר ַאת ׁ ָש ָעה ָהיְ ָתה.

252

ש ּו לַ דָּ ָבר ...ויברך עזרא את ה'
וַ ּי ֲַעמֹד ֶעזְ ָרא ַה ּסֹ ֵפר ַעל ִמגְ דַּ ל ֵעץ ֲא ׁ ֶשר ָע ׂ

רש"י
ויברך עזרא וגו' .בההוא ענינא
דויקרא לפני הרחוב כתיב ברוך
ה' אלהים וגו' כך תיקנו באותו
היום לומר במקדש בסוף כל
ברכה וברכה כדאמרינן במסכת
תענית )יג:(.
בגבולין .כל חוץ לעזרה קרי
גבולין:

"בּא לוֹ כּ ֵֹהן גָּ דוֹל"
מסכת יומא פרק ז' – ָ

"וַ ִ ּיזְ ֲעק ּו ְ ּבקוֹ ל ָ ּגדוֹ ל ֶאל ה' ֱאל ֵֹה ֶיהם" )נחמיה ט ,ד(.

כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט  0526071122מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי

 .229סט ,ב

ַמאי ַאמוּר?
ָא ַמר ַרב ,וְ ִא ֵית ָימא ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ִ ּביָ יא ִ ּביָ יא,
ַהיְ ינ ּו ַהאי דְּ ַא ְח ְרבֵ ּיה לְ ִמ ְקדָּ ׁ ָשא,
וְ ַק ְּליֵ ּה לְ ֵהיכָ לֵ ּיה,
וְ ַק ְטלִ ינְ ה ּו לְ כו ְּּלה ּו צַ דִּ ֵיקי,
וְ ַאגְ לִ ינְ ה ּו לְ יִ שְׂ ָר ֵאל ֵמ ַא ְר ַעהוֹ ן,
וַ ֲע ַדיִ ין ְמ ַר ֵ ּקד ֵ ּבינַ ן.
ְּכלוּם לא יְ ַהבְ ֵּת ּיה לָ ן ֶא ָּלא לְ ַקבּ וּלֵ י ֵ ּב ּיה ַאגְ ָרא.
לָ א ִאיה ּו ָ ּב ֵעינַ ן,
וְ לָ א ַאגְ ֵר ּיה ָ ּב ֵעינַן.
ַנָפל לְ ה ּו ּ ִפ ְית ָקא ֵמ ְר ִק ָיעא ,דַּ ֲהוָ ה ְּכ ַתב ָ ּב ּהֱ " :א ֶמת".
ָא ַמר ַרב ֲחנִ ינָ א:
ׁ ְש ַמע ִמי ָּנ ּה:
חוֹ ָתמוֹ ׁ ֶשל ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא " ֱא ֶמת".

רש"י
בייא בייא.
וקובלנא:
האי דאחרביה לבית המקדש.
מבקשין רחמים שימסר בידם
יצר הרע של עבודת כוכבים:
לקבולי אגרא .שנכוף אותו
ונקבל שכר:
פיתקא .כתב:
אמת .כלומר מסכים אני
עמכם:
אמר להו נביא .זכריה בן עדו:
ביניתא .שיער:
בדודא דאברא .בסיר של
עופרת:
זאת הרשעה .וישלך אותה אל
תוך האיפה )ויתן( את אבן
העופרת אל פיה:
שאיב קלא .נכנס הקול לתוך
העופרת ואינו יוצא ממנו:
כליא עלמא .יכלה העולם שלא
תהא פריה ורביה:
ביעתא בת יומא .ביצה הנולדה
בו ביום לפי שפסק החימום מן
המעים ואפילו אותן שעיברה
התרנגולת כבר אינן מתבשלין
במעיה:
לפלגא .שיהא שולט באדם
ליזקק לאשתו ולא לאחרת:
כחלינהו .סימו את עיניו ע''י
כחול:

אתא,
אוֹ ִתיב ּו ְ ּב ַת ֲענִ ָיתא ְּתלָ ָתא יוֹ ִמין ו ְּתלָ ָתא לֵ ילָ וָ ָ
ְמ ָסרוּה ּו נִ ֲיהלַ יְ ה ּו.
ַנְפק ֲא ָתא ִּכי ּגו ְּריָ א דְּ נו ָּרא ִמ ֵ ּבית ָק ְד ׁ ֵשי ַה ֳ ּק ָד ׁ ִשים,
ָא ַמר לְ ה ּו נָבִ יא לְ יִ שְׂ ָר ֵאלַ :היְ ינ ּו יִ צְ ָרא דַּ ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה,
אמר זֹאת ָה ִר ׁ ְש ָעה" )זכריה ה ,ח(.
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר" :וַ ּי ֶ
ַ ּב ֲה ֵדי דִּ ְת ָפסו ּּה לֵ ּיה ִא ׁ ְש ְּת ִמיט ִ ּבינִ ָיתא ִמ ַמזְ יָ יא ,ו ְּר ָמא ָקלָ א וַ ֲאזַ ל ָקלֵ ּיה ַא ְר ַ ּבע ְמ ָאה ּ ַפ ְר ֵסי.
ָא ַמר ּוֵ :היכִ י נַ ֲעבִ יד?
דִּ ילְ ָמא ַחס וְ ׁ ָשלוֹ ם ְמ ַר ֲח ֵמי ֲעלֵ ּיה ִמן ׁ ְש ַמ ָ ּיא.
ָא ַמר לְ ה ּו נָבִ יאַ ׁ :ש ְדיוּה ּו ְ ּבדו ָּדא דְּ ַאבְ ָרא ,וְ ַח ְפיוּה ּו לְ פו ֵּּמ ּיה ְ ּב ַא ְב ָרא ,דְּ ַאבְ ָרא ִמ ׁ ְש ַאב ׁ ָש ֵאיב ָקלָ א.
את ּה ֶאל ּתוֹ ְך ָה ֵא ָיפה וַ ַ ּי ׁ ְשלֵ ְך ֶאת ֶא ֶבן ָהעוֹ ֶפ ֶרת ֶאל ּ ִפ ָיה" )זכריה ה ,ח(.
אמר זֹאת ָה ִר ׁ ְש ָעה וַ ַ ּי ׁ ְשלֵ ְך ָ
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר" :וַ ּיֹ ֶ
ָא ְמר ּו :הוֹ ִאיל וְ ֵעת ָרצוֹ ן הוּא,
ָּ
נִב ֵעי ַר ֲח ֵמי ַא ִ ּיצְ ָרא דַּ ֲעבֵ ָירה.
ָ ּבע ּו ַר ֲח ֵמי וְ ִא ַּמ ַּסר ִ ּב ַידיְ יה ּו.
ָא ַמר לְ ה ּוֲ :חז ּו ,דְּ ִאי ְק ַטלִ ית ּו לֵ ּיה לְ ַההוּא ,כַ לְ יָ א ָעלְ ָמא.
ֲחבָ ׁשוּה ּו ְּתלָ ָתא יוֹ ֵמי ,ו ָּבע ּו ֵ ּב ֲיע ָתא ַ ּבת יוֹ ָמא ְ ּבכָ ל ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל ,וְ לָ א ִא ׁ ְש ַּת ַּכח.
ָא ְמ ֵריֵ :היכִ י נַ ֲעבִ יד?
נִ ְק ְטלֵ ּיה ַּ -כלְ יָ א ָעלְ ָמא!
נִ ַ ּיב ֵעי ַר ֲח ֵמי ַא ּ ַפלְ ָ ּגא ַ ּ -פלְ ָ ּגא ִ ּב ְר ִק ָיעא לָ א יָ ֲהבֵ י!
ַּכ ֲחלִ ינְ ה ּו לְ ֵעינֵ ּיה ו ׁ ְּשבָ קוּה ּו ,וְ ַא ֲהנֵ י ,דְּ לָ א ִמיגְ ִרי ֵ ּב ּיה לְ ִאינִ ׁיש ִ ּב ְק ִר ָיב ָתה.
ְ ּב ַמ ַע ְרבָ א ַמ ְתנ ּו ָהכִ י:
ַרב ִ ּגידֵּ ל ָא ַמרּ ָ " :גדוֹ ל" ֶ ׁ -ש ִ ּגדְּ לוֹ ַ ּב ׁ ּ ֵשם ַה ְמפוֹ ָר ׁש.
וְ ַרב ַמ ָּתנָ א ָא ַמר:
" ָה ֵאל ַה ָ ּגדוֹ ל ַה ִ ּגבּ וֹ ר וְ ַהנּ וֹ ָרא" )נחמיה ט ,לב(.
וְ ָהא דְּ ַרב ַמ ָּתנָ א ַמ ְטיָ יא לִ ְד ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן לֵ וִ י.
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן לֵ וִ י:
לָ ָּמה נִ ְק ָרא ׁ ְש ָמן ַאנְ ׁ ֵשי כְ נֶ ֶסת ַה ְ ּגדוֹ לָ ה?
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ׁ ֶש ֶה ֱחזִ יר ּו ֲע ָט ָרה לְ יוֹ ׁ ְשנָ ּה.
משה ָא ַמרָ " :ה ֵאל ַה ָ ּגדֹל ַה ִ ּגבּ ֹר וְ ַהנּ וֹ ָרא" )דברים י ,יז(.
ֲא ָתא ׁ ֶ
ּ
ֲא ָתא ְיִר ְמיָ ה וְ ָא ַמר" :גּוֹ יִ ם ְמ ַק ְר ְק ִרין ְ ּב ֵהיכָ לוֹ ַ ,א ֵיה נוֹ ְראוֹ ָתיו?
253
לֹא ָא ַמר 'נוֹ ָרא'
ֲא ָתא דָּ נִ ֵ ּיאל וְ ָא ַמר :גּוֹ יִ ם ִמ ׁ ְש ַּת ְע ְ ּב ִדים ַ ּב ִ ּבנְ יָןַ ,א ֵ ּיה ְ ּגבוּרוֹ ָתיו?
254
לֹא ָא ַמר ' ַה ִ ּגבּ וֹ ר'
ָאת ּו ִאינְ ה ּו וַ ָא ַמר ּוַ :אדְּ ַר ָ ּבה ,זוֹ ִהיא ְ ּגבו ַּרת ְ ּגבו ָּרתוֹ ֶ ׁ :שכּ וֹ בֵ ׁש ֶאת יִ צְ רוֹ ,
ׁ ֶשנּוֹ ֵתן ֶא ֶר ְך ַא ּ ַפיִם לָ ְר ׁ ָש ִעים.
ְ
ְ
וְ ֵאלּ ּו ֵהן נוֹ ְראוֹ ָתיו ׁ ֶש ִאלְ ָמלֵ א מוֹ ָראוֹ ׁ ֶשל ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברוּך הוּא ֵה ַיאך או ָּּמה ַא ַחת יְ כוֹ לָ ה לְ ִה ְת ַק ֵ ּיים ֵ ּבין ָהאו ּּמוֹ ת?!
משה?
וְ ַר ָ ּבנַ ן ֵהיכִ י ָעבְ ִדי ָהכִ י וְ ָע ְק ִרי ַּת ַקנְ ָּתא דְּ ַת ִּקין ׁ ֶ
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר:
ִמ ּתוֹ ְך ׁ ֶש ּיוֹ ְד ִעין ְ ּב ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ׁ ֶש ֲא ִמ ִּתי הוּא ,לְ ִפיכָ ְך לֹא ִּכי ְּזב ּו בּ וֹ .

253

האל הגדול הגיבור ה' צבאות שמו" )ירמיה לב ,יח(.
254
האל הגדול והנורא )דניאל ט ,ד(.

רש"י
האל הגדול הגבור והנורא .אשר
לא ישא פנים:
מקרקרים
כוכבים
עובדי
בהיכלו .שראה שרי נבוכדנצר
נכנסין להיכל ומריעים בו ככל
רצונם:
לא אמר נורא .בפרשת הנה
חנמאל כתיב עושה חסד
לאלפים ומשלם עון אבות אל
חיק בניהם אחריהם האל הגדול
והגבור ה' צבאות שמו )ירמיהו
לב(:
דניאל לא אמר גבור .בתפלתו
בספרו )דניאל ט(:
עובדי כוכבים משתעבדים
בבניו .זה שבעים שנה:
זו היא גבורתו .שכובש יצרו כל
השנים הללו שנשתעבדו בהן
ומאריך אפו על כל הגזירות
שגוזרים על בניו:
ואלו הן נוראותיו שאלמלא
מוראו וכו' .מן יום החורבן אתה
למד נוראותיו שכל האומות
נאספו להשמידם ונתקיימו
מהן:
ורבנן .ירמיה ודניאל:
שהוא אמתי .מסכים על האמת
ושונא את השקר:

"בּא לוֹ כּ ֵֹהן גָּ דוֹל"
מסכת יומא פרק ז' – ָ

"וְ קוֹ ֵרא " ַא ֲח ֵרי מוֹ ת" וְ " ַא ְך ֶ ּב ָעשׂ וֹ ר"".
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ו ְּר ִמינְ ִהי:
" ְמ ַד ְ ּלגִ ין ַ ּב ָ ּנ ִביא ,ו ֵאין ְמ ַד ְ ּלגִ ין ַ ּב ּתוֹ ָרה" )מגילה כד!(.
לָ א ַק ׁ ְשיָ א:
ּ
ָּכאן ּ ִ -בכְ ֵדי ׁ ֶשי ְַפ ִסיק ַה ּתו ְּר ְ ּג ָמן.
ָּכאן ּ ִ -בכְ ֵדי ׁ ֶשלּ א ְיַפ ִסיק ַה ּתו ְּר ְ ּג ָמן.
וְ ָהא ֲעלָ ּה ָק ָתנֵ י:
" ְמ ַד ְ ּלגִ ין ַ ּב ָ ּנ ִביא ,וְ ֵאין ְמ ַד ְ ּלגִ ין ַ ּב ּתוֹ ָרה.
וְ ַעד ַ ּכ ָמה ְמ ַד ֵ ּלג?
ִ ּב ְכ ֵדי ׁ ֶשלּ א יַ ְפ ִסיק ַה ּתו ְּר ְ ּג ָמן".
ָהא ַ ּב ּתוֹ ָרה ְּכלָ ל ְּכלָ ל לֹא!
ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
לָ א ַק ׁ ְשיָ א:
ָּכאן ּ ְ -ב ִענְ יָ ן ֶא ָחד.
ָּכאן ּ ִ -ב ׁ ְשנֵ י ִענְ יָ נִ ין.
וְ ָה ַתנְ יָ א:
" ְמ ַד ְ ּלגִ ין ַ ּב ּתוֹ ָרה ְ ּב ִענְ יָ ן ֶא ָחד ,ו ַּב ָ ּנ ִביא ִ ּב ׁ ְשנֵ י ִענְ יָ נִ ין.
ָ ּכאן וְ ָכאן ִ ּב ְכ ֵדי ׁ ֶשלּ א יַ ְפ ִסיק ַה ּתו ְּר ְ ּג ָמן.
וְ ֵאין ְמ ַד ְ ּלגִ ין ִמ ָ ּנ ִביא ְלנָ ִביא.
שר ְמ ַד ְ ּלגִ ין ^ ּו ִב ְל ַבד ׁ ֶשלּ א יְ ַד ֵ ּלג ִמ ּסוֹ ף ַה ֵּס ֶפר ִל ְת ִח ָ ּ
ילתוֹ ".
ע,א ו ְּבנָ ִביא ׁ ֶשל ׁ ְשנֵ ים ָע ָ ׂ
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רש"י
כאן בכדי שיפסיק התורגמן.
הא דקתני אין מדלגין בפרשה
הרחוקה מזה שקודם שגולל
ספר תורה עד מקום הדילוג
יפסיק התורגמן המתרגם פסוק
שקרא הקורא ונמצאו צבור
יושבין ומצפין אין זה כבוד
צבור אבל אך בעשור סמוכה
היא לאחרי מות ויכול לגלול
שם קודם שיפסיק התורגמן:
בענין אחד .כגון הכא ששתי
הפרשיות מדברות בענין יוה''כ
מדלגינן ובכדי שלא יפסיק
התורגמן והא דקתני דאפילו
בכדי שלא יפסיק נמי לא ידלג
בשני ענינים לפי שדברי תורה
היא אזהרות ועונשין ומצות
וצריך שיכנסו בלב השומעין
וכשאדם יוצא משיטה לשיטה
אחרת אינו נוח להתבונן:
והתניא .בניחותא:
מסוף הספר לתחילתו .למפרע:
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 .231ע ,א
אתי ִל ְפנֵ ֶיכם ָ ּכתוּב ָ ּכאן.
"וְ ּגוֹ ֵלל ֵס ֶפר ּתוֹ ָרה ] ּו ַמ ִ ּניחוֹ ְ ּב ֵחיקוֹ  ,וְ אוֹ ֵמר :יוֹ ֵתר ִמ ַּמה ׁ ֶש ָק ָר ִ
"ו ֶּב ָעשׂ וֹ ר" )במדבר כט ,ז-יא( ׁ ֶש ְ ּבחו ַּמ ׁש ַה ּ ְפקו ִּדים קוֹ ֵרא ַעל ּ ֶפה[.
וְ כָ ל ָּכ ְך לָ ָּמה?
ְּכ ֵדי ׁ ֶשלּ א לְ הוֹ צִ יא לַ ַעז ַעל ֵס ֶפר ּתוֹ ָרה.
""ו ֶּב ָעשׂ וֹ ר" ׁ ֶשל חו ַּמ ׁש ַה ּ ְפקו ִּדים קוֹ ֵרא ַעל ּ ֶפה".
ַא ַּמאי? נִ גְ לוֹ ל וְ נִ ְיק ִרי!
ָא ַמר ַרב הוּנָ א ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב יְהוֹ ׁ ֻש ַע ָא ַמר ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת:
לְ ִפי ׁ ֶש ֵאין גּוֹ לְ לִ ין ֵס ֶפר ּתוֹ ָרה ַ ּב ִ ּציבּ וּר ִמ ּ ְפנֵ י כְ בוֹ ד צִ יבּ וּר.
וְ נַ יְ ִיתי ַא ֲח ִרינָ א וְ נִ ְק ֵרי!
ַרב הוּנָ א ַ ּבר יְהו ָּדה ָא ַמר:
אשוֹ ן.
ִמ ׁ ּשוּם ּ ְפגָ מוֹ ׁ ֶשל ִר ׁ
וְ ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש ָא ַמר:
ִמ ׁ ּשוּם ְ ּב ָרכָ ה ׁ ֶש ֵאינָ ּה צְ ִריכָ ה.
ישינַ ן לִ ְפגָ ָמא?!
ו ִּמי ָחיְ ׁ ִ
וְ ָה ָא ַמר ַר ִ ּבי יִצְ ָחק נִ ּ ְפ ָחא:
אש חוֹ ֶד ׁש ֵטבֵ ת ׁ ֶש ָחל לִ ְהיוֹ ת ַ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת,
רֹ ׁ
ְמבִ ִיאין ׁ ָשל ֹׁש ּתוֹ רוֹ ת וְ קוֹ ִרין.
ַא ַחת ְ ּב ִענְ יָ נוֹ ׁ ֶשל יוֹ ם,
אש חוֹ ֶד ׁש,
וְ ַא ַחת ׁ ֶשל רֹ ׁ
וְ ַא ַחת ׁ ֶשל ֲחנו ָּּכה!
ְּתלָ ָתא ַ ּגבְ ֵרי ִ ּב ְתלָ ָּתא ִס ְפ ֵרי  -לֵ ָּיכא ּ ְפגָ ָמא,
ַחד ַ ּגבְ ָרא ִ ּב ְת ֵרי ִס ְפ ֵרי ִ -א ָּיכא ּ ְפגָ ָמא.

