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 לאור להוציא טובה בשעה וזיכני יעצני אשר ה׳ את אברך
הכפורים. יום עבודת בענין זה שעורים קונטרס
 בהלכות ולהשתעשע לעסוק נמשכתי ילדותי, טל משחר עוד

 בהן ונותן נושא הייתי טליא הוינא שכד וזכורני ;במיוחד אלו
 רבא. צומא יום של בעיצומו אף — זצ״ל מארי אבא עם הרבה

 כיום, והנני השנים, במרתנת התחזקה ואף התמידה זו זיקה
 בתחום עמלי מפרי ורבנן מרנן בפני להגיש דשמיא, בסייעתא

 תקופה במשך נתחדשו שאמנם תורה דברי מכיל הקונטרס זה.
 וערוכה, מסודרת בצורה הוצעו, רובם, רוב אשר, אר ארוכה,

 ונערכו נרשמו אלו תשכ״ד. בקיץ שנאמרו שעורים במסגרת
 אשר שליט״א, ליכטנשטיין אהרן הרב תלמידי־חתני, ידי על

אליו. שלוחה וברכתי תודתי

נאום,
 מרן החסיד הגאון בן דב יוסף
סולוביצ׳יק זצ״ל הלוי משה





הכפורים יוס עבודת בעניו

 ללשכת מביתו גדול בהן מפרישין הכפורים יום קודם ימים שבעת —ב. יומא
 במקוד הדנה בגמרא ויעויין תחתיו. אחר כהן לו ומתקינין שבמקדש פרהדרין

 כי והמסיקה —הפרה את השור^ כהן לגבי המקבילה, ובפרשה —זו הלכה
 ובניו אהרן בהפרשת מקורה יוחנן, רבי לדעת לקיש. וריש יוחנן רבי בדבר נחלקו
 עליכם לכפר לעשות ה׳ צוה הזה ביום עשה ״כאשר דמשכן: מלואים במשר

 לומדה לקיש ריש ואילו הכפורים״. יום מעשה אלו לכפר פרה מעשה אלו לעשות
 אל ויקרא ימים ששת הענן ויכסהו סיני הר על ה׳ כבוד וישכון ״דכתיב :מסיני
 ימים ששת מאי השביעי ביום משה אל ויקרא כתיב מכדי השביעי ביום משה

 שמחלוקתם ונראה ששה״. פרישת טעון שכינה במחנה הנכנס שכל אב בנה זה
 מסיני היא הילפותא אם ומחייבו. לאופיו אר אלא הדין למקור רק לא מתייחסת

 מקדש דין לסיני היה תורה מתן בשעת שהרי מקדש, ביאת הוא שהמחייב הרי
 רואה זרע שכבת דפולטת לפשוט יש דדלמא מב.) (נדה הסוגיא מספק וכדמוכח

 הבא רכל ההלכה נקבעה דבך בסיני. ואפולטת קריין אבעלי רחמנא מדאחמיר
 לכהונה זיקה כאן ואין ה׳ לפני עמידתו לעצם והכנה הכשר טעון השכינה לפני

 לר' ואילו ה׳. לפני לעמוד פשוט אלא לעבוד משה נקרא לא שכן עבודה או
 יום לעבודת והכנה הכשר בבחינת היא שההפרשה נראה ממלואים דילית יוחנן

 כל שכן בהכשרה, היום עבודת שתתקיים כדי להיעדר חובה כאן שיש הכפורים
 שאף יתכן זה, ולפי העתידה. העבודה לקראת ולהכין לחנך היתה המלואים ■מגמת

 של נפרד קיום לא כלומר, — הפרשה קיום בגדר הוא אחר כהן לו שמתקינין מה
 עבודת מהכשרת חלק אלא אותו, מפרישין ולא מתקינין רק שהרי השני, הפרשת

הכנתה. במערך הראשון הפרשת עם יחד המשתלב היום
 שאינה:אלא מסתבר לקיש דלריש נראה הפרה, את השורף כהן להפרשת ואשר
 מעלות שמצאנו דאף בעלמא, מעלה אלא שאינה (ג:) הסובר וכדעת מדרבנן,

 אלא מעלה אין הסתם שמן ברור הרי (מד.־), להלן בסוגיא כמבואר דאורייתא,
 המצות, לספר (בהשגותיו הרמב״ן לה.), (פסחים רש״י שפירשו וכפי מדרבנן,

 כניסה לקראת היא הפרשה דלדעתו דמכיון ראשונים. כמה ועוד ס״ט), ל״ת
 במקדש שורף ואינו היות מדאורייתא השודף הכהן להפריש מקום אין למקדש,

 כמובן, כי, אם —יתכן בהחלט ממלואים היא הילפרתא אם אך לו. חוצה אלא
 הכנה לערוך יש כאן שאף מדאורייתא, פרה הפרשת שאף —מוכרח הדבר אין

בטהרתה. הפרה שריפת לקראת מקבילה
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 רבי לדעת ההפרשה, מיועדת ובשרשה ביסודה כי להטעים יש דיוק, וביתר
 — דלכתחילה זה. כיפור יום לעבודת גדול ככהן המופרש הכהן את להכשיר יוחנן,

 השני הכהן את שהדי (ה.), בגמרא וכמבואר מעכבת, הפרשתו אין כמובן, בדיעבד,
 — תחתיו נכנס השני בראשון פסול אירע אם זאת ועם מפרישין ולא מתקינין רק
 כן אם אלא זה כיפור יום לעבודת גדולה כהונה מעמד לכהן אין לכתחילה אך

 אחרות. הלכות לגבי גדול כהן הוא אם ואפילו במיוחד, לקראתה והוכשר הוכן
 גדול כהן להכשר בנוגע והראב״ד הרמב״ם במחלוקת מצינו לדבר דוגמא

 הל׳ המקדש כלי הל׳ (פ״ד פסק הרמב״ם דהנה ומשיחה. בגדים ריבוי באמצעות
 ולובשן וחוזר ופושטן בגדים שמנה לובש בבגדים אותו מרבין כיצד :וז״ל י׳׳ג)

 מבניו תחתיו הכהן ילבשם יכלים שבעת שנאמר יום אחר יום ימים שבעת למחר
 קודם עבד ואם יום אחר יום שבעה בשמן משיחה כך ז׳ בגדים שרבוי וכשם

 הואיל כשידה עבודתו שבעה כל שימשח קודם או שבעה כל בבגדים שיתדבה
 הדאב״ד עליו והשיג עכ״ל. דבר לכל גדול כהן נעשה אחת פעם נמשח או ונתרבה

 מן זה ואין עובד היה לא המשיחה בהם שהיה ימים מדבריו נראה א״א וז״ל:
 הני לכתחלה שבעה דבעינן שבעה ונמשח שבעה נתרבה כשאמרו אלא החכמה

 בגדים בשמונה עובד יום בכל הימים אותן לעבודת אבל כ יוה״ לעבודת מילי
 שבדיעבד כהן שיתכן קבע שכן לדברינו יסוד לראות ניתן ברמב״ם אף והנה עכ״ל.
 הכשר מימד לו חסר לכתחילה כן פי על ואף דבר״ לכל גדול כהן כ״ מוגדר
 הלא הראב״ד בדברי אך מלואיו. ימי שבעת תור כהן דהיינו, — גדולה כהונה

 הכשר לדבריו, המצריכה, הכפורים יום עבודת עם במפורש מתקשר זה יסוד
 דן כמובן הראב״ד כי ואף כולה. התורה בכל להכשרו ומעבר מעל גדול כהן

 להסביר ניתן תפיסתו שלאור הרי המתחנך, גדול כהן של חד-פעמי בהכשר
 להכשירו יש שלכתחילה הוא פרישה דין ובא המחונך גדול כהן לגבי שאף

זה. כפורים יום לגבי גדולה לכהונה באמצעותה
 השורף כהן הפרשת הכפורים, יום הפרשת דהתינח עיון, מקום כאן יש ברם,

 ונראה למימר. איכא מאי —לכתחילה ואפילו הדיוט בכהן שכשרה — הפרה את
 נחשב אינו הופרש שלא כל דלכתחילה לטהרה הכשר היא ההפרשה שבפרה
 הכפורים יום הפרשות כי שאף יצא זה שלפי אלא פרה. מעשה לגבי כטהור
 ויעד אופי אחת ולכל מחתינהו מחתא בחדא לאו אחד מפסוק נלמדו ופרה

 להלן הברייתא בלשון כלול לראותו ויש נכון זה שחילוק נראה ואמנם משלה.
 שזה אלא הכפורים ביום גדול לכהן הפרה את השורף כהן בין ״אין :(ח.)

 הכהנים אחיו ואין לטהרה פרישתו וזה בו נוגעין הכהנים ואחיו לקדושה פרישתו
 בתוספות דיעויין ההפרשות. בפרטי משתקף אף זה שחילוק ויתכן בו״. נוגעין

 יום לפני גדול כהן הפרשת מקום לגבי דעות שתי שהביאו ומאי) ד״ה (ב.
 ככהן האבן בית ללשכת להפרישו עקרונית ניתן הראשון, לתירוצם הכפורים.

 י״ל נמי אי וז״ל; תירצו, עור אך למקדש. חוץ שהיתה ואף הפרה את השורף
היו ולפנים ולפני לפנים עבודתו שכל לקדושה פרישתו ביוה״כ דכ״ג משום
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 בהר מחוץ שנעשית פרה אבל בקדש שבנויה פרהדרין ללשבת אותו מפרישים
 להלן כתבו וכן עכ״ל. לעזרה שחוץ הבירה פני שעל ללשכה פרישתו המשחה

 שבנויה ללשכה שהופרש היינו לקדושה שפרישתו פירשו ובאמת דאי) ד״ה :(ח
 ההפרשה שמקומות הרמב״ם מלשון מדדיק וכן אליו. פתוחה אף ואולי בקדש

 גדול כהן ״מפרישין כתב, ג׳) הל׳ (פ״א הכפורים יום עבודת בהל׳ שבן חלוקים,
 פסק, רק ב׳) הל׳ (פ״ב אדומה פרה בהל׳ ואילו במקדש״, ללשכתו מביתו

 מפני לעיל בדברינו כמבואר החילוק וטעם מביתו״. אותה השורר כהן ״מפרישין
שונות. ההפרשה שמגמות
 כיצד יוה״ב, לגבי והן פרה לגבי הן לעיין, יש ההפרשות, וצורת לטיב אשר

 הכהן את להפריש צריך שהיה פשוט נראה דלכאורה למעשה. הלכה התקיימו
 במקום חבירו בבית שלן בכך התבטאה שההפרשה להניח מסתבר דלא ממשהו,

 צריך והדבר הפרישוהו, ממה לקבוע קשה לפרה ביחס אך לא. ותו בביתו
 להלן ויעויין עיון. מקום כאן יש הכפורים יום לגבי שאף אלא עוד ולא תלמוד.

 בתירא בן יהודה ר׳ תניא פירש למה מביתו קאמר הכי ובו׳ מפרישין ״למה (ו.),
 :וז״ל שם, ישנים בתוס׳ ופירשו עליה״. ויבא נדה ספק אשתו תמצא שמא אומר

 ויטבול מטתו וישמש הערבים בין של תמיד אחר לביתו ילך פירש למה מביתו
 ולדבריהם עכ״ל. בלשכה וינוח שמשו ויעריב החמה שקיעת קודם אחת שעה
 דאטו לביתו לפרקים וחוזר היות כזאת פרישזז ומשמעות טיב מה עיון צריך

 על שהדי שם עמו אשתו ״תבא זאת, לעומת פירש, רש״י מילתא. תליא בלינה
 בית למלכי אלא בעזרה ישיבה שאין קדושה היתה לא פרהדרין לשכת כרחר

 בהר לויה במחנה שיישאר מחייבת שהפרשתו כנראה ולדעתו שכיבה״. כ״ש דוד
 עזרה כקדושת קדישא דלא ״דנהי הקשו, מביתו) (ד״ה שהתוספות אלא הבית.

 קרי ובעל היות פרהדרין בלשכת שישמש יתכן וכיצד היתה״, הבית כהר מ״מ
 בהר אחת למחילה שיפרישוהו למימר לו ״הוה פירשו, והם לויה. במחנה אסור
 שלדעתם ונראה נתקדשו״. לא דמחילות (פו.) צולין כיצד פרק דאמרי׳ הבית

 עליהן וחל היכלנו חלק היו בהחלט הן אך הבית הר בקדושת נתקדשו לא מחילות
 במקום גדול כהן בשהות צורך אין פרישה, ולגבי בחפצא. הבית הר מקום שם

 מתחומיו. לצאת לו דאין סגי הבית הר ובשם הבית הר בקדושת המקודש
 מפרישים שהיו אחת לדעה שפירשו דאי) ד״ה :(ח בתוספות מצאנו מזו ויתירה

 את״ל ואפילו בקדש בנויה שהיתה פרהדרין ללשכת דהיינו ״לקדושה גדול כהן
.חול תוכה הוה וא״ב לחול פתוחה שהיתה .  בנויה דהיתה כיון אפ״ה לומר יש .
 שפרישתו דבריהם וביאור לקדושה״. פרישה שפיר ביה קרי לעזרה בסמוך בקדש
 עזרה. למקום אלא עזרה לקדושת דוקא לאו אך הבית, להר רק ולא לעזרה היתה

 נפשות דיני דנים שאין —גורם המקום בענין התוספות שיטת לדבר, דוגמא
 וז״ל: מלמד), ד״ה ח;, (ע״ז שפירשו — במקומם יושבים שסנהדרין בזמן אלא

 בקדש חציה שהיתה הגזית לשכת אלא מקום איקרי לא נפשות דיני דלגבי
פירוש עכ״ל. לשכינה סמוך סנהדרין דבעינן משום טעמא והיינו בחול וחציה
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 לא אך עזרה בבלקום לשבת חייבים סנהדרין נפשות דיני לדון שכדי לפירושם,
 לגבי נאמר זה שכל אלא לפרישה. ביחס דידן בנידון הדין והוא בקדושתה.

 היתה לא כהן פרישת כשכל לפרה, ביחס אך לקדושה, הכפורים יום פרישת
 אינה מאשתו ופרישתו היות לקבוע צריך מקום אין לכאורה לטהרה, אלא

 נתפסת במה עיון צריך ועדיין ;נדה תמצא שמא מחשש אלא הדין מעיקר
 לאחר שלמסקנא, שיתכן ז״ל מארי מאבא ושמעתי הפרשתו. מתקיימת וכיצד

 היא מאשתו הפרישה חובת נדה, אשתו תמצא שמא חשש הגמרא שהעלתה
 או היום לעבודת לפוסלו שעלול מה מכל לפרוש חייב שהכהז מדאורייתא,

 ולא לטהרה היא הפרה את השורך כהן שפרישת שאך יתכן גם פרה. למעשה
 מקום מכל הבית, הר לקדושת דוקא להפרישו סיבה אין לכאורה ובכן לקדושה,

 צריך הדבר עדיין אך פרישתו. תתבטא שבזה הבית הר למקום להפרישו יש
תלמוד.
 שבעת חיוב ממלואים דיליך שלמאן נראה אך מקום. הפרשת לגבי זה בל והנה

 כולל אלא למקום ממקום גדול כהן להעברת מצטמצם אינו כ יוה״ קודם ימים
 בענין אמור ״ומה (ד.), להלן דיעויין לעבודה. ולהכשירו להכינו הנחוץ כל

 לחנכו כדי שבעה כל לו מסר ומשה אחד יום ושמש שבעה פירש אהרן דמלואים
 תלמידי ושני אחד יום ומשמש שבעה פורש גדול כהן לדורות ואף בעבודה
 לחנכו כדי שבעה כל לו מוסרין צדוקין לאפוקי משה של יוTמתלמ חכמים

 היא אף בעבודה הכהן להנחות כדי בהם שיש דברים שמסירת הרי בעבודה״.
 ימים שבעת שכל ויח.) (יד. ששנינו שמה נראה זו ולדעה ממלואים. נלמדת

 הפרשת בחובת כלול דין בית זקני מפי דיניה ולומד בעבודה מתאמן גדול כהן
 ולימודו אימוניו שאין נראה מסיני היא הילפותא אם אך הדין. מעיקר יוה״כ

 לעיקר זיקה להם ואין אפשרית, תקלה למנוע כדי מדרבנן אלא אלה במישורים
ההפרשה.

 יוה״ב עבודת הל׳ (פ״א הרמב״ם בהן, הפרשת מקור בענין הלכה לפסק ואשר
 הן רבינו״, ממשה קבלה זה ״ודבר כתב, ב׳) הל׳ אדומה פרה הל׳ ופ״ב ג׳ הל׳

 כריש ודלא יוחנן כר׳ דלא לכאורה שזה עיון וצריך פרה. לגבי והן כ יוה״ לגבי
התבאר. לא ומקורו לקיש

 ולא מתקינין תני ״מדקא מעכבת, הפרשה שאין מוכיחה (ה.) להלן הסוגיא
 נפסל הלה אם הראשון במקום נכנס שני שכהן מזה כלומר מפרישין״, קתני
 דנראה השני את אף הפרישו לא באמת דלמה להקשות ואין הופרש. שלא ואף

 ראוי שאינו הדיוט לכהן ביחס אך גדול בכהן אלא תופסת הפרשה שאין פשוט
 ככהן יתמנה מכן לאחר אם ואפילו חלה; הפרשה אין יוה״ב לעבודת בשעתו

 וגם לעבודתו. גדול כהן הכשרת אופי בשעתה פרישתו נשאה לא ויעבוד גדול
 כהנים כמה להיות יכולים שהרי — ויפרישוהו גדול כהן דימנוהו להקשות אין

 יב:, להלן וכמבואר כלל, לעבוד יוכל לא אז שהרי — אחת ובעונה בעת גדולים
מעבודה. כך משום ולבטלו למנותו רצו ולא
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 וכר בצינורא ומהפך שמנה לובש אביי אמר וכר אותו מחנכין במה —יב.
 עבודה ללא חינוך שאין משתמע הסוגיא מן מחנכתו. עבודתו אמד פפא ורב

 ,(פ״ד חדמב״ם אך גדול. כהן מחנכת כשלעצמה בגדים שמנה׳ לבישת ושאין
 שמנה לובש בבגדים אותו מרבין כיצד ;וז״ל כתב י״ג) הל׳ המקדש כלי הל׳

 שלדעתו הרי עכ״ל. יום אחר יום ימים שבעת למחר ולובשן וחוזר ופושטן בגדים
 שלדעתו שנראח אלא עוד ולא גרידא. בגדים לבישת ידי על מתחנך גדול כהן

 שילבש עד לכתחלה לעבוד בגדים למרובה שאין פסק שכן מוכרחים, חדברים
 פעם שנתרבה אחרי שביסודו פי על אך יום אחר יום ימים שבעת בגדים שמנה
 עבודה ללא מחנכת שלבישה כרחנו על ובכן, דבר. לכל גדול כהן נעשה אחת
 ונימוקו בראשיתו. גדול כהן נעשה כבר אך השבוע סוף עד עובד אינו שהרי
 כשאינו אף גדולה כהונה קיום מהווה בגדים שמונה שלבישת הרמב״ם דסובר עמו,

 כלאים הל׳ (פ״י כהונה בכגדי כלאים בענין המפורסמים דבריו מורים וכן עובד.
 לוקין במקדש אפילו עבודה בשעת שלא כהונה בגדי שלבשו ״כהנים :ל״ב) הל׳

 האבנט מפני דקאמר ״ומאי הראב״ד: והשיגו כלאים״. שהוא האכנט מפני
 :שם הרדב״ז ותירץ כלאים״. בהו לית מי ואפוד חושן דאטו אינו כלאים שהוא
 כהן אבל לגביה כלאים הותר יעא לא המקדש ומן ביה דכתיב כ״ג דלגבי ״י״ל

 ■נרמז וכבר ערכין״. בסוגיית כדמשמע עבודה בשעת אלא לו הותר לא הדיוט
 המקדש כלי הל׳ (פ״ח לאבנט ביחס שכתב עצמו הרמב״ם בלשון זה חילוק

 גדול שלכהן משמע ;עבודה״ בשעת אלא ללובשו הדיוט לכהן ״אסור ;י״ג) הל׳
 סעיף סי׳.ג׳, ח״א הלוי, (בית זצ״ל בער יוסף ר׳ אא״ז כתב הדבר ובטעם מותר.

 מרצה, הציץ שהרי עבודה בשעת שלא אף ועניו תפקיד יש בגדים דלשמנה ב׳)
 ממעדכת כחלק בו לבוש כשהוא דוקא אלא בנפרד עונדו גדול כשכהן לא וזאת

 הציץ ״ואין ח׳), הל׳ מקדש ביאת הל׳ (פ״ד פסק הלא והרמב״ם בגדים. שמנה
 ,לגבי משמעות הבגדים ללבישת יש ובכן, מצחו״. על שהוא בזמן אלא מרעה
 מצד תפקיד להם שיש — ז״ל מארי מאבא שמעתי וכן —יתכן ועוד ריצוי.

 שלא אף תפקידים בגדים לשמנה שיש ומכיון ותומים. באורים שאלה אפשרות
 על לוקה׳ גדול כהן אין ולפיכך מתמיד, קיום לבישתם הופכת שוב עבודה בשעת
 ומשמעות תוכן יש שעה בכל שכן עבודה בשעת שלא כשלובשם שבהם כלאים

 מתחנך גדול שכהן הרמב״ם דעת בפשטות להבין ניתן לכך, אי ללבישתם.
 כהונה קיום שם יש כשלעצמה בלבישה אף שהרי עבודה, ללא גרידתא בלבישה
גדולה.
 לכאורה שממנה מסוגייתנו עיון צריך עצמם מצד מובנים שהדברים אף אלא

 ונראה צינורא. הפיכת רק ולו עבודה ללא מחנכת לבישה שאין להדיא עולה
 לאוד למסקנא, אך מחנכתו, עבודתו דין הועלה טרם בסוגיא הובן אמנם שבך
 ללא אף מחנך בגדים שריבוי לומר ההכרח מן שאדרבה הרמב״ם סובר זה, יסוד

 להיות הופך הוא הלא עבודה טעון בגדים ריבוי שחינוך נאמר אם שהרי עבודה.
גדול כהן מעמד לו נעניק לא דאם מכיון מחנכת כשלע^ימה העבודה שכן מיותר,

יא
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 יח.), (זבחים עבודה מחלל שעבד בגדים מרובה מדין פסולה עבודה אותה תהיה
 עבודה כאלו שבנסיבות ונראה גדול. ככהן להכתירו נאלץ להכשירה וכדי

 תהיה באמצעותה חינוך או קידוש שחל נאמר לא אם בו מקרה שבכל מחנכת.
 עכודה שרק ולומר לחלק נראה ולא חל. הקידוש או החינוך פסולה. העבודה

 והכשרה מהותה עצם מצד גדולה כהונה המצריכה הכפורים יום עבודת בגון
 בהדיוט עצמה מצד הכשרה אחרת עבודה ואילו ומחנכתו. מעמדו את כופה

 מחנכת. אינה בגדים מיותר של צדדי שיקול מטעם תיפסל זה במקרה ורק
 גדול כהן יחונך לא אם תיפסל שם. היא באשר זו. שעבודה שבכל נראה אלא

 אלא מחנך בגדים ריבוי שאין נניח אם שבן וכיון מחנכתו. היא הרי ידה על
 כשלעצמה העבודה הרי אלו שבנסיבות לחלוטין מיותר הוא הלא עבודה במסגרת
 והסוגיא עבודה ללא אך מחנך בגדים ריבוי שלמסקנא כרחנו על אלא מחנכת.

 ניתן שאז מחנכתו עבודתו דין שגילתה לפני לחנכו שהיא כל עבודה הצריכה רק
למסקנא. נדחה זה צורך אך בך לומר היה

 להלכה סוגייתנו דבקבעו אחר. מצד הרמב״ם בדברי עיון מקום כאן יש ברם,
 יארע שאם אחר גדול כהן לו ומתקינין :וז״ל ג׳) הל׳ עיוה״ב הל׳ (פ״א כתב
 בין שחר של תמיד קודם פיסול בו שאירע בין תחתיו האחר יעבוד פיסול בזה

 אלא חינוך צריך אינו תחתיו שנכנס זה קרבנו שהקריב אחר פיסול בו שאירע
 למה להבין וצריך עכ״ל. הראשון בה שפסק מעבודה ומתחיל מחנכתו עבודתו

 גדול כהן בגדי לבישת הרמב״ם לשיטת הלא מחנכתו שעבודתו כאן הזכיר
 אם לבן בגדי ד׳ לבישת ידי על באן יתחנך לא למה ובכן עבודה בלי אך מחנכת

 נקט, מתרי דחד לומד ואין לבן. בבגדי הנעשות עבודות באמצע פסול אירע
 אלא הבגדים. בלבישת ומתחנך היות בעבודה צורך כאן שאין נמי הכי ואין

 שהרי להלכה בדבר מינה נפקא שאין מכיון מחנכים משני אחד ציין שהרמב״ם
 בל לגבי מעמדו, ומה גדולה כהונה עליו חלה מאימתי ברור: מינה נפקא יש

 חיים ר׳ אא״ז ותירץ לעבודה, לבשה שבין הביניים בתקופת גדול, כהן דיני
 ״והניחם מדין גניזה טעונים שהרי — שנה בכל חדשים היו לבן שבגדי דמכיון זצ״ל

 להתחנך היה ניתן לא — כד.) (יומא אחר״ הכפודים יום בהן שתמש שלא שם
 בגדי דין שיחול.עליהם כדי חינוך טעונים עצמם כל שהרי לבישתם ידי על

 גדולה בכהונה קיום הינה גדול כהן בגדי שלבישת כיון הקשה ששוב אלא כהונה.
 המתגשם הקיום ידי על כאחת והלובש הבגדים שיתחנכו נאמר לא באמת למה

 שחל בגדים, בשמנה אלא הבגדים לבישת בעצם קיום שאין ותירץ ידם. על
 גדול. בכהן אלא קיימת שאינה ייחודית מערכת אך והם ידם על ציץ ריצוי

 גם והם הכפורים, יום עבודת למסגרת מחוץ Tתפק אין לבן בגדי לארבעה אך
 לעבודה, חוץ בלבישתם קיום אין ובכן הדיוט, כהן לבגדי המקבילה מערכת
 הוסיך להכי, דאתינן והשתא עבודה. שעת עד כהונה כבגדי יתחנכו לא ולפיכך

n ,הבגדים ארבעת שאין כמו בפשטות. מיתרצת המקורית הקושיא אך הרי חיים 
אין שכן מתחנך הלובשם גרול כהן שאין הדין הוא עבודה שעת עד מתחנכים

יב
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 בשעת שלא ללובשם אסור באמת היה כלאים בהם היה ולו —בלבישתם קיום
 הבגדים, ידי על להתחנך יוכל לכשיעבוד ואמנם עבודה. למסגרת מחוץ — עבודה

 בגדים, בארבעה ואפילו עבודה בשעת כהונה קיום להיות הופכת לבישתם אשר
 כשלעצמם שבגדים עקרונית סבור והרמב״ם היות העבודה, ידי על רק ולא

 להלכה מינה נפקא כאן שאין כיון אך ללבישתם. משמעות שיש שעה מחנכים
 בשעת הכהן לובש אותם הבגדים מצד או העבודה מצד הוא החינוך אם בין

 מתרי חד הרמב״ם נקט העבודה, שעת עד יתחנך לא ככה או ככה שהרי עבודה,
 הראשון, על המוסיך חיים, ר׳ של השני תירוצו ולפי מחנכתו. שעבודתו וכתב

 שכבר באופן לבן, בגדי בעבודת התחיל שכבר אחרי בראשון פסול אירע אם אך
עבודה. שעת עד לבישתם ידי על השני יתחנך לא ידו, על הבגדים נתחנכו

 הל׳ המקדש כלי הל׳ (פ״ח הרמב״ם גניזה. שטעונין מלמד שם והניחם —יב:
 שם אותם שיפשוט במקום ענזין ״אלא : והוסיך בזה קמא התנא כדברי פסק ה׳)

 שכנראה —החיוב טיב מה להבין וצריך בהנאה״. אסורין והם שם והניחם שנאמר
 לעיין ויש הפשיטה; במקום דוקא לגנוז — ד״שם״ הכתוב גזירת על מבוסס

בזה.

 ובירושלמי בפה ומסתלק בפה מתמנה גדול דכהן ״וי״ל —גדול כהן תד״ה
 בהבנת אריה״ ה״שאגת בעל התקשה הזה הירושלמי סמך על מקרא״. ליה דריש

 ונזיר גדול כהן היו אם שם במשנה החכמים דלדעת דנזיר. פ״ז בריש המשנה
 ואל עולם קדושת קדושתו שאין נזיר ״יטמא מצוה, במת ופגעו בדרך מהלכים

 אך קדושתו אין בפה מסתלק כ״ג אם והרי עולם״. קדושת שקדושתו כהן יטמא
 ושתי מקורות שני כ״ג שלקדושת זצ״ל חיים ר׳ אא״ז ותירץ עולם. קדושת היא

 המקדשת —בגדים ריבוי לה, המקביל או, —ממשיחה הנובעת קדושה א) רמות.
 המבוססת נוספת קדושה ב) תפקידו. עם קשר וללא כ״ג של כגברא אישית אותו

 לדת באנו ואם מתמנה. לכך שהרי לתפקידו, כמישרין והמתייחסת מינוי על
 במעמדו הכרוכה מינוי קדושת לבטל שניתן מסתבר קדושתו, ביטול באפשרות
 שהסוגיא חזי ופוק אישית. בו הוטבעה אשר משיחה קדושת לא אך התיפקודי

 שרת כלי לקידוש גדול כהן קידוש השוותה מחנכתו, לעבודתו ביחס (יב:), כאן
 כל לבחון יש ובכן לעבודתו. כשר עוד כל בטלה ואינה פדיון לקדושתו שאין
 במשיחה או במינוי מעורה היא האם ולברר גדולה לכהונה ביחס שנאמרה הלכה

 ר׳ טען זה, ואת לא. או עולם קדושת היא כ״ג קדושת לגביה האם לקבוע כדי
 קדושת לו שיש מפני חצוי שמעמדו מלחמה משוח מדין לראות ניתן חיים,

 עבודה בענין התוספות דנו הרי בסוגייתנו ובכן, מינוי. קדושת לא אך משיחה
 המקדש כלי הל׳ פ״ד ורמב״ם, עג. (יומא לן קיימא הרי זה ולגבי בגדים, בשמנה

 הבגדים שמספר אומר, הווה —בגדים בארבעה משמש מלחמה שמשוח כ״א) הל׳
אך לביטול. ניתנת קדושתו זה דין שלגבי וממילא במשיחה, ולא במינוי תלוי
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 אסור מלחמה משוח אןש הרי ובזה למת בטומאה מדובר הלא בנזיר במשנה
 קדושת זה שלגבי ומכאן ;ט׳) הל׳ אבל הל׳ פ״ג ברמב״ם ונרמז ;שם (יומא

 יטמא ואל נזיר שיטמא במשנה חכמים קבעו ולפיכך עולם קדושת גדול כהן
 בדבריו יעויין אך מכיהונו. מסתלק גדול שכהן הובא לא ברמב״ם והנה כ״ג.
 בשלשה לוקה שחטא גדול כהן ח״ל: שכתב ח׳) הל׳ (פי״ז סנהדרין בהל׳

 פ״ג (הוריות בירושלמי הדברים ומקור עכ״ל. לגדולתו -וחוזר העם כל כשאר
 אותו מעבירין ואין אותו מלקין שחטא גדול כהן לעזר רבי ״אמר :ה״א)

 כביכול ה׳ אני עליו א־לקיו משחת שמן נזר כי כתיב מנא רבי אמר מגדולתו
 הירושלמי דברי סותרים לכאורה אלה דברים בגדולתו״. אהרן אך בגדולתי מהאני

 שחוזר דמה די״ל חיים ר׳ לדעת סמוכין שמכאן ונראה בפה. מסתלק גדול שכהן
 התלויים והדינים משיחה קדושת לגבי היינו בגדולתו״ אהרן ״אך מדין לגדולתו

לסלקו. ניתן אמנם מינוי בקדושת המעורה מגדולה אך בה

 בירושלמי הכהנים״. ובאחיו במלך תלוי שהדבר ״ומסתברא—בתוספות שם
 למינוי מלך ענין מה ־צ״ע אך כך, משמע באמת ■(סא.) בבבלי ביבמות ובסוגיא

 מעמידין ״אין שכתב, ט״ו) הל׳ המקדש כלי הל׳ (פ״ד ברמב״ם ויעויין גדול. כהן
 ויש הכהנים. אחיו ולא מלך לא הזכיר ולא ושבעים״, אחד של ב״ד אלא כ״ג

בזה. לעייך

 דהיינו לפרש יש לעבודתו. שחוזר ראשון מת שאם יוסי ר׳ ומודה — יג.
 הוא הלא ובסיסית היות איבה, חשש שבטל מכיזן בגדים, בשמנה לעבוד לו שזזותר

 יש או הקבוע. גדול ככהן לשמש המת תחת נכנס שאינו אך וזאת גדול, כהן
 בנו כלל שדרך ואך הראשון. תחת מתמנה באמת השני זה שבמקרה לומר
 הל׳ המקדש כלי הל׳ (פ״ד ברמב״ם וכמבואר —לכך •ראוי היה אם תחתיו נכנס

 אחר גדול כהן כבר כשאין אמורים דברים במה— ז׳) הל׳ מלכים הל׳ ופ״א כ׳
 במקום נכנס הוא מדאורייתא בגדים בשמנה לשמש הראוי ג כ״ כבר יש אם אך

 ואין משיחה טעון כ״ג בן גדול כהן ״ואפי׳ ה:), (כריתות קי״ל דהנה הראשון.
 מחדש למינוי זקוק אינו מלך שבן נראה החילוק ובביאור מלך״. בן מלך מושחין

 מה מחלוקת. במקום אלא אותו מושחים אין ולכן מאביו מינויו יורש שהוא
 ומכיון אותו. מושחים ולפיכך מינוי, ללא כ״ג דאין מינוי שטעון כ״ג בן כן שאין
 שאם כאן בסוגיא מבואר שהרי פקע לא שמינויו וברור — שנתמנה כ״ג כבר שיש
 כהן דין המת לבן אין מינוי וללא אחר, ממנים אין— כשרה עבודתו ועבד עבר'

 ״ואם ג׳), הל׳ עיח־ז״ב הל׳ (פ״א הרמב״ם לשון מסתימת משמע באמת וכן גדול;
 ולא כמינוי נאמר לעבודתו שחוזר הרי — תחתיו״ מתמנה השני זה הראשון מת
כהיתר. רק

כהן משל הפר הוי דמ״מ ריב״א ״ואומר שני; ד״ה ישנים תוספות—יב;
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 להלן יעויין הדברים יסוד על לעמוד וכדי יעו״ש. יום׳/ בכל קבוע .שהיה שעבר
 דאפקריה דאהרן גזא בי שאני ״אלא נא:, עד ובו׳״ פר של בדמו ולא ״בפר מט.,

 להיות צריך שהפר הוא שם הסוגיא מן והיוצא וכר״. הכהנים אחיו גבי רחמנא
 דאחרת בו חלק הכהנים לאחיו אף שיהיה ההכרח מן גם אך כהן.גדול משל
 מקופיא מתכפרים הכהנים שאר האם ספק בה שעלה אלא בו. מתכפרים אינם

 מקיבעא כפרה דישנה נראה בו הכרוך והספק זה חילוק ובהסבר מקיבעא. או
 כפרה ואילו כמכפרו. אליו ומתייחס פלוני לשם וביסודו בעיקרו בא כשקרבן
 אדם לכפרת —אחרת למטרה ובעיקרו ביסודו קרב כשהקרבן קיימת מקופיא

 — ו.) (זבחים בעולה כגון לדורון אלא כפרה לשם שלא או בסוגייתנו כגון אחר
 ואשר מקופיא. למתכפר כפרה חלה ממילא האחרת המטרה השגת שמתוך אלא

 רק איננו באמת שהפר נראה זה, חילוק לאור גדול כהן של פרו אופי לקביעת
 כקרבן הן קרב הוא והרי פעמיים עליו מתוודים שהרי שנים, אלא קרבן.אחד

 כיצד היתה הגמרא שאלת ובכן הכהנים. אחיו עבור בקרבן והן ולביתו לו פרטי
 השתתפות דלענין התשובה באה זה ועל. ;אחד בפר אלה צדדים שני לכלכל

 האם לדון יש הכפרה לאופי ואשר דאהרן גזא לבי אפקריה רחמנא ממונית
מקופיא. או כמקיבעא להגדירה

 לגבי אך גדול. כהן לעומת הדיוטות כהנים כפרת לגבי נאמר זה כל והנה
 להסתפק. מקום יש אחרים גדולים לכהנים המקריב אחד גדול כהן שבין היחס
 הגדולים הכהנים לכל מקיבעא במישרין מתייחס דהקרבן שאני דהכא לומר דיש

 אך ומקריב. מביא מהם אחד רק כמובן כי אף לכפרה כבעלים בו שוים וכולם
 הקרבן ואין הדיוט כהן כמעמד אחרים גדולים . כהנים דמעמד לומר ניתן גם

 אם והנה מהם. לאחד אלא מקיבעא מכפר ואינו לזה מעבר אליהם מתייחס
 הכהן הוא מקיבעא הקרבן מתייחס אליו הגדול שהכהן ברור השני כצד נאמר

 והרי הקדש״, אל אהרן יבא ״בזאת הכתוב, דיבר מלא ומקרא המקריבו העובד
 אלו שקרבנות —לדבר וראיה קדשים. קדשי בביאת מתירו היתר, בין זה, קרבן

 הכפורים יום מעבודת חלק בתור למקומם פרט מקדש, ביאת כמתירי משמשים
 פרשת סוף מות, אחרי (פ׳ אליהו״ ב״אדרת הגר״א שכתב ממה —המחייבתם

 הקרבנות אותן עושה כשאינו אלא יבוא בבל אינו ש״אהרן יוה״ב) עבודת
 שהרי לבא״, השנה ימות בשאר אפילו מותר הקרבנות אותן כשעשה אבל

 עולם״), (״לחקת לדורות ביחס בסופה, אלא הכפורים יום הוזכר לא בפרשה
 הכפורים. יום הזכירה ולא וכו׳״, יבא ״בזאת סתמה, אישית אהרן לגבי ואילו
 שהיה שעבר כהן משל בא היה שהקרבן א הריב״ כאן שכתב שמה נראה ובכן

 כפרתו וקיום הקרבן בעלות לגבי נאמר לא ביוה״ב העובד משל ולא קבוע
 עיקר יהיה שעבר שהכהן הדעת על להעלות אין דודאי מקיבעא היסודית
 זו שאלה דלגבי מקופיא. מתכפר ורק לו טפל העובד והכהן לכפרה הבעלים

 הכהנים שבל להציע היותר ולכל דלעיל הספק צדדי שני להעלות ניתן רק
הבאת וחובת למצות מתייחסים א הריב״ שדברי אלא בו. שוים יהיו הגדולים
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 שהחובה דעתו זה ולגבי —בא הוא מי ומשל ההבאה חיוב מוטל מי על —הפר
 כהן על מוטל החיוב האיפה עשירית מנחת דלגבי ובמו הקבוע הכהן על מוטלת

 קצת עדיין הריב״א דברי זה לענין שאף ואיברא (יא:). בהוריות וכדתנן המשמש
 ביום, בו המשמש הכהן על לחול צריכה הפר הבאת מצות דלכאורה קשים

 יוה״ב פר אלא שעבר לכהן משמש כהן בין ״ואין שם, המשנה לשון וכפשטות
 יש מינוי איזה עיון צריך דין, מן ובר ;הקבוע הכהן על ולא האיפה״, ועשירית

 בכל אך שבדור. הגדולים הכהנים שאר על העולה קבוע כהן של מדאורייתא בכלל
 העובד שהכהן ברור אך הבאה, חובת לענין אלא דבריו לפרש שאין ודאי אופן

 יכול שהוא משלו להביא העובד רצה שאם פשוט נראה ועוד מקיבעא. מתכפר
 איננה כמובן כי אם הבאה מצות שעבר הקבוע הכהן חיסר זה שבמקרה אלא

 מסברא, א הריב״ שיטת בביאור הנראה זה שכל אלא המביא. בפרת מעכבת
 שהבינו משמע שמדבריהם אין) ד״ה (ט;, דמגילה בפ״ק בתוספות עיין אך

 משל בא הפר אין דלדעתו הא השוו א הריב״ דעת שהביאו דאחר אחרת. שיטתו
 אחיו משל ולא לו אשר מדין הדיוטות משל בא ג כ״ פר שאין למה עובד כהן

 ההלכות ששתי שיטתו בפירוש לעיל שנתבאר מה שלפי ברור והרי הכהנים.
דרכנו. פי על דבריו הסבירו לא באמת שהם ובנראה לחלוטין, שונות

 שעבד כהן ומיידי וכר ראיה משם שאין פירש אלחנן ״וה״ר —בא״ד בת״י שם
 בא שהפר וסובר הדיב״א על שחולק שכוונתו נראה וכר״. כשרות עבודות מקצת

 משל יהיה שהפר צריך אינו המשמש כהן שבהגדרת אלא המשכלש כהן משל
 המשמש כהן שם עליו שחל שיהא כהן אתה משל אלא הפר מעשה עושה
 צורך יש אם לעיין ויש סגי. עבודות מקצת בעשה ולהכי כ, יוה״ אותו לגבי

ומוספין. תמידין שיקריב מספיק האם או לבן בגדי בעבודות שיתחיל

ב ״ א - ג.  בעד ולא ביתו ובעד בעדו וכפר אמר ורחמנא בתים שני ליה הוה י
 והבעיה נשים שתי שנושא במה קפידא אין השנה שבכל להדיא משמע בתים. שני
 (פי״ז שכתב הרמב״ם לשיטת קשזז ומכאן יוה״ב. לכפרת ביחס מתעוררת רק
 כאחת לעולם נשים שתי נושא ״ואינו גדול, כהן לגבי י״ג) הל׳ ביאה איסורי הל׳

 יעו״ש. מסוגייתנו, שם הראב״ד עליו השיג וכבר שתים״. ולא אחת אשה שנאמר
 ״ואינו כתב שהרי דכהונה ביאה איסורי כל מעין זה איסור אין שלרמב״ם ונראה
 נראה הדבר ובטעם מילתא. תליא ובעל בקידש אלמנה או בגרושה ואילו נושא״
 מפני היינו נשים שתי נושיא דאינו דהא בסוגייתנו נעוצה באמת ההלכה שיסוד
 בנשואין תלוי כמובן וזה יוה״כ, וכפרת לעבודת ראוי יהיה לא שתים ישא שאם
 שיסוד מסוגייתנו הרמב״ם על קשה לא ובכן ביתו. שם אשתו על מחילים הם שרק

 הדר כך שמתוך אלא בתים, שני עבור מכפר שאינו ממה נובע באכלת ההלכה
לעולם. נשים שתי נושא שאינו דינא
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 סמכותם בנח כאן מוסרים אינם ב״ד שזקני נראה וכר. ב״ד זקני מסרוהו —יח:
 כאן אין שהרי כולה ישראל כנסת נציגי היותם בתוקה אלא כשלעצמם ומעמדם

כולו. ישראל עם עבור לעבוד האמור כהן מסירת אלא ב״ד מעשה

 שזקני משמע והשביעוהו. וכר כהונה לזקני דין בית זקני מסרוהו —שם
 :וז״ל שכתב ז׳) הל׳ עיוה״כ הל׳ (פ״א ברמב״ם יעויין אך משביעים. היו כהונה

 בית שלוחי אנו גדול כהן אישי לו ואומרים כ יוה״ ערב אותו משביעין היו
השביעו. ב״ד ששלוחי ומשמע לזקנים המסירה הזכיר שלא הרי עכ״ל. וכו׳ דין

 ובעל והלא) ד״ה ח., (נדרים הר״ן לשיטת סמוכין מכאן והשביעוהו. — שם
 השבועה המצוה את לקיים דבנשבע באלפס) יב: דשבועות; פ״ג (סוף המאור

 וכדילפינן והן בלאו איתיה דבעינן משום מקרבן פטור ורק מלקות לענין חלה
 ;(יז.) דנדרים בפ״ב וכמבואר קרבן לגבי שנאמר להיטיב או דלהרע מקרא
 חלה המצוה את לקיים שבועה שאין שקבע שם במלחמות הרמב״ן כדעת ודלא
 אמרו ״ולא שבועה, מהלכות לחלוטין הופקעו שמים שחפצי משום וכלל כלל

 אלא לבטלה שמים שם מוציא מיקרי דלא לומר אלא המצוה את לקיים נשבעין
 דלא נפשה בה לזרוזי דמילתא עליה שמים שם אחיל דקא הוי ונשכר זריז

 היתר רק והיה כלל, חלה היתה לא כזו שבועה שלו נראה דודאי לאו״. ליהוי
 נוקטת היתה לא שהמשנה ממש, של שבועה כאן אין כי אף שבועה לשון להביע
ממש. בו שאין בטקס לזרזו טעם היה לא אף ואולי ״השביעוהו״, בלשון

 שורש עושין. שהצדוקין כדרך ויכניס מבחוץ יתקן שלא למה כך וכל —יט:
 שלא ה׳ לפני האש על הקטורת את ונתן ר ״ת״ :(נג.) להלן בסוגיא הדברים

 ויכניס מבחוץ יתקן שאומרים צדוקין של מלבן להוציא ויוציא מבחוץ יתקן
 למדו השמועה ומפי וז״ל: ז׳) הל׳ עיוה״ב הל׳ (פ״א שכתב ברמב״ם ויעויין וכו״׳.

