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 נושאים עיקריים במסכת:
 

 .ליל יום הכפוריםבלפני יום הכפורים ושעושים לכהן גדול הכנות  :פרק א

 ההגרלות שנעשו במקדש ומספר הכהנים שעסקו בהקרבת הקרבנות :פרק ב

 לות שקדמו לו ושהיו אחריווהקרבת קרבן התמיד, הפע :פרק ג

 ם, וידוי הכהן הגדול עלקשירת לשון של זהורית על השעיריהגרלת השעירים,  פרק ד:

 הכנת המחתה עם הגחלים לצורך הקטרת ,השעירים, שחיטת פר של כהן גדול

 .הבדלים בין יום הכפורים ובין ימים רגילים הקטורת,

 תיאור הקטרת הקטורת וההזאות של דם הפר ודם השעיר.  :פרק ה

 דינים הקשורים לשעיר המשתלח ולתהליך שילוחו למדבר. :פרק ו

 ,סדר הקרבת הקרבנות, בגדי כהן גדול ובגדי כהן הדיוטיום עבודת יום הכפורים, ס :פרק ז

 .שאילה באורים ותומים

 ,ספק פיקוח נפשהעינויים שמחויב בהם אדם ביום הכפורים,  :פרק ח

 .צורת הכפרה על עוונות שונים
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 פרק א
 .הכפוריםם ליל יובלפני יום הכפורים וכהן גדול ל ש תהכנו הנושאים העיקריים שבפרק:

 
 :מושגים

העבודה הראשונה שנעשתה בכל בוקר במקדש היא תרומת הדשן. בעבודה זו היה הכהן לוקח במחתה  :תרומת הדשן
 גחלים מתוך המוקד שעל המזבח, יורד מהמזבח ושם את הגחלים על רצפת העזרה במזרחו של הכבש. 

 
 לכהן הגדול לפני יום הכפורים יםשושעהכנות  משנה א:

 ַמְפִריִׁשין ּכֵהן ָּגדֹול ִמֵּביתֹו ְלִלְׁשַּכת ַּפְלֶהְדִרין, ,ת ָיִמים קֶדם יֹום ַהִּכּפּוִריםִׁשְבעַ 
 ֶׁשָּמא ֶיֱאַרע ּבֹו ְּפסּול. ּוַמְתִקיִנין לֹו ּכֵהן ַאֵחר ַּתְחָּתיו,

 ,ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר: ַאף ִאָּׁשה ַאֶחֶרת ַמְתִקיִנין לֹו, ֶׁשָּמא ָּתמּות ִאְׁשּתוֹ 
 "ְוִכֶּפר ַּבֲעדֹו ּוְבַעד ֵּביתֹו", ֵּביתֹו זֹו ִאְׁשּתֹו. :ו) ֶׁשֶּנֱאַמר (ויקרא טז,

 ָאְמרּו לֹו: ִאם ֵּכן, ֵאין ַלָּדָבר סֹוף.
 .ללשכת פלהדרין שבעזרה מעבירים אותושבעה ימים קודם יום הכפורים  1
 פסול. לו אם יארעבמקומו, מכינים כהן אחר להיות כהן גדול  2
 עדים לכהן הגדול אשה אחרת אם תמות אשתו ?האם מי 3

 מכינים לו גם אשה נוספת. רבי יהודה (ואין הלכה כמותו): 3.1
 .ההשנייתמות גם אשתו א אם נחשוש למיתה, שמ חכמים: 3.2

 
 הכנות שעושה הכהן הגדול בשבעת הימים לפני יום הכפורים :משנה ב

 ָּכל ִׁשְבַעת ַהָּיִמים הּוא זֹוֵרק ֶאת ַהָּדם,
 ִטיר ֶאת ַהְּקטֶרת,ּוַמקְ 

 ּוֵמִטיב ֶאת ַהֵּנרֹות,
 .ָהֶרֶגל ּוַמְקִריב ֶאת ָהראׁש ְוֶאת

 
 ַמְקִריב, ,ּוְׁשָאר ָּכל ַהָּיִמים, ִאם ָרָצה ְלַהְקִריב

 ֶׁשּכֵהן ָּגדֹול ַמְקִריב ֵחֶלק ָּבראׁש ְונֹוֵטל ֵחֶלק ָּבראׁש.
 זורק את הדם של קרבנות התמיד בשחרית ובערבית. 1
 הקטורת על מזבח הזהב בשחרית ובין הערביים.מקטיר את  2
 .של המנורה מטיב את הנרות 3
 מקריב את איברי קרבן התמיד. 4

 עדיפות שיש לכהן הגדול בכל ימות השנה: כותרת נוספת:
 .אי אפשר למנוע ממנו ,אם רוצה להקריב קרבן כלשהו 1
 .יכול להקריב ראשון כל קרבן שירצה, ונוטל מהקודשים הנאכלים מה שיבחר 2
 

 גדול לפני יום הכפוריםהכהן ההכנות שעושה ההמשך  משנה ג:
 ְוקֹוִרין ְלָפָניו ְּבֵסֶדר ַהּיֹום, ,ָמְסרּו לֹו ְזֵקִנים ִמִּזְקֵני ֵּבית ִּדין

 ."ָׁשַכְחָּת אֹו ֶׁשָּמא לא ָלַמְדּתָ  ִאיִׁשי ּכֵהן ָּגדֹול, ְקָרא ַאָּתה ְּבִפי�, ֶׁשָּמא"ְואֹוְמִרים לֹו: 
 ,ם ַהִּכּפּוִרים ַׁשֲחִרית, ַמֲעִמיִדין אֹותֹו ְּבַׁשַער ַהִּמְזָרחֶעֶרב יוֹ 

 ְוֵאיִלים ּוְכָבִשים, ְּכֵדי ֶׁשְּיֵהא ַמִּכיר ְוָרִגיל ַּבֲעבֹוָדה. ּוַמֲעִביִרין ְלָפָניו ָּפִרים
 בכל אחד משבעת ימי ההכנה: 1

 לפניו בסדר עבודת יום הכפורים. איםזקנים מחכמי הסנהדרין קור 1.1
 .כדי שלא יכשל אם שכח או לא למד ,ם ממנו שיקרא גם בעצמומבקשי 1.2

 , מעמידים אותו בשער המזרח:בשחרית הכפוריםערב יום  2
 שמקריבים למחרת ביום הכפורים. ,מעבירים לפניו פרים, אילים וכבשים

 
 הכהן הגדול לאכול הרבהמונעים מבערב יום הכפורים בסעודה מפסקת  משנה ד:

 ים לא ָהיּו מֹוְנִעין ִמֶּמּנּו ַמֲאָכל ּוִמְׁשֶּתה.ָּכל ִׁשְבַעת ַהָּימִ 
 ֶלֱאכֹול ַהְרֵּבה, ִמְּפֵני ֶׁשַהַּמֲאָכל ֵמִביא ֶאת ַהֵּׁשָנה. ֶעֶרב יֹום ַהִּכּפּוִרים ִעם ֲחֵׁשָכה, לא ָהיּו ַמִּניִחים אֹותוֹ 

 
 שעושה הכהן הגדולהכנות בערב יום הכפורים  משנה ה:

 ִּדין ְלִזְקֵני ְכֻהָּנה, ְוֶהֱעלּוהּו ַלֲעִלַּית ֵּבית ַאְבִטיָנס, ְמָסרּוהּו ִזְקֵני ֵּבית
 ְוִהְׁשִּביעּוהּו ְוִנְפְטרּו ְוָהְלכּו ָלֶהם.

 ִאיִׁשי ּכֵהן ָּגדֹול, ָאנּו ְׁשלּוֵחי ֵּבית ִּדין ְוַאָּתה ְׁשלּוֵחנּו ּוְׁשִליַח ֵּבית ִּדין," ְוָאְמרּו לֹו:
 ."ַהֶּזה, ֶׁשּלא ְּתַׁשֶּנה ָּדָבר ִמָּכל ַמה ֶּׁשָאַמְרנּו ָל� ְּבִמי ֶׁשִּׁשֵּכן ְׁשמֹו ַּבַּבִיתַמְׁשִּביִעין ָאנּו ָעֶלי� 

 הּוא ּפֹוֵרׁש ּובֹוֶכה, ְוֵהן ּפֹוְרִׁשין ּובֹוִכין.
 לעלית בית אבטינס ללמוד את מעשה הקטורת., להעלותו זקני כהנהזקני ב"ד מוסרים אותו ל 1
 (שלא יעשה כדעת הצדוקים). לימדוהובעבודת הקטורת מכל מה שמשביעים אותו שלא ישנה  2
 הוא פורש ובוכה (שחשדוהו שהוא צדוקי), והם פורשים ובוכים (שמא חשדו בכשרים). 3
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 במה עוסק הכהן הגדול בליל יום הכפורים ? משנה ו:
 ּדֹוֵרׁש, ,ִאם ָהָיה ָחָכם

 .וי ֲחָכִמים ּדֹוְרִׁשין ְלָפָניַּתְלִמידֵ  ,ְוִאם ָלאו
 קֹוִרין ְלָפָניו. ,קֹוֵרא, ְוִאם ָלאו ,ְוִאם ָרִגיל ִלְקרֹות

 ּוַבֶּמה קֹוִרין ְלָפָניו? ְּבִאּיֹוב ּוְבֶעְזָרא ּוְבִדְבֵרי ַהָּיִמים.
 ְּבָדִנֵּיאל. ְזַכְרָיה ֶּבן ְקבּוָטל אֹוֵמר: ְּפָעִמים ַהְרֵּבה ָקִריִתי ְלָפָניו

 , דורש.הלכהאם יכול הוא לדרוש בדברי  1
 אם אינו יכול לדרוש, תלמידי חכמים דורשים לפניו. 2
 אם אינו יכול לעסוק בדברי הלכה, אך יכול לקרוא בכתבי הקודש, קורא. 3
 אם אינו יודע לקרוא, קוראים לפניו. 4
 באיזה ספרים קוראים לפניו ? 5

 באיוב, בעזרא ובדברי הימים. 5.1
 רמית).אני קראתי לפני הכה"ג בדניאל (שחלקו כתוב א זכריה בן קבוטל: 5.2

 
 כיצד מונעים שינה מכהן גדול בליל יום הכפורים ? משנה ז:

 ִּבֵּקׁש ְלִהְתַנְמֵנם, ִּפְרֵחי ְכֻהָּנה ַמִּכין ְלָפָניו ְּבֶאְצַּבע ְצָרָדה,
 ! "ָהִרְצָּפה ִאיִׁשי ּכֵהן ָּגדֹול, ֲעמד ְוָהֵפג ַאַחת ַעל"ְואֹוְמִרים לֹו: 

 ְזַמן ַהְּׁשִחיָטה. ּוַמֲעִסיִקין אֹותֹו ַעד ֶׁשַּיִּגיעַ 
 כאשר הכהן הגדול מתנמנם: 1

 פרחי כהונה (צעירי הכהנים) מכים לפניו באצבע צרדה כדי להעירו. 1.1
 פרחי כהונה אומרים לו עמוד על הרצפה (ברגליים יחפות) ותתעורר. 1.2

 עד שמגיע זמן שחיטת התמיד. ,מעסיקים אותו בקריאת שירים ומזמורים 2
 

 מושגים) (ראה זמן תרומת הדשן משנה ח:
 .ֵּבין ְלָפָניו ֵּבין ְלַאֲחָריוְּבָכל יֹום ּתֹוְרִמין ֶאת ַהִּמְזֵּבַח ִּבְקִריַאת ַהֶּגֶבר אֹו ָסמּו� לֹו, 

 ֵמֲחצֹות, ,ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים
 .ֵמַאְׁשמּוָרה ָהִראׁשֹוָנה ,ִליםּוָבְרגָ 

 
 ָרה ְמֵלָאה ִמִּיְשָרֵאל.ַעד ֶׁשָהְיָתה ֲעזָ  ,ְולא ָהְיָתה ְקִריַאת ַהֶּגֶבר ַמַּגַעת

 .או סמוך לזמן הזה נעשית כשעלה עמוד השחר ההייתבימים רגילים  1
 מחצות הלילה.נעשית , הכפוריםביום  2
 מסוף אשמורת ראשונה. ,ברגלים 3

 אה באנשים שהביאו קורבנותיהםברגלים, כבר מעלות השחר, העזרה היתה מל כותרת נוספת:
 

 פרק ב
 .מספר הכהנים שעסקו בהקרבת הקרבנות ,הגרלות שנעשו במקדשה :הנושאים העיקריים שבפרק

 
 :מושגים

שתה ההגרלה: כל מי שהשתתף עעבודות במקדש שהיו נעשות ע"י הכהנים נקבעו בהגרלה. וכך נ :הגרלות במקדש
סמוכות (שנחשבו אצבעות  2הוציא אצבע אחת או ו התקבץ סביב הממונה על ההגרלות בהגרלה

של אחד  הממונה היה נוטל מצנפת מראשולאחר שהתקבצו סביבו במעגל, ל. לאחת),ולא הוציא אגוד
בו  כהן שכלההו מהם ונוקב במספר גדול. הממונה התחיל לספור מאותו כהן שנלקחה ממנו המצנפת,

זי הכהן א, מספר כהנים עבור ההייתהגרלה המספר שנקב הממונה הוא הכהן שזכה בהגרלה. במידה וה
הגרלות היו  4. וכך הלאה כה הראשון. הכהן שעומד לימינו הוא הזוכה השני,שכלה בו המספר הוא הזו

 במקדש.
 

