
 

  עאיומא 
 

להוציא את הכף ואת  -, למה הוא בא ובא אהרן אל אהל מועדתנו רבנן: : הבאת ברייתא
   שכל הפרשה כולה נאמרה על הסדר, חוץ מפסוק זה. המחתה,

  מאי טעמא?שאלה: 
אמר רב חסדא: גמירי חמש טבילות ועשרה קידושין טובל כהן גדול ומקדש בו  :1 תשובה

  לא משכחת לה אלא שלש טבילות וששה קידושין. -ביום, ואי אמרת כסדרן כתיבי 
(המוזכר בספר  מתקיף לה רבי זירא: ודילמא מפסיק ליה בשעיר הנעשה בחוץ קושי:

  ! במדבר ואז אין שיבוש בסדר בפסוקים בויקרא)
, מיציאה ראשונה עביד אילו ויצא ועשה את עלתוביי: אמר קרא אמר א: תירוץ

  ואיל העם. 
, אשר לבששאין תלמוד לומר  ופשט את בגדי הבדרבא אמר: אמר קרא  :2 תשובה

  שלבש כבר.  - אשר לבשכלום אדם פושט אלא מה שלובש? אלא מה תלמוד לומר 
  מתקיף לה רבה בר רב שילא: ואימא דמפסיק ליה בשעיר הנעשה בחוץ!: קושי

  כתיב ויצא ועשה. ה :תירוץ

  
ואת חלב וכל הפרשה כולה נאמרה על הסדר? והא קראי כתיבי:  :קושי על הברייתא

. ואילו אנן תנן: ואת פר החטאת ואת שעיר החטאתוהדר  החטאת יקטיר המזבחה
, ואילו אמורי חטאת בתר הכי הרואה את כהן גדול כשהוא קורא אינו רואה פר ושעיר הנשרפין

  מקטיר להו! 
  ך. אימא: חוץ מפסוק זה ואיל :תירוץ

  ומאי חזית דמשבשת קראי? שביש מתניתא!  :קושי
דמעיקרא, אף  -, מה משלח והמשלח והשרףאמר אביי: אמר קרא  :1תירוץ 

  שורף דמעיקרא. 
  דהשתא!  -ה שורף דהשתא, אף משלח אדרבה, מ :קושי על התירוץ

  דמעיקרא משמע.  - והמשלח :תירוץ
עד שעת  -עד מתי יהא זקוק לעמוד חי  יעמד חירבא אמר: אמר קרא  :2תירוץ 

 בשעת מתן דמים ותו לא.  -ה כפרה, ואימתי שעת כפר
  

כהן גדול משמש בשמונה כלים וההדיוט בארבעה: בכתונת, ומכנסים, ומצנפת, ואבנט. מוסיף  משנה.
  וציץ.עליו כהן גדול חשן, ואפוד, ומעיל 

  באלו נשאלין באורים ותומים, ואין נשאלין אלא למלך, ולאב בית דין, ולמי שהציבור צריך בו.
  תנו רבנן: 

הסדר לפי   המעשה  כח-כב ויקרא פרק טזהפסוקים ב
  מסקנת הגמרא

ל ֶאֶרץ ְּגֵזָרה ֶא ָׂשא ַהָּׂשִעיר ָעָליו ֶאת ָּכל ֲעֹוֹנָתם (כב) ְונָ 
  ְוִׁשַּלח ֶאת ַהָּׂשִעיר ַּבִּמְדָּבר:

  1  שילוח השעיר לעזאזל

ְגֵדי ַהָּבד (כג) ּוָבא ַאֲהֹרן ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד ּוָפַׁשט ֶאת ּבִ 
  ם:ֲאֶׁשר ָלַבׁש ְּבֹבאֹו ֶאל ַהֹּקֶדׁש ְוִהִּניָחם ׁשָ 

הכף והמחתה  וצאתה
  מקודש הקדשים

5  

ׁש ְוָלַבׁש ֶאת ְּבָמקֹום ָקדֹו (כד) ְוָרַחץ ֶאת ְּבָׂשרֹו ַבַּמִים
ָהָעם ְוִכֶּפר ַּבֲעדֹו  ְּבָגָדיו ְוָיָצא ְוָעָׂשה ֶאת ֹעָלתֹו ְוֶאת ֹעַלת