רש"י
וכל כך למה .למה צריך לומר
יותר ממה שקריתי לפניכם
כתוב כאן:
שלא להוציא לעז על ספר
תורה .כשרואין אותו קורא
פרשה שלישית על פה יהו
סבורים שספר תורה חסר אותה
פרשה:
מפני כבוד ציבור .שיהו מצפין
ודוממין לכך:
ונייתי אחרינא .שיהא נגלל
לפרשה שלישית:
משום פגמו וכו' .שלא יאמרו
חסר הוא:
ברכה שאינה צריכה .שיהא
צריך לחזור ולברך:

"בּא לוֹ כּ ֵֹהן גָּ דוֹל"
מסכת יומא פרק ז' – ָ

יה ׁ ְשמוֹ נֶ ה ְ ּב ָרכוֹ ת".
" ּו ְמ ָב ֵר ְך ָע ֶל ָ
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 .232ע ,א

ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָ ן:
ְ
" ַעל ַה ּתוֹ ָרה ּ ְ -כ ֶד ֶרך ׁ ֶש ְּמ ָב ְר ִכים ְ ּב ֵבית ַה ְ ּכנֶ ֶסת,
יקנָ ּה.
ַעל ָה ֲעבוֹ ָדה ,וְ ַעל ַההוֹ ָד ָאה ,וְ ַעל ְמ ִח ַילת ֶה ָעוֹ ן ּ ְ -כ ִת ְ
וְ ַעל ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ִ ּב ְפנֵ י ַע ְצמוֹ ,
וְ ַעל ַהכּ ֲהנִ ים ִ ּב ְפנֵ י ַע ְצ ָמן,
ש ָר ֵאל ִ ּב ְפנֵ י ַע ְצ ָמן,
וְ ַעל יִ ְ ׂ
וְ ַעל ׁ ְש ָאר ְּת ִפ ָ ּלה".
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָ ן:
ָ
ָ
ש ָר ֵאל ׁ ֶשצְּ ִר ִיכין ְל ִה ָּו ׁ ַשע,
"ו ׁ ְּש ָאר ַה ְּת ִפ ָ ּלהִ :ר ָ ּנה ְּת ִח ָ ּינה ַ ּב ָ ּק ׁ ָשה ִמ ְ ּל ָפנֶ יך ַעל ַע ְּמך יִ ְ ׂ
וְ חוֹ ֵתם ְ ּב ׁשוֹ ֵמ ַע ְּת ִפ ָ ּלה.
וְ ַא ַחר ָ ּכ ְךּ ָ ,כל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ֵמ ִביא ֵס ֶפר ּתוֹ ָרה ִמ ֵ ּביתוֹ  ,וְ קוֹ ֵרא בּ וֹ ְ ּכ ֵדי ְל ַה ְראוֹ ת ָחזוּתוֹ ָל ַר ִ ּבים".
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רש"י
כתיקנה .כמו שאנו אומרין
אותן בתפלה:
תנו רבנן שאר התפלה .השנויה
במשנה כך היא רנה תחינה
בקשה מלפניך על עמך ישראל
שצריכים להושע:
להראות חזותו לרבים .להראות
נויו של ספר תורה ותפארת
בעליה שטרח להתנאות במצוה
שנאמר )שמות טו( זה אלי
ואנוהו התנאה לפניו במצות
לולב נאה ספר תורה נאה בקלף
נאה בדיו נאה בלבלר אומן
ומערב יום הכפורים הביאום
שם:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
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 .233ע ,א
ש ָר ִפין,
ש ִעיר ַה ִ ּנ ְ ׂ
" ָהרוֹ ֶאה כּ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל ] ְ ּכ ׁ ֶשהוּא קוֹ ֵרא ֵאינוֹ רוֹ ֶאה ּ ַפר וְ ָ ׂ
ש ָר ִפין ֵאינוֹ רוֹ ֶאה כּ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל ְ ּכ ׁ ֶשהוּא קוֹ ֵרא.
ש ִעיר ַה ִ ּנ ְ ׂ
וְ ָהרוֹ ֶאה ּ ַפר וְ ָ ׂ
ְ
יהן ׁ ָשוָ ה ְ ּכ ַא ַחת"[.
אכת ׁ ְשנֵ ֶ
וְ [לֹא ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ֵאינוֹ ַר ׁ ּ ַשאיֶ ],א ָ ּלא ׁ ֶש ָהיְ ָתה דֶּ ֶרך ְרחוֹ ָקה ,ו ְּמ ֶל ֶ
ּ ְפ ׁ ִש ָיטא!
ַמה ּו דְּ ֵת ָימאִּ :כ ְד ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש,
דְּ ָא ַמר ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש:
ֵאין ַמ ֲעבִ ִירין ַעל ַה ִּמצְ וֹ ת.
ו ַּמאי ִמצְ וָ ה?
" ְ ּב ָרב ָעם ַה ְד ַרת ֶמלֶ ְך" )משלי יד ,כח(.
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.

רש"י
אין מעבירין על המצות .ומהו
דתימא האי נמי אעבורי הוא
שמניח זו והולך לראות זו:
ומאי מצוה .יש בראייתן יש כאן
מצוה משום ברוב עם הדרת
מלך:
קמ''ל .דלאו מעבר הוא מאחר
שאינו עסוק בה:

"בּא לוֹ כּ ֵֹהן גָּ דוֹל"
מסכת יומא פרק ז' – ָ
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 .234ע ,א-ב
ִמ ְׁשנָה
ִאם ְ ּב ִבגְ ֵדי בוּץ קוֹ ֵרא,
ִקדֵּ ׁש יָ ָדיו וְ ַרגְ ָליוָ ּ ,פ ׁ ַשט ,יָ ַרד וְ ָט ַבלָ ,ע ָלה וְ נִ ְס ַּת ּ ֵפג.
וְ ֵה ִביא ּו לוֹ ִ ּבגְ ֵדי זָ ָהב,
וְ ָל ַב ׁש ,וְ ִקדֵּ ׁש יָ ָדיו וְ ַרגְ ָליו,
ימים ְ ּבנֵ י ׁ ָשנָ ה,
שה ֶאת ֵאילוֹ וְ ֶאת ֵאיל ָה ָעם ,וְ ֶאת ׁ ִש ְב ַעת ְ ּכ ָב ִ ׂ
וְ יָ ָצא וְ ָע ָ ׂ
שים ְּת ִמ ִ
יעזֶ ר.
ל
א
דִּ ְב ֵרי ַרבִּ י ֱ ִ ֶ
ַרבִּ י ֲע ִק ָיבא אוֹ ֵמר:
ִעם ָּת ִמיד ׁ ֶשל ׁ ַש ַחר ָהי ּו ְק ֵר ִבין,
ו ַּפ ִר ָהעוֹ ָלה,
שה ַבחוּץ ָהי ּו ְק ֵר ִבין ִעם ָּת ִמיד ׁ ֶשל ֵ ּבין ָה ַע ְר ָ ּביִ ם.
ש ִעיר ַה ַ ּנ ֲע ֶ ׂ
וְ ָ ׂ
ִקדֵּ ׁש יָ ָדיו וְ ַרגְ ָליו ו ָּפ ׁ ַשט ,וְ יָ ַרד וְ ָט ַבל וְ ָע ָלה וְ נִ ְס ַּת ּ ָפג.
ֵה ִביא ּו לוֹ ִבגְ ֵדי ָל ָבן,
וְ ָל ַב ׁש ,וְ ִקדֵּ ׁש יָ ָדיו וְ ַרגְ ָליו.
נִ ְכנַ ס ְלהוֹ ִציא ֶאת ַה ַ ּכף וְ ֶאת ַה ַּמ ְח ָּתה.
ִקדֵּ ׁש יָ ָדיו וְ ַרגְ ָליו ,ו ָּפ ׁ ַשט וְ יָ ַרד וְ ָט ַבלָ ,ע ָלה וְ נִ ְס ַּת ּ ָפג.
ֵה ִביא ּו לוֹ ִבגְ ֵדי זָ ָהב,
וְ ָל ַב ׁש ,וְ ִקדֵּ ׁש יָ ָדיו וְ ַרגְ ָליו,
וְ נִ ְכנַ ס ְל ַה ְק ִטיר ְקט ֶֹרת ׁ ֶשל ֵ ּבין ָה ַע ְר ַ ּביִ ם ו ְּל ֵה ִטיב ֶאת ַה ֵ ּנרוֹ ת,
וְ ִקדֵּ ׁש יָ ָדיו וְ ַרגְ ָליו ,ו ָּפ ׁ ַשט.
ֵה ִביא ּו לוֹ ִבגְ ֵדי ַע ְצמוֹ  ,וְ ָל ַב ׁש.
ו ְּמ ַל ִּוין אוֹ תוֹ ַעד ֵ ּביתוֹ .
ּ
וְ יוֹ ם טוֹ ב ָהיָ ה עוֹ ֶ ׂ
שה ְלאוֹ ֲה ָביוּ ְ ,ב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ָי ָצא ְב ׁ ָשלוֹ ם ִמן ַה ּק ֶֹד ׁש.

ְ ּג ָמ ָרא
ִא ַ ּיב ֲעיָ א לְ ה ּו:
ֵהיכִ י ָק ָא ַמרִ " :עם ָּת ִמיד ׁ ֶשל ׁ ַש ַחר ָהי ּו ְק ֵר ִבין,
ו ַּפ ִר ָהעוֹ ָלה,
ש ִעיר ַה ַ ּנ ֲע ֶ ׂ
וְ ָ ׂ
שה ַבחוּץ ִעם ָּת ִמיד ׁ ֶשל ֵ ּבין ָה ַע ְר ָ ּביִ ם",
אוֹ דִּ ילְ ָמא ָהכִ י ָק ָא ַמר:
" ִעם ָּת ִמיד ׁ ֶשל ׁ ַש ַחר ָהי ּו ְק ֵר ִבין,
שה ַבחוּץ ִעם ָּת ִמיד ׁ ֶשל ֵ ּבין ָה ַע ְר ָ ּביִ ם"?
ש ִעיר ַה ַ ּנ ֲע ֶ ׂ
ו ַּפר ָהעוֹ ָלה ַ ּב ֲה ַדיְ יה ּו וְ ָ ׂ
ותוַ " ,פר ָהעוֹ ָלה" לְ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר דשייריה אימת עביד ליה?
ותו ,בין לְ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר בין לרבי עקיבא :אימורי חטאת  -אימת עביד להו?
אמר רבא:
לא משכחת לה מתקנתא,
אלא או לְ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר דתנא בדבי שמואל,
או לרבי עקיבא כדתוספתא.
דתנא דבי שמואל:
יעזֶ ר אומר:
" ַרבִּ י ֱא ִל ֶ
יצא ועשה אילו ואיל העם ואימורי חטאת,
אבל פר העולה ושבעת כבשים ושעיר הנעשה בחוץ  -עם תמיד של בין הערבים".
רבי עקיבא דתוספתא מאי היא?
דתניא:
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רש"י
מתני'
שבעת כבשים .של מוסף הן
בחומש הפקודים )במדבר כט(:
ופר העולה .נמי דמוסף עם
תמיד של בין הערבים בטבילה
חמישית:
גמ'
היכי קאמר .רבי עקיבא:
ותו פר העולה לרבי אליעזר
דשייריה .ולא איירי ביה אימת
עביד ליה והוא הדין נמי דאיכא
לאקשויי אשעיר אלא ריש
מילתא נקט:
אימורי חטאת .דתנא באידך
פירקין נתנם במגס עד
שיקטירם:
לא משכחת לה .לסדר עבודת
היום מתקנתא במשנתינו אלא
משכחת לה מתקנתא לרבי
אליעזר דתנא דבי שמואל
דאיירי בכולהו או לרבי עקיבא
דתוספתא שפירש שם את דבריו
יפה בדרבי עקיבא לא גרסינן
יצא ועשה:
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ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט  0526071122מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי

"רבי עקיבא אומר:
פר העולה ושבעת כבשים  -עם תמיד של שחר היו קרבין,
שנאמרִ " :מ ְּל ַבד עֹלַ ת ַהבּ ֶֹקר ֲא ׁ ֶשר לְ עֹלַ ת ַה ָּת ִמיד" )במדבר כח ,כג(.
וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך עבודת היום.
שה ַ ּבחוּץ,
ש ִעיר ַה ַ ּנ ֲע ֶ ׂ
וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך ָ ׂ
255
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרְ " :שׂ ִעיר ִע ִּזים ֶא ָחד ַח ּ ָטאת ִמ ְּל ַבד ַח ּ ַטאת ַה ִּכ ּ ֻפ ִרים" )במדבר כט ,יא(.
וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך ֵאילוֹ וְ ֵאיל ָה ָעם ,וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך ֵאימו ֵּרי ַח ָּטאת ,וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך ָּת ִמיד ׁ ֶשל ֵ ּבין ָה ַע ְר ַ ּביִ ם".
ַמאי ַט ְע ָמא דְּ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר?
ָעבֵ יד ְּכ ִדכְ ִתיב,
ישא דְּ ּתוֹ ַרת כּ ֹ ֲהנִ ים,
ָעבֵ יד ְ ּב ֵר ׁ ָ
וַ ֲה ַדר ָעבֵ יד דְּ חו ַּמ ׁש ַה ּ ְפקו ִּדים.
וְ ַר ִ ּבי ֲע ִקיבָ א?
ִּכ ְד ָק ָתנֵ י ַט ְע ָמא:
" ִמ ְּל ַבד עֹלַ ת ַהבּ ֹ ֶקר ֲא ׁ ֶשר לְ עֹלַ ת ַה ָּת ִמיד" )במדבר כח ,כג(,
ַאלְ ָמא ּמו ָּס ִפין ִעם ָּת ִמיד ׁ ֶשל ׁ ַש ַחר ָעבֵ יד לְ ה ּו.
וְ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ רַ ,האי " ִמ ְּל ַבד ַח ּ ַטאת ַה ִּכ ּ ֻפ ִרים" )במדבר כט ,יא( ַ -מאי ָעבֵ יד לֵ ּיה?
ַההוּא ִמ ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה:
ַעל ַמה ׁ ּ ֶש ֶּזה ְמ ַּכ ּ ֵפר  -זֶ ה ְמכַ ּ ֵפר.
" ַרבִּ י יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר ִמ ׁ ּ ְשמוֹ :
ֶא ָחד ָק ֵרב ִעם ָּת ִמיד ׁ ֶשל ׁ ַש ַחר,
וְ ׁ ִש ׁ ּ ָשה ִעם ָּת ִמיד ׁ ֶשל ֵ ּבין ָה ַע ְר ַ ּביִ ם.
ַרבִּ י ֶא ְל ָעזָ ר בְּ ַרבִּ י ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר ִמ ׁ ּ ְשמוֹ :
ׁ ִש ׁ ּ ָשה ְק ֵר ִבין ִעם ָּת ִמיד ׁ ֶשל ׁ ַש ַחר,
וְ ֶא ָחד ִעם ָּת ִמיד ׁ ֶשל ֵ ּבין ָה ַע ְר ַ ּביִ ם".
ַמאי ַט ְע ַמיְ יה ּו דְּ ַר ָ ּבנַן?
ְּת ֵרי ְק ָר ֵאי ְּכ ִתיבֵ י:
ְּכ ִתיבִ " :מלְ ַבד עֹלַ ת ַהבּ ֹ ֶקר") 256במדבר כח ,כג(,
וּכְ ִתיב" :וְ יָ ָצא וְ ָע ָשׂ ה ֶאת עֹלָ תוֹ וְ ֶאת עֹלַ ת ָה ָעם" )ויקרא טז ,כד(!
ִהלְ ָּכ ְךָ ,עבֵ יד ִמ ַּניְ ה ּו ָהכָ א,
ו ִּמ ַּניְ יה ּו ָהכָ א.
ְ ּב ַמאי ָקא ִמ ְיפלְ גֵ י?
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ָס ַברָ :עבֵ יד ַחד ְּכ ִדכְ ִתיבִ " :מ ְּל ַבד עֹלַ ת ַהבּ ֹ ֶקר" וַ ֲה ַדר ָעבֵ יד ֲעבוֹ ַדת ַה ּיוֹ ם,
דִּ ילְ ָמא חוּלְ ׁ ָשא ֲחלֵ ׁיש כּ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל.
וְ ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר ְ ּב ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ָסבַ רֵּ :כיוָ ן ְד ַא ְת ִחיל ָעבֵ יד ׁ ִש ׁ ּ ָשה ,דִּ ילְ ָמא ּ ָפ ׁ ַשע .דִּ לְ גַ ֵ ּבי ֲעבוֹ ַדת ַה ּיוֹ ם זָ ִריז הוּא.
דְּ כו ֵּּלי ָעלְ ָמא ִמ ַיהת,
ַחד ַאיִ ל הוּא.
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ְׂש ִעיר ִע ִּזים ֶא ָחד ַח ּ ָטאת ִמ ְּלבַ ד ַח ּ ַטאת ַה ִּכ ּ ֻפ ִרים ועולת התמיד ומנחתה ונסכיהם
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ִמלְ בַ ד עלַ ת ַהבּ ֶקר אשר לעולת התמיד תעשו את אלה

רש"י
עם תמיד של שחר .בלבישה
ראשונה שנאמר במוספי כל
הרגלים מלבד עולת הבקר
אלמא מוספין עם עולת הבקר
נעשית בסמוך להן וילמוד יום
הכפורים מהם:
ואח''כ עבודת היום ואחר כך
שעיר הנעשה בחוץ .ואף על פי
שהוא מן המוסף לא יכול
להקדימו לעבודת היום לפי
שנאמר בו ושעיר חטאת אחד
מלבד חטאת הכפורים למדנו
ששעיר חטאת הפנימי קדמו:
ואחר כך אילו ואיל העם ואח''כ
אימורי חטאת .כל אלו בטבילה
שלישית:
ואחר כך תמיד של בין הערבים.
בטבילה חמישית ולא איירי
הכא בהוצאת כף ומחתה
דפשיטא לן דבתר אילו ואיל
העם היא כדתניא לקמן שכל
הפרשה נאמרה על הסדר וכו':
עביד כדכתיב .תורת כהנים
כתיבא וברישא הלכך אילו ואיל
העם ואימורי חטאת בתר
עבודת היום והדר הוצאת כף
ומחתה ואחר כך מוספין ותמיד
של בין הערבים דכתיבי לבסוף
בחומש הפקודים:
האי מלבד חטאת הכפורים.
דמשמע דשעיר החיצון קודם
לאילו ואיל העם מאי עביד ליה
בשלמא מלבד עולת הבקר לאו
ביום הכיפורים כתיב ומרגלים
לא יליף דסמיך אסידרא
למיעבד הני דתורת כהנים
ברישא אלא האי דכתב ביום
הכפורים גופיה מאי עביד ליה:
על מה שזה מכפר וכו'.
במתניתין דפ''ק דשבועות )דף
ב (.דריש ליה הכי ועל שיש בה
ידיעה בסוף ואין בה ידיעה
בתחילה שעיר הנעשה בחוץ
מכפר שנאמר ושעיר חטאת
אחד מלבד חטאת הכפורים על
מה שזה מכפר זה מכפר מה
פנימי אינו מכפר אלא על דבר
שיש בו ידיעה כדמפרש התם אף
חיצון אינו מכפר וכו':
משמו .של ר' עקיבא:
אחד .מן שבעת כבשים:
עביד חד .כדכתיב מלבד עולת
הבקר לסמוך מקצת המוספין
לעולת התמיד:
והדר עביד עבודת היום .דאי
אמרת כל המוספין יקריב עם
תמיד של שחר דילמא חליש
ולא מצי למיעבד עבודת היום
והוא עיקר הכפרה:
דילמא פשע .ולא עביד להו אחר
עבודת היום ולמאי דחיישת
דילמא חליש ליכא למיחש
דלגבי עבודת היום זריז הוא
ומחליף כח וכולהו מוספין לא
עביד דתורת כהנים קדים וצריך
לקיים זו וזו סדר הכתוב
ומדרשי המקראות:
דכולי עלמא מיהא .בין לר'
אליעזר בין לר' עקיבא חד איל
הוא דציבור דכולהו אמרי איל
העם ולא איירי באיל הכתוב
בחומש הפקודים כלל:

"בּא לוֹ כּ ֵֹהן גָּ דוֹל"
מסכת יומא פרק ז' – ָ
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ְּכ ַמאן?
ְּכ ַר ִ ּבי.
דְּ ַתנְ יָ א:
" ַרבִּ י אוֹ ֵמר:
ַאיִ ל ֶא ָחד,
258
257
ּ
ָה ָאמוּר ָ ּכאן הוּא ָה ָאמוּר ְ ּבחו ַּמ ׁש ַה ְפקו ִּדים .
ַרבִּ י ֶא ְל ָעזָ ר בְּ ַרבִּ י ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
ּ
ׁ ְשנֵ י ֵא ִילים ֵהןֶ :א ָחד ָה ָאמוּר ָ ּכאן ,וְ ֶא ָחד ָה ָאמוּר ְ ּבחו ַּמ ׁש ַה ְפקו ִּדים".
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רש"י
האמור כאן .בתורת כהנים ואיל
אחד לעולה:
וצריכי .שיש דעת נוטה לומר
נדבה מובחרת כדי שתהא
מקובלת ברצון ויש דעת נוטה
לומר חובה תהא מובחרת כדי
שיצא ידי חובתו יפה:

ַמאי ַט ְע ָמא דְּ ַר ִ ּבי?
דִּ כְ ִתיבֶ " :א ָחד".
וְ ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר ְ ּב ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ַמאי " ֶא ָחד"?
ְמיו ָּחד ׁ ֶש ְ ּב ֶע ְדרוֹ .
וְ ַר ִ ּבי?
ְנָפ ָקא לֵ ּיהִ " :מ ְב ַחר נִ ְד ֵריכֶ ם" )דברים יב ,יא(.
וְ ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר ְ ּב ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן?
ַחד – ְ ּבחוֹ בָ ה.
וְ ַחד ּ ִ -בנְ ָדבָ ה.
וּצְ ִריכֵ י.

257
ת ֶנתּ ַ -בד ק ֶֹד ׁש יִלְ ָ ּב ׁש ו ִּמכְ ְנ ֵסי-בַ ד ִי ְהי ּו ַעלּ ְ -ב ָׂשרוֹ וּבְ ַאבְ נֵ ט ַ ּבד יַ ְח ּגֹר וּבְ ִמצְ נ ֶֶפת ַ ּבד ִיצְ נֹף ִ ּבגְ ֵדי-
ְ ּבזֹאת ָיבֹא ַא ֲהרֹן ֶאלַ -ה ּק ֶֹד ׁש ְ ּב ַפר ֶ ּבןּ ָ -ב ָקר לְ ַח ּ ָטאת וְ ַאיִל לְ עֹלָ ה .ד ְּכ ֹ
ק ֶֹד ׁש ֵהם וְ ָר ַחץ ַ ּב ַּמיִם ֶאתּ ְ -ב ָׂשרוֹ וּלְ בֵ ׁ ָשם .ה ו ֵּמ ֵאת ֲע ַדת ְ ּבנֵ י ִי ְׂש ָר ֵאל ִי ַ ּקח ׁ ְש ֵניְׂ -ש ִע ֵירי ִע ִּזים לְ ַח ּ ָטאת וְ ַאיִל ֶא ָחד לְ עֹלָ ה) .ויקרא טז ,ג-ה(
258
והקרבתם עולה לה' ריח ניחוח פר בן בקר אחד איל אחד כבשים בני שנה שבעה תמימים יהיו לכם") .במדבר כט ,ח(
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט  0526071122מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי

 .235ע ,ב – עא ,א
" ִקידֵּ ׁש יָ ָדיו וְ ַרגְ ָליו".
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַ ן:
""ו ָּבא ַא ֲהרֹן ֶאל אֹ ֶהל מוֹ ֵעד" )ויקרא טז ,כג( ָ -ל ָּמה הוּא ָ ּבא?
ְלהוֹ ִציא ֶאת ַה ַ ּכף וְ ֶאת ַה ַּמ ְח ָּתה,
עא,א ׁ ֶש ָ ּכל ַה ּ ָפ ָר ׁ ָשה כּ ו ָ ּּל ּה נֶ ֶא ְמ ָרה ַעל ַה ֵּס ֶדר ,חוּץ ִמ ּ ָפסוּק זֶ ה".
259

ַמאי ַט ְע ָמא?
ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
ּ
ּ
ְ ּג ִמ ֵירי ָח ֵּמ ׁש ְטבִ ילוֹ ת וַ ֲעשָׂ ָרה ִקידּ ו ׁ ִּשין טוֹ בֵ ל כּ ֵֹהן ָגדוֹ ל ו ְּמ ַקדֵּ ׁש בּ וֹ ַ ּביוֹ ם,
וְ ִאי ָא ְמ ַר ְּת ְּכ ִס ְד ָרן ְּכ ִתיבֵ י  -לָ א ַמ ׁ ְש ַּכ ַח ְּת לָ ּה ֶאלָ א ׁ ָשל ֹׁש ְטבִ ילוֹ ת וְ ׁ ִש ׁ ּ ָשה ִקידּ ו ׁ ִּשין!
ַמ ְת ִקיף לָ ּה ַר ִ ּבי זֵ ָירא:
וְ ִדילְ ָמאַ :מ ְפ ִסיק לֵ יה ַ ּב ּ ָשׂ ִעיר ַה ַּנ ֲעשֶׂ ה ַ ּבחוּץ!
ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
ָא ַמר ְק ָרא" :וְ יָ ָצא וְ ָע ָשׂ ה ֶאת עֹלָ תוֹ ") 260ויקרא טז ,כד(,
אשוֹ נָ ה ָעבֵ יד ֵאילוֹ וְ ֵאיל ָה ָעם.
ִמיצִ ָיאה ִר ׁ
ָרבָ א ָא ַמר:
ָא ַמר ְק ָרא" :ו ָּפ ׁ ַשט ֶאת ִ ּבגְ ֵדי ַה ָ ּבד") 261ויקרא טז ,כג(,
ׁ ֶש ֵאין ַּתלְ מוּד לוֹ ַמר " ֲא ׁ ֶשר לָ ַב ׁש" ְּכלוּם ָא ָדם ּפוֹ ׁ ֵשט ֶא ָּלא ַמה ׁ ּ ֶשלּ וֹ בֵ ׁש?!
ֶא ָּלאַ ,מה ַּתלְ מוּד לוֹ ַמרֲ " :א ׁ ֶשר לָ ַב ׁש"?
ׁ ֶש ָּלבַ ׁש ְּכבָ ר.
ַמ ְת ִקיף לָ ּה ַר ָ ּבה ַ ּבר ַרב ׁ ֵשילָ א:
וְ ֵא ָימא :דְּ ַמ ְפ ִסיק לֵ ּיה ַ ּב ּ ָשׂ ִעיר ַה ַּנ ֲעשֶׂ ה ַ ּבחוּץ!
ָהכְ ִתיב" :וְ יָ ָצא וְ ָע ָשׂ ה" )ויקרא טז ,כד(.
וְ כָ ל ַה ּ ָפ ָר ׁ ָשה כּ ו ָּּל ּה נֶ ֶא ְמ ָרה ַעל ַה ֵּס ֶדר?!
וְ ָהא ְק ָר ֵאי ְּכ ִתיבֵ י" :וְ ֵאת ֵחלֶ ב ַה ַח ּ ָטאת יַ ְק ִטיר ַה ּ ִמזְ ֵ ּב ָחה" )ויקרא טז ,כה(,
וַ ֲה ַדר" :וְ ֵאת ּ ַפר ַה ַח ּ ָטאת וְ ֵאת ְשׂ ִעיר ַה ַח ּ ָטאת") 262ויקרא טז ,כז(,
וְ ִאילּ ּו ֲאנַן ְּתנַן:
ש ָר ִפין".
ש ִעיר ַה ִ ּנ ְ ׂ
" ָהרוֹ ֶאה ֶאת כּ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל ְ ּכ ׁ ֶשהוּא קוֹ ֵראֵ ,אינוֹ רוֹ ֶאה ּ ַפר וְ ָ ׂ
וְ ִאילּ ּו ֵאמו ֵּרי ַח ּ ָטאת ָ ּב ַתר ָהכִ י ַמ ְק ִטיר לְ ה ּו!
ֵא ָימא :חוּץ ִמ ּ ָפסוּק זֶ ה וְ ֵאילָ ְך.
ו ַּמאי ֲחזֵ ית דִּ ְמ ׁ ַש ַ ּב ׁ ְש ְּת ְק ָר ֵאיַ ׁ ,ש ֵ ּב ׁיש ַמ ְתנִ ָיתא!
ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
ּ
ּ
ָא ַמר ְק ָרא" :וְ ַה ְמ ׁ ַש ֵל ַח" )ויקרא טז ,כו( " ...וְ ַהשׂ ֵרף" )ויקרא טז ,כח(,
ַמה ְּמ ׁ ַש ֵּל ַח דְּ ֵמ ִע ָ ּיק ָראַ ,אף שׂוֹ ֵרף דְּ ֵמ ִע ָיק ָרא.
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וּבָ א ַא ֲהרֹן ֶאל א ֶֹהל מוֹ ֵעד ופשט את בגדי הבד
260
וְ ָיצָ א וְ ָע ָׂשה ֶאת עלָ תוֹ ואת עולת העם
261
ו ָּפ ׁ ַשט ֶאת ִ ּבגְ ֵדי ַה ָ ּבד אשר לבש בבואו אל הקודש
262
וְ ֵאת ּ ַפר ַה ַח ּ ָטאת וְ ֵאת ְׂש ִעיר ַה ַח ּ ָטאת אשר הובא את דמם לכפר בקודש יוציא אל מחוץ למחנה ושרפו

רש"י
שכל הפרשה נאמרה על הסדר
וכו' .ואי כסדרן כתיבי וכן
בלבישה
שמוציאן
הסדר
ראשונה ואין עבודה חיצונה של
בגדי זהב מפסקת בין עבודת
היום להוצאת כף ומחתה לא
משכחת לה וכו' כבר פרשתיה
בפרק אמר להם הממונה )לעיל
דף לב:(:
בשעיר הנעשה בחוץ .כדכתיב
)במדבר כט( מלבד חטאת
הכפורים והוא אינו כתוב כאן
אבל אילו ואיל העם דווקא
כתבינהו קרא אחר הוצאת כף
ומחתה ולא איצטריך לן לשבש
סדרא דקראי:
אמר קרא ויצא ועשה וגו' .וזו
יציאה ראשונה האמורה בפרשה
הילכך על כרחך מקמי הוצאת
כף ומחתה עביד להו בהפסקה
שביניהם לעבודת היום:
אשר לבש כבר .אלמא זו היא
פשיטה שניה שמע מינה יש
הפסקת חילוף בגדים בין עבודת
היום להוצאת כף ומחתה ורבא
לא אאתקפתיה דרבי זירא קאי
אלא לפרושי טעמא דמתניתא
דמשבשא קראי:
ה''ג קראי כתיבי וכו' .ולא גרס
תרי:
אינו רואה פר ושעיר הנשרפים.
אלמא שריפתן בעוד שכהן גדול
לבוש בגדי בוץ היא:
ואילו אימורי חטאת .לדברי
הכל בתר הכי עביד להו
)כשטובל( בטבילה שלישית עם
אילו ואיל העם:
אימא חוץ מפסוק זה ואילך .לא
נכתבה על הסדר:
שביש מתניתא .ואימא שריפת
הפר והשעיר אחר טבילה
שלישית:
אמר קרא והמשלח את השעיר
וגו' .ובאותו לשון עצמו נאמר
דמשתעי
אותם
והשורף
בשריפת הפר ושעיר ושניהן
כתובין אחר ואת חלב החטאת
ועל כרחך שילוח השעיר מקמי
הקטרת אימורים הוה כדכתיב
ושלח את השעיר במדבר והדר
ואת חלב החטאת על כרחך
והמשלח דכתיב בתריה כאדם
שהפסיק הענין שהיה מדבר בו
וחוזר ומסיימו ואומר ואותו
שילוח שאמרתי לך למעלה
המשלחו מטמא בגדים ובאותו
לשון עצמו נאמר והשורף:
מה והמשלח .אף על פי שנכתב
אחר אימורי חטאת דמעיקרא
הוא אף והשורף אף על פי
שנכתב אחריהן מעיקרא הוא:

"בּא לוֹ כּ ֵֹהן גָּ דוֹל"
מסכת יומא פרק ז' – ָ

ַאדְּ ַר ָ ּבהַ :מה ּשׂ וֹ ֵרף דְּ ָה ׁ ְש ָּתאַ ,אף ְּמ ׁ ַש ֵּל ַח דְּ ָה ׁ ְש ָּתא!
"וְ ַה ְמ ׁ ַש ֵּל ַח"  -דְּ ֵמ ִע ָ ּיק ָרא ַמ ׁ ְש ַמע.
ָרבָ א ָא ַמר:
ָא ַמר ְק ָרא" :יָ ֳע ַמד ַחי" )ויקרא טז ,י(,
ַעד ָמ ַתי יְ ֵהא זָ קוּק לַ ֲעמוֹ ד ַחי?
ַעד ׁ ְש ַעת ַּכ ּ ָפ ָרה.
וְ ֵא ָימ ַתי ׁ ְש ַעת ַּכ ּ ָפ ָרה?
ִ ּב ׁ ְש ַעת ַמ ַּתן דָּ ִמים ,וְ ת ּו לֹא.
263
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והשעיר אשר עלה עליו הגורל לעזאזל יָ ֳע ַמד ַחי לפני ה' לכפר עליו
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רש"י
אדרבה מה שורף דהשתא.
שהרי צווי עיקר שריפתן אחר
אימורי חטאת נאמר כדכתיב
ואת חלב החטאת וגו' והדר ואת
פר החטאת יוציא ושרפו:
אף המשלח דהשתא .דווקא
כתב אחר אימורין ושילוח שעיר
האמור למעלה מהם הכי קאמר
ונשא השעיר עליו את עונותם
ושלחו המדברה כשיגיע זמן
שילוחו:
והמשלח מעיקרא משמע.
כאדם שחוזר לענין שהפסיק בו
וכמו שפירשתי ושילוח שעיר
במקומו נכתב מדלא הדר וכתב
אחר אימורין ושלח השעיר
והמשלחו יכבס בגדיו:
רבא אמר .לא מצית אמרת
דשילוח שעיר לא במקומו נאמר
דהא לא הזקיקו לעמוד שם
אלא עד שעת כפרה והיא עבודת
היום דמתן דמים:
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ישי כּ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל! ָעשִׂ ינ ּו ׁ ְשלִ יחו ְּת ָך,
ָא ֵתי ְּמ ׁ ַש ֵּל ַחְ ,מצָ אוֹ ַ ּב ׁ ּשוּק ,לְ כֹ ֵהן ָ ּגדוֹ ל ,אוֹ ֵמר לוֹ ִ :א ׁ ִ
ְמצָ אוֹ ְ ּבבֵ יתוֹ  ,אוֹ ֵמר לוֹ ְ :מ ַח ֵ ּיה ַח ִ ּייםָ ,עשִׂ ינ ּו ׁ ְשלִ יחוּתוֹ .
ָא ַמר ַר ָ ּבה:
ִּכי ִמ ּ ַיפ ְט ִרי ַר ָ ּבנַ ן ֵמ ֲה ָד ֵדי ְ ּבפו ְּמ ְ ּב ִד ָיתא,
ָא ְמ ֵרי ָהכִ יְ " :מ ַח ֵ ּיה ַח ִ ּיים יִ ֵּתן לְ ָך ַח ִ ּיים ֲארו ִּּכים וְ טוֹ בִ ים ו ְּמתו ָ ּּקנִ ין".
" ֶא ְת ַה ֵּל ְך לִ ְפנֵ י ה' ְ ּב ַא ְרצוֹ ת ַה ַח ִ ּיים" )תהלים קטז ,ט(.
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה:
זֶ ה ְמקוֹ ם ׁ ְשוָ ִוקים.
" ִּכי אֹ ֶר ְך יָ ִמים ו ׁ ְּשנוֹ ת ַח ִ ּיים וְ ׁ ָשלוֹ ם יוֹ ִסיפ ּו לָ ְך" )משלי ג ,ב(.
וְ כִ י יֵ ׁש ׁ ָשנִ ים ׁ ֶשל ַח ִ ּיים וְ יֵ ׁש ׁ ָשנִ ים ׁ ֶש ֵאינָן ׁ ֶשל ַח ִ ּיים?
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר:
ֵאלּ ּו ׁ ְשנוֹ ָתיו ׁ ֶשל ָא ָדם ַה ִּמ ְת ַה ּ ְפכוֹ ת ָעלָ יו ֵמ ָר ָעה לְ טוֹ בָ ה.

רש"י
אתי משלח .ליום המחרת:
מצאו בשוק .מכבדו לפני
הבריות ואומר לו אישי כהן
גדול וכו':
מחייה חיים .הוא הקדוש ברוך
הוא עשינו שליחותו:
מפטרי מהדדי .שהיה אחד נוטל
רשות מחבירו לשוב לביתו:
אתהלך וכו' .איידי דאיירי
בחיים מתוקנים נקט לה:
זה מקום שווקים .שאדם מוצא
לקנות מזונותיו ולפי שהיה דוד
מטלטל נע ונד היה מתפלל על
הדבר:
שמתהפכות עליו .מי שהיה עני
בילדותו ונעשה עשיר לעת
זקנותו דומה לו כאילו עכשיו
נעשה חי מתוך מיתה:
אליכם אישים אקרא .בראש
פרשת ושנות חיים הוא להכי
נקט ליה:
שדומין לנשים .ענותנין ותשושי
כח:
אישים .לשון אשה מדלא כתיב
אנשים:
)שנסך( יין וכו' .אישים לשון
קרבן אשה:
מריח מים .בני תורה:

ישים ֶא ְק ָרא") 264משלי ח ,ד(.
" ֲאלֵ יכֶ ם ִא ׁ ִ
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶ ּב ֶרכְ יָה:
ֵאלּ ּו ַּתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים ׁ ֶשדּ וֹ ִמין לְ נָ ׁ ִשים,
וְ עוֹ שִׂ ין ְ ּגבו ָּרה ַּכ ֲאנָ ׁ ִשים.
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶ ּב ֶרכְ יָה:
ָהרוֹ צֶ ה לְ נַ ֵּס ְך יַ יִן ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח,
ַיְמ ֵּלא ְ ּגרוֹ נָ ם ׁ ֶשל ַּתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים יַ יִן,
ישים ֶא ְק ָרא".
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמרֲ " :אלֵ יכֶ ם ִא ׁ ִ
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶ ּב ֶרכְ יָה:
ִאם רוֹ ֶאה ָא ָדם ׁ ֶש ּתוֹ ָרה ּפוֹ ֶס ֶקת ִמ ַּז ְרעוֹ  -יִ ּ ָשׂ א ַ ּבת ַּתלְ ִמיד ָחכָ ם,
עא,ב ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמרִ " :אם יַ זְ ִקין ָ ּב ָא ֶרץ ׁ ָש ְר ׁשוֹ ו ֶּב ָע ָפר יָ מוּת ִ ּגזְ עוֹ ^ ֵמ ֵר ַיח ַמיִ ם יַ ְפ ִר ַיח וְ ָע ָשׂ ה ָק ִציר ְּכמוֹ נָ ַטע" )איוב יד ,ח-ט(.
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ישים ֶא ְק ָרא וקולי אל בני אדם
ֲאלֵ יכֶ ם ִא ׁ ִ

"בּא לוֹ כּ ֵֹהן גָּ דוֹל"
מסכת יומא פרק ז' – ָ
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שה ְלאוֹ ֲה ָביו".
"וְ יוֹ ם טוֹ ב ָהיָ ה עוֹ ֶ ׂ
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָ ן:
ּ
ּ
שה ְ ּבכֹ ֵהן ָגדוֹ ל ֶא ָחד ׁ ֶש ָי ָצא ִמ ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש,
" ַמ ֲע ֶ ׂ
יה,
וְ ָהו ּו ָאזְ ִלי כּ ו ֵ ּּלי ָע ְל ָמא ַ ּב ְת ֵר ּ
יה ,וְ ָאזְ ֵלי ָ ּב ַתר ׁ ְש ַמ ְעיָ ה וְ ַא ְב ַט ְליוֹ ן.
ֵ ּכיוָ ן דְּ ָחזְ יוּנְ ה ּו ִל ׁ ְש ַמ ְעיָ ה וְ ַא ְב ַט ְליוֹ ןְ ׁ ,ש ַבקוּה ּו ְל ִד ֵיד ּ
יה דְּ כֹ ֵהן ָ ּגדוֹ ל.
יפטו ִּרי ִמינֵ ּ
ַל ּסוֹ ף ָאת ּו ׁ ְש ַמ ְעיָ ה וְ ַא ְב ַט ְליוֹ ן ְל ִא ְ
ָא ַמר ָל ֶהן :יֵ יתוּן ְ ּבנֵ י ֲע ָמ ִמין ִל ׁ ְש ָלם.
יה :יֵ יתוּן ְ ּבנֵ י ֲע ָמ ִמין ִל ׁ ְש ָלם דְּ ָע ְב ִדין עו ְּבדָּ א דְּ ַא ֲהרֹן,
ָא ַמר ּו ֵל ּ
יתי ַ ּבר ַא ֲהרֹן ִל ׁ ְש ָלם דְּ ָלא ָע ֵביד עו ְּבדָּ א דְּ ַא ֲהרֹן".
וְ ָלא יֵ ֵ

321

רש"י
לסוף אתו שמעיה ואבטליון
לאיפטורי מיניה .ליטול רשות
ממנו ולפרוש לצד ביתן:
ייתון בני עממין לשלם .לשון
גנאי הוא לפי שבאו מבני בניו
של סנחריב כדאמרינן במסכת
גיטין )דף נז:(:
דעבדי עובדא דאהרן .רודפי
שלום:
דלא עבד עובדא דאהרן.
שהוניתנו אונאת דברים ואמר
מר )ב''מ נח (:לא תונו איש את
עמיתו )ויקרא כה( באונאת
דברים הכתוב מדבר אם היה בן
גרים לא יאמר לו זכור מעשה
אבותיך:
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ִמ ְׁשנָה
כּ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל ְמ ׁ ַש ֵּמ ׁש ִ ּב ׁ ְשמוֹ נָ ה ֵ ּכ ִלים,
וְ ַה ֶה ְדיוֹ ט ְ ּב ַא ְר ָ ּב ָעה.
ִ ּב ְכתוֹ נֶ ת ו ִּמכְ נָ ַסיִ ם ו ִּמ ְצנֶ ֶפת וְ ַא ְבנֵ ט.
מוֹ ִסיף ָע ָליו כּ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל :ח ׁ ֶֹשן וְ ֵאפוֹ ד ו ְּמ ִעיל וָ ִציץ.
ְ ּב ֵאלּ ּו נִ ׁ ְש ָא ִלין ְ ּבאו ִּרים וְ תו ִּּמים.
וְ ֵאין נִ ׁ ְש ָא ִלין ֶא ָ ּלא:
ַל ֶּמ ֶל ְך,
ּו ְל ַאב ֵ ּבית דִּ ין,
ְ
ו ְּל ִמי ׁ ֶש ַהצִּ יבּ וּר ָצ ִריך בּ וֹ .

ְ ּג ָמ ָרא
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָ ן:
"דְּ ָב ִרים ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר ָ ּב ֶהן:
ּ
" ׁ ֵש ׁש"  -חו ָּטן ָ ּכפוּל ׁ ִש ׁ ָשה.
" ָמ ׁ ְשזָ ר" ְ ׁ -שמוֹ נָ ה.
שר.
ְמ ִעיל ְ ׁ -שנֵ ים ָע ָ ׂ
ש ִרים וְ ַא ְר ָ ּב ָעה.
רכת ֶ -ע ְ ׂ
ּ ָפ ֶ
חוֹ ׁ ֶשן וְ ֵאפוֹ ד ֵ -מ ֶע ְ ׂ
ש ִרים ו ׁ ְּשמוֹ נָ ה".
"חו ָּטן ָ ּכפוּל ׁ ִש ׁ ּ ָשה".
ְמנָ א לָ ן?
דְּ ָא ַמר ְק ָרא:
"וַ ַ ּי ֲעשׂ ּו ֶאת ַה ָּכ ְתנֹת ׁ ֵש ׁש ...
וְ ֵאת ַה ּ ִמ ְצנֶ ֶפת ׁ ֵש ׁש,
וְ ֶאת ּ ַפ ֲא ֵרי ַה ּ ִמגְ ָ ּבעוֹ ת ׁ ֵש ׁש,
וְ ֶאת ִמכְ נְ ֵסי ַה ָ ּבד ׁ ֵש ׁש ָמ ׁ ְשזָ ר") 265שמות לט ,כז-כח(.
ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ְק ָר ֵאי ְּכ ִתיבִ י.
ַחד – לְ גו ֵּפ ּיה ,דְּ כִ ָיתנָ א נִ ֲיהו ּו.
וְ ַחד ֶ ׁ -ש ְ ּי ֵהא חו ָּטן ָּכפוּל ׁ ִש ׁ ּ ָשה.
וְ ַחד ֶ ׁ -ש ִ ּי ְהי ּו ׁ ְשזו ִּרין.
וְ ַחד  -לִ ׁ ְש ָאר ְ ּבגָ ִדים ׁ ֶשלּ א נֶ ֱא ַמר ָ ּב ֶהן ׁ ֵש ׁש.
וְ ַחד  -לְ ַע ֵּכב.
ַמאי ַמ ׁ ְש ַמע דְּ ַהאי " ׁ ֵש ׁש" ִּכ ָיתנָ א ה ּוא?
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְ ּב ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א:
דְּ ָא ַמר ְק ָראּ ָ " :בד"  -דָּ בָ ר ָהעוֹ לֶ ה ִמן ַה ַ ּק ְר ַקע ַ ּבד ַ ּבד.
וְ ֵא ָימא ַע ְמ ָרא!
ַע ְמ ָרא ִא ְיפצוּלֵ י ִמ ּ ַיפצְ לָ א.
ִּכ ָיתנָ א ִנַמי ִא ְיפצוּלֵ י ִמ ּ ַפצֵ יל!
ִּכ ָיתנָ א ַא ַ ּגב לְ קו ֵּת ּיה ִמ ּ ַפצֵ יל.
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וַ ּי ֲַעשׂ ּו ֶאת ַה ָּכ ְתנת ׁ ֵש ׁש מעשה אורג לאהרן ולבניו .וְ ֵאת ַה ִּמצְ נ ֶֶפת ׁ ֵש ׁש וְ ֶאת ּ ַפ ֲא ֵרי ַה ִּמגְ ָ ּבעוֹ ת ׁ ֵש ׁש וְ ֶאת ִמכְ ְנ ֵסי ַה ָ ּבד ׁ ֵש ׁש ָמ ׁ ְשזָ ר

רש"י
מתני'
בכתונת ומכנסים וכו' .אהדיוט
קאי:
באלו נשאלים .כהן הנשאל
באורים ותומים צריך ללבוש
שמונה בגדים:
גמ'
דברים שנאמר בהן שש .כולה
מפרש לקמן:
חוטן כפול ששה .ששה כל מין
ומין שבו:
משזר .בלא שש ואין זאת אלא
רמונים:
שמונה .כל חוט של כל מין שבו
כפול שמונה ועל פי חשבון זה
מעיל שכולו מין אחד חוטו כפול
י''ב פרוכת חוטו כפול כ''ד שכל
מינין שבה כפולין יחד וכולה
מפרש לה לקמן:
חמשה קראי כתיבי .גבי הדדי
והוה סגי ליה בחד ונכתביה
לבסוף :ה''ג ויעשו את הכתנות
שש ואת המצנפת שש ואת פארי
המגבעות שש ואת מכנסי הבד
שש משזר .ובד הוא שש הרי
חמשה וההיא דאבנט צריך
למיכתב על כרחך דאיכא מיני
אחריני בהדיה:
שיהו שזורין .יחד כולן ששה:
לשאר בגדים שלא נאמר בהן
שש .שיהא אף הן חוטן כפול
ששה ולקמן מפרש מאי נינהו:
דבר העולה מן הקרקע בד בד.
הפשתן והקנבוס אין להן בדים
וענפים כעצים אלא עלין ואין
הפשתן בא אלא מן הקנה
האמצעי:
מפצל .יש בו נימא מתחלקת
לשתים ואל תתמה שאף בשער
זקן התחתון מצוי כן:
כיתנא נמי מפציל .כשכותשין
אותו נחלק לכמה פיצולין:
אגב לקותיה .שמקישין עליו:

"בּא לוֹ כּ ֵֹהן גָּ דוֹל"
מסכת יומא פרק ז' – ָ
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ָרבִ ינָ א ָא ַמר ֵמ ָהכָ א:
ראשם ו ִּמכְ נְ ֵסי ִפ ׁ ְש ִּתים יִ ְהי ּו ַעל ָמ ְתנֵ ֵיהם" )יחזקאל מד ,יח(.
" ּ ַפ ֲא ֵרי ִפ ׁ ְש ִּתים יִ ְהי ּו ַעל ָׁ
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב ַא ׁ ִשי:
ָהא ִמ ַ ּק ֵּמי דְּ ָא ֵתי יְ ֶחזְ ֵקאל ַמאן ֲא ָמ ָרה?
וּלְ ַט ְע ִמ ְיךָ ,הא דַּ ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
משה ַר ֵ ּבינ ּו לֹא לָ ַמ ְדנ ּו,
דָּ בָ ר זֶ ה ִמ ּתוֹ ַרת ׁ ֶ
ִמדִּ בְ ֵרי יְ ֶחזְ ֵקאל ֶ ּבן בּ וּזִ י לָ ַמ ְדנ ּוָּ " :כל ֶ ּבן נֵ כָ ר ֶע ֶרל לֵ ב וְ ֶע ֶרל ָ ּב ָשׂ ר ל ֹא יָ בֹא ֶאל ִמ ְקדָּ ׁ ִשי" )יחזקאל מד ,ט(,
ָהא ִמ ַ ּק ֵּמי דְּ ָא ֵתי יְ ֶחזְ ֵקאל ַמאן ָא ַמ ָר ּה?
ֶא ָּלא ְ ּג ָמ ָרא ְ ּג ִמ ֵירי לָ ּה וַ ֲא ָתא יְ ֶחזְ ֵקאל וְ ַא ְס ָמכָ ּה ַא ְּק ָרא,
ָהכָ א ִנַמי ְ ּג ָמ ָרא ְ ּג ִמ ֵירי לָ ּה וַ ֲא ָתא יְ ֶחזְ ֵקאל וְ ַא ְס ָמכָ ּה ַא ְּק ָרא.
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רש"י
פארי פשתים .ובתורה כתיב
ואת פארי המגבעות שש:
בן נכר .שנתנכרו מעשיו לאביו
שבשמים שהוא ערל לב וכן ערל
בשר שמתו אחיו מחמת מילה
לא יבא אל המקדש:
מאן אמר' .מאין למדו דבר זה
ששנינו בפרק שני דזבחים )דף
טו (:שהכהן ערל עבודתו
פסולה:
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 .239עא ,ב
"" ָמ ׁ ְשזָ ר" – ׁ ְשמוֹ נָ ה".
ְמנָ א לָ ן?
דִּ כְ ִתיב" :וַ ַ ּי ֲעשׂ ּו ַעל ׁשוּלֵ י ַה ּ ְמ ִעיל ִר ּמוֹ נֵ י ְּתכֵ לֶ ת וְ ַא ְר ָ ּג ָמן וְ תוֹ לַ ַעת ׁ ָשנִ י ָמ ׁ ְשזָ ר" )שמות לט ,כד(,
וְ יָ לֵ יף " ָמ ׁ ְשזָ ר" " ָמ ׁ ְשזָ ר" ְ ּב ָפרֹכֶ ת,
ַמה לְ ַה ָּלן ֶעשְׂ ִרים וְ ַא ְר ָ ּב ָעהַ ,אף ָּכאן ֶעשְׂ ִרים וְ ַא ְר ָ ּב ָעה ,דַּ ֲהוָ ה ָּכל ַחד וְ ַחד ְּת ָמנֵ י.
וְ נֵ ילַ ף ֵמחֹ ׁ ֶשן וְ ֵאפוֹ ד:
ַמה ְּל ַה ָּלן ֶעשְׂ ִרים ו ׁ ְּשמוֹ נָ הַ ,אף ָּכאן ֶעשְׂ ִרים ו ׁ ְּשמוֹ נָ ה!
דָּ נִ ין דָּ ָבר ׁ ֶשלּ א נֶ ֱא ַמר בּ וֹ זָ ָהבִ ,מדָּ בָ ר ׁ ֶשלּ א נֶ ֱא ַמר בּ וֹ זָ ָהב,
לְ ַא ּפוֹ ֵקי ח ׁ ֶֹשן וְ ֵאפוֹ ד ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר ָ ּב ֶהן זָ ָהב.
ַאדְּ ַר ָ ּבה,
דָּ נִ ין ֶ ּבגֶ ד ִמ ֶ ּבגֶ ד,
לְ ַא ּפוֹ ֵקי ּ ָפרוֹ כֶ ת דְּ אֹ ֶהל הוּא!
ֶא ָּלא ,דָּ נִ ין ֵמ ַאבְ נֵ ט,
וְ ָדנִ ין ֶ ּבגֶ ד וְ ָדבָ ר ׁ ֶשלּ א נֶ ֱא ַמר בּ וֹ זָ ָהבִ ,מ ֶ ּבגֶ ד וְ ָדבָ ר ׁ ֶשלּ ֹא נֶ ֱא ַמר בּ וֹ זָ ָהב,
וְ ֵאין דָּ נִ ין דָּ ָבר ׁ ֶש ֵאין בּ וֹ זָ ָהב ִמדָּ ָבר ׁ ֶש ֵ ּי ׁש בּ וֹ זָ ָהב.
ַרב ָמ ִרי ָא ַמר:
" ַּת ֲע ֶשׂ נּ ּו" )שמות כח ,טו( ְּכ ִתיב,
ַּת ֲעשֶׂ ּנ ּו לָ זֶ ה וְ לֹא לְ ַא ֵחר.
ַרב ַא ׁ ִשי ָא ַמר:
"וְ ָע ִשׂ ָית" )שמות כח ,לג( ְּכ ִתיב,
ׁ ֶש ִ ּי ְהי ּו ָּכל ֲעשִׂ ּיוֹ ת ׁ ָשווֹ ת,
ֵהיכִ י נַ ֲעבִ יד?
ֲנַעבִ יד ְּתלָ ָתא דַּ ֲעשָׂ ָרה ֲעשָׂ ָרה ָ -הו ּו לֵ ּיה ְּתלָ ִתין!
ֲנַעבִ יד ְּת ֵרי דְּ ִת ׁ ְש ָעה ִּת ׁ ְש ָעה ,וְ ַחד דַּ ֲעשָׂ ָרה ָ -א ַמר ְק ָרא" :וְ ָע ִשׂ ָית" ׁ ֶש ִ ּי ְהי ּו ָּכל ֲעשִׂ ּיוֹ ָתיו ׁ ָשווֹ ת.

רש"י
מה להלן עשרים וארבעה.
שהרי ד' מינין יש בה וכל מין
ומין כפול שש אף כאן כ''ד וכאן
ג' מינין יש דהוו להו כל חד וחד
תמני:
אלא מאבנט .דיש בו נמי ארבע
מינין וכל אחד כפול ששה
וכששוזרן יחד הוו להו כ''ד:
תעשנו כתיב .בחשן לפיכך אין
למידין ממנו:
ועשית .כתיב ברמונים שיהו
עשויות כל המינין שבו שוות
הלכך לא אפשר בכ''ח דהיכי
ליעביד וכו':

"בּא לוֹ כּ ֵֹהן גָּ דוֹל"
מסכת יומא פרק ז' – ָ
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 .240עא ,ב – עב ,א
שר".
"" ְמ ִעיל" ְ ׁ -שנֵ ים ָע ָ ׂ
ְמנָ א לָ ן?
עב,א דִּ כְ ִתיב" :וְ ָע ִשׂ ָית ֶאת ְמ ִעיל ָה ֵאפוֹ ד ^ ְּכלִ יל ְּתכֵ לֶ ת" )שמות כח ,לא(,
וְ יָ לֵ יף " ְּתכֵ לֶ ת" " ְּתכֵ לֶ ת" ִמ ּ ָפרוֹ כֶ ת,
ַמה ְּל ַה ָּלן ׁ ִש ׁ ּ ָשהַ ,אף ָּכאן ׁ ִש ׁ ּ ָשה.
וְ נֵ ילַ ף ִמ ׁשוּלָ יו וְ ִר ּמוֹ נָ יו,
ו ַּמה ְּל ַה ָּלן ׁ ְשמוֹ נָ הַ ,אף ָּכאן ׁ ְשמוֹ נָ ה!
דָּ נִ ין ְּכלִ י ִמ ְּכלִ י,
וְ ֵאין דָּ נִ ין ְּכלִ י ִמ ַּתכְ ׁ ִשיט ְּכלִ י.
ַאדְּ ַר ָ ּבה ,דָּ נִ ין ּגוּפוֹ ִמ ּג ּופוֹ ,
וְ ֵאין דָּ נִ ין ּגוּפוֹ ֵמ ָעלְ ָמא!
ַהיְ ינ ּו דְּ ָא ְמ ִרינַןִ " :ל ׁ ְש ָאר ְ ּבגָ ִדים ׁ ֶשלּ א נֶ ֱא ַמר ָ ּב ֶהן ׁ ֵש ׁש".

"" ּ ָפרֹכֶ ת" ֶ -ע ְ ׂש ִרים וְ ַא ְר ָ ּב ָעה"
ַא ְר ָ ּב ָעה דְּ ׁ ִש ָּיתא ׁ ִש ָּיתא.
לָ א דִּ ינָ א וְ לָ א דַּ ָ ּיינָ א.

""ח ׁ ֶֹשן וְ ֵאפֹד" ֶ -ע ְ ׂש ִרים ו ׁ ְּשמוֹ נָ ה"
ְמנָ א לָ ן?
דִּ כְ ִתיב" :וְ ָע ִשׂ ָית ח ׁ ֶֹשן ִמ ׁ ְש ּ ָפט ַמ ֲע ֵשׂ ה ח ׁ ֵֹשב ְּכ ַמ ֲע ֵשׂ ה ֵאפֹד ַּת ֲע ֶשׂ נּ ּו,
זָ ָהב ְּתכֵ לֶ ת וְ ַא ְר ָ ּג ָמן וְ תוֹ לַ ַעת ׁ ָשנִ י וְ ׁ ֵש ׁש ָמ ׁ ְשזָ ר" )שמות כח ,טו(.
ַא ְר ָ ּב ָעה דְּ ׁ ִש ָּיתא ׁ ִש ָּיתא ֶ -עשְׂ ִרין וְ ַא ְר ָ ּב ָעה ,זָ ָהב ַא ְר ָ ּב ָעה ָ -הא ֶעשְׂ ִרין ו ְּת ַמנְ יָ א.
וְ ֵא ָימא זָ ָהב ִנַמי ׁ ִש ׁ ּ ָשה!
ָא ַמר ַרב ַא ָחא ַ ּבר ֲיַעקֹב:
ָא ַמר ְק ָרא" :וְ ִק ֵצּ ץ ּ ְפ ִתילִ ם" )שמות לט ,ג(.
' ּ ְפ ִתיל' " ּ ְפ ִתילִ ים" ֲ -ה ֵרי ָּכאן ַא ְר ָ ּב ָעה.
266

ַרב ַא ׁ ִשי ָא ַמר:
ְ
ְ
ָא ַמר ְק ָרא" :לַ ֲעשׂ וֹ ת ְ ּבתוֹ ך ַה ְּתכֵ לֶ ת ו ְּבתוֹ ך ָה ַא ְר ָ ּג ָמן" )שמות לט ,ג(.
ֵהיכִ י נַ ֲעבִ יד?
ֲנַעבִ יד ַא ְר ָ ּב ָעה דִּ ְת ֵרי ְּת ֵרי ָ -הו ּו לְ ה ּו ְּת ַמנְ יָ א!
ֲנַעבִ יד ְּת ֵרי דִּ ְת ֵרי ְּת ֵרי ,ו ְּת ֵרי דְּ ַחד ַחד " -וְ ָע ִשׂ ָית") 267שמות כח ,טו( ְּכ ִתיב ֶ ׁ -ש ִ ּי ְהי ּו ָּכל ֲעשִׂ ּיוֹ ָתיו ׁ ָשווֹ ת.
266

וירקעו את פחי הזהב וְ ִק ֵ ּצץ ּ ְפ ִתילִ ם לעשות בתוך התכלת ובתוך הארגמן ובתוך תולעת השני ובתוך השש מעשה חושב
267
וְ ָע ִׂש ָית ח ׁ ֶֹשן ִמ ׁ ְש ּ ָפט ַמ ֲע ֵׂשה ח ׁ ֵֹשב ְּכ ַמ ֲעשֵׂ ה ֵאפֹד ַּת ֲע ֶׂש ּנ ּו זָ ָהב ְּתכֵ לֶ ת וְ ַא ְר ָ ּג ָמן וְ תוֹ לַ ַעת ׁ ָשנִי וְ ׁ ֵש ׁש ָמ ׁ ְשזָ ר ַּת ֲע ֶׂשה אֹתוֹ
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רש"י
כליל .גדיל ואין גדיל פחות
משנים:
ואין דנין כלי מתכשיט כלי.
רמונים קשוטו של מעיל הן:
ארבעה דשיתא שיתא .ארבעת
מינין של שש שש דהא נאמר בו
שש ואמר מר דברים שנאמר
בהן שש חוטן כפול ששה:
לא דינא ולא דיינא .אין ספק
וערעור בדבר:
וקצץ פתילים .פתילים משמע
תרין וכשקוצץ כל אחד לשנים
הוה להו ד':
רב אשי אמר .היינו טעמא דזהב
ו' לא אפשר דכתב ביה לעשות
אותו בתוך התכלת ובתוך
הארגמן משמע שיערב ממנו עם
כל מין ומין:
ניעביד ארבעה .המינין דתרי
תרי חוטין של זהב הוו להו
תמניא של זהב:
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 .241עב ,א-ב
ָא ַמר ַר ֲחבָ א ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה:
ַה ְמ ָק ֵר ַע ִ ּבגְ ֵדי כְ ה ּו ָּנה לוֹ ֶקה.
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר" :ל ֹא יִ ָ ּק ֵר ַע") 268שמות כח ,לב(.
ַמ ְת ִקיף לָ ּה ַרב ַא ָחא ַ ּבר י ֲַעקב:
וְ ִדילְ ָמא ָהכִ י ָק ָא ַמר ַר ֲח ָמנָ א :נַ ֲע ִביד לֵ ּיה שָׂ ָפה ִּכי ֵהיכִ י דְּ לָ א נִ ַ ּיק ַרע!
ִמי ְּכ ִתיב ' ׁ ֶשלּ א יִ ָ ּק ַרע'?!
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר:
ַה ֵּמזִ ַיח חוֹ ׁ ֶשן ֵמ ַעל ָה ֵאפוֹ ד ,וְ ַה ֵּמ ִסיר ַ ּבדֵּ י ָארוֹ ן – לוֹ ֶקה,
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר" :ול ֹא יִ ַּזח") 269שמות כח ,כח(,
וְ "ל ֹא יָ ֻסר ּו") 270שמות כה ,טו(.
ַמ ְת ִקיף לָ ּה ַרב ַא ָחא ַ ּבר יַ ֲעקֹב:
וְ ִדילְ ָמא ִּכי ָק ָא ַמר ַר ֲח ָמנָ א ָח ְד ִקינְ ה ּו וְ ָעבְ ִדינְ ה ּו ׁ ַש ּ ִפיר ְּכ ֵדי ׁ ֶש" ּלא יִ ַּזח" ו"ל ֹא יָ סוּר ּו"!
ִמי ְּכ ִתיבֶ ׁ ' :שלּ א יִ ַּזח' וְ ' ׁ ֶשלּ א יָ ֻסר ּו'?!
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְ ּב ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א ָר ֵמי:
ְּכ ִתיבּ ְ " :ב ַט ְ ּבעֹת ָה ָארֹן יִ ְהי ּו ַה ַ ּבדִּ ים ל ֹא יָ ֻסר ּו ִמ ּ ֶמנּ ּו" )שמות כה ,טו(,
וּכְ ִתיב" :וְ הו ָּבא ֶאת ַ ּבדָּ יו ַ ּב ּ ַט ָ ּבעֹת" )שמות כז ,ז(!
ָהא ֵּכיצַ ד?
ִמ ְת ּ ָפ ְר ִקין וְ ֵאין נִ ׁ ְש ָמ ִטין.
ַּתנְ יָ א ִנַמי ָהכִ י:
"" ְ ּב ַט ְ ּבעֹת ָה ָארן יִ ְהי ּו ַה ַ ּבדִּ ים" )שמות כה ,טו(,
יָ כוֹ ל לֹא יִ ְהי ּו זָ זִ ין ִמ ְּמקוֹ ָמן?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :וְ הו ָּבא ֶאת ַ ּב ָדיו ַ ּב ּ ַט ָ ּבעֹת" )שמות כז ,ז(.
ִאי "וְ הו ָּבא ֶאת ַ ּבדָּ יו"  -יָ כוֹ ל יִ ְהי ּו נִ ְכנָ ִסין וְ יוֹ ְצ ִאין?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרּ ְ " :ב ַט ְ ּבעֹת ָה ָארֹן יִ ְהי ּו ַה ַ ּבדִּ ים" )שמות כה ,טו(.
יצד?
ָהא ֵ ּכ ַ
ִמ ְת ּ ָפ ְר ִקין ,וְ ֵאין נִ ׁ ְש ָמ ִטין".
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שפה יהיה לפיו סביב מעשה אורג כפי תחרא יהיה לו לֹא יִ ָ ּק ֵר ַע
269
ולֹא ִי ַּזח החושן מעל האפוד
270
בטבעות הארון יהיו הבדים לֹא ָי ֻסר ּו ממנו

