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)סו הפרק( )  62aמשנה ז'( 60a

כיצד עושי לו ,המצורע עומד חו לעזרת ישראל כנגד פתח מזרחית באסקופת שער ניקנור ופניו למערב וש עומדי כל מחוסרי כפרה בעת שמטהרי
אות וש משקי את הסוטות ,והכה לוקח אש של מצורע כשהוא חי ומניפו ע לוג השמ במזרח כדר כל התנופות ,וא הני זה בפני עצמו וזה
בפני עצמו יצא ,ואחר כ מביא את האש של מצורע עד הפתח ומכניס שתי ידיו לעזרה וסומ עליו ושוחטי אותו מיד ,ומקבלי שני כהני את דמו,
אחד מקבל בכלי וזורקו על גבי המזבח ואחד בידו הימנית ומערה לידו השמאלית ומזה באצבעו הימנית ,וא שינה וקבל בשמאל תחילה פסל ,הכה
שקיבל מקצת הד בכלי מוליכו וזורקו על המזבח תחילה ,ואחר כ יבא הכה שקיבל הד בכפו אצל המצורע הכה מבפני והמצורע מבחו ומכניס
המצורע ראשו ונות הכה מ הד שבכפו על תנו אזנו הימנית ,ואחר כ יכניס ידו הימנית וית על בה ידו ואחר כ יכניס רגלו הימנית וית על בה
רגלו וא נת על השמאל לא יצא ,ואחר כ יקריב חטאתו ועולתו ,ואחר שית הד על הבהונות נוטל הכה מלוג השמ ויוצק לתו כפו של חבירו
השמאלית וא יצק לתו כ עצמו יצא וטובל אצבעו הימנית בשמ שבכפו ומזה שבע פעמי כנגד בית קדש הקדשי על כל הזייה טבילת אצבע בשמ,
וא הזה ולא כיו כנגד בית קדש הקדשי כשירות ,ואחר כ יבא אצל המצורע וית מ השמ על מקו ד האש בתנו אז ובה ידו ובה רגלו,
והנותר מ השמ שבכפו יתננו על ראש המתטהר וא לא נת לא כפר ,ושאר הלוג מתחלק לכהני הלכות מחוסרי כפרה פרק ד
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מֹ3ה :ויקרא טז ,לד
0חת 1ָ ַ+נָה וַ ַ2עַ ַ. ,אֲ ֶ3ר ִצָ5ה ה' אֶ ת ֶ
ֹאת ַ
וְ הָ י ְָתה ֹ$את ָלכֶ לְ ח( ַ'ת ע ֹולָ לְכַ*ֵ ר עַ ל  ְ+נֵי י ְִָ ,ראֵ ל ִמָ.ל חַ ָ /
וְ כִ ָ8ה ִמ ֵ*ַ.ר אֶ ת הַ 'ֹדֶ  3וְ אֶ ת אֹהֶ ל מוֹעֵ ד וְ אֶ ת הַ ִ9זְ ֵ+חַ וְ ִה ְק ִריב אֶ ת הַ ִָ :עיר הֶ חָ י :ויקרא טז ,כ
*(רי 0חַ ת 1ָ ַ+נָה יְכַ*ֵ ר עָ לָיו לְ ֹדרֹתֵ יכֶ קֹדֶ ָ 3ק ָד ִ3י ה5א ַלה' :שמות ל ,י
וְ כִ *ֶ ר 0הֲ רֹ עַ ל ַק ְרנֹ ָתיו 0חַ ת 1ָ ַ+נָה ִמ ַ< ַח ַ/את הַ ִ ִ.
