
 

 

 

 

 

 מת אחד משני השעירים

)שאין לקיחתן כאחת , יקח זוג לשני )אם מת לפני ההגרלה(מת אחד מהם, אם עד שלא הגריל מת : משנה )ס"ב א'(

זה שעלה  :אם של שם מת ,, ויאמרמחדש()תחילה . ואם משהגריל מת, יביא זוג אחר ויגריל עליהם במעכבת(
 .יתקיים תחתיו ,זה שעלה עליו הגורל לעזאזל :)יאמר( יתקיים תחתיו. ואם של עזאזל מת ,םעליו הגורל לש

רבי יהודה אומר:  1.והשני ירעה עד שיסתאב וימכר ויפלו דמיו לנדבה, שאין חטאת צבור מתה( :משנה)המשך 
 תמות.

 ב: שני שבזוג ראשון יקרב. שני שבזוג שני ירעה. אמר ר (1) )ס"ד א'(

 רבי יוחנן אמר: שני שבזוג ראשון ירעה. שני שבזוג שני יקרב.  (2)

 ורבי יוחנן סבר בעלי חיים נידחין.  2ן.י? רב סבר בעלי חיים אינן נידחיבמאי קא מיפלג

י השתא, כי הדר מיחזי שפיר דלא חז אף על גבמאי טעמא דרב? יליף מבעל מום עובר; בעל מום עובר, לאו 
 דמי. הכא נמי לא שנא. 

ֶהם  3והתם מנא לן? דכתיב ָחָתם ב ָ ְׁ י ָמש  ם"כ ִּ  ", מום בם הוא דלא ירצו, הא עבר מומן ֵירצו. )לֹא ֵיָרצו  ָלֶכם( מו ם ב ָ

ֶהם"ורבי יוחנן: מיעט רחמנא   נדחו.  ,כל דחויין, הואיל ונדחו הא ;רצוהם הוא דכי עבר מומן י ,"ב ָ

 ולרב נהי נמי דבעלי חיים אינן נדחין, אי בעי האי נקריב אי בעי האי נקריב?  )ומקשה(

 מצוה בראשון.  )כשיש אפשרות לבחור משניים(סבר לה כרבי יוסי דאמר  אמר רבא: רב

 אמר רבא: דיקא מתניתין כוותיה דרב, וברייתא כוותיה דרבי יוחנן.  )ס"ד ב'(

כדקאי  ,ואידך .יויתקיים תחת ,זה שעלה עליו הגורל לשם )יאמר(, דקתני: אם של שם מת ,מתניתין כוותיה דרב
 קאי. 

כשהוא אומר  .שבזוג שני : שני, איני יודע אם שני שבזוג ראשון אם שנידקתני ,י יוחנןברייתא כוותיה דרב
 ולא שחבירו מת.  ",ָיֳעַמד ַחי"

 יעמד חי, ולא שכבר עמד.  מאי משמע?

 

                                                
טאת (: מה מצינו ולד חטאת ותמורת חטאת וח'א "ו( ובתמורה )ט'א 'ביחיד גמירי וטעמא מפורש בהוריות )ו ,דכי גמירי חמש חטאות . 1

 . רש"י.לא נאמרה אלא ביחיד ,היות בצבוראף שכפרו בעליה, ואף על פי שאפשר ל ,שמתו בעליה שלא תמצאם בצבור
המשתלח כגון מת  ,בשחוטיןאלא  ,ולא אמרינן הואיל ונדחה ידחה. ן יכולין להתקן כשיזדווג לו אחרעדיי ,אם אירעה להם שעת פסול . 2

 . רש"י.ישפך הדם
 .כהכב,פר' אמור,  ,ויקרא . 3

 ת”בעזהשי

 "אפתש תמוז ד
 "דס| דף:  ו| פרק:  יומאמסכת: 



 

 

 

 

 

 הראשוניםשיטות 

 ושני שבזוג ראשון יקרב, רב, שבעלי חיים אינם נדחים,כ ם"הרמבפסק : הודהעב ךלהמש ירהשעקח י וגזאיזה מ
יל ֲעֵליֶהן  ...ד ֵמֶהןֵמת ֶאחָ " ,וכתב ,יימכרירעה עד שיסתאב, ו לא ימות, אלא וכחכמים, שהשני רִּ גְׁ הִּ ֶ ם ש  ַניִּ ְׁ ן ַהש   י מִּ נִּ ֵ ַהש   וְׁ

ֹוף  ס  ָד  -ב ַ נְׁ ָמיו לִּ לו  ד ָ ְׁ פ  יִּ ֵכר, וְׁ ָ מ  יִּ ֹו מו ם, וְׁ ֹל ב  פ  י ִּ ֶ ֶעה ַעד ש  רְׁ ו ר ֵמָתה.יִּ ב  את ַהצ ִּ ֵאין ַחט ַ ֶ  4"ָבה, ש 

 

                                                
דברי לגבי סתירה ב ,בהערהפ הוציאו לו, "דאמרינן מצוה בראשון, ראה לעיל, סוהא ו .(כ ה,טו"בודת יוהעהל' )מקורות: רמב"ם  . 4

 ם."הרמב

 ת”בעזהשי

 "אפתש תמוז ד
 "דס| דף:  ו| פרק:  יומאמסכת: 


