
 

 יומא סב
   טז פרק ויקרא -שני שעירים של יוה"כ 

  :ְלֹעָלה ֶאָחד ְוַאִיל ְלַחָּטאת ִעִּזים ְׂשִעיֵרי ְׁשֵני ִיַּקח ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֲעַדת (ה) ּוֵמֵאת
 :מֹוֵעד ֹאֶהל ֶּפַתח ’ה ִלְפֵני ֹאָתם ְוֶהֱעִמיד ַהְּׂשִעיִרם ְׁשֵני ֶאת ְוָלַקח) ז( 
  :ַלֲעָזאֵזל ֶאָחד ְוגֹוָרל ’הלַ  ֶאָחד ּגֹוָרל ּגֹוָרלֹות ַהְּׂשִעיִרם ְׁשֵני ַעל ַאֲהֹרן ְוָנַתן) ח(
 :ַחָּטאת ְוָעָׂשהּו ’הלַ  ַהּגֹוָרל ָעָליו ָעָלה ֲאֶׁשר ָּׂשִעירהַ  ֶאת ַאֲהֹרן ְוִהְקִריב) ט(
  :ַהִּמְדָּבָרה ַלֲעָזאֵזל ֹאתֹו ְלַׁשַּלח ָעָליו ְלַכֵּפר ’ה ִלְפֵני ַחי ָיֳעַמד ַלֲעָזאֵזל ַהּגֹוָרל ָעָליו ָעָלה ֲאֶׁשר ָּׂשִעירְוהַ ) י(
  

  יד פרק ויקרא -כבשי מצורע 
  :ַהֹּכֵהן ֶאל ְוהּוָבא ָטֳהָרתֹו ְּביֹום ַהְּמֹצָרע ּתֹוַרת ִּתְהֶיה זֹאת) ב(

ָׁשה ְּתִמיָמה ְׁשָנָתּה ַּבת ַאַחת ְוַכְבָׂשה ְּתִמיִמים ְכָבִׂשים ְׁשֵני ִיַּקח ַהְּׁשִמיִני (י) ּוַבּיֹום  ֹסֶלת ֶעְׂשֹרִנים ּוְׁש
ג ַבֶּׁשֶמן ְּבלּוָלה ִמְנָחה   :ָׁשֶמן ֶאָחד ְו

 :’ה ִלְפֵני ְּתנּוָפה ֹאָתם ְוֵהִניף ןַהָּׁשמֶ  ג ְוֶאת ְלָאָׁשם ֹאתֹו ְוִהְקִריב ָהֶאָחד ַהֶּכֶבׂש ֶאת ַהֹּכֵהן ְוָלַקח) יב(
 ָהָאָׁשם ַּכַחָּטאת ִּכי ַהֹּקֶדׁש ִּבְמקֹום ָהֹעָלה ְוֶאת ַהַחָּטאת ֶאת ִיְׁשַחט ֲאֶׁשר ִּבְמקֹום ַהֶּכֶבׂש ֶאת ְוָׁשַחט) יג(

  :הּוא ָקָדִׁשים ֹקֶדׁש ַלֹּכֵהן הּוא
  

   יד פרק ויקרא -ציפורי מצורע 
  :ְוֵאֹזב תֹוַלַעת ּוְׁשִני ֶאֶרז ְוֵעץ ְטֹהרֹות ַחּיֹות ִצֳּפִרים ְׁשֵּתי ַלִּמַּטֵהר ְוָלַקח ַהֹּכֵהן (ד) ְוִצָּוה

 :ַחִּיים ַמִים ַעל ֶחֶרׂש ְּכִלי ֶאל ָהֶאָחת ַהִּצּפֹור ֶאת ְוָׁשַחט ַהֹּכֵהן ְוִצָּוה) ה( 
 ַהִּצֹּפר ְוֵאת אֹוָתם ְוָטַבל ָהֵאֹזב ְוֶאת ַהּתֹוַלַעת ְׁשִני ְוֶאת ָהֶאֶרז ֵעץ ְוֶאת ֹאָתּה ִיַּקח ַהַחָּיה ַהִּצֹּפר ֶאת) ו(

