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מראה מקומות, שיעור מאת הג"ר יהודה לנדי שליט"א 
 

 A Walking Tour with the Kohen Gadol
 

יו� כיפור תשס"ה � טיול בירושלי� בעקבות הכה� הגדול 
 

 .1
פסחי� נז. 

עליה� ועל כיוצא בה� אמר אבא שאול ב� בטנית משו� אבא יוס� ב� חני� אוי לי מבית בייתוס אוי לי 
מאלת� אוי לי מבית חני� אוי לי מלחישת� אוי לי מבית קתרוס אוי לי מקולמוס� אוי לי מבית ישמעאל 

ב� פיאכי אוי לי מאגרופ� שה� כהני� גדולי� ובניה� גיזברי� וחתניה� אמרכלי� ועבדיה� חובטי� את 
הע� במקלות.  

 
 

  .2
יומא ב. 

שבעת ימי� קוד� יו� הכפורי� מפרישי� כה� גדול מביתו ללשכת פרהדרי�.   
 
 

 .3
שבת יג. 

תניא ר"ש ב� אלעזר אומר בוא וראה עד היכ� פרצה טהרה בישראל שלא שנינו לא יאכל הטהור ע� 
הטמאה אלא לא יאכל הזב ע� הזבה מפני הרגל עבירה.  

 
 

 .4
יומא כג. 

ת"ר מעשה בשני כהני� שהיו שניה� שוי� ורצי� ועולי� בכבש קד� אחד מה� לתו� ארבע אמות של 
חבירו נטל סכי� ותקע לו בלבו עמד רבי צדוק על מעלות האול� ואמר אחינו בית ישראל שמעו הרי 
הוא אומר כי ימצא חלל באדמה ויצאו זקני� ושופטי� אנו על מי להביא עגלה ערופה על העיר או על 
העזרות געו כל הע� בבכיה בא אביו של תינוק ומצאו כשהוא מפרפר אמר הרי הוא כפרתכ� ועדיי� 
בני מפרפר ולא נטמאה סכי� ללמד� שקשה עליה� טהרת כלי� יותר משפיכות דמי� וכ� הוא אומר 

וג� ד� נקי שפ� מנשה [הרבה מאד] עד אשר מלא [את] ירושלי� פה לפה.  
 
 

 .5
יומא ט. 

אמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנ� מאי דכתיב יראת ה' תוסי� ימי� ושנות רשעי� תקצרנה יראת ה' 
תוסי� ימי� זה מקדש ראשו� שעמד ארבע מאות ועשר שני� ולא שמשו בו אלא י"ח כהני� גדולי� 
ושנות רשעי� תקצרנה זה מקדש שני שעמד ד' מאות ועשרי� שנה ושמשו בו יותר משלש מאות כהני� 
צא מה� מ' שנה ששמש שמעו� הצדיק ושמוני� ששמש יוחנ� כה� גדול עשר ששמש ישמעאל ב� פאבי 

ואמרי לה י"א ששמש ר' אלעזר ב� חרסו� מכא� ואיל� צא וחשוב כל אחד ואחד לא הוציא שנתו.  
 
 

 .6
יומא סו: 

מתני' מיקירי ירושלי� היו מלוי� אותו עד סוכה הראשונה עשר סוכות מירושלי� ועד צוק תשעי� ריס 
שבעה ומחצה לכל מיל על כל סוכה וסוכה אומרי� לו הרי מזו� והרי מי� ומלוי� אותו מסוכה לסוכה 
חו� מאחרו� שבה� שאינו מגיע עמו לצוק אלא עומד מרחוק ורואה את מעשיו מה היה עושה חולק 



לשו� של זהורית חציו קשור בסלע וחציו קשור בי� שני קרניו ודחפו לאחוריו והוא מתגלגל ויורד ולא 
היה מגיע לחצי ההר עד שנעשה אברי� אברי� בא וישב לו תחת סוכה אחרונה עד שתחש�.  

  
 

 .7
יומא עא: 

ויו� טוב היה עושה לאוהביו: ת"ר מעשה בכה� גדול אחד שיצא מבית המקדש והוו אזלי כולי עלמא 
בתריה כיו� דחזיונהו לשמעיה ואבטליו� שבקוהו לדידיה ואזלי בתר שמעיה ואבטליו� לסו� אתו 
שמעיה ואבטליו� לאיפטורי מיניה דכה� גדול אמר לה� ייתו� בני עממי� לשל� אמרו ליה ייתו� בני 

עממי� לשל� דעבדי� עובדא דאהר� ולא ייתי בר אהר� לשל� דלא עביד עובדא דאהר�.  
 
 

 .8
יומא מד. 

וקטורת מכפרת אי� דהא תני ר' חנניא למדנו לקטורת שמכפרת שנאמר וית� את הקטורת ויכפר על 
הע� ותנא דבי ר' ישמעאל על מה קטורת מכפרת על לשו� הרע יבא דבר שבחשאי ויכפר על מעשה 

חשאי.   
 
 

 .9
יומא נג: 

ומתפלל תפלה קצרה בבית החיצו�: מאי מצלי רבא בר רב אדא ורבי� בר רב אדא תרוייהו משמיה דרב 
אמרי יהי רצו� מלפני� ה' אלהינו שתהא שנה זו גשומה ושחונה שחונה מעליותא היא אלא אימא א� 
שחונה תהא גשומה רב אחא בריה דרבא מסיי� בה משמיה דרב יהודה לא יעדי עביד שולט� מדבית 

יהודה ולא יהיו עמ� ישראל צריכי� לפרנס זה מזה ולא תכנס לפני� תפלת עוברי דרכי� רבי חנינא ב� 
דוסא הוה קא אזיל באורחא שדא מטרא עליה אמר רבש"ע כל העול� כולו בנחת וחנינא בצער פסק 
מיטרא כי אתא לביתיה אמר רבש"ע כל העול� כולו בצער וחנינא בנחת אתא מיטרא א"ר יוס� מאי 

אהניא ליה צלותיה דכה� גדול לגבי ר' חנינא ב� דוסא. 
 
 

 .10
ש� 

תנו רבנ� מעשה בכה� גדול אחד שהארי� בתפלתו ונמנו אחיו הכהני� ליכנס אחריו התחילו ה� נכנסי� 
והוא יוצא אמרו לו מפני מה הארכת בתפלת� אמר לה� קשה בעיניכ� שהתפללתי עליכ� ועל בית 
המקדש שלא יחרב אמרו לו אל תהי רגיל לעשות כ� שהרי שנינו לא היה מארי� בתפלתו כדי שלא 

להבעית את ישראל.  