 הקטרת ונתן שנאמר הארון לפני הקדשים בקדש אלא הקטרת נותן שאין חכמים
 בקדש תהיה שההקטרה רק לא דבעינן שהוסיף הרי עכ״ל. ה׳ לפני האש על

 את נותן לארון ״הגיע (נב;), לקמן דתנן והיינו הארון. לפני אלא הקדשים
 הקטרת מעשה׳ בביצוע פרט רק זה שאין נראה ובטעמו הבדים״. שני בין המחתה
 מקדש; בהלכות עצמו בפני מקום הוא הארון דמקום שסובר אלא הקטורת

 זה. מקום דוקא בעינן ומקומה, עבודה עבודה שהרי מסויימות, עבודות ולענין
 ביאה לגבי יהודה ורבי רבנן נחלקו בה (כז:), במנחות בסוגיא הדברים ומקור

 לפרכת מבית בארבעים כולו להיכל ממחיצתן לפנים שנכנסו ״וטהורים :ריקנית
 בארבעים לפרכת ומבית כולו היכל כל אומר יהודה רבי במיתה הכפרת פני אל

 מהווה הכפרת פני שאל ברור יהודה רבי לדעת והנה במיתה״. הכפרת פני ואל
 שהדברים נראה אך מיתה. —עליו ורק —עליו חייבים לכן אשר עצמו בפני תחום
הוא הארון שמקום מודים הם שאף דנראה החכמים. לשיטת גם להיאמר ניתנו
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 ומן כולה קה״ק על לחייב יש ריקנית הKבי חיוב לגבי שלדעתם אלא בפ״ע מקום
 ממה ובאופיו ביסודו זה דין שונה דברינו ולפי בסוגיא. שם המבוארים הטעמים
 לגבי י׳) הל׳ ג/ פרשה ג/ פרק ויקרא, (פ׳ בהגים בתורת בברייתא שנאמר
 או הפרכת פני אל לומר תלמוד הבית כל על יכול ה׳ ״לפני : שבהיכל הזאות

 מכוון שהוא מלמד הקדש לומר תלמוד כלה הפרכת פני אל יכול הפרכת פני אל
 בהגדרת הבדים בין דין נאמר הנשרפים ושעירים פרים דלגבי הבדים״. כנגד

 קטורת לגבי ואילו מקדש. בהלכות מיוחד כמקום לא אך הזאה ומקום פרוכת
 הוא כשרה בהיכל הקטרה שאין דכמו הקטרתו במקום דין זה ולפנים דלפני
הקדשים. קדש בשאר להקטרה הטעם והוא הדין

 עמד י״ג) הל׳ הקרבנות מעשה הל׳ (פ״ה למלך״ ה״משנה המוסגר: [מאמר
 לאמיתו ברם, בדבריו. יעו״ש הנ״ל, דתו״כ הברייתא דין הרמב״ם שהשמיט זה על
 זה דהנה בדבריו. ורמוז כלול ושהוא השמיטו לא שהרמב״ם נראה דבר, של

 מהם אחד מכל דם זורק הנשרפין ושעירים הנשרפין פרים שם: הרמב״ם לשון
 לכאורה עכ״ל. הקדשים קדש ובין הקדש בין המבדלת הפרוכת על הזיות שבע

 י״ב. הל׳ לעיל וכלשונו הפרוכת״, ״על פשוט כתב לא דלמה לשון יתור כאן יש
 דהנה להזאה. כשרה הפרוכת כל שאין שסובר משום בלשונו שדייק ונראה
 שאןט פשוט ונראה ראשון. בבית לרוחבה מעבר הפרוכת את הרחיבו שני בבית
 בבית שהיה למה המקביל הפתח כנגד לקטע אלא פרוכת דין היה לא שני בבית

 לומר ניתן זה מעין ובכן בעלמא. ככותל אלא היה לא השאר ואילו ראשון
 אלא אינו והשאר הבדים, בין דהיינו הארון, שכנגד למה אלא פרוכת דין שאין
 ממש היתה שלא ואף הארון פרוכת הינה הפרוכת דבחלותה ביסודו. כותל

 בדיו היו באמת ולכן הארון כפרוכת הוא היסודי אופייה הארון על מונחת
 פרוכת לשים במנהגנו משתקף! אף והדבר נד.; לקמן וכמפורש לתוכה בולטים

 בפרוכת. העוסקים קראי בכמה פשוט הדברים שמקור ונראה הקודש. ארון על
 ובין הקדש בין לכם הפרכת ״והבדילה ל״ג), כ״ו (שמות אומר אחד דכתוב

 דוקא הפרוכת את מייחס ג׳) מ׳ (שמות אחר כתוב ואילו הקדשים״, קדש
 ״ונתתה :ו׳) ל׳, (שם קודם ובפסוק ;הפרכת״ את הארן על ״וסכת :לארון

 דהפרוכת הפסוקים מצירוף היוצא העדת״. ארן על אשר הפרכת לפני אתו
 ״הפרוכת הרמב״ם, שכתב מה וזה בו. וכרוכה הארון שכנגד היא היא המבדלת

 שם חל עליו דרק הארון שכנגד הפרוכת לחלק היא דכוונתו דנראה המבדלת״,
 הבדים כנגד הזאה דבעינן התו״כ דין הרמב״ם ציטט שפיר כן, ואם פרוכת.

המל״מ]. כדברי ודלא

 קדש של הקטרת מן הקטיר וז״ל: כ״ו), הל׳ עיזה״כ הל׳ (פ״ה הרמב״ם כתב
 ״נלמד :משנה״ כסף ה״ כך על והעיר עכ״ל. מיתה חייב בהיכל כזית הקדשים

חייב״. בחוץ בזית הקטיר אם גבי (קט;) ומעלה השוחט בפרק שאמרו ממה
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 חייב כאן שהדי תמוהים דבריו אך בחוץ. הקטרה משום הוא שהחיוב שהביז הרי
 ט)—ח יז (ויקרא בקרא וכמפורש כרת חייב בחוץ הקטרה על ואלו מיתה
 אבא מפי שמעתי ועוד ב׳). הל׳ הקרבנות מעשה הל׳ (פי״ח ברמב״ם ונפסק
 בחוץ עבד כן אם אלא לחייב דאין חוץ לחיוב מקום כאן שאין זצ״ל מארי
 פטור. זו עבודה הכשר במקום שלא במקדש הקטיר אם אך לעזרה חוץ דהיינו ממש
 קטורת תוקטר אם או הבדים כנגד שלא כ ירה״ קטורת גדול כהן יקטיר אם דאטו

 משום הבלקטיר יתחייב כלום הפנימי המזבח במקום החיצון המזבח על ידם כל
 הרמב״ם דן שם כ״ה בהל׳ דהנה אחרת. הרמב״ם לפרש שיש נראה ובכן חרץ.

 שאך לן משמע וקא כ״ך בהל׳ הדין שהרא יתכן ובכן, חסירה; קטורת במקטיר
 חייב אעפ״ב הכשרה מקום שהוא הקדשים בקדש ולא בהיכל זו קטורת שהקטיר

 ההלכות שתי בין הפסק אין יד כתבי בכמה ואמנם חסידה. קטורת מקטיר משום
אחד. כרצך כן, אם לראותן, ויש

 זצ״ל מפרוזנא פיינשטיין אליהו ר׳ אא״ז בפני זה פירוש הצעתי פעם ברם,
 האמיתי והפירוש היות משנה״ ה״בסך דברי והן זה הסבר הן לדחות שיש וענני

 כהנים הרבה כי :וז״ל א) :ה (יומא המשניות בפירוש הרמב״ם בדברי מעורה
 במעשה דבר ישנה אם או ראויין היו לא אם הקדשים בקדש מתים היו גדולים
 הכפורת על אראה בענן כי ימות ולא לאהרן יתעלה אמר תראה הלא הקטרת

 חיוב ומכאן ; מיתה מחייב יוה״ב קטורת במעשה שינוי כל שלדעתו הרי עכ״ל.
 מארי אבא בפני דבריו את וכשהצעתי בהיכל. בהקטירו צדוקי מעשה העושה

 כך. הרמב״ם את הסביר פעם זצ״ל חיים ר׳ אא״ז אך כי נזכר כי העיר זצ״ל
 בהיכל המקטיר רק חייב למה זו, לדעה א) שאלות: שלש בפניו העליתי אך

 למה ב) משנה. הוא אך שהרי הבדים, כנגד שלא הקדשים בקדש המקטיר ולא
 שרק יוה״כ, קטורת שיעוד על אלא לחייב לו היה לא הרי אכזית, הרמב״ם חייב
 קט:, בזבחים בסוגיא שהוצע מה (ומעין במצותה שלא העבודה ביצוע יש בכך

 על אלא לחול צריך היה לא החיוב ג) בחוץ). כ יוה״ קטורת מקטיר לגבי יעו״ש,
 צדוקי מעשה עשה שבכך ולפנים, לפני זו בקטורת נכנס ששוב בהיכל מקטיר

 בהיכל הקטיר רק אם אך לקה״ק, בהגיעה יוה״ב קטורת שם עליה שחל בקטורת
 אך יוה״ב. מסלול הקטורת עברה לא שהרי במצותה שלא יוה״ב עבודת כאן אין

 לא אך ונכונות ענייניות הערות אמנם הן כי זצ״ל מארי אבא הגיב לכולן ביחס
ממש. פידכות

 המאור בעל יוה״ב. לעבודת גדול בכהן הצורך לגבי נחלקו הראשונים גדולי
 ״כי והסביר ביוהי״ב הנעשות העבודות לכל כ״ג הצריך דיומא) פ״ג (ריש

 שכל לפי הכפורים דיום ולא הם השגה ימות לשאר במשנתנו החשובים הפייסות
 הסכים אתר, על במלחמות הרמב״ן, גדול״. בכהן אלא כשרה אינה היום עבודת

 ביומא במשנה; נאמר לגביהן אשר הפעולות ארבע מיעט אך עקרונית בעה״מ עם
יום כל קטורת הקטרת סיוע הפנימי, מזבח דישון הדשן, תרומת :מפיסין שהיו
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 עיוה״כ הל׳ (פ״?< הרמב״ם למזבח. אברים והעלאת המחתה, עבודת יT על
 א׳) הל׳ (פ״ד פסק ואעפ״ב גדול בכהן היום עבודת שכל קבע הוא אף ב׳) הל׳

 הביא (יב:) הריטב״א ואילו הדשן. תרומת לגבי לפחות, —כ ביוה״ פייס שהיה
 ובשאר ממש היום בעבודת אלא מעכב ג כ״ אין שמדאורייתא הרמב״ן בשם

 שהיה וכגון הדחק, שבשעת אלא מדרבנן וחובה מדאורייתא בכ״ג מצרה עבודות
 מאבא שמעתי הריטב״א ובדעת לעבודה. כשר הדיוט מדרבנן אף אז חלש, כ״ג

 המצומצם, במובן היום עבודת הוא הקובע האם :לספק מקום שיש זצ״ל מארי
 ״תמידין אלא מיעט שלא מלשונו, כמשמע —או לבן, בבגדי הנעשית דהיינו

 איל לגבי מינה ונפקא זה. ליום המיוחדת עבודה—ויום״ יום כל של ועבודות
 שעיר לגבי אף שנ״מ נראה ועוד זהב. בבגדי הנעשה אך ליוה״ב המיוחד העם

 בכל קרב וקדשיו מקדש טומאת על המכפר חטאת דשעיר דאף בחוץ, הנעשה
 כפול קיום זה בשעיר שיש נראה מ״מ ליוה״ב, המיוחד קרבן באן ואין יו״ט,

 שפסק ה״ב) (פ״ב ברמב״ם יעויין דהנה יוה״ב. וכפרת היום סדר מימד בו וכלול
 שחר, של תמיד לאחר תיכף קרבים הכבשים, ושבעת הפר דהיינו המוספים, שרוב

 והנה שלישית. טבילה עבודות במסגרת נעשים החיצון חטאת ועדגיר העם איל אך
 בקרא מפורש הרי — העם ואיל לאילו ביחס לפחות,—זה סדר למקור אשר
 והן האיל לגבי הן הדבר, בטעם אר ;לבן בגדי עבודות עיקר לאחר קרבים שהם
 מוסף לקיום שפרט מפני המוספין משאר שהופרדו לפרש נראה השעיר, לגבי

 של קיום אף מתגשם אחרים, מועדים לקרבנות במקביל בהם, שיש הרגיל
 לבן דבגדי המובהקות היום עבודות לאחר ער שיידחו המצריך והוא היום כפרת

 היום. כפרת במערכת ולהשתלב היום קרבנות שאר אל להצטרף שיוכלו כדי
 אחד עזים ״שעיר הפסוק, מלשון זה סדר יליף עקיבא דר׳ (ע:) בסוגיא ויעויין
 הכתוב גזירת רק כאן שאין פשוט נראה אך הכפורים״. חטאת מלבד חטאת

 אלא — ״אחר״ משמעותה אשר ״מלבד״, המילה על המתבססת — ערטילאית
 התחנון, החטאת שעיר בין כפרה צירוף שיש הפסוק מן ללמוד ניתן שלדעתו
 זה וצירוף ליוה״כ; המיוחד הפנימי, השעיר לבין מועדים, בשאר לקרב המקביל

 שכן להתלוות, החיצון השעיר אמור אליו הפנימי השעיר הקדמת המחייב הוא
 מוספי של הכללי הקיום אלא מתגשם היה לא קודם החיצון השעיר היה לו

מועדים.
 מערכת המהוות יום, עבודות דהתינח עיון. צריכה לכאורה המאור בעל שיטת

 בקרא, כמפורש גדול, לכהן הזקוקה העבודה נמצאת במוקדה אשר אחת כפרה
 המנותקת לילה, לעבודת נצריכנו למה אך גדול. כהן טעונה כולה ממילא ואשר

 מפייסים אין הדשן לתרומת שאף קבע בעה״מ ואילו היום. כפרת ממערכת
 באמת כללית לילה שעבודת ונראה בכ״ג. אלא כשירה שאינה מפני ביוה״כ
 וכמבואר דיממא עבודה כתחילת שדינה הדשן תרומת ושאני הדיוט בכהן כשירה

 למחר הדשן לתרומת ורגליו ידיו ד״קידש כ.) (זבחים ורגלים יםT קידוש לגבי
חלבים מהקטר קשה עדיין אך עבודה״. מתחילת קידש שכבר לקדש צריך אינו
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 אלא כ״ג הצריך שלא ונראה ביוה״ב. פייס הת״ה שלל לגביהם שאך ואברים
 מו.), (יומא להלן וכמבואר ביום, קרבים שהם מאתמול שניתותרו לאברים
 טעונים והם היום עבודת בסדר משתלבים הם ביום קרבים שהם שכיון דסובר

כשר. הדיוט אך בלילה וחלבים אברים להקטר אך גדול, כהן

 את תורם שהיה מי כרחך דעל שהקשה דיומא) (רפ״ג במלחמות ברמב״ן יעויין
 תרומת אומר אתה ״ואם לתרומתו, זהב בגדי ולובש ורגליו ידיו מקדש היה הדשן
 שהטבילות לומר יש קושייתו וביישוב וקידושין״. טבילות להו נפישי בכ״ג הדשן

 קיום במכשירי או היום עבודת בסדר עצמאי כקיום או נקבעו שנמנו והקידושים
 וטבילה לקידוש ביחס קיימים אינם הגורמים ששני ונראה כהונה. בגדי לבישת
 מעבודת חלק זו תרומה שאין ודאי בלילה והתקיימה היות הדשן. תרומת לקראת

 פסול לגבי היינו לעיל, וכמבואר דיממא עבודה כתחילת מוגדרת שהיא דאך היום.
 היה זה שקידוש מפני הדשן דתרומת ר קיו״ פוסל השחר עמוד דאין דקיו״ר לינה

 סוללת הדשן שתרומת שהעובדה כ, וכמוש״ לומר, ניתן וכן הבא. ליום מיועד
 לדעת ביוה״ב זו לתרומה כ״ג להצריך כדי מספקת היום עבודת לקראת הדרך

 בלילה, מתבצעת והיא היות כאן, אין ממש היום עבודת של קיום אך בעה״מ.
 ואשר דיוה״ב. וקידושים טבילות במנין זו דתרומה קיו״ר למנות שאין וממילא

 מסויימות לעבודות כהונה בבגדי צורך שיש שאך ברור נראה כהונה, לבגדי־
 החולק הדאב״ד משיטת לדבר וראיה ביום. אלא בלבישתם קיום אין מ״מ בלילה,

 כהונה בבגדי הותרו כלאים כי והסוכר ל״ב) הל׳ כלאים הל׳ (פ״י הרמב״ם על
 (פ״ח הרמב״ם על השגתו מלשון משמע כן פי על ואך עבודה, בשעת שלא אך
 מותר היום כל אלא הכי הגמרא מן מחוור לא ״א״א י״ב), הל׳ המקדש כלי הל׳

 בנידון), דעות שתי הביא דביצה, ספ״ק הרי״ך, על בהשגותיו כי (אם במקדש״,
 עבודה בשעת שלא הותרו שכלאים מפני היינו ולכאורה ביום. אלא הותרו שלא
 בער יוסך ר׳ אא״ז בשם לעיל שהסברנו וכפי הלבישה, בעצם קיום שיש מפני
 נחוצים כשהם אך בלבישתם קיום אין ובלילה ג׳) סי׳ ח״א הלוי, בית (עיין זצ״ל

 כהונה בגדי לבישת לקראת וטבילה קידוש לכלול אין ובכן עבודה, להכשר
 לבישה לקיום צמודים ואינם היות הכפורים דיום וקידושים טבילות במנין בלילה

עבודה. הכשר למטרת כ בג״ ללבישת אלא
 ומקדש טובל הוא למה התמיד את לקרוץ כשבא : וז״ל הרמב״ן, שם הקשה עוד

 זהב בגדי לו הביאו שנינו והאיך מערכה ולסדור הדשן לתרומת טבל כבר והרי
 ביום קידושין ועשרה טבילות ה׳ דגמירי כיון וא״ת מחצות אותן לבוש הוא והרי
 שהוא היום מסדר העבודות אלו שאין הודית כבר שהרי מטונך א״כ בלילה ולא

 אלא קידוש או לטבילה מקום דאין בפשטות לתרץ נראה זה ועל עכ״ל. כ״ג צריך
 לגבי פירשוהו ראשונים הרבה אשר—(ל.) הגמרא וכלשון בגדיו, כשמשנה

 אינו אם אך לחול״. מקודש ״המשנה או לקודש״ מקודש ״המשנה —בגדים
והיות ומקדש. טובל אינו בגדים אותם ולובש וחוזר פושט אלא בגדיו משנה

כא
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 לבוש היה שכבר הגדול, שהכהן ברחך על קידושין, ועשרה טבילות חבוש וגמירי
 זהב בגדי ללבוש כדי לכושטם ושוב חול בבגדי להחליפם הוצרך זהב, בגדי

במשנה. כמבואר
 אם הפנימי, המזבח מדשן כ״ג שהיה ה הרז״ דלדעת שם הרמב״ן הקשה עוד

 לסלק בדי (וזאת דמו לזריקת התמיד שחיטת בין נעשה היה זה שדישון נניח
 את ליתן ליכנס צריך ״היה שחיטה לאחד במלחמות), יעו״ש אחרת, קושיא

 לגבי אלא שנו ולא לדשן לפנים נכנס שהוא בעוד יקרוש שלא כדי לממרס הדם
 שאין (כא.) במנחות בסוגיא מפורש שהרי עיון, צריכים דבריו אך הפר״. דם

 והאי רחמנא אמר והזה ״וטבל דלגביהן, הפנימיות, בחטאות אלא פוסלת קרישה
 ונתן ״ולקח דלגביהן, החיצונות, בחטאות לא אך הוא״, והזאה סבילה בר לאו

 פוסלת שאינה שכן דכל פשוט ונראה הוא״. ונתינה לקיחה בר והאי רחמנא אמר
 חטאת והוא היות לממרס, הפר דם שנותן שנינו למה מובן ובכן, ;קרבנות בשאר

 יש הדוחק ומתוך לקושיא. מקום כאן ואין התמיד, עולת דם לא אך פנימית,
 שמתן החיצונות בחטאות אלא שקרש דם הוכשר שלא הרמב״ן דסובר להציע

 בשאר אך כשר. ולהזות אצבעו להכניס הכהן שיכול כל ולפיכך באצבע דמם
 מוחזק אינו מוצק הדם שנעשה דכיון פסול נקרא בכלי דמם שמתן קרבנות

 הדבר עדיין אך ובאמצעותן. הכלי מן כהזאה מוגדרת הזאתו ואין הכלי ידי על
תלמוד. צריך

 ״שעיקר היתר, בין שם, הרמב״ן הציע הפניבלי, הבלזבח דישון עבודת לעצם ביחס
 מצאנו שהרי וקשה התורה״. מן עיקר לו שאין מדבריהם שהוא נראה דישון

 — מנלן״ הפנימי ״מזבח שהקשתה, (יב.) במעילה בסוגיא מדאורייתא מקור לו
 — לדשנו שמצוה מנלן היא הגמרא שכוונת שפירשו בשלמא בתד״ה ויעו״ש
 למזבח ענין אינו אם בנוצתה מוראתו את והסיר קרא דאמר ר״א ״אמר ;וענתה
 בעלמא. אסמכתא אלא זו שאין לומר ודוחק ;הפנימי״ למזבח ענין תנהו החדבון

 רק שהרמב״ן — הדברים קיבל והוא —חיים לר׳ זצ״ל מארי אבא הציע ופעם
 הוא אך אך ויום יום בכל הפנימי המזבח לדשן דאורייתא חיוב לשלול התכוון
לפרקים. רק ואם התורה, מן הוא הדישון שעיקר מסכים
 והוצאת הפתילות שהסרת וכתב שחילק ברמב״ן יעו״ש המנורה, לדישון אשר

 מפני הדיוט בכהן כשירות — הפנימי מזבח לדישון המקבילות — שנותר השמן
 וכ״ג לכ״ג הכתוב הצריכן לא כך מפני עבודה מכשירי אלא עבודה ש״אינה

 דישון. סוגי שני דיש נראה דבריו ובביאור אחרות״. ופתילות אחר שמן בהן נותן
 שנא מאי וא״ת :וז״ל שהקשו והרי) ר״ה :(נט להלן בתוספות יעויין דהנה

.מעילה ביה לית דישוז קודם אפילו הפנימי מזבח דדישון .  החיצון מזבח ודשן .
 דמו דלא נראה קו־שייתם וביישוב עכ״ל. דישון קודם עלמא לכולי בו מועלין

 ולפיכך המדושן האפר של בחפצא קיום הוא החיצון מזבח דדישון וכלל. כלל
 או הפנימי מזבח דישון אך בו. מועלים ועדיין מצותו נעשית טרם דישון קודם

או שהמזבח אותו, מסלקים שממנו במקום אלא עצמו בדשן קיום אינם המנורה
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 ואיז והיות ;טהרם על הקרבה לאפשר כדי ומדושנים נקיים להיות חייבים המנורה
 שדעת וכנראה הדישון. לפני עוד הדשן מצות נעשית שכבר הרי באפה קיום כאן

 במזבח קיום היא והשמן הפתילות הסרת מתפצל. המנורה שדישון היא הרמב״ן
 מה ומעין הדיוט; בכהן וכשרים עבודה מכשירי אלא אינם ולפיכך ובמנורה

 הפנימי מזבח שלדישון — יותר עוד לכת שהרחיקו — שם התוספות שכתבו
 שלהם בחפצא הטבה עבודת הוא והשמנים הפתילות תיקון אך כשר. זר אפילו

גדול. בכהן אלא כשר אינו כ ביוה״ ולפיכך
 המזבח דישון לגבי כמותו סובר כי אם הרמב״ה אך הרמב״ן שיטת זוהי והנה
 אליו ביחס פייס הזכיר לא שהרי המנורה דישון לגבי עליו חולק כנראה הפנימי,
 ומוספין תמידין הל׳ (פ״ג הרמב״ם לשיטת אשר —וההטבה זה שדישון ומשמע

 יקשה דברינו לפי כן, ואם גדול. כהן ע״י נעשית —הדלקה כוללת י״ב), הל׳
 מה ולפי דישון. קודם אפילו המנורה בדישון מועלים שאין קי״ל דהא קצת

ליישב. ויש למעילה. מקום והיה מצותו נעשית טרם הרי לעיל שנתבאר

 ברמב״ם יעויין המוסגר. מאמר להוסיך יש בדשן, מצותו נעשית לדין [ביחס
 וסיים: לעיר חוץ הדשן הוצאת דין שהביא ט״ו) הל׳ ומדספין תמידין הל׳ (פ״ב
 שם והדאב״ד בו״. ליהנות ואסור בנחת שיניחנו ושמו שנאמר שם יפזרנו ״ולא
 בתרומת אלא מעילה ואין הדשן תרומת על אלא נאמר לא זה ״א״א :השיג

 אך הנאה איסור שיש משמע הנאה, איסור הזכיר שרק הרמב״ם, ומלשון הדשן״.
 נעשית היתר אין הדשן בתרומת שהרי מובנת הראב״ד שיטת והנה מעילה. אין

 שלדעתו אלא דושמו. גזיה״ב מפאת כו., בפסחים וכמבואר תופס, דכהת״כ מצותו
 מועלים עדיין הרמה שלאחר הסיק וכלמילא הדשן, לתרומת ביחס רק נאמר ושמו

 דממה הסבר. טעונה הרמב״ם שיטת אך לחלוטין. מותר הדשן ושאר בתה״ד
 לאו, ואם הרמה, לאחר בו מועלים אין למה בושמו כלול הדשן שאר אם :נפשך
 דכל מצותו נעשית לדין פרט קדשים, שלגבי זצ״ל מארי אבא ותירץ מנין. איסור

 ה׳, קדשי שם מהם פקע עבודתם שנסתיימה שכל דין, עוד נאמר כולה, התורה
 למצותם, עומדים אינם ששוב מפני פשוט אלא שנתחדש מיוחד היתר מצד לא

 שמתו מקדשים חמורים אינם שהרי מעילה, מהם מפקיעה כשלעצמה זו ועובדה
 ולא ה׳. קדשי קרויים אינם ששוב מפני ב.) (מעילה תורה דבר מעילה ידי שיצאו

 מעילה להפקיע טעם יותר שיש מסתבר מצותם שנסתיימה שבקדשים אלא עוד
 להטיל מקום יש ולפיכך מצותם נתקיימה לא ששם מכיון שמתו, בקדשים מאשר
 שהתגשם לאחר לגמרי פוקע ה׳ קדשי שם דידן בנידון אך מדרבנן, מעילה עליהם
 הרמב״ם, שיטת ליישב יש ובכן מדרבנן. אפילו מעילה דין בהם ואין ייעודם

 כולה התורה דכל מצותו נעשית דין מפקיעה רק דושמו שגזיה״כ שסובר די״ל
 — לקדשים המיוחד מצותו נעשית דין אך בה. וכיוצא ערופה בעגלה שנאמר

 — ה׳ קדשי שם מהפקעת בהכרח הנובע אלא מיוחד היתר אינו שוב, אשר,
התלויה מעילה מפקיע רק זה שדין נראה אך דושמו. גזיה״ב ע״י נשלל אינו
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 מצותם שנעשו קדשים ששאר ומה בעינו. עומד הנאה איסור אך ה׳ קדשי בשם
אה מותרים אח תו נעשית דין מצד היינו בהנ  ובכן כולה. התורה דכל מצו

 שעון שהוא דכיון הרמה לאחר מועלים אח הדשן שבתרומת היא התוצאה
תו נעשית לא גניזה  אך קיומה נסתיים שהרי ממעילה, הופקע הדשן ושאר מצו
אה אסור עדיין תו נעשית והיתר היות בהנ  תופס אינו כולה התורה דכל מצו
 לדשן ביחס חרמב״ם, לדעת נאמרה, זו וגזיה״ב ושמר, שנאמר משום בדשן
כולו.]

תנו המשתמע וכר. הממונה להם אמר —כח. שנ  במקדש היום שעבודת ממ
 נאמר לא למה לעיין יש אך השחר. עמוד שעלה לאחר תיכח מתחילה היתה
 כמה לגבי (כ.) במגילה במשנה שנאמר למה במקביל במקדש, לעבודה ביחס

ת הן עניינים,  עמוד משעלה בדיעבד כשרים כולם כי שאם מכשירים, והן מצוו
 יום דלענין בזה והנראה החמה. הנץ לאחר עד לעשותם אץ לכתחילה השחר
 השעות חלוקת דהיינו לילה, וזמן יום זמן בין להבחין יש הלא וחילוקם ולילה

 והכשר יום הכשר לעומת האחר, או זה לתחום שייך מסויים שמועד וההכרעה
 לילה או יום ותכונות אופי יש מסויים שלמועד עובדה קביעת דהיינו לילה,

 בלעדית שייך אינו אם אח בו כשירה תהיה להם הזקוקה שפעולה מספקת במידה
 שלדעת מצינו והרי השני. לצד שייך אח ואולי המיתרס של הזה לצד והחלטית

חלוקת ב׳) ס״ק תנ״ט וסי׳ א׳ או״ח, הגר״א, (ביאור הגר״א
 החמה הנץ שבין ליום רק מתייחסת ותפילה ק״ש זמני כגון וזמניו היום שעות

 הפרק את רואים למשל, חצות, חישוב לגבי ובכן, מונים. ומהם שקיעתה ועד
 מצוות שכל ודאי כן, פי על ואח ;ללילה כשייך החמה להנץ השחר עלות שבין

 כבר יום הכשר שלגבי מפני וזאת בדיעבד, לפחות אז, כשרות יום הטעונות
 שיש הרי היום. למצות הכשר כזמן להגדירו כדי מספיק יום אופי זה בפרק יש

 וסיעתו ח הדי״ לדעת בו, לקרות ניתן באמת לכן ואשר —כפול אופי זה לפרק
 לעשות אין כך ומשום —שחרית של ק״ש והן ערבית של ק״ש הן ט.), (ברכות

 דככל לילה, עדיין הוא וחישובו זמן ובחלוקת היות לכתחילה יום מעשי בו
 נאמרו שלא נראה אך עדיח. דבר לכל יום שהוא במועד לעשותם שאפשר
 וממילא הלילה אחר הולך היום לגביהן אשר מצוות לשאר ביחס אלא הדברים

 אופיו שלגבי אלא מבערב שהתחיל ליום שייך ודאי התאריך, מצד זה, פרק
תו במסגרת והגדרתו  למנוע כדי שכך, ומכיון מושגים. שני בין עימות קיים יום או

 המעשה לעשות שלא רצוי שלכתחילה נאמר אחת בחטיבה הפכים שני סתירת
 הסתירה אין היום אחר הולך והלילה היות בקדשים, ברם מפוצל. בזמן יום הטעון

תו ולילה יום פלגי בין ת; ימי שני בין אלא בראשית יום שבאו שי  וביחס ברא
 אלא הקודם, ביום נמצאים עדיין כאילו נראה שלכתחילה להצריך אין לכך

 כשירות היום מצוות בדיעבד שהרי השחר, מעלות החדש היום התחיל שכבר מכיון
ת יש לכתחילה אח אז השחר, עמוד לאחר ש ליום כשייך זה פרק לראו חד ה
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 הראשוז בבקר היום מתחיל כבר בבקר בבקר ביה דכתיב כית דבמקדש ועי״ל
 דאין האפשרי. בהקדם והיינו — בז. ובברכות לג. להלן הסוגיא להשוות ויש

 תמידין הל׳ (פ״א הרכלב״ם כתב ולפיבך לכתחילה. אפילו היום תהילת לדחות
 שתעלה קודם אותו שוחטין בקר של שחיטתן זמן ואימתי :וז״ל ב׳) הל׳ ומוספין

 לאחר היא השחיטה שמעות בבירור דמשמע — עכ״ל מזרח כל פני משיאור החמה
בדיעבד. אז כשירה שהיא רק ולא השחר עמוד

 והן השנה דבל הן אלו. טבילות אופי על לעמוד יש וכר. נכנס אדם אין — ל.
 אלא עצמאי קיום בגדר שאינן פשוט נראה השנה דבל טבילות לגבי והנה דיוה״ב.

 ואם לעבודה). ד״ה (ל. רש״י וכדעת מקדש. לביאת אם מכשיר. בתורת באות
 ביאת הל׳ (פ״ה ברמב״ם וכדמשמע אין) (ד״ה אתר על הת״י כדעת לעבודה.

 כבכל מכשיר אלא אינן הטבילות האם להסתפק יש ביוה״ב אך ה׳). הל׳ מקדש
 לגבי ספק מקום כאן שאין יתכן ואמנם היום. עבודת בסדר קיום או השנה

 כדעת ושלא מה). ד״ה (לב:. רש״י לדעת דרבנן אלא שאינה הראשונה הטבילה
 הגמרא מלשון משמע וכדבאמת מדאורייתא היא שאף חמש) ד״ה (לא.. הת״י

 ביום״. בו ומקדש גדול כהן טובל קידושין ועשרה טבילות חמש ״גמירי (לב.).
 שאין ונראה להסתפק. ניתן לעבודה עבודה שביו הטבילות לארבעת ביחס אר

 דיתכן מספיקה אחת היתה שלהכשיר ולטעון הטבילות ריבוי מעצם ראיה להביא
 הטבילות ממספר לא לדייק ניתן אולי אך עצמו. בפני הכשר טעת עבודה סדר שכל
 קדוש במקום הצורך לגבי דעות שתי שהביאו ומה בתד״ה דיעויין ממקומן. אלא

 מדין להוכיח אין השנה: כל קדוש מקום המצריכה לדעה והנה השנה. כל בטבילת
 השנה. כל טבילות אף שהרי היום בעבודת קיום שהן יוה״ב דטבילות קדוש מקום
 קדוש במקום הצורך נצמצם אם אך קדוש. מקום טעונות מכשיר, רק ודאי שהן

 שכתבו ומה היום. בעבודת קיום שהן להוכיח יש לכאורה יוה״כ לטבילות
 ראשונה וטבילה השנה כל דטבילת דעתם בהסבר דבריהם בסוף כאן התוספות

 קודש בבגדי נתקדש לא דאכתי כיון הוא ״סברא קדוש. במקום אינן דיוה״ב
 ולא מכשיר הן אלו דטבילות מכיון :זו דרך על להבין כן גם יש בחול״. שיטבול

 הטבילה אין קודש. בבגדי לבוש אינו עוד כל היום עבודת בסדר קיום דאין קיום.
 וקשורות כהונה בבגדי לבוש כשכבר באות הטבילות שאר אך קדוש. מקום טעונה

 קדוש. מקום טעונות ולפיכך היום עבודת בסדר קיום מהוות הן ובכן בשינויים.
 בקדש יעשנה לא למה להקשות ״ואין שנימקו. חמש) ד״ה (לא.. בת״י ויעויין

 הענוש למקום שיכנס קודם הראשונה לעשות לו יש מסתמא כי אחרות כמו
 שיכנס מקדש ביאת מכשירת היא הראשונה הטבילה שלדעתם ומשמע כרת״.
זו. טבילה טובל אינו שוב שטבל לפני נכנס שאם יתכן זו ולדעה טבול.

 כל וז״ל: שכתב ה״ג) (פ״ב בדבריו יעויין בנידון. הרמב״ם לדעת ואשר
 במקום במים בשרו את ורחץ שנאמר במקדש כולן והקידושין האלו הטבילות

להוסיף אלא שאינה בחול אותה לטבול רשאי שהוא ראשונה מטבילה חוץ קדוש
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 עכ״ל. לשמה זו בטבילה ממנה יפרוש שבידו ישנה טומאה יזכור שאם כוונתו
 מרוב אחרת זומא בן עם ומחלוקתו יהודה רבי דברי את שהבין מלשונו משכלע

 ביחס נחלקו יהודה ורבי זומא שבן שפירש (ל.) ברש״י יעויין דהנה הראשונים.
 רבי ואילו מדאורייתא היא זומא בן אשר,לדעת השנה^ דבל שחרית לטבילת

 יטבול ובגינה ישגה בטומאה ייזכר שהכהן כדי מדרבנן אלא שאינה סובר יהודה
 ברמב״ם אך יום. טבול יהיה שהרי טבילתו לאחר ואפילו היזם באותו יעבוד ולא

 תזכורת זו טבילה ושאין יוה״ב לטבילת ביחס נאמרו יהודה רבי שדברי מפורש
 הישנה, מטומאתו אלא היום שאר מעבודת לא הכהן, את המפרישה מטהרת אלא

 במשך יעבוד כיצד עיון צריך ולכאורה הימנה. טהרה לשם טובל שהוא ידי על
 כוונה, טעונה קודש דטבילת דהא לפרש ונראה יום. טבול נעשה כבר הלא היום

 לשם כוונה היינו טבל״, לא כאילו הוחזק ולא טבל ד״ יח:) חגיגה נ במשנה כמבואר
 אך אחרת. או זו מטומאה להיטהר לכוון חייב הטובל אין אך לקודש ביחס טהרה
 באה כך ולשם מסויימת מטומאה לטהרה לכוון צורך יש באמת כ יוה״ לגבי

 טבל שהרי טהור הכהן השנה דכל טהרה הלכות שלפי דאך הראשונה. הטבילה
 מודעות המלווה לטהרה זקוק הוא ביוה״ב מקום מכל קודש לשם יוה״כ לפני

 יהודה, רבי דברי את הרמב״ם הבין שכך להניח ויש מיטהר. הוא ממנה לטומאה
 — מסיני למשה הלכה מכח הדין מעיקר היא הראשונה הטבילה לדעתו שאך

 גם וכן ;ארבע אלא התורה מן טבילות חמש אין יהודה דלרבי יקשה דאחרת
 בפשטות ענתה שלא וכר״ מיפלגי קא ״במאי (ל.), הגמרא ממהלך משמע

 קשור מחייבה שאין אלא — מדרבנן או מדאורייתא היא זו טבילה אם שנחלקו
 שכתב ומה ומודעת. מכוונת טהרה של נוסך למימד בצורך אלא בגדים בשינוי

 אלא מדרבנן היותה מפאת זה אין בחול להיות יכולה זו שטבילה הרמב״ם
 לשאר בניגוד וזאת מקום; בכל להשיג ניתן וטהרה לטהר באה שהיא מפני

 קודש. טעונות ולפיכך היום עבודת מסדר חלק בתור מקדשות שהן הטבילות
 כבר היסורית הטהרה אך טהרה, רובד להוסיך באה הראשונה והטבילה והיות

 לטומאה מודעות ללא כי אם קודש לשם שהיתה קודמת טבילה ידי על הושגה
 ידע ולא שהטובל ההלכה נאמרה דלא יום. כטבול נחשב הכהן אין מסויימת,

 חובת שיש נאמר אלא יוה״כ, לגבי לא ואפילו טבל, לא כאילו טומאה מאיזו
 שחרית הטובל והכהן יום טבול דין כאן אין ובכן טהרה. להוסיך כדי טבילה

היום. עבודות כל את לעשות יכול
 קיום בגדר הן יוה״ב טבילות שאם הטבילות שאר לגבי לעיל מדברינו העולה

 כהונה בגדי בהלכות קיום שהן יתכן שגם נראה אך היום. בעבודת מעורה קיומן
 — זצ״ל מארי אבא מפי שמעתי וכך — ברור דנראה כשלעצכוה. בעבודה ולא

 הכהן שיהא לה משכחת ולו קיום, היא כ ביוה״ כהונה בגדי ופשיטת דלבישת
 מלא דמקרא יוה״ב במעשה קיום לו חסר היה לבישה מעשה ללא בגדיו לבוש
 שיכולים ברור השנה בכל כי שאם דנראה וכר. ופשט וכר ולבש הכתוב דיבר

כשלעצמה בלבישה קיום דאין היום, עבודת לקראת בלילה בגדיהם ללבוש כהנים

כו
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 כ ביוה״ מקום מכל כהונה, בגדי לבוש העובד הכהן שיהא כדי נחוצה שהיא אלא
 קיום איננה שהטבילה יתכן ובכן העבודה. מסדר כחלק יום טעונה הלבישה

 ״מקודש פירושי בשני תלויה הקיום הגדרת ואולי לבגדים. ביחס קיום אלא עצמאי
 לדעת אך עצמאי, קיום שהוא יתכן במקומות שמדובר י רש״ דלדעת לקודש״.

