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  .וכ ד� יומא

  ?ס חדשיאו שעושי
 פי, הא
 הזוכה בעבודות הבוקר זוכה בעבודות בי� הערבי

  
  לעני� עבודת הקטורת  לעני� עבודות התמיד  

  יס חדשיעושי� לה פ  1כה# שזכה בו שחרית זכה בו ערבית  בימי חול
  יס חדשיעושי� לה פ  2יס חדשיעושי� לו פ  בשבת

  
  ?ישי והרביעימה היו הפייס השל, לתנאי
 דלהל�

  
  הפיס הרביעי  יס השלישייהפ  

  מי מעלה אברי� מהכבש למזבח  מי זוכה בקטרת  3יהודה' לתנא דמתניתי� ולר
  מי זוכה להביא את המחתה לקטורת  מי זוכה בקטרת  4אליעזר ב� יעקב' לר

  
  :יומא ד� כו

  ?וכמה כהני
 היו זוכי
 בפיס, בכמה כהני
 קרב התמיד
  


של בי� הערבי  של שחר    
  ג"יס יי ופ&  בתשעה:כל ימות השנה  בחול

  ד"ס יי ופי& אחד לצלוחית מי�,  בעשרה:סוכות
  ו"יס טי פ& בזיכי לבונה' שני� לב, א" בי:כל ימות השנה  בשבת

  6ז"ס טי פי& עוד אחד לצלוחית מי�, ב" בי:סוכות

   :כל ימות השנה
  5שני� לשני גזרי עצי�, א"בי

  ו"יס טי פ&

  

                                                           
יס בבי# הערבי� בשביל שני הכהני� ידהרי על כרח- דצרי- לעשות פ, )ה אלא"בד ('הקשו התוס 1

אבל לבי# הערבי� צרי- , דבבוקר נעשה בכה# אחד שזכה בתרומת הדש#, � שני גזרי עצי�הנושאי
יס ג� על שני גזרי עצי� של בי# ייס של הבוקר פייוחנ# עושי� בפ' דלר, ותירצו. יס חדשילזה פ

  .הערבי�
ומשמרה שעבדה שחרית אינה המשמרת שעובדת בבי# , כיו# שבשבת משמרות מתחלפות, והטע� 2

 .ס חדש בתמיד של בי# הערבי� בשביל המשמרת החדשהילכ# צרי- לעשות פי, הערבי�
 .יס בפני עצמו למחתה של הקטורתיל שלא מוני� פ"יהודה ס' ר 3
ל שאות� כהני� "אלא ס, יס נפרד בשביל כה# המעלה אברי� מ# הכבש למזבחיל שלא היה פ"ס 4

היה מניח את האבר , היה עושהוכ- . שזכו לעלות אברי� לכבש ה� מעלי� את האברי� למזבח
 .ולאחר זמ# חוזר ומעלה אותו מש� עד המזבח, שזכה בו מחציו של כבש ולמטה

  .כיו# שזמ# ניסו- המי� הוא רק בתמיד של שחר, וכא# אי# חילוק בי# כל השנה לסוכות 5
עוד דברייתא זו סוברת ש, י"דהיא דלא כראב' הגמוביארה  ,"ז"יס ייפ ":ומצינו ברייתא דאמרה 6

דהמעלי� לכבש ה� , ז כהני�"י יש רק ט"ואילו לראב, אד� זוכה בעליית האברי� מהכבש למזבח
ל שאמנ� לא היה "יהודה דס' הוא ר &ז "ל שה� י"י התנא הזה דס"ולגירסת רש. המעלי� למזבח

' וע. ז כהני�"ויש כא# י, יס למי מעלה את האברי� מהכבש למזבחימ היה פ"מ, יס למחתהיפ
  .ה ההוא"ד' בתוס
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  :ראש השנה ד� כו
  ?איל ופר, כבש: כמה כהני
 השתתפו בהקרבת

  
  1פר  איל  כבש  

  3=  שני� &רגל ;  אחד&ראש  אחד  אחד  ראש ורגל ימי�  .א
  2= בשני�   אחד  אחד  שתי ידי
  .ב
  4=  שני� &רגל ;  שני�&זנב   אחד  אחד  זנב ורגל שמאל  .ג
  4=  שלשה &גרה ;  אחד&חזה   אחד  אחד  חזה וגרה  .ד
  2= בשני�   חדא  אחד  שתי דפנות  .ה
  3= בשלשה   שני�  אחד  קרבי
  .ו
  3= בשלשה   שני�  אחד  סולת  .ז
  &&&&&&  &&&&&&  אחד  ג" כהחביתי  .ח
  3= בשלשה   שני�  אחד  יי�  .ט

  עשרי
 וארבע  אחד עשר  תשעה  :ס  הכל
  

                                                           
 :).ד� כה( שהסדר במשנה אינו כא� אחד מהתנאי� הנזכרי� לעיל ,)ה פר"בד(' כבר העירו התוס 1

  .ש בטע� שנתנו לסדר דמשנתנו"וע


