
י כולל עיו� הד�"הוכ� ע  
    91430ירושלי� , הר נו�, 43087. ד. ת  

 daf@dafyomi.co.il•   6515004פקס /טל

  

 

  .לב ד� יומא
  ?כ"ג ביוה"כיצד סדר החמשה טבילות והעשרה קידושי� שעושה כה

  
  לאיזה עבודות  מתי עושה  

  כשמחלי� בגדי חול   טבל וקידש
  בבגדי זהב

  ,דישו% המזבח והמנורה, לעבודת התמיד ונסכיו
  ומנחת חביתי%,  קטורת של שחרית

  כשמחלי� בגדי זהב    קידש טבל וקידש
  בבגדי לב%

  , יו� בפר ושעיר שזורק דמ� בפני�לעבודת ה
  והקטרת הקטורת בפני�

  כשמחלי� בגדי לב%   קידש טבל וקידש
  בבגדי זהב

  י�עלהקרבת אילו ואיל ה
   במזבח החיצו%

  כשמחלי� בגדי זהב  קידש טבל וקידש
   בבגדי לב%

  להוצאת כ� ומחתה 
  שהכניס בבוקר

  כשמחלי� בגדי לב%   קידש טבל וקידש
  בבגדי זהב

   המוספי� להקרבת
  ותמיד של בי% הערבי�

  כשמחלי� בגדי זהב   קידש
  בבגדי חול

(((((  
  

  ?מני� שכה� גדול צרי� לטבול ולקדש ידיו ורגליו בי� עבודה לעבודה
  

טבילה בי� בגדי מני� ל  
  לב� לבגדי זהב

טבילה בי� בגדי מני� ל
  זהב לבגדי לב�

מני� שכל טבילה 
  קידושי�' צריכה ב

) כד:ויקרא טז(דכתיב   יהודה' לר
  1ְוָרַח5 ֶאת 1ָ3ְר/ ַבַ.ִי�

  ו" מק:א"להו
   מקרא דרבי:למסקנא

  ש"נפקא ליה מדראב
  ו" מק:א"להו  לרבי

  2 בגדי קדש ה�:למסקנא
8ְתֶֹנת 3ַד  )ש�(דכתיב 

  3"קֶֹד9 ְוָרַח5 3ַַ.ִי�
דכתיב ופשט ורח5 

   4ורח5 ולבש
  5ו"מק  )))))  )))))  ש"אליעזר בר' לר

                                                           
, כדי לעשות את אילו ואיל הע�ולובש בגדי זהב ב� פסוק זה מדבר בשעה שבא לפשוט את בגדי הל 1

ְוָרַח& ֶאת ְ!ָ�ר� ַבַ%ִי� ְ!ָמק�� ָקד�" ְוָלַב" ֶאת ְ!ָגָדיו ְוָיָצא ְוָעָ�ה ֶאת עָֹלת� ְוֶאת "כדכתיב בהמש� הפסוק 
  . וזו העבודה בבגדי זהב+ "עַֹלת ָהָע� ְוִכֶ*ר ַ!ֲעד� )ְבַעד ָהָע�

אלא בא להקיש וללמד שכל פע� שלובש , יבות אלו מיותרות דכבר ידענו שה� בגדי קודשת' לכאורה גד 2
 .בגדי קודש איזה שיהיו בי� בגדי זהב ובי� בגדי לב� צרי� טבילה

, ופסוק זה מדבר בשעה שבא לפשוט את בגדי הזהב כדי ללבוש בגדי זהב לעשות את עבודת היו� 3
" )ִמְכְנֵסי ַבד ִיְהי) ַעל ְ!ָ�ר� )ְב3ְבֵנט ַ!ד ַיְח2ֹר )ְבִמְצֶנֶפת ַ!ד ִיְצנ1ֹ ִ!ְגֵדי קֶֹד" ְ/תֶֹנת ַ!ד קֶֹד" ִיְלָ!"וכדכתיב 

