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  .נג ד� יומא
  ?מדוע הוצרכו שני פסוקי� ללמד שנות� בה מעלה עש�

  
�ֶֹרת  ��י ֶ!ָעָנ� ֵאָרֶאה ַעל ַהִַ"   

  )ג:ויקרא טז(
�ֶֹרת�   ְוִכָ,ה ֲעַנ� ַהְ*טֶֹרת ֶאת ַהַ

  )יג:ש�(
  בשורש ממעלה עש�' שיכול להשתמש אפי  שישתמש בֲעֵלה ממעלה עש�   לרב יוס�

  בֲעֵלה ממעלה עש�' שיכול להשתמש אפי  עלה עש�  שישתמש בשורש ממ  לאביי
  שצרי) לתת ג� בשל שילה ובית עולמי�  שנות� מעלה עש� בקטורת דאהל מועד   לרב ששת
לסתמא 

  'דגמ
כ "שנות� מעלה עש� בקטורת דיוה

  ק"בקה
שצרי) לתת ג� בשל כל שאר ימות השנה 

  שבהיכל
  1ת� זה מעכבללמד שא� לא נ  שמצוה לתת מעלה עש� בקטורת  רב אשי
  מלמד שא� לא נת� חייב מיתה   לאו,שא� לא נת� הוא באזהרה   לרבא

  
  :יומא ד� נג

  ?יהודה במשנתנו' ק ור"במה נחלקו ת
  

  כ נוטל או להיפ/"הא� קוד� מניח ואח  כמה כני זהב היו בהיכל  
  2כ נוטל"קוד� מניח ואח  שני�  לתנא קמא

  3כ מניח"קוד� נוטל ואח  אחד  יהודה' לר
  

                                                           
וממילא " חוקה"דהרי כתיב ביה , כ"ל יוהשבאמת אי� צור) בזה בשבי) ה חד"בד(' וביארו התוס 1

  .אלא הכוונה ג� על קטורת של כל השנה ללמד שמעכב א� לא נת� בה מעלה עש�, אני יודע לעכב
 דהיינו אל מול עובי שפתה ,לוקח מד� הפר ומזה הזאה אחת למעלה , סדר העבודה כ) הוא 2

עו יואי� הכוונה שהיה מזה באופ� שיג, אות למטהזה' כ היה מזה ז"ואח, המזרחית של הכפורת
ההזאות בשורה ' אלא שהיה מזה לכל ח, דהרי אי� הדמי� נוגעי� בכפורת, מחצי הכפורת ולמטה

ובשעת המני� של שבע ההזאות .  ועושה אות� בשורה זו תחת זו,היינו כמלקה ברצועה " י�לכמצ"
" אחת ושתי�" "אחת ואחת"מר בה� ולכ� או, של מעלה" אחת"מזכיר כל פע� את ה, שלמטה

 ואז היה שוחט את השעיר שעלה עליו .הד� על כ� הזהב שבהיכלמזרק וכשגמר נות� את . 'וכו
כ חוזר ונוטל מד� "חוא, וכשגומר נות� אותו על הכ� השני בהיכל. ל"ומזה ממנו כנ', הגורל לה

.  כפי ההזאות שבפני�והיה מזה,  דהיינו מצד ההיכל,הפר כדי להזות כנגד הפרוכת מבחו0 
וא� שבסיפא של המשנה תני . היה מניח קוד� את ד� הפר ושוב נוטל את ד� השעיר, וכשגמר

עושה כברישא , ק"אול� לת, יהודה'  סתמא זו כר," נטל ד� השעיר והניח ד� הפר"בסתמא 
 .כ נוטל ולא להיפ)"קוד� מניח ואח

 ליטול בשמאלו את הד� שנמצא על הכ� כ על כרח) שצרי)"א, כיו� שלשיטתו היה רק כ� אחד 3
מקדי� נטילה , ובי� ברישא כשבא ליטול את ד� הפר ולהניח את ד� השעיר, כ להניח"ואח

 .מקדי� נטילה להנחה, ובי� בסיפא כשבא ליטול את ד� השעיר ולהניח את ד� הפר, להנחה
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  :מא ד� נגיו
  ?ומני�, הא� הארו� גלה לבבל או נגנז במקומו, לתנאי� דלהל�

  
  ?מני�  ?מה קרה עמו  

  )י:לו', ה ב"ד(' ה 9ֵית 1ַוְיִבֵאה8 ָבֶבָלה ִע� 5ְֵלי ֶחְמ2ַת) א  ארו� גלה לבבל  אליעזר' לר
  )ו:איכה א( 5ָ2ל ֲהָדָר= ִמ9ַת ִצ;>�  ַוֵ;ֵצא)ב

  3)ו:ישעיה לט (לֹא ִי8ֵָתר 2ָָבר  ה לבבלארו� גל  לברייתא  י"לרשב
  ארו� במקומו גנוז   לעולא  

  ארו� במקומו נגנז  יהודה' לר
  ' וגו" ַוַ;ֲאִרכ8 ַה2ִ9ַי�"

  4)ח:ח', מלכי� א(
  .'כדתנ� מעשה בכה� אחד וכו  בלשכת דיר העצי�  .)לקמ� נד(לחכמי� 

  

                                                           
  . הארו� שהוא כלי חמדהוזה 1
2  �� הגנוז בקודש הקדשי� שהוא בחדרי חדרי�וזה הארו, " חדרה,מאי כל הדרה "ודרשינ.  
  . שה� עשרת הדברות,היינו לשו� דיבור  3
ַוַ;ֲאִרכ8 ַה2ִ9ַי� ַוֵ;ָרא8 ָראֵ@י ַה2ִ9ַי� ִמ� ַהAֶֹד@ ַעל ְ?ֵני ַה2ְִביר ְולֹא ֵיָרא8 ַהח8ָצה "לשו� הפסוק הוא  4

מבואר שעדיי� הבדי� והארו� ש� במקומ� , ד היו� הזהע"ומזה שכתב , "ַוִ;ְהי8 ָ@� ַעד ַה;>� ַהBֶה
� .ג� עתה אחר החורב


