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  .ס ד� יומא
  ?מעילהעוד איסור  הא� שיי� בו ,דבר שנעשית מצותו

  

  ?מנל�  ?מה הדי�  
  1דאיכא מיעוט שני כתובי� הבאי� כאחד  אי! בו מעילה  בעלמא
תרומת 
  הדש� 

   8" ְוֵהִרי� ֶאת ַה6ֶ7ֶ! ְו5ָמ3 ֵאֶצל ַה0ְִזֵ,ַח") ג:ויקרא ו(  מועלי! בה�
  מלמד שטעוני� גניזה

   8" :ָפ6ַט ֶאת ִ,ְגֵדי ַהָ,ד ְוִה9ִיָח� �6ָ") כג:ויקרא טז(   מועלי! בה�:רבנ�ל
  מלמד שטעוני� גניזה

  
בבגדי 
   8 אי! מועלי! :דוסא' לר  כהונה

  2וכשרי! לכה! הדיוט
  8" ְוִה9ִיָח� �6ָ"

  כ אחר"מלמד שלא ישתמש בה! ליוה
עגלה 
  ערופה

   8" ְגָלהְוָעְרפ: �6ָ ֶאת ָהֶע) "ד:דברי� כא(  מועלי� בה�
  ש� תהא קבורתה לעול�

  
  ?)אותה שהקדי�( שא� הקדי� אחת לחברתה פסולה �איזה עבודות מעכב בה� הסדר 

  
  הנעשות בבגדי זהב בחו$  3הנעשות בבגדי לב� בחו$  ק"הנעשות בבגדי לב� בקה  

  אי! מעכב  אי! מעכב  מעכ! בה!  יהודה' לר
  אי! מעכב  מעכב בה!  מעכב! בה!  נחמיה' לר

  
  : ד� סיומא

  ?מה ילפינ� מהמיעוטי� דלהל�
  

  "(ַחת"  4"'ֹאת"  
  למעט עבודות שבבגדי זהב  5למעט עבודות שבבגדי לב! בחו;  יהודה' לר
  6למעט שפיכת שירי�  למעט עבודות שבבגדי זהב  נחמיה' לר

                                                           
. תרומת הדש� ועגלה ערופה: דוסא ה�' ואליבא דר, תרומת הדש� ובגדי כהונה: והשני כתובי� ה� 1

משו� שיש כא� בתרומת הדש� , א� אי� מלמדי�כ, כתובי� הבאי� כאחד מלמדי�' ד בעלמא דב"למ' ואפי
' ו (�" ושמ�"בתרומת הדש� כתוב ,  לומר שדוקא בה� הדי� כ� ולא בדבר אחר�ועגלה ערופה מיעוטי� 

וכ� בעגלה ערופה , ללמד שבו יש די� גניזה ולא בשאר דברי� דה� מותרי� בהנאה, )אחרונה מיותרת
  . דדוקא בה יש די� גניזה ולא בדבר אחר ללמד,)ראשונה יתירה' ה (� " הערופה"כתוב 

דהרי לא ניתנה תורה למלאכי השרת שיהיו פושטי� , וכיו� שכשרי� לכה� הדיוט הרי שאי� בה� מעילה 2
  .אות� מיד

וכ� מתנות הפרוכת ומזבח , רי הד�יוהוידוי� ושפיכת שי,  הגרלת השעירי�: כגו�,היינו בהיכל ובעזרות 3
 .חו"דכל זה נחשב עבודות , הזהב

ַ)ת ע�ָל� ְלַכֵ%ר ַעל ) "לד:ויקרא טז(כ נלמד מדכתיב "הלימוד לעיכוב הסדר ביוה', פי 4 ְוָהְיָתה ,ֹאת ָלֶכ� ְלח(
אכ� בפסוק זה עצמו כתוב ג� תיבת . מ עיכובא" ש"חוקה"מדכתב , "ְ.ֵני ִי3ְָרֵאל ִמ1ָל ַח0ֹאָת� /ַחת ַ.ָ-ָנה

  ."חוקה" נאמר על כל עבודהשלא למעט " /ַחת"וג� תיבת " ,ֹאת"
 .וכ� לקמ�, שא� עשא� שלא כסדר יצא 5
יהודה ' ור. שפיכת שירי� לא מעכבת אותה מלחול, שא� הקדי� עבודה המאוחרת לשפיכת שירי� 6

אלא שאני , וסובר שא� היו מעכבות עבודות שבבגדי לב� בחו" ג� שפיכת שירי� היתה מעכבת, חולק
 .ד" לחד מיהודה מעכב' אכ� א� לא עשה כלל את שפיכת שירי� לר. ל בסדרסובר שה� אינ� מעכבות כל
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  :יומא ד� ס
  ?י�� הא� מעכב שפיכת שירי� של פרי� הפנימיללתנאי� דלה, יהושע ב� לוי' יוחנ� ור' לר

  
  עקיבא' אליבא דר  יהודה' אליבא דר  

  יוחנ�' לר  אינ� מעכבי�  אינ� מעכבי�  1חד אמר
  אינ� מעכבי�  מעכבי�  2וחד אמר  ל"ולריב

  

                                                           
) כ:ויקרא טז(ל שנחלקו אי= לדרוש לקרא "ר, יהודה' ע לר"ל שמשמעות דורשי� איכא בי! ר" וס1
וא� לא כיפר לא כלה והיינו , עקיבא דורשו מסופו לתחילתו דא� כיפר כלה' דר, "ְוִכָ@ה ִמַ?ֵ<ר"

, יהודה דריש לקרא כסדרו' ור, לתא וזה ההזאות אבל לא שירי� שאינ� מכפרי�שבכיפר תליא מי
, ]לה אלא דוקא א� כ8 שסגי במתנה אחת י שלא נטעה לחשוב"ובזה מרויח ר [,א� כלה כיפר

 8 � שלא כתובי� בפרשה יאבל שיר,  בפרשה דוקא שה� הזאותכ" כלה הוא על משכ"אמנ� מש
 .עליה� לא נדרש א� כיפר כילה

י דריש א� כלה לעשות כל מה "ור. ולא צרי= יותר, כלה 8ל שא� כיפר היינו הזאה "ע ס" ר2
 . רק אז כיפר, והיינו ג� מה שלומדי� ממקו� אחר 8שנאמר בעני! 