  ּוְבַעד ָהָעם

  3   אילו איל העם 

הקטרת אימורים של   (כה) ְוֵאת ֵחֶלב ַהַחָּטאת ַיְקִטיר ַהִּמְזֵּבָחה:
  השעיר והפר 

4  

ֵּבס ְּבָגָדיו ְוָרַחץ (כו) ְוַהְמַׁשֵּלַח ֶאת ַהָּׂשִעיר ַלֲעָזאֵזל ְיכַ 
  ַּמֲחֶנה:רֹו ַּבָּמִים ְוַאֲחֵרי ֵכן ָיבֹוא ֶאל הַ ֶאת ְּבׂשָ 

 לעזאזל שילוח השעיר
האדם טומאת  –

  שעסק בו

1  

ֶׁשר הּוָבא אֲ (כז) ְוֵאת ַּפר ַהַחָּטאת ְוֵאת ְׂשִעיר ַהַחָּטאת 
ַּמֲחֶנה ְוָׂשְרפּו לַ ֶאת ָּדָמם ְלַכֵּפר ַּבֹּקֶדׁש יֹוִציא ֶאל ִמחּוץ 

  :ָבֵאׁש ֶאת ֹעֹרָתם ְוֶאת ְּבָׂשָרם ְוֶאת ִּפְרָׁשם

  2  שריפת הפר והשעיר

ת ְּבָׂשרֹו ַּבָּמִים ֹאָתם ְיַכֵּבס ְּבָגָדיו ְוָרַחץ אֶ (כח) ְוַהֹּׂשֵרף 
  ְוַאֲחֵרי ֵכן ָיבֹוא ֶאל ַהַּמֲחֶנה:

טומאת האדם שעסק 
  בשריפתם

2  



 

יעשו את הכתנת שש... ואת המצנפת שש ודאמר קרא   כפול ששהחוטן   שש

. ואת פארי המגבעת שש ואת מכנסי הבד שש משזר
שיהא  -תנא ניהוו. וחד לגופיה, דכי -חמשה קראי כתיבי: חד 

לשאר בגדים  -ן, וחד שיהיו שזורי -חוטן כפול ששה, וחד 
  עכב.ל -שלא נאמר בהן שש, וחד 

ויעשו על שולי המעיל רמוני תכלת וארגמן דכתיב   שמונה  משזר

מפרוכת, מה להלן  משזר משזרויליף  ותולעת שני משזר
ף כאן עשרים וארבעה דהוה כל חד וחד א -עשרים וארבעה 

  תמני.
ונילף מחשן ואפוד, מה להלן עשרים ושמונה אף כאן : קושי

  עשרים ושמונה!
בו זהב מדבר שלא נאמר בו  דנין דבר שלא נאמר: 1 תירוץ

  זהב, לאפוקי חשן ואפוד שנאמר בהן זהב
אדרבה, דנין בגד מבגד, לאפוקי פרוכת, : התירוץ על קושי

  דאהל הוא!
דנין מאבנט, ודנין בגד ודבר שלא נאמר בו זהב, : 2תירוץ 

מבגד ודבר שלא נאמר בו זהב, ואין דנין דבר שאין בו זהב 
  מדבר שיש בו זהב.

    שנים עשר  מעיל
    עשרים וארבעה  פרוכת

    עשרים ושמונה  חושן ואפוד
  

 שמות פרק לט
 (כז) ַוַּיֲעׂשּו ֶאת ַהָּכְתֹנת ֵׁשׁש ַמֲעֵׂשה ֹאֵרג ְלַאֲהֹרן ּוְלָבָניו:

 (כח) ְוֵאת ַהִּמְצֶנֶפת ֵׁשׁש ְוֶאת ַּפֲאֵרי ַהִּמְגָּבֹעת ֵׁשׁש ְוֶאת ִמְכְנֵסי ַהָּבד ֵׁשׁש ָמְׁשָזר:
 (כט) ְוֶאת ָהַאְבֵנט ֵׁשׁש ָמְׁשָזר ּוְתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן ְותֹוַלַעת ָׁשִני ַמֲעֵׂשה ֹרֵקם ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ֶאת ֹמֶׁשה:

  
  


