
 

 

 

 

 

 כפרת הפר והשעירים

ׁש ו  ": תנו רבנן)ס"א א'(  ֹּדֶּ ק  ׁש הַּ ד ַּ ת ִמק  ר אֶּ ֶּ ֵעד" 2.לפני ולפניםזה  ,1"ִכפ  ל מוֹּ  .)על טומאה שאירעה בהיכל( כלזה הי ",אֹּהֶּ
חַּ " ב ֵ ז  ִ ר" 3.כמשמעו ",מ  ֵ פ  כַּ ֲֹּהִנים" .אלו עזרות ",י  כ  ל" .כמשמען ",הַּ הָּ ק ָּ ם הַּ ר" .אלו ישראל ",עַּ ֵ פ  כַּ הושוו  ., אלו הלוים"י 

לח בשאר עבירות, ן בשעיר המשתלכפרה אחת, שכולן מתכפרי )בהאי יכפר בתרא, כהנים לוויים וישראלים( כולן
 דברי רבי יהודה.

, )ואין עמו וידוי( רבי שמעון אומר: כשם שדם השעיר הנעשה בפנים מכפר על ישראל בטומאת מקדש וקדשיו
שתלח מכפר על מכפר על הכהנים בטומאת מקדש וקדשיו. וכשם שוידוי של שעיר המ)בלא וידוי( כך דם הפר 

 של פר מכפר על הכהנים בשאר עבירות.  כך וידוי ,ישראל בשאר עבירות

 שיטות הראשונים

 ,טומאת מקדש וקדשיושכרבי יהודה,  נקטו והמאירי הסמ"ג: כפרת כהנים לויים וישראלים בקרבנות יום הכיפורים
וישראל מתכפרים בה בדם שעיר  ,כהנים מתכפרים בה בפר כהן גדול של יום הכפורים ,שלא נודעה למי שנכשל בה

ם וייכהנים ולו ,אבל שאר עבירות .הן בהיכל הן במזבח הן בעזרה, הן טומאה שאירעה לפני לפנים ,יםהנעשה בפנ
  4.לם בשעיר המשתלחולהתכפר כ ,וישראלים הכל שוים בה

 ר הפנימייםינשפך דם הפר והשע

)להזות  ואם עד שלא גמר את המתנות שבפנים נשפך הדם, יביא דם אחר ויחזור בתחילה (1) (:משנה)א'(  )ס'

רבי  (2). )לפיכך כפרה שנגמרה, נגמרה( וכן במזבח הזהב. שכולן כפרה בפני עצמן 5.למבפנים. וכן בהיכ מתחילה(
ואפילו לא נגמרה אותה כפרה, אין צריך לחזור וליתן )אומרים: ממקום שפסק, משם הוא מתחיל  רבי שמעוןאלעזר ו

 .(מה שנתן

ר": תנו רבנן )ס"א א'( ֵ פ  ה ִמכ ַּ ִכל ָּ ׁש  ו  ֹּדֶּ ק  ת הַּ ֵעד" .לפני ולפניםזה  6",אֶּ ל מוֹּ חַּ " .זה היכל ",אֹּהֶּ ב ֵ ז  ִ מ  מלמד  .כמשמעו ",הַּ
יביא דם אחר, ויתחיל  ,תן מקצת מתנות שבפנים ונשפך הדםשכולן כפרה כפרה בפני עצמן. מכאן אמרו: נ

 בתחלה במתנות שבפנים. רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים: אינו מתחיל אלא ממקום שפסק. 

