
 

  סיומא 
  

  ו פרק ויקרא -תרומת הדשן 
 ַעל ָהֹעָלה ֶאת ָהֵאׁש ּתֹאַכל ֲאֶׁשר ַהֶּדֶׁשן ֶאת ְוֵהִרים ְּבָׂשרֹו ַעל ִיְלַּבׁש ַבד ּוִמְכְנֵסי ַבד ִמּדֹו ַהֹּכֵהן ְוָלַבׁש) ג(

  :ַהִּמְזֵּבחַ  ֵאֶצל ְוָׂשמֹו ַהִּמְזֵּבחַ 
  

  כג פסוק טז פרק ויקרא -בגדי כהן גדול ביום הכיפורים בסיום עבודתו 
  :ָׁשם ְוִהִּניָחם ַהֹּקֶדׁש ֶאל ְּבֹבאֹו ָלַבׁש ֲאֶׁשר ַהָּבד ִּבְגֵדי ֶאת ּוָפַׁשט מֹוֵעד ֹאֶהל ֶאל ַאֲהֹרן ּוָבא

  
 עגלה ערופה – כא פרק דברים

   :ַּבָּנַחל ָהֶעְגָלה ֶאת ָׁשם ְוָעְרפּו ִיָּזֵרעַ  ְולֹא ּבֹו ֵיָעֵבד לֹא ֲאֶׁשר ֵאיָתן ַנַחל ֶאל ָהֶעְגָלה ֶאת ַהִהוא ָהִעיר ִזְקֵני ְוהֹוִרדּו(ד) 
  :ַבָּנַחל ָהֲערּוָפה ָהֶעְגָלה ַעל ְיֵדיֶהם ֶאת ִיְרֲחצּו ֶהָחָלל ֶאל ַהְּקֹרִבים ַהִהוא ָהִעיר ִזְקֵני (ו) ְוֹכל

  
  טז פרק ויקרא

 :ָסִביב ַהִּמְזֵּבחַ  ַקְרנֹות ַעל ְוָנַתן ַהָּׂשִעיר ּוִמַּדם ַהָּפר ִמַּדם ְוָלַקח ָעָליו ְוִכֶּפר ה' ִלְפֵני ֲאֶׁשר ַהִּמְזֵּבחַ  ֶאל ְוָיָצא) יח(
 :ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ִמֻּטְמֹאת ְוִקְּדׁשֹו ְוִטֲהרֹו ְּפָעִמים ֶׁשַבע ְּבֶאְצָּבעֹו ַהָּדם ִמן ָעָליו ְוִהָּזה) יט(
  :ֶהָחי ַהָּׂשִעיר ֶאת ְוִהְקִריב ַהִּמְזֵּבחַ  ְוֶאת מֹוֵעד ֹאֶהל ְוֶאת ַהֹּקֶדׁש ֶאת ִמַּכֵּפר ְוִכָּלה) כ(
  
 :ַהֹּקֶדׁש ִּבְגֵדי ַהָּבד ִּבְגֵדי ֶאת ְוָלַבׁש ָאִביו ַּתַחת ְלַכֵהן ָידֹו ֶאת ְיַמֵּלא ַוֲאֶׁשר ֹאתֹו ִיְמַׁשח ֲאֶׁשר ַהֹּכֵהן ְוִכֶּפר) לב(
 :ְיַכֵּפר ַהָּקָהל ַעם ָּכל ְוַעל ַהֹּכֲהִנים ְוַעל ְיַכֵּפר ַהִּמְזֵּבחַ  ְוֶאת מֹוֵעד ֹאֶהל ְוֶאת ַהֹּקֶדׁש ִמְקַּדׁש ֶאת ְוִכֶּפר) לג(
 ִצָּוה ַּכֲאֶׁשר ַוַּיַעׂש ַּבָּׁשָנה ַאַחת ַחּטֹאָתם ִמָּכל ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ַעל ְלַכֵּפר עֹוָלם ְלֻחַּקת ָלֶכם ּזֹאת ְוָהְיָתה) לד(

  : ֹמֶׁשה ֶאת ה'
  ל פרק שמות

 ֹקֶדׁש ְלֹדֹרֵתיֶכם ָעָליו ְיַכֵּפר ַּבָּׁשָנה ַאַחת ַהִּכֻּפִרים ַחַּטאת ִמַּדם ַּבָּׁשָנה ַאַחת ַקְרֹנָתיו ַעל ַאֲהֹרן ְוִכֶּפר) י(
  ַלה': הּוא ָקָדִׁשים

  
  והרי תרומת הדשן!  -ולא?  -אין לך דבר שנעשית מצותו ומועלין בו. : קושי

משום דהוי תרומת הדשן ובגדי כהונה שני כתובין הבאין כאחד, וכל שני כתובין  :1 תירוץ
  הבאין כאחד אין מלמדין. 

מלמד שטעונין גניזה. אלא לרבי  - והניחם שםהניחא לרבנן, דאמרי:  :קושי על התירוץ
  כא למימר? דוסא, דאמר: בגדי כהונה ראוין הן לכהן הדיוט, מאי אי

משום דהוי תרומת הדשן ועגלה ערופה שני כתובין הבאין כאחד, וכל שני כתובין  :2תירוץ 
  הבאין כאחד אין מלמדין. 

