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  .תמורה ד� כב
  ?חטאות דלהל� מה דינ�

  

    קוד� שנתכפרו הבעלי�  אחר שנתכפרו הבעלי�
  .אינה עושה תמורה) ב. אזלה למיתה) א

  אסורה מדרבנ% בהנאה) ד. אי% בה מעילה) ג
  תמורת חטאת, ולד חטאת

  חטאת שכפרו בעליה

אינה עושה ) ב. אזלה למיתה) א
  . אי% בה מעילה) ג. תמורה

  אסורה מדרבנ% בהנאה) ד

  רועה ויביא בדמיה) א
  עושה תמורה) ב
  יש בה מעילה) ג

חטאת ,  שנתהחטאת שעיברה
  שאבדה ונמצאת בעלת מו�

  

  
  ?ל"מה די� חטאת שעברה שנתה לר

  

    בלא אבדה  באבדה
  1לרבה  רועה  רועה

  לרבא  2מתה  רועה

  

  
  ?מה הדי�, ומת אותו של עזאזל, ואחד לעזאזל' הגריל על שני שעירי� אחד לה

  

    )זה שנשאר(השני שבזוג ראשו�   השני שבזוג שני
  3ח נדחי�"אי� בע.) יומא סד(לרב   מכפר  נדחה

  ח נדחי�"בע.) יומא סד(יוחנ� ' לר  4נדחה  מכפר

  

                                                           
ורצה . ריש  לקיש חיד ש שחטאת שעיברה ש נתה  רואי%  אות ה כא ילו עו מדת  בבית  הקב רות ו רועה 1

.  בכי פרו הבעלי� באחרת ' ומ שמע אפי, שאי% בה  די%  מיתה אלא תרעה עד שתסתאב, לומר
. ל שאינה מתה"ו אי*  אמר ר, ממשנתנו  שמבואר שא� כיפרו  הבעלי� כבר מ תה' והקשתה ה גמ

אלא שהיה מו� עובר ולכ*  (, ק  על חטאת שאבדה ונ מצאת בעלת מו�ותיר , רבה דמשנתנו מיי רי ר
ל בי% אב דה וע ברה  שנתה  "ולא מחלק רב ה לשיטת  ר). אמרו בסיפ א שא� לא כיפר ו הבע לי� תרעה

 .ל שרועה"ל שאמר ר"אלא בכל עני% ס , ללא
 .ל באבדה ועברה שנתה דאיכ א תרתי לריעותא "ל שמודה ר "תנו אליבא דר רבא מתר, את משנ2

 .דאזלה למיתה
 .ש"ע.) ד�  כג(שיטתו מו זכרת לקמ%  3
אמנ� למעשה לא אזיל למיתה כיו% שאי% חטאת  ,  דכיו % שמת חבירו ה וא דחוי ו כאילו עברה שנתו4

 .ציבור  מתה
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  .תמורה ד�  כב
  ].ה אמר"תוד[?  חטאת שנעשה בה אחד הדברי� דלהל� מה דינהאליבא דרבא

  

    2נדחית  עברה שנתה   1אבדה
  י"לרש  מתה  3מתה  רועה
  'לתוס  מתה  4רועה  רועה

  

  
  : תמורה ד�  כב

  ?מה די� אבודה בזמני� דלהל� אליבא דרבא
  

    נמצאת קוד� שעת כפרה  נמצאת אחר שעת כפרה
  אזלה למיתה: לרבי  אזלה למיתה

  רועה: לרבנ%
  אבודת יו�

  אבודת לילה  רועה  רועה

  

  
  ?הא� באופני� דלהל� נקראת אבודה

  

    5נתערבה בעדר בחו#  עומדת אחורי הדלת
  לרב אושעיא  אבודה  .....