 

                                                
ֹּדֶּ ויקרא, פר' אחרי מות, טז,לג:  . 1 ק  ׁש הַּ ד ַּ ת ִמק  ר אֶּ ֶּ ִכפ  ֲֹּהִנים ו  ו  כ  ל הַּ עַּ ר ו  ֵ פ  כַּ חַּ י  ב ֵ ז  ִ מ  ת הַּ אֶּ ֵעד ו  ל מוֹּ ת אֹּהֶּ אֶּ רׁש ו  ֵ פ  כַּ ל י  הָּ ק ָּ ם הַּ ל עַּ ל כ ָּ  .  עַּ
 .ידיעה בסוף אבל הוה ידיעה בתחילהפר בדמים הללו על טומאה שאירעה לפני ולפנים, אם נכנס אדם שם בטומאה ואין בה יכ . 2

 . רש"י.עד שיודע לו, ויביא בעולה ויורד ששעיר זה תולה עליה להגין מן היסורין (,'ב 'לפינן מקראי בפרק קמא דשבועות )זוי
 . רש"י.זהו שיעור שהייה למי שנטמא בעזרהעל טומאה שאירעה לאדם במזבח, ושהה כדי השתחויה, ש . 3
 .מאירי )ס"א א', ד"ה טומאת()עשין רט, ד"ה בא לו למזרח(.  סמ"גמקורות:  . 4
 . רש"י.ואין צריך לחזור ולהתחיל בכפורת יביא פר אחר ויתחיל מתנות הפרוכת, ,על הפרוכת, ונשפך הדםקצת מתנות נתן מ . 5
יויקרא, פר' אחרי מות, טז,כ:  . 6 חָּ ִעיר הֶּ ָּ ש   ת  הַּ ִריב אֶּ ִהק  חַּ ו  ב ֵ ז  ִ מ  ת הַּ אֶּ ֵעד ו  ל מוֹּ ת אֹּהֶּ אֶּ ׁש ו  ֹּדֶּ ק  ת הַּ ר אֶּ ֵ פ  ה ִמכ ַּ ִכל ָּ   .ו 

 ת”בעזהשי

 "אפתש תמוז א
 ס"א| דף:  ה| פרק:  יומאמסכת: 



 

 

 

 

 

תן מקצת מתנות יביא דם אחר, ויתחיל בתחלה במתנות שבהיכל. נ ,מר את המתנות שבפנים, ונשפך הדםג
יביא דם אחר ויתחיל בתחילה בהיכל. רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים: אינו מתחיל אלא  ,שבהיכל ונשפך הדם

 ממקום שפסק. 

תן מקצת מתנות שבמזבח ות המזבח. ניביא דם אחר ויתחיל בתחילה במתנ ,נשפך הדםגמר מתנות שבהיכל ו
יביא דם אחר, ויתחיל בתחילה במתנות המזבח. רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים: ממקום שפסק  ,ונשפך הדם

 הוא מתחיל. 

)הכל מודים ששפיכת שיירי הדם על יסוד מזבח דברי הכל לא מעכבי  ,ונשפך הדם )הפנימי(גמר מתנות שבמזבח 

  .החיצון אינה מעכבת כפרה(

א, "רבי יוחנן: ושניהם מקרא אחד דרשואמר  ט ַּ ם חַּ הִמד ַּ נָּ ָּ ׁש  ת ב ַּ חַּ ִרים אַּ ֻּ פ  כ ִ טאת אחת . רבי מאיר סבר: ח"ת הַּ
טוי אחד ירבי אלעזר ורבי שמעון סברי: ח .(ולא לעשות כפרה אחת משתי בהמות) אמרתי לך, ולא שתי חטאות

 .)לשנות ההזאה שתי פעמים( טוייןיאמרתי לך, ולא שני ח

 יטות הראשוניםש

, שאם נשפך הדם באמצע כל כתנא קמא דרבי אלעזר ורבי שמעון פסק רמב"םה: נשפך הדם באמצע אחת הכפרות
ם " אבל , יחזור ויזה מתחילה.)קדש הקדשים, היכל, מזבח(אחת מהכפרות  ד ָּ ך  הַּ ַּ פ  ך  ִנׁש  ר כ ָּ חַּ אַּ , ו  חַּ ב ֵ ז  ִ מ  ת הַּ נוֹּ ת   ר מַּ מַּ ֵאינוֹּ  -ג ָּ

