בשל גיוס החרו ד הסיכו לא מוגה

בס"ד

יומא סב) .תחילת הפרק( עד סג) :ש(18
ביאורי מושגי
השעיר החיצוני – לציד של הפר והשעיר המפורסמי שהינ חטאות פנימיות שדמ מוזה בקודש ובשר נשר מחו #למקדש
ישנו ג שעיר חטאת רגיל המוקרב בבגדי זהב יחד ע מוספי היו  .בשרו של שעיר החטאת החיצוני נאכל )זהו בשר הקדשי
היחידי שנית לאכילה במוצאי שבת .שהרי עולות לא נאכלות ,ושאר החטאות ה חטאות פנימיות שבשר נשר(
טהרת המצורע – אחרי שהכה קבע שנגע הצרעת נרפא – על המצורע לעבור שלושה שלבי :
שלב א' – הציפורי  :הכה לוקח שתי ציפורי  .שוחט אחת מה על כלי שבו מי חיי  ,הציפור השניה נטבלת )יחד ע ארז ,אזוב
ושני תולעת( בכלי המוזכר ומשולחת על פני השדה.

שלב ב'  הטבילה :אחרי שבוע טובל המצורע במעיי,
שלב ג' – הקרבנות :למחרת הטבילה )המיו השמיני והלאה( מביא המצורע כבש לעולה ,כבש לאש  ,כבשה לחטאת ולוג שמ.
ראשית שוחטי את כבש האש מזי מהד על המזבח ועל המצורע ,מזי מהשמ כנגד ההיכל ועל המצורע ,שוחטי את
החטאת והעולה .ורק אז המצורע משלי את תהלי( טהרתו.

המשנה
הדרישות משני השעירי :
להקנות באותו זמ ,להיות באותו גובה ,אותו מראה ,ואותו מחיר
מת אחד מה :
לפני ההגרלה – ילקח ב זוג לשה שנשאר,
אחרי ההגרלה  ילקחו שניי ויגרילו עליה ,
השה המיותר:
ת"ק :ירעה עד שיסתאב ,ויפלו דמיו לנדבה
)חטאת ציבור לא מתה(
ר' יהודה :ימות) ,חטאת ציבור מתה(

)ובדיעבד לא מעכב(

קביעות נוספות של ר"י:
נשפ( ד השעיר הפנימי:
ימות השעיר המשתלח,
מת המשתלח )אחרי
שחיטת הפנימי(:
ישפ( הד של הפנימי.

מקרי נוספי ששני בעלי החיי
צריכי להיות זהי )לכתחילה(:
 .1כבשי המצורע )העולה והאש (
 .2ציפורי מצורע,
 .3כבשי מוס השבת.
בכל המקרי הללו נאמר 'שני ',
ג בכבשי התמיד נאמר שני
ליו ,
אול ש לומדי ממילי אלו
שיש לשחוט את התמידי לנוכח
השמש )ולא בצל(

רבינא :א חסרו הגרלה הוא מהותי  ג
החסרו של פתיחת השערי הינו מהותי.
לכ השוחט בחו #שלמי לפני פתיחת שערי
– פטור.

הברייתא
השוחט שעירי מחו #למקדש
לפני ההגרלה:
חייב )משו שחוטי חו (#על שניה ,
אחרי ההגרלה:
חייב על הפנימי ,פטור על המשתלח.

מדוע לפני ההגרלה  חייב
ר"ח :ה ראויי להיות שעיר
החטאת החיצוני.
)אמנ ה ג ראויי להיות השעיר
הפנימי – אבל חסרה לה הגרלה(

מדוע על המשתלח פטור

החסרו של ההגרלה הוא מהותי
לכ העובדה שה ראויי להיות שעיר פנימי
לא מועילה,
החסרו שעדיי לא נית להקריב את השעיר
החיצוני )יש עוד עבודות אחרות לפני כ( – אינו
מהותי.
לכ העובדה שה ראויי להיות שעיר חיצוני
מועילה

הברייתא  :כתוב 'לה'  למעט שעיר
המשתלח
בשחוטי חו:#
מיעטנו מהמילה לה' את המשתלח,
במחוסר זמ:
ריבנו מהמילה לה' את המשתלח,
המשתלח נחשב לה' באופ חלקי,
לכ נית לרבות מלה' ונית למעט – הכל בהתא להקשר.
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קושיה על ר"ח )ולגירסא אחרת על רבה(:
הנחות מוצא
הנחה א' :בהמה שראויה עקרונית להקרב בכשרות )ג א מציאותית ישנה מניעה טכנית( –
השוחטה מחו #למקדש חייב,
הנחה ב' :קרב פסח בימות השנה – ששחטו במקדש שלא לשמו – כשר לש שלמי ,
הנחה ג' :עקירת קרב מייעודו )שחיטה שלא לשמה( הינה מניעה טכנית )ולא מהותית(.

הקושיה:
פסח בימות השנה – ראוי עקרונית להקרב בכשרות )שהרי עקירת קרב היא מניעה טכנית(

ולכ השוחטו בחו #צרי( להתחייב
אבל – ר"ח )או רבה( קבע שהשוחט פסח בימות השנה בחו  #פטור

דעות שונות בעניי השוחט פסח
בימות השנה  מחו #למקדש
ר' חסדא )או רבה(:

התשובה:
הנחה ג' מוטעית – עקירה היא מניעה מהותית – לכ השוחט פסח בחו #בימות השנה
פטור

שלא לשמו – חייב )כיוו שהוא הפ(
לשלמי (
לשמו – פטור )כיוו שהוא נשאר
פסח וכעת אי זה זמנו הראוי(

ר' ירמיה )גיר' א'(:
תמיד )אפילו שלא לשמו(  פטור
)לא נית לעקור ייעוד מחו #למקדש(
ר' ירמיה )גיר' ב'(:
תמיד )אפילו לשמו(  חייב
)הייעוד נעקר אוטומטית(

מתי הייעוד נעקר אוטומטית
כשהקרב בעצמותו לא ראוי להקרב )כמו פסח בימות השנה( – יש שינוי ייעוד אוטומטי,
כשהנסיבות מסביב לא מאפשרות להקריב )כמו אש שלא הזיע הזמ של בעליו( – אי שינוי ייעוד אוטומטי
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