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5.7.2 

70a ('משנה ג) � 71b (דלא עביד עובדא דאהר�) 

Note: the מוס� of יוה"כ includes 1 כבשי� 7 ,שעיר 1 ,פר and 1 איל. This 1  איל  may be the same as that 

mentioned in (רבי) עבודת היו� or a different one (ראב"ש); our משנה follows רבי’s approach.  

  כג ,כח במדבר: ֵאֶ�ה ֶאת ַ%ֲע'&    ַהָ%ִמידַהָ%ִמידַהָ%ִמידַהָ%ִמיד    ְלֹעַלתְלֹעַלתְלֹעַלתְלֹעַלת    ֲאֶ"רֲאֶ"רֲאֶ"רֲאֶ"ר    ַהֹ!ֶקרַהֹ!ֶקרַהֹ!ֶקרַהֹ!ֶקר    ֹעַלתֹעַלתֹעַלתֹעַלת    ִמְ�ַבדִמְ�ַבדִמְ�ַבדִמְ�ַבד )1

ִרי�    ַחַ.אתַחַ.אתַחַ.אתַחַ.את    ִמְ�ַבדִמְ�ַבדִמְ�ַבדִמְ�ַבד ַחָ.את ֶאָחד ִעִ-י� ְ'ִעיר )2 ִרי�ַה01ִ/ ִרי�ַה01ִ/ ִרי�ַה01ִ/   יא ,כט במדבר: ְוִנְס1ֵיֶה� &ִמְנָחָת2 ַהָ%ִמיד ְוֹעַלת    ַה01ִ/

  כד:טז ויקרא: ָהָע� &ְבַעד ַ!ֲעדוֹ  ְוִכ0ֶר ָהָע�ָהָע�ָהָע�ָהָע�    ֹעַלתֹעַלתֹעַלתֹעַלת    ְוֶאתְוֶאתְוֶאתְוֶאת    ֹעָלתוֹ ֹעָלתוֹ ֹעָלתוֹ ֹעָלתוֹ     ֶאתֶאתֶאתֶאת    ְוָעָ'הְוָעָ'הְוָעָ'הְוָעָ'ה    ְוָיָצאְוָיָצאְוָיָצאְוָיָצא ְ!ָגָדיו ֶאת ְוָלַב" ָקדֹו" ְ!ָמקֹו� ַב6ִַי� ְ!ָ'רוֹ  ֶאת ְוָרַח5 )3

  כג ,טז ויקרא: ָ"� ְוִהִ>יָח� ַהֹ;ֶד" ֶאל ְ!ֹבאוֹ  ָלַב" ֲאֶ"ר ַהָ!ד ִ!ְגֵדי ֶאת &ָפַ"ט מֹוֵעדמֹוֵעדמֹוֵעדמֹוֵעד    ֹאֶהלֹאֶהלֹאֶהלֹאֶהל    ֶאלֶאלֶאלֶאל    :ֲהֹר�:ֲהֹר�:ֲהֹר�:ֲהֹר�    &ָבא&ָבא&ָבא&ָבא )4

  כה ,טז ויקרא: ַה6ְִזֵ!ָחה ַיְקִטיר ַהַחָ.את ֵחֶלב ְוֵאת )5

  י ,טז ויקרא: ַה6ְִדָ!ָרה ַלֲעָזאֵזל ֹאתוֹ  ְלַ"ַ�ח ָעָליוָעָליוָעָליוָעָליו    ְלַכ0ֵרְלַכ0ֵרְלַכ0ֵרְלַכ0ֵר    ה'ה'ה'ה'    ִלְפֵניִלְפֵניִלְפֵניִלְפֵני    ַחיַחיַחיַחי    ָיֳעַמדָיֳעַמדָיֳעַמדָיֳעַמד ַלֲעָזאֵזל ַה@ֹוָרל ָעָליו ָעָלה ֲאֶ"ר ְוַהָ?ִעיר )6

7( C�  ט ,קטז תהלי�: ַהַחDִי�ַהַחDִי�ַהַחDִי�ַהַחDִי�    ְ!:ְרצֹותְ!:ְרצֹותְ!:ְרצֹותְ!:ְרצֹות ה' ִלְפֵני ֶאְתַהֵ