ִביא הָּ ִריך  ל  ת. צָּ בֶּ כ ֶּ עַּ ה  מ  ן ֵאינָּ ִחיצוֹּ חַּ הַּ ב ֵ ל ִמז  ִרים עַּ יָּ ׁש   ת הַּ ִפיכַּ ׁש   ֵחר, ׁשֶּ ם אַּ  7"ד ָּ

שהרי צריך ליתן מתנות פר קודם שחיטת  ,צריך להביא פר ושעיר ,שאם נשפך של פר, המאירי: כתב נשפך דם השעיר
שיביא  ,או שנשפך דם הפר ,יהםומשנתנו בנשפכו שנ .אינו צריך להביא אלא שעיר ,אבל אם נשפך של שעיר .השעיר

 8.בתוספות ישניםוכן כתב  .להיים ויתחיל מתחישנ

 מתנות שמן של מצורע

  9יעקב בלוגין. בילק ריאמר רבי: לי ח :תניא )ס"א א'(

יביא לוג אחר, ויתחיל בתחילה במתנות שבהיכל. רבי  ,ן מקצת מתנות שבפנים ונשפך הלוג: נתוהתניא ?!ולא
ר יביא לוג אח ,כל ונשפך הלוגמעון אומרים: ממקום שפסק הוא מתחיל. גמר מתנות שבהיאלעזר ורבי ש

  .ויתחיל בתחילה במתנות שבבהונות

 

                                                
 .ח(-דת יוה"כ ה,הרמב"ם )הל' עבוקורות: מ. 7
 . תוספות ישנים )ס"א ב', ד"ה בקטורת לא קא מיירי(.אירי )ס' א', ד"ה אם עד שלא(קורות: ממ . 8
אלעזר  בימאיר ור בייעקב חילוק בלוג שמן של מצורע, שלא הושוו למתן דמים של יום הכפורים, ושנה לי: לא נחלקו ר בילי נתן ר . 9

לֹּג " שבע הזאות שבפנים ומתן בהונות, דלא אמרינן ממקום שפסק משם הוא מתחיל, דכתיבשמעון בעבודות החלוקות בו,  ביור ו 
ן מֶּ ד ׁשָּ חָּ דהתם הוא דאיכא למידרש חיטוי אחד  .ך להיות הכפרה בו, ולא שני לוגיןלוג אחד אמרתי ל ,(,ייד , פר' מצורע,)ויקרא "אֶּ

 . רש"י.מרתי לך, אבל הכא ליכא למימר הכיא

 ת”בעזהשי

 "אפתש תמוז א
 ס"א| דף:  ה| פרק:  יומאמסכת: 



 

 

 

 

 

ויתחיל בתחילה במתנות שבבהונות. רבי אלעזר ורבי  ר,יביא לוג אח, מקצת מתנות בבהונות ונשפך הלוגנתן 
דברי הכל מתנות הראש לא  ,ות ונשפך הלוגגמר מתנות שבבהונ שמעון אומרים: ממקום שפסק הוא מתחיל.

 מעכבות. 

 . )של מצורע( בלוגין )את המחלוקת שבמשנתנו( אימא: לי שנה רבי יעקב

ן" 10אמר מר: מתנות הראש אין מעכבות. מאי טעמא? אילימא משום דכתיב מֶּ ֶּ ׁש  ר ִמן הַּ תָּ וֹּ נ  הַּ לא מעתה ", או 
ה" חָּ נ  ִ מ  ת ִמן הַּ רֶּ תֶּ וֹּ נ  הַּ   12!כבי?הכי נמי דלא מע 11,"ו 