 בפשטות לתרץ יש זה ולפי אליהם. מתייחס שהקיום סביר לבגדים שהכוונה הת״י
 מק״ו ליה דמפיק זומא לבן לריב״א ״תימה אמר), ד״ה (ל., בת״י שהוקשה מה

 שהקידושים די״ל ביוה״כ״. גדול כהן כמו ואחריה הטבילה לפני קידושין שני ליבעי
 שבו כ ״ ביוה אלא מקום להם אין ובכן הבגדים ופשיטת בלבישת קיומים הם

 טעם אין קיום מהוות שאינן השנה כל ואילו קיום. הן עצמן והפשיטה הלבישה
 או עבודה במכשיר להצריכה מקום יש עדיין עצמה לטבילה אשר אך לקירושים,

מק״ו. ללמוד ניתן וזה מקדש ביאת

 שכל החכמים דעת א) דעות. שלש בסוגיא הובאו הקידושים סדר בענין
 דקדושת דהיות בפשטות להסביר ניתן וזאת לבוש. בהיותו נעשו הקידושים

 שבגדיהם ״בזמן יז:), (זבחים הגמרא וכלשון בבגדים, תלויה לעבודה כהונה
 לקדש שיש הרי עליהם״, כהונתם אין עליהם בגדיהם אין עליהם כהונתם עליהם
 של בזו לן סגי ולא מקדש ברמת כהן בעינן דלקידוש בגדיו, לבוש כשהוא
 מתבצעת כמובן — וכדלעיל עבודה קיום אולי היא שגם — שהטבילה ואד גבולין.

 קידושים שני שיש מאיר רבי דעת ב) אחרת. אפשר דאי התם שאני בגדים ללא
 צריך המכשיר ובכן בלבישה, קיום והשני מכשיר שהראשון להסביר ויש אלבישה.

 חסדא רב כדפירשה רבי דעת ג) לבוש. כבר כשהוא והקיום הלבישה קודם לבוא
 לאחריה. והשני הטבילה לפני אחד ללבישה, פשיטה בין קידושים שני שיש

 חייב אינו פשט שטרם כל ובכן ושTהק המחייבת היא שהפשיטה נראה ולדעתו
 כי אם מכשיר, היותו מצד לבישה קודם בא הוא השני לקידוש ואשר בקידוש.

קיום. גם שהוא יתכן

 כולן והקידושין האלו הטבילות ״כל ג׳), הל' עיוה״כ הל׳ (פ״ב הרמב״ם כתב
 לכיור זקוקים הם הלא קידושין לגבי קרא לי למה לעיין ויש וכו״׳. שנא׳ במקדש

 בזבחים בסוגיא וכמפורש בעזרה אלא ורגלים ידים מקדשים שאינם שרת כלי או
 הזקוקות טבילות אגב הוזכרו שקידושים להעלות אולי היה ניתן וברמב״ם (כ:).

 במקום קידוש מה כקידוש דטבילה קמ״ל ״הא (לב:), הסוגיא לשון אך לילפותא
 שרת כלי הטעון קידוש ענין דמה קשה עדיין קדוש״, במקום טבילה אך קדוש

 ב״חדושי זצ״ל דודי שכתב במה ויעויין שרת. בכלי קשורה שאינה לטבילה בעזרה
 בפרשה־ הנעיוץ השנה: כל של יו״ר קידוש בין שחילק הרמב״ם״ על הלוי רי״ז מרן
 הפרשה מן הנלמדים — לראשון אולי, פרט, —יוה״ב קידושי לבין תשא בכי

 שהצורך להוסיף צריך אך שאמרם למי ראויים והדברים יעו״ש. מות, באחרי
הילפותא ולולא יוהי״ב לגבי מיוחדת בילפותא כלול הוא אף ביוה״ב שרת בכלי

כז
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 כ״ש מצריכים היינו זו ילפותא ללא שאןט נאמר שאם שרת. כלי ללא מקדש היה
קרא. לי ולמה לעזרה חוץ שרת כלי אין שהרי לדוכתה קושיא הדרה

 דהרמב״ם ידועה. היום סדר לגבי הראשונים מחלוקת וכר. אהרן ובא ר ת״ — לב.
 השלישי הסדר סוף עד קרבים הקרבנות שכל סובר ב׳) הל׳ עיוה״ב הל׳ (פ״ב
 הנרות. והטבת הערבים בין של קטורת אלא ומחתה כף! הוצאת אחר לנו ואין

 החמישי בסדר הערבים בין של תמיד עם קרבים המוספים כאן רש״י לדעת ואילו
 אימורי גם כלל (ע:) להלן כי אם — השלישי בסדר קרבים העם ואיל אילו ורק

 מקצת הוסיןס אף ב״ג) ט״ז (ויקרא התורה על ובפירושו השלישי בסדר חטאת
 עבודות כל היו ששרשית נראה כאן י רש״ שיטת ובהסבר זה. בסדר המוספים

 מפסיקים אין ובכן להפסיקן. שיש שגמירי אלא יחד להעשות צריכות לבן בגדי
 זהב, בבגדי שנעשים אף היום, לעבודת זיקה להם שאף העם ואיל באילו אלא

 הוזכרו ,שרק ומוספים בתמיד כן שאין מה מות באחרי בפרשה נכתבו שהרי
 אלא כר סבור עקרונית הוא שאף לומר ניתן הרמב״ם ובדעת פינחס. בפרשת
 הל׳ (פ״א פוסק שהוא עוד ומה —היום בעבודת מוספים כולל הוא זה שלענין
 ובכן, — הפקודים בחומש האמור הוא מות באחרי האמור שאיל א׳) הל׳ עיוה״ב

 ע., להלן הסוגיא פי על פוסק, אף והרמב״ם והיות השלישי. בסדר קרבים הם אף
 וממילא ;עמהם נגרר הוא אף הערבים, בין של תמיד עם יחד קרבים שהמוספים

ומחתה. כף הוצאת לאחר ונרות קטורת אלא נותרו שלא
 שבעבודת ההפסק צמצום מצד לא לגמרי, אחרת דרר על להסביר יעז ועוד

 ההלכה מפאת אלא הכפורים, יום סדר בהלכות כדין נאמר שהה לבן, בגדי
 נח.) (פסחים דבעינן דהיינו במקדש, ויום יום דכל עבודה סדר כיסוד שנקבעה

 בעינן השלם עליה דמדין סבר י דרש״ דנראה כולם. הקרבנות כל השלם עליה
 והמחתה הכף הוצאת ואף והיות ;הערבים בין של תמיד לאחר עבודה תהא שלא
̂רר ולא — עבודה בגדר היא  אלא עצמה בפני עבודה ההוצאה שאין שנראה אלא ע
 ״והביא וכדכתיב אביזריה, כל על הבאתה הכולל הקטורת הקטרת מתהליך חלק

 הטבילה עד קרב שאינו וממילא התמיד להקרבת להקדימה אין — לפרכת״ מבית
 לגבי אלא השלם עליה נאמר שלא כנראה היא הרמב״ם שיטת אך החמישית.

 ומוספין תמידין הל׳ (פ״א מלשונו וכמדוייק מזבח, בקרבנות הכרוכות עבודות
 קרבן שוחטין ולא שחר של תמיד קודם בלל קרבן להקריב שאסור ״לפי ג׳), הל׳

 להוצאת זיקה לכך אין אר לבדו״. פסח מקרבן חוץ הערבים בין של תמיד אחר
 צריך עדיין ברם, עבודה. היותה חרף קרבן הקרבת משום בה שאין ומחתה כף

 תיתא מהיכא הכף הוצאת קודם התמיד להקריב שמותר דהגם בדבריו עיון
 חמישית בטבילה קרב התמיד יהא אם לנו איכפת ומה כך על דוקא להקפיד

 ונראה הקטורת. והקטרת הנרות הדלקת דהיינו היום, כל סוף עבודות עם יחד
 עשה איסור ראשית, :הלכות שתי נאמרו השלם דעליה הכתוב בגזירת שלדעתו

עם התמיד להקריב חיוב ושנית, ;הערבים בין של תמיד לאחר להקריב שלא

כח
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 לאחר מותרת ומחתה כף הוצאת הרמב״ם שלדעת ומביון היום. עבודות תום
 מסתיימות התמידים במערכת הכלולות היום שעבודות הרי התמיד. הקרבת
 שהקרבת וממילא זו. למסגרת שייכת אינה ההוצאה שהרי השלישית בטבילה
 לדחותה ואין השלישית בטבילה אלו עבודות תום עם ומיד תיכף מתחייבת התמיד

החמישית. הטבילה עד

 שתהא בכך מה כן אם בתד״ה והקשו וכר. באחר עבודה ליה הויא א״כ — לב;
 שייר התמיד שאין מכיון וחוקה באהרן כלול התמיד אין הא באחר שחיטה
 דיש נראה קושייתם וביישוב עבודה. בכלל שחיטה ואין הבפורים יום לחובת

 קיום לכל אלא ממש לעבודה רק לא גדול כהן בעינן לכתחילה דביוה״כ לומר
 (פ״ג הרמב״ם מלשון לדבר וסמובין זה. בכלל ודאי דשחיטה היום עבודת בסדר

 ימין על ימין של שניהם על הגורלות שני ונותן :וז״ל שכתב ג׳) הל׳ עיוה״כ הל׳
 שההנחה מצוה שחיסר אלא עיכב לא נתן לא ואם שמאל של על שמאל ושל

 ההנחה לפיכך עבודה שאינה אע״פ מעכבת וההגרלה מעכבת שאינה מצוה
 עליו הקשה וכבר עכ״ל. בזר פסולה הקלפי מן הגורלות והעליית בזר כשירה
 אחת לדעה בזר כשירה ואעפ״כ מעכבת ודאי שחיטה הא שם משנה״ ה״לחם
 קשה וכן ב׳). הל׳ המוקדשין פסולי הל׳ (פ״א הרמב״ם פסק וכן (מב.) בסוגיא

 שלדעתו ואף (לט.) לקלפי ידן מכניסין שניהם גדול וכהן סגן כי הסובר יהודה לר׳
 שיטת להסבר אשר והנה הסגן. ד״ה שם. בת״י כן הקשו וכבר מעכבת; הגרלה

 לענייננו שנוגע מה אך לט.. להלן בדברינו יעויין בזר גורל בהעלאת הרמב״ם
 גדול. כהן שניהם הטעונים יחד. גם והעלאתם הגורלות הנחת שמדין הוא כאן

 אינו גדול בכהן שהצורר מוכח כעבודה. מוגדרים שאינם אף לכתחילה, לפחות
 בשחיטה הדין דהוא לומר יש כן. ואם היום. עבודת בסדר אלא בעבודה דוקא תלוי
 פרו ששחיטת (מב.) בסוגיא שנאמר ומה לכתחילה, גדול כהן בה להצריך שיש

 קושיית להבין דיש התוספות, קושיית נסתלקה וממילא בדיעבד. היינו בזר כשירה
 ואפילו לכתחילה. למישור ביחס באחר״. עבודה ליה הויא ״א״כ הגמרא.

 זה דלגבי דרבנן). בפסול שמדובר התוספות שתיותיו כמו (ודלא מדאורייתא
כ״ג. טעון ממש עבודה שאינו קיום אף

 נשנתה האם להסתפק יש כ ביוה״ בכ״ג הצורך דלגבי נראה הדברים ובהסבר
 דודאי עונש. לענין לא —יוה״ב לעבודת ביחס כזר הדיוט דכהן בזרות הלכה

 שיש ונראה נפרד. דין זה האם או —כפסול אך שמים, בידי מיתה יתחייב לא
 לגבי אך לעיכובא. פסול שהוא ומכאן כזד. הדיוט ממש עבודות דלגבי לחלק
 שהסדר מסויימת הלכה שנשנתה אלא כזר הדיוט אין היום סדר קיומי שאר
 דרוש עצמו כשהקיום ואף לכתחילה. נאמרה רק זו והלכה כ״ג. טעון כולו

 הריטב״א שציטטה כפי הרמב״ן שיטת להבין גם ניתן לכך. ובמקביל לעיכובא.
 אבא (והסתפק ממש״ היום בעבודת ״אלא מעכב כ״ג אין דמדאורייתא (יב;)
מות אחרי בפרשת האמור כל או לבן בבגדי הנעשים דברים היינו אם זצ״ל מארי

כט



ח ס ו ב י י ד ו ל צ ם ה י ב ו ל ק ו י ׳

 אך בהדיוט כשרים יום כל ועבודות תמירים ואילו ומוסבים) תמידים ולמעוטי
 שהמצוה משמע דרדאי תמוהים. הדברים ולכאורה בכ״ג. מצותם לכתחילה

 להבין ניתן שנתבאר מה פי ועל תעכב. לא למה וא״ב מדאורייתא היא בכ״ג
 עבודות בשאר ואילו לעיכובא וזה כזר הדיוט ממש היום עבודות דלגבי בפשטות

 שבדיעבד וממילא זה פסול בתור לא אך וחוקה, אהת של הלכה נאמרה אמנם
 לפרטים ביחס במובן כי ואם ;הרמב״ם בדעת שהוסבר מה מעין וזה בשר. הדיוט

 היסוד אך ומוספים, בתמידים אן£ מעכב ג כ״ הרמב״ם דלשיטת חלוקים, הם
דומה.

 לכהן שיהיו משנתנו, בסוף) השנויה ההלכה וכר. הפרוה לבית הביאוהו — לד.•
 הובאה השני, לסדר לו שהיו מאלדז הרביעי לסדר אחרים לבן בגדי הגדול

 ואילו הכפורים. יום עבודת ולאבהל׳ ג׳) הל׳ (פ״ח המקדש כלי בהל׳ ההמב״ם ע״י
 המחייב בג:) (לעיל לרבו״ כוס בהן ימזוג לא לרבו קדרה בהן שבשל ״בגדים דין

 הוא בהם מאלה פחותים יהיו הדשן הרמת בשעת הכהן לבוש בהם שהבגדים
 ומוספין תמידין בהל׳ הדשן תרומת דיני במסגרת הביא עבודות לשאר משמש־

 עבודת בסדר קיום כאן אין בסוגייתנו שלדעתו מבר והמשתמע י׳). הל׳ (פ״ב
 נשנתה באמת הדשן בתרומת אך כהונה. שבבגדי לתפארת בדין פרט אלא היום

 אחרות כתנות ״ושתי הרמב״ם, לשון מובן גם ובזה פחותים. בבגדים שירים הלכה
 הערבים״, בין ואחת בשחר לובשה אחת הכפורים, ביום גדול לכהן לו היו

 שכל ובין) ד״ה (לד:, רש״י כדעת ודלא בכתונת רק הוא זה שדין דמשמע
 דבריו הנ״ל ולאור אתר. על למלך״ ה״משנה זה על עמד וכבר ;בכלל הבגדים
 או במכנסים, באבנט, ולא בכתונת היא הבגדים תפארת עיקר שכן מובנים

■ במצנפת.

 יום של בתפלתו שמסדר ציבור ״שליח פירש״י: וכו׳. דנחית ההוא —לו;
 משמע שפתינו״. פרים ונשלמה שם על גדול כהן של עבודותיו סדר הכפורים

 שייאמר לדקדק יש ובכן הש״ץ, מתפלת חלק ממש הוא העבודה שסדר מדבריו
 גאון עמרם ר׳ בסידור יעויין — הגאונים בספרי ואמנם הש״ץ. חזרת כשאר בקול

ש^ט, (הוצ׳  העבודה סדרי —רסג) (עמ׳ רס״ג ובסידור קסט)—קסח עמ׳ גולד
 מנהגים בתקופתם שהיו אלא עוד ולא התפלה. ׳של שרשי כחלק מתוארים

 לאומרו שנהגו היו ואף היום עבודת סדר לומר יש בה התפלה לגבי שיונים
 סד)—סג (עם׳ גיאת וברי״ץ רסד) (עמ׳ רס״ג בסידור יעויין תפלות; בכמה

 במוסף דוקא לאומרו שיש המנהג, נתקבל סוף שסוף כפי הסוברים, ולדעת בזה.
 שהסביר כפי גדול, כהן עבודת בשעת נאמרת זו שתפלה מפני רק לא דהיינו נראה

 קרבנות פסוקי אומרים שאין סיבה מאותה אלא קסט), עמ׳ (שם, גאון עמרם ר׳
 :שם) גיאת ץ (ברי״ האי רב וכלשון אותם, אומרים ובמוסף התפלות בשאר
ולא טובים בימים ולא בשבתות לא היום קרבנות סדר אומרים שאין ״כדרך
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 הוא ביסודו מוסח שקיום מפני והיינו במוסף״. אלא חדשים בראשי ולא במועד
 במקומו באה והיא בקרבן כמוה שהתפלה כלומר, — שפתינו״ פרים ״ונשלמה

 כנגד תוקנו ורק רחמי אמירת הוא היסודי שקיומן התפלות בשאר כן שאין מה
 תמיד. כקרבנות ומנחה שחרית שתפלת לא אך הקרבן, במקום כלומר קרבנות,

 תשלומין דין שאין איבעיא) ד״ה כו., (ברכות התוספות משיטת לדבר וראיה
 שפתינו פרים ונשלמה משום אלא מוסף של ברכות שבע תיקנו ״לא שהרי במוסף

 שיתפלל ולואי נינהו דרחמי תפלות שאר אבל קרבנו בטל זמנו עבר ודאי ובזה
 הרי״ף משיטת וכן ;אחרת״ בתפלה זמנו עבר כאן ואין כולו היום כל אדם

 עבודת סדר ולכן במוסף. נדבה תפלת שאין י׳) הל׳ תפלה הל׳ (פ״א והרמב״ם
במוסף. דוקא נקבע שפתינו פרים ונשלמה בתורת נאמר הוא שאף כ יוה״

 נוסח שקבע א׳) הל׳ תשובה הל׳ א (פ״ ברמב״ם יעויין וכו׳. שבאנא ומנין
 חטאתי השם אנא אומר מתודין כיצד :וז״ל וכתב בתשובה חוזר לכל וידוי
 ולא בכלל וידוי מהלכות מתחייבת אנא אמירת שלדעתו ומשמע עכ״ל. וכו׳

הכפורים. יום הלכות מפאת

 את בשומעם בעזרה העומדים השתחוואת וכו׳. תניא אחריו עונין והן — לז.
 א הגר״ אין שם ואף (סו.), השעיר בוידוי אלא במשנה הוזכרה לא המפורש השם

 שהדין פשוט נראה אך שם. שבירושלמי במשנה מופיעה אינה וגם במשנה גורסה
 שם לשמע השתחוואה המחייב כללי דין בעצם והוא כאחד הוידויים בכל נוהג

 ״כשהיו שנינו, (סו.) להלן בסוגיא דהנה השם, בכיבוד כקיום במקדש המפורש
 והגורא הנכבד השם ״את הוא, העבודה סדר לשון אך וכו״׳, המפורש שם שומעים
 וביאור המפורש. לשם מתייחסים ונורא נכבד שהתארים והיינו יוצא״, מפורש

 שאסור הוא והמורא במורא, והן בכיבוד הן מחייב המפורש שהשם הדברים,
 מאת הנלמד לבטלה שמים שם הזכרת איסור ומעין למקדש חוץ ככתבו להזכירו

ובהשתחוואה. בשכמל״ו דאמירת בשבח חוא הכיבוד ואילו תירא, א-לקיר ה׳
 ואומרים ומודים פניהם על ״ונופלים גורסים, יש העבודה סדר בנוסח ברם,

 פניהם על ונופלים ומודים ומשתחוים כורעים ״היו גורסים, ויש בשכמל״ו״,
 משבחים, היינו ד״מודים״ נראה הראשונה הגירסא לפי והנה בשכמל״ו״. ואומרים

 ואמירת לחוד שמודים להדיא משתמע השניה הגירסא לפי אך ;שנתבאר כפי וזה
 ״ומודה הפסוק, לשון ומעין מתודים היינו דמודים לפרש ונראה לחוד. בשכמל״ו

 שנאמר מה את כא.) (יומא רש״י שהסביר מה יסוד על וזה ירוחם״, ועוזב
 צפופים שעומדים היה במקדש הנסים שאחד מ״ה) (פ״ה באבות במשנה

 הרי ;יכלם״ שלא חבירו של וידוי איש ישמע ״שלא רווחים, ומשתחווים
 היו לא שבאמת דיתכן נראה זה, ולפי מתוודה. היה במקדש שהמשתחווה

 לא זאת דהשתחוואה השלישי הוידוי עד משתחווים כ ״ ביוה בעזרה העומדים
ואחד. אחד בל וידוי סדר מדין אלא המפורש השם בכיבוד כקיום התחייבה

לא
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 היתה שלזו חטא[ת לה׳ אמירת בשעת להשתחוות לעומדים מקום היה: לא ובכן
 רק שהיה כ״ג של הראשון הוידוי אמירת בשעת לא tואן כלל, בוידוי קשורה

 הכהנים דאפילו מתוודים, היו לא השני הוידוי בשעת ואפילו ביתו. ובעד בעדו
 רק והם היסודי הקרבן בעל שהיזז הגדול הכהן אגב התכפרו בו שהתכפרו

 יכלו שלא פשוט דהרי לוידויים מקום היה לא שכך ומכיון וכפרתו, בוידויו נכללו
הכ״ג. חטאי על להתוודות

 שכלחייב הראשון, הנוסח פי על נסביר, אם ביאור, צריך שעדיין מה אך
 שם כל הזכרת היתה וידוי בכל שלכאורה הוא השם, כיבוד היה ההשתחוואה

 ובסך וידוי כל במשך פעמים שלש להשתחוות צריכים והיו עצמה בפני מחייבת
 וכמנין השתחוואות עשר היו — השם כיבוד היה שהמחייב נסביר אם — הכל

 כוננת, באתה אפילו מצאנו, לא העבודה בסדר אך ביוה״כ. המפורש השם הזכרות
 ואמנם מזה. יותר פנינו על ליפול נוהגים אנו ואין השתחוואות, ארבע אלא

 ואילו סגי, פעמים בארבע ולכן בעלמא, לזכר אלא שאינו יתכן מנהגנו בהסבר
 הפיוט, מלשון משמע כן לא אך פעמים. עשר משתחווים היו באמת במקדש

 למה. עיח וצריך הוידוי, בסוף רק שמדובר דמשמע וכו״׳, מתכוון היה הוא ״ואף
 בקדיש. אמן עניית לגבי הרמב״ם מלשון המדוייק יסוד פי על להסביר ונראה
 ציבור שליח שיאמר בעת :וז״ל שכתב אהבה ספר שבסוף התפלה בסדר דיעויין
 ואמרו תחלה אומר שהוא ובעת אמן עונין העם כל רבא שמיה ויתקדש יתגדל

 אמן עונין העם כל יתברך אומר וכשהוא וכו׳ יהא אמן עונין העם כל אמן
 אמן ואמרו בסוף אומר וכשהוא אמן עונין העם כל הוא בריך אומר וכשהוא

 בהלכות הציבור תפלת סדר פרטי בתיאור ואילו עכ״ל. אמן עונין העם כל
 יהא אמן עונים העם ובל קדיש ואומר ומתחיל וז״ל; כתב א׳) ה׳ (פ״ט תפלה
 ;עכ״ל קדיש בסוף אמן ועונין כחן בכל עלמיא ולעלמי לעלם מברך רבא שמיה

 בקדיש אמן עניית שחובת נראה הדבר ובהסבר האחרות. הענייות הזכיר לא אך
 תיכף השם, הזכרת כל שמיעת עם לענותו שיש ודאי הסתם ומן שבח, מדין היא

 וצריך הפסק איסור יש הרי ליוצר ישתבח בין אך התפלה. בסדר וכמבואר ומיד,
 כמה מוזכר שכשהשם הרמב״ם שסובר וכנראה האפשר, ככל בענייות למעט

 להתייחס יכולה והיא סופה עד אמן עניית לדחות ניתן אחת במסגרת פעמים
 דדינא ומעיקרא היות ליוצר ישתבח בין לכתחילה לנהוג יש וכן כולה, למסגרת

 דבהשתחוואה במקדש השם כיבוד בתורת בהשתחוואה הדין הוא כן ואם בכך. סגי
סגי. אחת, וחטיבה מסגרת מהווה הוא שאף וידוי, כל בסוף אחת

 ״הקרובים :ה״ז) (פ״ג אתר על בירושלמי יעדין ההשתחוואה, למקום ואשר
 ועד״. לעולם מלכותו כבוד שם ברוך אומרים היו הרחוקים פניהן על נופלין היו

 אלא קרוב שאין ונראה הרחוקים. הם ומי הקרובים הם מי כאן הוגדר שלא אלא
 בכל המפורש השם הזכרת כל דבעצם נראה הדברים ובביאור בעזרה. העומד
 על לפחות, — השתחוואה היתר שאין אלא השתחוואה לחייב צריכה היתה מקום

בארצכם תתנו לא משכית ״ואבן :כב:) (מגילה וכדתניא במקדש אלא —אבנים

לב



ת ד ו ב ם ע ו ם י י ר ו פ ב ה

 אבנים על משתחוה אתה אבל בארצכם משתחוה אתה אי עליה עליה להשתתות
 להם. שמותר מפני להשתחוות חייבים הקרובים זה ולפי המקדש״. בית של

 מותת הבית בהר שאח שהעלו יש כי אם — בעזרה תלוי שדזהיתר ונראה והיות
בעזרה. אלא אינו החיוב אח —שמ״ט סי׳ חינוך׳/ ב״מנחת בזה ייעוייז

 ובו׳. זה על עזאזל ושל שם של יתן יכול ובו׳ זה על שנים יתן יכול —לז.
 יעשה שירצה ואיזה משניהם אחד כל על שנים גורלות ונתן ״לקיים ופירש״י:

 קריאת אלא קובע הגורל אין הרי כן דאם התוספות עליו הקשו וכבר לשם״.
 ההוה שלדעתו דתכן הגרלה. כאן אין שהרי תמוהים באמת רש״י ודברי שם.

 הקרבנות בקביעת לא אך הגרלה במעשה צורך יש שאמנם היתה בברייתא אמינא
 הגורלות הטלת נחשבת עדיין שם בקריאת השעירים נקבעו שלבסיח ואח ידו• על

 להיקבע צריך שהקרבן למעט הפסוק בא ולכן ;הגרלה כמעשה והעלאתם לקלפי
 מעשה שם למפרע הופקע אח שם קריאת ע״י נקבע שאם ויתכן הגורל. ע״י

המקורי. המעשה מן הגרלה

נקדשה. חול של אלא וכו׳ חול ושל היתה עץ של קלפי וכו׳ בקלפי טרח — לט.
 קדש״. של המצוה שכבוד ״לפי שנימקו, י בת״ ועיין בכך. ההידור מה לעיין יש
תלמוד. צריך והדבר זה מושג בתוכן צ״ע עדיין אך

 שרת כלי נתקדש כיצד עיון צריך עץ. של שרת כלי לה הוה כן אם —שם
 הכלים ״כל טז:), (סנהדרין לן קיימא והרי שתחנכתו עבודה כאן אין והלא זה.

 על עמדו וכבר מחנכתן״. עבודתן ואילך מכאן מקדשתן משיחתן משה שעשה
 שרת כלי היה לא אמנם שהקלפי מדבריהם והיוצא אתר, על והריטב״א הת״י כך

 לטעות שיבואו היתה רק עץ, של שרת כלי לה הוה כן דאם הגמרא, וקושיית
 שלחינוך דיתכן שרת כלי באמת שהיה לומר יש אך מעץ. שרת כלי להכשיר

 איזו או דם קבלת ידי על הלח מדות נתקדשו דאטו —ממש בעבודה צורך אין
 יסוד ללבן יש אך לקדש. מספיק בקדשים למצותו קיום כל אלא — אחרת עבודה

וצ״ע. ההגרלה. מהווה בקדשים קיום דאיזה להגרלה יישומו את ואח זה

 ורבי מעכבת אינה הנחה מעכבת קלפי מתוך גורל עליית ינאי ר׳ אמר —לט;
 :בהגרלה מעכב מה לברר יש ינאי ר׳ לדעת מעכבת. אינה עליה אח אמר יוחנן

 השמות החלת דהיינו תוצאתו, או היום, עבודת מסדר כחלק כשלעצמו, המעשה
 נחמיה ור׳ יהודה ר׳ למחלוקת הגמרא מהשוואת והנה הקרבנות. של בחפצא

 בתוצאותיו ולא עצמו במעשה שמדובר משמע ודאי העבודה בסדר מעכב מה לגבי
 ללישנא מתייחסת רק זו שהוכחה אלא כמעכבים. במעשים דנו הם אח שהרי
 דברים שאח נחמיה ר׳ שיטת יסוד על מעכבת הגרלה דין המסביר שבסוגיא קמא

תקפים ינאי ר׳ שדברי דאמרי האיכא לדעת אך מעכבים, בחוץ לבן בבגדי הנעשים
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 בסדה מעכבים ינםK בחוץ לבן בבגדי הנעשים כי הסובר יהודה דר' אליבא א^
 הוא שהדי מעכב, ההגרלה מעשה שלא יהודה, ר' לדעת לפחות יתכן, עדיין
 הנחה) ד״ה (לט:, בת״י ועיין גורל. ידי על הקרבנרת קביעת אלא בחוץ, נעשה

 דתניא מטעמא מעכבת עליה ליה דלית קמא לישנא להאי וא״ת :ה״ל שהקשו
 הלא הנחה מעכבא דלא ליה מנא נחמיה כרבי ליה דסבר מטעמא אלא קרא ביה

 פשיטא בשמעתין נמי ולקמן גורלות השעירים שני על אהרן ונתן כתיב בהדיא
 בתרא ללישנא ואילו עכ״ל. תעכב לא ולמה למצוה הפחות לכל הנחה דצריך לן

 הלא והיא החלות אלא מעכב המעשה לא זה שללשון מפני והיינו הקשו, לא
 ובכן מעכב המעשה קמא ללישנא אך הקלפי. מתוך העליה יT על נקבעה כבר

 עמד שבאמת תני) ד״ה (מ., ברש״י יעויין אך מעליה. הנחה שנא מאי הקשו
 דבנתינה מודו עלמא כולי דבהא כשר הניח לא ״ואם :וכתב הת״י קושיית על
 שחילק וממה וגו׳״. אהרן ונתן דכתיב הוא זימנא חדא אלא קרא בה תנא לא
 לעיכובא. כשלעצמו שהמעשה משמע קרא ביה תנא מפאת רק להנחה עליה בין
הת״י. כדברי מסתבר אך

 הגרלה לגבי הרמב״ם לפסק בקשר בהגרלה מעכב מה בבירור לדון יש עוד
 והעלה בקלפי טרך :וז״ל שבתב ג׳, הל' עיוה״ב הל׳ פ״ג בדבריו, דיעריין בזר.
 הגורלות שני ונותן וכו׳ ידיו ופותה השעירים שני לשם ידיו בשתי הגורלות שני
 שאינה מצוה שההנחה מצוה שחיסר אלא עיכב לא נתן לא ואם וכו׳ שניהם על

 והעליית בזר כשירה ההנחה לפיכך עבודה שאינה אע״פ מעכבת וההגרלה מעכבת
 שהקשה אתר על משנה״ ב״לחם ריעויין עכ״ל. בזר פסולה הקלפי מן הגורלות

 הרי כן פי על ואף מעכבת ודאי שחיטה והרי זר לפסול דעיכובא שייטיה מאי
 שהוא יתכן כן ואם היא; עבודה דלאו משום מב., להלן כמבואר בזר, כשירה

 באמת והנה בזר. כשירה תהא מקום מכל דמעכבת דאע״ג גורל בעליית הדין
 כשר זר נותן ״אם ;ה״א) (פ״ד אתר על בירושלמי מפורשים הרמב״ם דברי

 נתן אם אהרן בני בה שכתוב נתינה אם מה ק״ו פסול זר העלה אם ודכוותה
 נתינה דלא צורכה לא שבן כל לא אהרן בני בה כתוב שאין העלייה כשר זר

 אך פסול״. זר העלה אם מעכבת שאינה העליה כשר זר נתן אם מעכבת שהיא
 שנחלקו במה עיון מקום כאן יש עוד ביאור. צריכים עצמם הירושלמי דברי

 אליעזר רבי משום יהודה רבי דלדעת ההגרלה. מתכונת לגבי פירקין בריש תנאים
 מבואר והרי הגורלות, אחד מעלה והסגן בקלפי ידן מבניסין גדול וכהן הסגן

 והקשו כך על שעמדו אתר על בת״י ויעויין בסגן. כשירה גורל דעליית להדיא
 בשמעתין לקמן מסקינן והא להגריל ידו הסגן מכניס איך לרבי תימה :וז״ל
 ולא עב״ל. בכ״ג אלא כשירה אינה היא עבודה ואם מעכבת הגרלה יהודה דלר׳
 את מעלה היה גדול כהן כי וסובר ר״י על החולק דמתניתין, תנא שאף אלא עוד
 גרידא לכתחילה עדיפות ובהלכות צדדית מסיבה עליו חלק רק הגורלות, שני

 דכהן משמאליה עדיף דסגן ימינא סבר מר מיפלגי קא ״במאי בסוגיא, וכמבואר
לדעת והרי בסגן. כשר ע לכו״ בדיעבד אך נינהו״, הדדי כי סבר ומר גדול
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 שהסגז פשוט מעכבת שהיא מפני בזר פסולה הקלפי מן גורל שהעלאת הרמב״ם
. סוגייתנו. לאור בדבריו עיון וצריך פסול, להיות צריך היה

 עלה עקיבא רבי את תלמידיו שאלו ״ת״ש (מ:), להלן יעויין דהנה בזה והנראה
 שמאל דקבעתיה וכיון מעכבא הגרלה אמרת והא וכר בימין שיחזור מהו בשמאל

 להיפר או לעזאזל שם של שינוי דאפשרות בסוגיא המבואר ליה״. מהדרינן היכי
 פרט אז מעכבת, היא דאם והיינו מעכבת. הגרלה בהאם תלויה הגרלה לאחר

 בשעירים וחלות קביעות הינה הגרלה כשלעצמו, וקיום מצוה מעשה להיותה
 הגורל אין מעכבת, אינה אם כן שאין מה לעזאזל. ואיזה לשם איזה המייעדת

 קביעת ואילו לא, ותו הגרלה מצות קיום אלא בו ואין וכללי כלל בשעירים קובע
 דלאחר לט. במשנה וכמבואר חטאת דלה׳ שם קריאת ידי על נעשית השעירים
 לקבוע דצריך מא.,—מ: הסוגיא, מן יוצא וכן כך. קורא הכהן היה ההגרלה

 ידי על היינו מעכבת הגרלה ולמ״ד חטאת״, ועשהו ד״ גזיה״ב פי על השעירים
 בדרך השעירים, דקביעות ונראה חטאת. עושהו השם מעכבת אינה ואם גורל

 ועשהו ב״ שמפורש מה זה שהרי לעיכובא גדול כהן טעונה ודאי אחרת, או זו
 פסולה זר ידי על גורל דעליית והירושלמי הרמב״ם דברי הם והם חטאת״.

 אלא ההגרלה מעשה קיום מצד אינו דהעיכוב דנראה מעכב. דגורל משום
 אינה כך ומשום קובעת גורל עליית הרי מעכב גורל דאם השעירים. קביעת מצד

 שהעלייה וממילא קובע, אינו אך מעכב אינו אם ואילו גדול בכהן אלא כשירה
 לפוסלה סיבה אין ושוב עבודה אינה וקיום מעשה שבתור מפני בזר כשירה

 למעשה הנוגע דבכל נ דאה״ משחיטה ״מ הלח קושיית נסתלקה זה לפי בזר.
 להיות יכלה מעכבת הגרלה אם ואך בעיכובא תלוי זר הכשר אין כשלעצמו

 קובעת היותה מפאת לגמרי, אחר מצד זח בזר פסולה שהיא ומה בזר. כשירה
חטאת. דועשהו כ גזיה״ סמך על גדול לכהן זקוקה זו וקביעות השעירים, ייעוד

 בהגרלה לדון באנו דאם דנראה חומר. כמין מובנים הסוגיא דברי שכן, וכיון
 הקלפי, מן הגורלות אחד מוציא אחד כשכל יחד, וזר גדול כהן ידי על הנעשה

 פסול זר דאם מדובר. זרות דין באיזה תלוי דזה זרות, פסול כאן יש האם
 דבנוגע פסול. גוונא האי דבכי ודאי כשלעצמו, כמעשה הגרלה דין קיום לעצם

 וקיום מעשה דשניהם בו ומעכבים בכלל הגורלות שני עליית ההגרלה, למעשה
 בזר כשר כשלעצמו ההגרלה שמעשה נאמר אם כן שאין מה גורל. של אחד

 יש דא דבכגון נראה ולעזאזל, לשם השעירים קביעת לגבי נאמר רק זרות ופסול
 על קביעות כאן יש הקלפי מן הגורלות אחד מוציא גדול דכהן דכיון להכשיר.

