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 ניתן להשיג באתר:
shop.kolhalashon.com 

 או בטלפון: 073-2828268 
ובחנויות הספרים

 מידול: 
הרב אליעזר בן-חמו  

מ. שטראוס

 עיצוב כריכה:
 ר. לנג

משה עדרי

 עימוד וגרפיקה:
 ר. יעקבזון 

 לוחות, הדפסה וכריכה:
דפוס הכהנים בע"מ 

תמוז תשפ"א

יוצא לאור ע"י קול הלשון

כל הזכויות שמורות
 אין להעתיק או להפיץ ספר זה בשום צורה 

 ובשום אמצעי, אלקטרוני או מכני, 
לרבות צילום והקלטה. 
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מדריך לטלפון-קול הלשון

03-6171111 | *6761

www.kolhalashon.com :אתר | support@kolhl.com :דוא"ל | USA: +1 7184759299 , UK: +44 לפניות: 073-2828268 , 2036376990

חיפוש קולי

 בהקשה על *# )סולמית וכוכבית( או בחיוג ל-03-6171115, 

 ניתן לחפש שם רב / נושא, וגם רב ונושא ביחד, 

 לדוגמא: "הרב אלימלך בידרמן פרשת בהעלותך", 

באם יזוהו תוצאות מכמה תיקיות, המערכת תציג לכם רק 

את התיקיות הרלוונטיות, ותצטרכו לבחור מתוך הרשימה.

חיפוש ע"י הקשת אותיות של שם הרב

אחרי בחירת שפה, ניתן להקיש * )כוכבית( לחיפוש לפי 

אותיות שם הרב ע"י הקשת הגימטריה של תחילת שם 

משפחה, )לדוגמא הקש 1 עבור א , 20 עבור כ , 300 עבור ש.(

גישה ישירה לשמיעת שיעורי רב

ניתן להגיע לכל רב ע"י מספר גישה ייחודי. בהקשה על 7* 

ואז מספר הגישה. )שניתן לשמוע בהקשה על 28 בהאזנה לשיעור(

גישה מהירה לשיעור / שלוחה ע"י מספר זיהוי

 בתפריט הראשי ניתן להקיש #* )כוכבית וסולמית( 

 ואז את מספר השיעור או השלוחה ולסיום #

)ניתן לשמוע את מספר הזיהוי ע"י הקשה על 28 בהאזנה לשיעור(

סימניות וחזרה לשיעור האחרון

 ניתן לחזור למיקום של השיעור האחרון שהאזנתם 

ע"י הקשה על # )סימנייה לשיעור( בתפריט הראשי, וכן ניתן 

לשמור סימנייה למיקום באמצע שיעור בהקשה על 20.

שידורים חיים

 לשמיעת שידורים חיים הקש * )כוכבית(

 במהלך שמיעת שידור חי ניתן להקיש:

1. שמיעת מספר זיהוי של השיעור )בסיום השידור ניתן לשמוע 

 בכל עת בתפריט הראשי בלחיצה על #* )כוכבית וסולמית( ומספר זיהוי( 

 3. שמיעת הכותרת

 6. קבלה במייל בסיום השיעור

0. יציאה

הוראות לקבלת שיעורים במייל

mp3@kolhl.com :לקבלה במייל, שלחו מייל לכתובת 

 וכתבו בשורת הנושא את המילה רישום )להשאיר רווח( 

 ואח"כ את מספר הטלפון שלכם ללא מקף לדוגמה: 

 רישום 0520000000

 ניתן לרשום כמה טלפונים על אותה כתובת מייל 

 )שלחו מייל נפרד לכל מספר טלפון מאותה כתובת מייל(. 

הקישו 26 בהאזנה לשיעור )ובשידורים חיים 6( לקבלה במייל.

פעולות בעת האזנה לשיעור

 הקישו 2 ולאחר מכן בחרו את הפעולה:

1 | לשיעור אחר בשלוחה.....2   לשיעור הקודם...................

3 | לכל שיעורי הרב ............4   לשיעור הבא .....................

 לקבלה במייל.....................6 | למעבר לדקה מסוימת ....7 

 לפרטי השיעור ומספר זיהוי..8 | לשמירת סימניה או מנוי...0 

לשמיעת השיעורים ברצף....* | לחזרה לשיעור...............#

אפשרויות דילוג בהאזנה לשיעור

 3  עשר שניות אחורה ........1 - עשר שניות קדימה...............

