
  
 

 ביתו זו אשתו 

ין ֹכֵהן ָגדֹול ישִׁ ים ַמְפרִׁ ּפּורִׁ ים ֹקֶדם יֹום ַהכִׁ ְבַעת ָימִׁ ין,  שִׁ ְשַכת ַּפְלֶהְדרִׁ ֵביתֹו ְללִׁ  מִׁ

ין לֹו ֹכֵהן ַאֵחר ינִׁ   .ַתְחָתיו, ֶשָמא ֶיֱאַרע בֹו ְפסּול ּוַמְתקִׁ

י ְיהּוָדה אֹוֵמר,   ַרבִׁ

ין לֹו,  ינִׁ ָשה ַאֶחֶרת ַמְתקִׁ ְשתֹו, ַאף אִׁ  ֶשָמא ָתמּות אִׁ

ְשתֹו ֶּפר ַבֲעדֹו ּוְבַעד ֵביתֹו". ֵביתֹו, זֹו אִׁ  .ֶשֶנֱאַמר "ְוכִׁ

ם ֵכן, ֵאין ַלָדָבר סֹוף  . ָאְמרּו לֹו, אִׁ

ין אֹותֹו ְבַשַער ידִׁ ית, ַמֲעמִׁ ים ַשֲחרִׁ ּפּורִׁ ְזָרח  ...ֶעֶרב יֹום ַהכִׁ  ַהמִׁ

ים וְ  ין ְלָפָניו ָּפרִׁ ירִׁ ים, ּוַמֲעבִׁ ים ּוְכָבשִׁ  ֵאילִׁ

יל ַבֲעבֹוָדה ְכֵדי יר ְוָרגִׁ  .ֶשְיֵהא ַמכִׁ

 )משנה, יומא, פרק א משנה א וג( 

 קדש ידיו ורגליו ופשט וירד וטבל ועלה ונסתפג 

 הביאו לו בגדי לבן ולבש וקדש ידיו ורגליו 

 נכנס להוציא את הכף ואת המחתה 

 ג קדש ידיו ורגליו ופשט וירד וטבל עלה ונסתפ

 הביאו לו בגדי זהב ולבש וקדש ידיו ורגליו 

 ונכנס להקטיר קטורת של בין הערבים 

 ולהטיב את הנרות 

 וקדש ידיו ורגליו ופשט הביאו לו בגדי עצמו ולבש 

 ומלוין אותו עד ביתו 

 ויום טוב היה עושה לאוהביו בשעה שיצא בשלום מן הקדש 

 )משנה, יומא, פרק ז(

 



  
 

 הכיפורים פרק א הלכה ב  רמב"ם הלכות עבודת יום

עבודת כל חמש עשרה בהמות אלו הקריבין ביום זה אינה אלא בכהן גדול בלבד, אחד כהן המשוח בשמן המשחה או המרובה בבגדים, 

ואם היתה שבת אף מוסף שבת אין מקריב אותו אלא כהן גדול, וכן שאר העבודות של יום זה כגון הקטרת הקטורת של כל יום והטבת 

 הכל עשוי בכהן גדול נשוי שנאמר וכפר בעדו ובעד ביתו ביתו זו אשתו. הנרות 

 זוהר ויקרא ה ע"ב 

ושכינתיה לא שריה עלוהי. בגין שאיהו פגים, ואקרי  אדם כי יקריב לאפוקי מאן דלא אתנסיה... דלאו איהו אדם ולא בכללא דאדם הוא

 דכר ונוקבא האי חזי לקרבא קרבנא. בעל מום... אדם דאשתכחו

 

אדם כי יקריב, להוציא את מי שאינו נשוי... שהוא אינו אדם ואינו בכלל אדם והשכינה לא שורה עליו כיון שהוא פגום,  תרגום:

 ונקרא בעל מום... אדם שמצוי זכר ונקבה הוא ראוי להקריב קורבן. 

זו  - ביתו"עולת הכפרה בבשעה שמתחיל את פ בדרך אגב מלמדת אותנו הגמרא את מסגרת הביתיות האישית של כהן גדול,

איסור זה המובא גם  מה שבאותה תקופה היה מותר לגברים אחרים., אסור לכהן גדול להיות נשוי לשתי נשים. אשתו"

במובן הראשוני ביותר של חלל קיומי בו מתהווה אינטימיות  בית""להלכה מדגיש את החובה של כהן גדול לחוות את ה

 –בשעת ביצוע שליחותו המיוחדת הוא אמור לשאת בקרבו את "ביתו  .מביתו הפרטי וזאת דווקא אחרי שהופרש אנושית,

כתשתית לכל מעשי הכפרה שיחויב לקיימם בעבודתו. הכהן הגדול הולך לשליחות מתוך מודעות שהוא מתרחק  זו אשתו"

א את שורש החיות הוא נוש :ויחד עם זאת מתברר שלא התנתק מחלל זה כלל וכלל מהחלל שעיצב את חיי הקודש שלו,

 כבסיס לשליחותו. ביתו""האישית שב

 )הרב דוב ברקוביץ(

 

האדם נתקלקלו הדברים", ורק לכן לא הגיע  ספרו של הרמח"ל "משכני עליון" מוקדש לתיאור בית המקדש השלישי. לדעתו "בחטא

העולם  קדש השלישי יגיע עד למדרגתהעולם. מקדש ראשון ומקדש שני היו חלקיים ואילו המ מקדש שלמה למדרגה שהייתה בראשית

  .בסוד הכתר מקדש שלמה היה בסוד החכמה והמקדש השלישי –בשפה קבלית   שלפני החטא.

הכוהן הגדול עם העולם של מעלה לא תחייב  מהנאמר בזוהר ומחזונו של הרמח"ל אפשר לצפות שבמקדש השלישי התקשרותו של

 .את הקדושה העליונה מתוך שלמות של זכר ונקבה יזכה לפגוש פרישות ונתק מהעולם של מטה, וכך

 ) הרב יעקב נגן(

 

 


