
 

 

 

 

 

 נשפך הדם או מת המשתלח

מת . )ויביא שניים, ויגריל עליהן בתחילה( , ימות המשתלחועוד אמר רבי יהודה: נשפך הדם( :משנה)המשך )ס"ב א'( 
 . המשתלח, ישפך הדם

לרב דאמר בעלי  אלא .משום הכי ימות המשתלח ,רבי יוחנן דאמר בעלי חיים נדחיןבשלמא ל)ואמרינן( '( ד ב)ס"
 אמאי ימות המשתלח? ,חיים אינן נדחין

 1אליבא דרבנן. כי אמינא .ב: אליבא דרבי יהודה לא קא אמינאאמר לך ר

ח אמאי אלא מת המשתל 2.דאכתי לא איתעביד מצותיה ,בשלמא נשפך הדם ימות המשתלח)ואמרינן( א'(  ה)ס"
  3ישפך הדם? הא איתעביד ליה מצותיה!

ר"אמרי דבי רבי ינאי: אמר קרא  ֵ עד שעת מתן דמים של  ?, עד מתי יהא זקוק להיות חי"ָיֳעַמד ַחי ִלְפֵני ה' ְלַכפ 
 4חבירו.

 שיטות הראשונים

ות המשתלח. ולהלכה, : לכולי עלמא יביא שניים אחרים, ויגריל עליהם. לרבי יהודה בעלי חיים נדחים, וימנשפך הדם
 5ויכול לשלח השעיר, מזוג ראשון. ,בעלי חיים אינן נדחין

 ,ישפך הדם, יאף על פי שעדיין הדם בכוס ,מת המשתלח אחר שנשחט חברושאם , והמאירי רש"י: דעת מת המשתלח
טין שהרי שחו ,ואף חכמים מודים בה. ויביא זוג שני ויעשה בו כל המעשה ,שהרי נדחה אותו דם ואינו חוזר ונראה

  6השמיט הדין. והרמב"ם. נדחים הם לדברי הכל וכן הלכה

                                                
דבעלי חיים אין  ,מכלל דשמעינהו לרבנן דאמרי שני שבזוג ראשון קרב ,לאשמועינן דבעלי חיים נדחין ',ועוד'יהודה  בימדקאמר ר . 1

אומר אני , דקא אמריתו אין חטאת צבור מתה .ינדחין, ושני שבזוג שני ירעה, שאין חטאת צבור מתה, ואתא לאיפלוגי עלייהו בתרת
 . רש"י.ותאני אומר ימות, אלא הוא יקרב, ושני שבזוג ראשון ימ ,ועוד, לא בזה שאמרתם עליו ירעה .תמות

 ,חיים נדחיםדדם וחוקה בדברים הנעשים בבגדי לבן כתיבא, וצריך להביא דם אחר, ואי אפשר בלא הגרלה, וכיון דאית ליה בעלי  . 2
 . רש"י.ימות המשתלח הראשון

כל דבר  ,ם ולהגריל, ולשפוך דם הראשון, הא איתעביד מצותיה: דשעיר המשתלחילומין, שאתה מזקיקו לו להביא שנילמה לו תש . 3
כשר, וכל שכן  הָד יהודה דאמר: לא התוַ  בידהא שמעינן ליה לר ;ה בלבד, לקבוע גורל של שם על שלוהמעכב בו אינו אלא הגרל

 . רש"י.על דברים הנעשים על ידי איש עתי ברים שהכהן עושה בבגדי לבן, ולאאד ,קהדשילוח דלא מעכב לדברי הכל, דכי כתיב חו
לכך צריך תשלומין, ובלא הגרלה אי אפשר,  .אין כפרת הדם כלום ,הא אם מת קודם לכן .לא ימות עד שעת מתן דמו של חבירוש . 4

 ור' להלן. . רש"י.ידחה, דהכל מודין בשחוטין שנדחיןם, וראשון יוזקוק לשני
אינם נידחים, ודינו הוא כמו במת אחד משני  לי חייםימות המשתלח, משום דפסק כרב דבעשמיט דין זה דנשפך הדם הרמב"ם הו . 5

 'ליקוטי הלכות' )עין משפט, אות ש(. השעירים דאינו נדחה. 
ב א', במשנה, סוד"ה ועוד בצ"ע. מקורות: רש"י )ס"ה א', ד"ה להיות חי(. מאירי )ס" 'ליקוטי הלכות' )עין משפט, אות ש(ונשאר על זה  . 6

  אמר רבי יהודה(. 
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 שנה הבאהבשנה זו חובות הקרבת 

ואם  .נשבעין לגזברין ,נגנבו או שאבדו, אם נתרמה תרומההתם: בני העיר ששלחו את שקליהן ו תנן )ס"ה א'(
אלו ואלו שקלים הם,  ,יהן. נמצאו, או שהחזירום הגנביםנשבעין לבני העיר, ובני העיר שוקלין אחרים תחת ,לאו

 הודה אומר: עולין להן לשנה הבאה.בי יואין עולין להן לשנה הבאה. ר

 מאי טעמא דרבי יהודה?