  ב ,ג משלי: ָלC יֹוִסיפ& ְוָ"לֹו� ַחDִי�ַחDִי�ַחDִי�ַחDִי�    &ְ"נֹות&ְ"נֹות&ְ"נֹות&ְ"נֹות ָיִמי� ֹאֶרC 1ִי )8

  ד ,ח משלי: Gָד� ְ!ֵני ֶאל ְוקֹוִלי ֶאְקָראֶאְקָראֶאְקָראֶאְקָרא    ִאיִ"י�ִאיִ"י�ִאיִ"י�ִאיִ"י�    ֲאֵליֶכ�ֲאֵליֶכ�ֲאֵליֶכ�ֲאֵליֶכ� )9

  ח ,יד איוב: ִ@ְזעוֹ  ָימ&ת &ֶבָעָפר ָ"ְר"וֹ  ָ!Gֶר5 ַיְזִקי� ִא� )10

 

I. 'משנה ג: continuation (and completion) of the  היו�סדר  

a. (if he hasn’t yet changed from בגדי לב�):  קיו"ר, take off בדבגדי ה  קיו"ר ,בגדי זהב put on ,טבילה ,

b. Went out: to  עזרה to perform  his (עולה) איל and the public (עולה) איל 

c. מוס�: offered part of מוס� (7 lambs) – (ר' אליעזר) ( ע"ר : offered with תמיד של שחר) 

i. שעיר: offered with תמיד של בה"ע (פר is unclear – see II below) 

d. ר"ויק : take off טבילה ,בגדי זהב, put on  הבדבגדי  vessels-קטורת to remove קדה,ק return to ,קיו"ר ,

e. ר"קיו : take off טבילה ,בגדי הבד, put on קיו"ר ,בגדי זהב 

f. Complete: “daily” מנורה ,קטורת ,(תמיד של בה"ע) עבודה 

g. ר"קיו : take off טבילה ,בגדי זהב, put on “civvies” and goes home – festive meal  

II. Analyzing language of משנה 

a. ע"ר : when is the פר brought (parsed with כבשי� or with שעיר)? 

b. א"ר :  when are פר ושעיר brought (not mentioned)? 

c. Both:  when are אימורי חטאת (prepared at end of previous פרק) burnt on the מזבח? 

d. רבא: only complete versions are ר"א as taught in שמואל’s academy and ר"ע in the תוספתא: 

i. א"ר כבשי�  and 7 שעיר  :  – with תמיד של בה"ע; follow order of במדבר � ויקרא 

ii. ע"ר   עבודת היו� after שעיר ; (v. 1) שחרית go with מוספי רגלי� as תמיד של שחר with – כבשי� and 7 פר :

 must follow it ;(v. 2) מלבד חטאת הכפורי� is referred to as :שעיר .1

א"ר .2 : verse equates their כפרה-function, not to associate them sequentially 

יהודה 'ר .3 ’s version of ע"ר  תמיד של בה"ע with 6 ,תמיד של שחר with כבש 1  :

ש"ראב .4 ’s version of ע"ר  תמיד של בה"ע with 1 ,תמיד של שחר with כבשי� 6 :

a. Tension: between v. 1 &3; solution – split the מוס� 

b. 'יהודה ר  עבודת היו� might lose focus before כה"ג  :

c. ש"ראב  afterwards עבודה want to minimize ,עבודת היו� will be focused on כה"ג :

III. Problem of פסוק כג (v. 4) – only verse out of order 

a. Tradition of 5/10 changes:  � (2 changes to בגדי בד �) 2 entrances to קדה"ק �v. 4 out of order 

i. Challenge: perhaps he performs the 5שעיר בחו in the middle (necessitating 2 changes) 

ii. Answer:...ויצא ועשה from his original exiting (i.e. איל brought immediately after finishing עבודת הדמי�) 

iii. General challenge: later verses are out of order 

1. Fix:  from פכ"ג on, out of order 

IV. Various greetings given to כה"ג if found (next day) in street vs. found in home 

a. Tangential stories: of how students would greet each other 

b. ותדרש : on vv. 7-10 

V. Comment on last line in משנה – return of כה"ג to his house 

a. Story: of כה"ג during days of שמעיה ואבטליו�; the crowds left him to see them; they came to him (to bring 

him honor) and he insulted their lineage (converts); they compared their peace-loving ways (of אהר�) with 

his (descendant of אהר�!) “non-Jewish” manners 
  


