בשל גיוס החרו ד הסיכו לא מוגה

בס"ד

יומא סא) .ש (7עד סב) .סו הפרק(
קרב אש של מצורע
מהיד היו נותני על האוז ,האגודל והבוה הימניות.
את הד הכבש קיבלו בכלי וביד  מהכלי היו זורקי על המזבח החיצו,
את השמ שמו בכפו של כה  מש היו לוקחי ומזי  7פעמי על הכפורת ושוב לוקחי ונותני על האוז ,האגודל והבוה הימניות.
)את מה שנשאר מהשמ שפכו על ראש המצורע המיטהר(

מי מכפר על מה
ר' שמעו

ר' יהודה
פר ושעיר שבפני – על כל טומאות המקדש,

על טומאות המקדש של הכהני ,
ד הפר –
ד השעיר שבפני – על טומאת המקדש של ישראלי

שעיר לעזאזל – על כל חטאי הכהני  ,והישראלי .

על כל חטאי הכהני ,
וידוי הפר –
וידוי השעיר לעזאזל – על כל חטאי ישראלי

דוגמאות לעבודה שהופסקה באמצע

עבודה שהופסקה באמצע
חכמי :
לא בוצעה כלל

)ויש להתחיל מתחילת העבודה(

ר"ש ור"א:
בוצעה חלקית

)ויש להתחיל מהיכ שסיי (

הזה חלק מההזאות של יוה"כ
חכמי  :יזה מתחילת הסט )הסט של קודש הקודשי  ,או הסט
של הפרוכת או הסט של המזבח הפנימי(
ר"ש ור"א :יזה מההזאה שהפסיק בה )ג א היא באמצע סט(

טעמ של התנאי

הזה חלק מההזאות של המצורע
חכמי  :יזה מתחילת הסט )הסט של המתנות שבהיכל ,או הסט
של הבהונות(
ר"ש ור"א :יזה מההזאה שהפסיק בה )ג א היא באמצע סט(

'מדם חטאת הכיפורים אחת בשנה'

שחט אש מצורע ונשפ& הד לפני ההזאה

חכמי  :חטאת אחת – ולא שתיי ,

חכמי  :יביא אש חדש )וישחטו ויזה ממנו את ההזאות(

ר"ש ור"א :חיטוי )הזאה( אחד – ולא שני

ר"ש ור"א :אי לו תקנה )אינו יכול להזות כי אי לו ד ואינו
יכול לשחוט אש נוס כיוו שכבר שחט אש (

חכמי ור"ש
ור"א מודי
ששפיכת
השיירי לא
מעכבת

חכמי ור"ש
ור"א מודי
שהמתנות
שעל הראש
לא מעכבות

זו הגירסא
של ר"ח ורוב
הראשוני
לרש"י היתה
גירסא שונה

ר' חסדא :ג חכמי סוברי שאי לו תקנה
)'אתו' – יש להקריב רק אש אחד(

קושיה :כתוב בבריתא שבמקרה זה צרי& להביא אש
תשובת ר"ח :כוונת הברייתא היא צרי& ואי לו תקנה
האמוראי נחלקו הא כשכתוב צרי& הכוונה שעליו לעשות כ או שאי לו תקנה.
נפ"מ :ב"ש קבעו שנזיר קרח צריח העברת תער –
הא הכוונה לצרי& ואי לו תקנה,
או שהוא צרי& להעביר תער על בשרו למרות שאינו מגלח בכ& כלו
http://www.etzion.org.il/vbm/dafezer/index.php
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בשל גיוס החרו ד הסיכו לא מוגה

בס"ד

מה עושי כשנאלצו לשחוט כמה פרי או שעירי פנימיי
ר"א ור"ש :שורפי את כול מחו' למקדש – וכול מטמאי את השור ואת בגדיו,
חכמי  :שורפי רק את האחרו מחו' למקדש – ורק האחרו מטמא את השור ואת בגדיו) ,שהרי האחרו הוא זה שכיפר(

רבא :לא שולחי את כול –
כיוו שכתוב 'אותו'.
מה עושי כשיש כמה שעירי לעזאזל
ר"פ בש רבא :שולחי רק את הראשו )כשיטת ר' יוסי הסובר שהמפריש שני כבשי לפסחו – יקריב את הראשו שהפריש(
ר"פ בש רבא :שולחי רק את האחרו) ,שהרי האחרו הוא זה שכיפר(
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