  6אינה אבודה: לצד ראשו%  אבודה
  7אבודה: לצד שני

  יוחנ�' לר

                                                           
אבל , "ו שאבדה ו נ מצאת בע לת מו�"באב דה ל חודה  צריכ ה עוד  ריעו תא א חרת  וכמב ואר  במשנה  1

 .  ולא דמי לדחויי % שהו א חמור ות ר וסג י ברי עותא זו בלבד, בריעו תא אחת לא אזלה למיתה
וא � הי ה כעי % זה  בחטאת י חיד  אזלה למי תה , ז הוא  נדח ה" כ  שמת חביר ו ועי" כגו%   גבי ש עירי י וה2

 .בלא ריעותא אחרית י
יש עוד  ור ק א� (ל שאמר  בעברה שנ תה לחודה  רוע ה "י מפרש שלמסקנא  רבא  חולק על ר" רש3

ו סובר  רבא  בעברה שנתה  הוא  כמו נ דחית  דסגי , )ריעותא אחרי תי שג� אבדה  אז אזלה למיתה
 . בריעו תא אחת ו אזלה למיתה

ל שעברה שנ תה ב לא רי עותא אחר יתי ל א אזלה "י ואומרי� שרבא  סובר  כר"חול קי� על רש'   תוס4
כ* י ש לחלק ב י% ד ח ויי%  לעברה ,   נו  מחל קי�  בי%  ד חויי%  לאב ודי%וכ מו ש על כרחנו   אנח. למיתה
 .שנתה

 .נתערבה  החטאת רק בעוד אח ת של חולי %'  ואפי5
' אבל נתערבה בבה מות של אחרי� אפי, ודוק א מאחורי  הדלת שאי% מי שרואה  אותה הוי  אבוד ה 6

שנתערבה  בעדר שלו שהוא , י"ול פי הלישנא  אחרי נא בר ש. שאי%  אחרי � מכירי�  בה ל א הוי  אבוד ה
 . שאינו  מכיר  בה לא חשובה  אבוד ה' וא פי, רואה  אותה

,   אחו רי הד לת שא� יחזיר  את פניו יר אה אותה  חשובה אבודה' פיי וחנ%  לומר שא' שבא ר,  כלומר7
 .ש באבו דה מ מש בחו,"וכ
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  : תמורה ד�  כב
, שאבדה ונמצאת כשהיה כבר ד� חברתה בכוס קוד� זריקה, ללשו� ראשו� באיבעיא דרב פפא

  ?מה הדי�
  

    אליבא דרבי  אליבא דרבנ�
  לצד דכל העומד להזרק כזרוק דמי  חשובה אבודה   חשובה אבודה

  לצד דלאו כזרוק דמי   חשובה אבודה  אינה חשובה אבודה

  

  
בחטאת אחת שקיבל את דמה בשתי כוסות ואבד אחד , ללשו� השני באיבעיא דרב פפא

  ?הא� נפסלת החטאת, מהכוסות
  

    1ד כוס עושה את חבירו דחוי"למ  ד כוס עושה את חבירו שיריי�"למ
  לצד הראשו�  החטאת פסולה  2החטאת פסולה

  לצד השני  החטאת פסולה  אינה פסולה

  

                                                           
נחל קו בז ה . מ תנות כדי% ' ונת%  מכוס אחת  ד,  כגו%  חטאת שקיבל את  דמה  בארב ע כו סות',  פי 1

ו רק , הא � ה � נד חו ו נ שפ* ד� שאר ה כוסו ת לאמה, האמוראי� ביומ א מ ה די %  שאר  הכו סות
ד אחר חולק וסובר שלא נדחו   "ו מ. שיירי ו של הכוס  שעשה ממנו את הזריקות שופכו ליסוד כד ינו

אמנ � , ע החטאת כ שרה"והנה  באופ% זה  שכל הכוס ות לפנינו ל כו.  כי� ליסודהכוס ות וכ ול� נשפ
ד  ששאר הכ ו סות  דחויי % הר י  יש כ א% ת רתי  "כ למ"א , באופ% האי בעיא  דיד%   שאבד אח ד מ%   הכוס ות

ד "אול� למ.  ו לכ*  לשיטתו לא תי בעי ל* דה חטאת פסולה, דג� ה� ד חויי � וג� אבדו, לריעותא
 .ליסוד  תיבעישכול� נעשו שיריי�  ונשפכי� 

 .אול� כשאבד  לא,  דדוק א הי כא ד איתנהו לתרויי הו ד איזה שירצה יזר וק אז כשר2