 בהכרח הוא דכן היא אחת שניהם דקביעת השעירים לשני מתייחסת והיא ידו
 ולהיפך. לעזאזל, השני נקבע ממילא לשם אחד שנקבע דכל הקביעה תהליך עצם

 דהקביעות נקבע השני השעיר אין אחד גורל הוציא רק שאם דנראה ואיברא
 מיקריא לא הוצא ולא השני הגורל שם היה לא ואם גורל ידי על להיות צריכה
 הגרלה והתקיימה גורלות שני הוציאו אם אך גורל. ידי על וקביעות הגרלה

השעירים. שני ייעוד את קובע כשלעצמו גורל דבל דינא הדר
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 בהעלאת משתתף היה הסגן דאף מהא הרמב״ם על להקשות אין שוב ובבן,
 אלא ההגרלה למעשה ביחס נאמר לא להגרלה זר שפסול נתבאר דהרי גורל.
 את העלה כשזר אלא אמורים הדברים אין זה, ולפי השעירים. קביעות לגבי
 כשירדז ההגרלה בסוגיא, וכבלתואר מהם, אחד העלה גדול כהן אם אך הגורלות שני
 שתירץ מה להבק יש שכך ונראה גדול. כהן ידי על נעשית שהקביעות כיון

 השעירין מתבררין כ״ג ע״י שהרי עבודה בר כל שאין רבי ואומר :וז״ל שם בת״י
 שיטת את להסביר ניתן זו דרך ועל עכ״ל. היא עבודה לאו הגרלה נמי ואמרי׳

שנתבאר. כפי הרמב״ם
 עבודת אינה כי אף שהרי מעכבת הגרלה תהא לא דלמה י בת״ שם הקשו עוד
 שחפנה דקטורת (ס:) להלן כמבואר כפנים שדינו פנים צויר היא הרי ממש פנים
 סדר שאין הסובר יהודה לר׳ ואפילו כלום, ולא עשה לא פר של שחיטתו קודם
 כפנים פנים שצורך מפני וזאת בפנים, לבן בבגדי הנעשים בדברים אלא מעכב

 הנחוץ שכל נאמר לא כפנים פנים צורך שבדין נראה קושייתם ובתירוץ דמי.
 פנים שצורך אלא עצמו, מצר ומעכב פנים לעבודת השווה מעמד מקבל לפנים
 אלא זאת לומר אין ובכן, ומכשיר. מאפשר שהוא הפנים עבודת לתחילת נחשב
 וניתן קרבן נעשה או קרבן כאן יש הפעולה בשעת אשר חפינה או שחיטה בכגון

 מתהליך לחלוטין המנותקת בהגרלה אך ההקרבה. כתחילת לראותה כן אם
 להבין יש שכך ויתכן פנים. דין עליה מחיל פנים צורך היותה אין ההקרבה

 זה לענין מהני היא עבודה לאו דהגרלה ״דטעמא הת״י, של השני תירוצם את
כדבריהם. יעויין דמי״, כפנים פנים דצורך הטעם

 בהיכל דפר מתנות אקדים דאי אילימא וכו׳ השעיר את מעכב פר ת״ש —מ.
 במזבח דפר מתנות דאקדים לא וכו׳ בהו כתיב חוקה בפנים דשעיר מתנות מקמי
 לבן בבגדי הנעשין דברים דאמר היא יהודה ורבי בהיכל דשעיר מתנות מקמי
 והרמב״ם. י רש״ נחלקו יהודה רבי לדעת בחוץ נעשים בהגדרת מעכבי. לא בחוץ

 מתנות כולל היכל, עבודות ואילו ולפנים לפני היינו שבפנים פירש (ס.) דרש״י
 עיוה״ב הל׳ (פ״ה הרמב״ם ואילו חוץ. בעבודת כלולות הזהב, ומזבח הפרוכת

 על לעשותן צריך בהיכל בפנים לבן בבגדי שעובד עבודות ״כל פסק, א׳) הל׳
 שמתנות סוגייתנו, מסקנת והנה כפנים. היכל שהגדיר והרי שביארנו״, הסדר
 כולן שהרי לרש״י בפשטות מובנת פרוכת, מתנות מעכבות אינן הזהב מזבח

 פרוכת מתנות לפיה אמינא, ההוה מן לדייק ניאלץ לדעתו אך בחוץ. נעשות
 הנעשה לדבר בחוץ הנעשה דבר הקדים שאם קדשים, קדשי מתנות תעכבנה

 שינוי שפסול להבין יש זה ולפי דמעכב. לפניו להיעשות צריך שהיה בפנים
 לראשונה זקוקה היא שכן שניה, להיות שהוצרכה לעבודה ביחס חל סדר

 הראשונה לגבי נאמרה פנים עבודת הגבלת זה דלהסבר ולהכשירה, להקדימה
 עבודות כמכשירת נחוצה פנים עבודת דרק בעקבותיה, הבאות להכשיר האמורה
חוץ עבודת אף שכן עבודות, בין לחלק אין השניה לעבודה אשר אך אחרות.
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 הרמב״ם לדעת ואילו רש״י, לדעת זה כל אך כמכשיריה. פנים לשלבי זקוקה
 כעבודות מוגדרות דהיכל פר מתנות אף שהרי הסוגיא מראשית כך לדייק אין

 הכשר שלשיטתו כרתנו דעל להיפך. לדייק יש הסוגיא מסוף ואדרבה פנים.
 שהגדיר מה א) :הנחות שתי על מבוסס היכל למתנות מזבח מתנות הקדמת

 ואילו הפרוכת הזאות לגבי אלא נאמר לא פנים כעבודת היכל מתנות הרמב״ם
 חיים רבנו בחידושי זצ״ל אא״ז שכתב במה ויעויין כחוץ. דינן המזבח מתנות

 מפי שמעתי ועוד הרמב״ם. בדעת כך שקבע א׳) הל׳ עיתז״ב הל׳ (פ״ה הלוי
 לדבר סמוכין למצוא שיש בחיבורו) הובא שלא (מה אביו בשם זצ״ל מארי אבא

 ניתנה שלא היכל קדושת בכלל מזבח מקום קדושת דלענין דאף הפסוק. בלשון
 היום עבודת שלגבי הרי המזבח׳/ אל ״ויצא כתוב. מלא מקרא הלא לפיצול.

 אם ב) בחוץ. וזה בפנים שזו והיינו כיציאה. למזבח מפרוכת המעבר הפסוק כינה
 כשירות הן הרי לפניה להיות צריכה שהיתה פנים לעבודת חוץ עבודת הקדים

 להיות אמור שהיה מה הוא הקובע סדר לשינוי ביחס ופנים חוץ דלגבי בדיעבד.
 שמסוגייתנו הכיוונים, לשני נכון הדבר ולדעתו, נפסל. פנים עבודת הוא שאם שני

 משמע וכן פסל. לא פנים לשל חוץ עבודת שהקדים שכל אחד. מצד מוכרח,
 :וז״ל ב׳) הל׳ עיוה״כ הל׳ (פ״ה שכתב שם) חיים ר׳ (שציטטם הרמב״ם מדברי

 בעזרה שהשחיטה אע״פ כלום עשה לא פר של דמו מתן קודם ששחטו שעיר וכן
 היינו דמי כפנים פנים צורך שלולא בפירוש דמשמע ;עכ״ל לפנים נכנס דמו הרי

 בפנים. דמים למתן חוץ עבודת שהיא השחיטה את שהקדים ואף בנידון מכשירים
 כלום עשה לא הפר שחיטת קודם שחפנה ״קטרת הלכה, אותה מראשית ואילו
 מאידך לדייק. ניתן היא״. פנים כעבודת פנים צורך בעזרה שהחפינה אע״פ
ת לעבודת פנים עבודת כשהקדים ההפוך. שבמקרה גיסא.  שהרי מעכב הסדר ח

 — שחיטה ממעמד והתעלם פנים בעבודת חפינה בהגדרת הסתפק הרמב״ם
 עבודת ידי על נפסלת היא חוץ לעבודת נחשבת השחיטה אם שאף מפני כנראה

 בצורך מעורה סדר שינוי פסול אין שלדעתו נראה הדבר ובטעם הקודמתה, פנים
 עבודת הכשר להתנות מסתבר לא שודאי אחרת. ידי על אחת עבודה להכשיר

 מערכת להפסיק שאין מפני פשוט הוא הפסול אלא הקודמתה. חוץ בעבודת פנים
אחרת. בעבודה סדר. דין נאמר לגביה אשר פנים, עבודת
 סדר לגבי שונות בהבנות נעוצה והרמב״ם רש״י מחלוקת זה, הסבר לפי

 או היום לעבודת זמנים לוח להתוות בא הוא האם דנחלקו יוה״כ, בעבודת
 — פנים עבודת דהיינו. — לעיכובא סדר בדין הכלול שלב כל בה מערכת לקבוע
 ניתן שאף נראה ברם. בחוץ. הנעשים מן הוא אם ואפילו אחריו, הבא את מכשיר

 עבודת בהעדר נפסלת חוץ עבודת אין עלמא דלכולי אחרת. דרך על להסבירה
 סדר בדין כלולות הן שרק פנים בעבודות אלא סדר פסול דאין המכשירתה. פנים

 זו האם סדר, שינוי ידי על הנפסלת העבודה בקביעת שנחלקו אלא לעיכובא.
 והוקדמה. להתאחר שהוצרכה זו או ונדחתה הראשונה להיות אמורה שהיתה

אלא הבשר לה שחסר מפני לא כמובן וזאת —שהתאחרה זו את לפסול דניתן
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 כר ומתוך כראשונה למעמדה מתחת חותרת אחרת עבודה שהקדמת מפני
 שנדחתה המוקדמת אחרי המאוחרת את ועשה חזר שאם שברור ואף פוסלתה.

 שקדמתה, המאוחרת ע״י המוקדמת נפסלה שכבר נאמר ולא כשירה שהעבודה
 מן להתעלם ניתן היום בסדר במקומה שבאה השניה העשייה שלאחר מפני היינו

 אמורה שהיתה העבודה את לפסול כדי בה ואין התבצעה לא וכאילו הראשונה
 שצריכה היא שנדחתה העבודה סדר, פסול שיחול כדי זה, ולפי ראשונה. להיות
 היא שכן שנפסלת היא שהוקדמה שזו להבין גם ניתן אך פנים• עבודת להיות

 שהתאחרה זו ואילו חבירתה ידי על הוכשרה ולא במקומה שלא המופיעה
 העבודה באופי תלוי שהכל ברור זה ולפי מה. באיחור כי ואם במקומה נעשתה

י כסדר. שלא שהוקדמה
 והוקדמה עבודות שתי סדר פורס כאשר חל לעיל, שנידון בפי סדר, פסול והנה

 ויעויין אחת. בבת העבודות שתי כשנעשו אף יחול האם לדון ויש המאוחרת.
 נותן רבא אמר בדמים דמים לו ״נתערבו ושעיר, פר להזאות ביחס נז. להלן בזה

 אמר ירמיה דרבי קמיה אמרוה ולכאן לכאן לו ועולה למטה ושבע למעלה אחת
 את מכפר וכלה אמרה והתורה דפר מטה מקמי דשעיר למעלה יהיב קא והא וכר

 על עלה באמת מה להבין וצייר השעיר״. דם כלה כך ואחר הפר דם כלה הקדש
 דכל קרבן דבהלכות בפשטות להסביר שניתן ונראה בכך. להכשיר רבא דעת

 דם גם כאן שיש לן איכפת ולא התערובת מן להזות אפשר הלא כולה התורה
 שאם (עט:) בזבחים המשנה מך דמוכח דמים תערובת בכל וכבלו אחר קרבן

 מקום כאן אין ובכן להזות. שניתן בזה זה שוות שמתנותיהם תמימים דם נתערבו
 עבודות שתי נעשו שאם רבא סובר זה ולגבי דיוה״כ, סדר דין מצד אלא פקפוק

 שעל ויתכן סדר. מטעם לפסול שאין לחבירתה המאוחרת הוקדמה ולא אחת בבת
 העבודה. סדר התקיים שלא מפני אחת בבת אף פוסל ובאמת ירמיה רבי חולק זה
 ובר מכפר וכלה לצטט ירמיה רבי נאלץ למה שהקשו כלה בתד״ה שם יעויין אר

 ילפינן לא מחוקה ה״א חוקה מדכתיב דאי :וז״ל ותירצו חוקה. מדין ליה תיפוק
 דבחד שעיר עבודת כל הקדים אם כגון שלם מעשה של הסדר דשינה היכא אלא

 ממתנות אחת אלא מקדים שאינו גוונא האי כי אבל דפר מתנות מקמי מקום
 אמרה התורה וכלה מדכתיב מייתי להכי מעכב לא דפר מתנות שבע מקמי דשעיר

 ירמיה שרבי מדבריהם ובלובח עב״ל. השעיר דם בלה ב ואח״ לגמרי הפר דם בלה
 אלא — יכשיר הוא אף כזה שבמקרה להניח ויש — אחת בבת מטעם פסל לא

 :התורה ד״ה שם בת״י להדיא מפורש וכן ממש. חלקית הקדמה כאן שיש מפני
 שניהם של שנותן במה אבל לפר שעיר שמקדים במה אלא קפיד דלא ״משבלע

 ולגופו בהכי״. קפיד לא אמאי קצת ״וגימגם שסיים: אלא מקפיד״; אינו ביחד
 סדר שאם הנ״ל. בהסברים זו שאלה לתלות יש הסברא שמצד נראה ענין, של

 נראה חבירתה ידי על הוכשרה לא שניה להיות המיועדת שהעבודה מפני מעכב
 אלא כאחת יבואו והעבודה שהמכשיר מסתבר דלא פסולה, אחת בבת שאף

מערכת שהשתבשה מכך נובע הפסול אם אך לה■ להקדים צריך המכשיר
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 עדיין כאן אין שבבת.אחת לומר מקום שיש ודאי היום, עבודת מתכונת שהיא
 שהוצע, השני ההסבר פי על נבין, אם ואילו להיפך. יתכן גם כמובן כי הפרה,.אם
 שבבת להניח סביר קדמתה, אחרת שעבודה מפני נפסלה שנדחתה שהעבודה

 שלא שבוצעה מפני שנפסלת היא שהוקדמה זו שאם בהיות נכשיר; אחת
 כי אם נשמר לא מקומה סוף שסוף נפסלה כן גם אחת שבבת מסתבר במקומה

 רש״י למחלוקת זו שאלה לדמות אין אופן, ובכל ולהכשיר. להידחק גם אפשר
 יצא אם התרועה עם אחת בבת תקיעה שמע לגבי ש) יעו״ לד:, ה (ר״ ותוספות

 ת שבתר״ מפני היינו בכף שהכשיר לרש״י שאפילו לומר דיש לאו. אם תר״ת ידי
 תרועה שכל הוא ולאחריה לפניה תקיעה שדין אלא זמנים לוח בתוך סדר דין אין

 ואחרי לפניי כלל דריר בא זה ליווי אמנם כי אם ובכן, תקיעות. מלווית להיות צריכה
 יוה״כ, בעבודת וכמו סדר, שנקבע במקום אך כשר. אתה יחד בא אם התרועה,

 לאידך לחלק ניתן וכן כחוקה, עשה לא סוף סוף שכן פסול אחת בבת עשה אם
 להיות חייבת התרועה ת בתר״ אך כשר אחת בבת אף וחוקה סדר שלגבי גיסא,

 מקום כאן אין ובכן ולאחריה, לפניה לבוא צריכות הן כך ולשם בתקיעות כרוכה
למילתא. מילתא לדמות

 שהציעו נהי, ד״ה בת״י, יעויין אתר, על סוגייתנו למסקנת אשר לדידן, ונח.זור
 בראשיתה, שנאמר ממה הגמרא בה חזרה מהן דלאחת הסוגיא, במסקנת הבנות שתי

 בעינם. עומדים הדברים ולשניה מעכבת, פגים לעבודת שהוקדמה חוץ שעבודת
 כפי להיפר, או פנים לשל חוץ של הקדים האם איננה השאלה לדבריהם אך

 חוץ. בעבודת להתחשב יש בכלל האם אלא רהרמב״ם, לרש״י לעיל שהובהר
 לה אין שהרי דליתה כמאן לסדר, ביחס חוץ, עבודת כי גורסת המכשירה הדעה

 לדעה ואילו ישב; או הכהן הלך כאילו אלא אינו ידה על והפסק היום לסדר זיקה
 הת״י, שכתבו שאף נראה הדיוק ליתר אך חוץ. בעבודת אף להתחשב יש השניה
 למסקנא הדברים שפני לעיל״, דאמר ממאי ביה הדר דלא י״ל כי רבי אומר ״ועוד
 ״דאע״פ הת״י: כתבו הסוגיא ראשית דבבייאור אמינא. להוה מאשר שונים

 דלא סדרן וכ״ש יהודה לר׳ מעכבי לא מבחוץ לבן בבגדי הנעשים דדברים
 אך חוקה״. ביה דכתיב מעכב בו ומפסיק פנים סדר שמאחר כיון מ״מ מעכבא

 שמפסיק בפנים שעיר לשל בהיכל דפר מתנות דהקדמת ״דודאי :כתבו למסקנא
 דפר.בפנים מתנות מקדיש אם אבל חוקה כתיבא שבפנים ושעיר פר במתנות

 פירוש חוקה״. בתיבא לא בהא דבר בשום מתנות מפסיק שאינו הגרלה מקמי
 בכלל, היום עבודת סדר א). :יוה״ב בעבודת סדר מישורי שני שיש לפירושם,

 שעבודה נאמר פשוט אלא כולה המערכת לגבי מסויים רצף נקבע לא זה ומצד
 ביניהם שנכנסה החוץ עבודת אין ובכן, חבירתה. אחרי או לפני מקומה זו

 אמנם וזה הדמים מתנות סידרת בתוך פנימי סדר דין אף יש ב) אך מעכבת.
 ידי על זה סדר שהופסק כל ובכן, ;מסוים ברצף סדר וקיום חיובי צירוף דין

נפסל. חוץ עבודת
בדבריו עיון צריך אך וברור נכון נראה לעיל שנאמר מה הרמב״ם, לדעת ואשר

לט
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 קודם אותן שעשה המוספין ושעיר איל וז״ל: ג׳) הל׳ עיוה״ב הל׳ (פ״ה שכתב
 ולמה חוץ בעבודת כלולים אלו קרבנות והרי עכ״ל. כלום אינן היום עבודת
 רי״ז מרן ב״חדושי ויעויין פנים. למעשה הוקדמו אם העבודה בסדר יעכבו
 כאן הרמב״ם פסל שלא זצ״ל חיים ר׳ אא״ז בשם שהביא הרמב״ם׳/ על הלר

 דלמ״ד (סב;) להא בסוגיא שנאמר מה ומעין זמן מחוסר משום אלא סדר מפאת
ת הנעשה שעיר ביום לבו זמן מחוסר יש ח  נעשתה לא עוד כל זמן מחוסר חשיב ב

 מצורע, מתנות סדר לגבי זה מעין מצאנו וכן למוספים. הקודמת היום עבודת
 שאם ששנינו מה להסביר שניתן משתמע ממנה (ה,), במנחות הסוגיא פי על

 יש אי זמן, מחוסר מדין ויתן ויחזור שמן ימלאנו דם למתן שמן מתן הקדים
 מוקדמת בהקרבה זמן למחוסר לחוש יש אם עיון, צריך אר ביום• לבו זמן מחוסר

 שהיא לומר ודוחק הכפורים. יום עבודת לגבי דחוקה הכתוב לגזירת הוזקקנו למה
 מדוכה על עמדו וכבר זמן. מחוסר לפסול זיקה אזן שאין לעבודות ביחס נחוצה רק
 לו הוציאו פ׳ דביומא ותימה וז״ל; שכתבו ואי) (ד״ה במנחות שם התוספות זו

 חיישינן לא חוקה כתיבא דלא והיבא הסדר את ישנה שלא חוקה מצריך (ס.-)
 זמן הגיע לא שעדיין במה זמן מחוסר חשיב דמצורע בהא דדוקא ד״ל משנה אם

 קשה אך עכ״ל. זמן מחוסר חשיב לא דלכפרה יוה״ב עבודת סדר אבל טהרתן
 ביחס זמן מחוסר פסול הובא בפירוש בה סב: להלן הסוגיא מן דבריהם על

ן ליישם ניתן מה לענין לברר יש עדיין ובכן ביוה״כ. כסדר שלא להקרבה די  

דחוקה. בגזה״כ צורך יש מה ולגבי יוה״ב בעבודת זמן מחוסר

 חיים רבנו זצ״ל אא״ז בחידושי יעויין בפנים, הנעשית עבודה להגדרת ביחס
 פרוכת מתנות בין לחלק שיש שתזעלה א׳) הל׳ פ״ה ■ירה״כ, עבודת (הל׳ הלוי

 יש לדעתו שאך הפנימי מזבח מתנות לבין הרמב״ם, לפי כפנים שדינן דהיכל,
 שביסוד ולומר נופך להוסיה שיש נראה הדברים ובהסבר חוץ. כעבודת להגדית
 סדר אין שעקרונית וממילא כחוץ היכל שדין רש״י עם מסכים הרמב״ם ההלכה

 כעבודות ורק אך מוגדרות אמנם שהן במידה בו הנעשות בעבודות לעכב צריך
 מעכב שזזוא ומה ;הזהב מזבח במתנות מעכב סדר שאין ברור כך, מתוך היכל.

 דיעויין הרמב״ם. מלשון לדייקו שניתן יסוד רקע על להבין יש פרוכת במתנות
 מעל הפר דם נוטל כך ואחר :וז״ל שכתב ב׳) הל׳ עיוה״ב הל׳ (פ״ד בדבריו

 ביטויו, מניסוח עכ״ל. הזיות שמונה הארון כנגד הפרוכת על ממנו ומזה הכן
 לבין דיוה״ב פרוכת הזאות בין לחלק שיש משמע הארון״, כנגד הפרוכת ״על
 נניח, אם אך הנשרפים ושעירים פרים דלגבי הנשרפים. ושעירים פרים של אלו

 הבדים כנגד להזות שצריך י׳), הל׳ ג׳ פרשה (ויקרא, בתו״כ הברייתא כדברי
 שלולא נמי הכי ואין לעיל. שהוסבר וכמו פרוכת שם חל זה חלק שעל מפני היינו
 פרוכת שנוכחות לומר היה ניתן הבדים״, כנגד מכוון ״שהוא שם, הברייתא לשון
 הארון, כנגד שממש הקטע על רק ולא כולה על פרוכת שם קובעת הבדים בין מול
מתייחס כולו כל הקיום שהרי הבדים כנגד שלא הזאות מכשירים באמת היינו ואז



ת ד ו ב ם ע ו ם י י ר ו פ כ ה

 ושעירים בפרים ולפנים לפגי עבודת ואיו היות לארון ולא לפרוכת ורק אך
 שדמם שמכיח דנראה ביוה״ב ושעיר דפר פרוכת בהזאות כן שאין מה הנשרפים.

 וקיומן ולפנים ללפני זיקה יש הפרוכת להזאות אה אז הקדשים בקדש מוזה
 הבדים בנגד להצריך יש דיוה״ב פרוכת בהזאות ובבן. ומקומו. בארון קשור
 ליוה״ב משותף זה ודין ;פרוכת מקום חשוב זה קטע שרק מפני א) :סיבות משתי
 כרוך אלו הזאות שקיום מפני ב) ציבור. של דבר העלם פר או משיח בהן ולפר

 כאן דייק ולכן כ ליוה״ מיוחד השני הדין כשלעצמה. בפרוכת רק לא בארון
 מזבח מתנות בין לחלק קל זה. יסוד לאור הארון״. כנגד הפרוכת ״על הרמב״ם,

 מוגדר אמנם והוא להיכל. מצומצם הראשונות קיום הפרוכת. למתנות הזהב
 דינן זה ומצד בארון כרוך אף האחרונות קיום אך כלרש״י; לרמב״ם כחוץ

בהן. מעכב וסדר פנים כעבודת

 אין קאי״. התודה דלא ד״אפלוגתא רש״י, לדעת וכר. לטעמייהו ואזדו —מ.
 שמתחדש נראה בהגרלה שמדובר התוספות לדעת אך חידוש, הסוגיא בדברי

 אלא כשלעצמה בהגרלה איננו מעכבת הגרלה שאלת שמוקד כאן הגמרא מן
 מהווים השעירים שני האם לדון דיש ההדדי. ויחסם השעירים הקרבת באופי
 קרבנות בשני מדובר האם או מרכיבים, שני בן כי אם אחד, קיום בעל אחד קרבן

 ניתן בזה בסוגיא, התוספות מהלך שלפי ונראה עצמאי. קיום בר אחד בל בפרדים.
 הגרלה דבעינן דמאי ור״י. ר״ש מחלוקת לבין מעכבת הגרלה שאלת זיקת להבין

 בהגרלה צורך יש אחד כקרבן השעירים שני שיתגבשו שכדי מפני היינו לעיכובא
 לראותם ניתן אמנם ואם אחת. כלמקשה אליהם ומתייחסת אותם המאחדת
 מתן שעת עד קיים יהיה רק המשתלח שהשעיר שמספיק יתכן אחת. כחטיבה

 התקיימה פנים כקרבן הקרבתו שכן קיום, שום בוצע טרם שבו ואף חבירו. דם
 מסתבר מעכבת הגרלה אין אם זאת, לעומת הפנימי. השעיר דם מתן ידי על

 כשלעצמו. בפנים להיקרב צריך אחד וכל נפרדים קרבנות הם השעירים ששני
 דאינן דברים כפרת שעת עד דדריש שמעון לר׳ ״אבל התוספות, שכתבו מה וזה

 בוידוי דהיינו — שבגופו״ במעשה תלוי המשתלח שעיר אלא בזה זה תלויין
 נתקיימה לא בפגים קיום המהווה מעשה בו נעשה טרם שמת וכל —דברים
במקומו. אתר להביא וצריך פנים. קרבן שם גם בו יש שהרי מצותו,

 יום עבודת בהלבות חי״ לעמוד זקוק יהיה מתי ״עד לדין התייחס לא הרמב״ם
 חוץ. לשחוטי ביחס שכתב. ממה בנידון הכרעתו לראות ניתן אך הכפורים;

 ששחטם יוה״ב שעירי שני וז״ל: י״א) הל׳ (פי״ח הקרבנות מעשה בהלכות
 לפני לבוא וראויין הואיל שניהן על כרת חייב עליהם התודה שלא עד אם בחוץ
 לפני לבוא ראוי אינו שהרי המשתלח על פטור שהתודה אחר ואם לוידוי השם
 הוידוי שיעת עד מועד אהל לפתח ראוי נקרא שהשעיר שפסק מביון עכ״ל. השם
 מסתפקים היינו לעיכובא ובמישור מעכב, היה לא דלו מעכב שהוידוי מוכח
המשתלח היה לא דמו שניתן שמשעה פשוט נראה חבירו, של דמים במתן

כוא
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 הקרב על בחוץ שחייבים שמעאנו ואףז מועד. Vhk פתח אל לבא כראוי מוגדר
 בזבחים בסוגיא וכמבואר — לעיכובא הקרבתו אין אם אח בפנים לכתחילה

 ואינם מצוה שירי אלא שאינם אע״פ חייב בחוץ ופדרים אברים שהמקריב קיא.
 אהל לפתח ראוי דין עליהם חל לכתחילה וקרבים היות מקום דמכל מעכבים

 הדם שיירי זריקת כגון עצמה. בהקרבה אמורים דברים דבמה נראה —מועד
 אם אף להקרבה שבעובלד ופדרים. אברים בהקטרת אד שם) בסוגיא אחת (לדעה

 המיועדת ההקרבה היסודי. וקיומו הקרבן ייעוד מהווה והיא היות מעכבת. אינה
 אין דאם לוידוי עומד לגבי כן שאין מה מרעד. אהל לפתח ראוי שם עליו מחילה
 מתן עם פנים קרבן אופי ממנו ופקע להקרבה עומד אינו כבר מעכב הוידוי

 מעכב וידוי דשאלת דנראה הוידוי. מפאת לפתח .ראוי חשוב ואינו חבירו דם
 לאופי שרשית נוגעת אלא בדיעבד או לכתחילה הוא האם לענין מוגבלת אינה

 אין אם ובכן. נפרד. קיום הוא האם או השעיר הקרבת מהווה: הוא האם ;הוידוי
מועד, אהל לפתח ראוי נקרא לוידוי העומד השעיר אין מעכב וידוי

 אח המשתלח שלשעיר להוכיח ניתן האלה הרמב״ם שמדברי לציין יש עוד
 ואמנם מועד. אהל לפתח ראוי קרוי היה לא חוץ כפרת סמך על שכן פנים כפרת

 על כפרה קיום שיש כרחנו על שלדעתו יהודה ר׳ משיטת אח לדייק ניתן כך
 אח המתייחסת אך חבירו ידי על ומתגשבלת מתבצעת שאמנם דמים. מתן ידי

שבו. החוץ כפרת בצד למשתלח.

 ליה מהדרינן היכי שמאל דקבעתיה וכיון מעכבא הגרלה אמרת והא —מ;
 אר מעכבת. הקרבנות שמות דקביעת ודאי אז מעכבת הגרלה דאי הרי וכר.

 ומה בעינו. עומד — מעכב כשלעצמו ההגרלה מעשה האם — לעיל שהובא הספק
 על מונח הגורל שיהא אומר הייתי הפסוק שלולא כאן. בסוגיא רבא שתירץ
 נדרש ולמה זאת שנצריך תיתא דמהיכא עיון צריך שחיטה. שעת עד השעיר

הגורל. סילוק להתיר פסוק

 מעכב וידוי כי הסובר שמעון לר׳ לעיין. יש ובר. שניה פרו אצל לו בא —מא:
 בירושלמי ויעויין הם. אח מעכבים הפר על הוידויים האם המשתלח. בשעיר

 יהודה לרבי הן ושעיר. פר להשוות שיש במפורש נאמר שם ה״ב) (פ״ו להלן
 צריר יהררה ררבי דעתיה על וידוי בלא שחטו כן בפר ״אח שמעון; לרבי והן

 אשר כי ואם אחר״. פר להביא צריך אינו דר״ש דעתיה על אחר פר להביא
 (אך מ: בבבלי סוגייתנו לעומת השיטה שם מוחלפת ור״ש ר״י דעות לקביעת

 בין חילוק איזה שיהיה להניח סיבה אין ה״ז). פ״א שבועות ירושלמי גם עיין
 השוואה הסברא מצד אך בנידון. ושעיר פר השוואת לגבי הבבלי לבין הירושלמי

 שהוא לומר וניתן היות יעכב שוידוי מסתבר בשעיר דבשלמא הסבר. טעונה זו
 ע״י הקרבה יש הלא לפר אך בפנים. אחרת כפרה לו ואין בפנים הקרבתו הוא
אשם. חטאת. שהביא שמי הדעת על יעלה וכי וידויו. יעכב למה ובכן דמים מתן

מב
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 עליהם התודה ולא —לך. לעיל וכמבואר דדוי טעונים הם שאח — עולה או
 מדין אינו הפר דוידוי בזה והנראה במקומם. אחר קרבן להביא חייב שיהא
 מתהליך חלק הוא אלא הקרבתו טרם עליו שמתודים קרבן שבכל הכללי הוידוי

 עצמה בפני הקרבה קיום מהווה שהוא אלא עוד ולא עצמו. ההקרבה ומעשה
 דברים. של וזו דמים של זו :כפרות ושתי הקרבות שתי יש גדול כהן שלפר דנראה

 להוכיח ניתן ובן דברים. בפרת חסרה בלעדיו שהרי מעכב וידוי שכה וביון
 על מכפר בפנים הנעשה השעיר שדם ״כשם סא.), (לקמן שמעון ר׳ מדברי
 מקדש בטומאת הכהנים על מכפר הפר דם כך וקדשיו מקדש בטומאת ישראל
 כך עבירות בשאר ישראל על מכפר המשתלח שעיר של שוידוי וכשם וקדשיו

 ושעיה פר דדויי שהשוואת הרי עבירות״. בשאר הכהנים על מכפר פר של וידוי
 בר אך בלשונו. בולטת שעיה לשל במקביל ובהקרבה כמבפר הפר וידוי והגדרת

 בפר שאין יתכן שלא ברור הסברא. מצד ר״ש, לדעת מוכרח, אף הדבר דין מן
 מתייחס רק אלא בפ״ע הקרבה אינו ושהוידוי בדמים, והיא אחת, הקרבה אלא

 מתייחס שזה הוידוי לבין הדמים מתן בין התאמה אין שהרי הדמים, לכפרת
 בפני מכפר הוא שהוידוי מוכח ובכן עבירות. לשאר וזה וקדשיו מקדש לטומאת

מעכב. שהוא זה על כן אם לתמוה ואין עצמו

 שעיר של ואחת פרה של אחת שמעתי לשונות שתי יצחק א״ר —מא;
 פרה של זה שהרי עיון צריך מחתא בחדא הלשונות שני צירוף ובר. המשתלח

 בעלמא. להיכר אלא אינו שעיר של זה ואילו במעשיה ופרט הדין מעיקר הוא
תלמוד. צריך והדבר

 וז״ל: בא) (ד״ה שהקשו אתר על בת״י יעויין וכר. ראשון בוידוי מ״ש — מג:
 בשביל שבא כיון וכ״ת קמא בוידוי שאמרו כיון וביתי אני כאן צ״ל למה וא״ת

 מ״ד איכא המשתלח שעיר גבי (סו.) לקמן והא עמהם עצמו לכלול יש הכהנים
 והנה עכ״ל. ישראל אלא עליו בוידוי מזכיר אינו ואפ״ה הבהנים על שמכפר

 קאמר לא קדושך עם אהרן בני ״ואילו :(סו.) שם המשנה על בגמרא לקמן יעויין
 להם יש אמר הא יהודה כרבי דאי יהודה כרבי דלא ירמיה ר׳ אמר תנא מאן

 בכלל לאו בהנים אטו יהודה רבי תימא אפילו אמר אביי המשתלח בשעיר כפרה
 אין ירמיה לר' שכן דאביי אליבא כמובן היא הת״י קושיית נינהו״. ישראל עמך
 להזכרת במקביל השעיר בוידוי כהנים להזכיר צריך היה יהודה שלרבי נמי הכי

 שני בין בפשיטות לחלק ניתן לאביי שגם נראה אך הפר. על השני בוידוי עצמו
 בוידויו כהנים להזכיר מקום ואין ישראל בל קרבן הינו הלא השעיר הוידויים.

 כקהל כהנים בתור בו מתכפרים אינם —אביי לדעת לפחות, — שכן בנפרד
 גדול, כהן קרבן ביסודו הינו הלא הפר אך ישראל. מכלל כחלק אלא לעצמו

 גביהם, דאהרן גזא לבי אפקרידז דרחמיא בו מתכפרים הכהנים אחיו שגם ואף
לדעה ואפילו בת. ונעוצה בוכפרתו נובעת כפרתם מקום מכל (נא:), להלן כמבואר

מג
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 ולפחות ידו; על ><לא חלזז כפרתם אין מקיבעא מתכפרים שהם שם בסוגיא
 לשלהם. קודמת כפרתו ממש, זמנים לוח לפי דוקא לאו כי אם הגיוני, סדר מבחינת

 אחיו על השני בוידר אף וכפרתו עצמו את להזכיר הגדול לכהן שיש ומכאן
 הקודמת, הכהנים בכפרת תלויה ישראל כפרת שאין בשעיר כ משא״ הכהנים,
כולו. ישראל בית מעבלר כחלק אלא בו מתכפרים אינם הם אף ואדרבה

 באיזו לעיין יש וכר. זהב של בתוך ומערה כסף בשל חותה היה יום בכל — שם
 ברמב״ם דיעויין הראשונים. גדולי בכך נחלקו וכבר מתקדשים. הגחלים היו מחתה
 יום בכל שחותה גחלים אבל ח״ל: שכתב ט׳) הל׳ אוכלין טומאת הל' (פ״ח

 קדושה בהן אין הגחלים מן נתפזרו אם זהב לשל כסף של במחתה מערה כשהוא
 שכר הוא אמת א״א וז״ל: השיג שם הראב״ד ואילו עכ״ל. לאמה מכבדן אלא

 דכל בגחלים אפילו עלתה השמועה סוף אבל חגיגה במסכת בירושלמי אמרו
 מחלוקתן ובטעם עב״ל. אותן שעירה קודם מתחלה לכלים שנזקקו מפני יום

 נתקדשו לא וממילא שרת כלי היתה לא הכסף שמחתת סובר שהרמב״ם נראה
 י״מ ובשם נתפזרו) ד״ה (מח., להלן בת״י בפירוש הובא וכן ידה. על הגחלים

 הכסף שכלי ברחנו על שם הראב״ד לדעת אך שאם). ד״ה (כג:, בחגיגה בתוספות
 יעו״ש. דבריהם, בסוף כי) ד״ה (מו:, לקמן התוספות כתבו וכן שרת כלי היה
 הכפורים דביום להסביר (מד:) הסוגיא נאלצה למה הרמב״ם לדעת להקשות ויש

 לא הכי בלאו הלא גדול דכהן חולשא משום השנה כבכל ודלא זהב חותה'בשל
 שרת. כלי היתה לא כסף ושל היות זהב לשל ולערות כסף בשל לחתות היה יכול

 לאו השנה כל דחיתר שרת של שאינו בכלי לחתות ניתן השנה כל דבשלמא
 הכתוב, דיבר מלא ומקרא —קיום הוא ודאי החיתוי הרי ביוה״ב אך הוא, כלום
 מעיקרא שרת בכלי לחתות צריך כך ואם — וכו׳ אש גחלי המחתה מלא ולקח

 ממקום דאדרבה, זצ״ל מארי מאבא ושמעתי דכ״ג. חולשא משום רק ולא דדינא
 המחתה היתה כסף בשל חותה היה לו קיום, היא כ יוה״ וחתיית היות שבאת,
 של נשארת שהיא השנה כל כ משא״ מחנכתה עבודתה מדין שרת לכלי הופכת

 ביום מחתה באותה ומכניס שחותה מה ובכן, עבודה. בה החתייה ואין היות חול
שרת. בכלי הצורך מפאת ולא גדול דכהן חולשא מסעם זה הכפורים

 של הקיתון מן והיום הכיור מן ורגליו ידיו מקדש גדול כהן יום בכל — שם
 ברמב״ם רעויין גדול. כהן של כבודו משום טעמא מאי (מה.), עלה ואמרינן זהב.