6 4 - חמש דקות קדימה...............  חמש דקות אחורה .......

 חצי דקה אחורה............* - חצי דקה קדימה..................#

 להשהיית השיעור.......... 5 להמשך האזנה...................5 

 להאטה........................ 7 לחזרה למהירות רגילה........9

למהירות מוגברת.......... 9 לחזרה למהירות רגילה........7 

לשמיעת הוראות הפעלה..............................................8

בנק התורה 

מאגר אישי בו ניתן לשדר חי / ועידה, ולשמור שיעורים, 

 שירים ואירועים, בשיתוף מאזינים, 

הקש ** )פעמיים כוכבית( או בחיוג ישיר: 073-2951222

מנוי צינתוקים

 ע"י הקשה על # בכניסה לתיקייה )שלוחה( שמכילה 

 שיעורים, )או בהקשה על 20 תוך כדי שמיעת שיעור( 

1. מנוי לתיקייה זו   ניתן לבחור: 

      2. לכל שיעורי הרב )מכל התיקיות( 

 אפשר לחזור למדור דרך # בתפריט הראשי 

 ואז סימניה למדור )2( או בקו המנויים 073-2951555 

בכל שיעור חדש תקבלו צינתוק מהמספר הנ"ל.

 בהתקשרות למספר אחרי צינתוק, ניתן: 

 1. האזנה לשיעור החדש 

 2. האזנה לשיעורים, ניהול וביטול המנוי לפי המדור )*(

3. לאיפוס רשימת השיעורים החדשים

)*( להאזנה לשיעורים וניהול המנוי לפי המדור, ניתן: 

1. לשמוע את השיעורים שבמדור 

2. ניהול המנוי ושינוי ההגדרות הבאות: 

   - השהייה זמנית של המנוי .........................1

2    - שינוי שעת התחלה לקבלת צינתוקים.......

   - שינוי שעת סיום לקבלת צינתוקים ...........3

   )ברירת המחדל של הצינתוקים הן בשעות 08:00 – 22:00(

3. ביטול ומחיקת המנוי

USA: +1 7185215231 | UK: +44 2081917000
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בפתח השער

בשבח ובהודאה להשי"ת שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, אנו זוכים להעלות על 
שולחן מלכים, מאן מלכי רבנן, את מהדורת "משניות קול הלשון" על מסכת יומא 
אשר נועדה להמחיש את דברי המשנה הקדושה באיורים ותמונות מאירות עיניים, 

וזאת בכדי לחבר את הלומדים אל הבנת המשניות על בורין. 

ביותר,  ליצור תמונות באיכות הגבוהה  ומשאבים רבים, הושקעו כדי  ויגיעה   עמל 
הן מהבחינה ההלכתית והן מהבחינה המעשית, וזאת במטרה לסייע לציבור הלומדים, 
העבודה  סדר  את  המקדש,  בית  תבנית  את  היטב  להבין  הצאן,  לצעירי   ובפרט 

בבית המקדש בכלל, ואת סדר עבודת יום הכיפורים בפרט. 

אמנם כידוע, בתבנית בית המקדש ישנם שיטות רבות בפרטים רבים, עד שניתן 
לומר שכמעט ואין פרט בתבנית המקדש וכליו, שלא נחלקו בו הראשונים והאחרונים 
בצורתו ובמיקומו, זאת ועוד שישנם פרטים רבים שלא נתפרשו בחז"ל ובראשונים 
שהושקע  הרב  העמל  למרות  כן  ועל  תבניתם,  צורת  על  או  המדויק  מיקומם  על 
להגיע לדיוק בתמונות ככל האפשר, יש לראות את התמונות כהמחשה כללית בלבד 

על המושגים השונים.

עריכת  על  רבות  ויגע  שעמל  שליט"א,  מלכא  דוד  רבי  להרה"ג  והברכה  התודה 
התמונות לכל פרטיהם ודקדוקיהם, ויחד עם חבר ת"ח לומדי כולל תורת הקרבנות 
ביררו כל פרט ופרט בדיוק הלכתי ומעשי למען יצא דבר מתוקן, אך עם זאת לא 
מן הנמנע כי יש חוסר דיוק בתמונות, ונשמח לקבל מהלומדים כל הערה והארה, 

ושגיאות מי יבין.