ר"שאני התם דכתיב  תֶּ ִמי ֶּ ר" 13"ו  תָּ וֹּ נ  הַּ  14."ו 

 שיטות הראשונים

ֹּג: ִאם ", כתנא קמא, וכתב הרמב"ם קספ :ונשפך הלוג מקצת מתנותנתן  ל  ך  הַּ ַּ פ  ִנׁש  ת, ו  וֹּ ז  הַּ ִחיל ל  ִהת  , ו  וֹּ פ  כַּ ן ל  מֶּ ֶּ ׁש  ק ִמן הַּ צַּ יָּ
ֹּג  ל  ך  הַּ ַּ פ  ע ִנׁש  בַּ ן ׁשֶּ ת ַּ ר מַּ מַּ ֹּא ג ָּ ל  ד ׁשֶּ יַּ  -עַּ ֵחר ו  ִביא אַּ ֹּג יָּ ל  ך  הַּ ַּ פ  ִנׁש  ע ו  בַּ ן ׁשֶּ ת ַּ ר מַּ מַּ ע; ג ָּ בַּ ן ׁשֶּ ת ָּ מַּ ִחיל ב   ִחיל  -ת  ת  יַּ ֵחר, ו  ִביא אַּ יָּ

מֹּר  ג  י ִ ם ׁשֶּ ֹּג קֹּדֶּ ל  ך  הַּ ַּ פ  ִנׁש  ת, ו  ֲהנוֹּ וֹּ ב  ִחיל ב ַּ ת. ִהת  ֲהנוֹּ וֹּ ב  ה ב ַּ ִחל ָּ ת   כַּ חִ  -ל  ת  יַּ ֵחר, ו  ִביא אַּ ת.יָּ ֲהנוֹּ וֹּ ב  ה ב ַּ ִחל ָּ ת   כַּ  15"יל ל 

ן ", הרמב"םכתב ד אחם קובמ: מעכבותמתנות הראש אין  מֶּ ֶּ ׁש  ר הַּ אָּ ן ׁש  ת ֵ י ִ ם ׁשֶּ ֹּג, קֹּדֶּ ל  ך  הַּ ַּ פ  ך  ִנׁש  ר כ ָּ חַּ אַּ ת ו  ֲהנוֹּ וֹּ ב  ר הַּ מַּ ג ָּ
ֵהר  ט ַּ ִ מ  ל רֹּאׁש הַּ וֹּ עַּ פ  כַּ ב   ר:  -ׁשֶּ ֱאמַּ נ ֶּ ת, ׁשֶּ בֶּ כ ֶּ עַּ ה  מ  רֹּאׁש ֵאינָּ ת הָּ נַּ ת   ַּ מ  ֵחר, ׁשֶּ ִביא לֹּג אַּ הָּ ִריך  ל  ן" ֵאינוֹּ צָּ מֶּ ֶּ ׁש  ר ב ַּ תָּ וֹּ נ  הַּ , יד,יח( ויקרא)"ו 

ן"  מֶּ ֶּ ׁש  ר הַּ תֶּ ִמי ֶּ ם " הרמב"םכתב במקום אחר אילו ו ".יד,יז( ויקרא)"ו  ם ד ַּ קוֹּ ל מ  ן עַּ מֶּ ֶּ ׁש  ן ִמן הַּ ִית ֵ ע, ו  צֹּרָּ מ   ל הַּ א ֵאצֶּ בוֹּ ך  יָּ ר כ ָּ חַּ אַּ ו 
גֶּ  ן רֶּ ד ו בֹּהֶּ ן יָּ ן ו בֹּהֶּ נו ך  אֹּזֶּ ת  ם ב ִ ׁשָּ אָּ וֹּ הָּ פ  כַּ ב   ן ׁשֶּ מֶּ ֶּ ׁש  ר ִמן הַּ תָּ וֹּ נ  הַּ ן  -ל. ו  תַּ ִאם לֹּא נָּ ֵהר. ו  ט ַּ ִ מ  ל רֹּאׁש הַּ ו  עַּ נ  נֶּ ר. -ִית   ֵ פ    16"לֹּא כ ִ