 קידש ואם הכיור ממי לקדש מצדה ח״ל: שכתב י׳) הל׳ מקדש ביאת הל' (פ״ה
 היא לכתחילה בכיור מצרה ולכאורה עכ״ל. כשר ה״ז השרת מכלי מאחד

 המים נתקדשו רק אם שבדיעבד ואף בפרשה. כתוב כיור שהרי מדאורייתא
 אר הכיור. מן לקדש צריך לכתחילה בהם, לקדש אפשר שיהא שרת כלי באיזה

 כהן של כבודו מפאת ביוה״ב אחרים מכלים לקדש הותר האיר קשה בר אם
הרמב״ן בפירוש ועיין שבכיור. המצוה על לוותר ניתן כבודו משום דאטו גדול,

מד
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 צוה הכיור ^בל המצדה היא והרחיצה :וז״ל שכתב י״ט) ל׳ נשמות הפרשה על
 ידיו מקדש גדול כהן הכפורים ביום כי מצוה ולא מעכב ואיננו להזמנה בו

 הרמב״ם על חלק שבאמת הרי עכ״ל. לכבודו עושין שהיו זהב של מקיתון ורגליו
 על לעמוד שיש נראה ברם, קשה. לכאורה הרמב״ם ושיטת סוגייתנו; מפאת
 דהנה עיקר. כל לקושיא מקום כאן יהיה שלא ובאופן בלשונו, הדיוק לאור דעתו

 יש זה ומניסוח ;הכיור״ ״ממי אלא הכיור מן לקדש שמצדה כתכ לא הרמב״ם
 שהמים ובתנאי לכתחילה, ואפילו שרת, כלי מכל לקדש ניתן לדעתו שאה להבין

 הרי לא שרת, כלי בכל להתקדש יכולים שמים שאה כיור. מי הם כלי שבאותו
 לידים מים לקידוש מיועד הרי שהכיור אחרים. בכלים כקידושם בכיור קידושם
 לקדש היא לכתחילה המצוה ובכן כלים. בשאר ב משא״ בכך ומצותו ורגלים

 ומתקדשים בכיור היותם מפאת זו מטרה לשם שנתקדשו ממים ורגלים ידים
 ידים לקידוש אינה שקדושתם אחרים בכלים שנתקדשו מים לעומת ידו על

 — אחרת מטרה לאיזו או למנחות המכשירה — כללית קדושה אלא ורגלים
 קדושה שנתקדשו שמאחר ורגלים, ידים לקידוש מים מכשירים הם אה כי אם
 לכך. כשרים קדושים מים שבל ורגלים, ידים בהם לקדש שניתן דינא תדר כזו

 מקדש הגדול כהן היה שאמנם יתכן שכן מסוגייתנו, להקשות אין זו הבנה ולפי
 הועברו ושוב כיור מי להיות והפכו בכיור נתקדשו שקודם ממים אך זהב מכלי

לקיתון.
 שלכתחילה מכיון מובן עשייתו חיוב הרמב״ם לדעת הכיור, ענין לעצם ואשר

 מה לשם להבין צריך הרמב״ן לדעת אך ידו. על שנתקדשו ממים לקדש יש
 בכתבו כך על עמד כבר כנראה בעצמו הרמב״ן במקדש. ייעודו היה ומה נעשה

 היה שלדעתו בזה והנראה כוונתו. ביאר לא אך להזמנה״, בו צוה הכיור ש״
א—וריהוטו עיצובו, בבנינו, פשוט —במקדש קיום הכיור  דכיחס בעבודה, ול
 עשיית — לדבר דוגמא דוקא. עבורה כלל נעשדז ולא מוגדר תפקיד לו אין אליה
 עזרא האבן בדברי מצאנו —למצותם תכליתי ייעוד ללא במקדש כקיום כלים

 תרומה בפרשת הקטורת מזבח הוזכר לא למה שהקשה כ״כ) כ״ה (שמות
 כסא דמות הארון כן על ימוש לא הכבוד כי משל בדרך ״והתשובה ותירץ:

 כי שכוונתו נראה כדרכו, סתומים דבריו כי ואם ערוך״. ושלחן מנורה והנה
 ״ועשו לקיים בעיקר נועדו —ומנורה שלחן, ארון, —אלו כלים והתקנת עשיית

 שלא כמעט ובשלחן בארון שהרי עבודה, להכשרת ולא בתוכם״ ושכנתי מקדש לי
 המקדש בנין במצות העוסקת תרומה בפרשת הוזכרו לכך, אי עבודה. היתה

 עבודה לשם שנעשה שרת כלי הוא זאת, לעומת הקטורת, מזבח ועיצובו.
 הדנה בפרשה תצוה, פרשת סוך עד הוזכר לא ובכן מצותו, לקיום והמיועד
במקדש. עבודה בהפעלת

 שיוכל כדי נתקדש ובמה מימיו את הכיור קידש באמת האיר לעיין, יש עוד
 היא שכך ויתכן בעבודה. ונתקדש נתחנך לא והלא הוא שרת כלי דאטו לקדשם,

מקדש והוא היות לכיור מיוחדת לפרשה באמת הוזקקנו כך ולשם הכתוב, גזירת

מה
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 שנתבאר מה דרך על לומה יש עוד אך שרת. כלי מדין ולא עצמו בתורת
 התקדש אמנם שהכיור נועדו, שלמענה מדידה ע״י הלח מידות קידוש לגבי לעיל
לקדש. ממש בעבודה צורך דאין וקיומו ייעודו שהוא המים קידוש ע״י שרת ככלי

 הרמב״ם ע״י החכרה הפרישה חובת וכר. יהיה לא אדם וכל והכתיב — שם
 ביחס ג׳) הל׳ (פ״ג ומוספין תמידין ובהל׳ ב׳) הל׳ (פ״ד יוה״ב עבודת בהל׳

 אשר מקדש, ביאת בהל׳ הובאה לא אך בהיכל, דמים ומתן הקטורת להקטרת
 כאן נקבע שלא זצ״ל, מארי מאבא שמעתי הדבר ובטעם מקומה. לכאורה שם

 להתבצע צריכה שהיא העבודה, וצורת בסדר דין אלא מקדש דביאת גברא איסור
 ביחס ה״ב) (פ״ה הירושלמי מדברי לכך עצומה ראיה והביא אדם. כל בהעדר

 וביציאתו בכניסתו הצדיק שמעון את מלווה שהיה הלבנים ועטוף! לבוש לזקן
 מועד באהל יהיה לא אדם וכל כתיב והא אבהו ר׳ קומי ״בעון :הקדשים מקדש
 לא אדם פני פניהם ודמות בהן שכתוב אותן אפי׳ צאתו עד בקדש לכפר בבאו
 היה״. הקב״ה אומר אני נש בר דהוה לי אמר מה לון אמר מועד באהל יהיו
 מפאת אדם נוכחות נאסרה שלא ברחנו ועל מלאכים על איסורים אין והרי

 מוני מנו שלא מה מובן ובזה העבודה. ודרך טיב מצד אלא הכניסה איסור
 העבודה סדר במבנה פרט אלא אינו שכן עצמו בפני כלאו וכו׳ אדם וכל המצות

 המאירי, קושיית מתורצת וגם למקדש. כניסה איסורי למערכת זיקה לו ואין
 אדם מוכל זו בסוגיא להקשות הוצרך מה לשאול יש :וז״ל שהקשה אתר, על
 ושלא הואיל הביאה על חייב והלא הוצרך למה הפסוק ואך מרעד באהל יהיה לא

 שהיא ריקנית, ביאה מדין ביסודה שונה כאן דההלכה עכ״ל. היא עבודה לצורך
 ויתכן מקדש. דביאת גברא לאיסור ביחס והוא עבודה הכשר בהלכות נאמרה

 ופספסין גגות דרך לנכנס מינה דנפקא שכתב תירוצו כוונת להבין ניתן גם שכך
 איסור אין גוונא האי שבכי והיינו המחתה. להכניס כגון עבודה, לצורך או

 ידי על שנתחדש מה וזה אדם, כל העדר מצב חסר עדיין אך הביאה במעשה
וכו'. אדם דוכל הכתוב גזירת

 הדברים, ביאור צאתו. עד ת״ל מנין ביציאתו בכניסתו אלא לי אין — מד.
 דיוה״כ בקטורת נאמר רק זה דין אך בפנים, שהותו כל במשך לפרוש שחייבים

 יציאה ועד להיכל מכניסה פורשים שהיו מצאנו לא השנה דכל בקטורת ואילו
 המקטיר את מלווה היה קרובו או שאוהבו מ״ג) פ״ו נתמיד שנינו ואדרבה הימנו,
 ההקטרה בשעת ורק הקטר לו אומר שהממונה עד מקטיר המקטיר היה ולא להיכל
 השנה שבכל נראה הדבר ובטעם ויצא״. והשתחוה והקטיר העם ״פרשו עצמה,

 אי שאחרת מפני פשוט ויוצא נכנס והמקטיר ויציאה בכניסה קיום שום אין
 וראיה וביציאה, בכניסה קיום שיש ברור ביוה״ב אך העבודה. לעשות לו אפשר
 ממה יציאה שמה אחוריו דרך דיציאה י:, בחולין בסוגיא רבא, הוכחה לדבר
דרך יצא או נכנס שאם פשוט ונראה אחוריו; דרך יוצא היה ביוה״ב שכ״ג
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 בכניסה רק לא קיום שיש שנראה אלא עוד ולא חסר. זה שקיום וקרפיפות גגיז
 הל׳ (פ״ד הרמב״ם שכתב מה וזה ביניהן. הגדול הכהן בשהות אלא וביציאה

 כל ואילו ;ויצא״ עשן הבית שיתמלא עד שם ״וממתין ׳),K הל׳ יוה״ב עבודת
 ויוצא. מקטיר אלא תימרתה שתעלה עד להמתין חייב המקטיר אין ודאי השנה

 ולפנים לפני משתחווה כ״ג היה לא שכנראה מה להבין ניתן גם זה פי ועל
 תיאור בה נמסר בי אם במשנה הוזכרה לא כזו השתחוואה שהרי —ביוה״ב
 משתחווה. היה השנה דכל הקטורת הקטרת בסוף כי אף —הנהגתו של מפורט
 לעבודה ולערוך ראוי להיות מחייבו ביוה״ב כ״ג שחות שקיום מפני דהיינו ונראה

להשתחוות. יכול אינו ובכן לעבודה פסול יושב והרי ולפנים, לפני בהיותו

 טבעת היינו דניאשתיק ופירש״י וכו׳. ניאשתיק לה היה לא יום בכל — מד:
 מחודשים ודבריו וכו׳. קולו ונשמע לקיים קול ומשמיע מקשקש ידה שעל בראשה

 דלכאורה פנימה. הקודש אל בבואו קול ישמיע שבפועל דבעינן דמשמע למדי
 זהב ובבגדי כהונה, בבגדי אלא עבודה בהלכות כדין וכו׳ קולו ונשמע נאמר לא

 באמת וכן ;קול בהשמעת צורך אין איתמר דלא לבן בבגדי אך איתמר דאיתמר
מחודשים. רש״י דברי אך יעו״ש. נב. לקמן והת״י חננאל רבינו מדברי יוצא

 (ד״ה רש״י לדעת וכו׳. רבנן תנו מערכות ארבע שם היו יום בכל — מה.
 לפני לקטורת גחלים ממנה לקחת נועדה דיחז״כ הנוספת המערכת שמוסיפין)

 עבור באה שלא משמע ה׳) הל׳ עיוה״כ הל׳ (פ״ב הרמב״ם מדברי אך ולפנים.
 אך אלא כלל עבודה ולשם בעבודה קיום שאינה אלא עוד ולא זו, קטורת

 יש אך ולעטרו״. המזבח להדר מערכה ״מוסיפין : כתב שכן במזבח, קיום ורק
 שמחייבת וכפי עצמה בפני מערכת טעונה קה״ק קטורת אין באמת למה לעיין

 קטורת כגון מזבח אכילת עבור אלא מערכה מוסיפין שאין ונראה ההיכל. קטורת
מזבח. אוכל ואינה במחתה הקריבה ולפנים לפני של עבור לא אך ההיכל

 יעויין וכו׳. לחפינה מדה שיעשה מהו להו איבעיא וכו׳. לו הוציאו — מז.
 חפינתו מחזקה מדה עשה ואם בחפניו כתיב לא הכא אבל :וז״ל שפירש ברש״י

 דאין פשוט דלכאורה איגרא מרפסין ודבריו עב״ל. ביה קרינן והביא חפניו מלא
 מט.) (להלן דאמר למאן מיבעיא דלא הפינה. מעשה ללא חפניד מלא שם חלות
 דהיינו משמע שם בסוגיא אחת ולדעת — בחפינתו נכנס חבירו אין ומת דחפן

 שהחפינה בעליל חזינן דלדבריו — זהות ממש היו שניהם שמדות יצוייר אם אפילו
 שהיא אלא חפניו מלא של גודל בסדר קטורת קרבן ליצור כדי רק נועדה לא

 נראה בחפינתו נכנס דחבירו למ״ד אפילו אלא כשלעצמו. וקיום כמעשה נחוצה
 הראשון בחפן שלדעתו אלא החפינה, מעשה בצורך עקרונית מודה הוא שאף
 חפינה מעשה כאן אין מידה ידי על בחפינה אך ידו. על חפינה נתקיימה כבר
עליו. וחלק רש״י על אתר) על בת״י (הובא הדשב״ם הקשה ובבר עיקר. כל

מז



ף ס ו ב י י ד ו ל ק ה י ׳ צ י ב ו ל ו ס

 שתי בענין נרחב דיון מט. להלן יעדיין וחופן. וחוזר חופן מינה שמעת — שם
 מוסיפה היא ומה שניה בחפינה הצורר מקור מה להבין צריך לכאורה חפינות.

 אלא החפינות למספר הצטמצמה לא הגמרא שבעיית ונראה הראשונה. על
 היתה וחופר חוזר למ״ד הראשונה, דהחפינה דנראה לאופיין. אר התייחסה

 ענין אינה זו קביעה גם בי ואיברא חפניו. מלא שיעור לקביעת ביסודה מיועדת
 — לעיל שנתבאר וכפי חפינה, מעשה טעונה והיא גרידא וכמותי עובדתי לבירור
 חילוק מצאנו ולא בחפינה פוסלת דמחשבה מח.) (לקמן מסקינן דהא והראיה

 מדוייק באמת חבירו, ד״ה מט., להלן הת״י מלשון כי ואם בנידון, החפינות בין
 הל׳ (פ״ה הרמב״ם ולשת הסוגיא מפשטות בראשונה, אלא פוסלת מחשבה שאין

 החפינה מן באופייה שונה היא מקום מכל — לחלק שאין משמע כ״ז) הל׳ עיוה״ב
 קדושת להשלים כדי או—מטרות משתי לאחת וחופן דחוזר ונראה השנידז.

 על מלאה קדושה דנתקדשו יד:) (סוטה במנחות שמצאנו מה ומעץ הקטורת,
 הדין דתוא דמשמע שם בסוגיא (ומגויין פעמיים שרת בכלי נתינה ידי

 נאמרה דכך הכר, מתוך ולא ידיו מתוך הקטרה לאפשר כדי או ;לזבחים)
 השניה החפינה דלראשון ההסברים, בין מהותי הבדל ויש ההקטרה. בסדר ההלכה

 לחלוטין הוכשרה כבר עצמה הקטורת לשני ואילו הקטורת של לחפצא מתייחסת
 שהחפינה נניח אם והנה ההקטרה. לתהליך נחוצה והשניה הראשונה בחפינה
 פוסלת מחשבה למה להבין קל יותר לכאורה הקטורת קדושת משלימה השניה

 בכך. לפקפק יש אולי כהלכתה הקטרה כמאפשרת אלא אינה אם דאילו בה, גם
 לתהליר נחרץ הזה והמעשה דהיות ממש, קושיא כאן אין השני להסבר אך

 רק לא בו ופוסלת תופסת ומחשבה שבחפינה, עבודה שם עליו גם חל הדזקטרה
 של בחפצא ונעשה היות ממש עבודה מדין אלא כבגחלים קרבן מכשירי מדין

עצמו. הקרבן
 הדרושים תנאים ליצור רק באה אינה השניה דהחפינה נראה מזו, יתירה
 דישנו עמו, ומצטרפת ההקטרה בתהליך משתלבת אך שהיא אלא להקטרה

 מט״ להלן ויעויין סופו. ועד מראשיתו ונתן, והביא ולקח של רצוך אחד קיום
 איכא והא בעינן חפניו מלא מהו חפניו לתוך ונתן חבירו חפן פפא רב ״בעי

 צירוף שיש מפורש צד שלחד הרי ליכא״. והא בעינן והביא ולקח דילמא או
 דבעינן לומר יש צד לאידך ואך להקטרה. הדין דהוא פשוט ונראה והבאה, חפינה
 והנה חפניו. לתוך חבירו כשחפן אך זה צירוך להרכיב שניתן אלא והביא ולקח
 ;וז״ל וכתבו חפינות בשתי הצורך על שעמדו שלא) ד״ה (מז., בת״י יעויין

 מבית והביא חפניו מלא דכתב משום ליה משמע וחופן וחוזר דחופן וטעמא
 מלשונם והנה עב״ל, בכלי ולא ולפנים לפני להביא לו יש חפניו שמלא לפרכת

 ודלא מדאורייתא, הוא זה דצורך פשוט, כדבר לעיל שהנחנו כפי משמע, ודאי
 יותר לחפון חובה אין עלמא שלכרלי אי) ד״ה (מט. לקמן התוספות שכתבו כפי

 מפאת מתחייבת השניה שהחפינה מדבריהם מדריק וכן התורה. מן אחת מפעם
כדי באה שהיא משמע גם אך הקטורת. קדושת להשלים כדי ולא ההבאה תהליך
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̂ברח כדי ולא חפניו מלא של לחפצא תתייחס שההבאה  הבאה חפינה מעשי ל
דברינו, בסוףז שכתבנו כמו דלא וזה והקטרה,

 פ״ד ברמב״ם, עיין וכר. מהו בשמאל הולכה ששת מרב מיניה בעי — מה:
 בדם פוסלת בשמאל שהולכה ביארנו כבר :וז״ל שכתב א/ הל׳ עיוה״ב מהל׳

 ובר בשמאלו המחתה שיוליך הדין מן היה ולפיכך העבודות ובשאר הקדשים
 לסובלה יכול אינו חמה שהיא ועוד המחתה כובד מפני אבל בימינו הקטורת
 עכ״ל. בשמאלו הקטורת וכר בימינו המחתה נוטל לפיכך הארון עד בשמאלו

 בשמאל שהולכה בפירוש שנינו בה סוגייתנו מסקנת על בנויים דבריו והנה
 הבר את שנטל שנינו דכיצד לדוכתא, ששת רב קושיית הדרה וממילא פסולה,

 כובד בגלל בשמאל הקטורת מוליך שהיה הרמב״ם שביאר מה תה בשמאלו,
 פסולה עבודה היא בשמאל דהולכה דכיון תמוהים הדברים אך הגחלים. וחרם
 ר ״ת״ כה., במנחות בסוגיא ועיין כאלו. קלושים נימוקים בגין לבצעה ניתן כיצד
 עון אימא אילעא רבי לה מתקיר ובו׳ נושא הוא עון איזה וכי ובו׳ אהרן ונשא

 נימוקים הוזכרו לא באמת שבגמרא הרי הכפורים״. ביום מכללו שהותר שמאל
 בהקשר (מז.) פירקין בריש הובאו והם —שמאל הולכת הכשר להסביר אלו

 משמע הרבלב״ם מן אך מכללו. הותר של מיוחדת הלכה בבחינת והוא — אחר
 כר את שיוליך היה הדין מן שאמנם כתב שהרי שם הסוגיא על הסתמך שלא

 שיקולים בגלל פסול עבודת להתיר אפשר האיך קשה כן ואם בימינו, הקטורת
 מבואר, דבמנחות עצמן. לבין בינן הסוגיות בסתירת עיון צריך ועוד צדדיים,

 מכללו הותר בבחינת הוא בשמאל דיוה״ב קטורת הולכת שהכשר מחלוקת, ללא
הקרבנות. בכל כשירה שמאל דהולכת זה מדין להוכיח ששת רב רצה כאן ואילו

:הלכות שתי נאמרו כ ביוה״ ולפנים לפני קטורת דבהולכת בזה, והנראה
 אא״ז דברי ידועים כי ואם קרבן. הולכת מצד השנה כל כבקטודת הולכה דין א)
 — ד׳ הל׳ ומוספין תמידין הל׳ פ״ג הרמב״ם, על בחיבורו יעויין — זצ״ל חיים ר׳

 שתגיע כדי להיכל אותה מובילים ורק השנה כל בקטורת הולכה קיום דאין
 כל לבין בינה לחלק שאין נראה ויותר מוכרחת ראייתו אין הקטרתה, למקום

 שנתחדש הקדשים לקדש הקטורת הבאת של נוסר קיום יש שנית, ב) הקרבנות.
 לא שונות ההלכות ששתי נראה ועוד לפרכת״. מבית ד״והביא הכתוב בגזירת

 עצמה, לקטורת ורק אך מתייחס הראשון דהדין בהיקפן. אך אלא באופיין רק
 ביוה״ב שהרי —הגחלים ואת והמחתה הכך את גם כולל השני אך הקרבן; שהיא

 מחשבה, בפסול (מח.) הסוגיא דנה חתייתם לגבי אפילו שהרי קיום, יש בהם אך
 בעצם וכן והביא, נאמר יחד כולם שעל — השנה כל נאמר לא שודאי מה

 רחמנא אמר והביא חפניו מלא לי למה הכפורים ביום ״כך מז״ לעיל מבואר
 ולא רחמנא אמר אחת הבאה נעייל והדר נעייל Tנעב דהיכי אפשר דלא משו□

 פי על גרידתא. לקטורת הצטמצם לא ההבאה שקיום מפורש הרי הבאות״. שתי
ורק אך התייחסה במנחות הגמרא חומר. במין הסוגיות סתירת מתיישבת זה,
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 הותר מדין כרתנו על Kin בשמאל והכשרו דוהביא, כ גזיה״ מפאת הבאה לקיום
 הגחלים, עם המחתה את והן הקטורת עם הבןש את הן כולל זה קיום שהרי מכללו.

 קיום שלגבי מוכח נפשך ממה כן ואם בשמאל, מובא להיות מוכרח מהם ואחד
 קטורת בהולכת אלא זה בקיום עוסקת אינה סוגייתנו אך מכללו. שמאל הותר זה

 דבשלמא מכללו. הותר בבחינת זה אין בשמאל להכשירה באנו ואם ;קרבן כבל
 לגבי ואם הכה לגבי אם בשמאל, כשר שהוא הפסוק מן מוכח והביא קיום לגבי

 הולכת של הכללי הקיום לגבי שמאל להיתר ביחס אך שנתבאר. ובפי המחתה,
 לקחת אפשר שהרי מוכרח הדבר אין ואה בפרשה לכך רמז אין הקטורת קרבן

 מביון לחלוטין, כשירה תהיה שההולכה באופן בשמאל, והמחתה בימין הכה את
 ממשנתנו ששת רב שדייק מה זה ובכן, לגחלים. לא אך לקטורת שייך זה שקיום
 הקרבנות כל שהולכת מוכח בשמאלו הכה את מוליך שהיה מצאנו זאת בכל שאם

בשמאל. כשירה
 ועדיין סוגייתנו, שבראשית ששת רב ראיית את להבין זכינו רק בזה ברם,

 באמת פסולה בשמאל הולכה אם הרי שנתבאר, מה דלפי מסקנתה. להבין צריך
 מכללו, הותר נאמר לא הכללי הולכה קיום דלגבי בימין, הכה את לקחת צריך
 והלא בשמאלו, הכה את שנוטל — הרמב״ם פסק וכך — שנינו כיצד כן ואם

 לחוש כאן שאין להוסיה יש הרמב״ם שלדעת ונראה בכך. תיפסל הקטורת
 אחרת, פסולה הולכה כל או שמאל, שהולכת דמה עיקר. כל הקטורת לפסול
 והקרבן ההולכה חסרה שפשוט אלא חיובי פוסל כאן שיש מפני זה אין פוסלת
 (טו.) דזבחים קמא פרק סוה הגמרא מן מוכח וכן מעצמו. למקומו הגיע כאילו

 הל' המוקדשיז פסולי הל׳ פ״א ברמב״ם, ועיין ;לתקונה אפשר לגבי שהסתפקה
 שלא להולכה רק ולא פסולים להולכת גם התייחסה הגמרא שבעיית דמשמע כ״ז,

 ובכך יער״ש. לפסול, ונתן הכשר מקבל הגמרא מראיית מוכח באמת וכן ברגל,
 לראותה אין שהרי בשמאל, ניטלה אם אפילו לפסול, מקום אין דיוה״ב בקטורת

 שהוא הבאה קיום בה נתקיים שדזרי הולכה נטולת בהיותה מאליה הגיעה כאילו
 כשירה בשמאל דהולכה ששת רב והוכחת מכללו. הותר מדין בשמאל כשר גם

 ■אם דאך — הקרבן בהכשר קשורה אינה בשמאלו הכף את נוטל שהיה ממה
 עבודת במעשה אלא —כשירה תהיה ביוה״כ הקטורת פסולה בשמאל הולכה

 כ גזיה״ פי על הבאתו ידי על להתבשר יכול הקרבן של שהחפצא דאך ההולכה.
 הרי פסולה בשמאל הולכה ואם חסר, עדיין עבודה כקיום ההולכה מעשה דוהביא,

 דהואיל הרמב״ם שכתב מה וזה בימינו. הכך את ליטול צריך היה לכתחילה
 שמעשה כלומר, — העבודות״ ושאר הקדשים בדם פוסלת בשמאל ״שהולכה

 הכך את ליטול הדין מן היה —בימין אלא כשר אינו הקרבנות כל מדין הולכה
 בהכשר מעכב זה אין דידן בנידון אם ואך יתגשם הולכה שקיום כדי בימין

 מוותרים ובאמת נדחה זה קיום הדבר קושי שמפאת התשובה באה זה ועל הקרבן.
 היה ניתן שלא ודאי הקטורת את פוסלת היתה שמאל הולכת דלו דאך עליו.

והמדובר מקרה בכל כשירה שהקטורת כיון הגחלים, וחום כובד בגלל להתירה
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 הקשיים בגלל נדהה מגםK שהוא הרמב״ם סבר כשלעצמו, ההולכה במעשה רק
בקיומו. הכרוכים

 הכהנים אחיו ראם משמע הסוגיא דמן הקשו אחיו) (ד״ה התוס׳ — נ;
 הופכת מקופיא אחרים כפרת דאין תמורה, עושה גדול כהן אז מקופיא מתכפרים

 מנחה שבחניח יוצא ו.)—(ה: בזבחים הסוגיא מן ואילו השותפין, לקרבן אותו
 מקופיא. אלא מתכפרים שאינם פי על תמורה בה עושים אינם ומת בניו לשני

 חשיב מקופיא ביה דמכפרי יורשין אלא דליכא התם לומר ויש וז״ל: ותירצו,
 כפרה חשיבא לא מקיבעא ביה דמבפר גדול כהן דאיכא הכא אבל שותפין קרבן

 אך עכ״ל. בה ומימר שותפין קרבן חשיב ולא דמי דליתא וכמאן כלום דידהו
 כהן של היא הקרבן של הממון בעלות עיקר דבפר אחרת. לתרץ שאפשר נראה
 כפרתם ידי על אלא לו זיקה הכהנים לשאר ואין בא הוא משלו שהרי גדול

 היא והכפרה היות שכן, ומכיון דאהרן. גזא לבי רחמנא אפקריה כפרה: דלגבי
 מנחה בחניח אך בו. מימר גדול וכהן השותפין קרבן הופך הקרבן אין מקופיא רק

 לקרבן וזיקתם היורשים של באמת היא הממונית הבעלות עיקר הרי בניו לשני
 ועיקר היות מקופיא אלא מתכפרים אינם אם אף ובכן לכפרתם. מצטמצמת אינה

בו. ממירים ואינם השותפין כקרבן הוא הרי כולם של ובעלותו הקרבן

 לו ובא יצא עשן כולו הבית כל ונתמלא גחלים גבי על חקטרת את צבר — נב:
 שנתמלא לאחר רק יוצא היה שהכהן משמע המשנה מלשון וכר. כניסתו בית בדרך
 שם ״וממתין בפירוש: א׳) הל׳ עיוה״ב הל׳ (פ״ד הרמב״ם פסק וכן עשן. הבית

 מצאנו לא שהרי הדבר טעם על לעמוד ויש ויצא״. עשן הבית שיתמלא עד
 עם הקטרתה שהושלמה עד בהיכל לשהות צריך שהמקטיר השנה דכל בקטורת

 וסדר מעשה מדיני זה דאין דנראה (מד.) לעיל כתבנו וכבר תימרתה. עליית
 העבודה מעשה את סיים האש על הכהן הניח אם הקטרה קיום דמצד עבודה,

 בעיצומה. עדיין באש הקרבן של החפצא שהקטרת ואע״פ לצאת יכול והוא
 כניסה מדין היינו עשן הבית שיתמלא עד ממתין כ ביוה״ גדול שכהן ומה

 מה יובן ובזה ביניהן. בו שהות אף כולל דזה הימנו, ויציאה הקדשים לקדש
 דהוה תימרתה במשתעלה ליה סגי ולא עשן הבית שנתמלא עד להמתין שצריך

 מסתיימת ההקטרה מצות אם דאף משום והיינו יותר. מוקדם שיעור לכאורה
 מצותו, נעשית מדין מעילה הפקעת לגבי הקובע שזה — תימרתה משתעלה עם

 מהלכות, מתחייבת עדיין בקה״ק השהות מקום מכל — כו. בפסחים וכמפורש
 החלפתי וכבר וכר״. הקטרת ענן ד״וכסה הכתוב גזירת סמך על ויציאה כניסה
 אלי בתשובתו ויעויין ;זצ״ל ז הגרי״ דודי עם טליא, הוינא כד ון,Tבנ דברים

הרמב״ם. על חיבורו בסוף שנתפרסם התרפ״א אלול מג׳ במכתב

יהודה רבי שבהיכל השני הזהב כן על והניחו יצא וכו׳ ארון משניטל — נג;

נא
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 בגמרא נאמר יהודה רבי דברי בביאור בלבד. אחד כן אלא שם היה לא אומר
 כנים שני על אחת ובעונה בעת המזרקים שני את להעמיד אין דלדעתו (נו;)

 את ולהחליף! להתבלבל עלול הוא גדול דבהן חולשא מפאת שמא דחיישינן
 הפר דם להניח לכהן יש שבדוקא כנראה הסוברים החככלים, דברי אך הדמים.

 לעשות באמת ניתן לא למה לעיין ויש ;נתבארו לא השעיה דם לוקח שהוא לפני
 ע״ג הנחתו או החזקתו בולל זה, בשלב בדם העיסוק דכל ונראה יהודה. ברבי

 הולכת דשאני הולכה. עבודת בכלל הוא זריקה, למקום קירובו ללא ואפילו בן
 החזקת דאין מסתבר קרבנות דבשאר השנה. מבכל דיוה״כ פנים בקרבנות הדם
 אפילו בזר כשרה ולפיכך בעלמא אי/נטבא מעשה אלא דאינה הולבה בגדר הדם

 ברמב״ם ונפסק יד:, בזבחים בסוגיא וכמבואר בזר, פסולה שהולבה הסוברים לרבנן
 כשמקרב אלא הולכה דאין משום והיינו כ״ז). הל' המוקדשין פסולי הל׳ (פ״א
 — הולכה בכלל הוא אך המזבח מן הדם שריחוק נניח אם ואפילו למזבח. הדם

 הל׳ המוקדשין פסולי הל׳ (פי״ג והראב״ד הרמב״ם נחלקו לכאורה זו ובנקודה
 בין לחלק יש הרי —דזבהים פ״ק בסוך ורבנן אלמנזר ר׳ דברי רקע על ט׳),

 הבפודים, ביום אך במקומו. להחזקה למזבח, ביחס הדם את מזיז הוא שאך ריחוק,
 בשעיר, שמדובר ואך — לפרוכת מבית אל דמו את והביא בקרא, ומפורש היות

 דאפילו נראה ובכן הולכה; קרויה הדם החזקת אך —בפר הדין דהוא פשוט
 שחטו (מג:) דתנן ואע״ג ושעיר. בפר בזר פסול יהיה באמת איעטבא מעשה
 שהובא לפני דוקא דהיינו נראה בו, ממרס שהוא למי ונותנו דמו את במזרק וקבל
 נמי הבי אין שהכניסו לאחר אך להזותו. כ״ג התחיל וטרם לפרוכת מבית הדם
בזר. פסולה תהיה והיא הולכה בכלל הדם החזקת שאך

 משתי מאחת האת — בפשיטות לרבנן כנים בשני העורך מובן זה, יסוד לאור
 ודם אחת ביד הפר דם להחזיק הכהן מוכרח קט לרגע יהודה לרבי דהנה סיבות.
 דפסולה. בשמאל הולבה זאת תהיה מהם אחד שלגבי וממילא באחרת, השעיר

 הגדול הכהן יעשה כאחת המזרקים שני שבהחזיקו אחר, מטעם לפסול יש ועוד
 דלכאורה ואך אחת. בבת עבודות שתי לעשות אין החכמים ולדעת עבודות, שתי

 חוקה, בו שנאמר הכפורים ביום אחת, בבת שתים לעשות ניתן השנה בל בעבודות
סדר. דין לקיים כדי זו אחר בזו היום עבודות כל לעשות צריך

 היוצא וכו׳. קרא אמר אמר יוחנן רבי וכו׳. ואחת אחת אחת ת״ר — נה.
 הוא אם דן שאך אתר על במאירי ויעויין — מדאורייתא שהמנין מסוגייתנו

 דלמעלה ״אחת״ כפילת לגבי אלא יוחנן ורבי אלעזר רבי נחלקו ולא —מעכב
 המניו עצם על לעמוד באמת יש אך מדאורייתא. זה אך אם דלמטה, השבע עם

 שבכל מתנות בארבע מנין הוזכר לא שהרי הדין מעיקר כאן נצריכו דלמה
 הזאות, מספר די אין אלו שבחטאות לתרץ יש זה על ואמנם החיצונות. החטאות

 ארבע שמזה יהנא וממילא המזבח קרנות כל על להזות שצריך היא שההלכה אלא
בל משום שיש מצינו דהא עיון מקום באן יש אך ביסודו, מספר דין באן אין אך

גב



ת ד ו ב ם ע ו ם י י ר ו פ כ ה

 ובכן כח:, בר״ה KiAion רKךכמבו קרנות, בארבע דם במתן תוסיף ובל תגרע
 זו אין כי ואף ארבע. שהן שתים במתן אפילו ואולי מנין, דין בכך שיש משמע
 ודאי מקום מכל מנין, ללא תגרע ובל תוסיף בל שיש דיתכן גמורה הוכחה

 קשה עדיין דין, מן ובר מנין. דין נאמר תוספת שחלה שבמקום מסתבר יותר
 מנין מפורש שבכולם הנשרפים, ושעירים ופרים אדומה, פרה מצורע, ממתנות

 זו שהלכה לומר אין וגם למנות. צריך שהמזה מצינר לא כן פי על ואף בקרא
 הזאות סידרת מצאנו ביוה״ב אף שהרי הכפורים יום עבודת בסדר כדין נשנתה
 של טהרו שעל ההזאות לשבע ביחס מנין הוזכר לא שכן מנין טעונה שאינה
 כאן שהרי למנות חייב ושעיר דפר אלו בהזאות שרק בזה והנכון הפנימי. המזבח

 באן יהיו לא יבזנה לא הכהן ואם למטה, ושבע למעלה אחת הזאות, חילוק יש
 קובעות ההזאות הזאות סידרות בשאר דאילו שמנה. של אחת אלא סידרות שתי
 הכהן צריך ולכן שמנה של אחד מספר יצטבר כך תקבענה אם כאן אך עצמן מנין

 למה :וז״ל שהקשו לימד) (ד״ה בת״י ויעויין ההזאות. לחלק מנת על למנות
 למיטעי אתי ולא ח׳ עד וימנה דלמטה שבע אלו לכלל ראשונה הזאה יכלול לא
 ח׳ מתוך ולא ז׳ מתוך שלמטה במתנות להפסיק דמצוה אפשר לא דהא י״ל

 ניתן זה יסוד ועל ומטה; מעלה ההזאות לפצל שזבריך שכוונתם ונראה עכ״ל.
 בשאר אף כי נניח אם זה, הסבר פי על ברם, שנתבאר. וכפי במנין הצורך להבין
 נח. בת״י ועיין — למטה ושבע למעלה אחת מזים היו הנשרפים ושעירים פרים
 לכאורה—שבע״ או שמונה ע״ז ושעירי בפר היו אם ״וצ״ע שכתבו, שלא ד״ה
 מחודש. משתמע זה כי אם נמי, הכי דאין ונראה לגביהם. אף מנין חיוב יהיה

 שלא להיות יכלו הנשרפים ושעירים פרים שהזאות דמבואר נז. להלן ויעויין
 מנין דין נאמר שביוה״ב מפגי זה שאף ונראה כסדרן. בעינן דביוה״ב אף כסדרן

 והמנין היות הנשרפים ושעירים פרים בשאר אך לסדר, מקום יש ובכן וחילוקו,
כהלכתה. המצוה התקיימה הזאות שבע הצטברו רק אם מעצמו נקבע

 התייחסו הקדשים דקודש הזאות וכר. מועד לאהל יעשה וכן ת״ר — נו:
 (מנחות יהודה רבי מדעת וכדמוכח עצמו בפני מקום היה אשר —הארון למקום

 לחפצא ולא —ריקנית ביאה משום מיתה חייב הכפורת פני אל בנכנס דרק בז:)
 מתקיימות ההזאות והיו ארון שם היה לא שני בבית שהרי והראיה הארון. של
 אף האם להסתפק יש הפרוכת הזאות לגבי אך במקומו, שהיתה השתיה אבן על
 להלן יעויין והנה הפרוכת. של לחפצא שמא או למקומה במקביל, מתייחסות, הן

 מזבח בין עומד הכהן היה דיוה״כ ושעיר פר של הפרוכת שבהזארת דמבואר נח:
 ומזה. למזבח חוץ עומד היה הנשרפים ושעירים פרים בשאר אך לפרוכת, הקטורת
 מקום עמידת לגבי הכתוב גזירת אלא זו שאין לומר כמובן ניתן הדבר ובהסבר

 דבשאר ההזאות. אופי בין עקרוני חילוק כאן שמשתקף נראה יותר אך המזה.
 בהיכל שעומד כל ובכן הפרוכת, של לחפצא ההזאה מתייחסת ושעירים פרים
ושעיר דפר היכל הזאות אך לעמידתו. מקום לקבוע טעם ואין כשר כנגדה ומזה

נג
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 האזור מוגדר יוה״ב עבודת לגבי שכן במקומה אלא בפרוכת קיום אינן ביוה״כ
 ההיכל כל השנה שבשאר ואף עצמו. בפני כמקום לפרוכת הזהב מזבח שבין
 המזבח אל ״ויצא הכתוב, דיבר מלא ומקרא מתפצל. הוא כ ביוה״ אחד, מקום
 ביציאה, מתואר אחר לחלק ההיכל של אחד מחלק שהמעבר הרי ה׳״, לפני אשר
 אא״ז שכתב למה סמוכים גם ובכאן חלוקים. במקומות שמדובר כרחנו רעל

 קרויות פרוכת הזאות שרק א׳) הל׳ עיוה״ב הל׳ (פ״ה בחיבורו זצ״ל חיים ר׳
 המקומות חילוק להוכיח יש וכן הזהב. מזבח הזאות לא אך לרמב״ם פנים עבודת
 ולפנים לפני זה הקדש את מכפר וכלדז ״ת״ר :(סא.) לקמן הברייתא מן בהיכל

 הרי עצמן״. בפני כפרה כפרה שכולן מלמד במשמעו מזבח היכל זה מועד אהל
 והיינו ממזבח; —פרוכת כלומר, — היכל לחילוק מקביל מהיכל קה״ק שחילוק

 שהכהן מה להבין יש זה רקע שעל ונראה המקומות. בחילוק מעורים ששניהם
 שהכהן הלבה דנקבעה דיוה״ב. היכל בהזאות לפרוכת מזבח בין לעמוד צריך
 זה ומטעם מבצעה. כשהוא להתייחס העבודה אמורה אליו במקום לעמד חייב
 שמבחינה שודאי ואף ולפנים, לפני הקטורת כשמקטיר הבדים בין עומד הוא הרי

 נאמדה זו והקטרה שהיות אלא הצד, מן בעומדו גם להקטירה היה יכול מעשית
 ההקטרה. בשעת שם לעמוד צריך הוא עצמו בארון ולא הארון לכלקום ביחס
 לפרוכת מזבח בין לעמוד צריך שהוא בהיכל דמים הזאת בשעת הדין והוא
 ההנחה על מבוסס כמובן זה וכל ביוה״כ. הפרוכת מקום הוא זה אזור שרק

 אמנם וכן במקום, דין הן הפרוכת הזאות אף הקדשים קדש להזאות שבמקביל
 המקום על להזות ניתן יהיה לא פרוכת אין שאם יתכן כן פי על ואף נכון. נראה

 השתיה אבן על והקטרה להזאה ובמקביל — להיות אמורה היתה היא שבו
פרוכת. מקום שם אף מופקע פרוכת שאין שבל דיתכן — בקה״ק

 ובפרוכת היה ראשון דבבית ותי׳ וכו׳ ריב״א ״הק׳ ראיתיה. אני ת״דה —נז.
 בבית דבבי פרוכת דהיתה נד. לעיל בגמרא מבואר כן ובאמת איירי״. דבבי

 בהמשך הר״י, לדעת ואשר הריב״א. קושיית שורש היה מה וצ״ע ;ראשון
 להגיח דחוק לו שנראה אלא הריב״א לתירוץ יודה הוא שאף נראה התוספות,

 ומשום ראשון, בית מימי פרוכת ברומי נותרה עדיין יוסי בר׳ אלעזר ר׳ שבימי
 טעונות אינן לדעתו אשר ציבור, של דבר העלם פר בהזאות שמדובר תירץ כך

 משיח, כהן לפר במקביל זה, בפר אף שהרי עיון צריכים דבריו אך משיח. כהן
 מועד״, אהל אל הפר מדם המשיח הכהן ״והביא ט״ז), ד׳ (ויקרא בקרא מפורש

 הדיוט כהן אף אפשר דלא ובמקום לכתחילה אלא זה אין שלדעתו כרחנו ועל
 — ו׳) הלכה ג׳, פרשה ויקרא, (פרשת כהנים בתורת מבואר כך ואמנם כשר,
 משיח; כהן פר לגבי המקביל לפסוק ביחס —התוספות שהזכירו הברייתא והיא

 תלמוד מנין בבגדים המרובה המשחה בשמן המשוח אלא לי איך המשיח ״ולקח
 המשיח הכהן ולקח לומר הלמוד מה אחר כהן לרבות סופנו אם הכהן לומר
מפשטות אר כשרה״. עבודתו אחר כהן קבל ואם משיח כהן שיקבל מצוה אלא
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 הגמרא שהקשתה שם דיעויין כתו״כ, דלא משמע (לו:) בקידושין הסוגיא לשון
 כתוב אלעזר דפרה אי דהיכא ״הזאה :מהזאות נשים המשנה שפסלה מה על
 למעוטי :ח״ל הכהן) (ד״ה ופירש״י בה״. כתוב המשיח הכהן דפנים אי בה

 שם התוספות אך עכ״ל. למיתנייה לתנא ליה איצטריך ומאי נשים וכ״ש הדיוטים
 תסתור לא שהיא באופן אחרת הסוגיא את ופירשו כך על עמדו כבר אי) ה (ד״
 בדיעבד, אפילו הדיוט הפוסל רש״י, נחלקו כנראה להלכה ובכן התו״ב. דברי את

 בשר. הדיוט אף בדיעבד אך משיח בכהן מצוה שלכתחילה שהכריעו והתוספות,
 כהן הזכיר לא ציבור של דבר העלם לפר שביחס לרמב״ם בזה שלישית ודעה
 לדייק וניתן משיח. כהן לפר ביחס כלכתחילה, זה, דין הביא ורק בכלל משיח

 בהן פר :וז״ל ו) ט״ הל׳ הקרבנות מעשה הל׳ ה (פ״ כתב שכן מלשונו נימוקו
 ואם מבפנים ממנו ומזה דמו מקבל עצמו המשיח כהן המצות כל על הבא משיח
 אינו לכתחילה משיח בכהן שהצורך ומשמע עכ״ל. בשר הדיוט כהן והזה קיבל
 שהכהן העובדה מן אלא לה הנחוץ הגברא הכשר ורמת העבודה מעצם נובע
 קרבנו. ויקריב המתכפר יעבוד שלכתחילה תורה קבעה וכאן המתכפר הוא עצמו

 — משוחים גדולים כהנים כמה שיהיו בזמן משיח כהן פר ייקרב אם שלדעתו ונראה
 להזות. המתכפר דוקא יצטרך לכתחילה — בהחלט אפשרי הדבר הלא דין פי ועל

 כשירה והזאתו ציבור של דבר העלם לפר זיקה כל זה לדין שאין כך אם וברור
 הלכתא למאי עיון צריך הרמב״ם שלדעת אלא לכתחילה. אפילו הדיוט בכהן

 ;צררך בו אין לכתחילה אף אם דבר העלם בפר הדן בפסוק משיח כהן הוזכר
תלמוד. צריך והדבר

 שמדובר כאן הסוגיא לאורך פירש רש״י וכו׳. וכלה אמרה והתורה — נז.
 לפרש נאלץ ולכאורה ולפנים. לפני הזאות לפני עוד ושעיר פר דמי שנתערבו

 להזאות ביחס מתעוררת התערובת ובעיית ולפנים לפני הזה כבר אם שכן כך,
 חוץ הזאות אלא פנים מעשה כאן אין (ס.) להלן רש״י לשיטת הרי ההיכל

 שעיר שהרי קשה זה פירוש על אך הקדשים. קדש לעבודות אלא פנים דין דאין
 לפני הזה שטרם מדובר ואם כלום, ולא עשה לא פר של דמו מתן קודם ששחטו
 פסולה. השעיר שחיטת כן ואם הפר דם במתנות כלל התחיל לא עוד הלא ולפנים

 דוקא שמדובר הסיקו באמת והם נותן), ד״ה (נז: התוספות עליו הקשו וכבר
 הזאות אלא אלו אין י רש״ דלדעת גיסא, לאידך קשה זה על אך ההיכל. בהזאות

 מעכב סדר שאין שמה להציע יש שמסברא ונראה בהם. מעכב סדר שאין חוץ
 אך לחבירתה. אחת כשהוקדמה השונות העבודות סדר היינו חוץ בעבודות
 אם שכן חוץ לעבודת ביחס אף בביצועה מעכב סדר העבודה אותה במסגרת

 בסדר שינה אם ובכן, במצותה. העבודה את עשה לא פשוט כסדר שלא עשה
 מצאנו לא ברם, היכל. בשל ואפילו הזאה חובת ידי יצא לא עצמן ההזאות

 עליהם מקובל העקרוני החילוק עצם שאין מפני אם — כך שיחלקו לראשונים
כעבודות אלא עבודה אותה כמרכיבי ושעיר פר הזאות הגדירו שלא מפני ואם
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 הוא בסוגייתנו שהדירן התורה) (ד״ה הת״י שכתבו כמו לומר יש ועוד שונות.
 או בחוץ, לבן בגדי בעבודת אח מעכב שסדר הסובר נחמיה דרבי אליבא

 לקבוע באה והסוגיא כסדר לעשות צריך מיהו לכתחילה יהודה לרבי שאפילו
לכתחילה. להזות ניתן כיצד

 וחוזר פר לשם למטה ושבע למעלה אחת שנותן ירמיה רבי למסקנת ביחס
 הזאות הני השעיר דם נמי שמזה ואע״ג :וז״ל הת״י העירו שעיר, לשם כר ועושה
 דלכתחילה מחודש דבר משתמע מקושייתם עכ״ל. להזות מתכוון דאינו הן בטלות
 שלא בעבודה הסדר באמצע להפסיק — מדאורייתא שזה להניח ויש — אסור

 פי על שהרי ההפסק, למרות הסדר יתקיים דבר של בסופו אם אפילו במקומה
 השעיר ודם שבהזאה הפר דם ידי על כסדרה מתקיימת העבודה ירבליה רבי הצעת

 בהזאת התקשו כן פי על ואף שעיר לשם השניה בהזאה כסדרו מוזה הוא אח
 הסוגיא, מן זה יסוד להוכיח גם שיש נראה ובעצם דפר. הזאות במסגרת השעיר דם

 נפשך שממה להבטיח כדי פעמים שלש שיזה נאמר בכוסות כוסות בנתערבו שהרי
 ויסתפק הדמים שיערב הגמרא דעת על עלה ולא שעיר כ ואח״ פר סדר יתקיים
 אח במקומה שלא עבודה להכניס אסור שלכתחילה משום והיינו הזאות. בשתי

 מתכוין ״דאינו הת״י, שתירצו מה ברם, היום. סדר הגשמת מונע זה כשאין
 כשהגיע היינו כונה צריכות אין מצות למ״ד ואפילו השעיר מדם ?) (להזות להזאות

 דלכאורה תמוה. נראה השעיר״, דם הזאת זמן עדיין הגיע לא כאן אבל זמנו
 האמורה הכוונה שכן לקדשים ביחס כוונה צריכות מצות למחלוקת מקום אין

 שלדעתו ויתכן המצוה. קיום מצד ולא קרבן דהכשר לשמה בהלכות היא בהם
 דקרבן. לשמה לכוונת מעבר הכפורים יום עבודת מצות לקיים לכוונה מקום כאן יש
תלמוד. צריכים והדברים למדי מחודשת זו נקודה אך

 רב אמר לאמה ואזלי הוו דחויין דילמא או וכר נתערבו דמים מקצת — גז:
 בעי דאי היכא מילי הני שירים חבירו עושה אחד כוס דאמר למאן אפילו פפא

 דם שלדעתו הרי לא. יהיב מצי לא למיתב בעי דאי האי אבל יהיב מצי למיתב
 תמוהים. שהדברים זצ״ל מארי מאבא שמעתי עלמא. לכולי דחוי התערובת

 דם הלא אך כדחוי, שייחשב מובן דהיה נפסל היה התערובת דם לו דהתינח
 שלמעשה אלא מהזאה הופקע לא מעולם ובחפצא בכשרותו הזמן כל נשאר זה
 — להיות עלולות מהן שכמה עוד ומה ;בהזאות להרבות שלא כדי אותו מזים לא

 דם נשפך אם אך כסדרן, שלא — לעיל שהוסבר וכפי לכתחילה, במישור לפחות,
 מהיכא נפסל לא שהדם מכיון ובכן התערובת. דם את להזות ניתן הלא הודאין
עיון. בצריך הדבר והניח דחוי. שייעשה תיתא

 דאמר למאן אפילו אדרבה פפא לרב יהושע דרי בריה הונא רב א״ל — שם
 דלדעת הדברים ביאור וכר. בידים דדחייה מילי הני דחוי חבירו עושה אחד כוס
נדחה שהדם דכל אלא שיירים חבירו עושה כוס עלמא לכולי עקרונית הונא רב
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 לחול אמרר זה שם שאין מפני לא זאת אך הימנו, שיירים שם מפקיעה הדחייה
 יש שכן כיון אך הדחייה. שהוא צדדי גורם י ע״ מופקעת שתלותו מפני אלא

 מבטלת ואינה דחייה שמה לאו מסויימים תנאים שחסרים וכל זו, דחייה להגדיר
 כוס עלמא דלכולי זו, דרך על להסביר יש פפא לרב שאך ויתכן שיירים. שם

 ומוקד הימנו, שיירים דין מפקיעה שהדחייה אלא עקרונית שיירים חבירו עושה
 זו כוס שהוזנחה כל דחוי שנעשה הסובר דלדעת דחייה. הגדרת הוא המחלוקת

 אין שיירים חבירו עושה כוס מ״ד ואפילו דחוי. הוא הרי כלל מדמה הוזה ולא
 אפשרות שהיתה כל אך השנייה הכוס מן לזרוק ברירה היתה כשלא אלא דחייה
 לא למיתב בעי ואי היות סוגייתנו, במקרה ובכן, דחייה. זו אין נזרק שלא אלא
עלמא. לכולי דחוי חבירו עושה וכוס דחייה זו הרי יהיב מצי

 בר״ש אליעזר רבי מחלוקת בהסבר וכר. אומר הוא למעלה דתניא — שם
 לקרבנות מתנה ממנו ניתנה לא ששוב בכוס שנתקבל חטאת דם האם ורבנן,
 האם לעיין דיש לשיירים. הנזרק דם יחס על לעמוד יש לאמה, או ליסוד נשפך
 ואך שנשתייר לזה אך אלא בפועל שנזרק לדם רק לא מתייחס הזריקה קיום
 שנקבעה אלא נזרק שממש לדם מצטמצם הקיום שמא או בקיום; כלול הוא

 שפיכה טעח המתנות, זריקת מקיום לחלוטין מנותק שהוא אך הדם, ששאר הלכה
 רשקיומן המתנות בתהליך שנבלל בדם צורך אין שפיכה חיוב דלענין היסוד, על

 השיירים נשפכים ממילא הדם מן בחלק זריקה שנתקיימה שבל אלא אליו התייחס
 בדם אלא היסוד על שפיכה אין דלרבנן ורבנן, ראב״ש נחלקו שבזה ויתכן ליסוד.
 ניתנה שממנו בכלי שנשאר דם אלא זה אין ובכן המתנות ותהליך בקיום שנכלל
 אם לי מה ובכן הזריקה לקיום השיירים בזיקת צורך אין לראב״ש ואילו מתנה.