תודת המערכת נתונה להרה"ג רבי משה לנג שליט"א על סיועו בהכוונה ובביקורת 
והעמדת הדברים על דיוקם בכל פרט, ולהר"ר מאיר וינגורט שליט"א שפיקח על 
מלאכת הקודש, ועמו כל מי ששקדו במומחיות רבה על ביצוע התמונות ברוב פאר 
והדר ועמלו רבות למען תושלם המלאכה כראוי. ימלא ה' כל משאלות לבם לטובה.

ובצאתנו מן הקודש, אנו תפילה כי חפץ ה' בידינו יצלח, וספר זה יהיה לעזר 
רב לכל לומדי מסכת יומא, המשתוקקים ומצפים לחוש במראה הנהדר 

בהיות הבית על מכונו, ויעורר את תשוקת ואהבת ישראל בכל רחבי תבל 
לבית קדשינו ותפארתינו, ובזכות זה ימהר ויחיש לגאלינו, ונזכה לראות 
מהרה בשוב ה' ציון, בבנין בית המקדש השלישי בתפארתו בשמחת עולם.

 בברכת התורה
מערכת קול הלשון
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יום ה' ז' תמוז תשפ"א

 מערכת קול הלשון, הם כהיום מגדולי מזכי הרבים בהפצת התורה,

 ואשרי חלקם, ועתה הוסיפו לעשות, שהוציאו לאור "משניות יומא"

 ביאור הנושאים הנלמדים על ידי המחשות,

 כדי שהדברים יהיו יותר מחוורים בעיני הלומדים,

וזה יקל מאד על הלומדים להבין את הנלמד.

 ואשריהם ואשרי חלקם של כל המסייעים בזה,

 ובוודאי בזכות הזיכוי הרבים הגדול שלהם, לא תצא תקלה מתחת ידם,

ויזכו להמשיך בפועלם הגדול, להגדיל תורה ולהאדירה.

 מברך בכל לב

יצחק זילברשטיין

דוגמא
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כ"א תמוז תשפ"א

 הן ראיתי עוד יצירה נפלאה וספר נפלא

 מבית המדרש הגדול "קול הלשון",

משניות מבוארות של מסכת יומא.

 מסכת זו עוסקת רוב רובה בעבודת כהן גדול בבית המקדש,

 רבים נבוכים בה ומתהלכים באפילה מכיון שאינם בקיאים

 בצורת בית המקדש על תליו וכליו, בספר זה תמונות ברורות

 הממחישים את ההלכות ויש בהם תועלת עצומה להבין המשנה

וההלכות היוצאות ממנה.

 על כן ברכתי לצוות הנפלא של למדנים מופלגים

העושים עבודת הקודש, והרי הם מרביצי תורה ומזכי הרבים.

 באהבה

אשר וייס

דוגמא

1
Highlight



מראה הר הביתמראה הר הבית
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מראה בית המקדשמראה בית המקדש
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12

מסכת יומא שבעת ימיםפרק א

משנה א 
ִׁשְבַעת ָיִמים קֶֹדם יֹום ַהִּכּפּוִרים ַמְפִריִׁשין ֹּכֵהן ָּגדֹול ִמֵּביתֹו }א{ 
ְלִלְׁשַּכת ַּפְלֶהְדִרין, ּוַמְתִקיִנין לֹו ֹכֵהן ַאֵחר ַּתְחָּתיו, ֶׁשָּמא ֶיֱאַרע 
ּבֹו ְפסּול. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ַאף ִאָּׁשה ַאֶחֶרת ַמְתִקיִנין לֹו, ֶׁשָּמא 
ָתמּות ִאְׁשּתֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר )ויקרא טז( ְוִכֶּפר ַּבֲעדֹו ּוְבַעד ֵּביתֹו. ֵּביתֹו, 

זֹו ִאְׁשּתֹו. ָאְמרּו לֹו, ִאם ֵּכן, ֵאין ַלָּדָבר סֹוף }ב{: 