וְ כִ *ֶ ר אֶ ת ִמ ְק ַ< 3הַ 'ֹדֶ  3וְ אֶ ת אֹהֶ ל מוֹעֵ ד וְ אֶ ת הַ ִ9זְ ֵ+חַ ְיכַ*ֵ ר וְ עַ ל הַ ֹ.הֲ נִי וְ עַ ל ָ.ל עַ  הַ ָ'הָ ל יְכַ*ֵ ר :ויקרא טז ,לג
ִ@ עַ ל רֹא 3הַ ִ/ַ 9הֵ ר לְ כַ*ֵ ר עָ לָיו לִפְ נֵי ה' :ויקרא יד ,כט
וְ הַ ?ו ָֹתר ִמ הַ ֶ1מֶ  אֲ ֶ3ר עַ ל ַ .הַ ֹ.הֵ  י ֵ
1י ה' :ויקרא ב ,ג
נְחה לְ 0הֲ רֹ 5לְ בָ נָיו קֹדֶ ָ 3ק ָד ִ3י מֵ ִא ֵ
וְ הַ ?וֹתֶ ֶרת ִמ הַ ִָ 9
5מֶֶ 2תר הַ ֶ1מֶ  אֲ ֶ3ר עַ ל ֹ *ַ.ו יִ@ֵ  הַ ֹ.הֵ  עַ ל ְ@נ C5אֹ זֶ הַ ִ/ַ 9הֵ ר הַ יְמָ נִית וְ עַ ל ֹ+הֶ  יָד ֹו הַ יְמָ נִית וְ עַ ל ֹ+הֶ  ַרגְל ֹו הַ יְמָ נִית עַ ל ַ< הָ אָ ָ :3ויקרא יד ,יז
ִ
אֹת ְ@נ5פָ ה לִפְ נֵי ה' :וְ ָ3חַ ט אֶ ת הַ ֶ.בֶ ְ ִ+ ,מקוֹ אֲ ֶ3ר י ְִ3חַ ט אֶ ת הַ חַ  ָ/את וְ אֶ ת הָ ֹעלָה ְ ִ+מקוֹ הַ ' ֶֹד3
וְ ל ַָקח הַ ֹ.הֵ  אֶ ת הַ ֶ.בֶ  ,הָ אֶ חָ ד וְ ִה ְק ִריב אֹת ֹו לְאָ ָ 3וְ אֶ ת Eג הַ ָ1מֶ  וְ הֵ נִי ָ
ְמנִית וְ עַ ל ֹ+הֶ  ַרגְל ֹו הַ יְמָ נִית :ויקרא יד ,יב Fיד
ִ.י ַ.חַ  ָ/את הָ אָ ָ 3ה5א ַלֹ.הֵ  קֹדֶ ָ 3ק ָד ִ3י ה5א :וְ ל ַָקח הַ ֹ.הֵ  ִמ ַ< הָ אָ ָ 3וְ נ ַָת הַ ֹ.הֵ  עַ ל ְ@נ C5אֹ זֶ הַ ִ/ַ 9הֵ ר הַ יְמָ נִית וְ עַ ל ֹ+הֶ  יָד ֹו הַ י ָ
לְַ83ח אֹת ֹו לַעֲ זָאזֵל הַ ְִ 9דָ ָ+רה :ויקרא טז ,י
וְ הַ ִָ :עיר אֲ ֶ3ר עָ לָה עָ לָיו הַ Hו ָֹרל לַעֲ זָאזֵל יָעֳ מַ ד חַ י לִ ְפנֵי ה' לְ כַ*ֵ ר עָ לָיו ַ

 is indispensableעבודת יוה"כ : the sequence ofמשנה ז'
 afterwardsד השעיר , must re-offerד הפר  beforeד השעיר a. If: he brought the
), start from beginning of that stageמתנות b. If: he is interrupted (e.g. the blood spills before finishing the
כפרה  – each is an independentמזבח הזהב , atהיכל  inעבודה c. Note: same applies to stages of
): pick up where you left off (no need to go back to beginning of that segmentר"א ור"ש i.
)’s explanationר' יוחנ( ’s limitations re: necessity of proper sequenceר' נחמיה  andר' יהודה II.
