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  .סא ד� יומא

  ?במה מתכפרי
 בעבירות דלהל�, כהני
 לוי
 וישראלי

  

  בטומאת מקדש וקדשיו  בשאר עבירות  

  ' לר  בד� הפר  כהני

  ישראלי
לוי
 ו  יהודה
  בד� השעיר הפנימי  בוידוי שעיר המשתלח   


  ' לר  בד� הפר  בוידוי הפר  כהני
  הפנימיבד� השעיר   בוידוי שעיר המשתלח  ישראלי
לוי
 ו  שמעו�

  
  ?מה יעשה, 1נשפ� הד
 בזמ� ההזאות

  
  
  נשפ� כשהוא באמצע ההזאות  2נשפ� בשעה שגמר סדר של

  4מתחיל מתחילת הסדר  מאיר'  ר� לתנא קמא
  שמעו�' אלעזר ור' לר

  מתחיל במקו� שפסק  3מתחיל בסדר הבא  
  

  :יומא ד� סא
  ? מה הדי�5אש
 מצורע ששחטו שלא לשמו

  
  שמעו�' אלעזר ור' א דראליב  מאיר' אליבא דר  

  7אי# לו תקנה  6יביא אחר וישחוט  יוחנ�' לר
  אי# לו תקנה  1אי# לו תקנה  לרב חסדא

                                                           
א "אכ
 בהו.  שמ
 של מצורעגה בהזאות שמלו"כ אלא ה"מבואר במסקנא שאינו רק בדי
 פר ושעיר דיוה 1

ש בהזאות של לוג של שמ
 של מצורע שצרי� להתחיל מתחילת הסדר "א ור"שמודי� ר' סברה הגמ
, גמר את המתנות שבבהונותכש.  וחזרה בה,א� במתנות שבהיכל או במתנות שעל הבהונות, שנמצא בו

ויקרא (וכדכתיב , דא� שלכתחילה צרי� לתת על ראשו, ע אי
 מתנות של ראש המטהר מעכבות"לכו
 .מ א� נשפ� אי
 צרי� לחזור ולהביא"מ, "ְוַה12ָתר ַ/ֶ.ֶמ
 ֲאֶ)ר ַעל ַ+� ַה+ֵֹה
 ִיֵ*
 ַעל רֹא) ַהִ'ַ%ֵהר) "יח:יד

כ הנעשות "ואח, כ הנעשות כנגד הפרוכת"ואח, הזאות הנעשות כנגד הכפורת, סדרי� של הזאות' ישנ� ג 2
  .והזאות אלו נעשות מד� הפר ושוב מד� השעיר כפי הסדר שבמשניות דלעיל. על מזבח הזהב

מתנות שבהיכל כנגד הוא� נשפ� אחר ,  שבפני� יתחיל במתנות שבהיכלהמתנותכגו
 א� נשפ� אחר  3
  .דברי הכל לא מעכבילהשירי� , אכ
 א� נשפ� אחרי מתנות המזבח. רוכת יתחיל במתנות שבמזבחהפ

וא� הוא במתנות שבהיכל חוזר , א� הוא במתנות שבפני� דהיינו בקודש הקדשי� חוזר לתחילת� 4
 .לתחילת�

 הרי כל 4 ה  דכיו
 שלא עלה לבעלי� כלל לש� חוב,הקשה) ה אש�"בד(' ובתוס, כ
 היא הגירסא לפנינו 5
ולכ
 פירש . 'וכו" אש� אחד אמר רחמנא"ע ומה שיי� כא
 דרשת "מה שנת
 ממנו כמא
 דליתיה דמי לכו

 .שהנידו
 כא
 באש� מצורע שנשפ� דמו קוד� מת
 בהונות
ולא נחשב כאילו ,  מתחילתה עליהמאיר שכל עבודה שלא נגמרה צרי� לחזור' ל לר"דהנה מצאנו דס 6

וג� כא
 כיו
 שנשחט , )רי� לחזור על ההזאות של הפר א� נשפ� באמצע הסדרולכ
 צ(עשה בה משהו 
 . ויכול להביא אש� אחר4 האש� שלא לשמה אמרינ
 כאילו לא הביא כלו� 

והיינו , כ שבמקו� שפסק ש� מתחיל"ל גבי פר ושעיר דיוה"דכיו
 שס, ולא יוכל להטהר לאכול בקדשי� 7
דאי אפשר להביא שתי ,  שכ
 לא יוכל המצורע להביא אש� אחרוכיו
. מה שנעשה לא נחשב כמא
 דליתיה

רק כבש אחד אמרתי ל� ולא שני� שוהיינו  4" ְוָלַקח ֶ+ֶב6 ֶאָחד 5ָ)�) "כא:ויקרא יד(אשמות דהא כתיב 
 .ולכ
 אי
 לו תקנה
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  :יומא ד� סא
  ?מה דינו, )שהוא קרח בלא שו
 שיער(נזיר ממורט 

  
  פדת' אליבא דר  אבינא' אליבא דר  

   &צרי$ להעביר תער   לבית שמאי
  2אבל אי# לו תקנה

   & צרי$ להעביר תער
  אחר יש שיעראד� של מקו� על

  אי# צרי$ להעביר תער  לבית הלל
  

  ?מה דינו,  לו בוה� ימי��מצורע שאי
  

  ?כיצד יתנו עליו מתנות ד
 של בוה� יד ורגל ימי�  
   אי# לו טהרה עולמית&וכיו# שאי# לו , צרי$  לתנא קמא

   ונטהר&נות# את הד� על מקו� הבוה#   )ש"ה לב"וה(אלעזר ' לר
   ונטהר&נות# את הד� על בוה# יד או רגל שמאל   שמעו�' לר

  

  ?מה דינ
, נשפ� הד
 באמצע המתנות והביא פרי
 ושעירי
 אחרי

  
  
  פר ושעיר האחרו� שגמר בו הכפרה  פרי
 ושעירי
 שלא גמר הכפרה בה

  מחנות' כול� מטמאי� בגדי� ונשרפי� אבית הדש# מחו( לג  ש"אלעזר ור' לר

  'מטמא ונשר� וכו  ' ואי# נשרפי� וכו'אי# מטמאי� וכו  לחכמי

  

                                                                                                                                                                                                   
וג ולא  ודרשינ# אותו שהונ� ע� הל&" ְוִהְקִריב אֹת4 ְל�1ָ2) "יב:ש�(כ דכתיב "דכא# הוא גזה 1

 .מ אי# לו תקנה"ולכ$ ג� לר, אחר
הרי שלא קיי� את מצות העברת תער שהוא , כלומר כיו# שאי# לו שיער ואי# לו על מה להעביר 2

 .זקוק לה ואי# לו תקנה לצאת מידי נזירותו


