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(ר'ַז ִמ ִ*) ֹו וְ ְִַ +#ח ֶ אֹת ֹו וְ הָ לָ :,ש"א ו:ח
בֹת ל ֹו אָ ָ%ִ ָ #ימ בָ ְ
נְת ֶ אֹת ֹו אֶ ל הָ עֲ ָגלָה וְ אֵ ת ְ לֵי הַ "ָהָ ב אֲ ֶ#ר הֲ ֵֶ #
לְק ְח ֶ אֶ ת אֲ רוֹ ה' ַ
ַ
2הי אֲ חֵ ִרי עֵ  6וָ 7בֶ  :דברי כח ,לו
י ֹולֵ ,ה’ א ְֹת 1וְ אֶ ת מַ לְ ְ 1אֲ ֶ#ר ָ ִקי עָ לֶי 1אֶ ל 'וֹי אֲ ֶ#ר 2א י ַָדעְ ָ אַ ָה וַאֲ בֹתֶ י 1וְ עָ בַ ְד ָ ָ 4אֱ ִ
ָת? עַ ָה ִע ְבד אֶ ת ה’ אֱ 2הֵ יכֶ  :...דברי הימי ב לה ,ג
וַ ֹ:אמֶ ר לַלְוִ ְ ... ִ:נ אֶ ת אֲ רוֹ הַ <ֹדֶ  ַ= ַ= #יִת...אֵ י ָלכֶ מַ ָ>א =ַ ֵ
טֹרת אֶ ת הַ ֶַ ֹCרת אֲ ֶ#ר עַ ל הָ עֵ דת וְ 2א יָמת :ויקרא טז ,יג
וְ נ ַָת אֶ ת הַ ְ<ט ֶֹרת עַ ל הָ אֵ  #לִפְ נֵי ה’ וְ כִ ָBה עֲ נַ הַ ְ< ֶ

7חי 1וְ (ל יָבֹא ְבכָל עֵ ת אֶ ל הַ <ֹדֶ ִ #מ=ֵית לַֹ ָCרכֶת אֶ ל  ְCנֵי הַ ֶַ ֹCרת אֲ ֶ#ר עַ ל הָ 7רֹ וְ 2א יָמת ִ י =ֶ עָ נָ אֵ ָראֶ ה עַ ל הַ
 ֵ=)ַ ...ר אֶ ל (הֲ רֹ ִ
וַ ָ:נFע אַ Gוֹת הַ ִCִ Bי ִמ<וֹל הַ <ו ֵֹרא וְ הַ =ַ יִת יִ ָGלֵא עָ ָ :#ישעיהו ו ,ד
אֹת :ויקרא טז ,טז
4כֵ ִא ָ =ְ תוֹ ,טְ Fמ ָ
ַעֲ%ה לְאֹהֶ ל מוֹעֵ ד הַ ֹ
ֹאת וְ כֵ י ֶ
מ#ְ ִCעֵ יהֶ  לְ כָל חַ ָ I
וְ כִ  ֶCר עַ ל הַ < ֶֹדִ #מְ FIמאֹת ְ=נֵי י ְִָ %ראֵ ל ִ
מֹ#ה (חֲ ֵרי מוֹת ְ#נֵי =ְ נֵי (הֲ רֹ ְ= ָק ְרבָ ָת לִפְ נֵי ה’ וַ ָ:מFת :ויקרא טז ,א
וַ י ְַד=ֵ ר ה’ אֶ ל ֶ
וְ נ ְָתנ =ְ נֵי (הֲ רֹ הַ ֹהֵ  אֵ  #עַ ל הַ ִGזְ=ֵ חַ וְ עָ ְרכ עֵ ִצי עַ ל הָ אֵ  :#ויקרא א ,ז
ִָ %ראֵ ל :דברי הימי ב א ,יג
ְרַ #לִ ִמִ+פְ נֵי אֹהֶ ל מוֹעֵ ד וַ ְִ :מ ,2עַ ל י ְ
וַ ָ:בֹא ְ2#מֹה לַ=ָ ָמה אֲ ֶ#ר =ְ גִבְ עוֹ י ָ
ימינ ֹו אֵ )ָ #ת לָמ ֹו :דברי לג ,ב
7תה מֵ ִר ְבבֹת קֹדֶ ִ #מ ִ
אר וְ ָ
ֹאמר ה’ ִמ ִBינַי =ָ א וְ ז ַָרח ִמ ֵ> ִעיר לָמ ֹו הוֹפִ יעַ מֵ הַ ר ָ ָC
וַ ַ :
ימינֶ 1אֵ לֶי2 1א ִי'ָ :#תהלי צא ,ז
יִ ֹCל ִמ ִ* ְ) 1אֶ לֶ? ְרבָ בָ ה ִמ ִ
ירָ #לִ :דברי הימי ב לו:י
יְהדה וִ ָ
7חיו עַ ל ָ
נְבכַדנֶא*ַ ר וַיְבִ אֵ ה בָ בֶ לָה ִע ְ לֵי חֶ ְמ)ַ ת =ֵית ה’ וַ ְַ :מלֵ ,אֶ ת ִצ ְד ִקָ:ה ִ
