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 .סוף חטאת ותחילת עולה שנתערבו זה בזה .ה

נתבאר, שלדעת חכמים, אין לתת דם שלא  כבר

במקומו לשם מים, ואם נתערבו שני דמים 

אחד מהם במקום אחר, אי אפשר כל  שנתינת

לתת את דמם למזבח, מפני הדם שאינו ניתן 

 הדם נשפך לאמה. במקומו, וכל

אם נתערב דם חטאת הניתן למעלה מחוט  ולכן,

הסיקרא, בדם עולה הניתן למטה מחוט 

 חכמים ישפך הדם לאמה. הסיקרא, לדעת

שיירי דם  אמוראים, מה הדין, כשנתערבו ונחלקו

 חטאת, שהם ניתנים ליסוד, ]שהוא למטה מחוט

הסיקרא[, בדם עולה הניתן בקיר המזבח, למטה 

 מחוט הסיקרא.

אף על פי שנתינת שיירי  – אביי וריש לקיש לדעת

ניתן לתת את  המזבח, דם החטאת היא ליסוד

, שיירי הדם גם על קיר המזבח שמעל היסוד

שיירי דם  ולפיכך כשנתערבו ליסוד, והדם שותת

, ניתן לתת הכל במקום אחד, חטאת בדם עולה

בקיר המזבח שתחת חוט הסיקרא, ותעלה מתנה 

נידונית  זו לשניהם. ]ונמצא שתערובת זו אינה

כדין חטאת שנתערבה בעולה, שלדעת חכמים אין 

כדין מתן ארבע  להם תקנה, וישפכו לאמה, אלא

שנתערב במתנה אחת, שלדברי הכל יש להם 

 בואר לעיל[.תקנה, כמ

לדבר, ממשנתנו, שלדעת חכמים,  וראיה

כשנתערב דם חטאת בדם עולה, ולא נמלך הכהן, 

למעלה, מעתה ניתן לתת את הדם למטה,  ונתן

 ויעלה לשיירי דם חטאת ולעולה באותה נתינה.

אין  – רב יוסף ורבי יוחנן או רבי אלעזר ולדעת

ולא , החטאת אלא בגג היסוד נתינת שיירי דם

 כשנתערבו שיירי דם, ואם כן המזבח,בקיר 

מאחר שכל אחד מהם ניתן , חטאת בדם עולה

 במקום אחר, הרי זה כדם חטאת שנתערב

 .לדעת חכמים ישפך לאמהבעולה, ש

ששנינו, שכשנתערב דם עליון בדם תחתון,  ומה

 והכהן לא נמלך, ונתן ממנו למעלה, ונעשה הדם

 העליון שיירי הדם, מעתה רשאי לכתחילה לתת

שנתערב  ממנו גם למטה, אין הכוונה לדם חטאת

בעולה, אלא לדם חטאת שנתערב בשיירי דם 

 חטאת, שאם ניתן ממנו למעלה להכשיר את

החטאת, מעתה אין בו אלא שני דמים שהם 

 שיירי דם חטאת, ששניהם ניתנים ביסוד במקום

אחד. ]דין זה פשוט, במקום שנתערב דם חטאת 

 יצונית, שאחרחיצונית בשיירי דם חטאת ח

שניתן למעלה, שני הדמים הם שיירי חטאת 

 החיצונית, שלדברי הכל ניתנים במקום אחד.

אולם לדעת האומרים ששיירי חטאות הפנימיות 

 ניתנים באותו מקום שניתנים שיירי חטאות

 א יסוד דרומי, כפי"א יסוד מערבי. וי"י] החיצונות,

 הדין הזה מתקיים שנתבאר בפרק איזהו מקומן[,

חטאת חיצונית, בשיירי דם  גם כשנתערב דם

 חטאת פנימית[.

 

 דאמר שיריים מעכבי  אף למאן

 חסרו שיריים אין מעכבי

ב[, "לדעת ]רבי נחמיה[, האומר ]בדף נ אף

 ששפיכת שיירי דם חטאות ]הפנימיות[ מעכבת

את הכשרם, כל שניתן ליסוד מעט מהשיריים, 

 יםהוכשר הקרבן, ואין צריך שינתנו כל השירי

 ליסוד.

