בשל גיוס החרו ד הסיכו לא מוגה

בס"ד

יומא נו) :ש 7מהסו( עד נז) :ש 9מהסו(
ביאורי מושגי
פר העל דבר ,שעיר ע"ז ,ופר כה משיח :מלבד הפר והשעיר של יוה"כ ישנ עוד  3חטאות שדמ
נאכל אלא נשר מחו& למקדש( וה פר שמובא כשבי"ד הורה לכל הע או לשבט של מתו' הע לעשות עבירה ,שעיר שמובא
כשבי"ד הורה לע או לשבט לעבוד ע"ז ,ופר כה משיח שמביא כה"ג שחטא.
דמ של החטאות הללו מוזה  7פעמי לפני הפרוכת ועד  4פעמי על המזבח הפנימי )יתרות עליה החטאות של יוה"כ שמוזות ג

נכנס לקודש )ולכ בשר אינו

בקודש הקודשי ושלפני  7ההזאות ישנה עוד הזאה אחת למעלה(

ברייתא
'וכ יעשה לאוהל מועד' – מלמד ש:
כש שבקודש הקודשי :
מזה  7+1מהפר ,ו 7+1מהשעיר,
כ' בקודש לנוכח הפרוכת:
מזה  7+1מהפר ,ו 7+1מהשעיר.

קושיה:
די שנלמד בהיקש )הזאת הפר למעלה והזאות השעיר למטה שבק"ק( לא יכול ללמד בהיקש )על
ההזאות שבקודש(

תשובות:
 .1הברייתא סוברת שכשלומדי די מקורי )הזאות הפר למטה והשעיר שלמעלה( הדי שאינו
מקורי )הזאות הפר למעלה והשעיר למטה( יכול 'לתפוס עליו טרמפ'
 .2הלימוד הוא מקו )הקודש( ממקו )ק"ק( – ופרטי ההזאות ה פועל יוצא של הלימוד,
 .3הלימוד הוא מהעבודה שבפני לעבודה שבחו& – ופרטי ההזאות ה פועל יוצא של הלימוד,

גירסא א' בברייתא
הזאות פר ושעיר של יוה"כ
ת"ק:
ההזאות בקודש לא נגעו בפרוכת,
ראב"י:
בביקור ברומי ראיתי שהד נגע

גירסא ב' בברייתא
הבדיל בי
של"ייוה"כ:
ושעירראב
הגירסאות
לפי  2בפר
לשניה,פר
מתחתלד של
אחתיוה"כ
קרבנות
של היו
ההזאות
הד
העל דבר ושעיר ע"ז.
בפר העל דבר ובשעיר ע"ז:
ההזאות היו מעורבבות,
ההבדל:
לכ לפי  2הגירסאות ראב"י הצליח
להבדיל בי שני סוגי הד .

הזאות פר העל דבר ושעיר של ע"ז
ת"ק:
ההזאות בקודש לא נגעו בפרוכת,
ראב"י:
בביקור ברומי ראיתי שהד נגע בפרוכת

התערבב ד הפר בד השעיר
כשהתערבב לפני ההזאות
נות  7+1לש פר,
ונות שוב  7+1לש שעיר
כשהתערבבו אחרי שנת מהפר  1למעלה
נות  7לש פר,
ונות שוב  7+1לש שעיר
רק חלק התערבב
מזה ממה שלא התערבב

רבא )בהו"א( :יכול לתת סט אחד של  7+1לש שניה
דחיית ר"י :א יעשה כ'  הזאת השעיר למעלה תקד להזאת הפר למטה

ר"פ )בהו"א( :יכול לתת  7לש שניה ואז אחד למעלה לש השעיר
דחיית רבא :א יעשה כ'  הזאת השעיר למטה תקד להזאת השעיר למעלה

הגמרא מסתפקת הא כששופ' את שיירי הד יש לשפו' ג מהכוס המעורבבת
)עיי בעמוד הבא(

אינו יודע מהו ד הפר ומהו ד השעיר
שלב א' :נות מכוס A
שלב ב' :נות מכוס B

שלב ג' :חוזר ונות מכוס .A

א כוס  Aהיא מהפר  הרי שיצא ידי חובה בשלב א' ובשלב ב',
א כוס  Bהיא מהפר  הרי שיצא ידי חובה בשלב ב' ובשלב ג',
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מושגיהסיכו לא מוגה
ביאור ד
בשל גיוס החרו
אחרי שנת מד החטאת )כל חטאת( על  4קרנות  שופ' הכה את יתרת
ד החטאת שופ' על יסוד המזבח.

בס"ד

ברייתא
קיבל ד חטאת בשתי כוסות
נת ד משתי הכוסות )על קרנות שונות(:
ישפו' את שתי הכוסות על היסוד,

הברייתא מתייחסת למקרה שבו נית להזות משתי הכוסות:
מה הדי כשמאחת הכוסות לא נית להזות )למשל ד פר ושעיר שהתערבו(:

ר' פפא:
נת ד רק מכוס אחת:
ר' יהושע :ישפו' ליסוד רק את הכוס שנת ממנה,
ראב"ש :ישפו' את שתי הכוסות.

כול מודי שאי לשפו' )כיוו שלא היה פוטנציאל של הזאה(

רהבר"י:
כול מודי שיש לשפו' )כיוו שהאד לא דחאו בידיי –הד נדחה ממילא(
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