ְ
לִת#בַ ת הַ ָ4נָה ָ#לַח הַ ֶ ֶGל,
וְ ְ
וְ ל ַָקח ִמ ַ) הַ  ָCר וְ ִה"ָה בְ אֶ ְצ=ָ ע ֹו עַ ל ְCנֵי הַ ֶַ ֹCרת ֵק ְד ָמה וְ לִפְ נֵי הַ ֶַ ֹCרת ַי"ֶה ֶ#בַ ע ְCעָ ִמי ִמ הַ ָ) =ְ אֶ ְצ=ָ ע ֹו :ויקרא טז ,יד
בֹתי 1עַ ד הַ :וֹ הַ "ֶה =ָ בֶ ל 2א יִָתֵ ר ָ)בָ ר 7מַ ר ה' :ישעיהו לט ,ו
7צר אֲ ֶ
ית 1וַ אֲ ֶ#ר ְ
נִ>א ָל אֲ ֶ#ר ְ=בֵ ֶ
ִהֵNה י ִָמי =ָ ִאי וְ ָ
<ֹד #עַ ל ְCנֵי הַ ְ)בִ יר וְ 2א י ֵָרא הַ חצָ ה וַ ְִ :הי ָ #עַ ד הַ :וֹ הַ "ֶה :מלכי א ח ,ח
א#י הַ =ַ ִ)י ִמ הַ ֶ
וַ ַ:אֲ ִרכ הַ =ַ ִ)י וַ ֵָ :רא ָר ֵ
הֲד ָר Oהָ י ֶָ %ריהָ ְ ַאָ:לִ י 2א מָ ְצא ִמ ְרעֶ ה וַ ֵ:לְכ בְ 2א כ ַֹח לִ ְפנֵי רוֹדֵ ? :איכה א ,ו
וַ ֵ:צֵ א ִמ=ַ ת ִצ:וֹ ָל ָ
ירַ #לִ עַ ד הַ :וֹ הַ "ֶה :שופטי א ,כא
יְבסי אֶ ת =ְ נֵי ִבנְ י ִָמ =ִ ָ
ְרַ #לִ 2א הו ִֹרי=ְ #נֵי בִ נְ י ִָמ וַ #ֵֶ :ב הַ ִ
יְבסי י ֵֹ#ב י ָ
וְ אֶ ת הַ ִ
נִ*ת ִמ ְ=לִי ִאי #עֹבֵ ר וְ 2א ְָ #מע קוֹל ִמ ְקנֶה מֵ עוֹ? הַ ָ4מַ יִ וְ עַ ד =ְ הֵ מָ ה נ ְָדד הָ לָכ :ירמיהו ט:ט
עַ ל הֶ הָ ִרי אֶ ָ>א בְ כִ י וָ נ ִֶהי וְ עַ ל נְאוֹת ִמ ְד=ָ ר ִקינָה ִי ְ
ֶחֱרצָ ה ִ ַ ,עַ ל ֹ#מֵ  :דניאל ט ,כז
<צי ְמֹ#מֵ  וְ עַ ד ָ לָה וְ נ ָ
נְחה וְ עַ ל ְ נַ? ִִ #
מ ָ
וְ ִהגְ=ִ יר =ְ ִרית ל ַָר=ִ י ָ#בעַ אֶ ָחד וַ חֲ ִצי הַ ָ4בעַ י ְַ ִ=#ית זֶבַ ח ִ
אֹת מֵ אֶ ֶרִ 6מ ְצ ָריִ :דברי כט ,כד
בֹת אֲ ֶ#ר ַָרת ִע ָ=ְ Gהו ִֹציא ֹו ָ
7מר עַ ל אֲ ֶ#ר עָ זְב אֶ ת =ְ ִרית ה’ אֱ2הֵ י אֲ ָ
וְ ְ
ֹא :#דברי הימי א ד ,מב
פל ְַטיָה נְעַ ְריָה ְרפָ ָיה וְ עִ"Fיאֵ ל =ְ נֵי י ְִִ #עי =ְ ר ָ
מֵ הֶ  ִמ ְ=נֵי ְִ #מעוֹ הָ לְכ לְ הַ ר ִֵ %עיר אֲ נ ִָ#י חֲ מֵ  #מֵ אוֹת ְ
ִֹ %תי וְ או ִֹריד ַא=ִ יר יו ְֹ#בִ י :ישעיהו י ,יג
7סיר 'ְב2ת עַ ִGי וַעֲתדוֹתֵ יהֶ  #ו ֵ
יתי בְ ָחכְ מָ ִתי ִ י נְבFנו ִֹתי וְ ִ
7מר ְ=כֹחַ י ִָדי עָ ִִ %
ִי ַ
ְצרוֹר הַ ֹGר )ו ִֹדי לִי =ֵ י ַָ #די יָלִי :שיר השירי א ,יג
לִראוֹת ְ בַ ַ+ע אֶ ת הַ <ֹדֶ  #וָמֵ ת :במדבר ד ,כ
וְ 2א יָבֹא ְ
ִ+פנִי וְ ל ִַחיצוֹ :מלכי א ו ,כט
טרי ִצ ִ*י ִמ ְ
וְ אֵ ת ָל ִקירוֹת הַ =ַ יִת מֵ ַסב ָקלַע  ִCחֵ י ִמ ְקלְעוֹת ְ רבִ י וְ ִתמֹ רֹת פְ ֵ
וַ יְפַ ַח עַ ל הַ F+חֹת יְ ד ֶֹתיהָ וְ עַ ל ִמ ְס'ְ ר ֶֹתיהָ ְ רבִ י אֲ ָריוֹת וְ ִתמֹ רֹת ְ ַמעַ ר ִאי #וְ 2יוֹת ָסבִ יב :מלכי א ז ,לו
וַ ָ#ב 7חוֹר :איכה א ,ח
נְחה ָ
וָתִ ַ' Oהיא נֶאֶ ָ
לְנִידה הָ י ָָתה ָל ְמכַ=ְ דֶ יהָ ִה"ִילהָ ִי ָרא עֶ ְר ָ
יְרַ #לִ עַ ל ֵ ָ
ָ
חֵ ְטא חָ ְט7ה
רגָבִ י יְד ָ= Fק :איוב לח ,לח
=ְ צֶ ֶקת עָ פָ ר לַGצָ ק ְ
ִֶ #מ ְטרוֹת עֹ "Fו :איוב לז ,ו
7ר 6וְ ג ֶֶ #מָ ָטר וְ ג ֶ
ֹאמר הֱ וֵא ֶ
ִ (30י ל ֶַ4לֶג י ַ
 (31עַ ל ָמה אֲ ָדנֶיהָ הָ ְט=ָ ע א ֹו ִמי י ָָרה אֶ בֶ  ָָ N ִCת :Oאיוב לח ,ו
אֱ2הי הוֹפִ יעַ  :תהלי נ ,א  Qב
7רִ 6מ ִַ Gזְרח ֶ#מֶ  #עַ ד ְמבֹא ֹוִ :מ ִ*:וֹ ִמכְ לַל יֹפִ י ִ
2הי ה’ ִ)=ֶ ר וַ ְִ :ק ָרא ֶ
ִ (32מזְמוֹר לְ7סָ ? אֵ ל אֱ ִ
2הי אֶ ֶר 6וְ ָ#מָ יִ :בראשית ב ,ד
7רִ =ְ 6ה=ָ ְר ְ= 7יוֹ עֲ%וֹת ה’ אֱ ִ
 (33אֵ ֶ+ה תוֹלְדוֹת הַ ָ4מַ יִ וְ הָ ֶ

ֶַ ֹCרת :ויקרא טז:ב

כה"ג : continued progress of theמשנה א3
 toפרוכות , turn R, walk N betweenפרוכת a. Walk to: south (L) side, entrance of outer
ארו  on his left, until arrival atפרוכת  and walk with innerקדה"ק b. North: side turn L into
פרוכת  had noבית ראשו  -בית שני i. Must be: description of
, containerמ  as per vv. 2-3) nor container ofיאשיהו  (hidden byארו  had noבית שני ii. Challenge:
) (v. 1פלשתי ’s staff with almonds and flowers and chest sent byאהר with anointment oil,
, where area “between the staves” would have beenארו 1. Answer: place it in locus of
)מפזרה , notצוברה ) and stack it so it smokes, (as perכפורת  between the staves (onמחתה c. censer: Place
היכל  inתפילה d. leave: via same route as coming in, short
קטורת Stacking the
)מח' תנאי( , moving towards him OR oppositeארו a. Order: begin from side closer to
: moving “out” is more likely, b/c they instruct him to be careful lest he get burntאביי i.