 לקבוע מי הכהן שיזכה בתרומת הדשןתאור התהליך שהיה בתחילה כדי  משנה א:
 .רֹום ֶאת ַהִּמְזֵּבַח, ּתֹוֵרםָּבִראׁשֹוָנה, ָּכל ִמי ֶׁשרֹוֶצה ִלתְ 
 ֲחֵברֹו ְּבַאְרַּבע ַאּמֹות ָזָכה. ין ַּבֶּכֶבׁש, ְוָכל ַהּקֹוֵדם ֶאתּוִבְזַמן ֶׁשֵהן ְמֻרִּבין, ָרִצין ְועֹולִ 

 ְוִאם ָהיּו ְׁשֵניֶהם ָׁשִוין,
 ְׁשַּתִים, ְוֵאין מֹוִציִאין ֲאֻגָּדל ַּבִּמְקָּדׁש. ? ַאַחת אוֹ  ּוָמה ֵהן מֹוִציִאין ! "ִּביעּוַהצְ "ַהְמֻמֶּנה אֹוֵמר ָלֶהם: 

 כל כהן זכאי היה לתרום. 1
 כהנים רבים רצו לתרום:כאשר  2

 בתרומת הדשן. אמות), זכה 4הם רצו במעלה הכבש, ומי שהגיע ראשון לתחום המזבח (לתוך 
 .)מושגים(ראה  בין כל הכהניםד למזבח, היו עושים הגרלה כהנים או יותר יח 2אם הגיעו  3
 

 בטול תחרות הריצה וקביעת גורל גם לתרומת הדשן משנה ב:
 יֶהם ָׁשִוין ְוָרִצין ְועֹוִלין ַּבֶּכֶבׁש,ַמֲעֶשה ֶׁשָהיּו ְׁשנֵ 

 ְוָדַחף ֶאָחד ֵמֶהן ֶאת ֲחֵברֹו, ְוָנַפל ְוִנְׁשְּבָרה ַרְגלֹו.
 ֵּבית ִּדין ֶׁשָּבִאין ִליֵדי ַסָּכָנה, ִהְתִקינּו ֶׁשּלא ְיהּו ּתֹוְרִמין ֶאת ַהִּמְזֵּבַח ֶאָּלא ַּבַּפִיס. ְוֵכיָון ֶׁשָראּו
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 ַהַּפִיס ָהִראׁשֹון. ת ָהיּו ָׁשם, ְוֶזהַאְרָּבָעה ְּפָיסוֹ 

 :קודם שהוחלט שזה יהיה רק ע"י הגרלה תרומת הדשןתאור  1
 שני כהנים רצו במעלה הכבש כדי להגיע ראשונים למזבח. 1.1
 ונפל ונשברה רגלו. חברודחף אחד את  1.2

 התקינו שתרומת הדשן תעשה ע"י הגרלה בלבד ללא ריצה על הכבש. 2
 דש ותרומת הדשן היא הראשונהבעבודת המק עשונהגרלות  4 כותרת נוספת:

 
 בהגרלה השניה ? זכומה  משנה ג:

 :ַהַּפִיס ַהֵּׁשִני
 ִמי ׁשֹוֵחט, ִמי זֹוֵרק, ִמי ְמַדֵּׁשן ִמְזֵּבַח ַהְּפִניִמי, ּוִמי ְמַדֵּׁשן ֶאת ַהְּמנֹוָרה,

 ּוִמי ַמֲעֶלה ֵאָבִרים ַלֶּכֶבׁש:
 ִים, ָהעֶקץ ְוָהֶרֶגל, ֶהָחֶזה ְוַהֵּגָרה, ּוְׁשֵּתי ַהְּדָפנֹות, ְוַהְּקָרַבִים,ָהראׁש ְוָהֶרֶגל, ּוְׁשֵּתי ַהָּידַ 
 ְוַהּסֶלת, ְוַהֲחִבִּתין, ְוַהַּיִין.

 ְׁשלָׁשה ָעָשר ּכֲהִנים ָזכּו ּבֹו.
 ָאַמר ֶּבן ַעַּזאי ִלְפֵני ַרִּבי ֲעִקיָבא ִמּׁשּום ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע:

 .ֶּדֶר� ִהּלּוכֹו ָהָיה ָקֵרב
 הכהן הראשון (זה שהמספר של ההגרלה כלה בו), זכה בשחיטת התמיד. 1
 .בזריקת הדםהכהן השני זכה  2
 הכהן השלישי זכה בדישון מזבח הקטורת שבהיכל. 3
 הכהן הרביעי זכה בדישון המנורה. 4
 העלאת איברי קרבן התמיד למזבח: 5

 .ן התמידהראש והרגל האחורית הימנית של קרבאת  הכהן החמישי זכה להעלות למזבח 5.1
 .("הידיים") הרגליים הקדמיות 2הכהן השישי זכה בהעלאת  5.2
 הכהן השביעי זכה בהעלאת העוקץ (החלק האחורי של האליה) והרגל האחורית השמאלית. 5.3
 משמאל. 2 -צלעות מימין ו 2 עם הכהן השמיני זכה בהעלאת שומן החזה, הצוואר 5.4
 ד.הדפנות, השדרה, הטחול והכב 2הכהן התשיעי זכה בהעלאת  5.5
 רעיים.כהכהן העשירי זכה בהעלאת הקרביים וה 5.6

 זכיות נוספות בהגרלת קרבן התמיד: 6
 הכהן האחד עשרה זכה בהעלאת הסולת של מנחת התמיד. 6.1
 הכהן השנים עשרה זכה בהעלאת מנחת חביתין של כהן גדול. 6.2
 תמיד.ליין נסך  ןהכהן השלושה עשר זכה בהעלאת רביעית ההי 6.3

 ם.כהני 13ס"ה באותה הגרלה זכו  7
 :)(ואין הלכה כמותובן עזאי  8

 .הם שמוקרבים ראשונה שהכבש מקדים אותם בהליכתוהאיברים  8.1
 הראש והרגל, החזה והגרה, שתי הידיים, שתי הדפנות, העוקץ והרגל. הסדר הוא: 8.2

 
 מה הגרילו בפיס השלישי ובפיס הרביעי ? משנה ד:

 ."ִפיסּוֲחָדִׁשים ַלְּקטֶרת ּבֹואּו ְוהָ " ,ַהַּפִיס ַהְּׁשִליִׁשי
 ."ַלִּמְזֵּבחַ  ֲחָדִׁשים ִעם ְיָׁשִנים, ִמי ַמֲעֶלה ֵאָבִרים ִמן ַהֶּכֶבׁש" ,ְוָהְרִביִעי

 מי שלא זכה בקטורת מימיו מוזמן להשתתף.רק ש הממונה מכריז בפיס השלישי 1
  הממונה מכריז:בפיס הרביעי  2

 .להשתתף מוזמן כבר בעבודה זומי שזכה גם  2.1
 לה את האיברים מהכבש למזבח.מי יע הכהניםבין  הגרילו 2.2

 
 כמה כהנים השתתפו בהקרבת קרבן התמיד ? משנה ה:

 ָּתִמיד ָקֵרב ְּבִתְׁשָעה, ַּבֲעָשָרה, ְּבַאַחד ָעָשר, ִּבְׁשֵנים ָעָשר, לא ָּפחֹות ְולא יֹוֵתר.
 ְּבִתְׁשָעה. ,ֵּכיַצד? ַעְצמוֹ 

 ָשָרה.ְּבַיד ֶאָחד ְצלֹוִחית ֶׁשל ַמִים, ֲהֵרי ָכאן עֲ  ,ֶּבָחג
 .ִּגְזֵרי ֵעִצים ְּבַאַחד ָעָשר: הּוא ַעְצמֹו ְּבִתְׁשָעה, ּוְׁשַנִים ְּבָיָדם ְׁשֵני ,ֵּבין ָהַעְרַּבִים

 ְּבַאַחד ָעָשר: הּוא ַעְצמֹו ְּבִתְׁשָעה, ּוְׁשַנִים ְּבָיָדם ְׁשֵני ָּבִזֵּכי ְלבֹוָנה ֶׁשל ֶלֶחם ַהָּפִנים. ,ּוַבַּׁשָּבת
 ְּבַיד ֶאָחד ְצלֹוִחית ֶׁשל ַמִים. ,תֹו� ֶהָחגֶׁשּבְ  ּוַבַּׁשָּבת

 .12כהנים ומקסימום  9מינימום  עסוקים והי ,קרבן התמידב
 כהנים (משנה ג). 9, מנחתו ונסכיו השתתפו עצמובקרבן  1
 כהנים). 10"ה נוסף כהן שהחזיק צלוחית מים (ס ,בחג הסוכות בחול המועד 2
 מזבח.לגזירי עץ  2שהביאו  2 -ו, 9 עצמוכהנים: לקרבן  11 ,ביום חול בין הערביים 3
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 .לחם הפניםל ונהבזיכי הלב שהביאו 2 -, ו9 לקרבן עצמו כהנים. 11בשבת בתמיד של שחר,  4
 כהנים). 12כהן שהחזיק צלוחית מים (ס"ה בתמיד של שחר, נוסף בשבת בחג הסוכות  5
 

 ? אילכמה כהנים עסקו בהקרבת  :ומשנה 
 ַאִיל ָקֵרב ְּבַאַחד ָעָשר:

 ַּבֲחִמָּׁשה, ,ַהָּבָשר
 ִּבְׁשַנִים ְׁשַנִים. :ַהְּקָרַבִים ְוַהּסֶלת ְוַהַּיִין

 :כהנים 11 -קרב ב אילה
 חמישה כהנים ראשונים כמו בקרבן התמיד. 1
 כהנים נשאו את הקרביים (ולא כהן אחד). שני 2
 כהנים נשאו את הסולת של מנחת התמיד (ולא כהן אחד). שני 3
 קרבן (ולא כהן אחד).הלנסך של  כהנים נשאו את היין שני 4
 

 מספר הכהנים שעסקו בהקרבת פר משנה ז:
 ַּפר ָקֵרב ְּבֶעְשִרים ְוַאְרָּבָעה:

 .ְּבֶאָחד, ְוָהֶרֶגל ִּבְׁשַנִיםָהראׁש  :ָהראׁש ְוָהֶרֶגל
 .ִּבְׁשַנִים ָהעֶקץ ִּבְׁשַנִים, ְוָהֶרֶגל :ָהעֶקץ ְוָהֶרֶגל
 .ָחד, ְוַהֵּגָרה ִּבְׁשלָׁשהאֶ ֶהָחֶזה ּבְ  :ֶהָחֶזה ְוַהֵּגָרה

 .ְׁשֵּתי ַהָּיַדִים ִּבְׁשַנִים
 .ְׁשֵּתי ַהְּדָפנֹות ִּבְׁשַנִים

 ִּבְׁשלָׁשה ְׁשלָׁשה. ,ְוַהּסֶלת ְוַהַּיִין ַהְּקָרַבִים
 ַּבֶּמה ְּדָבִרים ֲאמּוִרים? ְּבָקְרְּבנֹות ִצּבּור.

 ִריב.ַמקְ  ,ֲאָבל ְּבָקְרַּבן ָיִחיד, ִאם ָרָצה ְלַהְקִריב
 

 ֶהְפֵׁשָטן ְוִנּתּוָחן ֶׁשל ֵאּלּו ָוֵאּלּו ָׁשִוין.
 כהנים עסקו בהקרבתו. עשרים וארבעה 1

 כהן אחד העלה את הראש. 1.1
 כהנים העלו את הרגל האחורית הימנית. 2 1.2
 כהנים העלו את העוקץ (החלק האחורי של האליה). 2 1.3
 ו את הרגל האחורית השמאלית.לכהנים הע 2 1.4
 החזה. את שומןה כהן אחד העל 1.5
 כהנים העלו את הגרה. 3 1.6
 .("הידיים")כהנים העלו את הרגליים הקדמיות 2 1.7
 כהנים העלו את הדפנות. 2 1.8
 כהנים העלו את הקרביים. 3 1.9
 .כהנים העלו את הסולת 3 1.10
 כהנים העלו את היין לנסך. 3 1.11

 .לבדו בקורבנות היחיד, אם רצה, יכול כהן אחד לעשות את כל העבודה 2
 כשרים בזר ואין צריכים הגרלה ,קרבנות ציבור וקרבנות יחידח של הפשט וניתו כותרת נוספת:

 
 פרק ג

 .ות שקדמו לו ושהיו אחריולוהקרבת קרבן התמיד, הפע :הנושאים העיקריים שבפרק
 

 :מושגים
 אבנט, מעיל, חושן, אפוד  ,והם: כתונת, מכנסים, מצנפת ,בגדים 8 -בכל השנה עבד הכהן הגדול ב :בגדי הכהן הגדול

 . הבגדים הללו נקראים בגדי זהב כיון שבארבעה מהם היה זהב. בחושן, באפוד, במעיל ובציץ.וציץ
את  היו עבודות שהיו מיוחדות לאותו יום ועבודות שאינם מיוחדות לאותו יום. כשעשהביום הכפורים 

 תכתונ :ודהיינבגדי לבן, והם הבגדים שלא היה בהם זהב.  הכפורים לבש ליוםהעבודות המיוחדות 
 . בגדי לבן הם גם הבגדים שעבד בהם כהן הדיוט כל השנה.מכנסיים, אבנט ומצנפת

 
 קרבן התמיד תזמן שחיט משנה א:

 ."ְצאּו ּוְראּו, ִאם ִהִּגיַע ְזַמן ַהְּׁשִחיָטה"ָאַמר ָלֶהם ַהְמֻמֶּנה: 
 !"ְרַקאי"◌ּ◌ִַאם ִהִּגיַע, ָהרֹוֶאה אֹוֵמר: ב

 ."ֵהן"? ְוהּוא אֹוֵמר:  "ַעד ֶׁשְּבֶחְברֹון" ."ֵהִאיר ְּפֵני ָּכל ַהִּמְזָרח": ְׁשמּוֵאל אֹוֵמר ַמִּתְתָיא ֶּבן
 כדי לראות היטב את עלות השחר. הלמקום גבו עלותהממונה אומר לכהנים ל 1
 החל ממתי אפשר לשחוט את התמיד ? 2

 (האיר השחר). תנא קמא (ואין הלכה כמותו): כשהרואה אומר: "ברקאי" 2.1
 הרואה אומר:לאחר שלשחוט רק  אפשר מתניה בן שמואל: 2.2
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 , האיר כל המזרח"  2.2.1
 . שבחברון, הוא עונה "הן"כשואלים אותו: עד ו 2.2.2

 
 מדוע היה צריך להקפיד לראות היטב את עלות השחר ? משנה ב:

 ְוָלָּמה ֻהְצְרכּו ְלָכ�?
 ת ַהָּתִמיד,ְוִדּמּו ֶׁשֵהִאיר ַהִּמְזָרח, ְוָׁשֲחטּו אֶ  ,ֶׁשַּפַעם ַאַחת ָעָלה ְמאֹור ַהְּלָבָנה

 ְלֵבית ַהְּׂשֵרָפה. ְוהֹוִציאּוהּו
 

 הֹוִרידּו ּכֵהן ָּגדֹול ְלֵבית ַהְּטִביָלה.
 

 ָטעּון ִקּדּוׁש ָיַדִים ְוַרְגַלִים. ,ְוָכל ַהַּמִּטיל ַמִים ָטעּון ְטִביָלה, ,ַהְּכָלל ָהָיה ַּבִּמְקָּדׁש: ָּכל ַהֵּמִסי� ֶאת ַרְגָליוֶזה 
 מעשה שהיה:

 עלתה הלבנה בשחר וחשבו שזו זריחה, ושחטו את התמיד.פעם אחת  1
 .השריפהאח"כ היו צריכים להוציאו לבית  2

 לאחר שהאיר כל המזרח ירד הכהן לטבול לפני השחיטה. כותרת נוספת:
 כהן העובד במקדש, טעון טבילה אם עושה צרכיו, כותרת נוספת:

 קידוש ידיים ורגליים אם מטיל מימיו.טעון ו
 

 ה במקדש ביום רגיל וביום הכפוריםי חיוב טבילדינ משנה ג:
 ֵאין ָאָדם ִנְכָנס ָלֲעָזָרה ָלֲעבֹוָדה ֲאִפּלּו ָטהֹור, ַעד ֶׁשִּיְטּבל.

 ּוְמַקֵּדׁש ּבֹו ַּבּיֹום, טֹוֵבל ּכֵהן ָּגדֹול ,ָחֵמׁש ְטִבילֹות ַוֲעָשָרה ִקּדּוִׁשין
 ִּבְלָבד. ְוֻכָּלן ַּבּקֶדׁש ַעל ֵּבית ַהַּפְרָוה, חּוץ ִמּזוֹ 

 .רק לאחר שטבלאדם נכנס לעזרה  1
 פעמים. 10ורחץ ידיו ורגליו  , חמש טבילות טבלכהן גדול ביום הכפורים  2
 בעזרה, חוץ מהראשונה שהייתה מחוץ לעזרה.פרווה הכל הטבילות טבל על בית  3
 

 תאור עבודת הכהן הגדול בתחילת יום הכפורים משנה ד:
 נֹו ְלֵבין ָהָעם.ֵּפְרסּו ָסִדין ֶׁשל ּבּוץ ֵּבי

 ָּפַׁשט ָיַרד ְוָטַבל, ָעָלה ְוִנְסַּתַּפג.
 ְוַרְגָליו. ֵהִביאּו לֹו ִּבְגֵדי ָזָהב, ְוָלַבׁש ְוִקֵּדׁש ָיָדיו

 ֵהִביאּו לֹו ֶאת ַהָּתִמיד.
 .ְקָרצֹו, ּוֵמֵרק ַאֵחר ְׁשִחיָטה ַעל ָידו

 ִקֵּבל ֶאת ַהָּדם ּוְזָרקֹו.
 ל ַׁשַחר,ׁשֶ  ִנְכַנס ְלַהְקִטיר ְקטֶרת
 ּוְלֵהִטיב ֶאת ַהֵּנרֹות,

 ּוְלַהְקִריב ֶאת ָהראׁש ְוֶאת ָהֵאָבִרים
 ְוֶאת ַהֲחִבִּתין ְוֶאת ַהַּיִין.

 :ולבישת בגדי הקודש הראשונה הטבילה 1
 יצרו מחיצה בינו ובין העם בעזרת סדין. 1.1
 ,והתנגב טבל טבילה ראשונה, פשט בגדי חול שלו 1.2
 ) ידיו ורגליו לכבוד הבגדים שלבש."קדש"( רחץ, (ראה מושגים) לבש את בגדי הזהב 1.3

 שחיטת התמיד וזריקת הדם: 2
 הביאו לכהן את הכבש של קרבן התמיד. 2.1
 סימנים בלבד), ומסרו לכהן אחר לסיים את השחיטה. 2קרצו (שחיטה ברוב  2.2
 קבל את הדם וזרקו על המזבח. 2.3

 המשך העבודות: 3
 נכנס להיכל להקטיר קטורת על מזבח הזהב. 3.1
 נרות.הטיב את ה 3.2
 הקריב את הראש ושאר האיברים של עולת התמיד. 3.3
 את היין על המזבח. ךסינהקריב את מנחת החביתין, ו 3.4

 
 זמן הקטרת הקטורת משנה ה:

 .ה ְקֵרָבה ֵּבין ָּדם ָלֵאָבִריםְקטֶרת ֶׁשל ַׁשַחר ָהְיתָ 
 ֵּבין ֵאָבִרים ַלְּנָסִכים. ,ֶׁשל ֵּבין ָהַעְרַּבִים

 
 אֹו ִאְסְטִניס, ָזֵקן ִאם ָהָיה ּכֵהן ָּגדֹול

 ְמַחִּמין לֹו ַחִּמין ּוַמִּטיִלין ְלתֹו� ַהּצֹוֵנן, ְּכֵדי ֶׁשָּתפּוג ִצָּנָתן.
 ובין הקרבת איבריו. ,בין שחיטת תמיד של שחר נעשתהקטורת של שחר,  1
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 להקרבת נסכיו. ,בין הקרבת איבריו של תמיד נעשתהקטורת של בין הערביים,  2
 ים של המקוהחימום המ כותרת נוספת:

 אם הכהן הגדול הוא זקן או איסטניס:
 מכינים מטילי ברזל חמים מערב יום כפורים. 1
 .את המיםביום הכפורים כדי לחמם  ההמקוומטילים אותם לתוך מי  2
 

 טבילה וקידוש ידיים ורגליים לאחר הקרבת קרבן התמיד משנה ו:
 ֱהִביאּוהּו ְלֵבית ַהַּפְרָוה, ּוַבּקֶדׁש ָהְיָתה.

 ְרסּו ָסִדין ֶׁשל ּבּוץ ֵּבינֹו ְלֵבין ָהָעם.ּפֵ 
 ִקֵּדׁש ָיָדיו ְוַרְגָליו, ּוָפַׁשט.

 ֵמִאיר אֹוֵמר: ָּפַׁשט, ִקֵּדׁש ָיָדיו ְוַרְגָליו. ַרִּבי
 ָיַרד ְוָטַבל, ָעָלה ְוִנְסַּתַּפג. 

 ִביאּו לֹו ִּבְגֵדי ָלָבן, ָלַבׁש ְוִקֵּדׁש ָיָדיו ְוַרְגָליו.ה
 טבילה. המקווהגדול לבית הפרווה שעל גבה היה הביאו את הכהן  1
 יצרו מחיצה בינו ובין העם בעזרת סדין. 2
 :לכבוד הבגדים םורגלי םידייש וקיד 3

 ואח"כ פשט את הבגדים. ,תחילה קידש ידיו ורגליו תנא קמא: 3.1
 תחילה פשט את הבגדים ואח"כ קידש ידיו ורגליו. :)(ואין הלכה כמותו רבי מאיר 3.2

 עלה והתנגב. ,)טבילה שניה(טבל  4
 לבש בגדי לבן. 5
 לכבוד הבגדים שלבש. וורגלי וקידש ידי 6
 

 עלותם של בגדי הלבן שלבש הכהן הגדול :משנה ז
 ַּבַּׁשַחר ָהָיה לֹוֵבׁש ְּפלּוִסין ֶׁשל ְׁשֵנים ָעָשר ָמֶנה,

 ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר. ,ִוין ֶׁשל ְׁשמֶנה ֵמאֹות זּוזּוֵבין ָהַעְרַּבִים ִהְנּדְ 
 ִמים אֹוְמִרים:ַוֲחכָ 

 ַּבַּׁשַחר ָהָיה לֹוֵבׁש ֶׁשל ְׁשמֹוָנה ָעָשר ָמֶנה,
 ָמֶנה. ּוֵבין ָהַעְרַּבִים ֶׁשל ְׁשֵנים ָעָשר ָמֶנה, ַהּכל ְׁשלִׁשים

 .ֵאּלּו ִמֶּׁשל ִצּבּור
 ְוִאם ָרָצה ְלהֹוִסיף, מֹוִסיף ִמֶּׁשּלֹו.

 רבי מאיר: 1.1
 ים עשר מנה.גדי לבן מהעיר פילוסין שערכם שנבבשחר לבש  1.1.1
 .מנה שמונהשערכם  ,גדי לבן שבאו מהודובבין הערביים לבש  1.1.2

 חכמים: 1.2
 בשחר לבש בגדי לבן שערכם שמונה עשרה מנה. 1.2.1
 בין הערביים לבש בגדי לבן שערכם שנים עשר מנה. 1.2.2
 מנה. 30 ערך הבגדים ס"ה 1.2.3

 משל הקדש.שולמה עלות הבגדים  2
 איר ובין לחכמים), מוסיף משלו.אם רוצה הכהן לקנות בגדים יקרים יותר (בין לרבי מ 3
 

 וידוי הכהן הגדול על פרו משנה ח:
 ָּבא לֹו ֵאֶצל ָּפרֹו, ּוָפרֹו ָהָיה עֹוֵמד ֵּבין ָהאּוָלם ְוַלִּמְזֵּבַח,

 .ַלָּדרֹום ּוָפָניו ַלַּמֲעָרב ראׁשוֹ 
 ַלַּמֲעָרב, ְוַהּכֵהן עֹוֵמד ַּבִּמְזָרח ּוָפָניו

 ו ּוִמְתַוֶּדה. ְוָכ� ָהָיה אֹוֵמר:ְוסֹוֵמ� ְׁשֵּתי ָיָדיו ָעָלי
 ּוֵביִתי. ָאָּנא ַהֵּׁשם, ָעִויִתי ָּפַׁשְעִּתי ָחָטאִתי ְלָפֶני�, ֲאִני"

 ִני ּוֵביִתי,ָאָּנא ַהֵּׁשם, ַּכֶּפר ָנא ָלֲעֹונֹות ְוַלְּפָׁשִעים ְוַלֲחָטִאים, ֶׁשָעִויִתי ְוֶׁשָּפַׁשְעִּתי ְוֶׁשָחָטאִתי ְלָפֶני�, אֲ 
 "ִּכי ַבּיֹום ַהֶּזה ְיַכֵּפר ֲעֵליֶכם" ְוגֹו'. :תּוב ְּבתֹוַרת מֶׁשה ַעְבֶּד� (ויקרא טז, ל)ַּכּכָ 

 ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד". ְוֵהן עֹוִנין ַאֲחָריו: "ָּברּו� ֵׁשם ְּכבֹוד
 בין האולם והמזבח בצפון העזרה. שעמדהלך הכהן הגדול אל הפר שלו,  1
 ן לדרום, וראשו מסובב למערב.מצפו של הפר כיוון עמידתו 2
 ופניו למערב. אחוריו למזרחהכהן הגדול  3
 על עצמו ועל בני ביתו. יואומר את הווידו ,הפר ידיו על 2מך וס 4
 : "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד".אמרו ,את השם המפורש כששמעוהכהנים והעם  5
 

 השעירים 2הכהן הגדול ניגש לבצע את ההגרלה בין  משנה ט:
 לֹו ְלִמְזַרח ָהֲעָזָרה, ִלְצפֹון ַהִּמְזֵּבח,ָּבא 
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 ַהְּסַגן ִמיִמינֹו ְוראׁש ֵּבית ָאב ִמְּׂשמאלֹו.
 ָהְיָתה ָׁשם ּוָבּה ְׁשֵני גֹוָרלֹות. ְוָׁשם ְׁשֵני ְשִעיִרים, ְוַקְלִּפי

 תֹו ִלְׁשָבח.ֶׁשל ֶאְׁשְּכרֹוַע ָהיּו, ַוֲעָשָאן ֶּבן ַּגְמָלא ֶׁשל ָזָהב, ְוָהיּו ַמְזִּכיִרין אוֹ 
 ה מצפון המזבח.רהכהן הגדול למזרח העזעבר  ,יולאחר סיום הוויד 1
 מימינו סגנו, ומשמאלו ראש בית אב של אותו יום. 2
 היו הגורלות. ההשעירים וקלפי שב 2היו  ,במקום שבו עמד 3
 ים בתחילה מעץ ובן גמלא עשאן זהב, והזכירו אותו לשבח על כך.הגורלות היו עשוי 4
 

 שחידשו דבר במקדש כיווןלטובה  הזכירו אותםשת האנשים שמו משנה י:
 .ֶּבן ָקִטין ָעָשה ְׁשֵנים ָעָשר ַּדד ַלִּכּיֹור, ֶׁשּלא ָהיּו לֹו ֶאָּלא ְׁשַנִים

 ְוַאף הּוא ָעָשה מּוְכִני ַלִּכּיֹור,
 ִנְפָסִלין ְּבִליָנה. ֶׁשּלא ִיְהיּו ֵמיָמיו

 דֹות ַהֵּכִלים ֶׁשל יֹום ַהִּכּפּוִרים ֶׁשל ָזָהב.ֻמְנַּבז ַהֶּמֶל� ָהָיה עֹוֶשה ָּכל יְ 
 .ֶׁשל ֵהיָכלֶׁשל ָזָהב ַעל ִּפְתחֹו  ִהיְלִני ִאּמֹו ָעְשָתה ִנְבֶרֶׁשת

 ְוַאף ִהיא ָעְשָתה ַטְבָלא ֶׁשל ָזָהב, ֶׁשָּפָרַׁשת סֹוָטה ְּכתּוָבה ָעֶליָה.
 ִנִּסים ְלַדְלתֹוָתיו, ִניָקנֹור, ַנֲעׁשּו

 ִּכיִרין אֹותֹו ִלְׁשָבח.ְוָהיּו ַמזְ 
 בן קטין: 1

 שהיו בו לפני כן. 2ברזים לכיור במקום  12עשה  1.1
 יור בבור מים.עשה גלגל עץ שבעזרתו שיקעו את הכ 1.2
 וע"י כך מי הכיור לא היו נפסלים בלינה. 1.3

 מונבז המלך" ציפה בזהב את כל ידיות הכלים שהשתמשו בהם ביום הכפורים. 2
 י אמו של מונבז המלך:נהיל 3

 ה נברשת של זהב שקבעוה על פתחו של ההיכל.עשת 3.1
 סוטה. פרשתהכינה טבלה של זהב שעליה כתובה  3.2

 .הביא דלתות לשערי המקדש ונעשה בהם נס ניקנור: 4
 את כל אלה הזכירו לטובה על המעשים שעשו. 5
 

 שמות אנשים שהזכירו אותם לגנאי משנה יא:
 ְוֵאּלּו ִלְגַנאי:

 .ד ַעל ַמֲעֵשה ֶלֶחם ַהָּפִניםַלּמֵ ֶׁשל ֵּבית ַּגְרמּו, לא ָרצּו לְ 
 .ַמֲעֵשה ַהְּקטֶרת ֶׁשל ֵּבית ַאְבִטיָנס, לא ָרצּו ְלַלֵּמד ַעל

 .ֻהָגַרס ֶּבן ֵלִוי ָהָיה יֹוֵדַע ֶּפֶרק ַּבִּׁשיר ְולא ָרָצה ְלַלֵּמד
 ַהְּכָתב. ֶּבן ַקְמָצר לא ָרָצה ְלַלֵּמד ַעל ַמֲעֵשה

 "ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה", י, ז) (משלי :ַעל ָהִראׁשֹוִנים ֶנֱאַמר
 "ְוֵׁשם ְרָׁשִעים ִיְרָקב". (שם) :ְוַעל ֵאּלּו ֶנֱאַמר

 ולא רצו ללמד זאת לאחרים. ,ידעו לאפות את לחם הפנים  בית גרמו: 1.1
 ולא רצו ללמד זאת לאחרים. ,ידעו ליצר עשן קטורת שמיתמר ישר בית אבטינס: 1.2
 א רצה ללמד זאת לאחרים.ול ,ידע להנעים קולו בזמר הגרס בן לוי: 1.3
 ולא רצה ללמד זאת לאחרים. ,ידע לכתוב בצורה מיוחדת  בן קמצר: 1.4

 .על אלה שהוזכרו לטובה נאמר: "זכר צדיק לברכה" 2
 על אלה שהוזכרו לגנאי נאמר: "ושם רשעים ירקב". 3
 

 פרק ד
הכהן  קשירת לשון של זהורית על השעירים, וידויהגרלת השעירים,  :הנושאים העיקריים שבפרק

הכנת המחתה עם  ,שחיטת פר של כהן גדולהשעירים, הגדול על 
הבדלים בין יום הכפורים ובין ימים  הגחלים לצורך הקטרת הקטורת,

 רגילים, 
 

 ע"י הכהן הגדול השעירים 2תאור ביצוע ההגרלה לגבי  משנה א:
 ."ַלֲעָזאֵזל", ְוֶאָחד ָּכתּוב ָעָליו: "ַלֵּׁשם"ָטַרף ַּבַּקְלִּפי ְוֶהֱעָלה ְׁשֵני גֹוָרלֹות. ֶאָחד ָּכתּוב ָעָליו: 

 ֵּבית ָאב ִמְּׂשמאלֹו. ַהְּסַגן ִמיִמינֹו, ְוראׁש
 ! "ִאיִׁשי ּכֵהן ָּגדֹול, ַהְגַּבּה ְיִמיְנ�"ִאם ֶׁשל ֵׁשם ָעָלה ִּביִמינֹו, ַהְּסַגן אֹוֵמר לֹו: 

 !"ִאיִׁשי ּכֵהן ָּגדֹול, ַהְגַּבּה ְשמאְל�": ָעָלה ִּבְשמאלֹו, ראׁש ֵּבית ָאב אֹוֵמר לוֹ  ְוִאם ֶׁשל ֵׁשם
 ."ַחָּטאת ַלה'"ְנָתָנן ַעל ְׁשֵני ַהְּׂשִעיִרים ְואֹוֵמר: 

 ."ַלה'", ֶאָּלא "ַחָּטאת"ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל אֹוֵמר: לא ָהָיה ָצִרי� לֹוַמר: 
 ."ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד ָברּו� ֵׁשם ְּכבֹוד"ְוֵהן עֹוִנין ַאֲחָריו: 

 ."לעזאזל" :ועל השניכתוב: "לשם", על אחד  והוציא מתוכה שני גורלות. נענע את הקלפי 1
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 סגן הכהנים עמד לימינו של הכהן הגדול וראש בית אב לשמאלו.בזמן ההגרלה  2
 לגבי הגורל שכתוב עליו "לשם": 3

 "הגבה ימינך". אומר לו:אם הגורל היה ביד ימין, סגן הכהן הגדול  3.1
 "הגבה שמאלך". :אומר לו סגן הכהן הגדולשמאל,  אם הגורל היה ביד 3.2

 שמאלו.לאת הגורל שבשמאלו על השעיר שולימינו, נתן את הגורל שבימינו על השעיר ש 4
 כשהוא נותן את הגורל שכתוב עליו "לשם" הוא אומר: 5

 ."לשם חטאת" תנא קמא: 5.1
 ."לשם" רבי ישמעאל: 5.2

 .כבוד מלכותו לעולם ועד""ברוך שם  מפורש, אמרו:שם ההאת  שמעו כשהכהנים והעם 6
 

 השעירים,  2 -קשירת לשון של זהורית ל משנה ב:
 ָקַׁשר ָלׁשֹון ֶׁשל ְזהֹוִרית ְּבראׁש ָשִעיר ַהִּמְׁשַּתֵּלַח,

 ְוֶהֱעִמידֹו ְּכֶנֶגד ֵּבית ִׁשּלּוחֹו,
 ְוַלִּנְׁשָחט ְּכֶנֶגד ֵּבית ְׁשִחיָטתֹו.

 
 ְׁשֵּתי ָיָדיו ָעָליו ּוִמְתַוֶּדה. לֹו ֵאֶצל ָּפרֹו ְׁשִנָּיה, ְוסֹוֵמ� ָּבא

 ֲאִני ּוֵביִתי ּוְבֵני ַאֲהרן ַעם ְקדֶׁשי�. ָאָּנא ַהֵּׁשם, ָעִויִתי ָּפַׁשְעִּתי ָחָטאִתי ְלָפֶני�,"ְוָכ� ָהָיה אֹוֵמר: 
 ָאָּנא ַהֵּׁשם, ַּכֶּפר ָנא ָלֲעֹונֹות ְוַלְּפָׁשִעים ְוַלֲחָטִאים,

 ן ַעם ְקדֹוֶׁשי�,, ֲאִני ּוֵביִתי ּוְבֵני ַאֲהרְוֶׁשָחָטאִתי ְלָפֶני� ִּתיֶׁשָעִויִתי ְוֶׁשָּפַׁשעְ 
 :ַּכָּכתּוב ְּבתֹוַרת מֶׁשה ַעְבֶּד� (ויקרא טז, ל)

 ַהֶּזה ְיַכֵּפר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם, ִמּכל ַחּטאֵתיֶכם ִלְפֵני ה' ִּתְטָהרּו". ַבּיֹום-"ִּכי
 ."ְלעֹוָלם ָוֶעד ּו� ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותוֹ ָּבר"ְוֵהן עֹוִנין ַאֲחָריו: 

 :לשעיר המשתלח 1
 לשון של זהורית בין קרניו.הכהן הגדול קשר  1.1
 העמידו מול השער שממנו היה משתלח לעזאזל. 1.2

 קשר לשון של זהורית בצווארו.לשעיר הנשחט  2
 ווידוי הכהן הגדול על חטאיו וחטאי אחיו הכהנים כותרת נוספת:

 :ובא פעם שניה אל פר 3
 תוודה על עוונותיו ועוונות אחיו הכהנים.הוידיו עליו,  מךס 3.1
 ."ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" אמרו: ,שמעו את השם המפורשהכהנים והעם כש 3.2

 
 שחיטת הפר של הכהן הגדול,  משנה ג:

 ְׁשָחטֹו ְוִקֵּבל ַּבִּמְזָרק ֶאת ָּדמֹו,
 ד ָהְרִביִעי ֶׁשַּבֵהיָכל, ְּכֵדי ֶׁשּלא ִיְקַרׁש.ּוְנָתנֹו ְלִמי ֶׁשהּוא ְמָמֵרס ּבֹו ַעל ָהרֹובֵ 

 
 ַמְחָּתה ְוָעָלה ְלראׁש ַהִּמְזֵּבח, ָנַטל

 ּוִפָּנה ֶּגָחִלים ֵאיָל� ְוֵאיָל�, ְוחֹוֶתה ִמן ַהְמֻעָּכלֹות ַהְּפִניִמּיֹות,
 ָהרֹוֵבד ָהְרִביִעי ֶׁשָּבֲעָזָרה. ְוָיַרד ְוִהִּניָחּה ַעל

 במזרק.ם דהפרו וקבל את שחט הכהן הגדול את  1
 נתן את המזרק עם הדם לכהן אחר למרס בו (לנער את הדם ולערבבו). 2
 הכהן הממרס עמד על הרובד (שורת אבנים) הרביעית שמחוץ להיכל. 3

 הכנת המחתה עם הגחלים לצורך הקטרת הקטורת כותרת נוספת:
 נטל הכהן מחתה ועלה לראש המזבח. 1
 ירד מהמזבח.ונתנם במחתה וגחלים מעוכלות אסף  2
 ניח את המחתה עם הגחלים על הרובד הרביעי ליד הממרס.ה 3
 

 הקטרת הקטורתובין ימים רגילים לגבי  הכפוריםהבדלים בין יום  משנה ד:
 ְּבָכל יֹום ָהָיה חֹוֶתה ְּבֶׁשל ֶּכֶסף ּוְמָעֶרה ְּבתֹו� ֶׁשל ָזָהב,

 ְוַהּיֹום חֹוֶתה ְּבֶׁשל ָזָהב ּוָבּה ָהָיה ַמְכִניס.
 ּוְמָעֶרה ְּבתֹו� ֶׁשל ְׁשלֶׁשת ַקִּבין, ,חֹוֶתה ְּבֶׁשל ַאְרַּבַעת ַקִּבין ָכל יֹוםּבְ 

 ְוַהּיֹום חֹוֶתה ְּבֶׁשל ְׁשלֶׁשת ַקִּבין ּוָבּה ָהָיה ַמְכִניס.
 ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר: ְּבָכל יֹום חֹוֶתה ְּבֶׁשל ְסָאה ּוְמָעֶרה ְּבתֹו� ֶׁשל ְׁשלֶׁשת ַקִּבין,

 ּוָבּה ָהָיה ַמְכִניס. ֹום חֹוֶתה ְּבֶׁשל ְׁשלֶׁשת ַקִּבין,ְוַהּי
 ְּבָכל יֹום ָהְיָתה ְּכֵבָדה, ְוַהּיֹום ַקָּלה.

 ְּבָכל יֹום ָהְיָתה ָיָדּה ְקָצָרה, ְוַהּיֹום ֲאֻרָּכה.
 ְזָהָבּה ָירק, ְוַהּיֹום ָאדם; ִּדְבֵרי ַרִּבי ְמַנֵחם. ְּבָכל יֹום ָהָיה
 ְמלא ָחְפָניו. יב ְּפַרס ְּבַׁשֲחִרית ּוְפַרס ֵּבין ָהַעְרַּבִים, ְוַהּיֹום מֹוִסיףְּבָכל יֹום ַמְקִר 

 ְּבָכל יֹום ָהְיָתה ַּדָּקה, ְוַהּיֹום ַּדָּקה ִמן ַהַּדָּקה.
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 טיב המחתה שחותה בה גחלים:הבדלים ב 1
 .ביום רגיל היה חותה במחתה של כסף ושופך את הגחלים לתוך מחתה של זהב 1.1
 , היה חותה במחתה של זהב ובה היה נכנס לקודש.יםהכפורביום  1.2

 :בגודל המחתה הבדל 2
 תנא קמא: 2.1

 קבין. 3קבין ושופך למחתה של  4חותה במחתה של ביום רגיל  2.1.1
 קבין ובה היה נכנס. 3חותה במחתה של  הכפוריםביום  2.1.2

 :)(ואין הלכה כמותורבי יוסי  2.2
 קבין. 3קבין ושופך למחתה של  6ביום רגיל חותה במחתה של  2.2.1
 קבין ובה היה נכנס. 3ביום כפור חותה בשל  2.2.2

 במשקל המחתה: הבדל 3
 כבדה (דופנה עבה). ההייתביום רגיל המחתה  3.1
 קלה (דופנה דק). ההיית, המחתה הכפוריםביום  3.2

 בידית המחתה: הבדל 4
 קצרה. ההייתביום רגיל ידית המחתה  4.1
 ידית המחתה ארוכה. הכפוריםביום  4.2

 בצבע הזהב: הבדל רבי מנחם: 5
 יל צבע הזהב של המחתה שבה היה נכנס לקודש היה צהוב.ביום רג 5.1
 הב היה אדום.זצבע ה הכפוריםביום  5.2

 מקטירים קטורת:במספר הפעמים שהיו  הבדל 6
 ביום רגיל מקטירים פעמיים, חצי מנה בבקר וחצי בנה בין הערביים. 6.1
 שנכנסים אתה לקודש הקודשים. וחופניקטורת מלוא  ,מוסיפים הכפוריםביום  6.2
 כות סממני הקטורת:באי הבדל 6.3

 ברמה של "דקה". ההייתביום רגיל שחיקת סממני הקטורת  7
 .ברמה של "דקה מן הדקה" ההייתהשחיקה  הכפוריםביום  8
 

 לשאר הימים הכפוריםשהיו במקדש בין יום נוספים הבדלים  משנה ה:
 ,ְּבָכל יֹום ּכֲהִנים עֹוִלים ְּבִמְזָרחֹו ֶׁשל ֶּכֶבׁש ְויֹוְרִדין ְּבַמֲעָרבוֹ 

 ְוַהּיֹום ּכֵהן ָּגדֹול עֹוֶלה ָּבֶאְמַצע ְויֹוֵרד ָּבֶאְמַצע.
 ְיהּוָדה אֹוֵמר: ְלעֹוָלם ּכֵהן ָּגדֹול עֹוֶלה ָּבֶאְמַצע ְויֹוֵרד ָּבֶאְמַצע. ַרִּבי

 ב.ְוַהּיֹום ִמן ַהִּקיתֹון ֶׁשל ָזהָ  ְּבָכל יֹום ּכֵהן ָּגדֹול ְמַקֵּדׁש ָיָדיו ְוַרְגָליו ִמן ַהִּכּיֹור,
 ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר: ְלעֹוָלם ּכֵהן ָּגדֹול ְמַקֵּדׁש ָיָדיו ְוַרְגָליו ִמן ַהִּקיתֹון ֶׁשל ָזָהב.

 הבדל בעליה ובירידה של הכהנים בכבש המזבח: 1
 תנא קמא: 1.1

 ויורדים במערבו. ,ביום רגיל כהנים עולים במזרח הכבש 1.1.1
 צעו.וגם יורד באמ ,כהן גדול עולה באמצע הכבש הכפוריםביום  1.1.2

 תמיד כהן גדול עולה באמצע ויורד באמצע. (ואין הלכה כמותו): רבי יהודה 1.2
 :הבדל בקידוש ידיים ורגליים 2

 תנא קמא: 2.1
 ביום רגיל כהן גדול מקדש ידיו ורגליו מהכיור. 2.1.1
 .של זהב קיתון (כד)כהן גדול מקדש ידיו ורגליו מ הכפוריםביום  2.1.2

 דש ידיו ורגליו מקיתון של זהב.תמיד כהן גדול מק :)(ואין הלכה כמותורבי יהודה  2.2
 

 מספר המערכות שהיו על המזבח ו: משנה
 ְּבָכל יֹום ָהיּו ָׁשם ַאְרַּבע ַמֲעָרכֹות, ְוַהּיֹום ָחֵמׁש; ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר.

 ַאְרַּבע. ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר: ְּבָכל יֹום ָׁשלׁש, ְוַהּיֹום
 ִים, ְוַהּיֹום ָׁשלׁש.ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר: ְּבָכל יֹום ְׁשּתַ 

 .5מערכות וביום כפור  4בכל יום היו  רבי מאיר (ואין הלכה כמותו): 1
 רבי יוסי: 2

 מערכה גדולה, מערכה של קטורת, מערכה לקיום האש).מערכות ( 3בכל יום היו  2.1
 ).הכפוריםמערכות (מערכה נוספת לקטורת שמיוחדת ליום  4היו  הכפוריםביום  2.2

 .3מערכות וביום כפור  2בכל יום היו   :)מותו(ואין הלכה כרבי יהודה  3
==== 
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 פרק ה
 ר הקטרת הקטורת וההזאות של דם הפר ודם השעירואית :הנושאים העיקריים שבפרק

 
 ע"י הכהן הגדול תאור הקטרת הקטורת בקודש הקודשים משנה א:

 הֹוִציאּו לֹו ֶאת ַהַּכף ְוֶאת ַהַּמְחָּתה,
 .תֹו� ַהַּכףְוָחַפן ְמלא ָחְפָניו ְוָנַתן לְ 

 ָהְיָתה ִמָּדָתּה. ְוָכ� .ְדלֹו, ְוַהָּקָטן ְלִפי ָקְטנוֹ ַהָּגדֹול ְלִפי ּגָ 
 ָנַטל ֶאת ַהַּמְחָּתה ִּביִמינֹו ְוֶאת ַהַּכף ִּבְשמאלֹו.

 ין קֶדׁש ַהֳּקָדִׁשים,ַהַּמְבִּדילֹות ֵּבין ַהּקֶדׁש ּובֵ  ,ַהָּפרכֹות ָהָיה ְמַהֵּל� ַּבֵהיָכל, ַעד ֶׁשַּמִּגיַע ְלֵבין ְׁשֵּתי
 ּוֵביֵניֶהן ַאָּמה.

 ָּפרֶכת ַאַחת ִּבְלַבד, ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר: לא ָהְיָתה ָׁשם ֶאָּלא
 "ְוִהְבִּדיָלה ַהָּפרֶכת ָלֶכם ֵּבין ַהּקֶדׁש ּוֵבין קֶדׁש ַהֳּקָדִׁשים". :ֶׁשֶּנֱאַמר (שמות כו, לג)

 ָהְיָתה ְּפרּוָפה ִמן ַהָּדרֹום, ְוַהְּפִניִמית ִמן ַהָּצפֹון. ַהִחיצֹוָנה
 ְמַהֵּל� ֵּביֵניֶהן, ַעד ֶׁשַּמִּגיַע ַלָּצפֹון.

 ַלָּדרֹום, ְמַהֵּל� ִלְשמאלֹו ִעם ַהָּפרֶכת, ַעד ֶׁשהּוא ַמִּגיַע ָלָארֹון. ִהִּגיַע ַלָּצפֹון, הֹוֵפ� ָּפָניו
 ַהַּמְחָּתה ֵּבין ְׁשֵני ַהַּבִּדים.ִהִּגיַע ָלָארֹון, נֹוֵתן ֶאת 

 ָצַבר ֶאת ַהְּקטֶרת ַעל ַּגֵּבי ֶּגָחִלים,
 ְוִנְתַמָּלא ָּכל ַהַּבִית ֻּכּלֹו ָעָׁשן.

 ָיָצא ּוָבא לֹו ְּבֶדֶר� ֵּבית ְּכִניָסתֹו,
 ְּתִפָּלה ְקָצָרה ַּבַּבִית ַהִחיצֹון, ּוִמְתַּפֵּלל

 ֶׁשּלא ְלַהְבִעית ֶאת ִיְשָרֵאל. ְולא ָהָיה ַמֲאִרי� ִּבְתִפָּלתֹו,
 כף של זהב ריקה מלשכת הכלים, ומחתה מלאה קטורת מלשכת בית אבטינס. והוציאו ל 1
 תנה לתוך הכף.נו מחתהורת מהטק וחופניחפן מלוא  2
 מידה קבועה, אלא מלא חופניו של הכהן זו מידתה. הולא היית 3
 הכף עם הקטורת בשמאלו.לקח את המחתה של הגחלים מהרובד הרביעי בימינו, ואת  4
 .הפרוכות שמבדילות בין ההיכל ובין קודש הקודשים 2נכנס להיכל לכיוון  5
 אמה. ן הפרוכות היההמרחק בי 6
 .רבי יוסי אומר: הייתה שם רק פרוכת אחת 7
 הפרוכת החיצונית, ראשה היה פתוח בצד דרום. 8
 הפרוכת הפנימית ראשה היה פתוח בצד צפון. 9
 הפרוכות, הלך ביניהם ויצא לקודש הקודשים מצד צפון. 2דרום אל בין צד נכנס מ 10
 .העדותמקום ארון לעד שהגיע , לכיוון דרום כשהפרוכת לשמאלוהלך בקודש הקודשים  11
 .מול בין הבדים של הארון הניח את המחתה של הגחלים 12
 אל תוך חופניו, ונתנה על גבי הגחלים שבמחתה. מהכףחפן חזרה את הקטורת  13
 הבית עשן. המתין שם עד שהתמלא 14
 יצא חזרה אל ההיכל בדרך שנכנס. 15
 .ה על עם ישראלבהגיעו להיכל התפלל תפילה קצר 16
 ויצא מההיכל לעזרה.לא האריך בתפילתו שלא להפחיד את העם,  17
 

 תאור הנחת המחתה עם הגחלים בקודש הקודשים משנה ב:
 ִמֶּׁשִּנַּטל ָהָארֹון,

 ִנים, ּוְׁשִתָּיה ָהְיָתה ִנְקֵראת,ֶאֶבן ָהְיָתה ָׁשם ִמימֹות ְנִביִאים ִראׁשוֹ 
 ֶאְצָּבעֹות, ְוָעֶליָה ָהָיה נֹוֵתן. ְּגבֹוָהה ִמן ָהָאֶרץ ָׁשלׁש

 שמה. "שתיה"אבן היתה בקודש הקודשים מימות נביאים ראשונים ו 1
 אצבעות. 3גובה האבן  2
 על אותה אבן הניח הכהן את המחתה עם הגחלים ונתן לתוכה את הקטורת.בבית שני  3
 

 תאור ההזאות של דם הפר בקודש הקודשים ג: משנה
 ָנַטל ֶאת ַהָּדם ִמִּמי ֶׁשָהָיה ְמָמֵרס ּבֹו,

 ִנְכַנס ִלְמקֹום ֶׁשִּנְכַנס, ְוָעַמד ִּבְמקֹום ֶׁשָעַמד,
 ְוֶׁשַבע ְלַמָּטה, ְוִהָּזה ִמֶּמּנּו ַאַחת ְלַמְעָלה

 ה ֶאָּלא ְּכַמְצִליף.ְולא ָהָיה ִמְתַּכֵּון ְלַהּזֹות לא ְלַמְעָלה ְולא ְלַמּטָ 
 ְוָכ� ָהָיה מֹוֶנה:

 ."ְוַאַחת, ַאַחת ּוְׁשַּתִים, ַאַחת ְוָׁשלׁש, ַאַחת ְוַאְרַּבע, ַאַחת ְוָחֵמׁש, ַאַחת ָוֵׁשׁש, ַאַחת ָוֶׁשַבע ַאַחת, ַאַחת"
 ַהָּזָהב ֶׁשַּבֵהיָכל. ָיָצא ְוִהִּניחֹו ַעל ַּכן

 דם הפר ממי שהיה ממרס בו.עם מזרק הקצרה, נטל את הלאחר שסיים תפילתו  1
 חזר לקודש הקודשים למקום שהיה בשעת הקטרת הקטורת. 2
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 .הזאות כלפי מטה 7 -כלפי מעלה  ו הזה מן הדם הזאה אחת 3
 .העובייולא על  הכפורתהעליון של  חודהלא התכוון להזות על  4
 .כנגד הפרוכתלהצליף באוויר  התכוון 5
 ות הזכיר גם את הראשונה.לראשונה מנה אחת, לאחר ,כשמנה את ההזאות 6
 רק עם שארית הדם על כן הזהב שבהיכל.זכשסיים להזות יצא מקודש הקודשים והניח את המ 7
 

 תאור הזאת דם השעיר בקודש הקודשים משנה ד:
 ֵהִביאּו לֹו ֶאת ַהָּׂשִעיר,

 ְׁשָחטֹו ְוִקֵּבל ַּבִּמְזָרק ֶאת ָּדמֹו.
 ְמקֹום ֶׁשָעַמד,ִנְכַנס ִלְמקֹום ֶׁשִּנְכַנס, ְוָעַמד ּבִ 

 ֶאָּלא ְּכַמְצִליף. ,ַאַחת ְלַמְעָלה ְוֶׁשַבע ְלַמָּטה, ְולא ָהָיה ִמְתַּכֵּון ְלַהּזֹות לא ְלַמְעָלה ְולא ְלַמָּטה ְוִהָּזה ִמֶּמּנּו
 ."ַאַחת, ַאַחת ְוַאַחת, ַאַחת ּוְׁשַּתִים, ְוכּו'" ְוָכ� ָהָיה מֹוֶנה:

 ִני ֶׁשָהָיה ַּבֵהיָכל.ָיָצא ְוִהִּניחֹו ַעל ַּכן ַהּׁשֵ 
 ָׁשם ֶאָּלא ַּכן ֶאָחד ִּבְלַבד. ָנַטל ַּדם ַהָּפר ְוִהִּניַח ַּדם ַהָּׂשִעיר, ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר: לא ָהָיה

 
 ְוִהָּזה ִמֶּמּנּו ַעל ַהָּפרֶכת ֶׁשְּכֶנֶגד ָהָארֹון ִמַּבחּוץ,

 ֵּון ְוכּו'. ְוָכ� ָהָיה מֹוֶנה, ְוכּו'.ַאַחת ְלַמְעָלה ְוֶׁשַבע ְלַמָּטה, ְולא ָהָיה ִמְתּכַ 
 ָנַטל ַּדם ַהָּׂשִעיר ְוִהִּניַח ַּדם ַהָּפר,

 ִמֶּמּנּו ַעל ַהָּפרֶכת ֶׁשְּכֶנֶגד ָהָארֹון ִמַּבחּוץ, ַאַחת ְלַמְעָלה ְוֶׁשַבע ְלַמָּטה, ְוכּו'. ְוִהָּזה
 ֵלא ָּבֵריָקן.ְוָנַתן ֶאת ַהּמָ  ֵעָרה ַּדם ַהָּפר ְלתֹו� ַּדם ַהָּׂשִעיר,

 לאחר שהניח את שארית דם הפר על הכן יצא לעזרה. 1
 הביאו לו את השעיר שעלה עליו הגורל להשם. 2
 שחטו וקבל במזרק את דמו. 3
 .נכנס עם המזרק לקודש הקודשים 4
 למטה). 7 -(אחת למעלה, ו הזה את הדם כמו שהזה את דם הפר 5
 כן.יצא מקודש הקודשים והניח את המזרק עם שארית הדם על  6
 על איזה כן הניח את המזרק עם דם השעיר ? 7

 כנים היו שם והניח את דם השעיר על הכן השני. 2 תנא קמא: 7.1
 רבי יהודה: 7.2

 כן אחד היה שם. 7.2.1
 והניח במקומו את המזרק עם דם השעיר. ,לקח את המזרק עם דם הפר מהכן 7.2.2

 הזאת דם הפר ודם השעיר בהיכל כותרת נוספת:
 .ההיכל, כנגד הארון מבחוץ של בצדהפרוכת דם הפר אל עם  הלך הכהן הגדול 1
  ,הזאות בכוון מטה 7 -הזה הזאה אחת בכוון מעלה ו 2
 לא התכוון להזות למעלה או למטה אלא להצליף כלפי מעלה וכלפי מטה. 3
 חזר והניח את שארית דם הפר ולקח את שארית דם השעיר. 4
 כשם שהזה מדם הפר. ,שבהיכלהזה מדם השעיר אל מול הפרוכת  5
 את שאריות הדמים שהיו בשני המזרקים.יחד  ערבב 6
 

 הזאת הדם על קרנות מזבח הזהב משנה ה:
 ה'" (ויקרא טז, יח) ֶזה ִמְזַּבח ַהָּזָהב.-ַהִּמְזֵּבח ֲאֶׁשר ִלְפֵני-"ְוָיָצא ֶאל

 ִהְתִחיל ְמַחֵּטא ְויֹוֵרד.
 ִמְזָרִחית,-ְּדרֹוִמית, ְּדרֹוִמית-ָרִבית, ַמֲעָרִביתַמעֲ -ְצפֹוִנית, ְצפֹוִנית-ַמְתִחיל? ִמֶּקֶרן ִמְזָרִחית ֵמֵהיָכן הּוא

 ַּבַחָּטאת ַעל ִמְזֵּבַח ַהִחיצֹון, ִמָּׁשם ָהָיה ּגֹוֵמר ַעל ִמְזֵּבַח ַהְּפִניִמי. ְמקֹום ֶׁשהּוא ַמְתִחיל
 ּוְמַחֵּטא. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר: ִּבְמקֹומֹו ָהָיה עֹוֵמד

 ַמָּטה ְלַמְעָלה, חּוץ ִמּזֹו ֶׁשָהְיָתה ְלָפָניו, ֶׁשָעֶליָה ָהָיה נֹוֵתן ִמְלַמְעָלה ְלַמָּטה.ְוַעל ֻּכָּלן ָהָיה נֹוֵתן ִמּלְ 
 על מזבח הזהב שבהיכל. את השאריות להזותהגדול הלך הכהן  1
 לפי הסדר הבא: מלמעלה למטה הזה על קרנות המזבח 2

 קרן מזרחית צפונית.על  2.1
 קרן צפונית מערבית.על  2.2
 רומית.קרן מערבית דעל  2.3
 קרן דרומית מזרחית.על  2.4

 במזבח שבהיכל.  גמרלהזות במזבח שבעזרה, בקרן זו  התחיל השבהקרן מ 3
 כיצד היה מזה: 4

 עמד ליד כל קרן והזה עליה מלמעלה למטה. תנא קמא: 4.1
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 רבי אליעזר: 4.2
 ומשם הזה על כל הקרנות. עמד בקרן מזרחית צפונית (שבא התחיל את ההזאות) 4.2.1
 למעלה.על כל הקרנות הזה מלמטה  4.2.2
 על קרן שעומד לידה הזה מלמעלה למטה. 4.2.3

 
 סיום ההזאות על מזבח הזהב ושפיכת שאריות הדמים משנה ו:

 ִהָּזה ַעל ָטֳהרֹו ֶׁשל ִמְזֵּבַח ֶׁשַבע ְּפָעִמים,
 ּוְׁשָיֵרי ַהָּדם ָהָיה ׁשֹוֵפ� ַעל ְיסֹוד ַמֲעָרִבי ֶׁשל ִמְזֵּבַח ַהִחיצֹון,

 ָיה ׁשֹוֵפ� ַעל ְיסֹוד ְּדרֹוִמי.ַהִחיצֹון הָ  ְוֶׁשל ִמְזֵּבחַ 
 ֵאּלּו ָוֵאּלּו ִמְתָעְרִבין ָּבַאָּמה ְויֹוְצִאין ְלַנַחל ִקְדרֹון,

 ּומֹוֲעִלין ָּבֶהן. ְוִנְמָּכִרין ַלַּגָּנִנין ְלֶזֶבל,
 פעמים. 7 המזבחהזה על החלק העליון של  ,מזבח הזהב לאחר סיום ההזאות על קרנות 1
 :הדם שנשאר 2

 שפכו בנקב המערבי שהיה ביסוד של המזבח. ,על מזבח הזהבלאחר הזאה  2.1
 שפכו בנקב הדרומי שהיה ביסוד של המזבח. ,לאחר הזאה על מזבח החיצון 2.2

 שאריות הדם בשני הנקבים התערבבו באמת המים שבעזרה, והמשיכו לנחל קדרון. 3
 שאריות הדם היו נמכרים לגננים, והנהנה מהם ללא תשלום מעל בהקדש. 4
 

 מה הדין אם השתבש הסדר של עבודת הכהן הגדול ביום הכפורים ? :משנה ז
 ָּכל ַמֲעֵשה יֹום ַהִּכּפּוִרים ָהָאמּור ַעל ַהֵּסֶדר,

 לא ָעָשה ְּכלּום. ,ִאם ִהְקִּדים ַמֲעֶשה ַלֲחֵברוֹ 
 . ַיֲחזר ְוַיֶּזה ִמַּדם ַהָּׂשִעיר ְלַאַחר ַּדם ַהָּפר ,ְלַדם ַהָּפר ִהְקִּדים ַּדם ַהָּׂשִעיר

 ,ְוִאם ַעד ֶׁשּלא ָּגַמר ֶאת ַהַּמָּתנֹות ֶׁשִּבְפִנים, ִנְׁשַּפ� ַהָּדם
 ָיִביא ָּדם ַאֵחר ְוַיֲחזר ְוַיֶּזה ַּבְּתִחָּלה ִּבְפִנים.