)זהב +לב בחו ~ ] [v. 3אחת  [v. 1] ,זאת – מיעוטי  – (2מעכב  areבגדי לב בפני  performed inעבודות : onlyר' יהודה a.
); if spilled out earlyשירי   – otherמיעוט  (1מעכב  (in or out) areבגדי לב  performed inעבודות : onlyר' נחמיה b.
)ברייתא ( מיעוט ) – don’t need a separateמעכב  (notבגדי לב בחו : included withר' יהודה i.
???  -מעכב  areשיריי  holds thatר' נחמיה : he says thatר' יוחנ c. Challenge to
)ר' יהודה  (contraחפינה  – must do anotherשחיטת הפר  beforeחפינה :ר' חנינה d.
, since its purpose is for insideעבודת פני  to beחפינה  may considerר' יהודה i. Perhaps not:
)קטורת  (no mention ofד , need newמתנות  was spilt before innerד  – ifמשנה 1. Proof: our
) (contextקטורת  omittedתנא 2. Rejection: perhaps the
 is invalidמת דמו של פר  slaughtered beforeשעיר e. Suggestion:
) etc.שחיטה  (should require newהזאה  – only requires newמשנה i. Challenge: our
מתנות שבהיכל  is referring toמשנה ii. Defense: our
שעיר המשתלח : re: function ofר' יהודה ור"ש III.
שעיר  viaכפרה ) – 1כהני ,לויי ,ישראל( : applies each word of v. 4 to different groupsר' יהודה a.
מתכפרי בפר  areכהני – )עבירות  (re: otherפר::שעיר המשתלח ) andטומאת מקדש  (re:פר::שעיר לה' :ר"ש b.
:ר"א ור"ש ) andת"ק=( ר"מ IV. Explanation of dispute
)חטאת  (each segment must be done by oneחטאת אחת :ר"מ a.
) (each segment must be done only onceחטוי אחת :ר"א ור"ש b.
מת בהונות של מצורע V. Application to
)לוג  (all agree must be from 1מצורע  told me that this dispute doesn’t carry over toר' יעקב :רבי a.
)i. Challenge: parallel dispute recorded (re: starting over in mid-segment
לוגי  taught him (same dispute) re:ר' יעקב  said thatרבי ii. Fix:
) – v6מנחה  (vv. 5,7 - unlikeומנותר...ומיתר , b/c double wordingמעכב  (on head) notשמ  ofמתנות iii. Final:
I.
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VI. ר' יוחנ: Application of dispute (ר"א ור"ש:~: )ר' מאירto שחיטת אש מצורע:
a. ר"מ: considers an out-of-sequence act as non-existent; redo  אשproperly
b. ר"א ור"ש: consider it meaningful – must start entire process again (new )לוג
i. ר"ח: verse states ( אותוv. 8) – only 1 ( – כבשbut  ברייתאsupports ר' יוחנ: צרי אש אחר
ii. Solution: depends on use of " צרי – ר' פדת( "צריmeans it can be repaired)
c. Tangent:  אש מצורעhas to have  קבלת הדby 2  – כהני1  )מת בהונות( בידand 1  בכליfor ( מתנות על מזבחlike )חטאת
VII. Removal of “incompleted” חטאות
a. ר"א ור"ש: take out, burn, the one who burns them is ( מטמא בגדיjust like “completed” ones)
b. חכמי: only final one is disposed of in that matter
i. Question: how many  שעיריare sent ?לעזאזל
1. (in such a case: where multiple pairs were used for  הגרלהdue to error)
ii. Answer: only 1 – states ( אותוv. 9)
1. )ר' פפי( רבא: send 1st one as per  ר' יוסיre:
a. Case of: lost and replaced  פסחיboth in front of you at midday
b. Analogy: with ג,ב, אboxes in  )שקלי( מקדשdoesn’t hold
2. )רב שימי( רבא: send last one – since that’s the one that effected כפרה
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