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  .עג ד� יומא
  ?איזה חילוקי� שנזכרו בברייתא נוהגי� בכהני� דלהל� ואיזה לא

  
  כה�   

  גדול
  מרובה 
  בגדי� 

  משוח 
  1שעבר

  משוח
   מלחמה

  כה� 
  הדיוט

  אינו נוהג  אינו נוהג  נוהג  אינו נוהג  נוהג  2פר הבא על כל המצות
  אינו נוהג  אינו נוהג  אינו נוהג  נוהג  נוהג  כ"פר יוה

  אינו נוהג  אינו נוהג  אינו נוהג  נוהג  נוהג  3עשירית האיפה
  אינו נוהג  נוהג  נוהג  נוהג  נוהג  לא מגדל שער פרע באבלות

  אינו נוהג  נוהג  נוהג  נוהג  נוהג  4 באבלותלא קורע בגדיו
  אינו נוהג  נוהג  נוהג  נוהג  נוהג  אינו מטמא לקרובי�
  אינו נוהג  נוהג  נוהג  נוהג  נוהג  מצווה לקחת בתולה

  אינו נוהג  נוהג  נוהג  נוהג  נוהג  האסור באלמנ
  אינו נוהג  5מחלוקת  נוהג  נוהג  נוהג  מחזיר במותו לרוצח

  אינו נוהג  אינו נוהג  נוהג  נוהג  נוהג  6מקריב אונ�
  אינו נוהג  אינו נוהג  נוהג  נוהג  נוהג  7נוטל חלק בראש

  אינו נוהג  אינו נוהג  נוהג  נוהג  נוהג  8מקריב חלק בראש
  אינו נוהג  9אינו נוהג  נוהג  נוהג  הגנו  בגדי�' ועבודתו בח

  אינו נוהג  אינו נוהג  נוהג  נוהג  נוהג  10טומאת מקדש וקדשיומפטור 
    אינו נוהג  אינו נוהג  נוהג  נוהג  נוהג  כ רק בו"עבודת יוה

                                                           
. מושחי� אחר תחתיו, כ ואינו יכול להמשי� עבודתו"ג בזמ� בית ראשו� שנטמא באמצע עבודת יוה" כה1

  . שעברח והשני נקרא משו� וכשנטהר הראשו� חוזר הראשו� לעבודתו 
פר "י שצרי� למחוק את התיבות " אכ� פירש�"  משיח ופר הבא על כל המצות�פר כה"ו הגירסא לפנינ 2

ג "וקרב� זה בא מתי שכה. כיו� שפר כה� משיח הוא פר הבא על כל המצות ואינ� שני דברי�" כה� משיח
 אד� ואילו שאר.  אז הוא מביא פר�פ הוראתו "ונהג בעצמו ע, טעה בהוראה לעבור על אחת מכל המצות

 .בכהאי גוונא מביא שעירה לחטאת
 .מחציתה בבוקר ומחציתה בערב, )עשירית האיפה(ג להביא מנחה מעשרו� סולת "כל יו� צרי� כה 3
הוא את בגדו ) קורע�(אול� פור� , ג אסור לעשות כ�"אכ� כה, כל אד� שמת לו מת צרי� לקרוע בגדיו 4

 . כשאר כל אד��כ כה� הדיוט שכ� קורע מלמעלה במקו� בית הצואר "משא.  למטה�בשפתו התחתונה 
 .ולחכמי� לא, יהודה הוא מחזיר את הרוצח' לר 5
ובשעת אנינות אסור לכה� , עד זמ� הקבורה] לרוב [� ליוכשמת לאד� מת משבעה קרובי� הוא אונ� ע 6

