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  .נז ד� יומא
 , כיצד נלמדי� הזאות שבהיכל מהזאות שבקודש הקדשי�
  ?הרי דבר הלמד בהיקש אינו חוזר ומלמד בהיקש בקדשי�

  
  לתירו� השלישי  לתירו� השני  לתירו� הראשו�  

  הימנו ודבר אחר  "1ד"למ
  "חוזר ומלמד בהיקש

  ילפינ� בהיקש 
  הימנו ודבר אחר "ד "למ

  "אינו חוזר ומלמד בהיקש
 חו# מבפני�   2מקומות הוא דגמרי  ילפינ�לא 

  3בחדא זימנא גמר
  

  ?כיצד הוא סדר ההזאות בדמי� שבפני�
  

  ?הא� ה� כסדר�  ?על הפרוכת או רק כנגדה  
  רק כנגדה  לתנא קמא

  עליה ממש  יוסי' אלעזר בר' לר
  למטה'  כסדר� אחת למעלה וז:כ" יוהבשל

   ה� מפוזרות:ז" ושעירי עבפר העל� דבר
  

  :ד� נזיומא 
  ? 4כיצד דינו לעני� השיריי�, נתערבו לו בהזאות הראשונות דמי הפר ודמי השעיר בכלי שלישי

  

כוס אחד ) ש"ראב(ד "למ  
  5עושה חברו שירי�

אי� כוס עושה ) ק"ת(ד "למ
  )אלא נפסל(חברו שיריי� 

  6נשפכי� לאמה  לרב פפא
  1נשפכי� ליסוד  לרב הונא בריה דרב יהושע
                                                           

אי� דבר הלמד בהיקש חוזר ומלמד "עקיבא בהאי כללא ד' ישמעאל ור' נחלקו ר.) ד	 נז(בזבחי�  1
דהיינו שהדבר שבא ללמד עתה בהיקש אינו נלמד כולו , "הימנו ודבר אחר"היכא שהלימוד הוא " בהיקש
וכגו� כא� ההזאות של הפר והשעיר . א מפורש בפסוק ורק חלקו נלמד בהיקשאלא בחלקו הו, בהיקש

ורק שבעת , הזאות בפר מפורשי� בפסוק' דהזאה אחת בשעיר וז, בקודש הקדשי� חלק� מפורש בכתוב
חוזר שעקיבא ' ל לר"ובאופ� כזה ס. ההזאות דשעיר והזאה אחת דפר ה� אינ� מפורשות ונלמדות בהיקש

  .ישמעאל סובר שאינו חוזר ומלמד בהיקש' לו רואי, ומלמד בהיקש
,  פר ושעיר�ההיקש הראשו� היה בי� סוגי הבהמות ד, סוג ההיקש עתה הוא שונה מההיקש הראשו�', פי 2

וכיו� שהלימודי� , לקודש הקדשי�,  שאנו משוי� את ההיכל,ואילו ההיקש עתה הוא בי� המקומות
 ".דבר הלמד בהיקש אינו חוזר ומלמד בהיקש"מר הכלל שוני� בי� ההיקש הראשו� לשני על זה לא נא

לכ  איידי דנלמד ,  שבאו מהיקשלו המפורשי� בפסוק וג� אלודכיו� שלומד שני דברי� ג� א', פי 3
 .המפורשי� נלמד ממנו בחדא זימנא ג� את הדברי� שאינ� מפורשי� ורק נלמדו בהיקשאת מההיקש 

אכ� יש מספיק במזרק הפר ובמזרק השעיר , ר בכלי שלישיהתערב לו חלק מד� הפר ומד� השעי', פי 4
, ג פשיטא שיזה מהד� הנשאר במזרקי� הראשוני�"והנה בכה. כדי להזות מה� את המתנות שצרי  לתת

הא� הד� שנמצא במזרק השלישי המעורב ראוי להשפ  על יסוד , אלא שיש לדו� כשבא לשפו  שיריי�
  .לאו שישפ  לאמה כד� פסו, המזבח החיצו�

מה , מתנות רק מכוס אחת' כוסות ונת� ד' ש היכא שקיבל ד� חטאת בד"ק וראב"לקמ� איפלגו בה ת 5
ואילו ,  והיינו שאי� כוס עושה את חבירו שירי��ק ה� נדחי� ונשפכי� לאמה "דלת, די� שאר הכוסות

  .וכוס עושה את חברו שירי� להשפ  על יסוד המזבח, ש אינ� נדחי�"לראב
ג שיכל לתת "ש האומר שעושה את חבירו שירי� ונשפ  על יסוד המזבח הני מילי בכה"ראבל' ל דאפי"ס 6

  .כ כא� שהד� שבכוס השלישית נפסל ולא היה ראוי להזאה"משא, מאיזה כוס שירצה
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  :יומא ד� נז
  , "ואת דמו ישפו$) "כה:ויקרא ד( הד� גבי חטאת נשיא ירשינ� מדכתיב בשיירמה ד

  ?"ואת כל דמה ישפו$) "ל:ש�(ואילו גבי חטאת רגילה כתיב 
  

   %ואת כל דמה ישפו$   
  לרבות שהכל ישפ$ ליסוד

   % ישפו$דמו ואת 
  למעט שלא הכל ישפ$ ליסוד

ות סכו' קיבל ד� חטאת בד  לתנא קמא
  ול�מכמתנות ' ת� דנו

כוסות ' בדקיבל ד� חטאת 
  ונת� מתנות רק מאחד מה�

כוסות ' קיבל ד� חטאת בד  ש"אלעזר בר' לר
  ונת� מתנות רק מאחד מה�

 השירי� שבצואר בהמה 
  אינ� נשפכי� ליסוד

  
  ?כיצד היה נית� ד� הפר והשעיר על קרנות מזבח הפנימי

  
  א"לדחייה לפי ההו  לברייתא   

  יה� יחדמערב ונות� משנ  2יאשיה' לר
  3מערב ונות� משניה� יחד  נות� מכל אחד לחוד  יונת�' לר

  

                                                                                                                                                                                                   
מ היכא דדוחה בידי� "ה, ק שכוס דוחה את חבירו ואינו ראוי להיות שירי�"לת' ל דאפי"ס 1

שו� מעשה בו  לא נעשה +כ כא� שהד� שבכוס השלישית "משא, כדלעיל שיכל להזות ולא הזה
  .ע ליסוד"ולכ, אי� הדמי� שבו נדחי� ונשפכי� לכו, לדחותו בידי�

וכיו� שכא� כתיב , � דכתיב דמיאכמ" יחדיו"ל בעלמא שא� שלא כתוב בפירוש "יאשיה ס' ר 2
שינ� כאילו כתיב  דר+" ולקח מד� הפר ומד� השעיר ונת� על קרנות המזבח) "יח:ויקרא טז(
  .ללמד שצרי, לערב� ולתת משניה� יחד, "יחדיו"
וכפר אהר� על קרנותיו ) "י:שמות ל(משו� דכתיב בעני� המזבח , יונת� מודה'  דהכא ג� רד"ס 3

  .ומשמע שנות� רק כפרה אחת משתיה� ולא נות� וחוזר ונות�, " בשנהאחת


