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 לבריאות והצלחת

 שמואל בן זכריה וקלרה אידל. מרים בת יהושע ומרתא

 פתחיה בן יאיר וחנה. חגית בת שמואל ומרים 

 וילדיהם דרור הלל ואשר יש'

 אפרים ואורליעודד בן שמואל ומרים. מעין בת 

 וילדיהם ידידיה רננה שירה אמונה

 רועי בן משה ושרה. תמר בת שמואל ומרים

 לרפואת חיים שמואל בן סימה

 לעילוי נשמת פרל בת רבקה ע"ה

 

 לעילוי נשמת 

 ע"ה בת יבלחט"א יעקב אליהו ושרה הורביץשולביץ אלישבע 

 

 לעילוי נשמת 

 ואביבה הורביץהבחור שמואל אלעזר ז"ל בן יבלחט"א נתן 

 

את "   ]של ראש חודש[ְוֵאת ְשִעיר ַהַחטָּ

ף ה ְוִהֵנה ֹשרָּ ַרׁש ֹמׁשֶׁ ֹרׁש דָּ  "דָּ

שלושה שעירי חטאת קרבו ביום שמיני 

, ]שהוא יום חנוכת המשכן[, שנאמר, למילואים

ֹרׁש". "ְוֵאת ְשעִ  את דָּ יר", זה "ְוֵאת ְשִעיר ַהַחטָּ

]כלומר שעיר שהקריב נחשון, שהיה , שעיר נחשון

ראשון לנשיאים להקריב את קרבנות הנשיאים, והוא 

הקריב את קרבנו ביום השמיני למילואים, שהוא 

הראשון לקרבנות הנשיאים, ונאמר בקרבנו, "ְשִעיר 

את"[.  ד ְלַחטָּ את", זו ִעִזים ֶאחָּ חטאת יום "ַהַחטָּ

תה חובה לאותו היום, , שהישמיני למילואים

את"[. ֹרׁש"  ]שנאמר בעניין, "ְקחּו ְשִעיר ִעִזים ְלַחטָּ "דָּ

]שאותו יום ראש חודש ניסן , שעיר ראש חדשזה 

ד  היה, ונאמר בקרבנות ראש חודש, "ּוְשִעיר ִעִזים ֶאחָּ

את ַלה'"[.  ְלַחטָּ

שעיר אחד, ומכולם לא נשרף באותו יום אלא 

ף", ]ולא "והנה שורפו"[, וזהו שנאמר, "ְוִהֵנה ֹשרָּ 

ַתן שעיר ראש חודש  ּה נָּ שנאמר בו בעניין, "ְוֹאתָּ

ה ְלַכֵפר ֲעֵליֶהם ִלְפֵני ה'",  ֵעדָּ ֵשאת ֶאת ֲעֹון הָּ ֶכם לָּ לָּ

ושעיר ראש חודש הוא הבא לכפרה, ]על טומאת 

 מקדש וקדשיו[.

ואף שאר החטאות שלא נשרפו, לא נאכלו באותו 

ֹרׁש לערביום, אלא הונחו להיאכל  , שנאמר, "דָּ

ַרׁש", שתי דרישות, על הנשרף שאל למה נשרף,  דָּ

 ועל המונחות שאל למה מונחות.

הסיבה ששרפו את שעיר  – לדעת רבי נחמיה

והיו , כי היו אונניםהחטאת של ראש חודש, 

 .אסורים לאכול את בשרו

הסיבה ששרפו  – ולדעת רבי יהודה ורבי שמעון

כי ארעה בו את שעיר החטאת של ראש חודש, 

. ]אבל לא נשרף מפני האנינות, כי טומאה ונפסל

 [.הותר להם לאכול קדשים באנינות

 

 שלושה ציווים האמורים בעניין 

 אכילת קרבנות שמיני למילואים

בעניין אכילת הקרבנות של יום שמיני למילואים 

ַוְיַדֵבר ֹמֶׁשה ֶאל "נאמרו בתורה שלושה ציווים: )א( 

ִרים  יו ַהנֹותָּ נָּ ר בָּ מָּ ר ְוֶאל ִאיתָּ זָּ ְקחּו ֶאת ַאֲהֹרן ְוֶאל ֶאְלעָּ