 הדם שאר ביחס נחלקו שלא לפרש ניתן ועוד אחר. בכלי או כלי באותו נשתיירו
 ;עצמם שיירים בדין אלא — בשיירים בהגדרתו דידן, בנידון וממילא, — לנזרק

 ועבודה, קרבן לכל להשוותם שניתן דככל כעבודה. ושפיכתם כקרבן מעמדם
 שיירי על אלא הל שאינו ולקבוע שיירים שם בהחלת יותר להחמיר שיש מסתבר

 לגבי שיירים שפיכת דין לאור בכך לדון ויש למזבח. מתנה ניתנה שממנו כוס
 ה״ו), פ״ה יומא (ירושלמי לילה קיא.), (שם חוץ יג;), זבחים (יעויין פסול מחשבת

 לדם יחסם ידי על נקבע השיירים דאופי תליא, בהא דהא יתכן גם ואכמ״ל. ועוד,
 לעיקר להשווח.ם מסתבר יותר הזריקה ותהליך לקיום זיקה להם שיש דכל הנזרק,
הקרבן.

 המוקדשין פסולי הל׳ (פ״ב שבתב הרמב״ם בדברי עיון מקום כאן יש עדיין אך
 כוס מכל אחת מתנה ונתן כוסות בארבעה דמה שקיבל חטאת ;וז״ל ב״א) הל׳

 ארבע נתן ישפוך דמה כל ואת שנאמר היסוד על נשפך ארבעתן שיירי וכוס
 נשפכין הכוסות ושאר היסוד על נשפך הכוס אותו שיירי אחד מכוס המתנות

 ואחד לרבות אחד פסוקים, שני מצוטטים שבברייתא שבהיות הרי עכ״ל. לאמה
ממנו שניתנה כוס שיירי שפיכת לרבות שבא זה אלא ציטט לא הרמב״ם למעט,
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 מתנה. ממנו ניתנה שלא כוס שיירי יסוד משפיכת למעט שבא זה ולא מתנה
 דמה כל דואת הכתוב בגזירת צורך יש־ בכלל למה לעיין יש דהנה בזה והנראה

 דלולא פשוטה, והתשובה היסוד. על שיירים שפיכת דין ידענו טרם וכי ישפוך
 מעשה כל שיירי שהוא בדם אלא היסוד על שפיכה שאין אומר הייתי הפסוק
 הקרנות, מתנות ארבעת כל ניתנו שממנה בכוס שנשתייר זה דהיינו חטאת,

 שבך, ומכיון היסוד. על שפיכה הטעונים שיירים שם חל מכן בפחות שאף קמ״ל
 אין אמנם עקרונית האם :ידה על נתחדש ומה זו כ גזה״ תוכן מה להבין יש
 מהווים ארבעתן כל שרק המתנות, ארבעת מכל שנשתייר דם על אלא שיירים שם

 הפסוק, לולא סבורים שהיינו למה בניגוד אלא, ובמלואו, במצותו חטאת מעשה
 כשיירי ולראותו מהן אחת בכל הנמצא לדם הכוסות כל מתנות לייחס שיש

 לזה אחת שבכוס דם בין זיקה אין שבאמת ההלכה נקבעה האם או כולן;
 ואם בכך צורך אין היסוד על שפיכתו וחיוב שיירים שם שלהחלת אלא אחרת שב
 מתנה נתן ואם דהיות עוד ומה שיירים. דין כל עליו חל המתנות מאחת נשתייר רק

 שיירים בבחינת ולא הקרבן מעיקר ודאי הן שהשאר אע״פ כיפר, מהן אחת
 ובכן לכפרה מספיק כוס מכל שניתן שהדם הרי לח:, בזבחים בסוגיא וכמבואר

 כל דואת גזה״כ נבין אם והנה הימנה. שנשתייר מה על שיירים שם שחל מסתבר
 שהוא לומר מקום בהחלט היה הסברא שמצד נראה אז הראשון כצד ישפוך דמה
 שבכוס לדם המתנות שאר לייחס ניתן דאם הימנו. נזרק לא שבכלל לכלי הדין
 גם הכוסות שבשאר הדם כשיירי ולראותו אחת מתנה אלא ממנה ניתנה שלא
 ולראותו עיקר כל ממנה נזרק שלא שבכוס לדם הכזתנות ארבעת את לייחס ניתן

 במיעוט צורך יש ישפוך דמה כל דואת כ בגזה״ הזאת ההבנה לפי ובכן כשרידן.
 שבבלי לדם אלא האחרות המתנות מייחסים שאין להשמיענו ישפוך דמו דואת

 מתהליך לחלוטין נותק ושוב בכלי שנתקבל לזה לא אך הזריקה בקיום שהשתתף
 וחידוש לכוס מכוס מייחסים שאין השני, ההסבר את נאמץ אם אך הנתינה.

 לכל בזיקה צורך אין שיירים דין החלת דלגבי הוא דמה בל דואת כ גזה״
 למתחדש במקביל חדש יסוד למדין אין ישפוך דמו שמואת הרי המתנות,

 דמה כל דואת קרא לצמצם אלא ישפוך דמו ואת בא ולא הראשון, ההסבר לפי
 ובכן, מתייחס. הוא מקרה ולאיזה בו השנוי העיקרון היקף מה ולגלות ישפוך

 אם צורך, לו היה ולא השני כצד ישפוך דמה כל ואת הבין שהרמב״ם יתכן
 זריקה בהלכות יסוד באמצעותו נתחדש ולא היות ישפוך דמו ואת לצטט כך,

 מחדשת ודאי שהיא ישפוך דמה כל דואת גזה״ב לגבי כן שאין מה ושיירים,
 הצרופה, הסברא מפאת זה כל אך הרמב״ם. ציטטה ולפיכך יסודית הלבה
 בשני צורך יש שאמנם משתמע ממנה הסוגיא, לאור קשה הרמב״ם לשון ועדיין

עיון. צריכים והדברים ;הפסוקים

 שהעירו יונתן רבי בתד״ה יעויין וכר. לקרנות מערבין דאמר כמאן תנן — שם
על שבע מתנות אך לקרנות ביחס רק היא מערבין שמחלוקת דבריהם בסוף

נה
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 פי על החילוק להסביר נדחקו וקצת ;עלמא לכולי בתערובת תן מזבח של טהרו
 לעמוד וניתן ברורים שהדברים נראה ברם. בפסוק. המוזכרות ההזאות מספר

 שלמ״ד משמע פא: בזבחים הסוגיא שמן שהעירו אתר על הת״י מלשון יסודם על
 ממתנות זה את זה מבטלין עולין אין דין ללמוד אפשר אי לקרנות מערבין אין

 דלא משום טעמא היינו התם מערבין מזבח של טהרו דעל גב על ״ואח יוה״ב.
 מזבח״. של לטהרו דמערבין לן מנא עיון צריך אך ריב״א השעיר ומדם כתיב

 דשאני כשמלה. מחוורים הריב״א שדברי בצ״ע הת״י בעל שנשאר שאח ונראה
 ״ולקח בקרא. מפורש הלא דבקרנות מזבח. של טהרו ממתנות קרנות מתנות

 דם זריקת חובת יש ובכן סביב׳/ המזבח קרנות על ונתן השעיר ומדם הפר מדם
 יש לקרנות מערבין למ״ד ואפילו עצמו. בפני קיום אחד כשלכל שעיר ודם פר

 הקיומים שני את להשיג ניתן בפועל שלדעתו אלא נפרדים וקיומים שמות כאן
 מפני דוקא ואדרבה. זה. את זה מבטלין עולין ואין היות התערובת זריקת ידי על

 זא״ז. מכטלרן עולין שאין מכאן ללמוד ניתן נפרדים וקיומים בשמות שמדובר
 עליו. שמו עדיין התערובת בתור מיעוט הוא השעיר שדם שאע״פ מוכח שחרי
 תערובת. בזריקת מסתפקים והיינו נפרדים וקיומים לשמות זקוקים היינו לא ואילו

 הוכחה שום לנו היתה לא הרי נעלם. אחר דם או זה דם של הייחודי שאופיו אח
 דבהזאותיו מזבח. של לטהרו ביחס המצב בדיוק זה ואמנם בטל. לא השעיר שדם

 שבע באצבעו הדם מן עליו ״והזה נאמר. ורק בנפרד ושעיר פר הוזכרו לא
 ואיברא התערובת. דם זריקת ידי על החלה אחת כפרוז אלא כאן ואיו פעמים״.

 אין שהתערבו אחרי אך שעיר. ודם פר מדם מורכבת להיות צריכה שהתערובת
 הפכה וכעת קרבנרת משני שבאה התערובת זריקת של אחד קיום אלא לנו

 ללמוד כך. אם ניתן. שלא א הריב״ שהסביר מה וזה אחת. הקרבה יחידת להיות
 צורך כלל אין וכאן היות מזבח של טהרו מחזאות זא״ז מבטלין עולין שאין

 מובן ובבן מהם. הבאה בתערובת לנו ודי שעיר ודם פר דם זהות בשמירת
 ולא הדם״ ״מן הן אלו הזאות שהרי מזבח של לטהרו מערבין מקור בפשטות

 למה להסביר נופך עוד להוסיח אולי ניתן זה. ולאור השעיר״. ומדם הפר ״מדם
 ששני דבל מזבח. של טהרו מהזאות זא״ז מבטלין עולין אין ללמוד אפשר אי

 חדשה זהות קובעים ו/או זה על זה משפיעים אלא מתערבים רק אינם מרכיבים
 ראשונים כמה לדעת בטומאה בלח לח תערובת לדבר. דוגמא —תערובת של
 כאן הדין הוא וא״כ ביטול. על לדבר מקום בכלל אין — עלמא לכולי כלאים או

 הם ולא — והיא השעיר ודם הפר מדם נוצרת הדשה כזהות הדם שתערובת
מזבח. של טהרו על המוזה היא — עצמאיים כגורמים

 היה ת״ש ובו׳ חוצץ אינו או חחנץ במינו מין מהו וכר מיניה בעא — נח.
 הניח לגבי היא בעייתנו שהרי עיון צריכה הגמרא ראיית וכר. כלי גבי על עומד
 רגל על בעומד ואילו עיעה הטעון החפץ ממיז הוא שהחוצץ מזרק בתוך מזרק

שלזה לפרש ריש להשוותם. ׳שניתן לנו ומנין הנוגע הגברא ממין החוצץ חבירו

גט
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 שבהניח דנראה לה מבטל מצי Kדל רגל ניKדש בתירוץ הגמר^ נתכוונה באמת
 מין יהא לא ביטל לא אם ואף בביטולו תלויה החציצה אין מזרק בתוך מזרק
 אין לגברא שביחס היא כן, אם התירוץ, וכוונת כך. הסובר לצד חוצץ בכלינו
חוצץ. אינו במינו מין לומר

 בהסבר בכך. שירות דרך אין או בכך שירות דרך וכר דאמרי איכא — שם
 ולאו שרת כלי ע״י קידוש בהלכות נאמר שירות בדרך שהצורך נראה הבעייה

 הל׳ (פ״א שכתב הרמב״ם מלשון מדוקדק שכן בכלל. עבודה בהלכות דוקא
 במקדש בהן שנשתמשו כיון כולן הכלים אלא :וז״ל י״ב) הל׳ המקדש כלי

 עב״ל. מתקדשין הם בשירות בקודש בם ישרתו אשר שנא׳ נתקדשו במלאכתן
 שירות דרך דהיינו במלאכתם בהם נשתמשו כן אם אלא מתקדשים שאינם ומשמע

 ונראה מלאכתם. כדרך שלא שבתוכם מה מקדשים שאין הטעם והוא הדין והוא
 ולא היבש את מקדשת הלח כלי שאין פח.) (זבחים ששנינו מה יסוד גם שזה
 כד., בזבחים הסוגיא את לסוגייתנו, במקביל לציין, ויש הלח. את מקדש יבש

 או בכך שירות דרך ליה קמיבעיא והכי וכר מהו במקומה ועמד האבן ״נעקרה
 ככלי מקדשת עזרה שאף בזה נעוצה לסוגייתנו וההקבלה בכך״. שירות דרך אין

 אף ובכן מקדשים״, שרת וכלי מקדשת ורצפה ״הואיל שם, הגמרא וכלשון שרת
 דברי על לעמוד יש אך שירות. דרך עליה עומד כשהכהן אלא מקדשת אינה היא

 ״נתן כ׳׳א), הל׳ המוקדשין פסולי הל׳ (פ״א פסק לבעייתנו שביחס ־הרמב״ם,
 שירות דרך שגם הוסיף ולא חוצץ״, אינו במינו מין כשר וקיבל מזרק לתוך מזרק
 לחלוטין השמיט הבחירה בית מהל׳ בפ״א בזבחים הסוגיא את בצטטו וכן בכך,

 בכלל. שירות לדרך חש שלא מדבריו ומשמע במקומה, ועמד אבן נעקרה בעיית
בזה. עיון וצריך

 מקבילים, מקומות ובכמה כאן בסוגייתנו, שדנו במינו מין בתד״ה עיין — שם
 שכתבו מה והנה יעו״ש. (לז.), הגזול בלולב ורבא רבה מחלוקת רקע על

 הושענא איניש לינקיט ״לא הסובר, דלרבה דבעינא) ד״ה (לז. שם התוספות
 שאין במקום אף תמה לקיחה פסול יתכן וליכא״, תמה לקיחה דבעינא בסודרא

 היטב. מובן — הלולב על ולא ידו על החוצץ הדבר את שאגד וכגון —חציצה
 לקיחה וקיום מעשה ושמפאת שונים, ומושגים דינים כאן שיש מסתבר דודאי
 התורה בכל חציצה מהווה כשאינו אף מסויים בחייץ לקיחה לפסול יש בלולב
 שלקיחה מפני רבה על החולק —דלרבא גיסא, לאידך שכתבו מה אך כולה.

 חציצה, שיש בכלקום אף כזו לקיחה להכשיר יש — לקיחה שמה אחר דבר ידי על
 החייץ את תמיד שנראה בו, וכיוצא בלולב חציצה דין ביטלת כן, דאם עידן. צריך

 ובמקבילות אתר על התוספות טרחו וכבר ;החפץ נלקח שבאמצעותו אחר״ כ״דבר
 הדברים. יסוד על לעמוד דכריך) ד״ה נז. ופסחים דבעינא ד״ה לז., (סוכה
חציצה, זו הרי הלולב את לקח וכך ידו על משהו כרך שאם דבריהם, ותורף
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 זו הרי הלולב להחזקת יד בית כמעין משמשת והכריכה הלולב על כרך אם אך
 כשירה לקיחה שאין נראה דבריהם ובהסבר חצתנה. ללא אחר דבר ע״י לקיחה

 ובלעדיו זח בדבר תלוי הנוכחי התפיסה ומצב מעשה כן אם אלא אחר דבר ע״י
 אף תימשך והיא זה בדבר מותנית האחיזה אין אם אך מתקיימת. ה־־תה לא
 ואם לגביה לחלוטין מיותר והוא ידו על הלקיחה מתבצעת שלא הרי נסלקו אם
 בשפתיו החיצון את והחזיק מזרק בתוך מזרק הניח אם ובכך חוצץ. הוא הרי כן

 היה ובלעדיו החיצון באמצעות רק בפנימי תפוס הוא שהרי חציצה כאן אין
 לתפיסת תורמים בו והאחיזה החיצון אין בשוליו החיצון אוחז אם אך נשמט.
 ולסעדו הפנימי את להחזיק הכהן ימשיך נסלקו אם שאך כלום ולא הפנימי
ומאפשרה. לאחיזה תודם ואינו היות חוצץ שהחיצון וממילא

 דבעינן שבקדשים — תירוצו יסוד וכר. תירץ וריצב״א מיך תד״ה — שם
 — בלולב משא״כ אחר דבר ידי על להכשירה אין כהן של בעצמו שרת כלי לקיחת

 בלולב שנאמר ומה פוסלת. שכזו בתור חציצה אין כולה התורה בכל דבאמת הוא
 מעשה את לייחס אין החתנץ דבר שכשיש היינו לחציצה לחוש שיש בו וכיוצא

 בלולב בר״ן ויעדין ממש. חציצה דין נאמר בקדשים ואילו לגברא. הלקיחה
 בלולב חציצה לפסול קרא לן לית דאנן י״ל :וז״ל שכתב באלפס) (יח. הגזול
.המה לקיחה הוי דלא משום היינו ביה דחיישינן ומאי .  חציצה משום לאו אבל .
 בטבילה קרא דאיכא היכא אלא חציצה משום פסלינן דלא עלה אתינא ממש

 בלולב פסל שהר״ן אלא הריצב״א דברי בביאור שכתבנו מה מעין וזה עכ״ל.
 מינה. ונפקא ;לנוטל הלקיחה עצם זיקת חוסר משום ולא תמה לקיחה משום

 בתוספות. בזה ויעויין — שני טוב ביום תמה לקיחה פסולי כל המכשירים דלדעת
 לפי שני ביו״ט חציצה ידי על לקיחה להכשיר יש — ולקחתם ד״ה כז.. מנחות
הר״ן. של הסברו

 פ״ג ומוספיז תמידין הל' בחיבורו. יעויין — זצ״ל חיים ר׳ אא״ז דברי ידועים
 שנאמר בעבודה אלא כהן של בעצמו הצורך מפאת חציצה פסול שאין — ד׳ הל׳
 השנה. כל קטורת הולכת כגון בשמאל. הכשירה בעבידה ואילו ימין דין בה
 מסברא והנה הכהן. כמעשה נעשית העבודה סוך סוך שהרי פוסלת חציצה אין

 לקדשים המיוחד כהן של עצמו לדין ביחס אלא זה לחילוק מקום שאין נראה
 שהרי ימין. נאמר שלא במקום אך נוהג לכאורה כולה התורה דכל חציצה דין אך

 הראשונים רוב לדעת מעכב ימין ואין דדינא מעיקרא בימין צורך אין בלולב
 לימין, היוזקקנו שלא שכל משמע מלשונו אך בו. פוסלת חציצה כן פי על ואך

 מדין לא פוסלת חציצה אין העובד. כחפצא כהן של לעצמו לא אך וממילא
 ידי על לקיחה שאין במקום אפילו להכשיר ושניתן כ כהת״ מדין ולא קדשים

 למעשה ביחס אלא כהן דין אין בימין צורך שכשאין עמו. ונימוקו אחר. דבר
 פוסלת חציצה שאין ברור זה ולגבי אליו. תתייחס שהפעולה בכך לנו ודי הגברא.

שמה ויתכן מלולב. עיון צריך דעדיין אלא פטור. חציצה ידי על דוצח דאטו
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 כאן אין לקיחה מעשה שמתבצע שאף מפני היינו לולב בנטילת פוסלת שחציצה
 מעכבת יד לקיחת האמנם לעיין יש אך דוקא. יד לקיחת טעון ולולב יד לקיחת

 בניגוד אף ושהוא מוסכם הדבר שאין ברור נראה אופן, ובכל ;הדין מקור ומה
 כדעת נפסק ס״ד) תרנ״א סי׳ (או״ח ערוך בשולחן שהרי המחבר. לדעת

ב נוטל יד לו שאין שכלי ר״כ) (סי׳ הרוקח  הרחיקו אף אחרונים וכמה בזרועו לל
 ב״שערי (יעויין גידמת חליצת ומעין בשיניו יטול זרוע לו שאין שמי והכריעו לכת

 למה חיים, ר׳ לתפיסת עיון, צריך עדיין זו ולדעה י״א). ס״ק — שם תשובה״
בלולב. פוסלת חציצה

 רבי שם מתחיל הגלילי יוסי. שרבי מקום ובו׳ מחטא התחל רבנן תנו — נח:
 אופן בשאלת מחלוקתם לתלות שיש מבואר להלן בגמרא וכר. פוסק עקיבא
 העבודה ברגל הקיף שאם ברור ונראה ברגל. ואם ביד אם הפנימי, מזבח הקפת

 אחד, במקום לעמוד בדוקא מוברח שהוא תיתא דמהיכא עלמא, לבולי כשירה
א  ביד. בהקפה להסתפק אפשרות לעומת ברגל להקיף חיוב לגבי אלא נחלקו ל

 בהזאות דהנה דיוה״ב. הדם הולכת באופי נעוצה שהיא נראה זו למחלוקת ואשר
 וודאי ■יותר להתקרב חייב אינו להזות למזבח קרוב די נמצא הכהן אם השנה כל

 מחשבה שאין קבע שמעון רבי שהרי בהקפה. הדם את להליך צריך שאינו
 יג.), (זבחים וזורק״ המזבח בצד שוחט הילוך בלא ש״אפשר מפני בהולכה פוסלת
 שאפשר בעבודה מוגדרת שהלכה מסכימים עליו החלקים החכמים שאף ויתכן

 שלרבנן נניח אם ואפילו בה. פוסלת מחשבה כן פי על אף שלדעתם אלא לבטלה
 ושחט המזבח בצד עמד שאם הולכה שמה לאו ברגל שלא שהולכה הסוברים

 המוקדשין פסולי הל׳ פ״א למלך״, ב״משנה ויעויין — פסול הזבח הוליך ולא
 את הכהן הוליך אם אך עיקר כל הליך שלא מפני היינו —בכך ןTש כ״ג, הל׳

 ברור עליו להזות מסוגל הוא ממנה בנקודה המזבח מן מה במרחק ונעצר הדם
 הפנימי. למזבח החיצון מזבח בין זה לגבי לחלק שאין ומסתבר כשר. שהקרבן

ת האם היא בסוגייתנו השאלה ובכן  מפאת היא כאן הזהב למזבח הדם הלכ
 של מיוחד קיום יש וביוה״כ היות האם, או ובמתכונתה, השנה דכל הלכה
 לראות יש נג;, לעיל שהתבאר וכפי והביא, דלקח הכתוב גזירת יסוד על הלכה
 בפרשת מעורה זה קיום אמנם ואם ממנו. כחלק הזהב מזבח עד הכהן יציאת
 ולשם ההזאה למקום האפשר ככל להתקרב הכהן לחייב מקום יש והביא, לקח

 הבפורים ביום אלא ברגל הקפה חובת אין זה לפי ברגל. להקיף להצריכו כך
 אחד דמצד הרמב״ם, מדברי משמע כך ואמנם הפנימיות. חטאות בשאר לא אך

 הזהב מזבח על הניתנין הדמים ״וכל י״ד), הל׳ הקרבנות מעשה הל׳ (פ״ה פסק
 המזבח קרנות על ונותן לפניו והמזבח למנורה המזבח בין עומד נכנס כשהוא

 :ברגל שהקפה ב׳) הל׳ עיוה״כ הל׳ (פ״ד פסק לסוגייתנו ביחס ואלו מבחוץ״,
 ומזה והולך מסבב והוא הזהב מזבח קרנות על התערובת מדם להזות ״ומתחל

— נאמד בסופה שהרי אחרת. משמע עצמה הסוגיא מן ברם, מבחוץ״. הקרנות על
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 — ברגל הקפה: מחלוקת ביאור אלא נפרד תירוץ זה אין אך הגר״א גירסת ולפי
 פנימי דמזבח סביב סבר מר מיפלגי קא ״בהא :ור״ע ריה״ג דברי בפירוש
 דמזבח קרן חדא במקום פנימי מזבח כוליה סבר ומר החיצון דמזבח כסביב
 השנה דכל להולכה באופייה דומה זו הולכה עלמא שלכולי ומשמע קאי״. חיצון

 ;החיצון למזבח הפנימי מזבח הקבלת לקבוע כיצד רק היא והשאלה הקרבנות וכל
 מתנות לגבי רק ולא הפנימיות חטאות כל לגבי שנחלקו משתמע שגם וממילא,

 ונפרש נגרוס לא אם —יתכן הרמב״ם, ולדעת דיוה״כ. ושעיר דפר הזהב מזבח
 הקודם. כתירוץ פסק והוא בסוגיא התירוצים חלוקים באמת שבזה —הגר״א כמו
יוה״כ. של אלו לבין השנה דכל פנימיות בין לחלק קשה הגר״א גירסת לפי אך

 לגבי ור״ע ריה״ג שנחלקו —זה תירוץ וכר. מחוץ פנים ילפינן סבר מר — שם
 לכאורה — פנים לעבודת ימין דרך אלא יהו לא פונה שאתה פינות כל דין זיקת
 שנאמר להניח היה ניתן ודאי לעבודה מצומצם היה כר פינות כל דין דלו קשה.

 להיכל הנכנס שכהן טו;) (סוטה שנינו הלא אך פנים. בשל ולא חוץ בעבודת
 מטעם שזה שם בגמרא והתבאר לימינו פונה סוטה; להשקאת עפר להוציא בדי
 ימין שפניית מוכח ובכן עבודה, העפר הוצאת שאין ברור והנה כר. פינות כל

 כגון מצוות לכמה ביחס בפוסקים זה דין הובא ואמנם כללית, במצוות נאמרה
 הסוכות בחג בלולב הבימה והקפת ס״ה) תרע״ו סי׳ חיים, אורח (שו״ע חנוכה נר

 וצריך מהן. גרועה פנים שעבודת יתכן דכי קשה כן ואם ס״א). תר״ס סי׳ (שם,
בדבר. עיון

 עביד בההוא ברישא דפגע קרן בההוא מדינא עקיבא רבי לך אמר — שם
 לכאורה הגמרא דברי ובו׳. המצות על מעבירין אין לקיש ריש דאמר ברישא

 בקרן שפגע בשעה הלא לנידון, המצות על מעבירין אין זיקת דמה הבנה משוללים
 ופשוט מזבח מכוליה דנפיק עד מזה אינו שהרי להזות היה יכול טרם הראשונה

 דאטו עליה. כמעביר מוגדר שאינו בה כשפגע המצוה שעת הגיע לא עוד שאם
 השחר עמוד לאחר אחר ואתרוג השחר עמוד לפני אחד אתרוג לאדם נזדמן אם

 דתנן דאע״ג המצות. על מעבירין אין מפאת הראשון להעדיך עליו שיהיה היתכן
 משום דהיינו בגמרא ונתבאר הקרוב, מן להביא העומר דמצות סד:) (מנחות

 שהרי משום דהיינו נראה הבאה, קודם היה הלא וזה המצות, על מעבירין דאין
 שום עדיין אין אם אך הקרוב להקדים צריך ולגביו קיום כשלעצמה הקצירה

 מזבח מכוליה בנפיק שהצורך מסוגייתנו שמוכרח ונראה העברה. כאן אין קיום
 כשירה הקרנות כל הזאת לכן קודם ואך כשלעצמה, העבודה הכשר מצד איננו
 שקיום המחייב העבודה סדר מפאת שמזה לפני לצאת שחייב אלא עצמה, מצד

 בסדר דין רק וזה והיות להזאות. יקדים בהיכל אחר לאזור אחד מאזור היציאה
 ההזאה שיצא לפני הזה אם שבדיעבד נראה ההזאה עבודת בהכשר ולא היום

בה, מעכבת חוקה ואין כחוץ היכל עבודת כל רש״י לדעת שהרי כשירה. תהיה
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 הסבר פי על לעיל שנתבאר ובפי מודה הרמב״ם אן! הזהב מזבח להזאות וביחס
 אלא כאן TK פנים כעבודת היציאה נגדיר אם אך! ובכן זצ״ל. חיים ת אא״ז

 שבדיעבד ומכיון לדעתו. פוסלת אינה הלא וזר פנים לשל חוץ עבודת הקדמת
 על מעבירין אין על לדבר ניתן בשירה ברישא דפגע קרן ההוא על הזאה תהיה

לגביה. המצות
 בזבחים הסוגיא הוזקקה דלמה שהקשו אין) ד״ה (לג. לעיל בתוספות יערין

 אשר העולה מזבח יסוד מאל לילפותא אשר) בתד״ה במקביל שם ועיין (נא.,
 המערבי יסוד על נשפכים היו הפנימיות החטאות ששיירי ללמדנו מועד אהל פתח

 זצ״ל מארי מאבא שמעתי קושייתם וביישוב המצות. על מעבירין דאין ליה תיפרק
 הדעת על יעלה האם לולב, לפני שמונח למשל, דנניח, זה. לכלל מקום כאן שאין
 שאין מפני פשוט והטעם שלא, ברור אלי. הקרוב בקצה דוקא לאוחזו חייב שאני

 ונראה כיחידה. כולו הלולב לקיחת אלא אחר או זה קצה לקיחת חלות לנו
 אלא מסויים לצד מתייחס הקיום אין היסוד. על דמים בשפיכת הדין שהוא

 הקיום בפועל, השפיכה תתבצע היכן הקובעות הלכות ישנן כי ואם ;כולו למזבח
 בשופך אח שהרי מעבירין אין עיקרון ליישם אין ובכן, כולו. ליסוד מתייחס

 תפיסה להוכיח שיש ונראה המערבי. ליסוד השפיכה מתייחסת המזרחי היסוד על
 מזבח, של טהרו על ההזאות לשבע ביחס הקובעת, נט. להלן הסוגיא מן זו

 קרא אמר טעמא מאי גגו על יהיב התם דקרנות מתנות דגמרן היכא מיהא ״דר״ע
 ולא הכתוב מגזירת נלמד זה שדין הרי טיהרו״. שם שקדשו מקום וקדשו וטהרו
 מתבצעות הן אט אף אלו, שהזאות מפני והיינו המצות. על מעבירין אין מכלל
 מסוגייתנו, קשה לכאורה אך לכולו. מתייחסות המזבח, של אחר או זה בחלק

 ונכונים, ברורים הדברים ברם, קרנות. מתנות לגבי מעבירין אין נאמר בה
 המזבח, חלק היא כי אם קרן, דכל קושיא. מקום כאן אין דבר, של ולאמיתו

 לקרנה מתייחסת הזאה כל קרנות, ארבע דין ונאמר והיות לעצמה; שם קובעת
 המצות. על מעבירין אין כלל פי על סדר לקבוע כן, אם וניתן, עצמו בפני כקיום

 אחת גירסא לפי יוצא וכן — אתר על הר״ח דעת להסביר גם צריך זו דרך ועל
 היסוד על שפיכה מקום דגם — ותוספות ברש״י שם ויעויין נא., בזבחים בסוגיא

 הנ״ל העקרוני החילוק דוחה שאינו דנראה המצות. על מעבירין אין פי על נקבע
 יסוד כל שאף שסובר מפני היסוד על שפיכה לגכי ליישמו אין שלדעתו אלא
 מערבי או דרומי ביסוד קיום מהווה עליו ששפיכה וממילא לעצמו, שם קובע
כולו. במזבח ולא

 צורך וכר כלום ולא עשה לא פר של שחיטתו קודם שחפנה קטרת — ס:
 להסביר יש דרכים. בשתי כפנים פנים צורך דין לפרש שיש נראה דמי. כפנים פנים
 מנותקת כשלעצמה שהיא אף פנים, לעבודת הכרחי כתנאי הדרושה עבודה שכל

 שהעבודה להסביר ניתן מאידך, לה. נחהגה והיא היות מעמדה מקבלת הימנה,
— עצמה הפנים עבודת במסלול הראשון כשלב מוגדרת פנים כצורך המכונה
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 ביניהן, צירוח יש שכן ההקטרה בראשית נחשבת החפינה לדוגמא, ובסוגייתנו,
 באה החפינה שאין מוכח וחופן וחוזר דחופן דמהא מט., לעיל שנתבאר וכפי

 החפינה מעשח בעצם קיום גם בה שיש אלא חפניו מלא של חפצא ליצור כדי רק
 ויעויין הקטורת, להקטרת וצמוד סמוך להיות צריך וחופן חחר למ״ד אשר

 שחיטה הגדרת לגבי ספק העלו שכנראה הנחה) ד״ה (לט:, לעיל ישנים בתוספות
 דאר הנ״ל, בשאלה תלוי ספקם ולכאורה הגרלה. במעמד דנו ואח פנים בצורך
 ההגרלה שאין ודאי ההקטרה שבתהליך הראשון השלב היא שחפינה שיתכן

 ברורה פחות זו נקודה כי אם —מסתבר ואף הפנימי השעיר הקרבת ראשית
 מתן ראשית שחיטה שאין — לט: לעיל בדברינו שהוצע כפי עליה, לחלוק וניתן
 ב') הל׳ עיוה״ב הל׳ (פ״ה שכתב הרמב״ם דברי בכך מדוקדקים וכמה דמים.

