יומא ס
תרומת הדשן  -ויקרא פרק ו
וּמכְ ְ ֵסי בַ ד ִי ְלבַּ שׁ עַ ל בְּ שָׂ רוֹ וְ הֵ ִרים ֶאת ַהדֶּ שֶׁ ן אֲ שֶׁ ר תּ ֹאכַ ל ָה ֵאשׁ ֶאת הָ ֹע ָלה עַ ל
)ג( וְ ָלבַ שׁ הַ כֹּהֵ ן ִמדּוֹ בַ ד ִ
הַ ִמּזְ בֵּ חַ וְ שָׂ מוֹ ֵאצֶ ל הַ ִמּזְ בֵּ חַ :
בגדי כהן גדול ביום הכיפורים בסיום עבודתו  -ויקרא פרק טז פסוק כג
וּבָ א ַאהֲ רֹן ֶאל אֹהֶ ל מוֹעֵ ד וּ ָפ ַשׁט ֶאת בִּ גְ דֵ י הַ בָּ ד אֲ שֶׁ ר ָלבַ שׁ ְבּבֹאוֹ ֶאל ַהקֹּדֶ שׁ וְ ִה ִנּיחָ ם שָׁ ם:
דברים פרק כא – עגלה ערופה
יתן אֲ ֶשׁר ל ֹא יֵעָ בֵ ד בּוֹ וְ ל ֹא ִיזָּ ֵרעַ וְ עָ ְרפוּ שָׁ ם ֶאת הָ עֶ גְ לָ ה בַּ נָּחַ ל:
הוֹרדוּ זִ ְק ֵי ָהעִ יר ַה ִהוא ֶאת הָ עֶ גְ לָ ה ֶאל ַחַ ל ֵא ָ
)ד( וְ ִ
)ו( וְ כֹל זִ ְק ֵי הָ עִ יר הַ ִהוא הַ ְקּרֹבִ ים ֶאל ֶהחָ לָל י ְִרחֲ צוּ ֶאת ְי ֵדיהֶ ם עַ ל ָהעֶ גְ ָלה הָ עֲרוּפָה בַ נָּחַ ל:
ויקרא פרק טז
וּמדַּ ם הַ שָּׂ עִ יר וְ ַָתן עַ ל ַק ְר וֹת ַה ִמּזְ בֵּ חַ סָ ִביב:
)יח( וְ יָצָ א ֶאל ַה ִמּזְ בֵּ חַ אֲ שֶׁ ר לִ פְ ֵי ה' וְ כִ פֶּר עָ לָ יו וְ ל ַָקח ִמדַּ ם הַ פָּר ִ
)יט( וְ ִהזָּ ה עָ לָ יו ִמן הַ דָּ ם בְּ ֶא ְצבָּ עוֹ שֶׁ בַ ע פְּ עָ ִמים וְ ִטהֲ רוֹ וְ ִק ְדּשׁוֹ ִמטֻּ ְמאֹת ְבּ ֵי ִי ְשׂ ָר ֵאל:
)כ( וְ כִ לָּה ִמכַּ פֵּר ֶאת הַ קֹּדֶ שׁ וְ ֶאת אֹהֶ ל מוֹעֵ ד וְ ֶאת הַ ִמּזְ בֵּ חַ וְ ִה ְק ִריב ֶאת הַ ָשּׂעִ יר ֶהחָ י:
)לב( וְ כִ פֶּר הַ כֹּהֵ ן אֲ שֶׁ ר י ְִמשַׁ ח אֹתוֹ וַאֲ שֶׁ ר יְמַ לֵּא ֶאת יָדוֹ ְל ַכ ֵהן ַתּחַ ת ָא ִביו וְ ָלבַ שׁ ֶאת ִבּגְ דֵ י ַהבָּ ד בִּ גְ דֵ י ַהקֹּדֶ שׁ:
)לג( וְ כִ פֶּר ֶאת ִמ ְקדַּ שׁ ַהקֹּדֶ שׁ וְ ֶאת אֹהֶ ל מוֹעֵ ד וְ ֶאת הַ ִמּזְ בֵּ חַ יְ ַכפֵּר וְ עַ ל הַ כֹּהֲ ִים וְ עַ ל כָּ ל עַ ם ַה ָקּהָ ל ְי ַכפֵּר:
ֹאתם ַאחַ ת בַּ שָּׁ ָה ַויַּעַ שׂ כַּאֲ שֶׁ ר צִ וָּה
)לד( וְ ָהיְ ָתה זּ ֹאת ָל ֶכם לְחֻ ַקּת עוֹ ָלם ְלכַ פֵּר עַ ל ְבּ ֵי ִי ְשׂ ָר ֵאל ִמכָּ ל חַ טּ ָ
ה' ֶאת מֹשֶׁ ה:
שמות פרק ל
)י( וְ כִ פֶּר ַאהֲ רֹן עַ ל ַק ְר ָֹתיו ַא ַחת בַּ שָּׁ ָה ִמדַּ ם ַח ַטּאת הַ כִּ פּ ִֻרים ַאחַ ת בַּ שָּׁ ָה ְי ַכפֵּר עָ ָליו ְל ֹדר ֵֹתי ֶכם קֹדֶ שׁ
ָקדָ ִשׁים הוּא לַה':
קושי :אין לך דבר ש עשית מצותו ומועלין בו - .ולא?  -והרי תרומת הדשן!
תירוץ  :1משום דהוי תרומת הדשן ובגדי כהו ה ש י כתובין הבאין כאחד ,וכל ש י כתובין
הבאין כאחד אין מלמדין.
קושי על התירוץ :ה יחא לרב ן ,דאמרי :והניחם שם  -מלמד שטעו ין ג יזה .אלא לרבי
דוסא ,דאמר :בגדי כהו ה ראוין הן לכהן הדיוט ,מאי איכא למימר?
תירוץ  :2משום דהוי תרומת הדשן ועגלה ערופה ש י כתובין הבאין כאחד ,וכל ש י כתובין
הבאין כאחד אין מלמדין.
קושי על התירוץ :ה יחא למאן דאמר אין מלמדין אלא למאן דאמר מלמדין מאי איכא
למימר?
תירוץ :תרי מיעוטי כתיבי :ושמו הערופה.
שאלה :וה י תלתי קראי בדם למה לי?
תשובה :חד למעוטי מ ותר ,וחד למעוטי ממעילה ,וחד למעוטי מטומאה.
אבל מפיגול  -לא צריך למעוטי קרא .דת ן :כל שיש לו מתירין ,בין לאדם בין למזבח  -חייבין
עליו משום פיגול ,ודם עצמו מתיר הוא.