 קריבות לשנה הבאה.  7,אמר רבא: קסבר רבי יהודה חובות של שנה זו

שאבדו  8ה זרהאביי: פר ושעיר של יום הכפורים שאבדו, והפריש אחרים תחתיהן, וכן שעירי עבוד איתיביה
. רבי )ולא אמרינן יקרבו לשנה הבאה( מותו, דברי רבי יהודהכולן י ,)ונמצאו הראשונים( והפריש אחרים תחתיהן

, שאין (נדבה של ציבור)לקרבנות  אליעזר ורבי שמעון אומרים: ירעו עד שיסתאבו, וימכרו, ויפלו דמיהם לנדבה
 חטאת צבור מתה. 

ש ניסן ואילך, )מראש חוד קא אמרת? שאני קרבנות צבור )הבאין מתרומת הלשכה( אמר ליה: קרבנות צבור)ס"ה ב'( 

ַלת חֶֹדׁש זֹאת עֹ " 9אמר קרא :שיה. דאמר רבי טבי אמר רבי יאשיהכדרבי טבי אמר רבי יא ,אין באין מן הישנה(
ָחְדׁשוֹ   אמרה תורה חדש והבא לי קרבן מתרומה חדשה. ", ב ְ

 מאי איכא למימר? )שבא מממון כהן גדול( , פר)דאתי מתרומת הלשכה( הא תינח שעיר

 שעיר.  גזירה פר אטו

. דאמר רב יהודה אמר )ולא לעיכוב( ומשום גזירה ימותו? ועוד, הא דרבי טבי אמר רבי יאשיה גופה מצוה היא
 יצא, אלא שחסר מצוה!  ,ואם הביא מן הישן .מצוה להביא מן החדש ,בור הבאין באחד בניסןי: קרבנות צשמואל

 אין מקדישין ואין מעריכין ואין מחרימין בזמן הזה :דתניאמשום תקלה. אלא אמר רבא: גזירה )ומסיק(  )ס"ו א'(
פירות כסות  .תיעקר ,. ואם הקדיש והעריך והחרים, בהמה)שום דבר, שסתם הקדש וחרם לבדק הבית, ואין להן תקנה(

נועל דלת לפניה והיא מתה  ?נאה לים המלח. ואי זה הוא עיקוריוליך ה ,מעות וכלי מתכות .ירקבו, וכלים
 מאליה. 

 10אפילו כל רעיות נמי! ,מאי? אי תקלה דהקרבהתקלה ד

 אפילו כל רעיות נמי!  ,אי תקלה דגיזה ועבודה

 לא טריד  ,)שאר רועות, אינן עומדות ליקרב הן עצמן, אלא דמיהן( רבה, והנך דלאו בני הקרבה נינהולעולם תקלה דהק

                                                
 . רש"י.שהופרשו לחובת שנה זו . 7
 . רש"י.מביאין פר לעולה ושעיר לחטאת )בטעות(, ןצבור שחטאו בעבודה זרה בהוראת בית די . 8
 במדבר, פר' פנחס, כח,יד. . 9

 . רש"י.ניחוש שמא יקריבם ,רעו עד שיסתאבוכל הני דאמור רבנן י . 10
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)לבו על  טריד בה ,)ליום כיפורים הבא( אהך דבת הקרבה הי. )אינו מהרהר בהקרבתן, ומסיח דעתיה מהקרבה דידהו( בהו

 . הקרבתו, ודלמא מקריב לה מקמי יום הכיפורים(

)בפסח שני, יימכר לטמא ושהיה בדרך  יקרב בשני ,חדא: פסח שלא קרב בראשון דתניאותקלה עצמה תנאי היא, 

 בתקלה פליגי?  ,מאי לאו ב.אידך: לא יקר ותניאיקרב לשנה הבאה.  ,בשני .רחוקה(

 רבי, הא רבנן.  ולא קשיא: הא 11ורבנן קא מיפלגי. כולי עלמא ]לא[ חיישינן לתקלה, והכא בפלוגתא דרבילא, ד

 ! (שנה הבאה, ואיכא למאן דאמר יקרבושהפרישו לפסח אל יקרבו ל) : וכן המעותוהתניא

  אלא לאו שמע מינה בתקלה פליגי, שמע מינה. 