ר"ע מברטנורא
א. ִׁשְבַעת ָיִמים. ַמְפִריִׁשין ֹּכֵהן ָּגדֹול. ֶׁשָּכל ֲעבֹודֹות יֹום ַהִּכּפּוִרים 
יֹום  ַּגֵּבי  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְמקֹומֹות[.  ּוְבַכָּמה  לב:  ]יֹוָמא  ּבֹו,  ֶאָּלא  ְּכֵׁשרֹות  ֵאין 
ַהִּכּפּוִרים )ַוִּיְקָרא טז( ְוִכֶּפר ַהֹּכֵהן ֲאֶׁשר ִיְמַׁשח אֹותֹו. ְוַהְפָרָׁשה זֹו, ַנְפָקא 
ֹאֶהל מֹוֵעד ֹלא  ּוִמֶּפַתח  )ָׁשם ח(  ַהִּמּלּוִאים  ְיֵמי  ְּבִׁשְבַעת  ִמִּדְכִתיב  ָלן 
ֵּתְצאּו ִׁשְבַעת ָיִמים, ּוְכִתיב ַּבְתֵריּה )ָׁשם( ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה ַּבּיֹום ַהֶּזה ִצָּוה 
ָּפָרה,  ַמֲעֵׂשה  ֶזה  ַלֲעׂשֹות,  ַרּבֹוֵתינּו,  ְוָדְרׁשּו  ֲעֵליֶכם,  ְלַכֵּפר  ַלֲעׂשֹות  ה' 
ַהָּפָרה  ֶאת  ַהּׂשֹוֵרף  ֶׁשַהֹּכֵהן  ַהִּכּפּוִרים.  יֹום  ַמֲעֵׂשה  ֶזה  ֲעֵליֶכם,  ְלַכֵּפר 
ְוַהֹּכֵהן ָהעֹוֵבד ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים ְׁשֵניֶהם ְטעּוִנים ַהְפָרָׁשה ִמֵּביָתם ִׁשְבַעת 
ָיִמים ְּכמֹו ֶׁשָהיּו ְטעּוִנים ַאֲהֹרן ּוָבָניו ְּבִׁשְבַעת ְיֵמי ַהִּמּלּוִאים: ְלִלְׁשַּכת

ַּפְלֶהְדִרין. ְּפִקיֵדי ַהֶּמֶלְך ִנְקָרִאים ַּפְלֶהְדִרין. ּוִמּתֹוְך ֶׁשַהֹּכֲהִנים ַהְּגדֹוִלים 
ְלַׁשֵּמׁש  ְּכֵדי  ָממֹון  נֹוְתִנים  ָהיּו  ַהַּצִּדיק  ִׁשְמעֹון  ַאַחר  ֵׁשִני  ְּבַבִית  ֶׁשָהיּו 
ְוָהיּו  ְׁשָנָתן  ַמְׁשִליִמין  ָהיּו  ֹלא  ָהיּו  ֶׁשְרָׁשִעים  ּוִמּתֹוְך  ְּגדֹוָלה,  ִּבְכֻהָּנה 
ָּכל  ַמְחִליָפן  ֶׁשַהֶּמֶלְך  ַהֶּמֶלְך  ִּכְפִקיֵדי  ֹחֶדׁש  ָעָׂשר  ְׁשֵנים  ָּכל  ִמְתַחְּלִפין 
ָׁשָנה, ְלָכְך ִנְקֵראת ִלְׁשָּכה זֹו ִלְׁשַּכת ַּפְלֶהְדִרין: ּוַמְתִקיִנין לֹו. ּוַמְזִמיִנין 
ֹּכֵהן ַאֵחר ִלְהיֹות ֹּכֵהן ָּגדֹול ַּתְחָּתיו, ִאם ֶיֱאַרע לֹו ֶקִרי אֹו ְׁשָאר ֻטְמָאה: 
ִאם ֵּכן ֵאין ַלָּדָבר סֹוף. ִאם ֵּכן ְּדָחְייַׁשת ְלִמיָתה ֵאין ַלָּדָבר סֹוף, ֶׁשָּמא 
ַּגם זֹו ָּתמּות. ֶאָּלא ְלֻטְמָאה ִּדְׁשִכיָחא ַחְיִׁשיָנן, ְלִפיָכְך ַמְתִקיִנים לֹו ֹּכֵהן 
ַאֵחר, ְלִמיָתה ְּדֹלא ְׁשִכיָחא ֶׁשָּימּות ֵמת ְּבֶפַתע ִּפְתֹאם ֹלא ַחְיִׁשיָנן ִהְלָּכְך 