רש"י
חדקינהו .קשרם יפה ועל
הטבעות והבדים אומר שיתנם
בטבעות בדוחק:
כתב לא יסורו .אלמא אין זזין
מהן וכתיב )שמות כה( והבאת
אלמא הולכים ובאים בתוכן:
מתפרקין ואינן נשמטים.
בראשיהם היו עבים והכניס
ראשן אחד בדוחק בטבעת
ובאמצען היו דקין הלכך לא היו
נדחקין בטבעות אלא מתפרקין
והולכין לכאן ולכאן אבל אינן
נשמטין לצאת מהן לפי שהן
עבים בראשיהן:

"בּא לוֹ כּ ֵֹהן גָּ דוֹל"
מסכת יומא פרק ז' – ָ
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ָא ַמר ַר ִ ּבי ָח ָמא ְ ּב ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א:
ַמאי דִּ כְ ִתיבֲ " :ע ֵצי ׁ ִש ּ ִטים עֹ ְמ ִדים" )שמות כו ,טו(?
ׁ ֶשעוֹ ְמ ִדים דֶּ ֶר ְך ְ ּג ִדילָ ָתן.
דָּ בָ ר ַא ֵחר:
"עוֹ ְמ ִדים" ֶ ׁ -ש ַּמ ֲע ִמ ִידין ֶאת צִ ּפוּיָ ין.
דָּ בָ ר ַא ֵחר:
אמר ָאבַ ד ִסבְ ָרן ו ָּב ֵטל ִסכּ וּיָ ין?
"עוֹ ְמ ִדים" ֶ ׁ -ש ָּמא ּת ַ
ַּתלְ מוּד לוֹ ַמר" :עֹ ְמ ִדים" ֶ ׁ -שעוֹ ְמ ִדין לְ עוֹ לָ ם וּלְ עוֹ לָ ִמים.
271

וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי ָח ָמא ַ ּבר ֲחנִ ינָ א:
ַמאי דִּ כְ ִתיבֶ " :את ִ ּבגְ ֵדי ַה ּ ְשׂ ָרד לְ ׁ ָש ֵרת ַ ּב ּקֹ ֶד ׁש" )שמות לה ,יט(?
עב,ב ִאלְ ָמלֵ א ִ ּבגְ ֵדי ְּכה ּו ָּנה ,לֹא נִ ׁ ְש ַּת ֵ ּייר ִמ ּשׂ וֹ נְ ֵא ֶיהן ׁ ֶשל יִ שְׂ ָר ֵאל שָׂ ִריד ו ָּפלִ יט.
ַר ִ ּבי ׁ ְשמו ֵּאל ַ ּבר נַ ֲח ָמנִ י ָא ַמר:
דְּ בֵ י ַרבִּ י ׁ ִש ְמעוֹ ן ָּתנָ א:
ש ְר ִדין ֵמ ֶהן ְ ּכל ּום".
יהן ,ו ְּמ ָ ׂ
יתן ִמ ְ ּכ ֵל ֶ
"גוֹ ְר ִדין אוֹ ָתן ִ ּכ ְב ִר ָ ּי ָ
ַמאי ִהיא?
ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש ָא ַמר:
ֵאל ּו ַמ ֲעשֵׂ ה ַמ ַחט.
ֵמ ִיתיבֵ י:
שה אוֹ ֵרג,
שה ַמ ַחטֶ ,א ָ ּלא ַמ ֲע ֵ ׂ
שין אוֹ ָתן ַמ ֲע ֵ ׂ
" ִ ּבגְ ֵדי ְ ּכהו ָ ּּנה ֵאין עוֹ ִ ׂ
ׁ ֶשנֶ ֱא ַמרַ " :מ ֲע ֵשׂ ה אֹ ֵרג" )שמות כח ,לב("!
ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
לֹא נִצְ ְרכָ ה ֶא ָּלא לְ בֵ ית יָ ד ׁ ֶש ָּל ֶהם.
ִּכדְּ ַתנְ יָ א:
" ֵ ּבית יָ ד ׁ ֶשל ִ ּבגְ ֵדי ְכהו ָ ּּנה נֶ ֱא ֶרגֶ ת ִ ּב ְפנֵ י ַע ְצ ָמ ּה,
וְ נִ ְד ֶ ּב ֶקת ִעם ַה ֶ ּבגֶ ד,
יסת ַה ָ ּיד".
ו ַּמ ַ ּג ַעת ַעד ּ ִפ ַּ
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עמ ִדים
ועשית את הקרשים למשכן ֲעצֵ י ׁ ִש ּ ִטים ְ
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רש"י
דרך גדילתן .העליון למעלה
והתחתון למטה:
שמעמידין את ציפויין .ציפוי
הזהב מעמידין ע''י מסמרות
לשון אחר שלא התליעו ולא נפל
ציפויין:
שמא תאמר .משנגנזו אבד
סיברן שלא ישובו עוד:
ובטל סכויין .מה שאנו סוכין
וצופין להן:
שרד .לשון שריד:
אלמלא בגדי כהונה .שעל ידיהן
מקריבין הקרבנות המכפרין על
ישראל:
שגורדין אותן כברייתן מכליהן.
כשהיו חותכין אותן בגרדין
שלהן מתוך כלי אריגתן היו
עושים כברייתן חלולין כדרך
לבישתן ולא כשאר יריעה
שצריך שוב לחתכה למדת
הלבוש ולתפור במחט:
ומשרדין מהם כלום .ומשיירין
מהן מקצת שאינו ארוג עמהן
וזהו לשון שרד:
מאי היא .אותו שיור:
אלו מעשה מחט .מקצתו היה
נארג בפני עצמו ומחברו במחט:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
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ָא ַמר ַר ֲחבָ ה ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה:
ׁ ָשל ֹׁש ֲארוֹ נוֹ ת ָעשָׂ ה ְ ּבצַ לְ ֵאל,
ֶא ְמצָ ִעי ֶ ׁ -של ֵעץ ִּ -ת ׁ ְש ָעה,
ּ ְפנִ ִימי ֶ ׁ -של זָ ָהב ְ ׁ -שמוֹ נָ ה,
ִחיצוֹ ן ֲ -עשָׂ ָרה ו ַּמ ׁ ּ ֶשה ּו.
וְ ָה ַתנְ יָ א:
ּ
שר ו ַּמ ׁ ֶשה ּו"!
" ַא ַחד ָע ָ ׂ
לָ א ַק ׁ ְשיָ א:
ָהא ְּ -כ ַמאן דַּ ָא ַמר :יֵ ׁש ְ ּב ָעבְ יוֹ ֶט ַפח.
ָהא ְּ -כ ַמאן דַּ ָא ַמרֵ :אין ְ ּב ָעבְ יוֹ ֶט ַפח.
ו ַּמאי " ַמ ׁ ּ ֶשה ּו"?
זֵ יר.
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ׁ ְשל ׁ ָֹשה זֵ ִירים ֵהן:
ׁ ֶשל ִמזְ ֵ ּב ַח,
וְ ׁ ֶשל ָארוֹ ן,
וְ ׁ ֶשל ׁ ֻשלְ ָחן.
ּנְטלוֹ .
" ׁ ֶשל ִמזְ ֵ ּב ַח"  -זָ כָ ה ַא ֲהרֹן ו ָ
" ׁ ֶשל ׁ ֻשלְ ָחן"  -זָ כָ ה דָּ וִ ד וּנְ ָטלוֹ .
" ׁ ֶשל ָארוֹ ן" ֲ -ע ַדיִ ין מ ּו ָּנח הוּאָּ ,כל ָהרוֹ צֶ ה לִ ַ ּיקח יָ בֹא וְ יִ ַ ּקח.
אמר ּ ָפחות הוּא?
ׁ ֶש ָּמא ּ ֹ
ת ַ
ַּתלְ מוּד לוֹ ַמרּ ִ " :בי ְמלָ כִ ים יִ ְמל ֹכ ּו" )משלי ח ,טו(.
ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָר ֵמי:
ְּכ ִתיב" :זָ ר" וְ ָק ֵרינַ ן" :זֵ יר":
זָ כָ ה ֲ -נַעשֵׂ ית לוֹ זֵ יר,
לֹא זָ כָ ה  -זָ ָרה ֵה ֶימ ּנ ּו.
ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָר ֵמי:
"וְ ָע ִשׂ ָית ְּל ָך ֲארוֹ ן ֵעץ" )דברים י ,א(,
וּכְ ִתיב" :וְ ָעשׂ ּו ֲארוֹ ן ֲע ֵצי ׁ ִש ּ ִטים" )שמות כה ,י(,
ִמ ָּכאן לְ ַתלְ ִמיד ָחכָ ם ׁ ֶש ְ ּבנֵ י ִעירוֹ ְמצ ּו ִ ּוין לַ ֲעשׂוֹ ת לוֹ ְמלַ אכְ ּתוֹ .

רש"י
שלש ארונות .שנאמר מבית
ומחוץ תצפנו ושל עץ באמצע
והושיבו בתוך של זהב וחזר
ונתן של זהב שני בתוך של עץ
וחיפה שפתו העליונה בזהב
נמצא מצופה מבית ומחוץ:
תשעה .גבהו תשעה טפחים
מבחוץ שנאמר אמה וחצי
קומתו )שמות כה( ורגלים לא
היו לו אלא עץ חלול היה:
פנימי של זהב ח' .טפחים גבהו
מבחוץ עם עובי שוליו ועובי
שולי העץ של אמצעי טפח נמצא
פנימי ממלא חללו של אמצעי:
וחיצון .של זהב:
י' ומשהו .תשעה כנגד גובה
האמצעי ומשהו עובי שולי זהב
של חיצון וטפח עשירי עולה
למול עובי הכפורת שהוא טפח
ומכסה חיבור הכפורת והארון:
והתניא אחד עשר ומשהו.
ומשני הא כמאן דאמר יש בעובי
שולי הזהב טפח כאשר יש בעובי
שולי העץ:
הא כמאן דאמר אין בעוביו
טפח .אלא משהו ולא ידענא
היכא איפליגו בה:
ומאי משהו .דקתני בברייתא
בתרייתא:
זיר .העולה היה עודף למעלה על
עובי הכפורת משהו בגובה
החיצון להיות זר לכפורת סביב
ומשהו דקאמר רב יהודה בעובי
שולי החיצון קאמר ובזר לא
איירי כלל:
שלשה זירין .נעשו בכלי הקודש
של מזבח סימן לכתר כהונה
ושל ארון סימן לכתר תורה ושל
שולחן סימן לכתר מלכות
שהשולחן הוא סימן לעושר
מלכים:
הכי גרסינן של מזבח זכה אהרן
ונטלו של שולחן זכה דוד ונטלו.
שהכהונה נתנה לאהרן ברית
מלח )במדבר יח( וכן המלכות
לדוד ולזרעו )תהלים יח(:
בי מלכים ימלוכו .וגדול
הממליך מן המלך והתורה
אמרה מקרא זה:
זכה .ללמוד לשמה ולקיימה:
זרה .משתכחת ממנו:
מלאכתו.
לעשות
מצווין
שהארון בתחילה הטיל הכתוב
המלאכה על משה ואח''כ הטילו
על הציבור ואע''ג דקראי לאו
בהאי סידרא כתיבי אסמכתא
בעלמא הוא דקאמר:

"בּא לוֹ כּ ֵֹהן גָּ דוֹל"
מסכת יומא פרק ז' – ָ

" ִמ ַ ּביִ ת ו ִּמחוּץ ְּת ַצ ּ ֶפנּ ּו" )שמות כה ,יא(.
ָא ַמר ָרבָ א:
ָּכל ַּתלְ ִמיד ָחכָ ם ׁ ֶש ֵאין ּתוֹ כוֹ ְּכ ָברוֹ ֵ -אינוֹ ַּתלְ ִמיד ָחכָ ם.
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ַא ַ ּביֵי וְ ִא ֵית ָימא ַר ָ ּבה ַ ּבר עו ָּּלא ָא ַמר:
נִ ְק ָרא נִ ְת ָעב,
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמרַ " :אף ִּכי נִ ְת ָעב וְ נֶ ֱאלָ ח ִא ׁיש ׁשֹ ֶתה כַ ּ ַמיִ ם ַעוְ לָ ה" )איוב טו ,טז(.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ְשמו ֵּאל ַ ּבר נַ ֲח ָמנִ י ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ נָ ָתן:
ַמאי דִּ כְ ִתיב" :לָ ּ ָמה ֶּזה ְמ ִחיר ְ ּביַ ד ְּכ ִסיל לִ ְקנוֹ ת ָחכְ ָמה וְ לֶ ב ָאיִ ן" )משלי יז ,טז(?
אוֹ י לָ ֶהם לְ שׂ ֹנְ ֵא ֶיהן ׁ ֶשל ַּתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים ׁ ֶשעוֹ ְס ִקין ַ ּב ּתוֹ ָרה וְ ֵאין ָ ּב ֶהן ְיִר ַאת ׁ ָש ַמיִ ם.
ַמכְ ִריז ַר ִ ּבי ַי ַ ּנאי:
ֲחבָ ל ַעל דְּ לֵ ית לֵ ּיה דַּ ְר ָּתא ,וְ ַת ְר ָעא לְ ַד ְר ֵּת ּיה ָעבֵ יד.
ָא ַמר לְ ה ּו ָרבָ א לְ ַר ָ ּבנַ ן:
ְ ּב ָמטו ָּתא ִמי ַּניְכ ּו ,לָ א ֵּת ְירתוּן ַּת ְר ֵּתי ֵ ּג ִיה ּנָם.
ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן לֵ וִ י:
משה" )דברים ד ,מד(?
ַמאי דִּ כְ ִתיב" :וְ זֹאת ַה ּתוֹ ָרה ֲא ׁ ֶשר ָשׂ ם ׁ ֶ
ָּזכָ ה ֲ -נַעשֵׂ ית לוֹ ַסם ַח ִ ּיים,
לֹא זָ כָ ה ֲ -נַעשֵׂ ית לוֹ ַסם ִמ ָיתה.
וְ ַהיְ ינ ּו דְּ ָא ַמר ָרבָ א:
דְּ או ָּּמן לָ ּה ַ -ס ָּמא דְּ ַח ָ ּייא.
דְּ לָ א או ָּּמן ָּל ּה ַ -ס ָּמא דְּ מוֹ ָתא.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ְשמו ֵּאל ַ ּבר נַ ֲח ָמנִ י:
ַר ִ ּבי יוֹ נָ ָתן ָר ֵמי:
ְּכ ִתיבִ ּ " :פ ּקו ֵּדי ה' יְ ׁ ָש ִרים ְמ ַשׂ ּ ְמ ֵחי לֵ ב" )תהלים יט ,ט(
וּכְ ִתיבִ " :א ְמ ַרת ה' ְצרו ָּפה" )תהלים יח ,לא(!
ָּזכָ ה ְ -משַׂ ַּמ ְח ּתוֹ ,
לּ ֹא זָ כָ ה  -צוֹ ַר ְפ ּתוֹ .
ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש ָא ַמר:
ִמ ּגו ֵּפ ּיה דִּ ְק ָרא נָ ְפ ָקא:
ָּזכָ ה  -צוֹ ַר ְפ ּתוֹ לְ ַח ִ ּיים,
לֹא זָ כָ ה  -צוֹ ַר ְפ ּתוֹ לְ ִמ ָיתה.
"יִ ְר ַאת ה' ְטהוֹ ָרה עוֹ ֶמ ֶדת לָ ַעד" )תהלים יט ,י(.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א:
זֶ ה ַהלּ וֹ ֵמד ּתוֹ ָרה ְ ּב ָט ֳה ָרה.
ַמאי ִהיא?
נּוֹ שֵׂ א ִא ׁ ּ ָשה וְ ַא ַחר ָּכ ְך לוֹ ֵמד ּתוֹ ָרה.
" ֵעדוּת ה' נֶ ֱא ָמנָ ה" )תהלים יט ,ח(.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ִח ּיָיא ַ ּבר ַא ָ ּבא:
נֶ ֱא ָמנָ ה ִהיא לְ ָה ִעיד ְ ּבלוֹ ְמ ֶד ָיה.
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רש"י
איש שותה .תורה כמים ויש בו
עולה:
דרתא .חצר:
ותרעא לדרתיה עביד .שהתורה
אינה אלא שער ליכנס בה
ליראת שמים לכך צריך
שתקדים לו יראת שמים:
תרתי גיהנם .להיות יגעים
ועמלים בתורה בעולם הזה ולא
גיהנם
ותירשו
תקיימוה
במותכם ובחייכם לא נהניתם
בעולמכם:
צורפתו .ביסורין ובגיהנם:
נושא אשה .ניצול מהרהור
עבירה:
להעיד בלומדיה .מי קיים ומי
לא קיים:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
" ַמ ֲע ֵשׂ ה רֹ ֵקם" )שמות כו ,לו(,
" ַמ ֲע ֵשׂ ה ח ׁ ֵֹשב" )שמות כו ,לא(?
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר:
ׁ ֶשרוֹ ְק ִמין ִ ּב ְמקוֹ ם ׁ ֶשחוֹ ׁ ְשבִ ין.
ָּתנָ א ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ַר ִ ּבי נְ ֶח ְמיָה:
שה ַמ ַחט.
""רוֹ ֵקם" ַ -מ ֲע ֵ ׂ
ְל ִפ ָיכ ְך ּ ַפ ְרצוּף ֶא ָחד.
שה אוֹ ֵרג,
"חוֹ ׁ ֵשב" ַ -מ ֲע ֵ ׂ
ְל ִפ ָיכ ְך ׁ ְשנֵ י ַפ ְרצוּפוֹ ת".

כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט  0526071122מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי

 .245עב ,ב

רש"י
שרוקמין במקום שחושבים.
בתחילה מתקן הצורה על הבגד
על ידי צבע ואחר כך רוקמה
במחט:
חושב מעשה אורג .שיש לה
ליריעה שתי קירות ושתי צורות
על שתי קירותיה אין דומות זו
לזו פעמים שמצד זה ארי ומצד
זה נשר כמו לחגורות של משי
והיינו ב' פרצופים אבל רוקם
כצורתו מכאן כך צורתו מכאן:

"בּא לוֹ כּ ֵֹהן גָּ דוֹל"
מסכת יומא פרק ז' – ָ
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 .246עב ,ב – עג ,א
"ב ֵאלּ ּו נִ ׁ ְש ָא ִלין ְ ּבאו ִּרים וְ תו ִּּמים".
ְּ
ִּכי ֲא ָתא ַרב דִּ ִימיָ ,א ַמר:
ְ ּבגָ ִדים ׁ ֶשכּ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל ְמ ׁ ַש ֵּמ ׁש ָ ּב ֶהן,
ְמ ׁשו ַּח ִמלְ ָח ָמה ְמ ׁ ַש ֵּמ ׁש ָ ּב ֶהן,
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר" :ו ִּבגְ ֵדי ַה ּקֹ ֶד ׁש ֲא ׁ ֶשר לְ ַא ֲהרֹן יִ ְהי ּו לְ ָבנָ יו ַא ֲח ָריו" )שמות כט ,כט(,
לְ ִמי ׁ ֶש ָ ּבא ִ ּבגְ דו ָּּלה ַא ֲח ָריו.
ְמ ִתיב ַרב ַאדָּ א ַ ּבר ַא ֲהבָ ה וְ ָא ְמ ִרי לָ ּה ְּכ ִדי:
"יָ כוֹ ל יְ ֵהא ְ ּבנוֹ ׁ ֶשל ְמ ׁשו ַּח ִמ ְל ָח ָמה ְמ ׁ ַש ֵּמ ׁש ַּת ְח ָּתיו,
ְ ּכ ֶד ֶר ְך ׁ ֶש ְ ּבנוֹ ׁ ֶשל כּ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל ְמ ׁ ַש ֵּמ ׁש ַּת ְח ָּתיו?
עג,א ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרִ ׁ " :ש ְב ַעת יָ ִמים יִ לְ ָ ּב ׁ ָשם ַהכּ ֵֹהן ַּת ְח ָּתיו,
אהל מוֹ ֵעד" )שמות כט ,ל( –
ִמ ָ ּבנָ יו ֲא ׁ ֶשר יָ בֹא ֶאל ֶ
ִמי ׁ ֶש ָראוּי ָלבֹא ֶאל אֹ ֶהל מוֹ ֵעד".
וְ ִאם ִא ָיתא ֶמ ֱיחזָ א ֲחזִ י!
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר יִצְ ָחק:
ָהכִ י ָק ָא ַמרָּ :כל ׁ ֶש ִע ַ ּיקר ְמ ׁ ִש ָיחתוֹ לְ אֹ ֶהל מוֹ ֵעד,
יָצָ א זֶ ה ׁ ֶש ִע ַ ּיקר ְמ ׁ ִש ָיחתוֹ לְ ִמלְ ָח ָמה.
ֵמ ִיתיבֵ י:
" ְמ ׁשו ַּח ִמ ְל ָח ָמה:
ֵאינוֹ ְמ ׁ ַש ֵּמ ׁש לֹא ְ ּב ַא ְר ָ ּב ָעה ְ ּככֹ ֵהן ֶה ְדיוֹ ט,
וְ לֹא ִ ּב ׁ ְשמוֹ נָ ה ְ ּככֹ ֵהן ָ ּגדוֹ ל".
ָא ַמר לֵ ּיה ַא ַ ּביֵי:
ֶא ָּלא זָ ר ְמ ׁ ַש ֵ ּוית לֵ ּיה?!
ֶא ָּלאְּ :ככֹ ֵהן ָ ּגדוֹ ל ִמ ׁ ּשוּם ֵאיבָ ה,
ְּככֹ ֵהן ֶה ְדיוֹ ט ִמ ׁ ּשוּםַ :מ ֲעלִ ין ַ ּב ּקֹ ֶד ׁש וְ לֹא מוֹ ִר ִידין.
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב ַאדָּ א ַ ּבר ַא ָ ּבא לְ ָרבָ א:
וְ ַהאי ַּת ָּנא דְּ לֵ ית לֵ ּיה ֵאיבָ ה,
וְ לֹא ָקא ְמ ׁ ַש ֵּמ ׁש.
דְּ ַתנְ יָ א:
ּ
"דְּ ָב ִרים ׁ ֶש ֵ ּבין כּ ֵֹהן ָגדוֹ ל ְלכֹ ֵהן ֶה ְדיוֹ ט?
יח  -ו ַּפר ַה ָ ּבא ַעל ָ ּכל ַה ִּמ ְצוֹ ת,272
ּ ַפר כּ ֵֹהן ָמ ׁ ִש ַ
ו ַּפר יוֹ ם ַה ִ ּכ ּפו ִּרים,
יפה.
וַ ֲע ִ ׂ
ש ִירית ָה ֵא ָ
ּ
לֹא פוֹ ֵר ַע,
וְ לֹא ּפוֹ ֵרם,
ֲא ָבל ּפוֹ ֵרם הוּא ִמ ְ ּל ַמ ָּטה,
וְ ַה ֶה ְדיוֹ ט ִמ ְל ַמ ְע ָלה.
וְ ֵאין ִמ ַּט ֵּמא ִל ְקרוֹ ָביו.
ו ְּמצוּוֶ ה ַעל ַה ְ ּבתו ָּלה,
וּמוּזְ ָהר ַעל ָה ַא ְל ָמנָ ה,
ו ַּמ ֲחזִ יר ֶאת ָהרוֹ ֵצ ַח,
ו ַּמ ְק ִריב אוֹ נֵ ן,
וְ ֵאינוֹ אוֹ ֵכל ,וְ ֵאינוֹ חוֹ ֵלק.
אש,
וְ נוֹ ֵטל ֵח ֶלק ְ ּברֹ ׁ
272

רשי והגר"א מוחקים כי זה אותו פר.
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רש"י
משוח מלחמה .כהן שמשחוהו למלחמה
לדבר דברי מערכי המלחמה שנאמר
ונגש הכהן ודבר אל העם )דברים כ(:
משמש בהן .אם בא לעבוד בבית
המקדש לובש ח' בגדים:
יהיו לבניו אחריו .האי אחריו קרא
יתירא הוא למדרש בה כל גדולות
נוהגות בזרעו אחריו ומשוח מלחמה
גדולה היא:
יכול יהא בנו של משוח מלחמה משמש
תחתיו וכו' .יכול תהא גדולת משוח
מלחמה ירושה להיות בנו קודם לכל
אדם כדרך שבנו של כהן גדול משמש
תחתיו רישא דברייתא הכי תניא לה
בת''כ גבי עשירית האיפה והכהן המשיח
אין לי אלא משיח מרובה בגדים מניין
תלמוד לומר והכהן יכול שאני מרבה אף
משוח מלחמה תלמוד לומר תחתיו
מבניו מי שבנו עומד תחתיו יצא משוח
מלחמה שאין בנו עומד תחתיו ומניין
למשוח מלחמה שאין בנו עומד תחתיו
תלמוד לומר שבעת ימים ילבשם הכהן
וגו' יצא זה שאין ראוי לבוא אל אהל
מועד לכפר בקודש וגבי כהן גדול תניא
בדוכתא אחריתי בתורת כהנים לכהן
תחת אביו מלמד שהבן קודם לכל אדם
יכול אף על פי שאין וממלא את מקומו
ת''ל ואשר ימלא:
תלמוד לומר אשר יבא אל אהל מועד מי
שראוי לבא אל אהל מועד .לכפר בקודש
ביום הכפורים עליו אני אומר לך תחתיו
מבניו שבנו יהיה תחתיו יצא זה שאינו
ראוי וכו' דלאו כהן גדול הוא:
ואם איתא .דבח' בגדים הוא משמש כל
השנה האי נמי מיחזא חזי דכתיב
ביוה''כ וכפר הכהן אשר ימשח אותו
ואשר ימלא את ידו וכל מילוי ידים על
ידי הבגדים הוא כדכתיב ובגדי הקדש
אשר לאהרן )שמות כט(:
משום איבה .אבל מדאורייתא חזי:
דלית ליה איבה .דלא חייש לאיבה:
ולא קמשמש .כלומר וקאמר דלא
משמש משוח מלחמה בשמונה:
פר כהן משיח לא גרסינן .דהיינו פר
הבא על כל המצות כהן משיח שחטא
בהעלם דבר ועשה דבר שחייבין על זדונו
כרת מביא פר וההדיוט מביא כשבה או
שעירה כשאר יחיד שבישראל:
ועשירית האיפה .שבכל יום כדכתיב
הכהן המשיח תחתיו מבניו יעשה אותה
)ויקרא ו(:
לא פורע .ראשו לגדל שיער מחמת
אבילות:
מלמטה .שיפולי בגדיו:
ואינו מטמא לקרוביו .אבל הדיוט
מטמא לאותן האמורין בפרשה:
ומצווה על הבתולה .בעשה:
ומוזהר על האלמנה .בלאו:
ומחזיר את הרוצח .במיתתו:
ומקריב אונן .דכתיב ומן המקדש לא
יצא )ויקרא כא( כדפרישית בפרק קמא
)דף יג:(:
ואינו אוכל .כלומר אף על פי שהוא
חלוק מן ההדיוט לענין הקרבה שוה
הוא לו לענין אכילה:
ואינו חולק .כשהוא אונן לאכול לערב
כשתעבור האנינות דאמרינן בזבחים
פרק טבול יום )דף צט (.הראוי לאכילה
חולק שאינו ראוי לאכילה אינו חולק:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
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אש.
ּו ַמ ְק ִריב ֵח ֶלק ְ ּברֹ ׁ
ו ְּמ ׁ ַש ֵּמ ׁש ִ ּב ׁ ְשמנָ ה ֵ ּכ ִלים,
ו ָּפטוּר ַעל טו ְּמ ַאת ִמ ְקדָּ ׁש וְ ָק ָד ׁ ָשיו,
וְ ָכל ֲעבוֹ דוֹ ת יוֹ ם ַה ִ ּכ ּפו ִּרים ֵאינָ ן ְ ּכ ׁ ֵשירוֹ ת ֶא ָ ּלא בּ וֹ .
וְ כו ָ ּּלן ,נוֹ ֲהגוֹ ת ִ ּב ְמרו ֵ ּּבה ְבגָ ִדים ,חוּץ ִמ ּ ַפר ַה ָ ּבא ַעל ָ ּכל ַה ִּמ ְצוֹ ת,
יפה.
וְ כו ָ ּּלן נוֹ ֲהגוֹ ת ְ ּב ָמ ׁשו ַּח ׁ ֶש ָע ַבר ,חוּץ ִמ ּ ַפר יוֹ ם ַה ִ ּכ ּפו ִּרים וַ ֲע ִ ׂ
ש ִירית ָה ֵא ָ
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ּ
וְ כו ָ ּּלן ֵאין נוֹ ֲהגוֹ ת ִ ּב ְמ ׁשו ַּח ִמ ְל ָח ָמה ,חוּץ ֵמ ֲח ִמ ׁ ּ ָשה דְּ ָב ִרים ָה ֲאמו ִּרין ַ ּב ָפ ָר ׁ ָשה :
לֹא ּפוֹ ֵרע,
וְ לֹא ּפוֹ ֵרם,
וְ לֹא ִמ ַּט ֵּמא ִל ְקרוֹ ָביו,
ו ְּמצוּוֶ ה ַעל ַה ְ ּבתו ָּלה,
וּמוּזְ ָהר ַעל ָה ַא ְל ָמנָ ה,
ו ַּמ ֲחזִ יר ֶאת ָהרוֹ ֵצ ַחּ ְ ,כ ִד ְב ֵרי ַרבִּ י יְ הו ָּדה,
וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
ֵאינוֹ ַמ ֲחזִ יר"!
ִּכי לֵ ית לֵ ּיה ֵאיבָ ה ְ ּב ִדכְ וָ ֵות ּיה,
ִ ּב ְדזו ַּטר ִמי ֵּנ ּיה ִאית לֵ ּיה.
יְ ֵתיב ַר ִ ּבי ַא ָ ּבה ּו וְ ָק ָא ַמר לָ ּה לְ ָהא ׁ ְש ַמ ֲע ָתא ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן.
ַא ַה ְד ִרינְ ה ּו ַר ִ ּבי ַא ִמי וְ ַר ִ ּבי ַא ִסי לְ ַא ּ ַפיְ יה ּו.
ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ֵריַ :ר ִ ּבי ִח ּיָיא ַ ּבר ַא ָ ּבא ָא ַמ ָר ּה,
וְ ַא ַה ְד ִרינְ ה ּו ַר ִ ּבי ַא ִמי וְ ַר ִ ּבי ַא ִסי לְ ַא ּ ַפיְ יה ּו.
ַמ ְת ִקיף לָ ּה ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא ַר ִ ּבי ַא ָ ּבה ּו ִמ ׁ ּשוּם יְ ָק ָרא דְּ בֵ י ֵק ָיסר,
ֶא ָּלא לְ ַר ִ ּבי ִח ָ ּייא ַ ּבר ַא ָ ּבא נֵ ְימר ּו לֵ ּיה ֵמ ַימר :לֹא ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָהכִ י!
ִּכי ֲא ָתא ָר ִביןָ ,א ַמר:
'נִ ׁ ְש ָאל' ִא ְית ַמר.
ַּתנְ יָ א ִנַמי ָהכִ י:
" ְ ּבגָ ִדים ׁ ֶשכּ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל ְמ ׁ ַש ֵּמ ׁש ָ ּב ֶהן כּ ֵֹהן ְמ ׁשו ַּח ִמ ְל ָח ָמה נִ ׁ ְש ָאל ָ ּב ֶהן".

