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יומא כד) :ש 6מסוף הצרות( עד כו) .המשנה(
ביאורי מושגים
קידוש ידיים ורגליים  -לפני עבודה בבית המקדש יש ליטול ידיים ורגליים .מטרת נטילה זו אינה לטהר את הכהן
אלא לקדש את ידיו ורגליו לפני העבודה.
שולחנו של אדם נקרא גם מזבח וחכמים תיקנו שלפני אכילת לחם יטול אדם את ידיו וכך יקדש את אכילתו.
שחיטה אינה נחשבת עבודה ולכן זר כשר בה ולכן אין צורך לקדש ידיים ורגליים לפני ששוחטים.

הטלת הגורל

עקרונית ניתן להסתפק בגורל אחד ,אבל כדי להגדיל את הרושם עשו  4פעמים.

מספר הטלת הגורלות:
 4פעמים ביום

ההוכחה לרב נחמן :הברייתא מתארת איך הגבאים לקחו את הכהנים והלבישו אותם,
דחית ההוכחה :מדובר שם בכהנים שלא זכו בגורל שהגבאים הורידו מהם את בגדי הכהונה

הבגדים שלבשו בזמן הגורל:
רב נחמן :בגדי חול,
רב ששת :בגדי קודש

ההוכחה לרב ששת :הברייתא מתארת שלקחו מהכהן את המצנפת,
דחית ההוכחה :מדובר שם במצנפת של חול.

מיקום הגורל:
בחצי הקדוש של לשכת הגזית.

לשכת הגזית היתה חציה בחול :ולכן הזקן שהורה את סדר הפייס יכל לשבת,
וחציה בקודש :ושם הכהנים המגרילים היו עומדים.
)כדי שהלשכה תהיה חצי חול וחצי קודש חייבים להיות לה פתחים גם לחול וגם לקודש(

דרך הגורל:
בכל גורל הגרילו רק את הזכיה
הראשונה  -שאר הזוכים היו
העומדים מימין לזוכה הראשון

משנה
הפיס השני  13 -כהנים:
 - 2שוחט התמיד ,וזורק הדם,
 - 2מדשן מזבח הפנימי ,ומדשן המנורה,

הנחות מוצא:
א .השוחט לא צריך קידוש ידיים,
ב .המקבל והזורק צריכים קידוש ידיים

זורק הדם
היה גם
מקבל את
הדם

 6כהנים שיעלו את אברי התמיד.
 - 3העלאת הסולת ,מנחת החביתין ,והיין

מסקנת ביניים:
אם השוחט קיבל את הדם  -היו  13כהנים שצריכים לקדש ידיים,
אם הזורק קיבל את הדם  -היו  12כהנים שצריכים לקדש ידיים,
מסקנה סופית:
היו רק  12מקומות בכיור  -ולכן הזורק הוא שקיבל את הדם.

מה קובע את סדר העלאת האברים
ת"ק:
גודל האברים

בן עזאי:
הילוך הבהמה

ר' יוסי:
הפשט העור

ר' עקיבא:
ניתוח האברים

ריה"ג:
שומן האברים
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כיוון שבראש אין הרבה
בשר צרפו אליו רגל

כולם מודים שהראש
קרב ראשון שנאמר:
'את ראשו ואת פדרו'
)את הפדר  -החלב שעל
המעיים  -היו שמים על
מקום גדיעת הצואר כדי
שהראש יראה מכובד(
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