 ְוֵכן ַּבֵהיָכל, ְוֵכן ְּבִמְזַּבח ַהָּזָהב,
 ֶׁשֻּכָּלן ַּכָּפָרה ִּבְפֵני ַעְצָמן.

 ִמָּׁשם הּוא ַמְתִחיל. ,אֹוְמִרים: ִמְּמקֹום ֶׁשָּפַסק ֶאְלָעָזר ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון ַרִּבי
 כל עבודות שעובד הכהן הגדול בקודש הקודשים ובהיכל צריכים להיות על הסדר. 1
 אם הקדים פעולה מאוחרת ועשאה מוקדם יותר צריך לחזור ולעשותה על הסדר. 2
 אם הזה תחילה מדם השעיר ואח"כ מדם הפר: 3

 חזור ויזה מדם השעיר.אם מדובר בהזאות שבהיכל, י 3.1
 ]אם מדובר בהזאות שבקודש הקודשים, יחזור וישחט שעיר אחר ויזה מדמו.[ 3.2

 קודם שסיים כל ההזאות: הפר או דם השעיר אם נשפך דם 4
 אם לא סיים את ההזאות:  :תנא קמא 4.1

 מחדש. בקודש הקודשים בקודש הקודשים, ישחט בהמה חדשה ויתחיל את ההזאותאם  4.1.1
 ה חדשה ויתחיל את ההזאות שבהיכל מחדש.בהיכל, ישחט בהמאם  4.1.2
 מחדש. על המזבח על מזבח הזהב , ישחט בהמה חדשה ויתחיל את המתנותאם  4.1.3
 ה מהווה כפרה לעצמה ואם הסתימה, אין צורך לחזור עליה.אכל הז 4.1.4

 :)(ואין הלכה כמותםרבי אליעזר ורבי שמעון  4.2
 .הזהות ממשיך מהרביעית) 3(כגון: אם גמר  אינו צריך לחזור ולהזות את מה שכבר היזה 4.2.1
 מביא דם אחר במקום הדם שנשפך, וממשיך את ההזאות ממקום שפסק. 4.2.2

 
 פרק ו

 .דינים הקשורים לשעיר המשתלח ולתהליך שילוחו למדבר :הנושאים העיקריים שבפרק
 

 דין אחידות בשני השעירים משנה א:
 ּוִבְלִקיָחָתן ְּכֶאָחד. ,ּוְבָדִמים ,ּוְבקֹוָמה ,יֶהן ָׁשִוין ְּבַמְרֶאהְׁשֵני ְשִעיֵרי יֹום ַהִּכּפּוִרים, ִמְצָוָתן ֶׁשִּיְהיּו ְׁשנֵ 

 ְּכֵׁשִרין. ,ָלַקח ֶאָחד ַהּיֹום ְוֶאָחד ְלָמָחר ְּכֵׁשִרין. ,ֶׁשֵאיָנן ָׁשִוין ְוַאף ַעל ִּפי
 .ַלֵּׁשִני ִיַּקח זּוג ,ֵמת ֶאָחד ֵמֶהן, ִאם ַעד ֶׁשּלא ִהְגִריל ֵמת

 ֲעֵליֶהם ַּבְּתִחָּלה, ְויאַמר ָיִביא זּוג ַאֵחר ְוַיְגִריל ,יל ֵמתְוִאם ִמֶּׁשִהְגִר 
 .""ַלֵּׁשם" ִיְתַקֵּים ַּתְחָּתיוַהּגֹוָרל  ֶזה ֶׁשָעָלה ָעָליו"ִאם ֶׁשל ֵׁשם ֵמת: 

 ."ֶזה ֶׁשָעָלה ָעָליו ַהּגֹוָרל "ַלֲעָזאֵזל" ִיְתַקּיֵם ַּתְחָּתיו"ְוִאם ֶׁשל ֲעָזאֵזל ֵמת: 
 ִיְרֶעה ַעד ֶׁשִּיְסָּתֵאב ְוִיָּמֵכר, ְוִיְּפלּו ָּדָמיו ִלְנָדָבה, ,יְוַהֵּׁשנִ 

 ֶׁשֵאין ַחַּטאת ִצּבּור ֵמָתה.

 ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר: ָּתמּות.
 ָימּות ַהִּמְׁשַּתֵּלַח; ,ַרִּבי ְיהּוָדה: ִנְׁשַּפ� ַהָּדם ְועֹוד ָאַמר

 ִיָּׁשֵפ� ַהָּדם. ,ֵמת ַהִּמְׁשַּתֵּלחַ 
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 שעירים צריכים להיות שווים בנושאים הבאים:ה שני 1
 בצבעם. 1.1
 בקומתם. 1.2
 במחיר שמשלמים עבורם. 1.3
 בזמן קנייתם. 1.4

 כשרים.גם כן בדיעבד, אם אינם שווים באחד מהדברים דלעיל,  2
 שעיר אחר במקומו. חייקאם מת אחד מהשעירים לפני ההגרלה,  3
 שעירים חדשים ויחזרו על ההגרלה. 2יקנו , אם מת לאחר ההגרלה 4

 ."השעיר שעלה בגורל ל"השם" יהיה תחתיו": אם של "שם" מת, יאמר הכהן 4.1
 ."יהיה תחתיו "לעזאזל"השעיר שעלה בגורל "יאמר הכהן: אם של "עזאזל" מת,  4.2

 לעבודת המקדש ? ריישאהשעירים החיים  3 -מי מ 5
 תנא קמא: 5.1

 , ודמיו ילכו לעולות נדבה.רויימכב אהשני מההגרלה האחרונה ירעה עד שיסת 5.1.1
 יר הוא חטאת צבור ולכן אין ממיתים אותה.השע 5.1.2

 :)(ואין הלכה כמותו רבי יהודה 5.2
 הגרלה הראשונה.מה ימות השעיר השני 5.2.1
 יתכפר בזוג החדש.הצבור  5.2.2

 :הנשחט השעיר של אם נשפך דם 6
 יעשו הגרלה חדשה. 6.1
 השעיר שעלה עליו הגורל ל"השם", יבוא במקום השעיר שנשחט. תנא קמא: 6.2
 ימות השעיר השני ויתכפר הצבור בזוג החדש. ו):(ואין הלכה כמותרבי יהודה  6.3

 אם מת השעיר המשתלח לאחר שנשחט השעיר ל"השם", ולא הושלמו ההזאות: 7
 שארית הדם. ךתישפ 7.1
 השעירים החדשים. 2 -בכפר הציבור יגרילו הגרלה חדשה וית 7.2

 
 אמירת הוידוי של הכהן הגדול על השעיר המשתלח משנה ב:

 ,ְׁשַּתֵּלחַ ָּבא לֹו ֵאֶצל ָשִעיר ַהּמִ 
 ְוסֹוֵמ� ְׁשֵּתי ָיָדיו ָעָליו ּוִמְתַוֶּדה.

 ְלָפֶני� ַעְּמ� ֵּבית ִיְשָרֵאל. ְוָכ� ָהָיה אֹוֵמר: ָאָּנא ַהֵּׁשם, ָעוּו, ָּפְׁשעּו, ָחְטאּו
 ַעְּמ� ֵּבית ִיְשָרֵאל, ְטאּו ְלָפֶני�ָאָּנא ַּבֵּׁשם, ַּכֶּפר ָנא ָלֲעֹונֹות ְוַלְּפָׁשִעים ְוַלֲחָטִאים, ֶׁשָעוּו ְוֶׁשָּפְׁשעּו ְוֶׁשחָ 

 :ַּכָּכתּוב ְּבתֹוַרת מֶׁשה ַעְבֶּד�, ֵלאמר (ויקרא טז, ל)
 ֶאְתֶכם, ִמּכל ַחּטאֵתיֶכם ִלְפֵני ה' ִּתְטָהרּו". ַבּיֹום ַהֶּזה ְיַכֵּפר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר-"ִּכי

 ֶׁשהּוא יֹוֵצא ִמִּפי ּכֵהן ָּגדֹול, שֹוְמִעים ֵׁשם ַהְמפָרׁשְוַהּכֲהִנים ְוָהָעם ָהעֹוְמִדים ָּבֲעָזָרה, ְּכֶׁשָהיּו 
 ."ְלעֹוָלם ָוֶעד ָּברּו� ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותוֹ "ָהיּו ּכֹוְרִעים ּוִמְׁשַּתֲחִוים ְונֹוְפִלים ַעל ְּפֵניֶהם, ְואֹוְמִרים: 

 רח.לאחר שסיים הכהן הגדול את כל ההזאות, בא אל השעיר המשתלח, שעמד בשער המז 1
 סמך ידו עליו והתוודה על עוונות בני ישראל. 2
 כשהכהנים והעם היו שומעים את השם המפורש יוצא מפי כהן גדול: 3

 היו כורעים ומשתחווים ונופלים על פניהם. 3.1
 "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד". :אומרים 3.2

 
 מי הוליך את השעיר למדבר ? משנה ג:

 ל ְּכֵׁשִרין ְלהֹוִליכֹו,ְמָסרֹו ְלִמי ֶׁשָהָיה מֹוִליכֹו. ַהּכ
 ִיְשָרֵאל ְלהֹוִליכֹו. ֶאָּלא ֶׁשָעׁשּו ַהּכֲהִנים ְּגדֹוִלים ְקַבע ְולא ָהיּו ַמִּניִחין ֶאת
 ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי: ַמֲעֶשה ְוהֹוִליכֹו ַעְרְסָלא, ְוִיְשָרֵאל ָהָיה.

 כולם כשרים להוליך את השעיר.מסר את השליח למי שהיה מיועד לכך, ו 1
 כהנים.לאלא רק  ,לא לאפשר לישראלים להוליך את השעירהגדולים גו הכהנים נה 2
 הוליך פעם את השעיר למדבר.א העיד שישראל ששמו ערסל רבי יוסי: 3
 

 תאור הולכת השעיר למדבר משנה ד:
 ,ְוֶכֶבׁש ָעׁשּו לוֹ 

 ִמְּפֵני ַהַּבְבִלִּיים ֶׁשָהיּו ְמַתְּלִׁשים ִּבְשָערֹו,
 ! "טל ָוֵצא, טל ָוֵצא"ְואֹוְמִרים לֹו: 

 ְמַלִּוין אֹותֹו ַעד ֻסָּכה ָהִראׁשֹוָנה. ִמיִקיֵרי ְירּוָׁשַלִים ָהיּו
 ֶעֶשר ֻסּכֹות ִמירּוָׁשַלִים ְוַעד צּוק, ִּתְׁשִעים ִריס, ִׁשְבָעה ּוֶמֱחָצה ְלָכל ִמיל.

 עשו כבש מיוחד מהעזרה עד מחוץ לעיר עבור המשלח והשעיר המשתלח. 1
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 .היו תולשים בשערו של המשלח כדי שיזדרזהבבליים יוון שכעשו את הכבש  1.1
 היו אומרים לו, קח את השעיר מהר ואל תשהה את עוונותינו אצלנו.הבבליים  1.2

 עד הסוכה הראשונה. את המשלחחשובי ירושלים היו מלווים  2
 עשר סוכות היו בדרך מירושלים עד הצוק שבו היו דוחפים את השעיר לעזאזל. 3
 :בדרך עד לעזאזל המרחק בין הסוכות 4

 מיל) 12. (שהם ריס לכל מיל 7.5 ,ריס 90המרחק מירושלים לצוק היה  4.1
 )מירושלים עד לסוכה הראשונה היה מיל. מכל סוכה לחברתה גם כן מיל.( 4.2
 .)מיל 2מהסוכה האחרונה עד הצוק המרחק היה ( 4.3

 
 המשך תאור הולכת השעיר למדבר משנה ה:

 ."ֲהֵרי ָמזֹון ַוֲהֵרי ַמִים"לֹו:  ַעל ָּכל ֻסָּכה ְוֻסָּכה אֹוְמִרים
 ּוְמַלִּוין אֹותֹו ִמֻּסָּכה ְלֻסָּכה,

 ַמִּגיַע ִעּמֹו ַלּצּוק, ֶאָּלא עֹוֵמד ֵמָרחֹוק ְורֹוֶאה ֶאת ַמֲעָשיו. חּוץ ֵמַאֲחרֹוָנה ֶׁשָּבֶהן, ֶׁשֵאינוֹ 
 .הכפוריםבכל סוכה הושיבו אנשים ערב יום  1
 ל ומים.אוכ לו, הציעו לסוכה כשהגיע המשלח 2
 וו את המשלח עד הסוכה הבאה.יכל סוכה למ 3
 מיל אחד, ומשם ראו את התקדמותו.רק וו את המשלח יסוכה האחרונה למה 4
 

 סיום תהליך שליחת השעיר למדבר משנה ו:
 ֶמה ָהָיה עֹוֶשה? חֹוֵלק ָלׁשֹון ֶׁשל ְזהֹוִרית,

 ָניו,ֶחְציֹו ָקַׁשר ַּבֶּסַלע ְוֶחְציֹו ָקַׁשר ֵּבין ְׁשֵּתי ַקְר 
 ְוהּוא ִמְתַּגְלֵּגל ְויֹוֵרד, ְולא ָהָיה ַמִּגיַע ַלֲחִצי ָהָהר, ַעד ֶׁשַּנֲעָשה ֵאָבִרים ֵאָבִרים. ּוְדָחפֹו ַלֲאחֹוָריו;

 ַעד ֶׁשֶּתֱחַׁש�. ָּבא ְוָיַׁשב לֹו ַּתַחת ֻסָּכה ַאֲחרֹוָנה
 

 ּוֵמֵאיָמַתי ְמַטֵּמא ְּבָגִדים?
 ּוָׁשַלִים.ִמֶּׁשֵּיֵצא חּוץ ְלחֹוַמת ְיר

 ַלּצּוק. ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר: ִמָּׁשַעת ְּדִחָּיתוֹ 
 המשלח מחלק את הלשון הזהורית לשניים. 1
 חצי קושר בין קרני השעיר.חצי הוא קושר בסלע ו 2
 מתפרק איברים איברים. השעירהמשלח דוחף את השעיר לאחוריו, ובנופלו מהסלע  3
 האחרונה וממתין שם עד שתחשך.השליח חוזר ממקום שילוח השעיר אל הסוכה  4

 ממתי המשלח מטמא את בגדיו ? כותרת נוספת:
 משעה שיוצא מחומות העיר בדרכו למדבר. תנא קמא: 1
 משעה שדוחף את השעיר מראש הצוק.  (ואין הלכה כמותו):רבי שמעון  2
 

 נשאר במקדששבפר ובשעיר הפעולות העשו  משנה ז:
 ִפין.ָּבא לֹו ֵאֶצל ַּפר ְוָשִעיר ַהִּנְשרָ 
 ְקָרָען ְוהֹוִציא ֶאת ֵאמּוֵריֶהן,

 ְוִהְקִטיָרן ַעל ַּגֵּבי ַהִּמְזֵּבַח. ,ְנָתָנן ַּבָּמִגיס
 ַּבִּמְקָלעֹות ְוהֹוִציָאן ְלֵבית ַהְּׂשֵרָפה. ְקָלָען

 
 ּוֵמֵאיָמַתי ְמַטְּמִאין ְּבָגִדים?