ה ַאֶחֶרת. ַוֲהָלָכה ַּכֲחָכִמים: ֵאין ַמְתִקיִנין לֹו ִאּׁשָ

עיקר תוי"ט
ָהַרְמַּב"ם ִּפיֵרׁש  ִמֵּביתֹו.  }א{ 

ִנָּדה  ִּתָּמֵצא  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ֵמִאְׁשּתֹו, 

ָיִמים,  ִׁשְבָעה  ָטֵמא  הּוא  ְוִיְהֶיה 

ּוְתִהי  טו[  ]ַוִּיְקָרא  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 

ָיִמים.  ִׁשְבָעה  ְוָטֵמא  ָעָליו  ִנָּדָתּה 

ַאַחר  ִּתְמָצא  ֶׁשֹּלא  ֵּפרּוׁשֹו,  ְוָהִכי 

ּבֹו  ֶׁשִּקְּנָחה  ַהָּסִדין  ַעל  ָּדם  ִּביָאה 

ָהָיה  ִּביָאה  ִּבְׁשַעת  ִאם  ָידּוַע  ְוֵאין 

ְּבתֹוְך ְוִיְהֶיה  ֵּכן,  ַאַחר  אֹו  ַהָּדם 

ְוָתִדיַח, ַהִּמָּטה  ִמן  ֶׁשֵּתֵרד  ְּכֵדי 

ַקָּמא ְלַתָּנא  ַאף  ַּגְוָנא  ְּדִבְכַהאי 

ְּדִמְׁשָנה ג' ֶּפֶרק ב' ְּדִנָּדה ְמַטְּמָאה 

ֵאין  }ב{  ְּגָמָרא:  ּבֹוֲעָלּה.  ֶאת 

ֹּכֵהן  ְּבֻטְמָאה,  ֲאָבל  סֹוף.  ַלָּדָבר 
ָּגדֹול ָזִריז הּוא ְוִנְׁשָמר ֵמַהֻּטְמָאה, 

ֶאָּלא  ַאֵחר  ֹּכֵהן  לֹו  ַמְתִקיִנין  ְוֹלא 

ָּכל  ָצָרה  ֵליּה  ַעְבִדיָנן  ְּדִכי  ִמּׁשּום 

ֶׁשֵּכן ְּדִמְּזִריז ְטֵפי. ְּגָמָרא: 

 פרק א
שבעת ימים
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מסכת יומא שבעת ימיםפרק א

ִׁשְבַעת ָיִמים ֹקֶדם יֹום ַהִּכּפּוִרים ַמְפִריִׁשין ֹּכֵהן ָּגדֹול ִמֵּביתֹו 

ְלִלְׁשַּכת ַּפְלֶהְדִרין

ּוַמְתִקיִנין לֹו ֹכֵהן ַאֵחר ַּתְחָּתיו

דוגמא
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מסכת יומא שבעת ימיםפרק א

משנה ב 
ַהְּקֹטֶרת  ֶאת  ּוַמְקִטיר  ַהָּדם  ֶאת  זֹוֵרק  ַהָּיִמים הּוא  ִׁשְבַעת  ָּכל 
ּוֵמִטיב ֶאת ַהֵּנרֹות }ג{ ּוַמְקִריב ֶאת ָהֹראׁש }ד{ ְוֶאת ָהֶרֶגל. ּוְׁשָאר 
ַמְקִריב  ָּגדֹול  ֶׁשֹּכֵהן  ַמְקִריב,  ְלַהְקִריב,  ָרָצה  ִאם  ַהָּיִמים,  ָּכל 

ֵחֶלק ָּברֹאׁש ְונֹוֵטל ֵחֶלק ָּבֹראׁש: 

ר"ע מברטנורא

ָרִגיל  ֶׁשְּיֵהא  ְּכֵדי  ְּתִמיִדים,  ֶׁשל  ַהָּדם.  ֶאת  זֹוֵרק  הּוא  ב. 
ֶׁשל ָהֵאֶפר  ִמן  ָנן  ְמַדּׁשְ ַהֵּנרֹות.  ֶאת  ּוֵמִטיב  ַּבֲעבֹוָדה: 

