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יומא-שני שעירי

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

סח.
והתם מנא לן?¿

דתניא:▀!◊סח.

(ויקרא ד) וקרבו ופרשו והוציא ־ מלמד שמוציאו שלם. יכול ישרפנו שלם? נאמר כאן ראשו וכרעיו, 

ונאמר להלן (ויקרא א) ראשו וכרעיו מה להלן ־ על ידי ניתוח, אף כאן ־ על ידי ניתוח. אי מה להלן על ידי 

הפשט ־ אף כאן על ידי הפשט? תלמוד לומר: וקרבו ופרשו.

מאי תלמודא?¿סח.

כשם שפרשו בקרבו ־ כך בשרו בעורו.רב פפא:!◊סח.

מאימתי מטמאין בגדים.▀>סח.

תנו רבנן:▀◊סח.
(ויקרא טז) יוציא אל מחוץ למחנה ושרפו. להלן אתה נותן להם שלש מחנות, וכאן אתה נותן להם מחנה 

אחת, אם כן למה נאמר מחוץ למחנה? לומר לך: כיון שיצא חוץ למחנה אחת ־ מטמאים בגדים.

והתם מנא לן?¿סח.

דתניא:▀!◊סח.

(ויקרא ד) והוציא את כל הפר ־ חוץ לשלש מחנות. אתה אומר חוץ לשלש מחנות, או אינו אלא חוץ 

למחנה אחת? כשהוא אומר בפר העדה אל מחוץ למחנה, שאין תלמוד לומר, שהרי כבר נאמר (ויקרא ד) 

ושרף אתו כאשר שרף את הפר הראשון ומה תלמוד לומר אל מחוץ למחנה ־ ליתן לו מחנה שניה. וכשהוא 

אומר מחוץ למחנה בדשן, שאין תלמוד לומר, שהרי כבר נאמר (ויקרא ד) אל שפך הדשן ־ תן לו מחנה 

שלישית.

ורבי שמעון האי מחוץ למחנה מאי עביד ליה?¿◊סח.

מיבעי ליה לכדתניא.!סח.

[תניא] רבי אליעזר:▀!◊סח.
נאמר כאן מחוץ למחנה ונאמר להלן (במדבר יט) מחוץ למחנה, מה כאן ־ חוץ לשלש מחנות, אף להלן ־ 

חוץ לשלש מחנות. ומה להלן במזרחה של ירושלים ־ אף כאן במזרחה של ירושלים.

ורבנן, היכא שריף להו?¿◊סח.

היכן נשרפין? לצפונה של ירושלים, וחוץ לשלש מחנות.כדתניא:[ת"ק]♦▀!◊סח.

סח:
אבית הדשן נשרפין.רבי יוסי:♦▀!◊

מאן תנא דפליג עליה דרבי יוסי ־ רבי אליעזר בן יעקב הוארבא:▀◊סח:

(ויקרא ד) אל שפך הדשן ישרף שיהא לשם דשן.דתניא: [ת"ק]♦▀▀◊סח:

שיהא מקומו משופך.רבי אליעזר בן יעקב:♦▀▀◊סח:

ודילמא במקומו משופך הוא דפליגי?אמר ליה אביי:¿◊סח:

תנו רבנן: [ת"ק]♦▀◊סח:

והשרף ־ השורף מטמא בגדים, ולא המצית את האור, ולא המסדר את המערכה, ואי זהו השורף ־ זה 

המסייע בשעת שריפה. יכול אף משנעשו אפר מטמאין בגדים? תלמוד לומר אתם ־ אותם מטמאין בגדים 

ולא משנעשו אפר מטמאין בגדים.

הפר מטמא, ניתך הבשר ־ אינו מטמא בגדים.רבי אלעזר ברבי שמעון:♦▀◊סח:

מאי בינייהו?¿סח:

איכא בינייהו דשויה חרוכא.!◊סח:

סח:
מ

אמרו לו לכהן גדול: הגיע שעיר למדבר.▀

ומניין היו יודעין שהגיע שעיר למדבר?¿◊סח:

דירכאות היו עושין, ומניפין בסודרין, ויודעין שהגיע שעיר למדבר.[ת"ק]♦!◊סח:

רבי יהודה:♦!◊סח:
והלא סימן גדול היה להם: מירושלים ועד בית חדודו ־ שלשה מילין, הולכין מיל וחוזרין מיל ושוהין כדי 

מיל, ויודעין שהגיע שעיר למדבר.

רבי ישמעאל♦!◊סח:
והלא סימן אחר היה להם, לשון של זהורית היה קשור על פתחו של היכל, וכשהגיע שעיר למדבר היה 

הלשון מלבין, שנאמר (ישעיהו א) אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו.

סח:
אביי:▀◊ג

שמע מינה ־ בית חדודו במדבר קיימא, והא קא משמע לן, (דקסבר רבי יהודה:) כיון שהגיע שעיר למדבר 

־ נעשית מצותו.

הדרן עלך שני שעירי◊
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יומא-בא לו כהן גדול

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

מסח:
בא לו כהן גדול לקרות, אם רצה לקרות בבגדי בוץ ־ קורא, ואם לאו ־ קורא באצטלית לבן משלו.▀

▀סח:

חזן הכנסת נוטל ספר תורה ונותנו לראש הכנסת, וראש הכנסת נותנו לסגן, והסגן נותנו לכהן גדול, וכהן 

גדול עומד ומקבל וקורא אחרי מות ואך בעשור, וגולל ספר תורה ומניחו בחיקו, ואומר: יותר ממה 

שקראתי לפניכם כתוב כאן, (במדבר כט) ובעשור שבחומש הפקודים קורא על פה.

▀▀סח:
ומברך עליה שמונה ברכות: על התורה, ועל העבודה, ועל ההודאה, ועל מחילת העון, ועל המקדש, ועל 

ישראל, ועל הכהנים, ועל שאר התפלה.

▀סח:
הרואה כהן גדול כשהוא קורא ־ אינו רואה פר ושעיר הנשרפין, והרואה פר ושעיר הנשרפין ־ אינו רואה 

כהן גדול כשהוא קורא. ולא מפני שאינו רשאי, אלא שהיתה דרך רחוקה, ומלאכת שניהן שוה כאחת.

סח:
ג

מדקתני באצטלית לבן משלו ־ מכלל דקריאה לאו עבודה היא.¿

אם רצה לקרות בבגדי בוץ ־ קורא.וקתני:▀¿סח:

ִ ¿◊סח: שמעת מינה: בגדי כהונה ניתנו ליהנות בהן

דילמא שאני קריאה, דצורך עבודה היא!◊סח:

בגדי כהונה ניתנו ליהנות בהן, או לא ניתנו ליהנות בהן?דאיבעיא לן:^!◊סח:

לא היו ישנים בבגדי קודש.תא שמע:▀¿◊סח:

שינה הוא דלא, הא מיכל ־ אכלי.¿סח:

דילמא שאני אכילה, דצורך עבודה היא!◊סח:

(שמות כט) ואכלו אתם אשר כפר בהם מלמד שהכהנים אוכלים ובעלים מתכפרין.כדתניא:▀!סח:

שינה הוא ־ דלא, הא הלוכי ־ מהלכיִ ¿◊סח:

בדין הוא דהלוכי נמי לא, וסיפא איצטריכא ליה:!◊סח:

פושטין ומקפלין ומניחין תחת ראשיהם.[סיפא]▀!◊סט.
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