 בעזרה שהחפינה אע״פ כלום •עשה לא הפר שחיטת קודם שחפנה קטרת :וז״ל
 עשה לא פר של דמו מתן קודם ששחטו שעיר וכן היא פנים כעבודת פנים צורך
 דין שהביא שאף הרי עכ״ל. לפנים נכנס דמו הרי בעזרה שהשחיטה אע״פ כלום
 שהיא נימק חפינה דלגבי בהסברם. לחלק דייק מקרים, לשני ביחס פנים צורך

 למעמד וזוכה ההקטרה בתהליך משתלבת שהיא כלומר, — פנים״ ״כעבודת
 התייחס ולא לפנים נכנס שדמו הטעים רק השעיר שחיטת לגבי ואילו ;פנים

 מעמר להעניק ניתן לא אמנם שלשחיטה מפני והיינו כשלעצמה. השחיטה לעבודת
 הנכנס בקרבן מעכב שסדר ההלכה נשנתה סדר לעיכוב שביחס אלא פנים עבודת
פנים. כשל מוגדרות שאינן אליו השייכות בעבודות ואף לפנים

 ביוה״ב דהנה הרמב״ם. לדברי אחר הסבר פעם שמעתי זצ״ל מארי מאבא אמנם
 השעיר, בדם הפר, בדם — פעמים ארבע ולפנים לפני נכנס הגדול הכהן היה

 להתחייב צריכה כניסה שכל ונראה והמחתה. הכף ולהוצאת הקטורת, להקטרת
 מתכשרת היום מעבודות אחת שכל וכפי קודמת, עבודה ידי על להתכשר ואף

 אשר סדר שינוי שכל זצ״ל מארי אבא חידש ובכן קודמותיה. ידי על ומתחייבת
 הצורך והלכתית, הגיונית מבחינה והמבטל, לפנים כניסה על להשפיע כדי בו יש

 היינו לו ובכן, ממש. בפנים הנעשה את מעצב הוא שהרי מעכב מהן, באחת
 להיות הופכת אחת כניסה היתה פר של דמו מתן לפני שנשחט שעיר מכשירים
 דא בכגון בי ואף כאחת, שעיר ודם פר דם להכניס היה ניתן שהרי מיותרת

 קיום בכך יהיה לא נחוץ הדבר ואין היות בנפרד, להכניסם כמובן, הכהן, יוכל
 צרכי אלא הכניסה אופי את קובעים הכהן והחלטת רצון שלא כניסות, שתי

 שדמו מפני פסולה השעיר ששחיטת הרמב״ם שכתב מה וזה היום. עבודת ואילוצי
 ומשום לפנים הכניסה סדרי על ישפיע שחיטתו שמועד כלומר, —לפנים נכנס

 הרמב״ם שפסק מה להבק אפשר גם זה יסוד פי שעל ונראה מעכב. שינוי כך
 כלום״. אינן היום עבודת קודם אותן שעשה המוספין ושעיר איל ש״ ג׳) הל׳ (שם

 בשם לעיל, כתבנו כבר כי (אם טעמו התבאר ולא בגמרא נתפרש לא זה דין
 ניתן הנ״ל פי על אך זמן). מחוסר מדין להסבירו שאפשר זצ״ל, חיים ר׳ אא״ז

מתבטלת אחת כניסה היתה אותם מכשירים היינו שלו מפני מעכבם שסדר להציע
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 הכהן היה ויכול השניה לסידרה מסונפת להיות יכלה ומחתה הו־צאת שהרי
 ושעיר איל הקרבת להלכה, דבשלמא בפנים, שעיר או פר הזאות בסיימו להוציאן
 מה וזה ומחתה כר הוצאת לבין השני שבסדר הלבן בגדי עבודת ■בין מפסיקה
 שלא ושעיר איל שחיטת היתה לו כן שאין מה להתיאתם. הכניסה שמחייב
 והמחתה הכר הוצאת לבין השני הסדר בין שיחוץ מה היה שלא בשירה כסדרה

 היה הכהן אם ואפילו ;זו למטרה מיוחדת כניסה ויכשיר שיצריך מה היה ולא
 לא והמחתה הכר להוצאת מכן לאחר ולחזור ההזאות תום עם לצאת רוצה

 לפני שהקריבם ושעיר איל שהכשרת ומכיון השניה. בביאה כניסה קיום היה
. מעכב. סדרה לפנים, כניסה קיומי מנין לקבוע יכלה היום עבודת

 ח׳) הל' (שם, ברמב״ם יעויין הפר, שחיטת קודם שחפנה לקטורת ביחס — שם
 אחר דם להביא צריך אינו הדם נשפך כך ואחר המזבח מתנות גמר ;וז״ל שכתב

 קודם שנשפך הוא הפר דם ואם מעכבת. אינה החיצון מזבח על השירים ששפיכת
 שחיטת קודם שנייה פעם קטרת ויחפון אחר פר מביא זה הרי המתנות כל שיגמור

 דבמה תמוהים ודבריו עב״ל. ממנו ויזה דמו יביא כך ואחר הקטורת ויקטיר הפר
 הפר. שחיטת קודם הפסולה הרגילה, הקטורת מחפינת כזה במקרה חפינה שונה

 בן הנגיד יהושע n כך על נשאל שכבר שכתב אתר על משנה״ ב״כסך ויעויין
 שיפסידוהו מה לו קרה ולא בתחלה פר ששחט ״מאחר :והשיב הרמב״ם של בנו

 שחיטת אחר שהוא מאחר השני הפר שחיטת קודם הקטרת חפינת יותר הנה
 הפר נשחט כבר הלא שכאן דבריו ביאור פיסול״. בו אירע שלא הראשון הפר

 ולפנים לפני דמו נכנס שהרי כשר קרבן בתור שקרב אלא עוד ולא בהכשר
 להתחשב באנו אם שהת עיון צריך עדיין אך בהיכל. יתחילו השני דם ובהזאות

 שחיטתו. אחר התקיימה שהראשונה מכיון מיותרת השניה החפינה הראשון בפר
 שבפנים מתנות אחר הדם נשפך שאם כתבו באמת בקטורת) ד״ה (סא., והת״י

 חפינה מצריך הלא הרמב״ם אך ;יעו״ש מחדש, חופן אינו אך שני פר שמביא
 לחפון אפשר אי הראשון הפר מן מתעלמים אם נפשך, דממה קשה ובכן שניה,
 לעמוד יש מזו, יתירה מחודשת, לחפינה טעם אין לאו, ואם השני, שחיטת לפני

 ויחפון יחזור אם פסולה החפינה היתה שמא כי ״ועוד :שם הת״י הערת על
 את שינה ולפנים לפני הזאות לאחר חופן שאם כלומר, שבפנים״. מתנות אחר

 הזאות להצריך להרמב״ם לו היה וא״כ להזאה תקדם שחפינה המחייב הסדר
בדבריו. הוזכר לא וזה מחדש

 והקטרה, חפינה בין לחלק יש הזאה קודם הקטורת מעשה הכשר שלגבי ונראה
 שחיטת לפני קטורת כאן הרמב״ם שהכשיר מה ובכן, פסולה; וזו כשירה שזו
 השחיטה. אחרי היתה ההקטרה אך לחפינתה ביחס אלא נאמר לא השני הפר
 — ממנו״ ויזה דמו יביא כך ואחר הקטורת ״ויקטיר שפסק, מלשונו מדוייק וכן
 להקטרה. קדמה שהיא כנראה והיינו שחיטה, והשמיט להזאה הקטרה שסמך הרי

מחייב פרים מספר כשיש אם — הה״י לשאלת שביחס נראה החילוק ובהסבר
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 כהרי חפינה הרי לא —מספיק אחד שמא או כולם אחרי לחפון וחוקה סדר
 שצריכה עבודה היותה מפאת מתחייב אינו לחפינה שחיטה דהקדמת הקטרה.

 ואןש כלל; עבודה בגדר חפינה שאין יתכן שכן מסויים, בשלב דוקא להשתבץ
 מכך מעמדה להכריח אין מח., לעיל בסוגיא וכמבואר בה, פוסלת שמחשבה

 דהרמב״ם ואיברא עבודה. אינה ודאי כי אף פסולה לשמה שלא שחיטה אף שהרי
 עיוה״כ הל׳ בסוף מלשונו מדוייק שכן —עבודה שהחפינה סובר כנראה עצמו
 וכן בה פוסלת והמחשבה עבודה הקטורת חפינת וז״ל: שכתב כ״ז) הל׳ (פ״ה

 הרי עכ״ל; כקרבן קרבן שמכשירי במחשבה נפסלת לקטורת הגחלים חתיית
 פסולה חפינה היתה זה לולא שגם נראה מקום מכל — לחתייה חפינה בין שחילק

 ובמקומו כשלעצמו במעשה קשור אינו השחיטה בהקדמת דהצורך שחיטה קודם
 מסתבר כך, לשם ומחייבים. כמכשירים והעבודות הקרבנות ותפקיד בטיב אלא
 החפינה לפני דרך לסלול הדרוש הקרבן כאן היה סוף שסוף די אחד בפר שאף
 כל אמורות היו שבו היחידי, הפר להיות אמור היה שחיטתו שבשעת עוד ומה

 מתייחס סדר דין ולגביה עבודה ודאי הינה הלא הקטרה אך להתקיים. הזריקות
 וכיון הפר. שחיטת אחרי ויתקיים יתבצע שהוא ומצריך שבה הקרבה למעשה

 הזריקות אמורות שמדמם הפרים כל שחיטת אחרי להשתבץ צריבה היא שבך,
 דלגבי מחדש, שיקטיר כדי שניה חפינה אמנם הצריך הרמב״ם ובכן, להתקיים.
 לשחיטת להקדים יכולה זו שחפינה קבע אך הראשון, הפר על לסמוך אין ההקטרה

השני. הפר
 כבר דהנה לספק. מקום יש השני לפר הקטרה הקדמת לגבי שאף יתכן ברם,
 להיות שהאמורה או :פנים שני על סדר שיינוי פסול להסביר שניתן לעיל ביארנו

 ונדחתה מאוחרת עבודה ידי על שנדחקה מפני נפסלת שהתאחרה ראשונה
 כראוי והתחייבה הוכשרה שלא מפני פסולה שהוקדמה שהשניה או ממקומה;

 הקטורת שמעשה ספק אין הראשון ההסבר שלפי ונראה קודמותיה. מערך ידי על
 במקומו, שלא שייקרב, הפר ייפסל שאחרת מכיון הפרקים כל אחרי להיעשות חייב

 כשירה פרים בין שהוקטרה שקטורת יתכן בהחלט השני ההסבר לפי אך אחריו.
 העלולה הקטורת ואילו איחורם ידי על נפסלים אינם עצמם מצד הפרים שהרי

 אין ושוב הראשון הפר ידי על הוכשרה הרי ומחייבה מכשירה ללא להיפסל
 שהרי הראשון כצד שהבין נראה בנידון, הרמב״ם לדעת ואשר באחרים. ענין לנו

 המוספין ושעיר איל פסל כן על אשר —פסל פנים לשל חוץ עבודת בהקדים
 כמחוסר זצ״ל, חיים ר׳ אא״ז כהבנת הפסול, נסביר לא (אם היום לעבודת שקדמו

 שקדמה שה:קטרה לעיל, מלשונו שדייקנו כפי לקבוע, נאלץ שהרמב״ם וממילא זמן).
 עבודת עיקר שאינה מפני שזה להבין צריך בחפינה שהכשיר ומה פסולה. השני לפר

 קודמתה להיות האמורה את פוסלת אינה שכן, וכיון הכשר, מעין אלא הקטורת
 ואף ופוסלתה. בגללה שהתאחרה זו את דוחקת שהוקדמה גמורה עבודה שרק

 להכשיר יש סדר, שינוי פסולי שני וקיימים נכונים ההסברים ששני נניח אם
ובדלעיל. הראשון הפר ידי על ונתחייבה הוכשרה שכן דידן בנידון החפינה
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 אך כשירדו. הפרים בץ חפינה למה :הראשונה לשאלה ביחס נאמר זה כל
 שהוקטרה, קטורת להכשיר ניתן כיצד השניה: השאלה בעינה עומדת עדיין
 שאם שסובר הרמב״ם בדעת ונראה בפנים. הפר דם הזאת לאחר כסדרה, שלא

 מסתמכים ושוב לחלוטין הראשונה הקטורת פוסלים אנו אין הראשון הפר דם נשפך
 להבין יש אלא כברזל. קשה הת״י קושיית היתה כך היה דלו השניה; על רק

 ידי על במלואה מתקיימת הקטורת ועבודת כשירות הקטורות ששתי לדעתו
 שחיטת לאחר וכסדרה בהכשר בשעתה הוקטרה הראשונה שהרי ושילובן. צירופן

 צורך יש הדם שנשפך לאחר כי ואם ההזאות; לכל מיועד היה שדמו הפר
 שחיטת מערך שיתקיים כדי השני לפר ביחס היום בסדר שתשתבץ שניה בקטורת

 הפרק מן יורדת הראשונה אין הדרך, לאורך דם והזאות קטורת, הקטרת פר,
 אחד כל הפרים, ושני הקטורות, שתי באמצעות נשמר זה סדר ואמנם לחלוטין.

 לראשונה אלא השניה לקטורת זיקה אין הראשונות להזאות אך ובהכשרו. בזמנו
הת״י. שאלת בזה ונסתלקה ;וכדין כדת להן שקדמה

 כהנים כי הסובר יהודה רבי לדעת וכר. הקודש מקדש את וכפר ת״ר —סא.
 נוסח היה למה לעיין יש המשתלח, בשעיר כישראל עבירות בשאר מתכפרים

 לטהר עליכם יכפר הזה ביום כי פסוק כלל ואפילו שעיר לשל מקביל הפר וידוי
 לטומאת אלא עונות לשאר זיקה זה לוידוי אין והלא חטאתיכם מכל אתכם
 הקרבים שלקרבנות זצ״ל מארי מאבא שמעתי הדברים ובביאור וקדשיו. מקדש

 המתייחסת וייחודית פרטית כפרה אחת, :כפולה כפרה באמת יש הכפורים ביום
 היום עבודת ממערכת חלק בתור ושנית, לה; והמיועדת מסויימת לעבירה

 לכפרות ומעבר מעל עצמה בפני כפרה מהווה — חידש כך — היא שאך בכלליותה
 בפסוק מעוגנת הזאת הכללית הכפרה ואמנם אותה. המרכיבים וקרבן קרבן כל

 באמצעות כלומר, הכהן״, — עליכם ״יכפר :עזרא האבן דרך על לפרשו שיש עצמו
 מארי אבא ציין לחידושו וכהוכחה כפרה. הכהן ישיג כוללת כיחידה היום עבודת

 כקרבן קטורת, זיקת מה לו הוקשה שכן הכפורים. דיום הקטורת הקטרת זצ״ל
 לשון על ״מכפרת שהיא מד.) (לעיל בגמרא נאמר כי דאם לכפרה, כשלעצמו,

 בכפרה מדובר שלא ברור הרי חשאי״, מעשה על ויכפר שבחשאי דבר יבא הרע
 כיצד השאלה, מתעוררת ובכן זו. למטרה כמיועד הקרבן ובהגדרת קבועה

 אינה קטורת שאמנם התשובה באה זה ועל ? היום בעבודת הקטורת משתלבת
 היא אך מסויים, — חטא לתחום אפילו או — לחטא המתייחס עצמאי מכפר
 ולפי הימנה. חלק בתור לכפרה ולתרום הכללית היום במערכת להשתבץ יכולה

 לכפרה רק לא לפר מתייחס שהוידוי חומר, כמין מזבן הפר על הוידוי נוסח זה
 וזאת בה, המעורה ולכפרה הכללית היום ממערכת כחלק אך אלא שבו המיוחדת

עבירות. שאר כוללת הלא
 בשבועות בתוספות דיעויין אחרת. דרך על במקביל, לתרץ, שאפשר נראה עוד

שילוחו שמשעת עבירות על אך מכפר המשתלח ששעיר שכתבו דעבד) ד״ה (יג.,
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 ככל אחת, :כפולה כפרה שלשעיר מוכרח נראה דבריהם ובהסבר היום. סור ער
 מתייחסת כמובן והיא חדשים, וראשי רגלים שעירי וכמו עצמאי כמכפר קרבנות,

 דרך על ממערכת כחלק ולא נפרד כקרבן עריין וזאת —ושניה לעבר; ורק אך
 ושיתור בשילוב והחלה יום של עיצומו עם יחד המתקיימת — זצ״ל מארי אבא
 שלאחר לעבירות אך להתייחם ממילא והיכולה והיום, הקרבן הגורמים, שני

 נאמר לא זה שדין יתכן ודאי והנה היום. במרחב עדיין והן היות הקרבן הקרבת
 שכל היום קרבנות בשאר משא״ב חוץ כפרת דין גם בו שיש מכיון בשעיר אלא

 ששילוב נאמר אם אך דכהת״ב. קרבן מעין אלא מכפרים שאינם בפנים כפרתם
 זו כפולה שכפרה יתכן שבו, חוץ כפרת מצד דוקא נובע אינו והיום הקרבן
 להבין אפשר זה יסוד לאור אך כן, ואם הכפורים. יום קרבנות בשאר אך נאמרה
 מכפר גם היה הפר שהרי הפר, בוירוי וכר הזה ביום דכי וקרא העונות כל הזכרת
חטאתיכם. כל על מכפרת שהיא היום קדושת בצירוך

 שם בשבועות התוספות שדנו שמה נראה כי לחוסיך יש המוסגר כמאמר
 אלא נאמר לא קרבנות ללא יום של עיצומו כפרת באפשרות דבריהם בהמשך

 להקריב, ניתן כשלא אך הקריבו. ולא להקריב שיכלו ובמקרה הבית זמן לגבי
 עקיבא רבי דברי הם והם מעכבים. הקרבנות שאין פשוט נראה הזה, בזמן כגון

 אביכם אתכם מטהר ומי מטהרין אתם מי לפני ישראל ״אשריכם המסכת, בסוך
 המקדש אבדן חרך כי לקבוע ושבאו החורבן לאחר המתייחסים שבשמים״,

 שמשום לשער ויש הוא. בריך קודשא מיד לכפרה ישראל כנסת מיועדת עדיין
 ובשלחן בגמרא ואילו רבים בלשון הכפורים יום על מדובר ובמשנה בפסוקים כך

 ואילו מרובות כפרות ישנן הבית שבזמן מכיון כיפור, יום המונח שגור ערוך
הקרבנות. עבודת ללא יום של עיצומו בפרת רק הזה בזמן

 שפירש ברש״י יעויין ובר. ולפנים לפני זה הקדש מקדש את וכפר ת״ר — שם
 צ״ע, דבריו לכאורה אך לכפרה. ולא לטומאה מתייחסת המקומות שחלוקת

 קרא צריך דאמאי וקשה וז״ל: וכפר) (יג: בשבועות התוספות שהקשו וכמו
 לכולהו קרא חד אלא מצריכין לא כרת גבי טז:) (דך פ״ב לקמן הא לכולהו

 שוים; ועזרה היכל, ולפנים, לפני בטומאה, מקדש ביאת עון דלגבי כלומר, עב״ל.
 קרא מחד שכינה מחנה כל ״דמסתמא :וכפר) (ד״ה אתר על הת״י שהקשו וכפי

 מקומות בחלוקת שמדובר הראשונים ורוב התוספות פירשו כך ומתוך נפיק״.
 ומכאן הכפורים. ביום נפרדים כפרה כמוקדי מקומות שלשה שנחלקו כפרה

 חלוקים כמקומות מוגדרים והיכל שפרוכת לעיל שכתבנו למה נוספים סמוכים
יוה״ב. עבודת לגבי

 הקדשים, שקדש אלא נאמר לא בסוגייתנו וכר. בפ״ע כפרה שכולן מלמד — שם
 הוזכרה לא אך עצמו, בפני כפרה מקום אחד, כל מהווים, הזהב ומזבח פרוכת,
מזבח. של טהרו מתנות לבין קרנות מתן בין כשלעצמן, מזבח הזאות חלוקת

סט



ב יוסף! י ד ו ל ק ה י ׳ צ י ב ו ל ו ס

 אחד כמקום מוגדר כולו מזבח שכן חלוקות אינן שאמנם משמע לכאורה כך ומתוך
 משכחת רבה ״אמר (מב;), בזבחים בסוגיא יעויין אך אחת. כחטיבה מתנותיו וכל
 לחלק שיש פירש שבאמת בארבעה) (ד״ה שם רש״י ובדברי וכו״/ פרים בד׳ לה
 פרים. ארבעה: לסך שם להגיע כך ומתוך מזבח של טהרו לשל קרנות מתנות בין

 אחת מזבח הזאות שכל ופירשו עליו חלקו כגון) ה ד״ (מב., שם התוספות ברם.
 שיירים ולמ״ד לשיירים מתייחס שם בסוגיא המוזכר הרביעי שהפר וקבעו הן

 פסק שלא הרמב״ם מן ואך חילקה שלא מסוגייתנו משמע לכאורה וכן מעכבי;
 ויתחיל אחר פר שיביא מזבח של טהרו לשל קרנות מתן בין הדם נשפך שאם

 חלוקת על מבוססת הקרבנות שחלוקת בפשטות להסביר יש הדבר ובטעם מטהרו.
 ועוד אחד. מקום לכולן שכן מזבח מתנות מסגרת בתוך לחלק אין וא״כ מקומות.

 מזבח של לטהרו שביחס נז:) לעיל בזה (עיין הת״י דברי סמך על לפרש ניתן
 הקרבנות שני הופכים לגביה אשר הדם״ ״מן תערובת אלא שעיר ואין פר אין

 אחר לשחוט אפשר אי השעיר דם או הפר דם נשפך אם ובכן. אחד. להיות
 בל השעיר, ולא הפר ולא היות לתערובת תהליך יהווה לא דמו שהרי במקומו

 במתנות מחלקים אין שכן. וכיון מזבח. של טהרו כקרבן מוגדר כשלעצמו. אחד
המזבח,

 דבריהם להסביר ניתן שפסק. ממקום אומרים שמעון ורבי אליעזר רבי — שם
 הם אך שאמנם או בפ״ע קרבן ושם קיום הזאה לכל שלדעתם או :פנים שני על

 הם אך אחד. קרבן אלא אינן — המ״ג כל אפילו ואולי — המתנות שכל סבורים
 כצד מסתבר שיותר ונראה בהמות. מכמה האחיד הקיום לצרך שאפשר סוברים

 למקרה ביוה״ב דמים מתן בענין המחלוקת הושוותה באן בסוגיא שהרי השני
 צירוך לגבי נחלקו שאם פשוט דלכאורה במצורע. שמן למתנות בנוגע מקביל

 והגדרת כפרות בחילוק נעוץ ור״ש ר״א שיטת יסוד אם אך להשוות מקום יש
 יתכן והרי שמן. במתנות הדין שהוא לנו מנין נפרדת כיחידה והזאה הזאה כל

 הרי ועוד. להיפך. וכן אחת חטיבה מהוות שמן שמתנות כ ביוה״ החלוקה שחרך
 רבי אך היה חטאות שתי ולא אחת דחטאת הכתוב גזירת שלולא משמע מסוגייתבו

 מסברא להניח קשה לכאורה אך מסברא. כנראה. וזאת, — דעתם את מקבל מאיר
 מקור. ללא אך להבין. שניתן בהיות נפרד כמכפר מוגדרת הזאה שכל גרידא

 גזה״ב שלמסקנא ונראה שונות. מבהמות אחת לכפרה הזאות לצרך שאפשר
 כמה מדם כפרד! להרכיב אפשר שאי ר״מ. לדעת לגלות. באה אחת דחטאת
 שהמקומות מפני אלא אינו פרים משלשה להזות אפשר שבכל.זאת ומה בהמות.
 הזאה כל לחלק אפשר שאי ברור אך קרבנות. שלשה כאן רש הכפרות מחלקים

 א ר״ ובדעת מקום. באותו ניתנות כמה שכן מקומות פיצול סמך על והזאה
 שלו סבורים הם כך ומתוך מקום מפאת הקרבן חילוק דוחים שהם נראה ור״ש

 — אחד מפר לבא צריכות ההזאות כל היו שונות מבהמות מצרפים היינו לא
ידי על אחת כפרה שמרכיבים כן. אם מוכרח, מצריך. אינו ר״מ אך הלא וזה
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 סידרת באמצע הדם בנשפך הדין הוא שבך, ומכיון ;בהמות מכמה הזאות צירוך
שפסק, ממקום שממשיך הזאות

 זו שאלה עלתה למה לעיין יש משלח. שעירים כמה וכר מיניה בעא —סא:
 מתוודה שעירים כמה על ששאלת ונראה לו. הקודם וידוי לגבי ולא שילוח לגבי

 חי לעמוד זקוק יהיה מתי עד לגבי שמעדן ורבי יהודה רבי במחלוקת תלויה
 שעת עד קיים שיהיה המצריך יהודה רבי דלדעת שם). מש״ב ועיין מ;; (לעיל

 המשתלח דשעיר פנים שכפרת כנראה, כן, אם והסובר, — חבירו של דמו מתן
 דהנסברו אם אך יספיק אחד וידוי —הפנימי השעיר דם מתן ידי על מתקיימת

 לאחר עד חי לעמוד זקוק שהוא הסובר שמעון רבי לדעת ואילו שעירים. כמה
 שבו פנים כפרת כל שהרי עצמו בפני וידוי טעון ושעיר שעיר שכל נראה וידוי

 שבן להשוותם, מקום אין מספיק שאחד יתכן שילוח שלגבי ואך בוידוי. נעוצה
 ואילו בו תלויה כקרבן והגשמתו בפנים כמכפר השעיר אופי הקובע הוא הוידוי
 מפאת לא אך חוץ כפרת חלה ידה על אשר היום בעבודת כמצוה מתחייב שילוח
 זו כפרה השגת לשם אחד בשילוח נסתפק אם אך ובכן, הקרבן. של החפצא ייעוד
וקרבן. קרבן כל על בוידוי צורך קיים עדיין

 ניתן וכר. במראה שוין שניהם שיהיו מצותן הכפורים יום שעירי שני —סב.
 להגריל אפשר אי דלבתחילה — בהגרלה הצורך רקע על המשנה דין להסביר היה

 בין להבחין אפשר אי לעזאזל וזה ל׳שם זה המייעדת ההגרלה לולא כן אם אלא
 אך שוים שניהם שיהיו המצריכה (סב:) הברייתא מן אך עצמם. מצד השעירים

 שאין מוכח תמידין לגבי בסוגיא הדיון מן ובן קרבן אפילו שאינם מצורע בצפרי
 על משותך קיום שיש שבכל כללי דין שנאמר אלא בהגרלה קשור משנתנו דין
לכתחילה, בצורתם שוים להיות צריכים הם חיים בעלי זוג ידי

 יש וכר. מת שם של אם ויאמר בתחלה עליהם ויגריל אחר זוג יביא — שם
 קרב, שני איזה לגבי יוחנן ורבי רב נחלקו בגמרא והנה טיבה. מה זו אמירה לעיין

 הראשון שבזוג שהשני הסובר רב שלדעת ונראה שבשני. או הראשון שבזוג זה
 ושני זה מזוג שעיר לצרך אפשר אי שבעצם בפשטות להסביר אפשר הקרב הוא
 כזה לצירוך היהידה האפשרות יחד. וקרבים כאחת נקבעים הם שהרי אחר מזוג
 וכניסה הראשון, שבזוג הראשון במקום השני שבזוג הראשון כניסת ידי על היא

 הרמב״ם לדעת — להלכה ובכן תחתיו. שיתקיים הכהן אמירת ידי על נקבעת זו
 עדיין אך ניחא.—ט״ו) הל׳ עיוה״ב הל׳ (פ״ה האמירה דין והביא כרב שפסק
 אמנם (סד:) בסוגיא כי ואם משנתנו. את יוחנן רבי יכלכל כיצד עיון צריך
 ומתוך כך. נאמר זו נקודה מפאת לא הרי דרב כוותיה מתניתין דיקא נאמר

 אחד שעירים מזוג יותר לקבוע אפשר אי עקרונית שלדעתו להציע יש הדוחק
הראשונים. כחליפי אלא ליקרב יכולים החדשים אין ובכן כפורים יום באותו
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 כמתקיימים השניים בהגדרת צורך שיש שלם זרג נאבד אם שאה יתכן זה ולפי
בכך. לעיין ויש הראשונים. במקום

 השעיר דמי הפניית לנדבה. דמיו ויפלו וימכר שיסתאב עד ירעה והשני — שם
 בפנים להיקרב מיועד היה לא עצמו הוא שהרי הסבר טעונת לנדבה המשתלח

 סמרכין מבאן ונראה האב. מכה הבן בח יפה וכי זר למטרה דמיו יופנו והאיר
 פי״ח הקרבנות מעשה (הל׳ הסובר הרמב״ם בשיטת (מ;) לעיל שביארנו למה
 והוא הואיל חייב עליו שהתודה לפני בחוץ המשתלח שעיר שהשוחט י״א) הל׳

 מוגדר שהשעיר מדבריו מוכח שנתבאר, בפי לוידוי. מועד אהל לפתח לבא ראוי
 דמיו העברת זה, ולפי בפנים; נזרק דמו ואין נשחט אינו כי אם פנים כקרבן
 עד אלא שניהם על חייב אינו בי הסובר שם הראב״ד לדעת אך מובנת. לנדבה

 קשה. הפנימי השעיר על אלא חוץ חיוב אין הגרלה לאחר ואילו הגריל שלא
 נקרא המשתלח שהשעיר עקרונית, מודה, הראב״ד שאך מוכרח נראה כך ומתוך
 בהלכות אלא השעיר אופי בהלכות איננו הרמב״ם עם מחלוקתו ויסוד פנים קרבן

 השעיר את לקבוע כדי מספיק בפנים הוידוי הרמב״ם לדעת שכן חוץ. שחוטי
 אמורה היתה לא בחוץ הנעשית העבודה כי ואף מועד, אהל פתח אל לבא כראוי

 ביחס אלא חוץ חיוב שאין סובר הראב״ד ואילו עליה. חייב בפנים להתבצע
 לבא שראוי קרבן על אלא חיוב שאין וממילא בפנים, להיות אמור שהיה למה

 ראוי ״שאין :שכתב מלשונו מדדיק וכן עבודות. בארבע מועד אהל לפתח
 ולהקטרה לזריקה ראוי שיהא אלא לשם מיוחד ויהא מהגד אהל לפתח לבא

לה׳״. שנאמר

 ישפך המשתלח מת המשתלח ימות הדם נשפך יהודה רבי אמר ועוד — שם
 צורך אין הפנימי השעיר דם זריקת לאחר הדם נשפר שאם דבריו, ביאור הדם.

 חבירו של דמו מתן שעת עד אלא חי לעמוד צריך אינו שהרי חדש במשתלח
 דם נשפך כן אם אלא למיתה מודח המשתלח אין ובכן, יהודה. רבי לדעת

 אם אלא במקומו בא ואחר נשפר הפנימי דם אין ובלאידך, שנזרק. לפני הפנימי
 מת אם ואילו לעיל, יהודה רבי וכשיטת הפנימי, דם מתן קודם המשתלח מת

 כבר העצמי קיומו שהרי חדש פנימי להביא צורך אין הדם מתן לאחר המשתלח
 זה בשלב המשתלח מת ואפילו היות המשתלח למען נחוץ אינו ואך התגשם

 שמעון, רבי לדעת הדיו יהיה מה במקביל, לעיין, ויש תחתיו. אחר מביאים אין
 מתן לאחר המשתלח מת אם וידויו, שעת עד קיים יהיה שהכלשתלח המצריך

 לברר יש אך עליו, ויתוודו חדש משתלח שיביאו ברור לדעתו, וידוי. וקודם דמים
 והנה שנייה. פעם ולהזות חדש פנימי להביא צורך גם יהיזז זה, במקרה האם,
 הגרלה אין שמעון דלרבי הסוברים שם) כ מש״ ועיין מ.; (לעיל התוספות לדעת

 ורק אך תלויה והיא הפניבלי עם זיקה המשתלח לכפרת שאין מפני מעכבת
בין הבדל ואין שני פנימי יובא לא זה שבנידון פשוט שבגופו הוידוי במעשה
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 השפעה לו tk שהרי כן7כ לאחר מת לבין הפנימי דמי מתן לפני המשתלה מת
 שניתקו והרמב״ם, י רש״ לדעת אך הימנו. מנותק בהיותו הפנימי הבאת חובת על
 דלדעתם לדון. מקום יש מעכבת, הגרלה שאלת לבין ור״ש ר״י מחלוקת בין

 התלוי ושני שבגופו בוידוי התלר אחד פגים, קיומי שני המשתלח לשעיר שיש יתכן
 השעירים ני ש זיקת לגבי יהודה רבי על חולק ש ר״ ואין חבירו, דמי במתן
 הדם, ישפר הפנימי דם מתן קודם המשתלח מת אם אז כר, ואם עליו. מוסיר אלא

 יתייחס השני הפנימי דמי מתן כאשר ביניהם קשר דיווצר חדש, זוג יביאו
 האם להסתפק יש הפנימי דמי מתן לאהר המשתלח מת אם אר השני• למשתלח

 להביא ואין הושג כבר כשלעצמו הפנימי קיום שהדי הדש משתלח בהבאת לגו די
 יתייחס לא הראשון דמי שמתן נאמר שמא או המשתלח עבור חדש פנימי

 לרבי אר עקרונית קיימת השעירים שני כפרות זיקת אם ובבן השני למשתלה
 להתייחס יוכל שהדם כדי שוב ולהזות חדש פנימי גם להביא גצטרר שמעון

תלמוד. צריד והדבר למשתלח.

 רב דאמר השתא רבינא אמר וכר בחוץ ששחטן יוה״ב שעירי שני ת״ר — סב:
 הגרלה קודם שעיר ענין דמה הבנה משוללת לכאורה רבינא השוואת וכר. חסדא

 הבאה פעולה רק אינה הגרלה הלא ההיכל. דלתות פתיחת קודם לשלמים
 אין שהגריל ולפני ומגדידתו הקרבן עצם קובעת אלא השעיר הקרבת להכשיר

 כמעשה תוגדר אם אר זאת׳/ לעומת ההיכל, דלתות פתיחת כלל. קרבן כאן
 הקרבת מאפשרת רק הא), ״ה (ד כאן י רש״ שפירש וכפי שלמים, של שבגופם
 אלא נעולות, כשהדלתות וגמור קיים והקדבן יוצרתו; אינה אר השלמים

 קרויים ששלמים לומר בנקל אפשר שכן וכיון צדדית. מסיבה מנועה שהקרבתו
 לפני שעיר אר נפתחו טרם ההיכל כשדלתות אף מועד אהל לפתח לבא ראוי

 רבינא בא ומה בהוץ, הנעשה לשעיר ראוי היותו אלמלא לכר ראוי אינו הגרלה
 קובעת היותה מפאת מעכבת אינה הגרלה שאף משבוע השוואתו ולאור להשוותם.

 ;היום עבודת בסדר שלב המהווה כמעשה אלא השעיר קרבן של חפצא ויוצרת
 משמע שם הסוגיא מכל אך שם). מש״כ ועיין (מ., לעיל מרש״י משמע אמנם וכך

 ולא כקובעת מעכבת הגרלה יהודה רבי שלדעת לעיל שהוסברה הת״י כדעת
גדול. עיון צריכים רבינא דברי ובכן, כפעולה.
 לבא ראוי שם מבטל אינו עבודה סדר מחמת שעיכוב משמע סוגייתנו מתור

 עיכוב ואילו ביום, לבו זמן מחוסר אין נאמר זה על שהרי מועד, אהל פתח אל
 עליו עמד וכבר ביאור טעון זה חילוק זה. שם מפקיע ההיכל דלתות פתיחת

 דלאו ואע״ג דמי מעשה כמחוסר פתיחה ״ומחוסר שהטעים: הא) (ד״ה רש״י
 (ד״ה ובת״י בגופן״. במעשה הוי נאמר ובהן הואיל הוא שלמים של בגופן מעשה

 הקרבן בגוף שהיא כמו הוי נאמרה הקרבן גוף שעל ״וכיון הוסיפו: מחוסר)
 כמו הרי פתוח השער שיהא צריר הקרבן שהיטת ובשעת הואיל א״נ כדפירש״י

יש דבריהם ובכוונת השעיר״. בגוף שייכי לא היום עבודות שאר אבל בגופו

עג



ן ס ו ב tי י ד ו ל ק ה י ׳ צ י ב ו ל ו ס

 בקידוש דין אלא עבודה המונע צדדי מעכב אינה דלתות נעילת כי לדזציע
 כן שאיו מה נעולות. ההיכל דלתות בהיות הקרבן מקדשת השחיטה שאין שחיטה

 ברור כי ואם היום. בעבודת שיבוצו אלא הקרבן קידוש מעכב שאינו סדר דין
 שצויין הקושי שעדיין וממילא — הקרבן שם עצם מעכבת הדלתות פתיחת שאין
 עומד דלתות פתיחת קודם לשלמים הגרלה קודם שעיר להשוואת ביחס לעיל
 מפאת ולא עצמם מצד הקרבן ועיצוב העבודה הבשר מעכבת היא אך —בעינו

 שבת״י. התירוצים שבשני השוני מה להבין צריך עדיין ברם, הכללית. המערבת
 סדר עיכובי שבין החילוק שהוכיחו אלא אחד בקנה עולים באמת שהם ונראה

 שההלכה העובדה מעצם הוכיח הראשון התירוץ שונים. מצדדים דלתות ופתיחת
 קודם פתיחה במעשה תלוי ההכשר שאין מכך השני ואילו הקרבן בגוף נאמרה
 בצורתה כתנאי ההקרבה בשעת פתוחות הדלתות היות במצב אלא שחיטה

עיון. מקום כאן נותר ועדיין לחלוטין ברור השוני אין אך והכשרה.

 מחייב ולא מזבח בקדשי דמיירי ר״י מפרש אלא ששחטן. שלמים תד״ה —סג.
 לבת להרחיק י הר״ היה׳ יכול לכאורה זמן. מחוסר ליה דהוה חוץ שץזוטי משום
 טכני חסרון מפאת רק לא חוץ שחוטי משום חיוב אין הזה שבזמן ולהסביר יותר

 שקדושת מפני אלא זמן, למחוסר הקרבן ההופך והוא הקרבה, מאפשר שאינו
 רבא לדעת נאמר שם בע״ז בסוגיא שהרי והראיה שלימה, אינה עצמו הקרבן

 השתא להקרבה דחזי קיים המקדש שבית ״בזמן אלא אינו מום מטיל שאיסור
 ליקרב עומד שאינו מפני לקויה שהקדושה וכיון בה״. לן לית להקרבה חזי דלא

 אחרת, משמע באמת הרמב״ם מלשון אמנם בחוץ. שחיטתו על חיוב שאין פשוט
 שבית בזמן אלא לוקה ואינו וז״ל; ד) הל' מזבח איסורי הל׳ (פ״א כתב שבן

 בלא שעבר אע״פ הזה בזמן אבל ופסלו לקרבן ראוי היה שהרי קיים המקדש
 איסור יש שבזה״ז הוא בבירור מדבריו המשתמע עכ״ל. לוקה אינו תעשה

 מארי מאבא שמעתי דבריו, בהסבר עליו. לוקים אין אך מום בהטלת דאורייתא
 הפגיעה מעשה ראשית, :נפרדים איסורים שני כלולים מום הטלת שבאיסור זצ״ל

 אסורים שניהם המום. בעקבות הקרבתה מניעת ושנית, כשלעצמו; בבהמה
 הראשון ואילו הלאו ועיקר מוקד שהוא השני על אלא לוקים אין אך מדאורייתא

 בזמן עליו, לוקים אין מקומות בכמה הרמב״ם לדעת אשר טפל איסור אלא אינו
 הראשון, האיסור אלא נותר לא מהקרבה, מנוע הכי בלאו והקרבן הואיל הזה,
 בדעת זו להבנה ראיה להביא ויש כך. על לוקים אין אך מום להטיל אסור ובכן

 והטיל אחר ובא בקדשים מום ״הטיל :ח') (הל׳ הסמוכה ההלכה מן הרמב״ם
 מלקות, לא אך דאורייתא איסור שיש משמע כאן אף לוקה״. אינו אחר מום בה

 הפקעת לא אך הטלה מעשה יש כאן שאף פשוטים הדברים הנ״ל ההסבר ולאור
 ולומר מום בעל לבין הזה בזמן קדשים בין לחלק היה ניתן כמובן כי ואם הקרבה.
 מדרבנן מום הטלת נאסרה רק בשני ואילו דאורייתא איסור יש לראשון שביחס

בסוגיא שמעון ורבי החכמים לדעת ואמנם — לחלוטין להקרבה פסול הוא שהרי

עד
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 איסור אין אחרים, וראשונים שם הרא״ש שה,סבירה כפי נלג:), בבכורות
 איסור שיש פסק כנראה הרמב״ם אך —מום בבעל מום בהטלת מדאורייתא

 סובר הר״י היה לו ובכן, עליו. לוקים אין כן פי על שאף לקבוע ובא דאורייתא
 על חוץ שחיטת חיוב אין למה להסביר זמן מחוסר בנימוק הצורך היה כרמב״ם

 בע״ז הסוגיא לפשטות בסתירה עומדת הדמב״ם שיטת אך מובן. בזה״ז קדשים
 הטלת לאיסור ואשר עיון. צריכים עדיין ודבריו כך, סבד הר״י שאף להניח וקשה

 היו זצ״ל מארי ואבא חיים ר׳ אא״ז לבכור, ביחס למעשה הלכה בזה״ז, מום
 דרבנן איסור אלא זה שאין הנחה מתוך שאפשר כמה עד להקל משתדלים
 יוסי ד׳ סוגיית רקע על סבור, היה חיים שר׳ עוד ומה בע״ז, יא הסוג וכפשטות

 מום הטלת שאין מודה הרמב״ם אף לבכור שביחס (יב:), דב״ק בפ״ק הגלילי
מדרבנן. אלא ז ״ בזה אסורה

 חדא הבמות הותרו כמ״ד אתיא ע״ג דמסבת דההיא לומר ודוחק —בא״ד
 מתניתיז סתם דהא ועוד וכו׳ להקשות כדי הבמות הותדו כמ״ד לאוקמי ליה דמנא

 לא דבד, של לאמיתו היתר. אחריה אין דירושלים דזבחים בתרא בפרק היא
 למ״ד כוונתם אלא הזה, בזמן מותרות שבמות בפירוש שיסבור דאמר מאן מצאנו

 סובר אמנם הוא אם לבא, לעתיד שהTק שניה קדושה ולא דאשונה קדושה שלא
 והנה מחיצות. לקדושת ביחס —מקומות בכמה התוספות בעלי דנו ובזה —בך

 המחתנות, קדושת בתוקף תלוי הבמות שאיסור התוספות הבינו אמינא בהוה
 ומ״ט), ד״ה (י., במגילה ביאור ביתר כתבו וכן — הסיקו דבריהם בהמשך ברם,

 לא למ״ד אפילו וכי הדבקים בין להפריד שניתן — הראשונים רוב סוברים וכך
 (זבחים המשנה קביעת משמעות וזאת אסורות; הבמות מקום מכל לע״ל קידשה
 נחלה״. היתה והיא היתר עוד להן היה ולא הבמות נאסרו לירושלים ״באו קיב:),
 המקדש שבית בזמן הבמות איסור טעם הוא הדעות שתי מחלוקת שציר ונראה

 ובשרשו ביסודו דומה זה שאיסור התוספות סברו אמינא בהוה קיים. בירושלים
 והכשר היתר ואפשרות מקדש שקיום כלומר, —שילה בתקופת הבמות לאיסור
 אלא אסורות במות שאין כתבו כך מתוך לו. מחוצה עבודה אוסרים בו עבודה

 למאן חורבנו לאחר אף או המקדש בזמן דהיינו קיימת, זו אפשרות עוד כל
 בטל לבא לעתיד קידשה לא למ״ד חורבן לאחר אך לבא. לעתיד קידשה דאמר
 וגבעון נוב בתקופת שהותרו וכפי מותרות, במות ושוב במקדש עבודה הכשר
 שילה בתקופת במות איסור הרי שלא העלו למסקנא אך שילה. את שעזבו אחרי
 במקדש העבודה הכשר אסר אמנם בשילה דבהיותם ירושלים. שבתקופת זה כהרי

 מפאת אחר: מצד גם הבמות נאסרו לירושלים משהגיעו אך בחוץ הקרבה בל
 ה' יבחר אשר ״במקום י״ח), י״ב (דברים הכתוב, וכלשון הבחירה, כבית אופייה

 מסגרת פשוט הוא דמקדש הבחירה, בית כהרי מקדש הרי ולא בו״. א־לקיך
 במקומו; דוקא נעוץ הבחירה בית אופי ואילו במקומה קשורה שאינה עבודה

ולא נבחר היותו מפאת דוקא בו מתקיימת ועבודה במקום נבנה הבית ואדרבה,

עה
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 התוספות של אמינא ההוה לפי אף הוא ומקובל מוסכם זה שחילוק ונראה להיפך.
 המשנה, וכלשון — הבחירה בית כמקום ירושלים בייחוד מכירה זו דעה דאף