ְלַהְקִריב  ִיְרֶצה  ִאם  ַהָּיִמים.  ָּכל  ּוְׁשָאר  ֶׁשָּכבּו:  ַהְּפִתילֹות 

ָּכל ָקְרָּבן ֶׁשִּיְרֶצה ַמְקִריב, ְוֵאין ַאְנֵׁשי ַהִּמְׁשָמר ְיכֹוִלין ְלַעֵּכב 

ַעל ָידֹו: ַמְקִריב ֵחֶלק ָּברֹאׁש. ֹראׁש הּוא ְלַהְקִריב ָּכל ֵחֶלק 

ֶׁשִּיְבַחר: ְונֹוֵטל ֵחֶלק ָּברֹאׁש. ַּבֲחֻלַּקת ַהָּקָדִׁשים נֹוֵטל ָמָנה 

ָיָפה ֶׁשִּיְבַחר לֹו. ְוָהֵני ִמֵּלי ְּבָקְדֵׁשי ִמְזֵּבַח, ֲאָבל ְּבָקְדֵׁשי ְּגבּול 

ֶאָחד ֹּכֵהן ָּגדֹול ְוֶאָחד ֹּכֵהן ֶהְדיֹוט חֹוְלִקים ְּבָׁשֶוה: 

עיקר תוי"ט
ֲאָבל  ֵנרֹות.  ְׁשֵּתי  ֲהָטַבת  ֵּפרּוׁש  ַהֵּנרֹות.  }ג{ 
ֶׁשֵּכן  ִלְקֹטֶרת,  קֹוְדִמין  ֵנרֹות  ָחֵמׁש  ֲהָטַבת 
ן ַהְּמנֹוָרה  ְּבֶפֶרק ב' ִמְׁשָנה ג' ְּדַפִיס ְּדִמי ְמַדּׁשֵ
ֵנרֹות  ְּבָחֵמׁש  ָהָתם  ֶאָּלא  ַלְּקֹטֶרת,  ֹקֶדם 
ְתַנן ְּדֹלא  ְוָהא  ְּגָמָרא.  ֵנרֹות.  ִּבְׁשֵּתי  ְוָהָכא 

ַהְוָין  ְּדֹלא  ִמּׁשּום  ֵנרֹות,  ָחֵמׁש  ֲהָטַבת  ָהָכא 
ְּבֹכֵהן ָּגדֹול. ּתֹוָספֹות: }ד{ ָהֹראׁש כּו'. ָנַקט
ַהִּדין  ]ְוהּוא  ְּבַהֲעָלָאה  ָהִראׁשֹוִנים  ָהֵאָבִרים 

ְלֻכְּלהּו[: 

ָּכל ִׁשְבַעת ַהָּיִמים הּוא זֹוֵרק ֶאת ַהָּדם 
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מסכת יומא שבעת ימיםפרק א

ּוַמְקִטיר ֶאת 
ַהְּקֹטֶרת

ּוֵמִטיב ֶאת 
ַהֵּנרֹות

ּוַמְקִריב ֶאת 
ָהֹראׁש ְוֶאת 

ָהֶרֶגל
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מסכת יומא שבעת ימיםפרק א

משנה ג 
ַהּיֹום,  ְּבֵסֶדר  ְלָפָניו  ְוקֹוִרין  ִּדין,  ֵבית  ִמִּזְקֵני  ְזֵקִנים  לֹו  ָמְסרּו 
ְואֹוְמִרים לֹו, ִאיִׁשי ֹכֵהן ָּגדֹול, ְקָרא ַאָּתה ְּבִפיָך, ֶׁשָּמא ָׁשַכְחָּת 
אֹו ֶׁשָּמא ֹלא ָלַמְדָּת. ֶעֶרב יֹום ַהִּכּפּוִרים ַׁשֲחִרית, ַמֲעִמיִדין אֹותֹו 
ּוְכָבִׂשים,   ְוֵאיִלים  }ה{  ָּפִרים  ְלָפָניו  ּוַמֲעִביִרין  ַהִּמְזָרח,  ְּבַׁשַער 

ְּכֵדי ֶׁשְּיֵהא ַמִּכיר ְוָרִגיל ָּבֲעבֹוָדה: 

משנה ד 
ָּכל ִׁשְבַעת ַהָּיִמים ֹלא ָהיּו מֹוְנִעין ִמֶּמּנּו ַמֲאָכל ּוִמְׁשֶּתה, ֶעֶרב 
יֹום ַהִּכּפּוִרים ִעם ֲחֵׁשָכה, ֹלא ָהיּו ַמִּניִחים אֹותֹו ֶלֱאֹכל ַהְרֵּבה, 