ה  ַמּצֹות ֵאֶצל ַהִמְזֵבַח ִכי ְוִאְכלּוהָּ ַהנֹוֶתֶרת ֵמִאֵשי ה' ַהִמְנחָּ

דָּ  ּה ִׁשים ִהוא. ֹקֶדׁש קָּ ְקָך ַוֲאַכְלֶתם ֹאתָּ ֹדׁש ִכי חָּ קֹום קָּ ְבמָּ

ֶניָך ִהוא ֵמִאֵשי ה'  ק בָּ ".  )ב( "ְוֵאת ֲחֵזה ִכי ֵכן ֻצֵויִתיְוחָּ

ה תֹאְכלּו  ה ְוֵאת ׁשֹוק ַהְתרּומָּ הֹור ַהְתנּופָּ קֹום טָּ ְבמָּ

נֶ  ק בָּ ְקָך ְוחָּ ְך ִכי חָּ ֶניָך ּוְבֹנֶתיָך ִאתָּ ה ּובָּ יָך ִנְתנּו ִמִזְבֵחי ַׁשְלֵמי ַאתָּ

ִבים  ה ַעל ִאֵשי ַהֲחלָּ ה ַוֲחֵזה ַהְתנּופָּ ֵאל. ׁשֹוק ַהְתרּומָּ ְבֵני ִיְשרָּ

ם  ק עֹולָּ ֶניָך ִאְתָך ְלחָּ יָּה ְלָך ּוְלבָּ ה ִלְפֵני ה' ְוהָּ ִניף ְתנּופָּ ִביאּו ְלהָּ יָּ

ה ה' ר ִצוָּ רֹ ַכֲאׁשֶׁ את דָּ ׁש ".  )ג( "ְוֵאת ְשִעיר ַהַחטָּ

ף ַוִיְקֹצף  ַרׁש ֹמֶׁשה ְוִהֵנה ֹשרָּ ר ְבֵני דָּ מָּ ר ְוַעל ִאיתָּ זָּ ַעל ֶאְלעָּ

ִרם  את ַאֲהֹרן ַהנֹותָּ ֵלאֹמר. ַמדּוַע לֹא ֲאַכְלֶתם ֶאת ַהַחטָּ

ֵשאת ֶאת  ֶכם לָּ ַתן לָּ ּה נָּ ִׁשים ִהוא ְוֹאתָּ דָּ ִבְמקֹום ַהֹקֶדׁש ִכי ֹקֶדׁש קָּ

ה ְלַכֵפר ֲעֵליהֶ  ֵעדָּ ּה ֶאל ֲעֹון הָּ מָּ א ֶאת דָּ ם ִלְפֵני ה'. ֵהן לֹא הּובָּ

ה  ּה ַהֹקֶדׁש ְפִנימָּ כֹול תֹאְכלּו ֹאתָּ ר ַבֹקֶדׁש אָּ ַכֲאׁשֶׁ

 ".ִצֵויִתי

, האומרים, לדעת רבי יהודה ורבי שמעון

חטאת ראש חודש נשרפה מפני הטומאה, ולא ש

הותר להם לאכול את כל מפני האנינות, כי 

, ואפילו קדשי דורות של קרבנות היום באנינות

 :כך יתבארו שלושת הציווייםאותו יום, 

ה ... ְוִאְכלּוהָּ א) ִכי ֵכן  ... ]באנינות[( ְקחּו ֶאת ַהִמְנחָּ

( "ְוֵאת ְשִעיר ג". )[שתאכלוה באנינות]ֻצֵויִתי 

את  כֹול תֹאְכלּו  ... ]של ראש חודש[ַהַחטָּ ]באנינות[ אָּ

ר ִצֵויִתי ... בשעת מעשה חזר מר ", כלוַכֲאׁשֶׁ

( "ְוֵאת ֲחֵזה ב. )וציווה להם שיאכלו באנינות

ה תֹאְכלּו  ה ְוֵאת ׁשֹוק ַהְתרּומָּ  ... ]באנינות[ַהְתנּופָּ

ה ה' ר ִצוָּ  ,לא מאלי אני אומר לכם", כלומר ַכֲאׁשֶׁ

 .אלא ה' ציווה שתאכלוה באנינות

, האומר, שלדעת רבי נחמיה, ושמואל אמר

שום שחטאת ראש חודש נשרפה מפני האנינות, 

, אף לא קרבן לא הותר להם לאכול באנינות

לא אמר משה שנצטווה , ואם כןקדשי שעה, 

כוונת משה היתה, אלא , שתאכל המנחה באנינות

המנחה, ]ואינה כמנחות ציבור שתאכל שנצטווה 

 של דורות שאינן נאכלות[.

חטאת דווקא , השאף לדעת רבי נחמי, ורבא אמר

לא הותר , קדשי דורותראש חודש, שהיא 

, מודה רבי אבל קדשי שעה, לאוכלה באנינות

כוונת , ואם כן, היו נאכלים באנינותנחמיה ש

]כפי שנתבאר לעיל לדעת רבי הכתובים הנ"ל 

שציווה לאכול יהודה ורבי שמעון[, שאמר משה, 

אלא שלעניין חטאת ראש , את הקדשים באנינות

, טעהאף שבאמת כך אמר, מכל מקום , חודש

שהיה סבור שדינה כשאר קדשי שעה של אותו 

יום, ובאמת קדשי דורות של אותו יום לא הותר 

 לאוכלם באנינות.

 

 האומר ביאור הכתובים כדעת רבי נחמיה 

 ]שנפסלה מאכילה[מפני אנינות נשרפה 

ַרׁש  ֹרׁש דָּ את דָּ ה "ְוֵאת ְשִעיר ַהַחטָּ ף ְוִהֵנה שֹ ֹמׁשֶׁ רָּ

ִרם  ר ְבֵני ַאֲהֹרן ַהנֹותָּ מָּ ר ְוַעל ִאיתָּ זָּ ַוִיְקֹצף ַעל ֶאְלעָּ

את. אֹמרלֵ  ת ַהַחטָּ ם אֶׁ האם ", ַמדוַע לֹא ֲאַכְלתֶׁ

כמו ] ,נכנס דמה לפני ולפנים ובכך נפסלה



 

ּה ֶאל ֹאֶהל  מָּ א ִמדָּ את ֲאֶׁשר יּובָּ ל ַחטָּ שנאמר "ְוכָּ

ֵכל ֵרף"[. מֹוֵעד ְלַכֵפר ַבֹקֶדׁש לֹא ֵתאָּ ֵאׁש ִתשָּ  בָּ

ּה ֶאל ַהֹקֶדׁש לֹא "ֵהן  –תשובת אהרן  מָּ א ֶאת דָּ הּובָּ

ה".  ְפִנימָּ

החטאת חוץ לקלעים, האם יצאה  –שאלת משה 

 .ובכך נפסלה

 יצאה. לא"ַבֹקֶדׁש" היתה, ו –תשובת אהרן 

ובכך  ,האם הקריבוה באנינות –שאלת משה 

 .נפסלה

]=בני שהם  "ֹמֶׁשה ]וכי[ ֵהן –תשובת אהרן 

שעלי  ,והלא אני הקרבתיהדיוטות[ ... ִהְקִריבּו", 

הטלת את העבודה היום, ]כמו שנאמר, "ַויֹאֶמר 

ואני כהן גדול ֹמֶׁשה ֶאל ַאֲהֹרן ְקַרב ֶאל ַהִמְזֵבַח"[, 

 , ואין העבודה נפסלת בכך.ומקריב אונן

ּה ֶאל ַהֹקֶדׁש  –אמר משה  מָּ א ֶאת דָּ "ֵהן לֹא הּובָּ

ה". ולא נפסלה בכניסה, ו"ַבֹקֶדׁש" היתה, ְפִני מָּ

ולא נפסלה ביציאה. ואף לא נפסלה בעבודת 

, אף על פי מאחר שלא נפסלה, אם כןאנינות. 

ּה שאתם אוננים, " כֹול תֹאְכלו ֹאתָּ ר ... אָּ ַכֲאׁשֶׁ

, ]ולמה אף באנינות, שתאכל במנחה" ִצֵויִתי

 שרפתם אותה[. 

ַכְלִתי "ַוִתְקֶראנָּ  –תשובת אהרן  ֵאֶלה ְואָּ ה ֹאִתי כָּ

את ַהיֹום  ]כלומר חטאת הקבועה ליום זה של ראש ַחטָּ

שמא ַהִייַטב ְבֵעיֵני ה'",  חודש שהיא קדשי דורות[

אלא בקדשי , לא שמעת שיאכלו אף באנינות

, כמנחה, שחובת שעה היתה, ואינה נוהגת שעה

לא , כשעיר ראש חודש, אבל קדשי דורותלדורות. 

, כי כן יש ללמוד בקל וחומר ו באנינותיאכל

ַכְלִתי  ממעשר שני, שנאמר בוידוי מעשרות " לֹא אָּ

ִמֶמנּו", ואם מעשר הקל אינו  ]=באנינות[ְבֹאִני 

נאכל לאונן, כל שכן שקדשים חמורים אינם 

 נאכלים לאונן.

יו" –מיד  ה ַוִייַטב ְבֵעינָּ ולא הודה ", ַוִיְׁשַמע ֹמׁשֶׁ

שמעתי לא שמעתי, אלא אמר, לומר בוש 

 .ושכחתי

ומאחר שהיו אוננים, ולא היו יכולים לאכול את 

 החטאת, הרי היא כפסולה, ושרפוה.

 

 ביאור הכתובים כדעת רבי יהודה ורבי 

 שמעון האומרים מפני הטומאה נשרפה 

ַרׁש  ֹרׁש דָּ את דָּ ה "ְוֵאת ְשִעיר ַהַחטָּ ף ַוִיְקֹצף ֹמׁשֶׁ ְוִהֵנה ֹשרָּ

ִרם לֵ ַעל אֶ  ר ְבֵני ַאֲהֹרן ַהנֹותָּ מָּ ר ְוַעל ִאיתָּ זָּ ַמדוַע . אֹמרְלעָּ

את ת ַהַחטָּ ם אֶׁ האם נכנס דמה לפני ", לֹא ֲאַכְלתֶׁ

את ֲאֶׁשר ] ,ולפנים ובכך נפסלה ל ַחטָּ כמו שנאמר "ְוכָּ

ֵאׁש  ֵכל בָּ ּה ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד ְלַכֵפר ַבֹקֶדׁש לֹא ֵתאָּ מָּ א ִמדָּ יּובָּ

ֵרף"[.  ִתשָּ

ּה ֶאל ַהֹקֶדׁש לֹא "ֵהן  –תשובת אהרן  מָּ א ֶאת דָּ הּובָּ

ה".  ְפִנימָּ

ובכך החטאת חוץ לקלעים, האם יצאה  –שאלת משה 

 .נפסלה

 יצאה. לא"ַבֹקֶדׁש" היתה, ו –תשובת אהרן 

 .ובכך נפסלה ,האם הקריבוה באנינות –שאלת משה 

"ֹמֶׁשה ]וכי[ ֵהן ]=בני שהם הדיוטות[  –תשובת אהרן 

שעלי הטלת את  ,והלא אני הקרבתי... ִהְקִריבּו", 

העבודה היום, ]כמו שנאמר, "ַויֹאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל ַאֲהֹרן 

, ואין ואני כהן גדול ומקריב אונןְקַרב ֶאל ַהִמְזֵבַח"[, 

 העבודה נפסלת בכך.

מתוך צערכם פשעתם בשמירת האם  –אמר משה 

 .ונפסל בכך, נגע בטומאהחטאת, ועל ידי כן ה

משה, כך אני בעיניך, שאני מבזה  –תשובת אהרן 

ה  קדשי שמים להסיח דעתי משמירתם, "ַוִתְקֶראנָּ

ֵאֶלה" ו אפילו אלה וכאלה אבילות יארעו ֹאִתי כָּ

להסיח דעתי  אין אני מבזה קדשי שמים, לי

 .משמירתם

מָּ  –אמר משה  א ֶאת דָּ ה". "ֵהן לֹא הּובָּ ּה ֶאל ַהֹקֶדׁש ְפִנימָּ

ולא נפסלה בכניסה, ו"ַבֹקֶדׁש" היתה, ולא נפסלה 

ביציאה. ואף לא נפסלה בעבודת אנינות. וגם לא 

, אף על פי שאתם מאחר שלא נפסלה, אם כןבטומאה. 

ּה אוננים, " כֹול תֹאְכלו ֹאתָּ ר ִצֵויִתי... אָּ , במנחה" ַכֲאׁשֶׁ

 רפתם אותה[. , ]ולמה שאף באנינותשתאכל 

את ַהיֹום ַהִייַטב  –תשובת אהרן  ַכְלִתי ַחטָּ "ְואָּ

, שמא לא שמעת שיאכלו אף באנינותְבֵעיֵני ה'", 

, כי כן אבל ביום לא יאכלו באנינות. אלא בלילה

יש ללמוד בקל וחומר ממעשר שני, שנאמר בוידוי 

ַכְלִתי ְבֹאִני  ִמֶמנּו",  ]=באנינות[מעשרות, "לֹא אָּ

ואם מעשר הקל אינו נאכל לאונן, כל שכן 

 שקדשים חמורים אינם נאכלים לאונן.

יו" –מיד  ה ַוִייַטב ְבֵעינָּ ולא הודה ", ַוִיְׁשַמע ֹמׁשֶׁ

שמעתי לא שמעתי, אלא אמר, לומר בוש 

 .ושכחתי

ואמנם היו יכולים לאכול את כל הקודשים יחד, 

עד בערב, אלא שבתוך כך ששהתה החטאת 

הערב, נטמאה החטאת באונס, ולכן נשרפה ולא 

 נאכלה.

 

 שלוש קושיות שהקשו על רבי נחמיה

 האומר מפני אנינות נשרף שעיר ראש חודש

אם הסיבה ששעיר ראש חודש נשרף,  –שאלה א 

אינו מחמת פסול שארע בו עצמו ]כגון שנטמא[, 

אלא מחמת פסול שארע בכהנים, שהיו אוננים 

מה החילוק בין שעיר שים, ואסורים באכילת קד

ראש חודש שנשרף לבין שאר חטאות שלא 

, הלא גם אותם לא יכלו לאכול מחמת נשרפו

 אנינותם.

קדשי רק שעיר ראש חודש, שהוא  –תשובה 

לאוכלו באנינות, אבל שאר לא הותרו , דורות

לאוכלם הותר , קדשי שעהחטאות של יום, שהיו 

 באנינות ולא נפסלו.



 

בה ששעיר ראש חודש נשרף אם הסי –שאלה ב 

היא, משום שכהנים היו אוננים, ואסורים 

באכילת קדשים, לא היו צריכים לשורפו, אלא 

, שהרי בערב היה נאכללהשהותו עד הערב ו

מהתורה אונן אינו אסור באכילת קדשים אלא 

ביום. ]ואף שלדעת רבי יהודה, אנינות לילה 

מהתורה, כמבואר בדף צ"ט, מודה הוא, שביום 

 שמיני למילואים, הותרה להם אנינות לילה[.

האונן אסור באכילת , לדעת רבי נחמיה –תשובה 

שאחר המיתה, ואם כן, לא קדשים גם בלילה 

היה לחטאות הללו זמן שהותרו לאוכלם, ומאחר 

 שלא היו באות לידי אכילה נשרפו.

לא יתכן שהסיבה ששעיר ראש חודש  –שאלה ג 

ו אוננים, כי אף נשרף היא, משום שהכהנים הי

שאהרן ובניו היו אוננים ואסורים באכילת 

, והיה ראוי פנחס בן אלעזר לא היה אונןהחטאת, 

לאכול מהחטאת, ואם כן היתה יכולה להיאכל 

 לפנחס ולמה נשרפה.

באותה שעה פנחס , לדעת רבי נחמיה –תשובה 

 . עוד לא היה כהן

אך זאת אין להקשות, לדעת האומרים משה כהן 

]כפי שיתבאר להלן בדף ק"ב[, מדוע נשרפה היה, 

החטאת, הלא הוא לא היה אונן, והיה יכול 

לאוכלה, כי מאחר שהיה טרוד בשכינה מבקר עד 

 ערב, לא היה עוסק באכילת קדשים.

 

 מתי נתכהן פינחס

פינחס נעשה כהן  –לדעת המקשים על רבי נחמיה 

 .יחד עם אהרן ובניו

פינחס אלא לאחר לא נתכהן  –ולדעת רבי נחמיה 

 זמן.