                                                
ט ַּ צורע, יד,כט: ויקרא, פר' מ . 10 ִ מ  ל רֹּאׁש הַּ ן עַּ ֵֹּהן ִית ֵ כ  ף הַּ ל כ ַּ ר עַּ ן ֲאׁשֶּ מֶּ ֶּ ׁש  ר ִמן הַּ תָּ וֹּ נ  הַּ ֵני ה'ו  יו ִלפ  לָּ ר עָּ ֵ פ  כַּ  .ֵהר ל 
יויקרא, פר' ויקרא, ב,ג:  . 11 נָּ בָּ ֲהרֹּן ו ל  אַּ ה ל  חָּ נ  ִ מ  ת ִמן הַּ רֶּ תֶּ וֹּ נ  הַּ י ה'ו  ֵ ים ֵמִאׁש  ׁשִ דָּ ׁש קָּ  .ו קֹּדֶּ
 . רש"י.אין מקטירין את הקומץ עלייהו ,השיריים שחסרו בין קמיצה להקטר (:'א 'והאמר מר )מנחות ט . 12
נִ ויקרא, פר' מצורע, יד,יז:  . 13 מָּ י  דוֹּ הַּ ן יָּ ֹּהֶּ ל ב  עַּ ִנית ו  מָּ י  ֵהר הַּ ט ַּ ִ מ  ן הַּ נו ך  אֹּזֶּ ל ת   ֵֹּהן עַּ כ  ן הַּ וֹּ ִית ֵ פ  ל כ ַּ ר עַּ ן ֲאׁשֶּ מֶּ ֶּ ׁש  ר הַּ תֶּ לו ִמי ֶּ ג  ן רַּ ֹּהֶּ ל ב  עַּ ִנית ית ו  מָּ י  וֹּ הַּ

ם ׁשָּ אָּ ם הָּ ל ד ַּ  .עַּ
ריים מתנות בהונות קרויין שיריים, דכתיב בהו ומיתר השמן וגו' ומתנות הראש קרויין שירי שיריים, דכתיב בהו והנותר בשי . 14

 . רש"י.הראשונים, יתן על ראש המטהר
 .(חוסרי כפרה ה,ההל' מ)ם "רמב :קורותמ. 15
כשנשפכו, אינן אבל , וכתב, ואפשר לומר דכשהם בעין ולא נתן, לא כיפר. י קורקוס"הרבשם משנה כסף ה ל סתירה זועעיר הו . 16

 .(הל' מחוסרי כפרה ה,ה; ד,ב)ם "רמב :קורותממעכבות. 

 ת”בעזהשי

 "אפתש תמוז א
 ס"א| דף:  ה| פרק:  יומאמסכת: 



 

 

 

 

 אשם מצורע ששחטו שלא לשמו

בי שמעון. באנו למחלוקת רבי מאיר ורבי אלעזר ור ,א לשמואשם מצורע ששחטו שלאמר רבי יוחנן:  '(ב)ס"א 
ומרים הכא נמי יביא אחר וישחוט. ולרבי אלעזר ורבי שמעון שא ,יר דאמר יביא אחר ויתחיל בתחילהרבי מא

 הכא אין לו תקנה.  ,ממקום שפסק משם הוא מתחיל

 קשיא.  17כתיב! "אֹּתוֹּ "יף ליה רב חסדא: והא מתק

בי ו, או שלא נתן מדמו לג: אשם מצורע ששחטו שלא לשמ(דאיכא למאן דאמר יביא אחר) כוותיה דרבי יוחנן תניא
 נסכים, וצריך אשם אחר להכשירו. הרי זה עולה לגבי מזבח וטעון  ,בהונות

  צריך ואין לו תקנה. '?צריך'מאי  ורב חסדא אמר לך:

 ותני תנא צריך ואין לו תקנה? 