ִמְּפֵני ֶׁשַהַּמֲאָכל ֵמִביא ֶאת ַהֵּׁשָנה: 

ר"ע מברטנורא
ַאֲחֵרי  ְּבָפָרַׁשת  ַהּיֹום.  ְּבֵסֶדר  ַהָּיִמים:  ִׁשְבַעת  ָּכל  ְלָפָניו.  ְוקֹוִרין  ג. 
מֹות: ִאיִׁשי. ֲאֹדִני: ֶׁשָּמא ֹלא ַלָמְדָּת. ְּבִמְקָּדׁש ֵׁשִני ָהיּו ְצִריִכין ְלָכְך, 
ֶׁשָהיּו ַמֲעִמיִדין ֹּכֲהִנים ְּגדֹוִלים ֶׁשֵאיָנם ְמֻהָּגִנים ַעל ִּפי ַהַּמְלכּות, ְּדִאּלּו 
ֶׁשַּבֹּכֲהִנים  ַהָּגדֹול  ֶאָּלא  ָּגדֹול  ֹּכֵהן  ַמֲעִמיִדין  ָהיּו  ֹלא  ִראׁשֹון  ְּבִמְקָּדׁש 
ְּבָחְכָמה ְּבנֹוי ְּבֹכַח ּוְבֹעֶׁשר, ְוִאם ֹלא ָהָיה לֹו ֹעֶׁשר ֶאָחיו ַהֹּכֲהִנים ְמַגְּדִלין 
ל  ָּלֶהם, ֶׁשֶּנֱאַמר )ַוִּיְקָרא כא( ְוַהֹּכֵהן ַהָּגדֹול ֵמֶאָחיו, ַּגְּדֵלהּו ִמּׁשֶ אֹותֹו ִמּׁשֶ
ֶאָחיו: ֶׁשְּיֵהא ַמִּכיר. ִמְתּבֹוֵנן ַּבְּבֵהמֹות ָהעֹוְברֹות ְלָפָניו ָלֵתת ֶאל ִלּבֹו 

ִהְלכֹות ֵסֶדר ַהּיֹום: 

ֶׁשֵאין ַהַּמֲאָכִלים  ִמן  ֲאִפּלּו  ַהְרֵּבה.  ֶלֱאֹכל  ַמִּניִחין אֹותֹו  ָהיּו  ד. ֹלא 
ִליֵדי  ַהֵּמִביא  ַמֲאָכל  ָּכל  ְלַגְמֵרי  ִמֶּמּנּו  ּומֹוְנִעים  ִחּמּום,  ִליֵדי  ְמִביִאים 

ִחּמּום ְוֶקִרי, ְּכגֹון ָחָלב ּוֵביִצים ּוָבָׂשר ָׁשֵמן ְוַיִין ָיָׁשן ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶהן: 

עיקר תוי"ט
}ה{ ָּפִרים כּו'. ֲאָבל ְׂשִעיִרים ֹלא, 
ָקא ְּדִיְׂשָרֵאל  ֵחְטא  ְּדַעל  ְּדֵכיָון 
ְּדַעל ּוַפר  ַּדְעֵּתיּה.  ָחְלָׁשא  ָאתּו 

ַהֹּכֲהִנים  ּוְדֶאָחיו  ִּדיֵדיּה  ֵחְטא 
ַּבֹּכֲהִנים  ֱאיַנׁש  ִאיָּכא  ִאי  ָקָאֵתי, 
ְּדִאית ֵּביּה ִמְּלָתא ֵמיַדע ָיַדע ֵליּה 

ּוְמַהַּדר ֵליּה ִּבְתׁשּוָבה. ְּגָמָרא: 
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ָמְסרּו לֹו ְזֵקִנים ִמִּזְקֵני ֵבית ִּדין, ְוקֹוִרין ְלָפָניו ְּבֵסֶדר ַהּיֹום

ַמֲעִמיִדין אֹותֹו ְּבַׁשַער ִמְזָרח, ּוַמֲעִביִרין ְלָפָניו ָּפִרים ְוֵאיִלים ּוְכָבִׂשים
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