 .�קדשיאכ� אסור לו לאכול באנינותו מה. ג מקריב כשהוא אונ�"אול� כה, להקריב קרב�
 .כשחולקי� את הקדשי� הוא חולק ראשו� ליקח איזה חלק שירצה 7
  .וקוד� הוא לכול�, יכול לומר שהוא זה שמקריב את הקרב�, כשמקריבי� קרב� 8
אבהו ' יוחנ� ולר' ל לרב דימי בש� ר"כ� ס ו�, ונחלקו האמוראי� הא� זה רק די� דרבנ� ומשו� איבה 9
ת אינו משמש בשמונה "ל שמה" וס,אמי ורב אסי חולקי�' אכ� ר). חייא בר אבא' וללשו� אחרת ג� לר(

לא משמש אול� , בגדי�' כשהוא לבוש ח" נשאל"יוחנ� אמר שמשוח מלחמה ' ל שר"ורבי� ס. בגדי�
 ).דמעלי� בקודש ואי� מורידי�, כ אינו משמש"בגדי� ג' ובד (.בגדי�' בשאר עבודות בבית המקדש בח

ייב בקרב� ח � או שאכל קדשי� כשהוא טמא, או עבד עבודה כשהוא טמא, מי שנכנס טמא למקדש 10
 .פטור מקרב� זה', ג שעבר בשגגה ונכנס טמא למקדש וכו"ואילו כה, )כפי עשירותו או דלותו(עולה ויורד 
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  :יומא ד� עג
  ?כ מה דינו"האוכל או שותה ביוה

  
  אכל או שתה פחות מהשיעור  אכל ככותבת הגסה ושתה מלא לוגמיו  

  אסור מדאורייתא   יוחנ�'לר
  לריש לקיש

  אסור מדרבנ$  חייב כרת  
  

  ? ואכל נבלות וטרפות ושקצי� ורמשי�! בנשבע שלא לאכול, מה הטע� שנחלקו התנאי� דלהל�
  

   שפטור!שמעו� ' אליבא דר   שחייב!אליבא דחכמי�   
  ש כולל"לית ליה לר  1משו� שעשה את השבועה בכולל  יוחנ�' לרב ושמואל ור

   כשנשבע על חצי שיעור:לרבנ�  ש לקישלרי
  2כשנשבע בסת�'  אפי:עקיבא' לר

  בכל שהוא מושבע ועומד ג� 
  3מהר סיני

  

                                                           
 ולא נשבע דוקא על הדברי� האסורי� שעליה� הוא כבר מושבע (" לא אוכל"כיו$ שאמר ש', פי 1

 .עבר ג� על איסור שבועה,  וכשאכל את הדברי� האסורי�.לכ$ חלה השבועה, ועומד מהר סיני
ל "בנ$ סדר,  ואכל פחות מכזית הא� חייב( ע א� אד� נשבע שלא יאכל"נחלקו רבנ$ ור', פי 2

והנה כא$ שנשבע ג� על דבר .  על שבועתועוברהוא בכל שהוא ' ע אפי" ולר,שפטור דבעינ$ שיעור
שבזה אינו אסור  (כדי שתחול על זה שבועתו בעינ$ שתחול השבועה ג� על חצי שיעור , איסור

צי ולכ$ לרבנ$ מיירי באמר בפירוש שנשבע על ח, )ל"לר(מחמת מה שהוא מושבע ועומד בהר סיני 
וכשאכל נבלות וטרפות בחצי שיעור , בסת� חל איסור שבועה ג� על חצי שיעור' ע אפי"ולר, שיעור

 .עבר על שבועתו באופ$ שאינו מושבע מהר סיני
ולא אמרו , מלקות (כל שהוא אכל מה� ב' שמעו$ שבכל איסורי� שבתורה חייב אפי' ל לר"ס 3

' פ כיו$ שיש איסור תורה ג� בחצי שיעור ואפי"עכו. ]וכ$ לעני$ כרת[אלא לעני$ קרב$ כזית שיעור 
  .דמושבע ועומד הוא מהר סיני, לכ$ לא חלה עליו השבועה, לוקה עליו