 ִמֶּׁשֵּיְצאּו חּוץ ְלחֹוַמת ָהֲעָזָרה.
 : ִמֶּׁשִּיַּצת ָהאּור ְּבֻרָּבן.אֹוֵמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון

 לטפל בפר ובשעיר שכבר היזה את דמם.הכהן השעיר, חזר  שליחתלאחר  1
 . (החלקים הקרבים על המזבח).יהםקרע את בשרם והוציא את אימור 2
 כדי שיקטירו אותם כשיגיע הזמן לכך.("מגיס") נתנם בקערה  3
 לבית השריפה.מוטות ושלח אותם ביד אחרים  2קלע את הפר והשעיר על  4

 ממתי העוסקים בהוצאתם לבית השריפה מטמאים בגדים ? כותרת נוספת:
 משעה שיוציאום מחוץ לחומות העזרה. תנא קמא: 1
 משעה שהאש אוחזת ברובן. (ואין הלכה כמותו): רבי שמעון 2
 

 הכהן הגדול מחכה להמשך העבודות עד שיגידו לו שהגיע השעיר למדבר משנה ח:
 ."ִהִּגיַע ָשִעיר ַלִּמְדָּבר"ָּגדֹול:  ָאְמרּו לֹו ְלכֵהן

 ּוִמַּנִין ָהיּו יֹוְדִעין ֶׁשִהִּגיַע ָשִעיר ַלִּמְדָּבר?
 ַּבּסּוָדִרין, ְויֹוְדִעין ֶׁשִהִּגיַע ָשִעיר ַלִּמְדָּבר. ַּדְרִּכּיֹות ָהיּו עֹוִשין, ּוְמִניִפין

 .ִחּדּודֹו ְׁשלָׁשה ִמיִלין ! ִמירּוָׁשַלִים ְוַעד ֵּבית ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה: ַוֲהלא ִסיָמן ָּגדֹול ָהָיה ָלֶהם
 הֹוְלִכין ִמיל, ְוחֹוְזִרין ִמיל, ְוׁשֹוִהין ְּכֵדי ִמיל, ְויֹוְדִעין ֶׁשִהִּגיַע ָשִעיר ַלִּמְדָּבר.
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 ! אֹוֵמר: ַוֲהלא ִסיָמן ַאֵחר ָהָיה ָלֶהם ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל
 ר ַעל ִּפְתחֹו ֶׁשל ֵהיָכל,ָלׁשֹון ֶׁשל ְזהֹוִרית ָהָיה ָקׁשּו

 :ָהָיה ַהָּלׁשֹון ַמְלִּבין. ֶׁשֶּנֱאַמר (ישעיה א, יח) ּוְכֶׁשִהִּגיַע ָשִעיר ַלִּמְדָּבר
 ִיְהיּו ֲחָטֵאיֶכם ַּכָּׁשִנים ַּכֶּׁשֶלג ַיְלִּבינּו".-"ִאם

 כשמגיע השעיר למדבר אומרים זאת לכהן הגדול כדי שיוכל להמשיך בעבודתו. 1
 ם שהגיע השעיר למדבר ?כיצד יודעי 2

 תנא קמא: 2.1
 .בכל הדרך מירושלים עד הצוק "דרכיות")(היו מעמידים צופים 2.1.1
 .לחברוכשראה הצופה העומד קרוב לצוק שהמשלח דוחף את השעיר הוא נפנף בסודר  2.1.2
 אחר, וכך עברה הידיעה עד למקדש. לצופההחבר גם כן נפנף בסודר  2.1.3

  רבי יהודה: 2.2
 .מיל 3 הוא ,("בית חידודו")ד תחילת המדבר היה להם סימן: המרחק מהמקדש ע 2.2.1
 חוזרים מיל אחד וממתינים מיל אחד.מלווים את המשלח מיל אחד.  2.2.2
 אח"כ הכהן הגדול יכול להמשיך בעבודתו. 2.2.3

 :נוהג שהיה קודם שקשרו לשון זהורית בקרניו של השעיר) מתאררבי ישמעאל  ( 2.3
 לשון של זהורית היה קשור בפתחו של ההיכל. 2.3.1
 ר למדבר היה הלשון מלבין.כשהגיע השעי 2.3.2

 
 פרק ז

סדר הקרבת הקרבנות, בגדי כהן גדול ובגדי , ם עבודת יום הכפוריםיוס :הנושאים העיקריים שבפרק
 .שאלה באורים ותומים, כהן הדיוט

 
 קריאה בתורה ע"י הכהן הגדול :שנה אמ

 ָּבא לֹו ּכֵהן ָּגדֹול ִלְקרֹות.
 קֹוֵרא ְּבִאְצְטִלית ָלָבן ִמֶּׁשּלֹו. ,ֹוֵרא, ְוִאם לאק ,ִאם ָרָצה ִלְקרֹות ְּבִבְגֵדי בּוץ

 ָּגדֹול, ַהְּכֶנֶסת נֹוֵטל ֵסֶפר ּתֹוָרה ְונֹוְתנֹו ְלראׁש ַהְּכֶנֶסת, ְוראׁש ַהְּכֶנֶסת נֹוְתנֹו ַלְּסַגן, ְוַהְּסַגן נֹוְתנֹו ְלכֵהן ַחַּזן
 "ַאֲחֵרי מֹות" ְו "ַא� ֶּבָעׁשֹור". ָּגדֹול עֹוֵמד ּוְמַקֵּבל ְוקֹוֵרא עֹוֵמד, ְוקֹוֵרא ְוכֵהן

 ."יֹוֵתר ִמַּמה ֶּׁשָּקָראִתי ִלְפֵניֶכם ָּכתּוב ָּכאן"ְואֹוֵמר:  ְוגֹוֵלל ֵסֶפר ּתֹוָרה ּוַמִּניחֹו ְּבֵחיקֹו,
 "ּוֶבָעׁשֹור" ֶׁשְּבחּוַמׁש ַהְּפקּוִדים קֹוֵרא ַעל ֶּפה.

 ְׁשמֹוֶנה ְּבָרכֹות: ּוְמָבֵר� ָעֶליהָ 
 ֹוָרה, ְוַעל ָהֲעבֹוָדה, ְוַעל ַההֹוָדָאה, ְוַעל ְמִחיַלת ֶהָעֹון, ְוַעל ַהִּמְקָּדׁש ִּבְפֵני ַעְצמֹו,ַעל ַהּת

 ִיְשָרֵאל ִּבְפֵני ַעְצָמן, (ְוַעל ְירּוָׁשַלִים ִּבְפֵני ַעְצָמּה), ְוַעל ַהּכֲהִנים ִּבְפֵני ַעְצָמן, ְוַעל
 ְוַעל ְׁשָאר ַהְּתִפָּלה.

 א בתורה.והשעיר למדבר. ניגש הכהן הגדול לקר לאחר שהודיעו שבא 1
 שלו.לבן או בחלוק  ("בגדי בוץ") יכול לקרוא בתורה בבגדי לבן 2
 .וטל ספר תורהשהיה בהר הבית, נ  ("חזן הכנסת") שמש בית הכנסת 3
 והסגן מעבירו לכהן הגדול. ,לסגן הכהן הגדול, וזה מעבירו מעבירו לראש הכנסת 4
 ."פרשת "אחרי מות" ואח"כ בפרשת "אך בעשורבבעמידה הכהן הגדול קורא  5
 כתוב כאן". ,אתירואומר לעם: "יותר ממה שקגולל את הספר  6
 וקורא בעל פה פרשת "בעשור לחודש השביעי" הכתובה בספר במדבר. 7
 בסיום הקריאה מברך הכהן הגדול שמונה ברכות. 8
 מסיים בתפילה לישועה של עם ישראל. 9
 

 והשעירר פהקריאת התורה ושריפת  משנה ב:
 .ֶאה ַּפר ְוָשִעיר ַהִּנְשָרִפיםָהרֹוֶאה ּכֵהן ָּגדֹול ְּכֶׁשהּוא קֹוֵרא, ֵאינֹו רוֹ 

 ּכֵהן ָּגדֹול ְּכֶׁשהּוא קֹוֵרא. ְוָהרֹוֶאה ַּפר ְוָשִעיר ַהִּנְשָרִפים, ֵאינֹו רֹוֶאה
 אֶכת ְׁשֵניֶהן ָׁשָוה ְּכַאַחת.ְולא ִמְּפֵני ֶׁשֵאינֹו ַרַּׁשאי, ֶאָּלא ֶׁשָהְיָתה ֶּדֶר� ְרחֹוָקה, ּוְמלֶ 

 לא יכול לראות את שריפת הפר והשעיר. ,את הכהן הגדול קורא בתורה הרואה 1
 הרואה את שריפת הפר והשעיר, לא יכול לראות את הכהן הגדול קורא בתורה. 2
 , ובמרחק גדול זה מזה.האלה נעשים באותו זמן הדבריםשני  3
 

 החלפת בגדיםתהליך  משנה ג:
 ִקֵּדׁש ָיָדיו ְוַרְגָליו, ,ְגֵדי בּוץ קֹוֵראִאם ְּבבִ 

 ָּפַׁשט ָיַרד ְוָטַבל, ָעָלה ְוִנְסַּתַּפג.
 ְוַרְגָליו, ֵהִביאּו לֹו ִּבְגֵדי ָזָהב, ְוָלַבׁש ְוִקֵּדׁש ָיָדיו

 
 ְוָיָצא ְוָעָשה ֶאת ֵאילֹו ְוֶאת ֵאיל ָהָעם,
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 ְבֵרי ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר.ְוֶאת ִׁשְבַעת ְּכָבִשים ְּתִמיִמים ְּבֵני ָׁשָנה; ּדִ 
 ֲעִקיָבא אֹוֵמר: ִעם ָּתִמיד ֶׁשל ַׁשַחר ָהיּו ְקֵרִבין, ּוַפר ָהעֹוָלה, ַרִּבי

 ָהַעְרַּבִים. ִעם ָּתִמיד ֶׁשל ֵּבין )ָהיּו ְקֵרִבין(ְוָשִעיר ַהַּנֲעֶשה ַּבחּוץ 
 אם הכהן הגדול קרא בבגדי לבן מקדש ידיים ורגליים לכבוד הורדת הבגדים. 1
 .)כיון שכבר קידש קודם ,אם קרא בבגדים שלו, אינו מקדש ידיים ורגליים( 2
 .ומתנגב הבמקוו טובל 3
 לובש בגדי זהב, ומקדש ידיים ורגליים לכבודם. 4

 סדר הקרבת הקרבנות כותרת נוספת:
 רבי אליעזר: 1

  ואח"כ:: ואח"כ עבודות היום שבבגדי לבן  תחילה תמיד של שחר 1.1
 שהם עולתו ועולת העם) הקריב את אילו ואת איל העם ( 1.1.1
 [וכן את אימורי הפר והשעיר הפנימיים] 1.1.2

 קודם לתמיד של בין הערביים: 1.2
 .הקריב שבעת הכבשים (של מוספים) 1.2.1
 [וכן פר העולה ושעיר החטאת הנעשה בחוץ] 1.2.2

 רבי עקיבא: 2
 :תמיד של שחר. ואח"כ 2.1

 ושבעה כבשים של מוסף (כולם עולות).העולה פר  2.1.1
 הפר ודם השעיר]כ הקטרת הקטורת ומתן דם [ואח" 2.1.2

 .(חטאת) הנעשה בחוץשעיר את הקריב  קודם לתמיד של בין הערביים 2.2
 הן גדול, איל העם ואימורי הפר והשעיר הפנימיים]כ[וכן אילו של 

 
 המשך עבודת הכהן הגדול לאחר הקרבת הקרבנות משנה ד:

 ִקֵּדׁש ָיָדיו ְוַרְגָליו, ּוָפַׁשט,
 ג.ְוָיַרד ְוָטַבל ְוָעָלה ְוִנְסַּתּפַ 

 ֵהִביאּו לֹו ִּבְגֵדי ָלָבן, ְוָלַבׁש, ְוִקֵּדׁש ָיָדיו ְוַרְגָליו.
 ְלהֹוִציא ֶאת ַהַּכף ְוֶאת ַהַּמְחָּתה. ִנְכַנס

 ִקֵּדׁש ָיָדיו ְוַרְגָליו ּוָפַׁשט,
 ְוָיַרד ְוָטַבל, ָעָלה ְוִנְסַּתַּפג.

 יו,ְוָלַבׁש, ְוִקֵּדׁש ָיָדיו ְוַרְגלָ  ֵהִביאּו לֹו ִּבְגֵדי ָזָהב
 ְוִנְכַנס ְלַהְקִטיר ְקטֶרת ֶׁשל ֵּבין ָהַעְרַּבִים ּוְלֵהִטיב ֶאת ַהֵּנרֹות.

 ּוָפַׁשט. ְוִקֵּדׁש ָיָדיו ְוַרְגָליו,
 ֵהִביאּו לֹו ִּבְגֵדי ַעְצמֹו, ְוָלַבׁש.

 
 ּוְמַלִּוין אֹותֹו ַעד ֵּביתֹו.

 ָׁשלֹום ִמן ַהּקֶדׁש.ּבְ  ְּבָׁשָעה ֶׁשָּיָצא ,ְויֹום טֹוב ָהָיה עֹוֶשה ְלאֹוֲהָביו
 ורגליים ופשט את בגדי הזהב. םקידש ידיי 1
 טבל והתנגב. 2
 ורגליים. םלבש בגדי לבן וקידש ידיי 3
 קטורת מקודש הקודשים.הנכנס להוציא את הכף והמחתה של  4
 קידש ידיים רגליים ופשט את בגדי הלבן. 5
 טבל והתנגב. 6
 וקידש ידיים ורגליים. ,לבש בגדי זהב 7
 ולהיטיב את הנרות. ,טיר קטורת של בין הערבייםנכנס להיכל להק 8
 ופשט את בגדי הזהב. ,קידש ידיים ורגליים 9
 לבש את בגדיו שלו ויצא מהעזרה. 10

 לאחר שסיים את עבודתו כותרת נוספת:
 כל העם היו מלווים אותו לביתו. 1
 שיצא בשלום מהקודש ולא אירע לו פסול. ,עשה משתה ויו"ט לאוהביו 2
 

 דול ובגדי כהן הדיוטבגדי כהן ג :המשנה 
 ּכֵהן ָּגדֹול ְמַׁשֵּמׁש ִּבְׁשמֹוָנה ֵּכִלים, ְוַהֶהְדיֹוט ְּבַאְרָּבָעה: ִּבְכֹתֶנת ּוִמְכְנַסִים ּוִמְצֶנֶפת ְוַאְבֵנט.

