
 345mail@gmail.comאשמח לקבל הערות ותיקונים לדף  - " ַאל ִּתְמַנע טֹוב ִמְּבָעָליו"בבחינת 

  "]עביד ליה התם"א "לב ע-"אמרוה רבנן"ב "לא ע[ הטבילה לפניקידוש ידיים ורגליים 

כמובא (מקריב את קורבן התמיד , בבוקרו של יום כיפור הכוהן הגדול טובל ומחליף את בגדי החול לבגדי זהב

 ג מקדש ידיו ורגליו"לפני ואחרי כל טבילה הכה .)משנה הבאהבכמובא (  וטובל בשנית להחליף לבגדי לבן )במשנתנו

הקידוש לאחר הטבילה ו ,לבשש לפני הטבילה נעשה עבור הבגדים שלדעת חכמים הקידו .מקיתון של זהב

אימתי מקדש  :מ תהא"נפק .קידושים נועדו עבור הבגדים שילבשלדעת רבי מאיר שני ה. ר הבגדים שילבשעבו

רבי ( ט בגדיושאו לאחר שפ, )כי הקידוש נעשה עבורם, חכמים( פני שפשט את בגדיו הראשונייםל -בפעם הראשונה 

   .)כי הקידוש נעשה עבור הבגדים החדשים, מאיר
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ועל לבישת הבגדים , ע הכהן הגדול מתחייב על פשיטת הבגדים קידוש"לכו :רב פפא
כי אינו מקדש על בגדי החול שלבש , ובמשנתנו ישנו רק קידוש אחד, החדשים קידוש

  .שלובשזהב הבגדי אלא רק על , בתחילה
במשנה הבאה אליבא דאמת היה צריך להיעשות הקידוש בפעם הראשונה בעודו בבגדיו 

 מֹוֵעד ֹאֶהל ֶאל ַאֲהֹרן ּוָבא: "מ וחכמים בלימוד מהפסוקים"נחלקו ראך , )בגדי הזהב( הישנים
לב  .ידיים ורגליים שוקיד( ְוָרַחץְוָרַחץְוָרַחץְוָרַחץ .ָׁשם ְוִהִּניָחם ַהֹּקֶדׁש ֶאל ְּבֹבאוֹ  ָלַבׁש ֲאֶׁשר ַהָּבד ִּבְגֵדי ֶאת ּוָפַׁשטּוָפַׁשטּוָפַׁשטּוָפַׁשט

סובר מקיש רבי מאיר  )כד-כג,ויקרא טז( "ְּבָגָדיו ֶאת ְוָלַבׁשְוָלַבׁשְוָלַבׁשְוָלַבׁש ָקדֹוׁש ְּבָמקֹום ַבַּמִים ְּבָׂשרוֹ  ֶאת )א"ע
כך , דיו ורגליוי לובש את בגדי הזהב ואז מקדשלאחר הטבילה כפי ש "ְוָלַבׁש"מ הכתוב

רבי מאיר מחריג את ( רק לאחר פשיטת הבגדים מקדש ידיו ורגליו, קודם הטבילה" ּוָפַׁשט"ב

כפי  "ְוָלַבׁש"משמקיש הכתוב חכמים סוברים  .)הקידוש לפני הטבילה מהכלל מחמת הלימוד מהפסוק
 ,קודם הטבילה" ּוָפַׁשט"בכך , )בגדי זהב( מקדש ידיו ורגליו בעודו לבוש לאחר הטבילהש

  .)בגדי חול( מקדש ידיו ורגליו בעודו לבוש

 ירד )את בגדי החול( פשט
 .ונסתפג עלה וטבל

 ולבש זהב בגדי לו הביאו
 .ורגליו ידיו וקידשוקידשוקידשוקידש

  משנתנו
שסובר ששני הקידושים נעשים עבור , משנתנו לא כרבי מאיר: לרב פפא התלמידים

, משנתנו נאמר רק קידוש אחדוב, )ב"כמוכח מהמשנה בלד ע( הלבישה של הבגדים החדשים
  ?לא שניים כשיטת רבי מאירו, חדשיםלבישת הבגדים הלאחר 

הכהן הגדול מתחייב רק 
בקידוש ידיים ורגליים 

 .אחד

 בינו בוץ של סדין פרסו
 ידיו קדשקדשקדשקדש ,העם לבין

די גאת ב( ופשט ורגליו

 :אומר בי מאירר .)הזהב
 קדשקדשקדשקדש) את בגדי הזהב( פשט
 עלה וטבל ירד ורגליו ידיו

   .ונסתפג
 לבש לבן בגדי לו הביאו
 .ורגליו ידיו וקדשוקדשוקדשוקדש

  משנה
  ב"לד ע

 בינו בוץ של סדין פרסו
, ולבגדי הח( פשט העם לבין

 וירד) לכן לא מוזכר קידוש
 ,ונסתפג עלה וטבל
 ולבש זהב בגדי לו והביא

 רבי .ורגליו ידיו וקידשוקידשוקידשוקידש
 וקידשוקידשוקידשוקידש פשט :אומר מאיר
 וטבל וירד ורגליו ידיו
 לו הביאו ,ונסתפג עלה
 וקידשוקידשוקידשוקידש ולבש זהב בגדי
 .ורגליו ידיו

  ברייתא

בין על בגדי זהב ובין על בגדי ( ע צריך על כל בגד לקדש"לשיטתך רב פפא לכו :רב פפאתלמידי 

על בגדי  קידוש אחדקידוש אחדקידוש אחדקידוש אחדמהברייתא שבעבודה הראשונה לדעת חכמים ישנו רק אך מוכח , )לבן
על בגדי הזהב  ושיםושיםושיםושיםשני קידשני קידשני קידשני קידולדעת רבי מאיר ישנו , )ועל בגדי החול לא מקדש לחכמים(הזהב 

  ).ולא בעודם לבושים עליו, שאת הקידוש הראשון הוא עושה לאחר שפשט את בגדי החול(

ואני מקבל , כך היא שנויה -) שלרבי מאיר צריך שני קידושים(אם כך שנויה הברייתא  :רב פפא
  .)י"רש. אבל אם לא הייתה הברייתא הייתי יכול לפרש את המשנה הבאה כשיטתי( את הדברים

ועבור כל , שהרי ישנם חמש טבילות, י מאיר ברור מדוע יש עשרה קידושיםלשיטת רב
בנן שמקדש עבור לשיטת ראך . שילבש) זהב או לבן( על הבגדים טבילה מקדש פעמיים

בבואו  הכוהן הגדולהרי ? פעמים עשרההבגדים שלבש והבגדים שילבש מדוע מקדש 
  ?ושיםהיה צריך להיות תשעה קיד ?ומדוע יקדש על בגדים אלו ,לבוש בבגדי חוללמקדש 

 לעזרה נכנס אדם אין
 עד טהור אפילו לעבודה
  . שיטבול

    עשרהעשרהעשרהעשרהו טבילות חמש
 דולגוהן כ טובל קדושיןקדושיןקדושיןקדושין
 וכולן ,ביום בו ומקדש
 )בתוך תחומי העזרה( בקדש

 חוץ ,הפרוה בית )גג( על
הראשונה בכניסתו ( מזו

 ,שטובל בחול( בלבד )עזרהל

שער המים סמוך גבי  על

 .)ללשכת הפרהדרין

  משנה
  א"ל ע

הקידוש העשירי נעשה בסוף היום בשעה , לשיטת חכמים שמקדש אף שפושט את בגדיו
אך לרבי מאיר . על פשיטת בגדים זו מקדש, שפושט את בגדי הקודש ועובר לבגדי חול

  .לא מקדש בסוף היום) פעמיים( שרק לבישה מקדש


