יומא כז

בס"ד
במדבר פרק יח
ֲב ְד ֶתּם ֲעב ַֹדת ַמ ָתּנָה ֶא ֵתּן ֶאת
וּל ִמ ֵבּית ַל ָפּר ֶֹכת ַוע ַ
ַת ֶכם ְל ָכל ְדּ ַבר ַה ִמּזְ ֵבּ ַח ְ
ֶיך ִא ְתּ ָך ִתּ ְשׁ ְמרוּ ֶאת ְכּ ֻהנּ ְ
וּבנ ָ
אַתּה ָ
)ז( וְ ָ
יוּמת :ס
ַת ֶכם וְ ַהזָּר ַה ָקּ ֵרב ָ
ְכּ ֻהנּ ְ

ויקרא פרק א
מוֹעד ֵלאמֹר:
)א( וַיִּ ְק ָרא ֶאל מ ֶֹשׁה וַיְ ַד ֵבּר יְ קֹוָק ֵא ָליו ֵמא ֶֹהל ֵ

ַק ִריב ִמ ֶכּם ָק ְר ָבּן ַליקֹוָק ִמן ַה ְבּ ֵה ָמה ִמן ַה ָבּ ָקר וּ ִמן ַהצֹּאן ַתּ ְק ִריבוּ
אָדם ִכּי י ְ
אָמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶהם ָ
)ב( ַדּ ֵבּר ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַ
ֶאת ָק ְר ַבּנְ ֶכם:
ַק ִריב אֹתוֹ ִל ְרצֹנוֹ ִל ְפנֵי יְ קֹוָק:
מוֹעד י ְ
יבנּוּ ֶאל ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ
ַק ִר ֶ
ָכר ָתּ ִמים י ְ
)ג( ִאם ע ָֹלה ָק ְר ָבּנוֹ ִמן ַה ָבּ ָקר ז ָ
וְס ַמ ְך יָדוֹ ַעל רֹאשׁ ָהע ָֹלה וְ נִ ְר ָצה לוֹ ְל ַכ ֵפּר ָע ָליו:
)ד( ָ
וסמך ידו ושחט
לימד על השחיטה שכשירה בזר
מדכתיב כהן בקבלה ובשחיטה לא כתיב
מכלל דושחט אבעלים קאי

מקבלה ואילך מצות כהונה

ָרקוּ ֶאת ַה ָדּם ַעל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ָס ִביב ֲא ֶשׁר
ֹהנִ ים ֶאת ַה ָדּם וְ ז ְ
אַהרֹן ַהכּ ֲ
וְה ְק ִריבוּ ְבּנֵי ֲ
)ה( וְ ָשׁ ַחט ֶאת ֶבּן ַה ָבּ ָקר ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ִ
מוֹעד:
ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ
יה:
וְה ְפ ִשׁיט ֶאת ָהע ָֹלה וְ נִ ַתּח א ָֹתהּ ִל ְנ ָת ֶח ָ
)ו( ִ
לגופיה
סד"א :כיון דלאו עבודה דמעכבא כפרה היא
 -לא תיבעי כהונה ,קמ"ל דבעי כהונה!

שני גזרי עצים

אַהרֹן ַהכּ ֵֹהן ֵאשׁ ַעל ַה ִמּזְ ֵבּ ַח וְ ָע ְרכוּ ֵע ִצים ַעל ָה ֵאשׁ:
ָתנוּ ְבּנֵי ֲ
)ז( וְ נ ְ
שנים +

שנים +

איזהו דבר שנא' בו עצים אש ומזבח הוי אומר זה טלה

שנים =  6כהנים לטלה

ֹהנִ ים ֵאת ַה ְנּ ָת ִחים ֶאת ָהרֹאשׁ וְ ֶאת ַה ָפּ ֶדר ַעל ָה ֵע ִצים ֲא ֶשׁר ַעל ָה ֵאשׁ ֲא ֶשׁר ַעל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח:
אַהרֹן ַהכּ ֲ
וְע ְרכוּ ְבּנֵי ֲ
)ח( ָ
למעוטי הפשט ונתוח

יחוֹח ַליקֹוָק :ס
יח נִ ַ
וּכ ָר ָעיו יִ ְר ַחץ ַבּ ָמּיִ ם וְ ִה ְק ִטיר ַהכּ ֵֹהן ֶאת ַהכֹּל ַה ִמּ ְז ֵבּ ָחה ע ָֹלה ִא ֵשּׁה ֵר ַ
)ט( וְ ִק ְרבּוֹ ְ

יבנּוּ:
ַק ִר ֶ
ָכר ָתּ ִמים י ְ
)י( וְ ִאם ִמן ַהצֹּאן ָק ְר ָבּנוֹ ִמן ַה ְכּ ָשׂ ִבים אוֹ ִמן ָה ִע ִזּים ְלע ָֹלה ז ָ
ֹהנִ ים ֶאת ָדּמוֹ ַעל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ָס ִביב:
אַהרֹן ַהכּ ֲ
ָרקוּ ְבּנֵי ֲ
ֶר ְך ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ָצפֹנָה ִל ְפנֵי יְ קֹוָק וְ ז ְ
)יא( וְ ָשׁ ַחט אֹתוֹ ַעל י ֶ
)יב( וְ נִ ַתּח אֹתוֹ ִלנְ ָת ָחיו וְ ֶאת רֹאשׁוֹ וְ ֶאת ִפּ ְדרוֹ וְ ָע ַר ְך ַהכּ ֵֹהן א ָֹתם ַעל ָה ֵע ִצים ֲא ֶשׁר ַעל ָה ֵאשׁ ֲא ֶשׁר ַעל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח:
זו הולכת אברים למזבח
הולכת אברים לכבש הוא דבעיא כהונה הולכת עצים לא בעיא כהונה
הא סידור שני גזרי עצים בעיא כהונה

ֹח ַליקֹוָק :פ
יח נִ יח ַ
)יג( וְ ַה ֶקּ ֶרב וְ ַה ְכּ ָר ַעיִ ם יִ ְר ַחץ ַבּ ָמּיִ ם וְ ִה ְק ִריב ַהכּ ֵֹהן ֶאת ַהכֹּל וְ ִה ְק ִטיר ַה ִמּזְ ֵבּ ָחה ע ָֹלה הוּא ִא ֵשּׁה ֵר ַ
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