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  .עא ד� יומא
  ?ומתי הוא זמ� שריפת פר ושעיר הפנימיי�, מתי הוא זמ� הקטרת חלב החטאת על המזבח

  
  כפי שמבואר במשנה  1כפי שנראה מסדר הפסוקי�  

  2ג בבגדי לב#" בזמ# קריאת כה!שריפת הפרי�   הקטרת חלב החטאת   .א
  � בטבילה שלישית ע� אילו ואיל הע!הקטרת חלב החטאת   שריפת הפרי�  .ב

  

  :יומא ד� עא
  ?וכיצד, מאיזה מיני� היו עשוי� וכמה חוטי� היו בה�, בגדי� וכלי� דלהל�

  
 מאיזה מיני�   

  היו עשוי�
כל מי� חוט שבה� כמה 

  גידי� היו בו
 כמה חוטי� 

  היו שזורי� יחד
, מצנפת, כתונת

  , 3מכנסי�
  שש  פשת# לבד

פשת# תכלת וארגמ#   4ג"אבנט דכה
  ותולעת שני

  5ארבעעשרי� ו  שש
  שש  תכלת  6צי 

  עשרי� וארבע  שמונה  תכלת ארגמ# ותולעת שני  7פעמוני המעיל
  שתי� עשרה  שש  תכלת  8מעיל

פשת# תכלת וארגמ#   פרוכת
  ותולעת שני

  עשרי� וארבע  שש
זהב פשת# תכלת וארגמ#   חוש� ואפוד

  ותולעת שני
  מיני� שש' בד

  ובזהב אחד
  עשרי� ושמונה

  
                                                           

ואת פר החטאת ואת שעיר ") כז:ש�( כתוב כ"ואח" ת חלב החטאת יקטיר המזבחהוא) "כה:ויקרא טז(כתיב  1
 .כ שריפה"ומבואר שקוד� הקטרה ואח, "החטאת יוציא אל מחו� למחנה

  .בגדי זהב לעשות את אילו ואיל הע� והיינו בזמ� עבודת היו� קוד� שפושט בגדי לב� ללבוש את 2
 ֵ��ַוַ+ֲע() ֶאת ַהָ%ְתנֹת ) "כט:שמות כז(דכתיב , נאמר בה� שש להדיא) מכנסי� ואבנט, מצנפת, כתונת(מיני� ' בד 3

' הרי שבכל ד. 'וגו" ְוֶאת ָה2ְבֵנט 11ֵ.  ָמ1ְָזרֵ�� ַהָ�ד ְוֶאת ִמְכְנֵסי ֵ�� ְוֶאת 0ֲַאֵרי ַהִ-ְגָ/עֹת ֵ��ְוֵאת ַהִ-ְצֶנֶפת . 'וגו
האמור " שש"ה(להדיא ואחד בתיבת בד שג� הוא עשוי משש ' ד, שש פעמי�' הונאמר כא� . מיני� אלו נאמר שש

ולכ� צרי3 להזכיר , משו� שעל כרח3 צרי3 לכותבו כיו� שהוא עשוי מכמה מיני� ולא רק משש, באבנט אינו נמנה
 ללמד )ב. לגופיה ללמד שיעשה בגדי� אלו מפשת�) א: לימודי�' ללמד ה. )פ ימנה עמה�"ג� את השש כדי שעכ

לשאר בגדי� שלא נזכר בה� ) ד. ללמד שיהיו החוטי� האלו שזורי� ביחד) ג. שיהיו החוטי� האלו כפולי� ששה
 .לא מועיל', שא� לא עשא� מפשת� וכו, ללמד עיכוב) ה. כ חוט� כפול שש" שג4 כצי� ומעיל דלהל� 4 שש 

ג של כל השנה או כשל "א כאבנט של כההא� אבנטו של כה� הדיוט הו.)  וד5 סט:ד5 יב(ונחלקו תנאי� לעיל  4
 .כ שרק עשוי מפשת�"יוה

וכששוזר� יחד הוו , מיני� כל אחד כפול ששה' שכיו� שהיה בו ד, )ה אלא אבנט"ד(י "כ� מבואר בסוגיי� ובפירש 5
 .ובמשנה למל3 ש�) א"ח מהלכות כלי המקדש ה"פ(� "רמב' אכ� ע. ד"להו כ

א5 שלא , וכ� במעיל. וחוטו היו כפול ששה, כהבגדי� שכ� נאמר בה� ששובכל אופ� דינו , בצי� לא נאמר שש 6
 .וכדלהל�, היה עשוי משני חוטי� שכל חוט כפול ששה, נאמר בו שש

 מיני� ' ולמדנו שעשוי מג4 " ַוַ+ֲע() ַעל 1)ֵלי ַהְ-ִעיל ִר-6ֵני 8ְֵכֶלת ְו2ְר7ָָמ� ְות6ַלַעת 1ִָני ָמ1ְָזר)  "כד:שמות לט(כתיב  7
ש מאבנט שהיה ש� "ומשו� שאנו לומדי� אותו בגז, וכיו� שכתיב בו משזר למדנו שיהיה חוט� כפול שמונה. אלו

  .חוטי�' על כרח3 צרי3 לעשות בכל מי� ח, מיני�' וכיו� שיש בו רק ג, ד"כ ג� כא� צרי3 להיות כ"וא, ד חוטי�"כ
וכיו� שכתיב . וט תכלת היה משש חוטי� א5 כא� ששמו בפרוכת הח כ4  מפרוכת"תכלת" "תכלת"ש "לומדי� גז 8

  .ב" הרי שנעשה משתי חוטי� ובס3 הכל הוא י,ואי� גדיל פחות משתי�,  וכליל הוא גדיל4 " כליל תכלת"במעיל 