 ָּגדֹול: ֹחֶׁשן ְוֵאפֹוד ּוְמִעיל ָוִציץ. מֹוִסיף ָעָליו ּכֵהן
 

 .ְׁשָאִלין ְּבאּוִרים ְוֻתִּמיםְּבֵאּלּו נִ 
 ֶׁשַהִּצּבּור ָצִרי� ּבֹו. ּוְלִמי ,ן ִנְׁשָאִלין ֶאָּלא ַלֶּמֶל� ּוְלֵבית ִּדיןְוֵאי
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 בגדים והם: כותנת, מכנסיים, אבנט ומצנפת. 4 -ב שכהן הדיוט משמש בקוד 1
 שן, אפוד, מעיל וציץ.וח :הםבגדים נוספים ו 4לובש ומוסיף כהן גדול  2

 שאלה באורים ותומים כותרת נוספת:
 הבגדים. 8הכהן הגדול לבוש בכל  ,באורים ותומים כאשר שואלים 1
 שואלים באורים ותומים עבור מלך, עבור בית דין ועבור מי שהצבור צריכים לו. 2
 

 פרק ח
 ,ספק פיקוח נפש בהם ביום הכפורים,  שחייביםעינויים  :הנושאים העיקריים שבפרק

 .שוניםצורת הכפרה על עוונות 
 

 מושגים
הרי שעבר  פוריםכשבת או יום סורים או יותר כיון שלא ידע שהיום הוא יום ישני אגה על עבר בשגאדם ש :העלם אחד

האיסורים הם  2יש הבדל אם  זהי קרבן חטאת שיש להביא במקרה . לגבעל האיסורים האלה בהעלם אחד
חטאת  עליהם חייב ,שהם מאותו סוג של איסור הכפוריםאכילה ושתיה ביום לדוגמא מאותו סוג או לא. 

 ת.וחטא 2 עליהם חייב ,שונים איסורים 2שהם  הכפוריםלעומת אכילה ועשית מלאכה ביום  ,אחת
 

 עינויים שחייבים בהם ביום הכפורים משנה  א:
 ּוִבְנִעיַלת ַהַּסְנָּדל ּוְבַתְׁשִמיש ַהִּמָּטה. ,יֹום ַהִּכּפּוִרים ָאסּור ַּבֲאִכיָלה ּוִבְׁשִתָּיה ּוִבְרִחיָצה ּוְבִסיָכה

 
 ִיְרֲחצּו ֶאת ְּפֵניֶהם, ְוַהַחָּיה ִּתְנעל ֶאת ַהַּסְנָּדל; ִּדְבֵרי ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר, ַהֶּמֶל� ְוַהַּכָּלהוְ 

 ַוֲחָכִמים אֹוְסִרין.
 אכילה ושתיה.עינוי מ 1
 רחצה.עינוי מ 2
 סיכה.עינוי מ 3
 .(נעילת נעלי עור) נעילת הסנדלעינוי מ 4
 תשמיש המיטה.עינוי מ 5

 עינויים שניתנו למלך, ליולדת ולכלההקלות ב כותרת נוספת:
 רבי אליעזר: 1

 ימים לאחר הנישואים), יכולים לרחוץ פניהם. 30-מלך וכלה (ב 1.1
 מותר לנעול נעלי עור. תליולד  1.2
 כלה וגם ביולדת.גם ב ,אוסרים גם במלך (ואין הלכה כמותם): חכמים 1.3

 
 הכפוריםביום מתחייבים בהם כרת עור האכילה והשתיה שיש משנה ב:

 ֵכל ְּככֹוֶתֶבת ַהַּגָּסה ָּכמֹוָה ּוְכַגְרִעיָנָתּה,ָהאוֹ 
 ַחָּיב. ,ְוַהּׁשֹוֶתה ְמלא ֻלְגָמיו

 ,ָּכל ָהאָכִלין ִמְצָטְרִפין ְלַכּכֹוֶתֶבת
 ַהַּמְׁשִקין ִמְצָטְרִפין ִלְמלא ֻלְגָמיו. ְוָכל

 ֵאין ִמְצָטְרִפין. ,ָהאֹוֵכל ְוׁשֹוֶתה
 ה גדולה) עם גרעינה.הגסה (תמר בתנפח של כות שעור אכילה: 1
 .מידת מלוא לוגמיו שעור שתיה: 2
 .מצטרפים יחד ,שיעורהמאכלים שונים שכל אחד מהם פחות מ 3
 ., מצטרפים יחדמהשיעור האסורשונים שכל אחד מהם פחות  משקים 4
 אינם מצטרפים.אוכל ומשקה שכל אחד מהם פחות מהשיעור האסור  5
 

 הכפוריםם דין מי שעבר על איסורים שונים ביו משנה ג':
 ֵאינֹו ַחָּיב ֶאָּלא ַחָּטאת ַאַחת. ,ָאַכל ְוָׁשָתה ְּבֶהְעֵלם ֶאָחד

 ַחָּיב ְׁשֵּתי ַחָּטאֹות. ,ָאַכל ְוָעָשה ְמָלאָכה
 

 טּור.ּפָ  ,ְוָׁשָתה ַמְׁשִקין ֶׁשֵאיָנן ְראּוִיין ִלְׁשִתָּיה, ְוָׁשָתה ִציר אֹו ֻמְרָיס ,ֶׁשֵאיָנן ְראּוִיין ַלֲאִכיָלה ָאַכל אָכִלין
 חייב חטאת אחת. ,(ראה מושגים)אכל ושתה בהעלם אחד  1
 י חטאות.ת, חייב בשבהעלם אחד אכל ועשה מלאכה 2

 אכל דבר שאינו ראוי לאכילה או שתה משקה שאינו ראוי לשתיה, פטור מכרת כותרת נוספת:
 

 הכפוריםילדים להתענות ביום  חינוך משנה ד:
 ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים, ַהִּתינֹוקֹות, ֵאין ְמַעִּנין אֹוָתן

 ְרִגיִלין ַּבִּמְצֹות. ֲאָבל ְמַחְּנִכין אֹוָתם ִלְפֵני ָׁשָנה ְוִלְפֵני ְׁשָנַתִים, ִּבְׁשִביל ֶׁשִּיְהיּו
 אין מחנכים את הקטנים להתענות קודם הגיל שקבעו חכמים. 1
 צוה).בר מצוה ובת מיים קודם חיובם (טנים לצום מספר שעות, שנה או שנתמחנכים את הק 2
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 הכפוריםדין מעוברת וחולה ביום  משנה ה:
 ַמֲאִכיִלין אֹוָתּה ַעד ֶׁשָּתִׁשיב ַנְפָׁשּה. ,ֻעְּבָרה ֶׁשֵהִריָחה

 ַמֲאִכיִלין אֹותֹו ַעל ִּפי ְּבִקיִאין; ,חֹוֶלה
 ."ַּדי" "ַמֲאִכיִלין אֹותֹו ַעל ִּפי ַעְצמֹו, ַעד ֶׁשּיאַמר ,ְּבִקיִאין ְוִאם ֵאין ָׁשם

 , היא וולדה מסתכנים, יש להאכילה כרצונה.תאכלשמתאוה לאכול, ואם לא  מעוברת 1
 חולה:האכלת  2

 קובעים שסכנה היא לחולה לצום, יש להאכילו. רופאיםאם  2.1
 אם אין רופאים והחולה אומר שהוא חייב לאכול, יש להאכילו. 2.2

 
 האכלת אדם במאכלים אסורים במצב של פקוח נפש משנה ו:

 ַמֲאִכיִלין אֹותֹו ֲאִפּלּו ְּדָבִרים ְטֵמִאים ַעד ֶׁשֵּיאֹורּו ֵעיָניו. ,ֹוסִמי ֶׁשָאֲחזֹו ֻּבְלמ
 ,ִמי ֶׁשְּנָׁשכֹו ֶּכֶלב ׁשֹוֶטה

 .ן אֹותֹו ֵמֲחַצר ָּכֵבד ֶׁשּלוֹ ַמֲאִכיִלי ֵאין
 ְוַרִּבי ַמְתָיא ֶּבן ָחָרׁש ַמִּתיר.

 ַמִּטיִלין לֹו ַסם ְּבתֹו� ִּפיו ַּבַּׁשָּבת, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ְסֵפק ְנָפׁשֹות, ,נוֹ ְועֹוד ָאַמר ַרִּבי ַמְתָיא ֶּבן ָחָרׁש: ַהחֹוֵׁשש ִּבְגרוֹ 
 ְוָכל ְסֵפק ְנָפׁשֹות ּדֹוֶחה ֶאת ַהַּׁשָּבת.

 עד שתחלוף הסכנה. אסוריםאפילו בדברים  מותר להאכילורעב,  תנמצא בסכנמי  ש 1
 אדם שנשכו כלב שוטה: 2

 כיון שרפואה זו מפוקפקת. ,של הכלבמיותרת הכבד  להאכילואין  תנא קמא: 2.1
 להאכילו מיותרת הכבד של הכלב. מותר רבי מתיא בן חרש: 2.2

 רבי מתיא בן חרש:עוד מוסיף ,  3
 ., משום סכנת נפשותמותר לתת לו תרופה ,החושש בפיו או בשיניו בשבת 3.1
 כל ספק סכנת נפשות, דוחה את השבת. 3.2

 
 ור תחתיה ?האם מותר לסלק מפולת כשיש חשש שמישהו קב משנה ז:

 ,ִמי ֶׁשָּנְפָלה ָעָליו ַמּפֶלת
 ָסֵפק ֵמת, ,ָסֵפק ֵאינֹו ָׁשם, ָסֵפק ַחי ,ָסֵפק הּוא ָׁשם

 ָעָליו ֶאת ַהַּגל. ְמַפְּקִחין ,ָסֵפק ִיְשָרֵאל ,ָסֵפק ָנְכִרי
 ְמַפְּקִחין ָעָליו, ,ְמָצאּוהּו ַחי

 ַיִּניחּוהּו. ,ְוִאם ֵמת
 ת מותר לסלקה.שמישהו קבור תחת המפול ספקאם יש  1
 .מותר לסלקהאם יש ספק אם הוא חי או שכבר מת,  2
 .מותר לסלקהאם יש ספק אם נפלה המפולת על נכרי או ישראל,  3
 :את האדם לאחר שמצאו 4

 אם הוא חי ממשיכים לסלק את המפולת. 4.1
 אם הוא מת, מפסיקים, ומניחים אותו שם. 4.2

 
 כיצד מכפרים על עוונות מסוגים שונים ? :ה חמשנ
 ת ְוָאָׁשם ַוַּדאי ְמַכְּפִרין.ַחָּטא

 ִמיָתה ְויֹום ַהִּכּפּוִרים ְמַכְּפִרין ִעם ַהְּתׁשּוָבה.
 ,ַעל ֲעֵשה ְוַעל לא ַתֲעֶשה ְּתׁשּוָבה ְמַכֶּפֶרת ַעל ֲעֵברֹות ַקּלֹות,

 ַעד ֶׁשָּיבֹוא יֹום ַהִּכּפּוִרים ִויַכֵּפר. ,ְוַעל ַהֲחמּורֹות ִהיא ּתֹוָלה
 עוונות שהם באים עליהם.אותם ודאי, מכפרים על קרבן חטאת או אשם  1
 מיתה מכפרת על חטאים שאדם שב עליהם בתשובה לפני מותו. 2
 יום כפור מכפר על חטאים שאדם שב בתשובה עליהם ביום כפור. 3
 :עבירות קלות שהן מכפרת על )לבדה( תשובה 4

 זדון במצות עשה או לאו הניתק לעשה. 4.1
 .]מלקות עמהלא תעשה שיש מצוות על שגגה ב[ 4.2

 על עבירות חמורות: 5
 תשובה תולה (מגינה על החוטא מפני העונש). 5.1
 יום הכפורים מכפר. 5.2

 
 מגבלות של חזרה בתשובה משנה ט:
 .ת ְּתׁשּוָבהֵאין ַמְסִּפיִקין ְּבָידֹו ַלֲעׁשוֹ  "ֶאֱחָטא ְוָאׁשּוב", "ֶאֱחָטא ְוָאׁשּוב"ָהאֹוֵמר: 

 יֹום ַהִּכּפּוִרים ְמַכֵּפר. ֵאין ",ֶאֱחָטא ְויֹום ַהִּכּפּוִרים ְמַכֵּפר"
 יֹום ַהִּכּפּוִרים ְמַכֵּפר. ,ֲעֵברֹות ֶׁשֵּבין ָאָדם ַלָּמקֹום
 ַהִּכּפּוִרים ְמַכֵּפר, ַעד ֶׁשְּיַרֶּצה ֶאת ֲחֵברֹו. ֵאין יֹום ,ֲעֵברֹות ֶׁשֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברוֹ 
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 ֶאת זֹו ָּדַרׁש ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְרָיה:
 :(ויקרא טז, ל) אֵתיֶכם ִלְפֵני ה' ִּתְטָהרּו""ִמּכל ַחּט

 .יֹום ַהִּכּפּוִרים ְמַכֵּפר ,ֹוםֲעֵברֹות ֶׁשֵּבין ָאָדם ַלָּמק
 ְמַכֵּפר, ַעד ֶׁשְּיַרֶּצה ֶאת ֲחֵברֹו. ֵאין יֹום ַהִּכּפּוִרים ,ֲעֵברֹות ֶׁשֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברוֹ 

 ָאַמר ַרִּבי ֲעִקיָבא:
 ? ֲאִביֶכם ֶׁשַּבָּׁשַמִים, ֶאְתֶכם ? ִמי ְמַטֵהר ִלְפֵני ִמי ַאֶּתם ִמַּטֲהִרין ! ַאְׁשֵריֶכם ִיְשָרֵאל

 ,"ְוָזַרְקִּתי ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים ּוְטַהְרֶּתם" :ֶׁשֶּנֱאַמר (יחזקאל לו, כה)
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְמַטֵהר ֶאת "ִמְקֵוה ִיְשָרֵאל ה'", ַמה ִּמְקֶוה ְמַטֵהר ֶאת ַהְּטֵמִאים, ַאף  :יז, יג) ְואֹוֵמר (ירמיה

 ִיְשָרֵאל.
 , אין מאפשרים לו מהשמים לעשות תשובה.שיעשה תשובההמי שחוטא ומסתמך על  1
 הכפורים, אין מסייעים לו מהשמים שיום הכפורים יכפר לו.יום מי שחוטא ומסתמך על  2
 יום הכפורים מכפר על עבירות שבין אדם למקום. 3
 .חברובירו, אין יום הכפורים מכפר עד שירצה את על עבירות שבין אדם לח 4
 דרשה של רבי אלעזר בן עזריה על כך ש: 5

 שיום כפור מכפר רק על עבירות שבין אדם למקום. 5.1
 עבירות שבין אדם לחברו יום כפור מכפר רק אם ירצה את חברו. 5.2

 שהקב"ה בעצמו מטהר אותםדרשת רבי עקיבא על הזכות של ישראל  6


