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בס"ד

יומא נט) :ש 15מסו הצרות( עד ס) .המשנה(
ביאורי מושגי
כל דבר שהיה בכלל ויצא מ הכלל ללמד לא ללמד על עצמו יצא אלא על הכלל כולו יצא:
כשהתורה מחדשת די נית ללמוד מממנו על מקרי נוספי הדומי לו .אלא א כ –
שני )או שלוש( כתובי הבאי כאחד אי מלמדי – א
שמספיק שניי ( לא נית ללמוד אותו על הכלל כולו.

הדי מופיע ביותר ממקרה אחד )התנאי חלקו הא צרי $דוקא  3מקומות או

ההגיו הוא פשוט  א התורה רצתה שנלמד את הדי על מקרי נוספי היא לא היתה כותבת את הדי ביותר ממקו אחד!

ציטוט מהמשנה
כיצד נתנו את המתנות על קרנות המזבח הפנימי
ת"ק :סובב את המזבח ברגליו – על כל הקרנות – נת מלמטה למעלה,
דעה נוספת בדעת ר"א:

ר"א :נת את הד ממקומו – על הקר שלידו  נת מלמטה למעלה
על שאר הקרנות  נת מלמעלה למטה

ציטוט מהמשנה
שלב ב':
נת  7פעמי על גג המזבח )'טהרו של מזבח'(,

על  3הקרנות הקרובות  נת מלמטה למעלה
על הקר הכי רחוקה  נת מלמעלה למטה

את הד היו נותני היכ שנתנו את המתנה האחרונה
ר"ח :את  7המתנות נתנו בצפו )כיוו שהמתנה האחרונה היתה בצפו(
ר"ח :את  7המתנות נתנו בדרו )כיוו שהמתנה האחרונה היתה בדרו (

ציטוט מהמשנה
שארית הד של חטאת פנימית  נשפ $על היסוד המערבי
שארית הד של חטאת חיצונית נשפ $על היסוד הדרומי

מדוע שפכו את ד החטאות הפנימיות על היסוד המערבי:
'אל יסוד מזבח העולה אשר פתח אוהל מועד'
מדוע שפכו את ד החטאות החיצוניות על היסוד הדרומי:
כש שבפנימיות שופ $על היסוד הקרוב ליציאתו כ $ג בחיצוניות
שופ $על היסוד הקרוב ליציאותו )היסוד הדרומי הקרוב ביותר לכבש(

עוד שתי דעות
מופיעות בברייתא

ברייתא
ר"י :תמיד )ג ד פנימית וג ד חיצונית( – שפכו על היסוד המערבי
רשב"י :תמיד )ג ד פנימית וג ד חיצונית( – שפכו על היסוד הדרומי
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טעמו של ר' ישמעאל :לומדי את די חטאת חיצונית )שלא
נכתב במפורש בתורה( מדי חטאת פנימית )שפורש בתורה(

טעמו של רשב"י :המזבח היה בצפו ולכ היסוד הדרומי היה
נמצא 'לפני ה' )מול פתח ההיכל(
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ברייתא
הד שזור מהעזרה לנחל קידרו:
ר' מאיר ור' שמעו :יש בו איסור מעילה מדרבנ,
חכמי  :אי בו שו איסור מעילה )'אי מועלי בו'(

)'מועלי בו מדרבנ'(

המקור לכ $שלפי כול מהתורה אי מעילה בד :

יש  3לימודי ללמד שבד שנשאר:
א .אי איסור אכילת נותר,
ב .אי איסור טומאה,
ג .אי איסור מעילה.

עולא:
'שלכ ' – הד שיי $לכ ,
בית מדרשו של ר' ישמעאל:
'לכפר' – לכפרה נתתיו ולא למעילה.
ר' יוחנ:
'כי הד הוא בנפש יכפר'  מעמד הד לפני הכפרה זהה למעמדו אחריה.

איסור פיגול לא צרי $מיעוט מיוחד כיוו
שחיוב פיגול קיי רק בדבר שיש לו
מתירי )וד הוא מתיר בעצמו(

הסברו של ר' יוחנ מבוסס על ההנחה שלאחר כפרה אי מעילה.
זאת כיוו שדבר שנעשית מצוותו אי מועלי בו.
אמנ ישנ מקרי שבה נעשית מצותו ומועלי בה .
אבל לא לומדי מה על שאר המקרי כיוו ש:
אפשרות א' – שני כתובי הבאי כאחד אי מלמדי
ישנ שני מקומות בה מופיע הדי .1 :תרומת הדש,
 .2בגדי כהונה או עגלה ערופה.

אפשרות ב' – יש מיעוט מיוחד
באות המקרי יש מיעוט מיוחד המלמד שמדובר בדי מקומי בלבד.
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