הניחא למאן דאמר אין מלמדין אלא למאן דאמר מלמדין מאי איכא  :קושי על התירוץ
  למימר? 

  . ושמו הערופהתרי מיעוטי כתיבי:  :תירוץ
  והני תלתי קראי בדם למה לי?  :שאלה

  מעוטי ממעילה, וחד למעוטי מטומאה. חד למעוטי מנותר, וחד ל: תשובה
חייבין  -כל שיש לו מתירין, בין לאדם בין למזבח לא צריך למעוטי קרא. דתנן:  -אבל מפיגול 

 , ודם עצמו מתיר הוא. עליו משום פיגול
  

לא עשה כלום. הקדים  -על הסדר. אם הקדים מעשה לחבירו  -כל מעשה יום הכפורים האמור . משנה
  יחזור ויזה מדם השעיר לאחר דם הפר.  - דם השעיר לדם הפר

  רבי אלעזר ורבי שמעון  תנא קמא  
ואם עד שלא גמר את המתנות 

  שבפנים נשפך הדם
יביא דם אחר, ויחזור בתחילה 

מבפנים, וכן בהיכל, וכן במזבח 
  הזהב, שכולן כפרה בפני עצמן.

  ממקום שפסק משם הוא מתחיל

 
   



 

א ל -הקדים מעשה לחבירו  על הסדר. אם -האמור כל מעשה יום הכפורים תנו רבנן: : הבאת ברייתא
  . עשה כלום

  ר' נחמיה  ר' יהודה  
בדברים הנעשין בבגדי לבן   מעכב

  מבפנים
בדברים הנעשים בבגדי לבן, בין 

  חוץמבפנים בין מב
אבל דברים הנעשין בבגדי לבן   אינו מעכב

  מבחוץ
בדברים הנעשים בבגדי זהב 

  מבחוץ
והיתה  - ה מפסוקהוכח

זאת לכם לחקת עולם 
  ,אחת בשנה

  

מקום שמתכפרין בו פעם 
  אחת בשנה

דברים המתכפרין בהן פעם 
  אחת בשנה

קושי על הוכחה מפסוק של 
  ר' יהודה

    אטו לרבי יהודה מקום כתיב?

 -, חד אחתוכתיב  זאתכתיב   הוכחה מפסוק לר' יהודה
למעוטי בגדי לבן מבחוץ, וחד 

  למעוטי בגדי זהב -

  

  
  יש דברים שלא מעכבים – "אחת" זאתמיעוט "

  ר' נחמיה  ר' יהודה 
  בגדי זהב  בגדי לבן מבחוץ

  שיריים  בגדי זהב
  

מעכבי, ואי לא  -ורבי יהודה: אי מעכבי  :"אחת" זאת"קושי של ר' יהודה על דרשת ר' נחמיה 
לא כלה,  -כלה, ואם לא כפר  -אם כפר  וכלה מכפר את הקדשלא מעכבי. כדתניא:  -מעכבי 

ה לא כפר? שאם דברי רבי עקיבא. אמר לו רבי יהודה: מפני מה לא נאמר: אם כלה כפר ואם לא כל
  לא עשה ולא כלום.  -חיסר אחת מן המתנות 

   הקדש את מכפר וכלה
  יהודה רבי  עקיבא רבי  

איך דורשים 
  פסוק זה

  
  , כלה - כפר אם

  כלה לא - כפר לא ואם

  : נאמר לא מה מפני
   כפר ,כלה אם

  ? כפר לא כלה לא ואם
  .כלום ולא עשה לא - המתנות מן אחת חיסר שאם

מאי בינייהו? 
  1דעה 

  דורשין משמעות                                  

מאי בינייהו? 
  2דעה 

(למרות שהם לא מכפרים, הם  מעכבי שירים  לא מעכבי שירים
  ך לכלות את כל העבודה)ירמעכבים כי צ

  
ומי אמר רבי יוחנן : שיריים אינה מעכבתששפיכת  – קושי על ר' יוחנן בדברי ר' נחמיה

 קשיא. הכי? והאמר רבי יוחנן: תנא רבי נחמיה כדברי האומר שירים מעכבי! 
  

   ?לא עשה ולא כלום. כמאן -של פר  אמר רבי חנינא: קטורת שחפנה קודם שחיטתו: שאלה
בדברים הנעשים בבגדי  - חקההאמר כי כתיבא  -דלא כרבי יהודה. דאי רבי יהודה  :תשובה

  לבן מבפנים הוא דכתיבא! 
  אפילו תימא רבי יהודה: צורך פנים כפנים דמי.  :דחייה

יביא דם אחר, ויחזור ויזה  -הדם אם עד שלא גמר מתנות שבפנים נשפך תנן:  :קושי
  ואם איתא: יחזור ויחפון מבעי ליה! בתחילה מבפנים.

  בקטורת לא קא מיירי :תירוץ  
  
 
 


