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  .סב ד� יומא
  ?1איזה משלח, באופ� שיש כמה שעירי� המשתלחי�, נשפ� ד� השעיר והוצרכו להגריל שוב

  
  ?ומדוע  ?איזה משלח  

  2יוסי' סבר כר  את השעיר מהזוג הראשו�  לרב פפי משמיה דרבא
  הואיל וגמר בו כפרה  את השעיר מהזוג האחרו�  לרב שימי משמיה דרבא

  
  :יומא ד� סב

 , וה לכתחילה שיהיו שוי� בקומה ומראה ובדמי� ולקיחת� כאחדקרבנות דלהל� מצ
  ? דורשי� משאר הפסוקי� בעני� ומה, מני�, ובדיעבד כשר

  
  מה נדרש מקרא   ?מני�, בדיעבד כשר  ?מני�, מצוה לכתחילה  

  ?המלמד עיכוב לכאורה
   )שני שני שני    ריבה)שעיר שעיר   3יקח שני שעירי עזי�  כ"שעירי יוה

  קומה מראה ודמי� בשיהיו שוי�
   ריבה)כבש כבש   שני כבשי�  כבשי מצורע
   ריבה)צפור צפור   שתי צפרי�  צפורי מצורע

   )תהיה 
  4בשאר הוויתו של מצורע

  6 כנגד היו�)שני� ליו� ... כבשי�  ))))  5לא צרי* שוי�  קרב� התמיד
  7נ דמעכב"אה: י"ללשו� ראשו� ברש  שני כבשי�  מוספי שבת

  הוא רק לכתחילה: י"ללשו� שני ברש
  

                                                           
 דמשמע )"  לעזאזלאותולשלח ) "י:ויקרא טז(מדכתיב , רב נחמ� דרש שאינו משלח אלא אחד 1

 .ונחלקו כדלהל� איזה מה� שולח. למעט שרק אחד שולח
כ נמצא הראשו� והרי שניה� "שאמר גבי פסח המפריש פסחו ואבד והפריש אחר תחתו ואח 2

� .יוסי אומר מצוה בראשו�'  ר',וכו" עומדי
ובאה ללמד שלכתחילה צרי* שיהיו ,  מיותרת"שני"הרי שתיבת , כיו� שמיעוט שעירי� שני� 3

 .וכ� הוא בשאר הדרשות דלהל�. שניה� שוי�
כגו מה שצרי* ע/ אר/ ושני תולעת , ששאר סדר טהרתו של מצורע המוזכרת בכתוב מעכבת', פי 4

 .ואזוב
 .א"בריטב' אכ� ע 5
דהיינו על  ()ולכ* כבש דתמיד של שחר נשחט בצפונית מערבית , במקו� שיש אור מהשמש', פי 6

דש� נראה אור השמש , )הטבעת המערבית הראשונה שבשורה השניה הסמוכה מצפו� למזבח
דהיינו על הטבעת (ואילו הכבש דתמיד של בי� הערבי� נשחט בקר� מזרחית צפונית . בבוקר

  .דש� נראה אור השמש בערב, )ה השניה הסמוכה מצפו� למזבחהמזרחית הראשונה שבשור
וביו� השבת שני "כתבו דמזה שכתוב אחר ' ותוס, י דהיכ� מצאנו קרא לעיכובא"והקשה רש 7

  .הוי כמו שנה עליו הכתוב לעכב, "עולת שבת בשבתו ")' וגו" כבשי�


