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  .נה ד� יומא
  ?מה מלמדי� אותנו הפסוקי� הבאי� הכתובי� בפר ובשעיר

  
  2"לפני"  1"על"  
  הזאות למטה' מלמד ז  הוא מזרח" פני"ומלמד ש, 3לכאורה מיותר  בפר

  6"ללפני "&" על"ולאקושי , 5לכאורה מיותר  4מלמד הזאה אחת למעלה  בשעיר 
  

  ?7טה בפר ובשעירמהיכ� יודעי� שעושה הזאה אחת למעלה ושבע הזאות למ
  

  שבע הזאות למטה  הזאה אחת למעלה  
  ְוִלְפֵני ַה2ַ+ֶֹרת ַי0ֶה ֶ/ַבע ְ+ָעִמי�  8ילפינ' משעיר  בפר

  ילפינ' מפר  9ְוִה0ָה אֹת4 ַעל ַה2ַ+ֶֹרת  בשעיר
  

                                                           
  ".ְוִה0ָה אֹת4 ַעל ַה2ַ+ֶֹרת"ובשעיר כתיב , "ַעל ְ+ֵני ַה2ַ+ֶֹרת ֵקְדָמה ") טז&טו:ויקרא טז(בפר כתיב  1
  ".ְוִלְפֵני ַה2ַ+ֶֹרת"ובשעיר כתיב , "ְוִלְפֵני ַה2ַ+ֶֹרת ַי0ֶה ֶ/ַבע ְ+ָעִמי�" )ש�(בפר כתיב  2
ומר וסבר המקש' ל, )טבלא הבאה' ע(דהרי לומדי� את הזאה דלמעלה דפר מהזאה דשעיר  3

ה שכתוב כא' מוהוא דמ, ודחה התרצ' שפסוק זה נצר8 לדרשה אחרת. ממש" על"דנלמד מכא' ד
. הוא צד מזרח" פני"למדנו בני' אב שכל מקו� שכתוב ,  דהיינו צד מזרח&" ַעל ְ+ֵני ַה2ַ+ֶֹרת ֵקְדָמה"

ֶד/ ִמֵ>ית ַלָ+רֶֹכת ֶאל ְו;ל ָיבֹא ְבָכל ֵעת ֶאל ַה:ֹ" )ב:ש� טז(ומזה אנחנו יודעי� דמה שאמר הכתוב 
אבל א� נכנס דר8 גגי� ,  שאיסור זה דוקא כשבא מהפתח שפניו מול הכפורת קדמה&" ְ+ֵני ַה2ַ+ֶֹרת
" על"דעדיי' אי' לנו מקור ללמוד ש, )ה אלא"בד('  אכ' ביארו התוס.אינו באיסור זה', ועליות וכו
דשעיר עצמו " על"הרי , דשעיר" על"דא� נלמד מהיקש ומ, כפשטות הלשו'" על ממש"דפר אינו 

, ותירצו. ובקדשי� אי' דבר הלמד בהיקש חוזר ומלמד בהיקש, דשעיר" לפני"מ"נלמד מהיקש 
שמקשינ' , עוד תירצו". על ממש"דשעיר שאינו " על"דפר הוא כ" על"שהוא רק גילוי מלתא ד

 .לאו ממש" על"דפר ללמד ש" לפני"דפר ל" על"
 .כמבואר בטבלא הבאה כיצד הוא הלימוד 4
 .מטה שבשעיר ילפינ' לה מקרא דפר הזאות של' כמבואר בטבלא הבאה שז 5
הזאה " (על "כ8 מה שאמר, הוא לאו על הכפורת) הזאות דלמטה(ומלמד כמו שלפני הכפורת  6

 .אי' הכוונה על הכפורת ממש אלא לפניה) דלמעלה
ְוָלַקח ִמַ@� . ְוָ/ַחט ֶאת ְ?ִעיר ַהַחָ<את ְוִה0ָה אֹת4 ַעל ַה2ַ+ֶֹרת ְוִלְפֵני ַה2ַ+ֶֹרת) "טז&טו:ש�(כתיב  7