 שיטות הראשונים

ְקֵליֶהם " ,כחכמים, וכתב (הל' שקלים ג,ח) ם"הרמבפסק : עיר ששלמו מחצית השקל פעמייםבני  חו  ֶאת ׁשִ ל ְ ִ ׁש  ֵני ָהִעיר ׁשֶ ב ְ
ַיד ׁשָ  ָקִלים, ְוֵאין  ...ִליַח ְוִנְגְנבו  אֹו ָאְבדו  ב ְ ו  ׁשְ ו  ָוֵאל  ָנה ַאֶחֶרתֵאל   "...עֹוִלים ָלֶהם ְלׁשָ

יֹום ", , וכתבוימות לא, שכרבי אליעזר ורבי שמעון הרמב"םפסק : דופר ושעיר של יום הכיפורים שאב ל ְ ִעיר ׁשֶ ר ְוש ָ ַ פ 
ָאְבדו  ְוִהְפִריׁש ֲאֵחִרים ת ַ  ִעיֵרי ֲעבֹוָדה ָזָרה ׁשֶ יֶהן, ְוֵכן ש ְ ְחת ֵ ָאְבדו  ְוִהְפִריׁש ֲאֵחִרים ת ַ ו ִרים ׁשֶ פ  יֶהן ַהכ ִ י ִ  -ְחת ֵ ֶהן ִיְרעו  ַעד ׁשֶ ֹל ב ָ פ 

ֲהֵרי ְזכָ  ה לֹא ִיְקְרבו  ַעְצָמן ְנָדָבה, ׁשֶ ָ ו ר ֵמָתה. ְוָלמ  ב  את ַהצ ִ ֵאין ַחט ַ ֵמיֶהן ִלְנָדָבה, ׁשֶ לו  ד ְ ְ ָרה מו ם, ְוִיפ  ָ פ  ֵזָרה ְלַאַחר כ ַ ִרים ֵהן? ג ְ
ָרה. ָ פ  ו ם ִלְפֵני כ ַ קודם הגרלה, ראויים לשעיר דאי , דמיירי שאבדו אחר הגרלה. א"ריבבשם  ש"בתוספות הראוכתב  "ִמׁש 

 12.ים לשעירי הרגליםכ, ראוי", ואף אחר יוההנעשה בחוץ

 כתב ם"הרמבו. יצא ,ואם הביא מן הישן .מצוה להביא מן החדששדעת שמואל,  :קרבנות ציבור מתרומה חדשההבאת 
ו ר", (הל' שקלים ד,יא) ב  נֹות ַהצ ִ יַע רֹאׁש חֶֹדׁש ִניָסן ֵאין ַמְקִריִבין ָקְרב ְ ג ִ י ַ ֶ ה  ִמׁש  ָאה ַהֲחָדׁשָ ה. ְוִאם לֹא ב ָ רו ָמה ֲחָדׁשָ א ִמת ְ  -ֶאל ָ

ָנה. ׁשָ  "לֹוְקִחין ִמן ַהי ְ

 

                                                
ָנה ְתִמיָמה' :ניאדת . 11 ֵאל ַעד ְמלֹאת לֹו ' )ויקרא, פר' בהר, כה,ל: ׁשָ הְוִאם לֹא ִיג ָ ה ְתִמימָׁ נָׁ ָׁ ִמיֻתת  ש  ר  לֹו חָֹמה ַלצ ְ ִעיר ֲאׁשֶ ר ב ָ ִית ֲאׁשֶ ְוָקם ַהב ַ

ֶֹנה אֹתוֹ  י ֵֹבל ַלק  , כמנין ימות ת השנה, בין לא עיברוה()בין שעיברו בית דין א שה יוםימונה שלש מאות וששים וחמ (,ְלדֹרָֹתיו לֹא ֵיֵצא ב ַ
דש מיום ליום, אם ושנים עשר ח ,הכל כמו שישראל מונין) דש מיום ליוםוהחמה, דברי רבי. וחכמים אומרים: מונה שנים עשר ח

 .(פשוטה היא
 .(ה פר"ה א', ד"ס)ש "הראות . תוספהל' פסולי המוקדשין ד,ב()ם "רמב :מקורות  .12
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