 חייבים היינו מחדש מקדש לבנות באנו שאילו ומודה — נחלה״ היתה ״והיא
 אלא הזה. בזמן מותרות שבמות נניח אם ואפילו בירושלים, דוקא לבנותו
 חשניה הדעה ואילו במות, אוסר כשלעצמו הבחירה בית מקום שם אין זו שלדעה
 ידי על הבחירה בית מקום הפכה והיא ירושלים בחירת שהושלמח שביון גורסת
 במקום רק לא נבחרה דירושלים אחר מקום בשרם להקריב ניתן לא שוב בנייתו
 אלא עבודה; כאתר מוגדר אף כך שמתוך עד״, עדי מנוחתי ״זאת בבחינת שכינה,

 מצאנו לבחירה ביחס דהנה הפסוק. בלשון משתקפת אף זו ונקודה בבלעדי.
 שההבדל ונראה הדבר. ״את״ ולבחור מסויים דבר ״ב״ לבחור :ניסוחים שני

 נרצה הנבחר שהדבר קובעת ״את״ דבחירת לבלעדיות. נוגע באמת ביניהם
 והן בנבחר הרצון הן קובעת ״ב״ בהירה ואילו לאחרים, מתייחסת איננה אך

 (נחמיה באברם״ בחרת ״אשר —האבות שבחירת חזי ופוק הבלעדי. ייחודו
 לו להיות ה׳ בחר ״ובך — ישראל כנסת ובחירת —אברם״ ״את ולא ז׳) ט׳

 זאת והלא בלעדית. אמנם היא—״אותך״ ולא ב׳) י״ד ״(דברים סגולה״ לעם
 שפירשה כפי ונחלתנו״. ולחטאתנו לעוננו ״וסלחת רבינו, משה בקשת הייתה
 תשרה שלא ועמך אני ונפלינו בקשת היא זו מיוחדת לנחלה לך ״ותתננו :י רש•״

 נאמר לגביה שאף ירושלים, לגבי הדין הוא ובבן, עו״א״. האומות על שכינתך
 א־לקיך ה׳ יבחר אשר ו״במקום •י״ג) י״א א׳, (מלכים בה״ בחרתי אשר ״העיר

תחליף. לה אין בחירתה שהוגשמה וכיון ;בלעדית נבחרה היא שאף בו״,
 דהנה הרמב״ם. בלשון רמוז אף הבחירה לבית מקדש בין שהחילוק ונראה
 להיות מוכן לה׳ בית לעשות עשה מצות :וז״ל כתב הבחירה בית הל׳ בראשית
 מקדש לי ועשו שנאמר בשנה פעמים שלש אליו וחוגגין הקרבנות בו מקריבים

 בשעת ישראל נצטוו מצות שלש :וז״ל כתב מלכים הלכות בתחילת ואילו ;עכ״ל
 תדרשו לשכנו שנאמר הבחירה בית ולבנות וכו׳ מלך להם למנות לארץ כניסתן

 מלכים בהל׳ שם משנה״ ב״לחם יעויין — מפרשיו נתקשו וכבר עכ״ל. שמה ובאת
 מקום בניית חיוב הן להקיף שבא ונראה בניסוח. השוני להסביר — ואחרים
 הכרוך הבחירה, בית עיצוב והן וראייה, קרבנות מצוות לקיום השייך עבודה,

 נראה ועוד לשונו. לשנות דייק כך ומתוך בארץ, ישראל כנסת בהשתרשות
 כד.) (זבחים שבגמרא קשה, שלכאורה מה לתרץ ניתן שהעלינו החילוק פי שעל

 בית הל׳ (פ״ו הרמב״ם ואילו העזרה רצפת שקידש הוא שדוד בפירוש נאמר
 שלמה שקדשה ראשונה בקדושה נתקדשה ובמה :וז״ל כתב י״ד) הל׳ הבחירה

 קידש שדוד ונראה עכ״ל. לבא לעתיד וקידשן לשעתן וירושלים העזרה קידש שהוא
 כמקום עצמו הבית קידוש אך כנחלה, וקבעו הבחירה בית בתור המקום את

 מנחות שיירי אכילת טעון זה קידוש שהרי שלמה. ידי על נעשה באמת עבודה
 נעשה רק והוא היבוסי מארונה הכלקום קניית את ליווה לא לכאורה זה ומרכיב

שלמה לשל דוד קידוש שבין דנמצא קשה דברינו מהלך שלפי אלא שלמה. ידי על
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 שהבחירה דהיינו לבא, לעתיד קידשה לא למ״ד הזה לזמן המקביל מצב קיים היה
 אסורות במות שבמצבנו נניח אם כן, ואם מקדש. בית היה לא אך הוגשמה

 אז שאר הרי בראשונים, הרווחת הדעה וזאת כיום, מקדש קדושת אין אם אר
 ג׳ א׳ (מלכים כתוב מלא מקרא הלא אך בבמה. להקריב אסור להיות צריך היה
 אולי הדוחק ומתוך עשה. שבהיתר משמע וודאי שם״, לזבח גבענה המלך ״וילך ד׳)
 לבין מקדש נתקדש לא עוד כל מקדש ללא הבחירה בית מצב בין לחלק יש

 וכשהרציתי מחדש. והפקעתה קדושתו הגשמת בעקבות הבאה שלנו המציאות
 אלא שלמה שהקריב מצאנו שלא העיר זצ״ל מארי אבא בפגי הדברים את

 במה רק היינו אוסרת מקדש ללא כשלעצמה שבחירה שמה ויתכן גדולה בבמה
כבגבעון. גדולה במה לא אך קטנה

 בעי דלא קטרת בהעלאת מיירי בחוץ במעלה דמחייב יוחנן דר׳ וי״ל — בא״ד
 המזבח כשנפגם אמרינן דזבחים במיני דדוקא מנחה בהעלאת נמי אי ובו׳ מזבח

 דבשלמא עיון. צריך למנחה זבח בין החילוק אך מובן הראשון תירוצם שפסולין.
 מקטירין שנעקר ״מזבח נט.), (זבחים שנינו שכן למזבח יחס לה אין קטורת
 שנפגם מזבח ואם במזבח כרוכה בודאי הרי מנחה הקרבת אך במקומו״. קטרת
 (זבחים בפירוש נאמר בסוגיא שהרי עצמך על ותמה הקרבתה. תיתכן כיצד פסול
 אצל מצות ואכלוה שנאמר מנחה שירי בגינו אוכלין אין שנפגם ״מזבח ס.),

 חסר״, שהוא בזמן ולא שלם שהוא בזמן אלא אכלוה המזבח אצל וכי המזבח
 יציבא נאכלת, ואינה קריבה המנחה פגום שכשהמזבח הדעת על יעלה והאיך

 שבדבריהם והמחוור עיון. צריך תירוצם דבר, סוך שמיא. בשמי וגיורא בארעא
 במקומו המזבח שבנוי דמיירי לומר יש נ ״א״ האחרון, התירוץ לכאורה הוא

 כל הנחת עצם על חולק הרמב״ם אך לבא״. לעתיד קדשה דס״ל בחוץ והעלה
 כתב שכן הקרבה, הכשר המעניק במזבח מותנה הזה בזמן חוץ שחיוב התוספות,

 והעלם הזה בזמן קדשים ששחט מי :וז״ל ט״ו) הל׳ הקרבנות מעשה הל׳ (פי״ט
 פי על אך להקריב מותר שהרי בפנים ליקרב ראוי שהוא מפני חייב לעזרה חוץ

 עכ״ל. לבא לעתיד וקדשה לשעתה קדשה ראשונה שקדושה מפני בית שאין
 אל לבא ראוי הקרבן נקרא שלימה המקום וקדושת שהיות סבר שכנראה הרי

 מזבח. דהיינו ההקרבה, מכשיר העדר של טכנית בעיה שישנה אך מועד אהל פתח
 שלמים השוחט על עולה זה מצב במה עיון צריך אך עצמם מצד מובנים והדברים

 י״ב) הל׳ מעשה״ק הל׳ (פי״ח שהרמב״ם ההיכל דלתות פתיחת לפני בחוץ
להלכה. פוטרו

 פתיחת לפני שחיטה פסול שצמצם דלרש״י התוספות הקשו דבריהם, בסוך
 מכיון בקדש כפסולו זה פסול ייחשב בשלמים אך אז לשלמים ההיכל דלתות

 עליהם לחייב ויש ירדו לא עלו אם בדיעבד ובכן קדשים בשאר היתר לו שיש
 דחייב בחוץ לשמן שלא ששחטן והטאת אפסח דהוה ״מידי חוץ, שחוטי משום
שיש בפנים דמתקבל משום קטו.) (דך דזבחים בתרא בפרק כדאיתא עליהם
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 בחוץ ששחט וחט^ת לפסח ההקבלה קושייתם, יסוד זבחים״, בש^ר היתר לו
 שזה ההסבר, שם, בסוגיא שנויה אמנם שההלכה שאף ברור. אינו לשמו, שלא
 מופיע, אינו אחרים, בקרבנות כשר לשמו ושלא היות ירדו לא עלו שאם מפני

 התם דתנן דהא קט״ בזבחים רש״י והבנת הבנתם פי על אולי — והתוספות
 בחוץ והקריבז בקודש פסולז שהיה פסולין קדשים ואחד כשדין קדשים דאחד

 פשוט יותר היה ולכאורה שהציעוהו. הם — ירדו לא עלו דאם משום היינו חייב
 ראויה ש״הבהמה בתירוצם, כאן התוספות שכתבו מה פי על הדין את להסביר
 דבחוץ פשוט נראה הדברים וביאור לשמה״. שעתא בההיא בפנים לשחטה

 מחשבת אין ובכן בחוץ הקרבתו עצם מצד מקרה בכל פסול תמיד הקרבן הלא
 נקבעה דכך נתפסת, לא ואפילו מורידה ולא מעלה לשמה שלא או לשמה

 חייב בפגים קרב להיות בחפצא הראוי קרבן בחוץ העלה אז ששחט שבל ההלכה
 דלתות פתיחת לפני ששחטן בשלמים אך ממחשבתו. כן, אם לנו, איכפת ומה

עליו. פטורים כן ועל בפנים ליקרב ראוי אינו באמת כרגע הקרבן

 וכר. מוליכו שהיה למי מסרו וכר וסומך המשתלח שעיר אצל לו בא — סו.
 למשלח. השעיר את אישית, למסור, ההברך הגדול שהכהן משמע ״מסרו״ מלשון

 מה כל פירוט שבמסגרת ב׳) הל' עיוה״ב הל׳ (פ״ב ברמב״ם מפורש כמעט וכן
 ושוב לעזאזל״. למשלחו השעיר ״ומוסר כלל, השונים בבגדים עושה ג כ״ שהיה
 המוכן איש ביד החי השעיר את משלח בך ואחר וז׳׳ל: ז׳) הל׳ (פ״ג להלן כתב

 כך ״ואחר ב׳), הל׳ (פ״ד היום סדר כל בתיאור וגם עכ״ל; למדבר להוליכו
 מחובת חלק הוא השילוח שבעצם מזה והמשתמע למדבר״. השעיר את משלח
 המדברה״. עתי איש ביד ״ושלח אליו, המייחסו הפסוק וכלשון הגדול, הכהן
 להלן הגמרא מדברי מדוייק וכן שליחות. מדין זה משלח עתי איש שבפועל ומה

 שליחותך״. עשינו כ״ג אישי לו אומר גדול לכהן בשוק מצאו משלח ״אתי ו (עא.)
 בטובלאה, אפילו עתי איש בביאור בסוגייתנו שנאמר מה להבין ניתן זה פי ועל

 להיכנס לו למה ולכאורה ומשלחו״. לעזרה טמא נכנס משלחו נטמא שאם ״לומר
 בחוץ יעמוד אלא להיכנס בלי השעיר את לקחת יכול הוא הלא בטוכלאה לעזרה

 בתור לשלח חייב והוא שהיות מובנים. הדברים הנ״ל פי ועל אליו. ויביאוהו
 הבהז ומעמד והיות השעיר; ממנו ולקבל ידו על להתמנות צריך הוא ב״ג שליח

 להיכנס למשלח מותר לעזרה מחוץ תקף אינו היום עבודת ועושה כעורך הגדול
 השעיר את לשלח אפשר האם להסתפק באמת ויש כשלוחו. להיקבע כדי לעזרה

שליחות. בר שאינו מי ביד

 שמעמד מוכח זה מדין מזומן. שיהא עתי הזר את להכשיר איש ת״ר — שם
 עדיין אך השעיר. הוצאת ביצוע של מציאות רק ולא מסויים מינה הוא עתי

 ולא יום מבעוד להעשות חייב הוא ולמה המינוי חל וכיצד במה עיון צריך
בכל אך תלמוד; צריכים והדברים הכפורים. ביום דבעי מאן כל למנות ניתן
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 הוזמן Kשל מי ביד שילח אם דבדיעבד לכתחילה אלא זה שאין נראה אופן
. כשר. השילוח

 והוצאה עירוב ואין לשבת והוצאה עירוב אומרת זאת רפרם אמר — סו:
 מקור לגבי הראשונים במחלוקת תלוי להיות צריך דינו לכאורה הכפורים. ליובז

 הל׳ שבת הל׳ (פי״ב והרמב״ם צו:) (שבת הר״ח דלדעת הוצאה. איסור ואופי
 הזורק בריש המצוטטים והפסוקים מלאכה כל תעשה בלא כלולה שהוצאה ח׳)
 שאינם יתכן ואך בנפרד, לאוסרה ולא כמלאכה הוצאה להגדיר אלא באו לא

 ביום אך שהרי רפרם לדברי מקום אין ודאי לכאורה לשבת, דוקא מתייחסים
 ופשט, ד״ה ב., (שבת התוספות בעלי לדעת אך מלאכה. כל נאסרה הכפורים

 מכיון הוצאה לאסור מיוחדים פסוקים פי על הכתוב גזירת דבעינן ובמקבילות)
 שלא להבין דניתן רפרם. דברי לכלכל מקום יש גרועה, מלאכה אלא שאינה

 בפני לאוסרה ממש אלא כמלאכה אסורה הוצאה שאך לגלות אלו פסוקים באו
 לא שלגביו הכפורים ביום אך בשבת אמורים דברים שבמה יתכן ובכן עצמה.
 הכפורים ביום תופסים שבת איסורי שכל נניח כן אם אלא — הפסוקים נאמרו

 בהיות הם״ אחת ש״קדושה י׳) הל׳ עירובין הל׳ (פ״ח הרמב״ם דברי סמך על
 לא בסוגייתנו זו נקודה הוזכרה לא אך הוצאה. איסור אין — שבתון שבת שניהם
בזה. לעיין ויש בראשונים, ולא בגמרא

 המקבילה בסוגיא יעויין אך הסתייגות ללא רפרם דברי הובאו בסוגייתנו,
 דהכשירו המשתלח שעיר שאני ״ממאי הגמרא, מסיקה בה (יד.) בכריתות

 ומשמע היא״. בדותא) אחרת, גירסא לפי (או, ברותא דרפרם אלא בכך כ ביוה״
 הותר השעיר ששילוח אלא כבשבת כ ביוה״ הרצאה איסור יש אמנם שלמסקנא

 בטומאה אפילו דעתי הכתוב גזירת מכח ובשבת בכך הכשרו מפאת בחול כ ביוה״
 להתיר נפרדת לגזה״ב שניזקק תיתא דמהיכא בזה לעיין ויש בשבת. ואפילו

 כדי קרבן לכל ביחס מיוחדת בילפותא צורך שאין ברור הלא בשבת השילוח
 גדול כהן של פרו שחיטת המתיר בפסוק נתקלנו היכן וכי שבת. תדחה שהקרבתו

 ציבור שקרבן העיקרון שנקבע, שלאחר פשוט אלא בשבת. להיות שחל ביוה״ב
 (תמורה ליה כדאית מאיר ולרבי להו כדאית לרבנן —זמן לו הקבוע קרבן או

 שבת שלגבי עוד ומה כזה. וקרבן קרבן כל לגבי תקך ושבת טומאה דוחה— יד.)
 וכלשון שבת קרבן להיות הופך אך הוא בשבת קרב הוא שאם נופך להוסיך יש

 ואיברא אהנאי״. לא לתמידין אהנאי למוספין שבת ״אטו (צא.), בזבחים הגמרא
 שבת אהנאי דלא נאמר אם גדול כהן של לפרו זיקה זה ליסוד דאין לטעון דיש
 עיקר דין, מן ובר ;המשתלח לשעיר נוגעת זו טענה אין ציבור, לקרבנות אלא

 אך בעינה: עומדת —בשבת שילוח להתיר מיוחדת גזה״ב לן דלמה —הקושיא
 (עז.) בפסחים בסוגיא נלמד בשבת עבודה היתר כי ואם אהנאי. שבת דין ללא

 מקיך עיקרון נקבע דבר של בסופו אחד, אחד הקרבנות ומתרבים בשלבים
הל׳ ומוספין תמידין הל׳ ז (פ״ העומר למנחת ביחס הרמב״ם מלשון ובמשתמע

עט



ף ם ו ב י י ד ו ל ק ה י ׳ צ י ב ו ל ו ס

™. nw השבת ז1א דוחה דלפיכר קבוע ״וזמנו ד׳),  למה קשה ובבן הטומ
 הKונר זמן. קבוע לו אף הרי בשבת השעיר שילות להתיר לגזה״ב הוזקקנו

 והכלקורות בשבת ואפילו ומבמועדו חוץ עבודת שהוא מפני שונה שהשילוח
 שבת קרבנות שכן פנים קרבנות לגבי אלא שבת דחיית ללמוד ניתן לא המקבילים

 לא דשבת היום בסדר ורע אח לו שאין שעיר שילוח אך פנים. של הם עצמה
 בשבת. אפילו דעתי הכתוב בגזירת צורך היה ולפיכך מבבלועדו ללמוד ניתן

 חיוב התפרש שבו כ יוה״ לגבי אך לשבת ביחס להיאמר ניתע הדברים ברם,
 סדר שכל שכמו בו הכרוכה מלאכה להתיר בגזה״כ צורך אין השעיר שילוח

 לחלק מקום אין הלא וכאן השעיר, שילוח הדין הוא מלאכה איסורי דוחה היום
 הגמרא דברי הם והם היום. עבודת בסדר נכללה חוץ כפרת שכן לחוץ פנים בין

 בלא ואף מותרת שילוח לצורך הוצאה ליוה״כ והתיאה עירוב יש אם שאף
 שנרמז וכפי בשבת תמידין לשחיטת השעיר הוצאת מקבילה לגביו שכן גזה״כ,
 להתיר כדי אלא דעתי לגזה״כ הוזקקנו ולא אתר, על דילמא) (ד״ה ברש״י
בשבת. השעיר הרצאת

 מותרין אמר חד ושמואל רב בהנאה הן מה אברים אותן להו איבעיא — סז.
 דכתיב אסורין דאמר ומאן במדבר דכתיב מותרין דאמר מאן אסורין אמר וחד

 יש הלא דבמדבר הכתוב בגזירת צורך יש למה המתיר לדעת לעיין יש גזירה.
 חולק אין הלא האוסר דעת להבין צריך וכן בחנותו. נעשית מדין בפשטות להתיר

 (יא:) במעילה בסוגיא ויעויין בולה. התורה בכל כדין מצרתו נעשית היתר על
 שם שהסביר וכפי מצותן, נעשית מדין חורגים שעיר שאברי נאמר באמת בה

 התורה לבל מהם למדים שאין אלא דגזירה, גזה״ב מטעם הניחא) (ד״ה רש״י
 צריך עדיין אך כאחד. הבאים כתובים שני הדשן ותרומת שהם מפני בולה
 נעשית בהיתר כלולים אמנם שעיר אברי הבלתיר שלדעת משמע שם שבסוגיא עיון

 שאם קבעה רק שם שהסוגיא לומר דיש מוכרח, הדבר אין כי אם — מצותן
 ליה ״מפיק נהנין דמ״ד פירש באמת שם י ורש׳־ שתהא, סיבה מאיזו מותרים הם

 ואפשר כאחד הבאין כתובין משני אחד שעיר באברי לראות אין שוב ממדבר״,
 אין בסוגייתנו ואילו —מצותו שנעשית בדבר דמועלין הדשן מתרומת ללמוד

 אלא) ד״ה (עב., בזבחים התוספות דברי לאור ליישב שיש ונראה לכך. רמז
 במשהו, האוסרים דברים שמנתה (עד.) זרה בעבודה למשנה ביחס שהקשו,
 חטאת של וחתיכה הפנים לחם של פרוסה ע״ז במסכת חשיב לא אמאי ״וא״ת
 למתני מצי הוה ומיהו קמיירי לא דבקדשים וי״ל שמתו קדשים של וחתיכה טמאה
 שאיסור ראשית, מדבריהם, לדייק ויש ביומא״. דאסר למאן המשתלח שעיר אבת
 מאברי אלא להם הוקשה שלא ושנית, ;קדשים איסור אינו המשתלח שעיר אברי
 כלום. ולא הקשו לא דחייתו קודם עצמו השעיר מן ואילו המשתלח שעיר

 אמנם הוא דחייה קודם עצמו השעיר שאיסור שהבינו נראה דבריהם ובביאור
ואילו מצותו, נעשית מצד הותר באמת שהוא אלא ומעילה קדשים איסור
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 הנלמד הדש איסור אלא הקודם האיסור שריד אינו דחייה לאחר אברים איסור
 התוספות הקשר ולכן המחדשתו. היא היא עצמה והדחייה דגזירה, הכתוב מגזירת

 ואיסורו קמיירי לא דבקדשים כתבו שבבר מפני החי השעיר מן ולא מאברים
 בקדשים. מעורה אינו שאיסורם מאברים הקשו רק כך ומתוך קדשים איסור הלא

 להתיר מקום דאץ לעיל. שהקשינו מה להבין ניתן מדבריהם, המשתמע ולאור
 באמת שהוא הקודם, קדשים באיסור מדובר לא שהדי מצותן נעשית מדין באן

 האמוראים נחלקו לגביו אשר חדש באיסור אלא מצותן, נעשית מדין הותר
 בסוגיא נאמר כיצד קשה שלדברינו אלא ישנו. אמנם האם הפסוקים יסוד על

 בהיותן, שנעשית העובדה חרך חריג כמקרה אסורים שעיר שאברי במעילה
 חדש איסור בא שבמקגבלו אלא הותר באמת נעשית שמצותו האיסור הלא

 שלאמיתו נראה אך מצותן. געשית דין עם וכלל כלל מתנגש אינו שלכאורה
 אך מצותו נעשית שנאמר שם בסוגיא דיעויין קושיא. מקום כאן אין דבר של

 אוסרתה. שעריפתה כד:) (כריתות סובר הרי שרבה ואך ערופה, עגלה לגבי
 הקודמים שהאיסורים אחת, :הלכות שתי נשנו מצותו נעשית שבדין מזה והמוכרח

 איסורים להחיל יכולה הכלצוה עשיית שאין ושניה, המצוה, הגשמת עם פוקעים
 השניה ההלכה מפאת השעיר לאברי מצותו נעשית ליישם ניתן ובכן, חדשים.

 לולא עריפתה ידי על נאסרת היתה לא ערופה שעגלה צינו7שב למה ובמקביל
 כמאן ״מסתברא רבא, בדברי זו הבנה להעמיס שניתן ויתכן חריג. מקרה היתה
 המצוה שקיום יתכן שלא כלומר לתקלה״, שלח תורה אמרה לא מרתרין דאמר
 לצפור ביחס הדומים רבא דברי לפרש אפשר זה ומעין איסור. כמקור ישמש
 השילוח לראות שאין היא הכוונה שם שאך נז:) (קדושין המשולחת מצורע
 הבלשולחת שאין הסוברים הראשונים לדעת אלא להיאמר ניתן לא זה אך כאוסר.
 בעקבות איסור חידוש לגבי היתה שם בסוגיא הבעייה וכל שילוחה טרם אסורה

 — לשילוח המיועדת נאסרה כבר השילוח לפני שאך הסוברים לדעת אך השילוח.
 — אתר על וריטב״א וברשב״א (נז.) משעת בתד״ה שם, בראשונים בזה ויעויין

 בגמרא כך לפרש שאין ודאי דין, מן ובר מספיק. שם רבא לדברי זה הסבר אין
 מצורע כצפרי הנדחת עיר צפרי לקחת אפשר שאי שקבעה (קמ.) חולין בסוך

 אמרה ו״לא הנידחת עיר באיסור מוצאה את יכשיל מהן אחת ששילוח משום
 שריר לסוגייתנו ביחס העקרוני היסוד מקרזז בכל אך לתקלה״. שלד! תורה
וקיים.

 משני לאחד התנאים מחלוקת לייחס יש וכר. בגדים מטמא אימתי — סז:
 יתכן גם אך שילוח, מצות קיום שעת בקביעת שנחלקו להסביר ניתן מישורים.

 שנחלקו אלא הדחייה ועד השילוח מתחילת מתמשך שהקיום מודים שכולם
 שתי בין לחלק שיש ונראה המטמא. השלב והגדרת בגדים טומאת בהלכות

 מיטמא יהודה לר׳ בנידון: דעות שלש הובאו (סז:) בברייתא דהנה מחלוקות.
ולר' לצוק, משהגיע יוסי לר׳ ירושלים, לחומת חוץ השעיר משיצא המשלח
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 קיום בהלכות נחלקו שמעון יוסי שר׳ נראה ובכן, דחייתו, לאחר רק שמעון
 האם ונחלקו השלמתו אלא מטמא השילוח תהליך שלא סוברים שניהם שילוח.

 ר׳ דברי רש״י שהסביר וכפי בדחייתו, או לצק השעיר הגעת עם מסתיים הוא
 יוסי ר׳ עם יהודה ר׳ מחלוקת אך שילוחו״. היא וזריקתו דחיפתו ״קסבר :שמעון

 השילוח קיום אין עלמא דלכולי בגדים. טומאת בהלכת נעוצה יחד גם שמעון ור׳
 בהגשמת צורך שאין סובר יהודה שר׳ אלא לצוק השעיר שהגיע לפני מתגשם
 ומעין מטמא, כשלעצמו בשילוח ההתעסקות תהליך שכן לטמא כדי השילוח
 מתחיל זה ותהליך הנשרפים, ושעירים בפרים המתעסקים של בגדים טומאת
 להשוות שאין סוברים שמעדן ור׳ יוסי ר׳ ואילו ירושלים. מחומת משיצא כמובן

 שהרי אדומה, ופרה הנשרפים ושעירים פרים של לזו השעיר משלח טומאת
 מטמאין סוך רעד מתחלה בפרה העוסקין ״כל מ״ד), פ״ד (פרה נאמר פרה לגבי

 מטמא והמוציאן ״השורפן קה.), (זבחים שנינו ושעירים פרים ולגבי בגדים״
 בזבחים בברייתא כי ואם בלבד. המשלח אלא נטמא לא בשעיר ואילו בגדים״,

 אליו מתייחס לא והמוציאן״ ש״השורפן כרחך על הכלשתלח שעיר אך הוזכר שם
 את ״השורך ה״ט, פ״ז פרה בתוספתא תגירסא גם (והשוה נשרך אינו שהרי
 ופרים שבפרה מפני והיינו בגדים״). מטמאין השעיר את והמשלח ופרים הפרה

 שמעון ור׳ יוסי ר׳ וסברי השילוח, קיום רק ובשעיר מטמא ההתעסקות תהליך
 המשלח יטמא לא למה לעיין יש אך ראשיתו. ולא מטמאה הקיום השלמת שרק

 אך ואילו הנשרפים, ושעירים בפרים וכמו העזרה לחומת מחוץ השעיר משיצא
עיון. וצריך ירושלים. לחומת מחוץ משתיא טימא רק יהודה ר'

דל לכהן לו אמרו — סח:  בית ש״מ אביי אמר וכו׳ למדבר שעיר הגיע ג
 למדבר שעיר שהגיע כיון יהודה רבי דקסבר קמ״ל והא קיימא במדבר חדודו
 לכאורה ״משמע שכתבו, וקמ״ל) (ד״ה אתר על בת״י עיין מצותו, נעשית
 היו ויודעין מלבין למדבר שעיר כשהגיע (סז.) לעיל דאמר קמא אתנא דפליג

 דחיפה שעת עד מלבין היה לא אלמא וכו׳ לצוק כשהגיע וזהו מצותו שנעשית
 אלא עיקר כל השעיר את דוחים היו לא יהודה שלר׳ שהבינו הרי וכו״׳. לגמרי

 נשנית סתומה משנה שהרי תמוהים דבריהם אך הצוק. עד אותו מובלים רק
 דמצד הרמב״ם, הבין כן שלא וברור שנויה. שבמחלוקת בגמרא החכר לא ואך

 יצא למדבר שעיר שהגיע ד״בירן כמשנתנו ח׳) הל׳ עיוה״ב הל׳ (פ״ג פסק אחר
 הדחייה לאחר עד שיחכה הצריך ולא בתורה״ לקרות הנשים לעזרת גדול כהן

 עיוה״כ הל׳ בפ״ג השעיר שילוח בתיאור לצוק דחייה דין הביא ומאידך, לצוק;
ק עושה היה כיצד ; וז״ל שם כתב ואך ז', הל׳  חציו שבקרניו זהורית של לשון חל

 ויורד מתגלגל והוא לאחוריו ודוחפו קרניו שתי בין קושר וחציו בסלע קושר
 (פ״ה בדבריו עיין וכן לצוק. הדחייה אחר עד מלבין היה דלא שפסק הרי עכ״ל.

 דבר בכל וימיתנו אחריו ירד מת ולא השעיר ונפל דחפו :וז״ל שכתב כ״ב) הל׳
רק בהנאה דניתר שפסק הרי עכ״ל. בחנייה מותרין זה שעיר ואיברי שממיתו
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 P וכמו מצותו. נעשית טרם לכן דקודם משום שמת חר1ול> לצוק דחייתו אחד
 המשלה בגדים מטמא ומאימתי וז״ל: שכתב ר) הל׳ (פ״ה אדומה פרה בהלכות

 הרי עכ״ל. לעזאזל דהייתו שעת עד ירושלים לחומת חוץ משיצא השעיר את
 שילוח, מצות ונשלמה נתקיימה לא אז שעד מוכח הדחייה עד בגדים שמדמטמא

 להתחיל הגדול הכהן של ליכלתו ביחס אלא נאמרו לא כאן הגמרא שדברי ונראה
 אחה לשלב לעבור יכול אינו השעיר מצות נעשית לא עוד דכל הפרשה לקרוא
 נעשית כבר הצוק מראש נדחה להיות אמור עדיין השעיר ודאי כי אף זה ולגבי

 השעיר ששילוח לעיל כתבנו כבר דהנה הדברים, ביאור גדול. כהן לגבי מצותו
 שכן וכיון כשלוחו. בפועל מבצעו היה עתי שאיש אלא הגדול הכהן על מוטל היה
 בקריאת להתחיל הגדול הכהן היה יכול לא השילוח מצות נעשית לא עוד כל

 ובתנאים חול, בבגדי אפילו רצה ואם נשים, בעזרת קורא היה שהדי הפרשה
 בכיהונו, גדול כהן יהיה לא שהרי השילוח קיום אליו יתייחס לא הרי אלה

 שלא ח׳) הל׳ עיוה״ב הל׳ (פ״ג הרמב״ם לשון מדוייק וכמה ובבגדיו. במקומו
 למדבר שעיר שהגיע ״כיון אלא, לקרוא מתחיל למדבר השעיר שהגיע דכיון כתב
 שכיון כאן הסוגיא שקבעה מה וזה בתורה״. לקרות הנשים לעזרת גדול בהן יצא

 שילוח מצות נגמרה דבבך לקרוא, הכהן ויכול השעיר מצות נעשית למדבר שהגיע
 מדיוק דהנה כולו. השילוח תהליך הסתיים שבזה הדבר פשר אין אך גדול. דכהן
 כתוב שהרי בשילוח. קיומים ושני שלבים שני שיש בעליל משמע הפסוקים לשון
 עתי איש ביד ,ישלח השעיר ראש על אתם ונתן וכו׳ אהרן ״וסמך אומר, אחד

 גזרה ארץ אל עונתם כל את עליו השעיר ״ונשא אומר, אחר וכתוב ;המדברה״
 שילוח הראשון, שילוח, קיומי שני יש אומר, הווה במדבר״. השעיר את ושלח

 עד עצמו במדבר שילוח השני, ;זה קיום הושג למדבר שהגיע וכיון ״המדברה״,
 הדחייה אך —יוסי ור׳ שמעון ר׳ במחלוקת תלוי כבר זה — ואולי לצוק שיגיע
 הוא השני אך בו כתוב אהרן שהרי הגדול לכהן מתייחס הראשון והנה עצמה.
 את ״ושלח אלא נאמר שלא אליו זיקה לכהן ואין המוליכו עתי איש נחלת

 שכך ומכיון המוליכו. העתי לאיש אלא הגדול לכהן הכוונה ואין במדבר״, השעיר
 קיומו שזה למדבר, השעיר שיגיע עד ישראל בעזרת להיות הגדול לכהן לו די

 אחריות הסתיימה חידודו לבית שהגיע שמכיון הגמרא שקבעה מה וזה ובשליחותו,
 יהודה, לר׳ שאך נמי הכי אין אך הפרשדז. לקריאת לעבור יכול והוא הכהן

הימנו. יידחה או לצוק שיגיע עד דחייתו מצות הושלמה לא סוגייתנו, רקע על
 השעיר אברי ושאין הדחייה עד בגדים מטמא דהמשלח הרמב״ם שכתב מה וזה

 גדול כהן מצות בסיום תלויים אינם אלו דדינים לאחריה. עד בהנאה ניתרים
 מ״ונשא הנלמד השעיר של בחפצא שילוח בקיום אלא ד״ושלח״ בקרא הנעוצה
 השעיר הגיע לא עוד כל ולכן, גדול. בכהן תלוי שאינו גזרה״ ארץ אל וכו׳ השעיר
 ניתר וטרם בגדים מטמא עדיין והוא החפצא מצות נעשית לא גזרה בארץ ליעדו

 לצוק דחייה לאחי־ אירעה רק זהורית של לשון שהלבנת הדין והוא בהנאה.
השילוח. מצות ונסתיימה נגמרה אז דרק
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 תחילה מקריבים אליעזר שלר׳ הסוגיא מז היוצא דכו׳. להו איבעיא — ע.
 שפר דהיינו — פינחס שבפרשת אלו כך ואחר מות אחרי דפרשת הקרבנות כל

 בטבילה לרש״י הערבים, בין של תמיד עם קרבים הכבשים ושבעת העולה
 בה אמיץ פיוט בלשון עיון מקום כאן יש אך בשלישית. ולרמב״ם החמישית

 כחק״, הקריב ומוספין חטאת תרב עם ואיל אילו ועש ״תכר אשכנז: שבנוסח
 ואילו השניה, הטבילה אחר קרבים היו המוספים דכל אליעזר כר׳ לכאורה דזה

 זה ולכאורה החמישית. הטבילה עד בפיוט הוזכר לא הערבים בין של תמיד
 תמיד עם יחד קרבים היו שהמוספים בסוגיא מבואר אליעזר דלר׳ במר, דלא
 הראשונה. בטבילה קרבים היו המוספים מן חלק הרי עקיבא ולר׳ הערבים בין של

 תמיד עם דוקא ולאו פי׳ וז״ל: שכתב המאור בעל כדעת נפרש כן אם אלא
 הערבים בין של התמיד עם ליה קרי היום עבודת דבתר כל אלא הערבים בין של
 בלבד ומחתה: כף» הוצאת אלא ביניהם מפסיק היה שלא לו סמוך שהיה לפי

 צריך עדיין והדבר כפשוטה, הסוגיא לשון הבינו הראשונים רוב אך עכ׳׳ל.
תלמוד.

פד



ח ת פ מ

פ מ ו ו י רש א ר ק מ

כה (רש״י) כג טז, מה (ראב״ע) בב בה, שמות
סח (ראב״ע) ל טז, ית לג ו, כ
יט ט—ח יז, ית ל,ו

עה ית יב, דברים מה—מד (רמב״ו) יט ל,
עו ב יד, עו (רש״י) ט לד,
עז ד ג, א' מלכים ית ג מ,
עו יג יא, נד טז ד,
עו ז ט, נחמיה נד א, יח טז,

ת ו י נ י ש ש ר ד מ ם ו י א נ ת מ

פב ט ז, פרה תוספתא לא מ״ה פ״ה אבות
מ יח, י ג, ג, ויקרא כהנים תורכת פב מ״ד פ״ד פרה
נד ו ג, ויקרא מו מ״ג פ״ו תמיד

י ל ב ו ב י ש ר פ מ הדןש) (על ו
הדיון) עיקר של מקומו :המודגשות (האותיות

י ח, ה. כד ט. ברכות
ט ו. לא כו.
ח ח. כה בז.
ט ח: עט ב. שבת

יג—יא יב. כג כו. פסחים
טו—יג י, יב: ז לה.
י יד. ס נז.
י יח. כה נח.

יז יח: עט עז.
יה—יז יט; נג כה; השגה ראש
לא בא לט לד:

ל כג: י—ז ב. יומא
יב כד. ז ג:

כה—בד כה. י ד.

פה



ח ס ו ב י י ד ו ל ק ה י ׳ ע י ב ו ל ו ס

פ—עט סו: כח—בא,כה ל.
פא—פ סז. כח לא.

פב—פא סז: בט—כח כה, לב.
פג—פב סח; ל—כט כז, כה, לב;
פד ע. סד כה, לג.
כח כ, ע: ל לד:

עח עא. לא—ל לו:
יג עג. לג—לא לז.
ם לז. סוכה לה לג, כט, לט.

טז ט; מגילה סה לו,—ל̂ג לט:
עה עג מב,—לו לד, מ.
כד ב. עב עא, מב, לה, מ:
לב כב; מג—מב מא:
כו יח: חגיגה לד בט, מב.
מד בג: נב מו,—מג מג:
יד סא. יבמות סח מז,—מו מד.
יז ח. נדרים מז מד, ז, מד:
יז יז. מז מד, מה.
יג מז. נזיר בא מו.

מח יד; סוטה מט—מז מז.
סג טו: מט מח, מד, מח.
נה לו: קידושין מד מו:

פא גז, גא—מט מח:
עה יב: קמא בבא מח מז, סו, -נא: מט.-
לג טז; סנהדרין נא ג;
סח יג. שבועות מג נא:
סט יג: מז נב,
ט ח; זרה עבודה נא יז, נב:

עד יג, יז נג.
פ עד. גב—נא נג:

טז יא: הוריות נג יח, נד.
נא ו.—ה; זבחים ג נ—גג נה.
טו ו. נד—נג נב, נו:
סב יג. גו—נד נג, לח, נז.
נב יד; ט נ—נו נה, נז;

נ טו. סב—נט נג, נח.
בז יז; סד—סב נג, נח;
יב יה. סד נט.
כ כ. כב נט:

בז ב: נה לו, ס.
עו ס, כד. סח—סד לו, ס;

נח לח: עא—סח סו, נד, סא.
ע מב, עא סא:
ע מב: עג—עא סב.

סד נא. עד—עג עא, מ, סב:
עז נט, עח—עד סג.
עז ס. עא סד;
פ עב. עט—ח ע מג, לא, סו.

פו



ת ד ו ב ם ע ו ם י י ר ו פ כ ה

מנחות

סא בז. לח עט;
נג יז, בז: נט פא;

סג סד: ס- פח.
מו ו. חולין עט צא.

פא קם. פב קה.
עה לג; בכורות עח קט.
יד ה: כריתות יח קט:

עט יד. מב קיא.
פא כד; עה קיב:
כג ב, מעילה עז קטו.
פ יא: מ ה.
כב יב. כב כא.
ז מב. נדה מט כה.

י מ ל ש ו ר י

נז ה״ו פ״ה יג,יד ה״א פ״א יומא
מב ה״ב פ״ו. לב ה״ז פ״ג
מב ה״ז פ״א שבועות לד ה״א פ״ד
יד ה״א פ״ג הוריות מו ה״ב פ״ה

ה ה ג ש מ ר - ו ת מ ״ ב מ ר

יא ח ד. מקדש ביאת לא א א, תשובה
כה ה ה, לא י א, תפילה
מד י ה, לב א ט,
עד ה—ז̂ א, מזבח אסורי לב התפילה סדר

מעשה עט ח יב, שבת
יח יג—יב ה, הקרבנות עט י ח, ערובין
סב יד ה, טז יג יז, ביאה אסורי
נה טו ה״ כא יא, לב י; כלאים
יט ב יח, עו א א, הבחירה בית

מא, יא יח. עו יד ג
עז יב יח, ס יב א, המקדש כלי
עז טו יט, יא ח, יג ד,

תמידין יד טו ד,
כה ב א, ומוספין יד כ ד,
כח ג א, יג כא ד,

ל י ב, ל ג ח,
כג טו ב. יג ה ח,
מו ג ג, כא יב ח,
כג יב ג, יא יג ח,

פז



ף ס ו ב י י ד ו ל ק ה י ׳ צ י ב ו ל ו ס

פסולי
המוקדשין

 עבודת
הכפורים יום

נא מט, מז, כ, א ד, עט ד ז,
עח סב, מו, מ, ב ד,
מ א, לו, א ה, בט ב א,
סה א, ב ס בא א,
סה מ, ג ה, נב נ, כז א,
סו ח ה, נז כא ב,
עא טו ה, נב ט יג,
פב בב ה,
יט—יח בו—כה ה, כת א א,

סז מת, כז ה, ב ב א,
י ט, ב ב, אדומה פדה יד יב, י, ט, ג א,
פג ו ה, יז ז א,

טומאת עת כת, כ, ב ב,
מד ט ח, אוכלין כז כה, ג ב,
יד ח יז, סנהדרין מד ה ב,
יד ט ג, אבל לד כט, ג ג,
יד א א, מלכים עת ז ג,
עו ז א, פג פב, ת ג,

פח


