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מ.
אין לי אלא מתן שבע שמעכבות בכל מקום.אמר מר:▀>

היכא?^מ.

בפרה ובנגעים.רב פפא:!מ.

מתן ארבע מנין?^◊מ.

ת"ל: כן יעשה.!◊מ.

ִ ¿◊מ. מ"ש מתן ז'? דכתיבן וכפילן, מתן ד' נמי כתיבן וכפילן

ֹ רבי ירמיה:!מ. לא נצרכא אלא לר"ש

ֹ דתניא:[רבי שמעון]♦▀!◊מ. למעלה אומר: קרן קרנות ־ שתים, למטה הוא אומר: קרן קרנות ־ ארבע, דברי ר"ש

אינו צריך, הרי הוא אומר באהל מועד, על כל האמור באהל מועד.רבי יהודה:♦▀!◊מ.

ורבי יהודה כן יעשה מאי עביד ליה?¿◊מ.

מיבעי ליה לכדתניא:!מ.

לפי שלא למדנו לפר יוה"כ לסמיכה ושירי הדם, מנין? ת"ל: כן יעשה.[תניא]▀!◊מ.

ולפר יוה"כ לא למדנו? הא אמרת: לפר ־ זה יוה"כִ ¿מ.

איצטריך, סד"א: הני מילי עבודה דמעכבא כפרה, אבל עבודה דלא מעכבא כפרה אימא לא, קמ"ל.!◊מ.

ור"ש האי באהל מועד מאי עביד ליה?¿מ.

באהל מועד מבעי ליה, שאם נפחתה תקרה של היכל לא היה מזה.[רבי שמעון]!◊מ.

ואידך?¿מ.

מאשר.[רבי יהודה]!◊מ.

ואידך?¿מ.

אשר לא דריש.[רבי שמעון]!◊מ.

אביי:!◊מ.
לר' יהודה נמי איצטריך, סד"א: מידי דהוה אסמיכה ושירי הדם, דאע"ג דכתיבן וכפילן לא מעכבא, מתן 

ארבע נמי לא תתעכב, קמ"ל.

לפר ־ זה פר יום הכפורים.▀◊>מ.

למאי הילכתא?^מ.

אי לעכב!מ.

פשיטא, חוקה כתיבה ביהִ ¿מ.

לא נצרכא אלא לרבי יהודהרב נחמן בר יצחק:!◊מ.

דאמר:[רבי יהודה]▀!◊מ.
כי כתיבה (ויקרא טז) חוקה ־ אדברים הנעשים בבגדי לבן בפנים, שאם הקדים מעשה לחבירו לא עשה 

ולא כלום, אבל דברים הנעשים בבגדי לבן בחוץ ־ הקדים מעשה לחבירו מה שעשה עשוי

אימא מדכסידרן לא מעכבי, הזאות נמי לא מעכבי, קמ"ל.!◊מ.

ומי מצית אמרת הכי?מתקיף לה רב פפא:¿מ.

ֹ והתניא:[רבי עקיבא]▀¿◊מ. (ויקרא טז) וכלה מכפר את הקודש ־ אם כיפר כילה, ואם לא כיפר לא כילה, דברי ר"ע
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מפני מה לא נאמר: אם כילה כיפר, ואם לא כילה לא כיפר?א"ל רבי יהודה:▀¿◊מ.

לא נצרכא, אלא לאת דם ובטבילהרב פפא:!◊מ.

את ־ אמר רב אחא בר יעקב: לא נצרכא, להכשיר אמין שבאצבע.[רב אחא בר יעקב]▀מ.

מ:
בדם ־ שיהא בדם שיעור טבילה מעיקרא▀

וטבל ־ ולא מספג.▀מ:

▀◊מ:
ואיצטריך למכתב בדם, דאי כתב רחמנא וטבל, הוה אמינא: אע"ג דליכא שיעור טבילה מעיקרא, כתב 

רחמנא בדםֹ ואי כתב רחמנא בדם, ה"א: אפי' מספג, כתב רחמנא וטבל.

מזבח קטרת הסמים למה לי? שאם לא נתחנך המזבח בקטורת הסמים לא היה מזה.▀◊מ:

תניא כוותיה דרב פפא:■מ:

ֹ [תניא:[רבי]]♦▀■◊מ: ועשה כאשר עשה ־ מה ת"ל לפר? לרבות פר יום הכפורים לכל מה שאמור בענין, דברי רבי

רבי ישמעאל:♦▀■◊מ:
ק"ו, ומה במקום שלא הושוה קרבן לקרבן ־ השוה מעשים למעשים, מקום שהשוה קרבן לקרבן ־ אינו 

דין שישוה מעשה למעשה, אלא מה ת"ל לפר? זה פר העלם דבר של צבור, לפר ־ זה פר כהן משיח.

ומה במקום שלא הושוה קרבן לקרבן.אמר מר:▀◊>מ:

מאי לא הושוה קרבן לקרבן?^מ:

אילימא פר יוה"כ ושעיר יום הכפורים!מ:

איכא למיפרך: מה להנך שכן נכנס דמם לפניי ולפניםִ ¿מ:

אלא פר העלם דבר של צבור ושעירי עבודת כוכבים!מ:

איכא למיפרך: מה להנך שכן מכפרין על עבירות מצוה ידועהִ ¿מ:

!◊מ:

אלא פר העלם דבר של צבור ושעיר של יום הכפורים, והכי קאמר: ומה במקום שלא הושוו קרבן 

לקרבן, דהאי פר והאי שעיר ־ הושוו מעשים למעשים למאי דכתב בהו, מקום שהושוה קרבן לקרבן, 

דהאי פר והאי פר ־ אינו דין שהושוו מעשים למעשים
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