  :ַהַחִּיים ַהַּמִים ַעל ַהְּׁשֻחָטה ַהִּצֹּפר ְּבַדם ַהַחָּיה
  

  כח פרק במדבר -קרבן תמיד
 :ָתִמיד ֹעָלה ַלּיֹום ְׁשַנִים ְתִמיִמם ָׁשָנה ְּבֵני ְּכָבִׂשים ’הלַ  ַּתְקִריבּו ֲאֶׁשר ָהִאֶּׁשה ֶזה ָלֶהם ְוָאַמְרָּת ) ג(
  :ָהַעְרָּבִים ֵּבין ַּתֲעֶׂשה ַהֵּׁשִני ַהֶּכֶבׂש ְוֵאת ַבֹּבֶקר ַּתֲעֶׂשה ֶאָחד ַהֶּכֶבׂש ֶאת) ד(
  

  קרבן תמיד  צפורי מצורע  מצורע כבשי  שני שעירים
 - עזים שעירי שני יקח

  שנים - שעירי מיעוט
 כבשים שני יקח

  שנים כבשים מיעוט
 צפרים מיעוט צפרים

   שתים

: נימא נמי תמידין גבי, הכי אי
  שנים כבשים מיעוט - כבשים

 - שני לומר תלמוד מה
  .שוים שניהן שיהיו

 - שני לומר תלמוד מה
  .שוין שניהן שיהיו

 שתי לומר תלמוד מה
  .שוות שתיהן שיהיו -

 שניהן שיהיו שנים לומר תלמוד מה
  שוין

 שאין פי על אף מניין
 - כשירין שוין שניהן

 שעיר :לומר תלמוד
  .ריבה שעיר

 שאין פי על שאף ומנין
 כשירין שוין שניהן

 כבש :לומר תלמוד
  .ריבה כבש

 פי על שאף ומנין
 - כשרות שוות שאינן

 צפר לומר תלמוד
  ריבה צפר

 שוין שניהן שאין פי על שאף ומנין
 כבש כבש לומר תלמוד - כשירין

  ריבה

 הא, רחמנא דרבי טעמא
 הוה - רחמנא רבי לא

 עיכובא. פסולין: אמינא
  ?לן מנא

, רחמנא דרבי טעמא
 - רחמנא רבי לא הא

, פסולין: אמינא הוה
  ?לן מנא עיכובא

 דרבי - טעמא
 רבי לא הא, רחמנא
. פסולות - רחמנא
  ?לן מנא עכובא

  !דבעינן נמי הכי ולמצוה

: אמינא דעתך סלקא
  .כתיב שני שני שני

: אמינא דעתך סלקא
  כתיב תהיה

: אמינא דעתך סלקא
  .כתיב תהיה

 שנים: לכדתניא ליה מיבעי ההוא
 כנגד אומר אתה. היום כנגד - ליום
 -? היום חובת אלא אינו או, היום

 אחד הכבש את אומר כשהוא
 השני הכבש ואת בבקר תעשה
 היום חובת הרי הערבים בין תעשה

 - ליום שנים מקיים אני ומה, אמור
 היה שחר של תמיד? כיצד. היום כנגד

 על מערבית צפונית קרן על נשחט
 היה הערבים בין ושל, שניה טבעת
 על צפונית מזרחית קרן על נשחט
 ודאי - שבת של מוספין. שניה טבעת
  .שוין שניהן שיהיו צריכין

 רחמנא דרבי והשתא
 שני שני, שעיר שעיר
 - חד? לי למה שני

, לקומה - וחד, למראה
  .לדמים - וחד

 רחמנא דרבי והשתא
 תהיה, כבש כבש
 הויתו לשאר? לי למה

  .מצורע של

 רחמנא דרבי והשתא
 למה תהיה, צפר

 הויתו לשאר -? לי
  .מצורע של

  