: נזיר ממורט, בית שמאי אומרים: צריך העברת תער, ובית הלל אומרים: אין צריך העברת תער. והתניא .אין
 צריך ואין לו תקנה.  ',צריך'א: כשאומרים בית שמאי אבינ ואמר רבי

, רבי אלעזר .הא דאמרן ,י אלעזר אמרו דבר אחד. בית שמאיופליגא דרבי פדת, דאמר רבי פדת: בית שמאי ורב
שמעון  רבי אלעזר אומר: נותן על מקומו ויוצא. רבי .לו טהרה עולמית אין ,אין לו בוהן יד ובוהן רגל :דתנן

 יצא.  ,על של שמאל אומר: אם נתן

ח ו  ": תנו רבנן קַּ ֵֹּהן)לָּ כ  ם (הַּ ׁשָּ אָּ ם הָּ ן"תלמוד לומר  ?יכול בכלי ",ִמד ַּ תַּ נָּ אף לקיחה  ,, מה נתינה בעצמו של כהן"ו 
ם הו א"תלמוד לומר  ?בעצמו של כהן. יכול אף למזבח כן ׁשָּ אָּ את הָּ ט ָּ חַּ י כ ַּ אף אשם  ,נה כלימה חטאת טעו ",כ ִ

 ,חד ביד ואחד בכלי. זה שקבל בכלימר: אשם מצורע שני כהנים מקבלים את דמו, אטעון כלי. נמצאת אתה או
 .בא לו אצל מצורע ,וזה שקיבל בידבא לו אצל מזבח. 

 שיטות הראשונים

ֹּא ִלׁש  "וכתב,  וכרבי מאיר, כרבי יוחנן, הרמב"ם : פסקאשם מצורע שעשאו שלא כתיקנו ל  טוֹּ ׁשֶּ חָּ ׁש   ע ׁשֶּ צֹּרָּ ם מ  , אוֹּ ֲאׁשַּ מוֹּ
ת  ֲהנוֹּ וֹּ י ב  ב ֵ ל ג ַּ מוֹּ עַּ ן ִמד ָּ תַּ ֹּא נָּ ל  ֵחר  -ׁשֶּ ם אַּ ׁשָּ ע אָּ צֹּרָּ מ   ִריך  הַּ צָּ ע, ו  צֹּרָּ ם מ  ֵכי ֲאׁשַּ ִנס  ִכים כ   סָּ עו ן נ  טָּ , ו  חַּ ב ֵ ז  ִ מ  ה לַּ לֶּ ה עוֹּ ֲהֵרי זֶּ

. ירוֹּ ׁשִ כ  הַּ  18"ל 

                                                
ם" . 17 ׁשָּ אָּ ִריב אֹּתוֹּ ל  ִהק   י."רש. מאיר נמי אין לו תקנה ביואפילו לר .אותו שהונף עם הלוג ולא אחר ,"ו 
 .)הל' מחוסרי כפרה ה,ב( ם"רמב :מקורות. 18
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  שהוגרלו לאחר שנשפך דם הקודמיםפרים ושעירים 

. וחכמים אומרים רבי שמעוןו רבי אליעזרדברי  19,ים בגדים ונשרפין אבית הדשןמטמא וכולן: תנו רבנן '(ב)ס"א 
 אין מטמאין בגדים ואין נשרפין אבית הדשן אלא האחרון, הואיל וגמר בו כפרה.

  21?20ה רבא מרב נחמן: כמה שעירים משלחבעא מיני

 ?! )לא הזקיק הכתוב לשלח אלא אחד(: וכי עדרו משלח מר ליהא

 22וכי עדרו שורף?! :)רבא(ו אמר ל '(ב א)ס"

אֵזל)"ב "אותו". הכא כתיב "אותו" מי דמי?! התם לא כתי (ודחי) ֲעזָּ ח אֹּתוֹּ לַּ ל ַּ ׁשַּ  . "(ל 

 רב פפי משמיה דרבא אמר: ראשון משלח.  איתמר,

 ורב שימי משמיה דרבא אמר: אחרון משלח. 

