
 

 דף לד עמוד ב:
מאן שמעת ליה דאית ליה דחויין? רבי יהודה; דתנן, ועוד אמר רבי יהודה: נשפך הדם ימות המשתלח, 

 מת המשתלח ישפך הדם, ושמעינן ליה דאמר: כל שבידו לא הוי דחוי;
 

ְשַפְך ַהָדם,  :1רק ו משנה אה יומא פמשנב רבי יהודהבסיס המחלוקת הוא דברי  י ְיהּוָדה: נִּ 'ְועֹוד ָאַמר ַרבִּ
ְך ַהָדם ָשפֵּ ַח, יִּ ְשַתלֵּ ת ַהמִּ ַח. מֵּ ְשַתלֵּ   '.ָימּות ַהמִּ

 
 דאידחי ליה ויביא שנים אחרים. - ימות המשתלח רש"י

 
 הסבר:

. במצב זה יש שני שעירים 2על זוג שעירים חדששוב מגרילים  ,אם לאחר ההגרלה מת השעיר לעזאזל
ְרֶעה אחד יהא לעבודת היום והשני : הלה' ָמכֵּר ויצא לחולין, עד שיפול בו מוםיִּ ובכספי מכירתו יקנו  - יִּ

ץ'לעולת נדבה   .3'המזבח-ַקיִּ
 

נתמלאה כל מצוותו ואין עיכוב  השעיר לעזאזלשמשעה שעלה בגורל למרות  לדעת רבי יהודה
, הרי שאם השעיר המשתלח ימות לפני גמר ההזאות, יש לשפוך את דם 4להמשיך בעבודות היום

ֳעַמד -ההזאות הנשאר  ומכאן: רק כאשר השעיר המיועד להשתלח  - 5ַחַ֛י-משום שכתוב בפסוק י ָֽ
 .ההזאות מכפרות -לעזאזל חי 

 

 :מובאת בטבלה להלן במשנה שם המחלוקת 
 

 מחלוקת חכמים ור׳ יהודה במשנה:

  השעיר השני מהזוג הראשון השני מהזוג השניהשעיר 

 ִיְרֶעה
ם ִיְתַקיֵׁם  ל ַלשֵׁ יו ַהּגֹור  ל  ה ע  ל  ת, ֶזה ֶשע  ם מֵׁ יְֻקַרב, כי ִאם ֶשל שֵׁ

יו  ַתְחת 
 לחכמים

 לר׳ יהודה 7השעיר המשתלח הראשון 6י מּות, כי כשנשפך הדם נדחה יְֻקַרב

 

                                                           
 .דף סא עמוד ב :בגמרא 1

ֳעַמד 2 ֳעַמד-מהמילים ָיָֽ ל ָיָֽ יו ַהּגֹוָר֙ל ַלֲעָזאזֵֵּ֔ ה ָעָלָ֤ יר ֲאֶש֩ר ָעָלָ֨ י בפסוק: 'ְוַהָשעִִּ֗ ֵ֥י ה' ְלכַ -ַחַ֛ ְפנֵּ י לִּ ֹו ַחַ֛ ח ֹאתַ֛ יו ְלַשַלֵ֥ ר ָעָלָ֑ ֵּ֣ פֵּ

ָרה' )נאמר בספר ויקרא פרק טז פסוק י(  ְדָבָֽ ֵ֖ל ַהמִּ לומדים שחייב להיות שעיר לעזאזל בחיים לדעת  -ַלֲעָזאזֵּ
 . רבי יהודה עד שעת מתן דמו של חבירו ולדעת רבי שמעון עד שעת וידוי דברים

בגמר הקרבת כל קרבנות החובה והנדבה של אותו  ' הן עולות הנדבה שהיו מוקרבים על המזבח'קיץ המזבח 3

של המילה 'קיץ' בלשון המקרא )ואחר  כלשהו(. משמעותה המקורית יום )ורק ביום, בלילה לא מוקרב קרבן

ים של פירות הקיץ המוגשים כקינוח בגמר הסעודה. כך גם בלשון חז'ל( הוא 'פירות קיץ בשלים', וכן זהו כינוי

'קיץ המזבח' נאמר כאן בהשאלה לעולות הנדבה שהיו מוקרבים על המזבח בגמר הקרבת כל קרבנות החובה 

אש-ב פרק טז פסוקים א ו והנדבה. המילה 'קיץ' לקוחה מהמקרא: בספר שמואל ֵֹ֔ ָהר ָֽ ר ְמַע֙ט מֵּ ד ָעַבָ֤  ב כתוב: 'ְוָדוִִּ֗

י א ַנֵַ֥ער ְמפִּ יָבַ֛ ֵ֥ה צִּ נֵּ ֶבל -ְוהִּ ֵ֥ ץ ְונֵּ יִּ ָאה ַקֵ֖ ֵ֥ ים ּומֵּ ַ֛ מּוקִּ ה צִּ ָאָ֧ ֶחם ּומֵּ ם ֶלִ֜ יִּ יֶה֩ם ָמאַתָ֨ ים ַוֲעלֵּ ים ֲחֻבשִִּ֗ ִ֜ ֶמד ֲחֹמרִּ ֹו ְוֶצָ֨ ְקָראתָ֑ ֶשת לִּ ֹבֵ֖

ן: ָֽיִּ ֶלְך ֶאל ָיָֽ אֶמר ַהֶמַ֛ ָֹ֧ א ָמה-ַוי יָבֵ֖ י-צִּ ים ְלבֵּ ָ֨ יָבא ַהֲחמֹורִּ אֶמר צִִּ֠ ֵֹּ֣ ְך ַוי ֶלה ָלָ֑ ֵּ֣ ֙ץ -תאֵּ יִּ ֶחם ְוַהַק֙ ב )ולהלחם( ְוַהֶלָ֤ ְרֹכִ֗ ֶלְך לִּ ַהֶמִ֜

י  נִּ ְרַאֵ֖ ה הִּ ר:' וכן בספר עמוס פרק ח פסוק א כתוב: ' ֹכֵ֥ ְדָבָֽ ף ַבמִּ ֵ֖ ֹות ַהָיעֵּ ְשתֵ֥ ן לִּ יִּ ים ְוַהַיַּ֕ ֵ֔ ֹול ַהְנָערִּ ֵ֖ה ֶלֱאכֵּ֣ נֵּ ָ֑ה ְוהִּ ֲאֹדָנֵּ֣י ְיהוִּ

ץ'. יִּ ּוב ָקָֽ  ְכלֵ֥

 הוידוי על השעיר המשתלח ושליחתו לעזאזל לא מעכבים את המשך העבודה. 4
יו ַהּגֹוָר֙ל  5 ה ָעָלָ֤ יר ֲאֶש֩ר ָעָלָ֨ ֳעַמד'ְוַהָשעִִּ֗ ל ָיָֽ ָרה' )בספר ויקרא -ַלֲעָזאזֵֵּ֔ ְדָבָֽ ֵ֖ל ַהמִּ ֹו ַלֲעָזאזֵּ ח ֹאתַ֛ יו ְלַשַלֵ֥ ר ָעָלָ֑ ֵּ֣ ֵ֥י ה' ְלַכפֵּ ְפנֵּ י לִּ ַחַ֛

 פרק טז פסוק י(.
 .םלעולים לאחר פסולם שנדחקדשים כ . 6

  וזהו אותו שעיר שחכמים אמרו שירעה. –כחטאת מיותרת  7


