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  .נט ד� יומא
  ?אליעזר' כיצד היה נות� את הד� על הקרנות אליבא דר

  
  בזו שקרובה   

  אצלו
  בשתי הקרנות

  שמהצדדי�
  בזו שרחוקה 

   באלכסו��ממנו 
  מלמטה למעלה  1למטהמלמעלה   מעלה למטהלמ  מאיר' לר

  מלמטה למעלה  2מלמטה למעלה  למטהמלמעלה   יהודה' לתנא דמתניתי� ור
  

  ?אכ� באיזה צד היה נות�, ג גחלי�"ג האפר ולא ע" בגגו של מזבח לא עמתנות' היה נות� ז
  

  מה סברתו  באיזה צד  
  3פתח בדרו�   ימי  הכה "לצד צפו    לחנניא

  4פתח בצפו    שמאל הכה "לצד דרו�   יוסי' לר
  

  ?באיזה יסוד של מזבח החיצו� היה שופ! שיריי� של דמי� הפנימי� ושל החיצוני�
  

  של מזבח החיצו�  של מזבח הפנימי  
  6על יסוד הדרומי  5על יסוד המערבי  לתנא דמתניתי�

  יסוד מערבי  יסוד מערבי  7ישמעאל' לר
  יסוד דרומי  יסוד דרומי  שמעו� ב� יוחאי' לר

  
  

                                                           
שהרי בה לא יכל לתת מלמטה ללמעלה דא� , למטה בזו שאצלומלמעלה דכיו  שהתחיל לתת  1

דהרי ממקומו עומד ( שמשני צדדיו ותמשי) לתת ג� בשתי הקרנה, ל"יעשה כ  יתלכל) שרוולו וכנ
חו- מהקר  החיצונית והרחוקה ממנו באלכסו  שקשה לתת תו) כדי , כ ממטה למעלה"ג) ומזה

 .לכ  ית  ממטה למעלה שאז הוא נות  תו) כדי זקיפתו, התכופפות מלמעלה למטה
למטה ורק בזו שאצלו נות  מלמעלה ,  יותר נוח לתת בה  מלמטה למעלה,דכיו  שה� רחוקות 2

  .כדי שלא יתלכל) שרוולו
והיה מסיי� בקר  צפונית , וכיו  שכ  תחילת ההזאות על הקרנות היו בקר  מזרחית דרומית 3

 . ש� היה מתחיל להזות, ובמקו� שהיה מסיי� לקדשו בקרנותיו, מזרחית
 והיה מסיי� בקר  דרומית, וכיו  שכ  תחילת ההזאות על הקרנות היו בקר  מזרחית צפונית 4

 .ש� היה מתחיל להזות, ובמקו� שהיה מסיי� לקדשו בקרנותיו, מזרחית
, "ְוֵאת ָ>ל ַ;� ַה4ָר ִי45ְְֹ) ֶאל ְיס0ד ִמְז8ַח ָהעָֹלה ֲא5ֶר 4ֶַתח אֶֹהל מ0ֵעד) "ז:ויקרא ד(דכתיב  5

כיו  ד,  שפירשו)ה דאמר"ד(' סתו'  וע.וכשיוצא מפתח אוהל מועד הוא פוגע ברישא ביסוד המערבי
דמשמע שהוא רק " בההוא פגע ברישא"לא גרסינ  " ֲא5ֶר 4ֶַתח אֶֹהל מ0ֵעד"דשדרשינ  מקרא 

  .כ"אלא הוא מגזה, סברא משו� שאי  מעבירי  על המצות
כ) בירדתו מ  , מה ביציאתו מ  ההיכל בסמו) לו, ילפינ  ירידתו מ  הכבש מיציאתו מההיכל 6

 .הכבש בסמו) לו והיינו יסוד הדרומי
, ישמעאל בבית מדרשו של בר יוחאי ששניה� ביסוד דרומי' ולמסקנא אמרינ  שתנא דבי ר 7

  .ישמעאל' דהיינו שחזר בו ר
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  :יומא ד� נט
  ].ה הוא"תוד [? לאחר שיצא לנחל קדרו�הא� יש מעילה בד�

  
  ת או מדרבנ�"הא� היא מה   בדמי�הא� יש מעילה  

   דמתניתי� לתנא
  שמעו�' מאיר ור' לר

  2 רק מדרבנ :בפשטות הסוגיא  1יש מעילה
  3ת" מה:בש� רבינו חיי� כה�' לתוס

  """""  אי  מעילה  לחכמי� 
  

                                                           
מתערבי  ) ד� חטאות הפנמיות וד� חטאות החיצוניות(אלו ואלו "דהכי תנ  להדיא במתניתי   1

. אר ששיי) בה  מעילהומבו. כ"ע, "באמה ויוצאי  לנחל קדרו  ונמכרי  לגנני  לזבל ומועלי  בה 
אלא שיש . ת"היינו מה, "מה לאחר כפרה אי  בו מעילה"יוחנ  ' בדברי ר' ז מה שאמרה הגמ"ולפ[

יוחנ  מה הדי  במעילה בד� שלפני הכפרה הרי הסוגיא מיירי על ' לעיי  לש� מה מלמד אותנו ר
 ].עת חיי�בדבר בעיתו ובשמו' וע. הד� של אחר כפרה היוצא לנחל קדרו  ונמכר לגנני�

ת אי) היו מוכרי� הגנני� את הד� "מהבו מעילה דא� היה ) ה עד"ד(' שהוכיחו התוס וכמו 2
 .קדושת הגו� ואי  לה פדיו  בדמי�קדושי� בהרי ה� , לזבל

אבל א� לא שילמו היו , ולכ) יש לה פדיו  בדמי�, ד קדושת דמי�"שהיו מקדישי� אות� ב 3
י קדושה " הכוונה ע"" עד כא  לא פליגי אלא מדרבנ  "'ז מה שאמרה הגמ"ולפ. ת"מועלי  מה

 .אבל בלא קדושת� לא היה הד� קדוש, ד"שהקדישו רבנ  היינו ב