רש"י
ומקריב חלק בראש .מפורש בפ''ק
)דף יד:(.
ופטור על טומאת מקדש.
בהוריות נפקא לן מקרא בפרק
בתרא וכולה הך מתניתא מפרש
לה התם:
מרובה בגדים .כהנים גדולים
ששימשו מיום שנגנז שמן המשחה
שלא היה להם לכהונה גדולה
אלא בריבוי בגדים:
חוץ מפר הבא על כל המצות.
דמשיח כתיב ביה ואע''ג דגבי
עשירית האיפה נמי משיח כתיב
איתרבי נמי מרובה בגדים
מוהכהן בת''כ אבל הכהן דכתיב
גבי פר הבא על כל המצות
איצטריך לגופיה כדתניא בת''כ
משיח יכול זה מלך ת''ל הכהן:
וכולן נוהגות במשוח שעבר .כגון
אם אירע פסול בכהן גדול ומינו
אחר תחתיו ולאחר זמן חזר
ראשון לעבודתו ועבר זה
ממשיחותו כולן נוהגות בו:
חוץ מפר יום הכפורים ועשירית
האיפה .שהם חובה קבועה וחדא
אמר רחמנא דתיקרב ולא שתים:
האמורין בפרשה .גבי והכהן
הגדול מאחיו )ויקרא כא( דהתם
איתרבי נמי משוח מלחמה
כדמפרש בהוריות )דף יב (:מאשר
יוצק )ויקרא כא( ואלו הן חמשה
דברים לא פורע ולא פורם ואינו
מטמא לקרובים ומצווה על
הבתולה ומוזהר על האלמנה אבל
לא מקריב אונן ואף על גב דכתיב
בההיא פרשתא דהכי תניא
בהוריות יכול יקריב אונן תלמוד
לומר עליו ולא על חבירו .ומחזיר
את הרוצח כדברי רבי יהודה.
דמרבי ליה במסכת מכות )דף יא(.
מקראי ופליגי רבנן עליה אלמא
האי תנא לית ליה איבה מדקתני
כולן נוהגות במשוח שעבר
דמשמש ]בח'[ בגדים ואפילו הכי
משוח מלחמה לא דקתני כולן אין
נוהגות במשוח מלחמה:
כי לית ליה איבה בדכוותיה.
משוח שעבר גדול היה כמותו אבל
משוח מלחמה דזוטר מיניה חושש
לאיבתו:
להא שמעתא .דכי אתא רב דימי:
אהדרינהו לאפייהו .כלומר לא
אמרה ר' יוחנן:
רבי אבהו .חשוב היה בבית המלך
כדאמרינן במסכת חגיגה )דף יד(.
נשוא פנים כגון ר' אבהו בי קיסר
ובסנהדרין )דף יד (.נמי אמרינן
דנפקי אמהתא דבי קיסר לאפיה
ומשרו ליה:
נימרו ליה מימר .בהדיא לא
אמרה רבי יוחנן:
כי אתא רבין אמר .לאו משמש
בהן איתמר אלא נשאל בהן
איתמר בגדים שכהן גדול משמש
בהן משוח מלחמה נשאל כשיוצא
למלחמה ונשאל באורים ותומים
שהמלך נשאל לו בהן:
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ֹאשוֹ לֹא ִי ְפ ָרע וּבְ גָ ָדיו לֹא י ְִפרֹם .יא וְ ַעל ָּכל-נ ְַפ ׁשֹת ֵמת לֹא
ֹאשוֹ ׁ ֶש ֶמן ַה ִּמ ׁ ְש ָחה ו ִּמ ֵּלא ֶאת-יָדוֹ לִ לְ בּ ֹ ׁש ֶאתַ -ה ְ ּבגָ ִדים ֶאת-ר ׁ
י וְ ַהכּ ֵֹהן ַה ָ ּגדוֹ ל ֵמ ֶא ָחיו ֲא ׁ ֶשר-יוּצַ ק ַעל-ר ׁ
ָיבֹא לְ ָאבִ יו וּלְ ִא ּמוֹ לֹא י ּ ִַט ָּמא .יב ו ִּמןַ -ה ִּמ ְקדָּ ׁש לֹא ֵיצֵ א וְ לֹא י ְַח ֵּלל ֵאת ִמ ְקדַּ ׁש ֱאל ָֹהיו ִּכי נֵזֶ ר ׁ ֶש ֶמן ִמ ׁ ְש ַחת ֱאל ָֹהיו ָעלָ יו ֲאנִי ְיהוָ ה .יג וְ הוּא ִא ׁ ּ ָשה בִ בְ תוּלֶ ָיה יִ ָ ּקח .יד
ַאלְ ָמ ָנה וּגְ רו ׁ ָּשה וַ ֲחלָ לָ ה זֹ ָנה ֶאתֵ -א ֶּלה לֹא י ָ ִּקח ִּכי ִאםּ ְ -בתוּלָ ה ֵמ ַע ָּמיו יִ ַ ּקח ִא ׁ ּ ָשה .טו וְ לֹא-י ְַח ֵּלל זַ ְרעוֹ ְ ּב ַע ָּמיו ִּכי ֲאנִ י ְיהוָ ה ְמ ַקדְּ ׁשוֹ )ויקרא כא י-טו(.

"בּא לוֹ כּ ֵֹהן גָּ דוֹל"
מסכת יומא פרק ז' – ָ

כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט  0526071122מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי

 .247עג ,א
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָ ן:
יצד ׁשוֹ ֲא ִלין?
" ֵ ּכ ַ
ַה ׁ ּשוֹ ֵאל ָפנָ יו ְ ּכ ַל ּ ֵפי ִ ּנ ׁ ְש ָאל,
וְ ַה ִ ּנ ׁ ְש ָאל ָפנָ יו ְ ּכ ַל ּ ֵפי ׁ ְש ִכינָ ה.
ַה ׁ ּשוֹ ֵאל אוֹ ֵמרֶ " :א ְרדּ ף ַא ֲח ֵרי ַה ְ ּגדוּד ַה ֶּזה" )שמואל א' ל ,ח(?
וְ ַה ִ ּנ ׁ ְש ָאל אוֹ ֵמר" :כּ ֹה ָא ַמר ה'ֲ :עלֵ ה וְ ַהצְ לַ ח" )מלכים א כב,טו(.
ַרבִּ י יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ֵאין ָצ ִר ְ
יך לוֹ ַמר 'כּ ֹה ָא ַמר ה'' ֶא ָ ּלאֲ " :עלֵ ה וְ ַה ְצלַ ח".
ֵאין ׁשוֹ ֲא ִלין ְ ּבקוֹ ל,
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ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וְ ׁ ָש ַאל לוֹ " )במדבר כז ,כא(.
וְ לֹא ְמ ַה ְר ֵהר ְ ּב ִלבּ וֹ ,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וְ ׁ ָש ַאל לוֹ  ...לִ ְפנֵ י ה' ) "...במדבר כז ,כא(.
ֶא ָ ּלא ְ ּכ ֶד ֶר ְך ׁ ֶש ָא ְמ ָרה ַח ָ ּנה ִ ּב ְת ִפ ָ ּל ָת ּה,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וְ ַח ָּנה ִהיא ְמ ַד ֶ ּב ֶרת ַעל לִ ָ ּב ּה" )שמואל א' א ,יג(.
ֵאין ׁשוֹ ֲא ִלין ׁ ְשנֵ י ְד ָב ִרים ְ ּכ ֶא ָחד.
וְ ִאם ׁ ָש ַאל ֵאין ַמ ֲחזִ ִירין ֶא ָ ּלא ֶא ָחד,
אשוֹ ן,
וְ ֵאין ַמ ֲחזִ ִירין לוֹ ֶא ָ ּלא ִר ׁ
אמר ה' :יֵ ֵרד" )שמואל א' כג ,יא(.
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרֲ " :היַ ְס ִ ּג ֻרנִ י ַב ֲעלֵ י ְק ִעילָ ה ְביָ דוֹ ? ֲהיֵ ֵרד ׁ ָשאוּל? וַ ּי ֶ
אשוֹ ן"!
וְ ָהא ָא ְמ ַר ְּתֵ " :אין ַמ ֲחזִ ִירין ֶא ָ ּלא ִר ׁ
דָּ וִ ד ׁ ָש ַאל ^ ׁ ֶשלּ א ְּכ ֵס ֶדר וְ ֶה ֱחזִ יר ּו לוֹ ְּכ ֵס ֶדר.
עג,ב
וְ כֵ יוָ ן ׁ ֶש ָ ּי ַדע ׁ ֶש ׁ ּ ָש ַאל ׁ ֶשלּ א ְּכ ֵס ֶדרָ ,חזַ ר וְ ׁ ָש ַאל ְּכ ֵס ֶדר,
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמרֲ " :היַ ְס ִ ּגר ּו ַ ּב ֲעלֵ י ְק ִעילָ ה אֹ ִתי וְ ֶאת ֲאנָ ׁ ַשי ְ ּביָ ד ׁ ָשאוּל?
אמר ה' :יַ ְס ִ ּגיר ּו" )שמואל א' כג ,יב(.
וַ ּי ֶ
וְ ִאם הו ְּצ ַר ְך ַהדָּ ָבר ִל ׁ ְשנַ יִ ם ַמ ֲחזִ ִירין לוֹ ׁ ְשנַ יִ ם,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וַ ִ ּי ׁ ְש ַאל דָּ וִ ד ַ ּבה' לֵ אמֹרֶ :א ְרדּ ֹף ַא ֲח ֵרי ַה ְ ּגדוּד ַה ֶּזה ַה ַא ּ ִשׂ יגֶ נּ ּו?
אמר לוֹ ְ :רדֹף ִּכי ַה ּ ֵשׂ ג ַּת ּ ִשׂ יג וְ ַה ֵצּ ל ַּת ִצּ יל" )שמואל א' ל ,ח(.
וַ ּיֹ ֶ
ּ
ּ
וְ ַאף ַעל ִפי ׁ ֶש ְגזֵ ַירת נָ ִביא – חוֹ זֶ ֶרת,
גְ זֵ ַירת או ִּרים וְ תו ִּּמים ֵ -אינָ ה חוֹ זֶ ֶרת.
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרּ ְ " :ב ִמ ׁ ְש ּ ַפט ָהאו ִּרים" )במדבר כז ,כא(.
ָל ָּמה נִ ְק ָרא ׁ ְש ָמן "או ִּרים" וְ "תו ּ ִּמים"?
יהן,
"או ִּרים" ֶ ׁ -ש ְּמ ִא ִירין ֶאת דִּ ְב ֵר ֶ
יהן.
ימין ֶאת דִּ ְב ֵר ֶ
" ֻּת ּ ִמים" ֶ ׁ -ש ַּמ ׁ ְש ִל ִ
ּ
אמרּ ְ :בגִ ְב ַעת ִ ּבנְ יָ ִמין ִמ ְפנֵ י ַמה לֹא ִה ׁ ְש ִלימ ּו?
וְ ִאם ּתֹ ַ
יחנ ּו ִאם ְלנַ צֵּ ַח ִאם ְל ִה ָ ּנ ֵצ ַח.
ֵהם ׁ ֶשלּ א ִ ּב ֲ
יחנ ּו ִ -ה ְס ִ ּכימ ּו,
ו ָּב ַא ֲחרוֹ נָ ה ׁ ֶש ִ ּב ֲ
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :ו ִּפינְ ָחס ֶ ּבן ֶאלְ ָעזָ ר ֶ ּבן ַא ֲהרֹן עֹ ֵמד לְ ָפנָ יו ַ ּב ָ ּי ִמים ָה ֵהם לֵ אמֹר:
ַהאוֹ ִסף עוֹ ד לָ ֵצאת לַ ּ ִמלְ ָח ָמה ִעם ְ ּבנֵ י ִבנְ יָ ִמן ָא ִחי ִאם ֶא ְחדָּ ל?
אמר ה'ֲ :על ּו ִּכי ָמ ָחר ֶא ְּתנֶ נּ ּו ְביָ ֶד ָך" )שופטים כ ,כח(".
וַ ּיֹ ֶ
ֵּכיצַ ד נַ ֲעשֵׂ ית?
ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן אוֹ ֵמר?
בּ וֹ לְ טוֹ ת .
ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש אוֹ ֵמר:
ִמצְ ָט ְרפוֹ ת.
וְ ָהא לָ א ְּכ ִתיב ְ ּבה ּו "צד"י"!
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רש"י
השואל .מלך או אב בית דין:
פניו כלפי נשאל .כלפי כהן:
כלפי שכינה .כלפי אורים
ותומים ושם המפורש שבתוך
החושן:
ושאל לו .משמע לו לבדו שאין
שומע אלא הוא:
אינו מהרהר בלבו .אלא יוציא
בשפתיו מה הוא שואל שנאמר
ושאל לו במשפט האורים
וסמיך ליה על פיו יצאו קרי ביה
הכי ושאל לו השואל על פיו
שמוציא דברים בפיו:
שני דברים כאחד .אלא לאחר
שהשיבו לו על הראשון שואל לו
על השני:
שלא כסדר .היה לו לשאול
הירד שאול היסגירוני לפיכך
השיבוהו על הראוי לשאול
ראשון:
ואם הוצרך לשניהן .כגון שהיה
הדבר נחוץ ואין שהות להמתין
כגון הארדוף האשיגנו דצקלג:
גזירת נביא חוזרת .כגון של יונה
בן אמיתי:
שנאמר במשפט .כדין שאינו
חוזר:
שמאירין את דבריהם .מפרשי'
את דבריהן:
משלימין את דבריהן .כדאמרן
אין גזירתן חוזרת:
לא השלימו .שאמרו עליהן
בשני ימים הראשונים עלו אליו
ונפלו:
הם שלא ביחנו .אורים ותומים
לא פירשו להם בשני ימים
הראשונים עלו והצליחו אלא
עלו אליו אם לנצח אם להנצח:
באחרונה .פירשו להם כי מחר
אתננו בידך:
בולטות .האותיות בולטות כגון
עי''ן משמעון למ''ד מלוי ה''י
מיהודה לומר עלה וכל אחת
אינה זזה ממקומה אלא בולטת
במקומה והוא מצרפן:
והא לא כתב צד''י .בכל
השבטים ואם צריך לה כגון
והצל תציל מהיכן באה:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט  0526071122מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי

ָא ַמר ַרב ׁ ְשמו ֵּאל ַ ּבר יִ צְ ָחק:
" ַאבְ ָר ָהם יִ צְ ָחק וְ ֲיַעקב" ְּכ ִתיב ׁ ָשם.
וְ ָהא לָ א ְּכ ִתיב "טי"ת"!
ָא ַמר ַרב ַא ָחא ַ ּבר ֲיַעקב:
" ׁ ִשבְ ֵטי יְ ׁשוּרוּן" ְּכ ִתיב ׁ ָשם.
ֵמ ִיתיבֵ י:
" ָ ּכל כּ ֵֹהן ׁ ֶש ֵאינוֹ ְמ ַד ֵ ּבר ְ ּברו ַּח ַה ּקוֹ ֶד ׁש ו ׁ ְּש ִכינָ ה ׁשוֹ ָרה ָע ָליו ֵאין ׁשוֹ ֲא ִלין בּ וֹ .
ׁ ֶש ֲה ֵרי ׁ ָש ַאל ָצדוֹ ק וְ ָע ְל ָתה לוֹ ,
ֶא ְביָ ָתר  -וְ לֹא ָע ְל ָתה לוֹ ,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וַ ַ ּי ַעל ֶא ְביָ ָתר ַעד ּתֹם ָּכל ָה ָעם" )שמואל ב' טו ,כד("!
ַס ּיוֹ ֵעי ֲהוָ ה ְמ ַס ֵ ּי ַיע ַ ּב ֲה ַדיְ יה ּו.

רש"י
שהרי שאל צדוק .כשהיה דוד
בורח מפני אבשלום:
שנאמר ויעל אביתר עד תום כל
העם לעבור .ותניא בסדר עולם
ושאל באורים ותומים ולא
עלתה לו ונסתלק מן הכהונה
שנאמר ויעל אביתר מדקתני
דבעי כהן המדבר ברוח הקודש
אלמא לא בולטות ולא
מצטרפות היו דאם כן למה לי
רוח הקודש:
סיועי הוה מסייע .כהן בהדי
אורים ותומים הלכך אם כהן
כשר היה וראוי לשרות שכינה
עליו האותיות בולטות או
מצטרפות על ידו כשנשאלין בו
ואם לאו לא בולטות ולא
מצטרפות:

"בּא לוֹ כּ ֵֹהן גָּ דוֹל"
מסכת יומא פרק ז' – ָ

"וְ ֵאין ׁשוֹ ֲא ִלין ֶא ָ ּלא ְל ֶמ ֶל ְך".

כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט  0526071122מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי

 .248עג ,ב

ְמנָ א ָהנֵ י ִמ ֵּילי?
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָ ּבה ּו:
דְּ ָא ַמר ְק ָרא:
"וְ לִ ְפנֵ י ֶאלְ ָעזָ ר ַהכּ ֵֹהן יַ ֲעמֹד וְ ׁ ָש ַאל לוֹ ְ ּב ִמ ׁ ְש ּ ַפט ָהאו ִּרים") 275במדבר כז ,כא(.
"הוּא"  -זֶ ה ֶמלֶ ְך.
"וְ כָ ל ְ ּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ִא ּתוֹ " )במדבר כז ,כא(  -זֶ ה ְמ ׁשו ַּח ִמלְ ָח ָמה.
"וְ כָ ל ָה ֵע ָדה" )במדבר כז ,כא(  -זוֹ ַסנְ ֶה ְד ִרין.

הדרן עלך בא לו כהן גדול
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רש"י
הוא זה מלך .דהא ביהושע
משתעי קרא:
וכל בני ישראל אתו .מי שכל בני
ישראל אתו לצאת למלחמה
אחריו:

