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פרק שביעי :בא לו Introduction to
 and the preparation ofשעיר המשתלח , once the successful “sending” of theסדר עבודה Our chapter completes the description of the
, inferred from the description of theתורה  was to make a public reading from theכה"ג  has been completed. Theאימורי פר ושעיר the
.ימי המילואי
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וַ (ָמ' ת& ...ויקרא טז ,א

וַ י ְַדֵ ר ה' אֶ ל מֹ ֶה "חֲ ֵרי מוֹת ְנֵי ְ נֵי "הֲ רֹ ְ ָק ְרבָ ָת לִ פְ נֵי ה'
יעי הַ ֶ1ה יוֹ הַ 'ִ 2 ִ3רי ה&א :...ויקרא כג:כז
אַ  ֶ .עָ /וֹר לַחֹ דֶ  הַ ְ0בִ ִ
ית אֶ ת נַפְ ֹתֵ יכֶ ָ3ל ְמלָאכָה 7א ַתעֲ  :&/במדבר כט ,ז
יעי הַ ֶ1ה ִמ ְק ָרא קֹ ֶד י ְִהיֶה ָלכֶ וְ ִעֶ ִ6
&בֶ עָ /וֹר לַחֹ דֶ  הַ ְ0בִ ִ
ר  ַ2'3ר ָ הֶ  לְ מַ ֵ:א אֶ ת י ָָד לְ ַק;ֵ  אֹ ָת וְ זָר 7א ֹיאכַל  ִ3י קֹ דֶ  הֵ  :שמות כט ,לג
וְ 9כְ ל& א ָֹת אֲ ֶ
ֹתי ִ> ְמֹ ר& ְ הֶ ְמ ְ>? 7א ַת ְרִ יעַ  ִ3לְ "יִ ְָ /ד? 7א ִתזְ ַרע  ִ3לְ 9יִ &בֶ גֶד  ִ3לְ "יִ ַעַ ְטנֵז 7א יַעֲ לֶה עָ לֶי? :ויקרא יט ,יט
אֶ ת ח' = ַ
עֵ ת לַעֲ /וֹת לה' הֵ פֵ ר& >ו ָֹר ֶת? :תהלי קיט ,קכו
יתי  ִ3י הֲ בִ יאֹ ַתנִי עַ ד הֲ  :7דברי הימי א יז ,טז
&מי בֵ ִ
7הי ִ
וַ (ָבֹ א הַ  ֶBלֶ;ָ .וִ יד וַ ( ֵֶב לִ פְ נֵי ה' וַ (ֹאמֶ ר ִמי אֲ נִ י ה' אֱ ִ
ֹאמר& לְעֶ ָזְרא הַ ֹEפֵ ר לְ הָ בִ יא אֶ ת סֵ פֶ ר >ו ַֹרת מֹ ֶה אֲ ֶר ִצ&ָה ה' אֶ ת
לִפנֵי ַעַ ר הַ  ָBיִ וַ ( ְ
ֵ9ספ& כָל הָ עָ  ִ ְ3אי אֶ חָ ד אֶ ל הָ ְרחוֹב אֲ ֶר ְ
וַ ( ְ
לִפנֵי
וַ(ִק ָרא ב ֹו ְ
יעי) :ג( ְ
לִמֹעַ ְיוֹ אֶ חָ ד לַחֹדֶ  הַ ְ0בִ ִ
י ְִָ /ראֵ ל) :ב( וַ (ָבִ יא עֶ ָזְרא הַ ֹ3הֵ  אֶ ת הַ >ו ָֹרה לִ פְ נֵי הַ ָ=הָ ל מֵ ִאי וְ עַ ד ִא ָ0ה וְ כֹל מֵ ִבי ְ
הָ ְרחוֹב אֲ ֶר לִ ְפנֵי ַעַ ר הַ  ַBיִ ִמ הָ אוֹר עַ ד מַ חֲ ִצית הַ (וֹ ֶנגֶד הָ אֲ נ ִָי וְ הַ ִָ 6י וְ הַ ְBבִ ינִי וְ 9זְ נֵי כָל הָ עָ  אֶ ל סֵ פֶ ר הַ >ו ָֹרה) :ד( וַ (ַעֲמֹד