ובפסוקי� אלו למדנו . 'וגו"  ַי0ֶה ֶ/ַבע ְ+ָעִמי�ַהָ+ר ְוִה0ָה ְבֶאְצָ>ע4 ַעל ְ+ֵני ַה2ַ+ֶֹרת ֵקְדָמה ְוִלְפֵני ַה2ַ+ֶֹרת
 .וכפי שמפורט להל', על ההזאות של פר ושעיר

 הרי שהוקשו פר ושעיר זה לזה ללמד &" ְוָעָ?ה ֶאת ָ@מ4 2ֲַאֶ/ר ָעָ?ה ְלַד� ַהָ+ר) "ש�(כיו' דכתיב  8
 .שאותו מספר הזאות שעושה בזה עושה בזה

  .משמע אחת" הזה אותו"ד, למדנו הזאה אחתמפסוק זה שכתוב בשעיר  9
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  :יומא ד� נה
  ?שהיו במקדש ולמה היו משמשי�ג שופרות "מה ה� הי

  
  ?למה היו משמשי�  ?מה ה�  

  ש� היו נותני� מעות מחצית השקל של שנה זו  י' חדתי'תקל  .א
  ש� היו נותני� מעות מחצית השקל של שנה שעברה  תקלי' עתיקי'  .ב
   לעולות נדבה&ה� תורי'   קיני'  .ג
  1 לעולות נדבה&ה� גוזלות   גוזלי עולה  .ד
  המתנדב עצי� מביא ְלש� דמי שני גזרי עצי�  עצי�  .ה
  יא ְלש� דמי קומB לבונההמתנדב לבונה מב  לבונה  .ו
  המתנדב זהב מביא ְלש� דינר זהב לכלי שרת  2ת4רֹזהב ִלְכפ  .ז

  3מי שמתנדב או שצרי8 לתת מעות לנדבה נות' ש�  ששה שופרות לנדבה  . יג�. ח
  

  .י"שיטת רש לפרטי המטבעות החשובי�
  

  )זוזי פשיטי�( דינרי� מדינה  דינרי� צורי�  
   4   0.50  4רובע שקל צורי

   8   1  צי שקל צוריח
   16   2  שקל צורי

  
  .ה ונברור"בד' שיטת תוס

  
  דינרי� מדינה  דינרי� צורי�  שקלי� צורי�  

  32  4  2  סלע צורי
  16  2  1  חצי סלע צורי

  8  1  0.50  רובע סלע
  4  0.50  0.25  שמינית סלע

  25  )רובע דינר- (0.25 0.125   מסלע16אחד חלקי 
  

                                                           
אלא כל מי שהיה צרי� להביא קיני חובה היה מביא או מעות או , יהודה לא היה שופר לקיני חובה' לר 1

יהודה משו� שהיה חושש שמא נדע שמתה אחת מהנשי� שהביאה ' טעמו של ר. את העופות עצמ� לכה�
 ונאמר �זוזי ולזרוק בנהר ' ולברור ד. אות המתותונמצא שמעורב במעות שבשופר חט, ש� מעות חטאת

  .דהוא לשיטתו בעלמא דאי� ברירה, יהודה דלא מהני' ל לר"ס, שזה המעות של אותה אשה שמתה
  .ֶרת$אכ� יש גורסי� זהב לַכפ. היינו כלי הקודש שה� נקראי� ְכפ ֶרי זהב 2
 .עורות לכהני�והיו מקריבי� אות� למזבח וה, ובמעות אלו היו קוני� עולות 3
שהוא , דהיינו רובע השקל שהוא חצי דינר צורי, י שצרי� להפריש רובע לקינו"וזהו הסכו� שנזכר ברש 4

 .כ ארבע זוזי פשיטי"ארבעה דינרי מדינה הנקראי� ג
, )דינרי מדינה' דהיינו רבע דינר צורי שהוא ב(ל שהוא רובע דינר "דס', זהו המחיר של הק� לשיטת תוס 5

  .דהיינו מסלע, והוא אחד משש עשרה מעשירות. י" השקל כפירשולא רובע