 ה. הואיל וגמר בו כפר קסבר ,משמיה דרבא דאמר אחרון משלחשלמא רב שימי ב

 רב פפי משמיה דרבא, מאי קסבר?  אלא

נמצא  המפריש פסחו ואבד, והפריש אחר תחתיו, ואחר כך :דתניאסבר לה כרבי יוסי, דאמר: מצוה בראשון. 
ואם היה שני . בראשוןאי זה מהן שירצה יקריב, דברי חכמים. רבי יוסי אומר: מצוה  ,הראשון והרי שניהן עומדין

 ו.יביאנ ,מובחר ממנו

 ת הראשוניםשיטו

לאחר ילו בשנשפך הדם אפש, א"ריטב עתדהואיל וגמר בו כפרה.  :אומרים אין מטמא ואינו נשרף אלא אחרוןוחכמים 
 בשם ו .י והמאירי"רשדעת כן ו אינו נשרף אלא אחרון שבו נגמרה הכפרה לגמרי. שהועילה הזאתו, ,גמר מתנות שבפנים

 

 

                                                
ר מתנות הפרוכת ונשפך הדם כל הפרים והשעירים השנויים במשנתנו גבי נשפך הדם לאחר כפרה זו והביא פר שני לפרוכת, וגמ . 19

 ן. רש"י.שן, ומטמאים בגדי העוסקים בשריפתחוץ לשלוש מחנות בבית הד ןנשרפי ןוהביא שלישי למתנות המזבח, כול
תנות הפרוכת אם נשפך דם השעיר לאחר שגמר מתנות פנים, והוצרך להביא שניים ולהגריל עליהם, ושחט את של שם, ונתן מ . 20

שלושה שעירי לעזאזל משלושה  ונשפך הדם, והוצרך להביא עוד שניים ולהגריל עליהם, ושחט את של שם למתנות המזבח, הרי כאן
  ת. רש"י.זוגו

כמו כן נמי אינו משלח אלא  ,דאילו לרבנן כיון דאינו מטמא אלא אחרון .שמעון קא בעי ביאלעזר ור בילר :ש"הראות כתב תוספ . 21
אף על ; איכא למימר דלרבנן נמי בעינמי, י א .היינו אליבא דר' אלעזר ור' שמעוןד ,וכן משמע מדהשיב לו רבא וכי עדרו שורף. אחרון

הילכך אחרון דלא איתרע ביה , אשונים שנשפך דמן קודם גמר המתנהא ברמשום דאיתרע ריעות ,גב דאינו מטמא אלא אחרון
ורבא השיב  .אבל שעיר המשתלח דלא איתרע ביה ריעותא קא מיבעיא ליה אי משלח את כולם ,ריעותא וגמר בו כפרה הוא עדיף טפי

 .יר המשתלח. כן נראה ליומיניה שמעינן לרבנן גם בשע ,דכולהו חדא כפרה היא ,שמעון ביאלעזר ור ביוכי עדרו שורף לר ,לו
 . רש"י.ף, ותנן: וכולן נשרפין אבית הדשןולטעמיך, וכי עדרו הזקיקו הכתוב לשרו . 22
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 שאז לא עלתה הזאת הפר הראשון כלום. 23שדברי חכמים רק בדם שנשפך באמצע המתנות, א"ריטבכתב  שפירשו יש
 24.רבינו חננאלבפירוש  מבוארן וכ