גְ;ל עֵ  Hאֲ ֶר עָ  &/ל ַָ;בָ ר וַ (ַעֲמֹד אֶ ְצל ֹו מַ ִ> ְתיָה) ...ה( וַ(ִפְ ַ>ח עֶ ָזְרא הַ  ֵEפֶ ר לְעֵ ינֵי כָל הָ עָ   ִ3י מֵ עַ ל ָ3ל הָ עָ  הָ יָה &כְ פִ ְתח ֹו
עֶ ָזְרא הַ ֹEפֵ ר עַ ל ִמ ַ
9רצָ ה נחמיה ח
וַ(ִ=ד& וַ ( ְִ ַ>חֲ 'ו ַלה' ַא ַ2יִ ְ
אֱ7הי הַ ָIדוֹל וַ (ַעֲנ& כָל הָ עָ  9מֵ  9מֵ  ְ מֹ עַ ל יְדֵ יהֶ  ְ
עָ ְמד& כָל הָ עָ ) :ו( וַיְבָ ֶר .עֶ ָזְרא אֶ ת ה' הָ ִ
ֹאמר& כָל הָ עָ  9מֵ  וְ הַ ֵ:ל לה' :דברי הימי א טז ,לו
ָ ר& .ה' אֱ 7הֵ י י ְִָ /ראֵ ל ִמ הָ ע ֹולָ וְ עַ ד הָ ֹעלָ וַ ( ְ
 ֵרבְ יָה ָ נִ י כְ נָנִ י וַ (ִזְ עֲ ק& ְ קוֹל ָIדוֹל אֶ ל ה' אֱ 7הֵ יהֶ  :נחמיה ט ,ד
וַ ( ָָק עַ ל מַ עֲ לֵה הַ לְ וִ (ִ יֵ&עַ &בָ נִ י ַק ְד ִמיאֵ ל ְבַ נְ יָה ' ִ6י ֵ
ַלֵ .אֶ ת אֶ בֶ  הָ עֹפֶ ֶרת אֶ ל  ִ2יהָ  :זכריה ה ,ח
וַ (ֹאמֶ ר זֹאת הָ ִר ְעָ ה וַ ( ְַלֵ .א ָֹת Lאֶ ל >וֹ .הָ אֵ יפָ ה וַ ( ְ
וְ עַ ָ>ה אֱ 7הֵ ינ& הָ אֵ ל הַ ָIדוֹל הַ ִIוֹר וְ הַ 6ו ָֹרא וֹמֵ ר הַ ְ ִרית וְ הַ חֶ סֶ ד :...נחמיה ט ,לב
ִMא פָ נִ י וְ 7א י ִַ=ח ֹחַ ד :דברי י:יז
7הי וַ אֲ ֹדנֵי הָ אֲ דֹנִ י הָ אֵ ל הַ ָIדֹל הַ ֹ ִIר וְ הַ 6ו ָֹרא אֲ ֶר 7א י ָ
 ִ3י ה' אֱ 7הֵ יכֶ ה&א אֱ 7הֵ י הָ אֱ ִ
&מ ַ ֵ:עֲ וֹ 9בוֹת אֶ ל חֵ יק ְ נֵיהֶ  "חֲ ֵריהֶ  הָ אֵ ל הַ ָIדוֹל הַ ִIוֹר ה' ְצבָ אוֹת ְמ ֹו :ירמיהו לב ,יח
ע ֶֹ/ה חֶ סֶ ד לַאֲ לָפִ י ְ
ֹתיו :דניאל ט:ד
וָ אֶ ְת ַ2לְ לָה ַלה' אֱ 7הַ י וָ אֶ ְתוַ ;ֶ ה וָ ֹא ְמ ָרה אָ ָ6א אֲ ֹדנָי הָ אֵ ל הַ ָIדוֹל וְ הַ 6ו ָֹרא ֹמֵ ר הַ ְ ִרית וְ הַ חֶ סֶ ד לְ אֹ הֲ בָ יו &לְ  ְֹמ ֵרי ִמ ְצו ָ
ְ ָרב עָ  הַ ְד ַרת מֶ לֶ& .בְ אֶ פֶ ס לְ אֹ  ְמ ִח ַ>ת ָרזוֹ :משלי יד ,כח

כה גדול : reading ofמשנה א'
 or don his own white cloakבגדי לב a. He may remain:in
כה"ג : handed from officer to officer until it reachesספר תורה b.
)רב  (proving nothing re: showing honor to a student in presence ofכה"ג i. This is: the honor of the
: stands up to readכה"ג c.
עזרת נשי  (as per v. 7), since this isעזרה i. He was sitting: even though only kings may sit in the
 (from ch. 23 – v. 2) from the scrollא Nבעשור  (v. 1- all of ch. 16),אחרי מות d. Reading: he read
 is doneתורגמ i. Allowed to: roll since it is the same topic and can be done quickly, before the
) (v. 3ובעשור e. Reads by heart: from
), not to cause suspicion that the 1st was invalid (only if 1 person reads bothספר i. May not bring: 2nd
 waitצבור ii. May not roll: the 1st, so as not to make the
 afterwardsברכות f. Recites: 8
 – happened simultaneously in different lociפר ושעיר  and burning ofקריאת התורה g. Impossible: to witness both
 purposesעבודה for non-בגדי כהונה Discussion re: permissibility of using
עבודה a. Proof1: He may use his own cloak  the reading is not considered an
עבודה may be used for non-בגדי כהונה  בגדי בד i. He may also: use the
עבודה  is for purposes of theקריאה ii. Rejection:
)”  other benefits are permissible (e.g. eatingבגדי קודש b. Proof2: “they wouldn’t sleep in
) (as per v. 4עבודה i. Challenge: perhaps eating is permissible since it is an
”ii. Defense: why not mention “walking
1. Response: sleeping was needed to teach solution – they fold them up and sleep on them
2. Therefore: walking may still be prohibited
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c.

Proof3: clothes are placed under the head
i. Therefore: benefit (pillow) is permissible
ii. Fix: not “under their heads” but “nearby” (to guard) (due to )כלאי
1. Therefore:  תפיליmay be placed under the pillow, away from head, when asleep
2. Rejection: perhaps placed under head – no ( איסור כלאיeven if we hold that the  אבנטof a
 כה הדיוטwas unlike that of  כה"גon  – )יוה"כsince the material is hard, no prohibition of
lying on top of it, since it won’t curl over him.
d. Proof4:  ברייתאexplicitly allows  – הנאהQED (story of  שמעו הצדיקand Alexander the Great; he was allowed
to wear them out of the  מקדשeither b/c they were just styled like  בגדי כה"גor the need of the hour (v. 6)
III. Tangent –  ר' חסדאexplained that the  קריאהtook place in עזרת נשי, hence the  כה"גcould be seated
a. Context: explanation of ’עזראs public gathering on ( ר"הv. 8)
b. Meaning: of “”גדול
i. )מסורת א"י( ר' גידל: he explicated ש המפורש
ii. )מסורת בבלית( ר' גידל: he ordained the response in v. 9 (akin to  )אמfor the מקדש
iii. ר' מתנא: he revived the “full description” האל הגדול הגבור והנורא
1. משה: introduced it (v. 13)
( ירמיהthen )דניאל: : each excised a word (vv.14-15)
2.
3. ( אנשי כנה"גv16): revived the full phrasing
a. Tangent: story of nullification of  יצר הרעof ע"ז, attempt to nullify יצרא דעריות
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