
  וסיומא דף 
 נתרמה אם, שאבדו או ונגנבו שקליהן את ששלחו העיר בני: התם תנן: יהודה בשקלים' דיון בדברי ר

 או, נמצאו. תחתיהן אחרים שוקלין העיר ובני, העיר לבני נשבעין -  לאו ואם, לגזברין נשבעין -  תרומה
 לשנה להן עולין: אומר יהודה רבי. הבאה לשנה להן עולין ואין, הם שקלים ואלו אלו -  הגנבים שהחזירום

  . הבאה
  ? יהודה דרבי טעמא מאי: שאלה
  . הבאה לשנה קריבות זו שנה של חובות יהודה רבי קסבר: רבא אמר :תשובה

 שעירי וכן, תחתיהן אחרים והפריש, שאבדו הכפורים יום של ושעיר פר: אביי איתיביה: קושי על רבא
למה לא משאירים את זה . יהודה רבי דברי, ימותו כולן -  תחתיהן אחרים והפריש שאבדו זרה עבודה

  ?לשנה הבאה
  זה קרבן ציבור ובקרבנות ציבור יש דין מיוחד שצריך לבוא משקלים חדשים: תירוץ

  ? למימר איכא מאי פר, שעיר תינח הא :קושי על התירוץ
  . שעיר אטו פר גזירה :1 תירוץ

שדין של קרבן  יאשיה רבי אמר טבי דרבי הא, ועוד? ימותו גזירה ומשום :דחייה
  ציבור צריך לבוא משקלים חדשים לא מעכב

  . לחברתה משנה קובע הגורל שאין לפי: זירא רבי אמר אלא: 2תירוץ 
  ! ונגריל ונייתי :קושי    
  . לחברתה משנה קובע הגורל יאמרו שמא גזירה :תירוץ    

  ? למימר איכא מאי פר, שעיר תינח הא :קושי על התירוץ
  . שעיר אטו פר גזירה :תירוץ

  ?ימותו גזירה ומשום :דחייה
  גזירה משום חטאת שמתו בעליה :3תירוץ 

  ? למימר איכא מאי שעיר, פר תינח הא: קושי   
  . פר אטו שעיר גזירה: תירוץ      

  ?ימותו גזירה ומשום :דחייה
  . שנתה שעברה חטאת משום גזירה: אלא :4תירוץ     
   ! היא שנתה שעברה חטאת גופה היא? גזירה :קושי      
   )כה ויקרא( דתניא, כרבי -  קשיא לא הא :תירוץ      

  ל פסוק כה פרק ויקרא
את ַעד ִיָּגֵאל א ְוִאם  ְלֹדֹרָתיו ֹאתוֹ  ַלֹּקֶנה ַלְּצִמיֻתת ֹחָמה לוֹ  ֲאֶׁשר ָּבִעיר ֲאֶׁשר ַהַּבִית ְוָקם ְתִמיָמה ָׁשָנה לוֹ  ְמ
   : ַּבֹּיֵבל ֵיֵצא א

   תמימה שנה
  חכמים  רבי
 ימות כמנין, יום וחמשה וששים מאות שלש מונה
  החמה

   .ליום מיום חדש עשר שנים מונה
  למוכר נתעברה -  נתעברה ואם

 
  ? למימר איכא מאי פר, שעיר התינח: קושי        
  . שעיר אטו פר גזירה :תירוץ        
! אזלא לרעיה - שנתה שעברה חטאת, ועוד? ימות גזירה ומשום :דחייה          
 עומדת היא כאילו אותה רואין - שנתה שעברה חטאת: לקיש ריש דאמר          
  . ורועה הקברות בבית          
  . תקלה משום גזירה: רבא אמר אלא :5תירוץ     
   והעריך הקדיש ואם. הזה בזמן מחרימין ואין מעריכין ואין מקדישין אין דתניא :חיזוק      
     הנאה יוליך -  מתכות וכלי מעות, ירקבו -  וכלים כסות פירות, תיעקר -  בהמה, והחרים    
  . מאליה מתה והיא לפניה דלת נועל -  עיקור הוא זה ואי. המלח לים    
  ?דמאי תקלה - ביום הכיפורים  :קושי      

  
   ! נמי רעיות כל אפילו - ועבודה דגיזה תקלה אי       ! נמי רעיות כל אפילו - דהקרבה תקלה אי

   דבת הך, בהו טריד לא -  נינהו הקרבה בני דלאו והנך, דהקרבה תקלה לעולם: תירוץ      
  . בה טריד - היא הקרבה      

  
 בשני, בשני יקרב -  בראשון קרב שלא פסח: חדא דתניא:קלה זה מחלוקת תנאיםעניין ת      
     ?פליגי בתקלה - לאו מאי, יקרב לא: אידך ותניא. הבאה לשנה יקרב -       
. מיפלגי קא ורבנן דרבי בפלוגתא והכא, לתקלה חיישינן לא עלמא דכולי, לא: קושי        
  . רבנן הא, רבי -  הא: קשיא ולא        
  פליגי בתקלה מינה שמע לאו אלא -  !המעות וכן: והתניא :דחיית הקושי        