ֵבית , "וכתב, כחכמים הרמב"ם: פסק נשפך הדם ושחט פר אחר, איזה מטמא בגדים ף ב   רָּ ֵאין ִנש   ִדים ו  גָּ א ב   ֵ מ  טַּ ֵאין מ  ו 
ה. רָּ ָּ פ  כ ַּ ה הַּ רָּ מ  וֹּ ִנג  ב  ן, ׁשֶּ ֲחרוֹּ אַּ ה הָּ ז ֶּ ר הַּ ָּ פ  א הַּ ל ָּ ן אֶּ ׁשֶּ ד ֶּ  25"הַּ

מדברי  וכן נראה 26,וןאלא ראשח משל שאינו ריהמאי פסק: א שניים אחרים, איזה שעיר משלחנשפך דם השעיר, והבי
 27.ם"והרמבל חננא רבינו

ִריׁש וכתב, "כחכמים,  הרמב"ם: פסק אבד פסחו והפריש אחר, ומצאו, איזה מקריב ִהפ  ר ׁשֶּ חַּ אוֹּ אַּ צָּ , ו מ  חוֹּ ס  ִ ד פ  בַּ אָּ ִמי ׁשֶּ
ִדין  מ  ן עוֹּ ֵניהֶּ ֲהֵרי ׁש  ֵחר, וַּ ח אַּ סַּ ֶּ ב ׁש   -פ  רַּ ִני ִיק  ֵ ׁש  הַּ ח, ו  סַּ ֶּ ם פ  ׁשֵ ה ל  צֶּ ר  י ִ ם ׁשֶּ ה ֵמהֶּ ִריב ֵאי זֶּ ק  ִמים.יַּ  28"לָּ

 

 

 הדרן עלך הוציאו לו

                                                
לה ההזאה, ויחזור ויזה מדם הפר שכשנשפך הדם באמצע המתנות, בטהסובר רו בשיטת רבי מאיר, ם נאמברי חכמיזו, דלדעה  . 23

כן עלתה הזאתו של ממשיך ממקום שפסק, אם רים שגם בנשפך הדם באמצע ורבי שמעון, הסובעזר רבי אל דעתלמנם א האחרון.
 לשריפה כמו האחרון.ויוצא הפר הראשון, 

 .(םה וחכמי"ד)א "ריטב. (ה אחר שהשלים"ב', ד א"ס)מאירי . (ןלן מטמאיה וכו"א ב', ד"ס)י "רשמקורות:  . 24
 .)הל' עבודת יוה"כ ה,ט(מקורות: רמב"ם . 25
ים ויגריל ישיביא שנ ,כדרך האמור במת אחד מהם משהגריל ,והאחרים ירעו ,אלא מצד בן זוגו ,הואיל ואין ראוי לומר בו גמר כפרה . 26

 .והשני מן השניים ירעה ,ומד במקומווהראוי להקים שם המת ע ,עליהם
דבעלי  ,כרב השעירים, אחדבמת  (כ ה,טו"יוה הל' עבודת)ם, ממה שפסק "מדברי הרמבוכן רק דעה זו.  מדהביא רבינו חננאל והיינו, . 27

עין משפט, אות ) לכותהטי ליקוון משתלח. דהראשמא אלשני.  גהיינו שני שבזו עה,דקאמר במשנה והשני יראינם נדחים, ומה  חיים
 .(מקדש, מערכה קמגן הצ' מכוהו)היכל'  עוד 'שערי 'ור .(אחר שהשליםה "א ב', ד"ס) מאירימקורות: . (ש

רבי יוסי פליג ד דעת רבנן.כשירצה, הוא שיקריב איזה  כן הדיןם, ש"תירה בדברי הרמבעל ס י קורקוס"בשם הרהעיר כסף משנה הו . 28
 ש."ייע !י יוסי, שראשון משלח והשני ירעהבכרלכאורה פסק  (ר' פיסקה קודמת) םבעניין יום הכיפורי ילואוב הראשון. וסבר יקרי

 מקורות: רמב"ם )הל' קרבן פסח ד,ו(.
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