בשל גיוס החרו ד הסיכו לא מוגה

בס"ד

ביאורי מושגי – בעמוד הבא

יומא ע) .המשנה( עד ע) :ש 3מהסו(
משנה
שלב ג':
אחרי שפשט את בגדי הלב לבש בגדי זהב:
ובגד
שלב
לפניכלכלבגד
בי
היה מקדש ידיו
פעמיי וטובל.

הקריב את אילו ואיל הע ,
ר"א :הקריב ג את  7הכבשי ,
ר"ע :את  7הכבשי הקריבו ע התמיד )בשלב א'(,

שלב ד':
אחרי שפשט את בגדי הזהב לבש בגדי לב:

הוציא את הכ והמחתה מקודש הקודשי ,

אחרי שפשט את בגדי הלב לבש בגדי זהב:

הקריב תמיד של בי הערביי  ,קטורת ,נרות,

שלב ה':
זה הסבר רש"י.

הרמב" והרמב"
סברו שתמיד של
בי הערביי קרב
בשלב ג' )בבגדי

כשסיי הכה"ג את העבודה לבש את בגדיו האישיי וליווהו עד ביתו.
וסעודת הודיה עשה הכה"ג לאוהביו על כ' שיצא בשלו מקודש הקודשי

זהב  אחרי אילו
ואיל הע (

מוספי יו הכיפורי

אימורי החטאות הפנימיות

לפי כול  :מקוטרי בשלב ג'

פר ,איל 7 ,כבשי – עולה,
שעיר – חטאת )חיצונה(
הדעות הללו סבורות כרבי ,שאיל הציבור המוזכר ב'אחרי מות' הוא
איל הציבור המוזכר ב'פנחס'.

מתי מקריבי את המוספי

ראב"ש חלק על רבי וסבר שישנ שני אילי ציבור שוני

האיל
מופיע ג בפרשיית הכניסה אל הקודש )אחרי מות( לכ:

לפי כול  :מוקרב בשלב ג'

)יחד ע אילו של הכה"ג(

אלו הדעות של ר"א ור"ע כפי שהופיעו בתוספתא ובתנא דבי שמואל.
לגבי הכבשי מופיעי

עוד שלוש הצעות:

ר"א לפי המשנה :הכבשי מוקרבי בשלב ג',

הפר ו 7הכבשי
מופיעי רק בפרשיית המוספי )פנחס(:

ר' עקיבא :מוקרבי בשלב א'

)אחרי תמיד של שחר(

ר' אליעזר :מוקרבי בשלב ה'

)לפני תמיד של ערב(

שעיר החטאת
מופיע רק בפרשיית המוספי )פנחס(:

ר' עקיבא :מוקרב בשלב ג'

)אחרי אילו ואיל הע (

ר' אליעזר :מוקרב בשלב ה'

)לפני תמיד של ערב(
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ר"ע לפי ר' יהודה :כבש אחד מוקרב בבוקר ושישה כבשי בערב,
ר"ע לפי ראב"ש :שישה כבשי מוקרבי בבוקר ,וכבש אחד בערב,

טעמ של התנאי
טעמו של ר"א
קוד יש להקריב את הקרבנות של 'אחרי מות' ורק אחרי שמסיימי
עימ מקריבי את הקרבנות של 'פנחס'
טעמו של ר"ע
הפר ו 7הכבשי  :בפרשת פנחס כתוב – 'מלבד עולת הבוקר' –
מכא שמוספי העולה קרבי ע תמיד של שחר,
שעיר החטאת :בפרשת פנחס כתוב – 'מלבד חטאת הכיפורי ' –
מכא ששעיר החטאת קרב אחרי החטאות הפנימיות של 'אחרי מות',
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ביאורי מושגי בשל גיוס החרו ד הסיכו לא מוגה
בס"ד
קרבנות יו הכיפור – בשתי פרשיות פירטה התורה את קרבנות יו הכיפור .פרשה אחת היא פרשת המועדות והמוספי
בפרשה זו פורטו כל מוספי החגי השבתות וראשי החודשי  .פרשיה שניה שבה מופיע קרבנות יו הכיפורי היא פרשיית הכניסה אל
הקודש )באחרי מות( בה מפורטת כניסת הכה אל קודש הקודשי והקרבנות שהוא מקריב ביו זה .המוקד ב'פנחס' הוא יו הכיפורי
שממנו נגזרי קרבנות היו  .המוקד ב'אחרי מות' הוא הכניסה אל הקודש שממנה נגזרי קרבנות היו והצו של בני ישראל באותו יו .
חכמי נחלקו ביחס שבי שתי הפרשיות )הא האיל המוזכר באחרי מות הוא אותו איל המוזכר בפנחס ,וכ מתי מקריבי את קרבנות המוס
)בפרשת פנחס(

הנזכרי בפרשת פנחס(
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