  ".ֵה� ְוָרַח& ַ!ַ%ִי� ֶאת ְ!ָ�ר� )ְלֵבָ"�
 ֶאת ִ!ְגֵדי �ָפַ�ט)ָבא 3ֲהרֹ� ֶאל אֶֹהל מ�ֵעד " דכתיב, )כד+ כג:ויקרא טז(דבר זה נלמד מלשו� הפסוקי�  4

,  פעמיי�"ורח&"ודרשינ� כאילו כתוב , " ֶאת ְ!ָגָדיוְוָלַב� ֶאת ְ!ָ�ר� ַבַ%ִי� ְ!ָמק�� ָקד�" ְוָרַח� .'וגוַהָ!ד 
ילפינ� בא� אינו , מיירי על טבילה ולא על קידוש" ורח&"וא1 שלשו� ". לבשו"ואחד על " ופשט"אחד על ה

אכ� כל ייתור זה הוא דוקא . )לרבי מקרא אחרינא (לה כי כבר למדנו עליהדהרי אי� צרי� קרא לטבי, עני�
לא מייתר ולכ� ה� לומדי� , ש שה� דורשי� את הפסוק הזה לטבילה"יהודה ולראב' אבל לר, לרבי

 .ו"מק
ת "הנכנס לעזרה כל ימות השנה שאי� טעו� טבילה מה, כגו�(ומה במקו� שאי� טעו� טבילה טעו� קידוש  5
אינו די� ) בהחלפת הבגדי�, כא�(מקו� שטעו� טבילה , ])ת"ל שהיא מה"אכ� ב� זומא חולק וס, וזו שיטת[

מדכתיב , ומתרצת. ו זה אפשר ללמוד לכאורה רק קידוש אחד"דמק', ומקשה הגמ. שיהיה טעו� קידוש
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  :ביומא ד� ל
  ?מתי נעשי� הקידושי� לפי שיטות התנאי� דלהל�

  
  אליבא דרבי  מאיר' אליבא דר  אליבא דרבנ�  

  3 ערו�הקידושי� כשהואכל   לרב חסדא
  י"בלרב אחא 

  כשהוא לבוש
  1מקדש

  2קידוש ראשו% מקדש אחר הפשיטה
  4מאיר' כר   כשהוא לבושקידוש שני ו

  

 הא ודאי שפושט את ,וקשה, "=ָבא <ֲהרֹ% ֶאל אֶֹהל מ/ֵעד =ָפ9ַט ֶאת 3ְִגֵדי ַה3ָד ֲא9ֶר ָלַב9) "כג:ש�(                                                                                                                                                                                                   
אלא בא להקיש פשיטה ללבישה מה לבישה טעו% ,  וכי יכול לפשוט משהו אחר)אשר לבש  גדי�בה

 .קידוש א� פשיטה טעו% קידוש
 .ושוב מקדש אחר שלובש, דמקדש קוד� שפושט, בי% בפשיטה ובי% בלבישה 1
את הקידוש של פשיטת הבגדי�  מתי עושה ):ולקמ% ד� לד, :לעיל ד� לא(מאיר ורבנ% ' נחלקו ר 2
ושוב חוזר ומקדש ,  כשהוא ערו�)מאיר עושה אותו אחר שפשט את בגדי החול ' דלר, )הראשו%(

מ "ומודה ר. ואילו לרבנ% הוא עושה אותו קוד� שיפשוט בעודו לבוש. אחר שלבש בגדי קודש
 .הוא לבושר ה אות� אחר שכבש שעו,דהיינו כל קידושי הלבישה )לחכמי� שאת הקידוש השני 

והיינו , " ורח5 ולבש)ופשט ורח5 "ל לרב חסדא בדעת רבי שהוא דורש את הפסוק כפשוטו "ס 3
 ).ומפסיק בי% קידוש לקידוש בטבילה(כ לובש "ושוב מקדש ואח, אחרי שפושט מקדש

 דהיינו הקידושי� שעושה בלבישתו עושה )ל שהכל מודי� שקידוש שני "וס, רב אחא חולק 4
שלא יהיה , "או בגשת� אל המזבח) "כ:שמות ל(כ הוא דכתיב "דגזה, הוא לבושאות� אחרי ש

 .ולא לבישה וגישה, מחוסר אחר הקידוש אלא גישה למזבח