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III. Dispute with צדוקי
a. Their position: put  קטורתonto coals outside, due to end of v. 5
b. חכמי: end of v. 5 put in herb that causes smoke to “pillar” and fill the room (as per v. 6)
i. 2nd clause of v4 ()וכסה: implies to also use leaves of that herb (not just root) ( )אבייOR
1. וכסה: implies that also on other days (besides  )ר' ששת( )יוה"כOR
a. (in which case, v7: applies even beyond  משכin permanent )מקדש
2. וכסה: implies indispensability of  )רב אשי( מעלה עשOR
3. וכסה: serves as ( אזהרהother verse is the consequence)
a. Per ר"א: warning ( )כי בענ אראהbefore death of נו"א, consequence after
b. נדב ואביהו: died because they ruled (albeit correctly) in ’משהs presence
i. Per: v. 9 – thought fire should come from הדיוט
ii. Implication: if he failed to use  מעלה עשor any of ingrendients, ( חייב מיתהpenultimate phrase in v. 5)
1. Should be:  חייב מיתהfor ( ביאה ריקניתentering without proper offering)
a. Answer1: was  שוגגre:  ביאה ריקניתbut  מזידre:קטורת
b. Answer2: came in with 2 קטורות, one proper and the other deficient
IV. Analysis of recessional – walking backwards
a. Source: v. 10 - comparing  גבעוto ’שלמה( ירושליs exit from גבעו::his approach to  – ירושליboth facing
the במה, i.e. when leaving גבעו, backed away from it)
b. Same applies: to  ישראלי, לויי, כהניin מקדש, would leave without turning back on מקדש
c. Same applies: to student leaving presence of teacher (as per  ר"אand )ר' יוחנ
i. Story: of  רבאleaving ?ר' יוס, bloodying feet; when ? ר' יוסwas told, he praised רבא
d. Application to תפילה: when finishing, take 3 steps backwards (while bowed) and “give ”שלו
i. שמעיה: first to right (of  – הקב"הthe petitioner’s left) then left, as per vv. 11-12
V. Analysis of last clause – the ’כה"גs prayer
a. Basic request: for rain
b. Additions: continuation of domain of יהודה, financial self-sufficiency of  ע ישראלand “not to heed” the
prayers of travelers (who don’t want rain)
i. Story:  ר' חנינא ב דוסאwho “trumped” the  תפילהof the כה"ג
ii. Story:  כה"גwho prayed too long and his fellows thought he was dead…
VI. 'משנה ב: place of ארו
a. Once taken: (to בבל, per opinion that it was captured [vv. 13, 17])
i. Rock: called שתיה, 3 fingers high, operated as that spot
ii. Dispute: re exile of burial of ארו, depends on interpretation of =(עד היו הזהforever?) vv. 18-23
1. Recorded traditions: about location of buried  ארוin לשכת העצי
VII. 'משנה ג: continued sequence of עבודה
a. ד הפר: take blood of ox and enter קדה"ק, sprinkle once on top of  כפורתand 7 times below (as per v. 14),
not aiming up or down but flicking hand up or down like a whip, count out loud “1, 1/1…1/7”
b. להיכל: out to היכל, place  ד הפרon a golden basin, went to  עזרהto slaughter  שעירand collect blood
c. ד השעיר: take blood of ' שעיר להand follow pattern as per (a)
d. להיכל: out to היכל, place  ד השעירon 2nd base ( – ר' יהודה1 base only),
e. ד הפר בקודש: Take  ד הפרand sprinkle on ( פרוכת1 up, 7 down as per [a])
f. ד השעיר בקודש: Put  ד הפרon base, take ד השעיר, sprinkle on ( פרוכת1 up, 7 down as per [a])
g. ד הפר וד השעיר: Pour  ד הפרinto ד השעיר, then pour full  מזרקinto empty – mixing them together
VIII.  אגדותregarding the staves
a. Contradiction: within v. 16 – seen or not seen
b. Answer: protruded through  פרוכתas per v. 24
c. כרובי: various  אגדותabout the כרובי, being shown or not (v. 25)
i. Story: about  כהwho found the ’ארוs burial place and died still “hidden”
ii. Answer: after חרב בית ראשו, back to “betrothed” status
IX.  – אב שתיהfoundation of the world
a. אגדות: Haggadic discussion about focal point of creation – ( ציוv. 32)
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