מש ה .כל מעשה יום הכפורים האמור  -על הסדר .אם הקדים מעשה לחבירו  -לא עשה כלום .הקדים
דם השעיר לדם הפר  -יחזור ויזה מדם השעיר לאחר דם הפר.
רבי אלעזר ורבי שמעון
ת א קמא
ממקום שפסק משם הוא מתחיל
יביא דם אחר ,ויחזור בתחילה
ואם עד שלא גמר את המת ות
מבפ ים ,וכן בהיכל ,וכן במזבח
שבפ ים שפך הדם
הזהב ,שכולן כפרה בפ י עצמן.

הבאת ברייתא :ת ו רב ן :כל מעשה יום הכפורים האמור  -על הסדר .אם הקדים מעשה לחבירו  -לא
עשה כלום.
ר' חמיה
ר' יהודה
מעכב
בדברים ה עשים בבגדי לבן ,בין
בדברים ה עשין בבגדי לבן
מבפ ים בין מבחוץ
מבפ ים
אי ו מעכב
אבל דברים ה עשין בבגדי לבן בדברים ה עשים בבגדי זהב
מבחוץ
מבחוץ
הוכחה מפסוק  -והיתה
זאת לכם לחקת עולם
אחת בשנה,

מקום שמתכפרין בו פעם
אחת בש ה

קושי על הוכחה מפסוק של
ר' יהודה
הוכחה מפסוק לר' יהודה

אטו לרבי יהודה מקום כתיב?

דברים המתכפרין בהן פעם
אחת בש ה

כתיב זאת וכתיב אחת ,חד -
למעוטי בגדי לבן מבחוץ ,וחד
 -למעוטי בגדי זהב

מיעוט "זאת" אחת" – יש דברים שלא מעכבים
ר' חמיה
ר' יהודה
בגדי זהב
בגדי לבן מבחוץ
שיריים
בגדי זהב
קושי של ר' יהודה על דרשת ר' חמיה "זאת" אחת" :ורבי יהודה :אי מעכבי  -מעכבי ,ואי לא
מעכבי  -לא מעכבי .כדת יא :וכלה מכפר את הקדש אם כפר  -כלה ,ואם לא כפר  -לא כלה,

דברי רבי עקיבא .אמר לו רבי יהודה :מפ י מה לא אמר :אם כלה כפר ואם לא כלה לא כפר? שאם
חיסר אחת מן המת ות  -לא עשה ולא כלום.
וכלה מכפר את הקדש

רבי עקיבא
איך דורשים
פסוק זה
מאי בי ייהו?
דעה 1
מאי בי ייהו?
דעה 2

אם כפר  -כלה,
ואם לא כפר  -לא כלה

רבי יהודה
מפ י מה לא אמר:
אם כלה ,כפר
ואם לא כלה לא כפר?
שאם חיסר אחת מן המת ות  -לא עשה ולא כלום.
משמעות דורשין

שירים לא מעכבי

שירים מעכבי )למרות שהם לא מכפרים ,הם
מעכבים כי צריך לכלות את כל העבודה(

קושי על ר' יוח ן בדברי ר' חמיה – ששפיכת שיריים אי ה מעכבת :ומי אמר רבי יוח ן
הכי? והאמר רבי יוח ן :ת א רבי חמיה כדברי האומר שירים מעכבי! קשיא.
שאלה :אמר רבי ח י א :קטורת שחפ ה קודם שחיטתו של פר  -לא עשה ולא כלום .כמאן?
תשובה :דלא כרבי יהודה .דאי רבי יהודה  -האמר כי כתיבא חקה  -בדברים ה עשים בבגדי
לבן מבפ ים הוא דכתיבא!
דחייה :אפילו תימא רבי יהודה :צורך פ ים כפ ים דמי.
קושי :ת ן :אם עד שלא גמר מת ות שבפ ים שפך הדם  -יביא דם אחר ,ויחזור ויזה
בתחילה מבפ ים .ואם איתא :יחזור ויחפון מבעי ליה!
תירוץ :בקטורת לא קא מיירי

