יומא סב

ש י שעירים של יוה"כ  -ויקרא פרק טז
ירי עִ זִּ ים לְ חַ ָטּאת וְ ַאיִל ֶאחָ ד ְלעֹלָ ה:
)ה( וּמֵ ֵאת ע ֲַדת בְּ ֵי ִי ְשׂ ָר ֵאל ִי ַקּח ְשׁ ֵי ְשׂעִ ֵ
)ז( וְ ל ַָקח ֶאת ְשׁ ֵי הַ ְשּׂעִ ִירם וְ הֶ ע ֱִמיד א ָֹתם ִלפְ ֵי ה’ ֶפּ ַתח אֹהֶ ל מוֹעֵ ד:
גוֹרל ֶאחָ ד לַ ֲעזָאזֵל:
גּוֹרל ֶאחָ ד ַלה’ וְ ָ
גּוֹרלוֹת ָ
)ח( וְ ַָתן ַאהֲ רֹן עַ ל ְשׁ ֵי הַ ְשּׂעִ ִירם ָ
גּוֹרל ַלה’ וְ עָ שָׂ הוּ חַ ָטּאת:
)ט( וְ ִה ְק ִריב ַאהֲ רֹן ֶאת הַ שָּׂ עִ יר אֲ שֶׁ ר עָ לָה עָ ָליו הַ ָ
גּוֹרל ַלעֲזָ אזֵל ָיעֳמַ ד ַחי ִלפְ ֵי ה’ ְל ַכפֵּר עָ לָ יו ְלשַׁ לַּח אֹתוֹ לַ ֲעזָאזֵ ל הַ ִמּ ְדבָּ ָרה:
)י( וְ הַ ָשּׂעִ יר אֲ שֶׁ ר עָ לָה עָ לָיו הַ ָ
כבשי מצורע  -ויקרא פרק יד
תּוֹרת הַ ְמּצ ָֹרע בְּ יוֹם טָ הֳ ָרתוֹ וְ הוּבָ א ֶאל הַ כֹּהֵ ן:
)ב( ז ֹאת ִתּ ְהיֶה ַ
סלֶת
וּשׁ שָׁ ה עֶ ְשׂ ֹר ִים ֹ
ימים וְ כַבְ שָׂ ה ַאחַ ת בַּ ת ְשׁ ָָתהּ ְתּ ִמימָ ה ְ
)י( וּבַ יּוֹם הַ ְשּׁ ִמי ִי י ִַקּח ְשׁ ֵי כְ בָ ִשׂים ְתּ ִמ ִ
ִמ ְחָ ה ְבּלוּלָ ה בַ שֶּׁ מֶ ן וְ ג ֶאחָ ד שָׁ מֶ ן:
)יב( וְ ָל ַקח הַ כּ ֵֹהן ֶאת ַה ֶכּבֶ שׂ ָה ֶאחָ ד וְ ִה ְק ִריב אֹתוֹ ל ְָאשָׁ ם וְ ֶאת ג הַ שָּׁ ֶמן וְ ֵה ִיף א ָֹתם ְתּ וּפָ ה לִפְ ֵי ה’:
)יג( וְ שָׁ חַ ט ֶאת ַה ֶכּבֶ שׂ בִּ ְמקוֹם אֲ שֶׁ ר ִי ְשׁחַ ט ֶאת ַהחַ ָטּאת וְ ֶאת הָ ֹעלָה בִּ ְמקוֹם ַהקֹּדֶ שׁ כִּ י כַּ ַח ָטּאת הָ ָאשָׁ ם
הוּא ַלכֹּהֵ ן קֹדֶ שׁ ָק ָד ִשׁים הוּא:
ציפורי מצורע  -ויקרא פרק יד
וּשׁ ִ י תוֹלַ עַ ת וְ ֵאזֹב:
)ד( וְ צִ וָּה הַ כֹּהֵ ן וְ ל ַָקח ל ִַמּטַּ הֵ ר ְשׁ ֵתּי צִ פּ ֳִרים ַחיּוֹת ְטהֹרוֹת וְ עֵ ץ ֶא ֶרז ְ
)ה( וְ צִ וָּה הַ כּ ֵֹהן וְ ָשׁחַ ט ֶאת הַ ִצּפּוֹר ָה ֶאחָ ת ֶאל כְּ לִי ֶח ֶרשׂ עַ ל ַמ ִים ַחיִּ ים:
אוֹתם וְ ֵאת ַהצִּ פֹּר
)ו( ֶאת ַהצִּ פֹּר הַ חַ יָּה ִי ַקּח א ָֹתהּ וְ ֶאת עֵ ץ הָ ֶא ֶרז וְ ֶאת ְשׁ ִ י הַ תּוֹלַ עַ ת וְ ֶאת הָ ֵאזֹב וְ טָ בַ ל ָ
הַ חַ יָּה בְּ דַ ם ַהצִּ פֹּר הַ ְשּׁחֻ טָ ה עַ ל ַהמַּ ִים ַהחַ יִּים:
קרבן תמיד -במדבר פרק כח
ימם ְשׁ ַ ִים לַיּוֹם ֹעלָה ָת ִמיד:
)ג( וְ ָאמַ ְר ָתּ לָ הֶ ם זֶה ָה ִאשֶּׁ ה אֲ שֶׁ ר ַתּ ְק ִריבוּ ַלה’ כְּ בָ ִשׂים בְּ ֵי שָׁ ָה ְת ִמ ִ
)ד( ֶאת ַה ֶכּבֶ שׂ ֶאחָ ד ַתּעֲשֶׂ ה בַ בּ ֶֹקר וְ ֵאת ַה ֶכּבֶ שׂ הַ שֵּׁ ִ י ַתּעֲשֶׂ ה בֵּ ין ָהעַ ְרבָּ ִים:
ש י שעירים

כבשי מצורע

צפורי מצורע

יקח שני שעירי עזים -
מיעוט שעירי  -ש ים
מה תלמוד לומר שני -
שיהיו ש יהן שוים.
מ יין אף על פי שאין
ש יהן שוין כשירין -
תלמוד לומר :שעיר
שעיר ריבה.

יקח שני כבשים

צפרים

טעמא דרבי רחמ א ,הא
לא רבי רחמ א  -הוה
אמי א :פסולין .עיכובא
מ א לן?
סלקא דעתך אמי א:
שני שני שני כתיב.
והשתא דרבי רחמ א
שעיר שעיר ,שני שני
שני למה לי? חד -
למראה ,וחד  -לקומה,
וחד  -לדמים.

מיעוט כבשים ש ים
מה תלמוד לומר
שיהיו ש יהן שוין.
ומ ין שאף על פי שאין
ש יהן שוין כשירין
תלמוד לומר :כבש
כבש ריבה.
שני

-

טעמא דרבי רחמ א,
הא לא רבי רחמ א -
הוה אמי א :פסולין,
עיכובא מ א לן?
סלקא דעתך אמי א:
תהיה כתיב
והשתא דרבי רחמ א
כבש כבש ,תהיה

למה לי? לשאר הויתו
של מצורע.

מיעוט צפרים

שתים
מה תלמוד לומר
 שיהיו שתיהן שוות.ומ ין שאף על פי
שאי ן שוות כשרות -
תלמוד לומר צפר
צפר ריבה
שתי

טעמא  -דרבי
רחמ א ,הא לא רבי
רחמ א  -פסולות.
עכובא מ א לן?
סלקא דעתך אמי א:
תהיה כתיב.
והשתא דרבי רחמ א
צפר ,תהיה למה
לי?  -לשאר הויתו
של מצורע.

קרבן תמיד
אי הכי ,גבי תמידין מי ימא:
כבשים  -מיעוט כבשים ש ים
מה תלמוד לומר שנים שיהיו ש יהן
שוין
ומ ין שאף על פי שאין ש יהן שוין
כשירין  -תלמוד לומר כבש כבש
ריבה
ולמצוה הכי מי דבעי ן!

ההוא מיבעי ליה לכדת

יא :שנים

ליום  -כ גד היום .אתה אומר כ גד
היום ,או אי ו אלא חובת היום? -
כשהוא אומר את הכבש אחד
תעשה בבקר ואת הכבש השני
תעשה בין הערבים הרי חובת היום
אמור ,ומה א י מקיים שנים ליום -

כ גד היום .כיצד? תמיד של שחר היה
שחט על קרן צפו ית מערבית על
טבעת ש יה ,ושל בין הערבים היה
שחט על קרן מזרחית צפו ית על
טבעת ש יה .מוספין של שבת  -ודאי
צריכין שיהיו ש יהן שוין.

