
  זמיומא דף 
  

 !ויורד וחותה המזבח לראש ועלה המחתה את נטל
  )משנה בפרק רביעי(

  המחתה ואת הכף את לו הוציאו

   דקטורת מחתה  דגחלים מחתה
, הכלים מלשכת ריקן כף לו הוציאו: דתניא: חיזוק
  .אבטינס בית מלשכת קטורת של גדושה ומחתה

 
  ! רחמנא אמר, והביא חפניו מלא )טז ויקרא(? לי למה הכפורים ביום כף: שאלה
  ? נעביד דהיכי; אפשר דלא משום: תשובה

  ?נעייל והדר נעייל: קושי  
  . הבאות שתי ולא, רחמנא אמר אחת הבאה: דחיית הקושי  
  , וליעול, עלה] למחתה[ ונחתיה בחופניו לקטורת נשקליה: קושי  
 מלך לפני השתא - למחתה ונחתיה בשיניה נשקליה? לעביד היכי התם מטי כי: קושית הדחיי  
  ! וכמה כמה אחת על הוא ברוך הקדוש המלכים מלכי מלך לפני, כן עושין אין ודם בשר  
  . בנשיאים כדאשכחן עבדינן -  אפשר דלא וכיון. אפשר לא, הלכך: מסקנה

  
   בשמאל הכף ואת בימין המחתה את נטל

  ?שמיא בשמי וגיורא בארעא יציבא: קושי על המשנה
  , שוין ששניהן בזמן ואפילו. מועטת וזו מרובה זו: תירוץ

   קמחית בן ישמעאל דרבי וכמעשה: קושי  
  . צוננת וזו חמה זו: תירוץ  

 .שתמיד המחתה בימיןוק לכך ומבינים את מעשה דרבי ישמעאל כחיז –יש שאין גורסים את התירוץ 
 
   .לקומץ מדה יעשה שלא - בקמצו :ןנבר ונת

 מנחהקרבן  – ו פרק ויקרא
 :המזבח פני אל 'ה לפני אהרן בני אתה הקרב המנחה תורת וזאת) ז(
 ריח המזבח והקטיר המנחה על אשר הלבנה כל ואת ומשמנה המנחה מסלת בקמצו ממנו והרים) ח(

  :'לה אזכרתה ניחח
 נחהמקרבן  – ב פרק ויקרא

 :לבנה עליה ונתן שמן עליה ויצק קרבנו יהיה סלת 'הל מנחה קרבן תקריב כי ונפש) א(
 והקטיר לבנתה כל על ומשמנה מסלתה קמצו מלא משם וקמץ הכהנים אהרן בני אל והביאה) ב(

  :'הל ניחח ריח אשה המזבחה אזכרתה את הכהן
 ליום הכיפוריםקטורת  – יב פסוק טז פרק ויקרא

 מבית והביא דקה סמים קטרת חפניו מלאו 'ה מלפני המזבח מעל אש גחלי המחתה מלא ולקח
  :לפרכת

 התם? לחפינה מדה שיעשה מהו: להו איבעיא: הלכות המנחהנלמד מהאם  –שאלה על יום הכיפורים 
 סמים קטרת חפניו מלא )טז ויקרא( אלא בחפניו כתיב דלא הכא אבל, בקמצו )ו ויקרא( דכתיב הוא
  ? מקמצו מלא מלא יליף: דילמא או. לא - דקה

  ! עושה - אחרת מדה לעשות רצה שאם, לאו מאי. מדתה היתה וכך: שמע תא: תשובה
  . לפנים וחופנה חוזר היה וכך: קאמר הכי, לא: דחיית התשובה  
  ! וחופן וחוזר חופן: מינה שמעת: דחיית הדחייה    
  :הכרעואין  –אפשר להבין את המשפט במשנה בדרכים שונות : מסקנה

  
 מדתה היתה וכך -ת אפשרויות לובנה

 מדידהכלי  – עושה – אחרת מדה לעשות רצה שאם .1
 .וחופן וחוזר חופן .2
 .יותיר ושלא יחסר שלא .3


