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  .ע ד� יומא
  ?מה הוא סדר הטבילות והקידושי� והעבודות שנזכרו במשנתנו

  

  מה הוא סדר העבודות שעושה   מה הוא סדר הטבילות והקידושי�  
  ,ופשט בגדי לב�, קידש ידיו ורגליו  .א

   שלישית וטבל טבילה 
  1אחרי שגמר לקרוא את הפרשה

  2ת איל הע�מקריב את אילו וא  קידש ידיו ורגליוולבש בגדי זהב   .ב
  , ופשט בגדי זהב, קידש ידיו ורגליו  .ג

  רביעיתוטבל טבילה 
  

  וציא כ� ומחתה מ  לבש בגדי לב� וקידש ידיו ורגליו  .ד
  , ופשט בגדי לב�, קידש ידיו ורגליו  .ה

  חמישיתוטבל טבילה 
  

נכנס להיכל להקטיר ו, תמיד של בי� הערבי�  לבש בגדי זהב וקידש ידיו ורגליו  .ו
  של בי� הערבי� ולהטיב הנרותקטורת 

  , ופשט בגדי זהב, קידש ידיו ורגליו  .ז
  והביאו לו בגדי עצמו

  ט"ומלוי� אותו עד ביתו ועושה יו
  

  ].4י"לפירש [?3בבגדי זהב, מתי היו קרבי� הקרבנות דלהל�
  

  5אימורי החטאות  שעיר חטאת בחו!   כבשי� לעולה'ז  פר העולה   
  אליעזר' לר

   דמתניתי�
  בטבילה   (((((

  השלישית
)))))  )))))  

  עקיבא' לר
   דמתניתי�

  בטבילה 
  6החמישית

  בטבילה 
  הראשונה

  בטבילה 
  החמישית

)))))  
  אליעזר ' לר

  ש"דבדתנא 
  בטבילה 
  החמישית

  בטבילה 
  החמישית

  בטבילה 
  החמישית

  בטבילה 
  השלישית

  עקיבא' לר
   דתוספתא

  בטבילה 
  הראשונה

  בטבילה 
  הראשונה

  בטבילה 
  יתהשליש

  בטבילה 
  השלישית

                                                           
הרי , צטלית לבנה שלויוא� לא עשה כ� אלא שקרא בא, דהיינו בגדי לב� � בגדי בו
 ובאופ� שקרא ב 1

 .ועכשיו טובל ולובש בגדי זהב ומקדש ידיו ורגליו, שכבר קידש קוד� שפשט את בגדי הלב� לפני הקריאה
2 �, וכ� נחלקו מתי מקריב את הפר לעולה, ונחלקו התנאי� הא� ג� מקריב את השבעה כבשי� למוס
, ה� שני קרבנות עולה המוזכרי� בפסוקי� בפרשת אחרי, ועני� אילו ואיל הע�). ואר בטבלא הבאהוכמב(

ומלבד זה מביא עוד איל של ,  וזה הוא איל שלו� " ואיל לעולה' בזאת יבא אהר� וגו) "ג:ויקרא טז(דכתיב 
) כד:ש�(לו כתיב ועל שני קרבנות א, "ואיל אחד לעולה' ומאת עדת ישראל וגו) "ה:ש�(ישראל וכדכתיב 

 ".ועשה את עולתו ואת עולת הע�) בגדי זהב�(ורח
 את בשרו במי� במקו� קדוש ולבש את בגדיו "
או , הא� ה� נעשות ע� תמיד של שחר בטבילה הראשונה, כל הנידוני� ה� כלפי העבודות שבבגדי זהב 3

אכ� העבודות הנעשות . חמישיתאו נעשות ע� תמיד של בי� הערבי� בטבילה ה, 'גנעשות באמצע בטבילה 
 וכ� .'דוהוצאת הכ� והמחתה בטבילה ', שכל העבודות היו� ה� בטבילה הב, בבגדי לב� הסדר ברור

 .ע אילו ואי� הע� נעשי� בטבילה השלישית בבגדי זהב"לכו
וממילא כל מה שכתוב שנעשה ע� תמיד של בי� , י מפרש שתמיד של בי� הערבי� בטבילה החמישית"רש 4

  .בשלישיתל שתמיד של בי� הערבי� נעשה "אכ� יש ראשוני� דס,  נעשה בחמישית�בי� הער
 .' דהיינו השעיר שנפל עליו הגורל לה�ואימורי השעיר לחטאת , שהוא לחטאתג "כה פר ידהיינו אימור 5
או , א� הוא בטבילה החמישית ע� תמיד של בי� הערבי�. יש בזה ספק' אכ� בגמ, י"כ� מפורש ברש 6

 .בילה הראשונה ע� תמיד של שחרבט
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  :יומא ד� ע
  ?1עקיבא בזמ� הקרבת השבעה כבשי�' במה נחלקו התנאי� דלהל� בדעת ר

  
  ע� תמיד של בי� הערבי�  ע� תמיד של שחר  

  קרבי� שאר הששה כבשי�  קרב כבש אחד מהשבעה  2יהודה' לר
  קרב הכבש השביעי  קרבי� ששה כבשי�  3שמעו�' אלעזר בר' לר

  
  

                                                           
ל לדייק מלשו� הפסוקי� שחלק מהמוספי� קרב ע� תמיד של "שתנאי� אלו ס', מבואר בגמ 1

תעשו ' מלבד עולת הבקר וגו) "כג:במדבר כח( דכיו� דכתיב ,שחר וחלק ע� תמיד של בי� הערבי�
ויצא ) "כד:קרא טזוי(וכתיב עוד . משמע שצרי. לעשות� ע� תמיד של שחר,  מוספי�(" את אלה

 ומבואר שאחר שיצא מעבודת היו� אז עושה את אילו ואיל (" ועשה את עולתו ואת עולת הע�
ולכ� , והרי שהמוספי� צריכי� להיות ע� תמיד של בי� הערבי�, הע� שה� חלק מהמוספי�

 .מחלקי� את השבעה כבשי� ג� כ�
, עשות מוספי� ע� תמיד של שחרל שעושה קרב� אחד כדי לקיי� את הפסוק שאומר שצרי. ל"ס 2

וזאת כדי שלא יחלש בהקרבת , כ משלי� את המוספי�"ואח, כ עושה את כל עבודת היו�"ואח
  .שכשרה רק בו (הרבה כבשי� בבוקר ולא יוכל לעשות היטב את עבודת היו� 

כ ישלי� לעשות עוד "ואח, ל דכיו� שמתחיל לעשות את הכבשי� יעשה את רוב� דהיינו ששה"ס 3
וכל זאת כדי שלא יפשע מלעשות� א� , ש אחד מה שצרי. לעשות ע� תמיד של בי� הערבי�כב

יהודה שמא לא ' ל שאי� לחוש לחשש של ר"אול� ס. יהיו רבי� אחר עבודת היו� מחמת חולשתו
  .דהוא זריז מאד לעשותה ויתחזק בה, יעשה את עבודת היו� משו� חולשתו


