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  .מא ד� יומא
  ,  והעשיר,1ופירש איזה לעולה ואיזה לחטאת) לעו� (מטמא מקדש עני שהפריש מעות לחובתו

  ?הא� יכול להשלי� ולהוסי� עליה� כדי לקנות כבשה
  

  כשקנה כבר עו�  כשלא קנה עדיי� עו�  
  2 דאי$ פדיו$ לעו�"אינו יכול   מוסי� ומביא  מדמי העו� לחטאת
  """""  3ל לשנות מעולה לחטאתאינו יכו  מדמי העו� לעולה

  
  ?מה דינו בדלהל�, )דל מביא עו� ועשיר מביא כשבה�(קרב� עולה ויורד 

  
  עני שהביא קרב� עשיר  עשיר שהביא קרב� עני  

   לא יצא:אלעזר' לר  במטמא מקדש
   יצא:חגא' לר

  4לכאורה יצא
  "תורת" דכתיב "יצא   "זאת" דכתיב "לא יצא   במצורע

  
  :יומא ד� מא

  ,ומה עושה עמה, ) מתולעת שני�צמר הצבוע באדו� (ה מצות צרי# לשו� של זהורית לאיז
  ?והא� יש לה שיעור

  
  ?הא� יש לה שיעור  ?מה עושה עמה  ?לאיזה מצות  

  , קושר אותה בראשו  לשעיר המשתלח  .א
  ושוב חולקה חצי לבי$ קרניו וחצי בסלע

   "יש לה שיעור 
  5הואיל וצרי( לחלקה

  ,קושר אותה כנגד בית שחיטתו  לשעיר של ש�  .ב
  וזה כדי שלא יתערב באחרי�

  אי$ לה שיעור
   כדי שיהיו כול� באגודה אחת:לרבי  לפרה אדומה  .ג

  6 כדי שיהיה בה$ כובד:א"לרשב
   אי$ צרי( שיעור:לרבי
  7 צרי( שיעור:א"לרשב

  יש לה שיעור  1טובלה במי המעיי$ על המצורע לטהרו  למצורע  .ד
                                                           

 . בכל המעות חובת חטאת בהמהיכול להביא, שאכ� א� לא פיר 1
  .ויל� העו� למיתה 2
, באה לנדבת ציבור דוקא) ה והאי"בד' בעמוד ב('  ולפי תירו� הראשו� בתוס,� עולת נדבהדמיויביא ב 3

, ח לכתחילה מ� המעות של נדבת עופות להקי�ק לו�היינו דאי, " מקיצי� בעולת העו�אי�"וא� ששנינו ש
 .אזלה לעולת יחיד', ולפי התירו� השני בתוס. יה ממה שה� נמצאי� בשופר מקי� בה�אבל אי מתרמי ל

א� כ "א ו, דהא בדלות רק באו להקל עליו,והסברא נותנת שיצא', פרט זה אינו מבואר להדיא בגמ 4
 ).ג"מצוה קכ(בחינו� ' אול� ע.  ודאי יצא כמו שמצינו במצורע#  נתאמ� והביא של עשיר

 .ובטבלאות בד� מב,  בסו� העמוד ובעמוד הבא מה השיעור'וע 5
ְוָלַקח ַה1ֵֹה� ֵע� ֶאֶרז ְוֵאז(ב /ְ-ִני ת(ָלַעת ְוִהְ-ִליְ� ֶאל *(ְ� ְ)ֵרַפת ) "ו:במדבר יט(כתוב גבי שריפת הפרה  6

 מהְלנאי� ונחלקו הת. כ הוא שצרי� להביא לשו� של זהורית כדי לשורפה ע� הפרה"הרי שגזה, "ַה2ָָרה
". ְוָלַקח"וכדכתיב  # לרבי היתה משמשת לקושר� כדי שיהיו כל המיני� בלקיחה אחת , היתה משמשת

ֶאל *(ְ� ְ)ֵרַפת "כדי לקיי� , י שה� קשורי� יש בכול� כובד ויפלו לעומק השריפה"א ע"ואילו לרשב
 ".ַה2ָָרה

 .בדר� מהלהבות אלא יפלו לעומק השריפהכדי שלא ישר� , א מצרי� בכל מי� ומי� שיהיה לו כובד"רשב 7
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  :יומא ד� מא
  ?2במצות פרה מה דינ�,  בעוד� באוירונתהבבור% ושני תולעת שקלט� השלהבת ע% א  

  
   אש נמוכה וכפופה�נכפפת    אש זקופה כעמוד�קולחת   

  אי$ צרי( להביא אחרי�  צרי( להביא אחרי� ולקדש  לאביי
   אי$ צרי( להביא אחרי� ולקדש:לרבי  לרבא

  3 צרי( להביא אחרי� ולקדש:א"לרשב
  

                                                                                                                                                                                                   
שצרי( לקחת למצורע המטהר שתי צפורי� חיות , מבואר) ז"ד:ויקרא יד(בפרשת טהרת מצורע  1

ואז לוקח , ושוחט את הצפור האחת אל כלי חרש על רביעית מי� חי�, וע. אר. ושני תולעת ואזוב
וטובל אות� בד� הצפור השחוטה  והאזוב זאת הצפור החיה וכ$ כור( בלשו$ זהורית את הע. אר

 .שעל פני המי�
עליו ' והקשתה הגמ. והיינו שלא צרי( להביא אחרי�, הנה רב אמר בסוגיי$ כדבר פשוט שכשרה 2

 דהיינו לתת אותו "לשו$ אחרת ולקדש   הלשו$ צרי( להביאהובהבמברייתא דאיתא להדיא שא� 
 ).כל מעשה בפרה נקרא בש� קידוש(, לתו( שריפת הפרה

דלרבי כל ענינו הוא בשביל לקשור , א לאיזה עני$ מביא את הלשו$ של זהורית"דנחלקו רבי ורשב 3
א טע� הדבר כדי שיהיה "ואילו לרשב, את כל המיני� ולהשליכ� באגודה אחת אל שריפת הפרה

 הלשו$ כשרה הובהבא� ' ולכ$ אפי, דאי$ צרי( שיהיה כובד, ל כרבי"ז רב שהכשיר ס"ולפ, כובד
וצרי( ,  ואינה מכבידה פסולהשהובהבהא כיו$ "ואילו לרשב. ר לא מועילה לעשות כובדא� שכב

  .לחזור ולהביא לשו$ אחרת ולקדש