לא נתכהן לדברי רבי אלעזר אמר רבי חנינא,  -

, שכן אחר שהרגו לזמרי פינחס עד שהרגו לזמרי

ם  יו ְבִרית ְכֻהַנת עֹולָּ ה לֹו ּוְלַזְרעֹו ַאֲחרָּ ְיתָּ נאמר, "ְוהָּ

ֵאל",  יו ַוְיַכֵפר ַעל ְבֵני ִיְשרָּ משמע שרק ַתַחת ֲאֶׁשר ִקֵנא ֵללאֹקָּ

]וי"א שאין ואילך נתנה לו הכהונה. מאותה שעה 

מכאן ראיה שכבר אז נתכהן, אלא שבשרו הקב"ה 

 [.שלעתיד תהא הכהונה לזרעו ולא תפסוק לעולם

לא נתכהן פינחס עד ימי ולדברי רב אשי,  -

, ]שכשבנו בני כששם שלום בין השבטים, יהושע

גד ובני ראובן את המזבח בעבר הירדן, ובקשו 

יהם לצבא, שלחו את שאר שבטים לעלות על

פנחס לדבר עמהם, וכשהשיבו להם דברי טעם, 

ס ַהֹכֵהן  ּוְנִשיֵאי והשלימו[, נאמר, "ַוִיְׁשַמע ִפיְנחָּ

ִרים ֲאֶׁשר ִדְברּו  ֵאל ֲאֶׁשר ִאתֹו ֶאת ַהְדבָּ אֵׁשי ַאְלֵפי ִיְשרָּ ה ְורָּ ֵעדָּ הָּ

ד ּוְבֵני ְמַנֶשה ַוִייַטב שאז נכתבה ְבֵעיֵניֶהם"  ְבֵני ְראּוֵבן ּוְבֵני גָּ

הכהונה על פינחס, שלא כבשאר מקומות, 

ס ֶבן  שנכתבה הכהונה על אלעזר, כגון "ִפיְנחָּ

ר ַהֹכֵהן".  זָּ ]וי"א שאין מכאן ראיה אלא שבאותה ֶאְלעָּ

, אבל היה כהן שעה נתייחס שתהא כהונה גדולה ממנו

 מימי משה[.

 

 כהן בעל מום אוכל קדשי 

 קדשים וקדשים קלים

בעניין כהן בעל מום שפסול לעבודה, נאמר, 

ִׁשים  דָּ ִׁשים ּוִמן ַהקֳּ דָּ ְדֵׁשי ַהקֳּ יו ִמקָּ "ֶלֶחם ֱאֹלהָּ

 יֹאֵכל", והוצרכה תורה לפרש שאוכל בשניהם.

כי אם היה כתוב שאוכל קדשי קדשים, היה  -

מקום לומר שרק אותם הוא אוכל, אבל אינו 

ה, אוכל קדשים קלים. שכן מצינו לעניין אכיל

שהותרו קדשי קדשים אף לזר, ]לדעת האומרים 

משה זר היה, מצינו שהותרו לזר, שנאמר בעניין 

חזה השלמים של קרבנות המילואים, "ֵמֵאיל 

ה", והם היו קדשי  נָּ יָּה ְלמָּ ַהִמֻלִאים ְלֹמֶׁשה הָּ

קדשים, שהרי נאכלו תוך לקלעים, שנאמר, 

ר ֶפַתח ֹאֶהל מֹועֵ  שָּ ם תֹאְכלּו "ַבְשלּו ֶאת ַהבָּ ד ְוׁשָּ

ֹאתֹו". ולדעת האומרים יש מנחה בבמה קטנה, 

מצינו שהמנחה שהיא קדשי קדשים נאכלת 

לזרים, שהרי זר כשר לעבודה בבמה, ושיירי 

המנחה נאכלים לעובד[. מה שלא מצינו כן 

 בקדשים קלים, שיותר חלק הכהנים שבהם לזר.

ואם היה כתוב שבעל מום אוכל קדשים קלים,  -

מקום לומר שרק אותם הוא אוכל, אבל אינו  היה

אוכל קדשי קדשים שהם חמורים מהקלים 

 בכמה דברים.

ולכן נאמרו בתורה גם קדשי קדשים וגם קדשים 

 קלים.

 

 לעניין מה נתכהן משה 

גם לדעת האומרים שמשה היה כהן, אין זאת 

, אבל לא לעניין לעניין עבודת הקרבנותאלא 

ראיית הנגעים נאמר, ראיית הנגעים, כי לעניין 

יו  נָּ א ֶאל ַאֲהֹרן ַהֹכֵהן אֹו ֶאל ַאַחד ִמבָּ "ְוהּובָּ

ַהֹכֲהִנים", ללמד, שאין רואים את הנגע אלא 

 אהרון ובניו בלבד.
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