
 

 סחיומא 
  :ַהַּמֲחֶנה ֶאל ָיבֹוא ֵכן ְוַאֲחֵרי ַּבָּמִים ְּבָׂשרֹו ֶאת ְוָרַחץ ְּבָגָדיו ְיַכֵּבס ַלֲעָזאֵזל ַהָּׂשִעיר ֶאת ַהְמַׁשֵּלחַ וְ 
  

 עור אלא, עולה בשר ניתוח מנתחן היה לא: תנא
   .בשר גבי על

  ? מילי הני : מנאשאלה
 כאן נאמר: אומר רבי: : דתניאתשובה

 להלן ונאמר ופרש ובשר עור (ויקרא טז)
 על להלן מה ,ופרש ובשר עור ד) (ויקרא

 ידי על כאן אף - הפשט ידי על ולא ניתוח ידי
   .הפשט ידי על ולא ניתוח

  ?לן מנא והתם: שאלה על הברייתא         
        וקרבו ד) (ויקרא: דתניא -: תשובה

 יכול. שלם שמוציאו מלמד - והוציא ופרשו
, וכרעיו ראשו כאן נאמר - שלם ישרפנו
 מה וכרעיו ראשו א) (ויקרא להלן ונאמר
   .ניתוח ידי על - כאן אף, ניתוח ידי על - להלן

 ידי על כאן אף - הפשט ידי על להלן מה אי
  . ופרשו וקרבו :לומר תלמוד? הפשט

  ? תלמודא מאי: שאלה         
 כשם: פפא רב אמר :תשובה
 . בעורו בשרו כך  - בקרבו   שפרשו

 
  . בגדים מטמאין מאימתי

 מחוץ אל יוציא )טז ויקרא(: רבנן תנו

 שלש להם נותן אתה להלן .ושרפו למחנה
 כן אם, אחת מחנה להם נותן אתה וכאן, מחנות

 שיצא כיון: לך לומר? למחנה מחוץ נאמר למה
    .בגדים מטמאים - אחת למחנה חוץ

  
  ?לן מנא והתם: שאלה

 את והוציא )ד ויקרא(: דתניא: תשובה

 אומר אתה. מחנות לשלש חוץ - הפר כל
 למחנה חוץ אלא אינו או, מחנות לשלש חוץ

  ? אחת
 מחוץ אל העדה בפר אומר כשהוא

 כבר שהרי, לומר תלמוד שאין, למחנה
 שרף כאשר אתו ושרף )ד ויקרא( נאמר

 אל לומר תלמוד ומה הראשון הפר את

  . שניה מחנה לו ליתן - למחנה מחוץ
 שאין, בדשן למחנה מחוץ אומר וכשהוא
 אל )ד ויקרא( נאמר כבר שהרי, לומר תלמוד

  . שלישית מחנה לו תן - הדשן שפך
  

 מאי למחנה מחוץ האי שמעון ורבי: שאלה
  ?ליה עביד

 אליעזר רבי .לכדתניא ליה מיבעי :תשובה
 להלן ונאמר למחנה מחוץ כאן נאמר: אומר

 חוץ - כאן מה, למחנה מחוץ )יט במדבר(
. מחנות לשלש חוץ - להלן אף, מחנות לשלש

   .ירושלים של במזרחה כאן אף - ירושלים של במזרחה להלן ומה

 פר ושעיר יום הכיפורים – טז פרק ויקרא
 ֲאֶׁשר ַהַחָּטאת ְׂשִעיר ְוֵאת ַהַחָּטאת ַּפר ְוֵאת) כז(

 ִמחּוץ ֶאל יֹוִציא ַּבֹּקֶדׁש ְלַכֵּפר ָּדָמם ֶאת הּוָבא
 ְוֶאת ְּבָׂשָרם ְוֶאת ֹעֹרָתם ֶאת ָבֵאׁש ְוָׂשְרפּו ַלַּמֲחֶנה
  :ִּפְרָׁשם

  
 פר כהן משיח  – יא פסוק ד פרק ויקרא

 ְּכָרָעיו ְוַעל רֹאׁשֹו ַעל ְּבָׂשרֹו ָּכל ְוֶאת ַהָּפר עֹור ְוֶאת
  :ִפְרׁשֹוּו ְוִקְרּבֹו

 ָמקֹום ֶאל ַלַּמֲחֶנה ִמחּוץ ֶאל ַהָּפר ָּכל ֶאת ְוהֹוִציא
 ַעל ָּבֵאׁש ֵעִצים ַעל ֹאתֹו ְוָׂשַרף ַהֶּדֶׁשן ֶׁשֶפ� ֶאל ָטהֹור
  :ִיָּׂשֵרף ַהֶּדֶׁשן ֶׁשֶפ�

  
 קרבן עולה –א פרק ויקרא

 ֶאת ַהְּנָתִחים ֵאת ַהֹּכֲהִנים ַאֲהֹרן ְּבֵני (ח) ְוָעְרכּו
 ֲאֶׁשר ָהֵאׁש ַעל ֲאֶׁשר ָהֵעִצים ַעל ַהָּפֶדר ְוֶאת ָהרֹאׁש

  :ַהִּמְזֵּבחַ  ַעל
 ֶאת ַהֹּכֵהן ְוִהְקִריב ַּבָּמִים ִיְרַחץ ְוַהְּכָרַעִים (יג)ְוַהֶּקֶרב

 ִניֹחחַ  ֵריחַ  ִאֵּׁשה הּוא ֹעָלה ַהִּמְזֵּבָחה ְוִהְקִטיר ַהֹּכל
  :ַלה'

 

 יוה"כ – כז פסוק טז פרק ויקרא
 הּוָבא ֲאֶׁשר ַהַחָּטאת ְׂשִעיר ְוֵאת ַהַחָּטאת ַּפר ְוֵאת
 ַלַּמֲחֶנה ִמחּוץ ֶאל יֹוִציא ַּבֹּקֶדׁש ְלַכֵּפר ָּדָמם ֶאת

  :ִּפְרָׁשם ְוֶאת ְּבָׂשָרם ְוֶאת ֹעֹרָתם ֶאת ָבֵאׁש ְוָׂשְרפּו
  

 פר כהן משיח – יב פסוק ד פרק ויקרא
 ָמקֹום ֶאל ַלַּמֲחֶנה ִמחּוץ ֶאל ַהָּפר ָּכל ֶאת ְוהֹוִציא

 ַעל ָּבֵאׁש ֵעִצים ַעל ֹאתֹו ְוָׂשַרף ַהֶּדֶׁשן ֶׁשֶפ� ֶאל ָטהֹור
  :ִיָּׂשֵרף ַהֶּדֶׁשן ֶׁשֶפ�

  
 פר העלם דבר של ציבור – כא פסוק ד פרק ויקרא

 ֹאתֹו ְוָׂשַרף ַלַּמֲחֶנה ִמחּוץ ֶאל ַהָּפר ֶאת ְוהֹוִציא
  :הּוא ַהָּקָהל ַחַּטאת ָהִראׁשֹון ַהָּפר ֵאת ָׂשַרף ַּכֲאֶׁשר

  
 תרומת הדשן – ו פרק ויקרא

 הֹוִציאוְ  ֲאֵחִרים ְּבָגִדים ְוָלַבׁש ְּבָגָדיו ֶאת ּוָפַׁשט) ד(
  :ָטהֹור ָמקֹום ֶאל ַלַּמֲחֶנה ִמחּוץ ֶאל ַהֶּדֶׁשן ֶאת

  
 פרה אדומה – ג פסוק יט פרק במדבר
 ֶאל ֹאָתּה ְוהֹוִציא ַהֹּכֵהן ֶאְלָעָזר ֶאל ֹאָתּה ּוְנַתֶּתם

 ְלָפָניו ֹאָתּה ְוָׁשַחט ַלַּמֲחֶנה ִמחּוץ



 

  ורבנן, היכא שריף להו? : שאלה
בית אלצפונה של ירושלים, וחוץ לשלש מחנות. רבי יוסי אומר:  יכן נשרפין?הכדתניא:  :תשובה

  . הדשן נשרפין
רבי  -אמר רבא: מאן תנא דפליג עליה דרבי יוסי  :שיוך דעת תנא קמא לתנא מסויים

שיהא לשם דשן. רבי אליעזר בן יעקב  אל שפך הדשן ישרףאליעזר בן יעקב הוא, דתניא: 
   אומר: שיהא מקומו משופך.

  אביי: ודילמא במקומו משופך הוא דפליגי? אמר ליה דחייה: 
  

השורף מטמא בגדים, ולא המצית את האור, ולא המסדר את  - והשרףתנו רבנן: הבאת ברייתא: 
תלמוד  -זה המסייע בשעת שריפה. יכול אף משנעשו אפר מטמאין בגדים  -המערכה, ואי זהו השורף 

  אותם מטמאין בגדים ולא משנעשו אפר מטמאין בגדים.  - אתםלומר 
   אינו מטמא בגדים. -עזר ברבי שמעון אומר: הפר מטמא, ניתך הבשר רבי אל

  מאי בינייהו?: שאלה
  איכא בינייהו דשויה חרוכא. : תשובה

 
  

  
  
  