 

 אינם מבטלים זה את זה העולים

נתבאר, שכשנתערבו דמים של קדשים  כבר

כשרים זה בזה, אם ניתן לתת אותם למזבח, 

הדמים ניתנים במקום אחד. ולדעת  ]כגון כשכל

רבי אליעזר אף כשניתנים בכמה מקומות[, הם 

למזבח, ומתקבלים להכשר כל הקרבנות,  ניתנים

 חבירו, ונחלקו חכמים,ואין דם אחד מבטל את 

מניין אנו למדים דין זה, שאין העולים מבטלים 

 זה את זה.

כֹור ׁשֹור אֹו" יש לומדים דין זה מהכתוב,. א כֹור  ַאְך בְּ בְּ



 

ה דֶּ כֹור ֵעז לֹא ִתפְּ ב אֹו בְּ שֶּ ֹרק ֵהם ֹקֶדׁש כֶּ ם ִתזְּ מָּ ת דָּ  ַעל אֶּ

ֵריחַ  ה לְּ ִטיר ִאשֶּ ם ַתקְּ בָּ לְּ ת חֶּ אֶּ ֵבַח וְּ  המלמד,",  ִניֹחַח ַלה'ַהִמזְּ

שהדם בקדושתו, אף אם נתערב בדמים אחרים, 

 ]ומכאן, לעולים שאינם מבטלים זה את זה[.

והתנאים האחרים חולקים על כך, ואומרים,  -

ׁש ֵהם" שהכתוב דין אחר, והוא  בא ללמד", ֹקדֶּ

שבכור עצמו קדוש להיקרב, אבל לא תמורתו. 

קריבה, שאינה  ]והתנא הזה לומד דין תמורה

ֻבַכר ַלה'" מהכתוב, ר יְּ כֹור ֲאׁשֶּ ִדיׁש  ַאְך בְּ ה לֹא ַיקְּ ֵהמָּ ִבבְּ

ה ַלה' ִאיׁש ֹאתֹו ולא ", הּוא ִאם ׁשֹור ִאם שֶּ

 תמורתו[.

יש לומדים דין זה מהכתוב בעניין עבודת פר . ב

ִמַדם ַהָפר ּוִמַדם  ְוָלַקח" ושעיר של יום הכיפורים,

 שני הדמים יחד, לתת שהכהן מערב את", ַהָשִעיר

מהם על קרנות מזבח הזהב, והדבר ידוע, שדם 

דם  הפר מרובה מדם השעיר, ואף על פי כן, אין

השעיר בטל, ]ומכאן לעולים שאינם מבטלים זה 

 את זה[.

והתנאים האחרים חולקים על כך, כי לדעתם,  -

 אין מערבים את דם הפר עם דם השעיר, אלא כל

קרנות של מזבח הזהב, אחד ניתן בפני עצמו על ה

בחבירו, כי  ואם כן, אין ללמוד מכאן שדם בטל

 כל דם לעצמו, ואינם מעורבים כלל.

יש למדים דין זה מהכתוב בעניין עבודות . ג

ִריבּו" העולה, ִהקְּ ת וְּ ֵני ַאֲהֹרן ַהֹכֲהִנים אֶּ קּו ַהָדם בְּ רְּ זָּ  וְּ

ת ִביב ַעל ַהָדם אֶּ ֵבַח סָּ דם, שלא נכפלה המילה  ",ַהִמזְּ

דם העולה בדם אחר,   שאפי נתערב אלא ללמד,

לדם העולה כלל, ]כגון דם בכור  שאינו דומה

ומעשר[, אף על פי כן דם העולה לא בטל, אלא 

למזבח, ]ומכאן לעולים שאינם מבטלים זה  נזרק

 את זה[.

והתנאים האחרים חולקים על כך, כי לדעתם,  -

ם" אין ללמוד מתוך שנאמר בת שאף בתערו", ַהדָּ

 אינו בטל.

 

דמים של חטאות הפנימיות בדמים  נתערבו

 חיצונים

בכל אופן אין אפשרות לתת  – חכמים לדעת

כי אין לתת , בפנים ולא בחוץ לא, מהדמים הללו

דם שלא במקומו, אף לא לשם מים, ומאחר שאין 

לתת מהדמים במקומן מחמת  אפשרות

  התערובת ישפכו לאמה.

אם ניתן הדם , אבל בדיעבד, לכתחילה וכל זה

הוכשרו שני הכל מודים ש, ואחר כך בפנים, בחוץ

כי ניתן דם כל אחד מהקרבנות במקום , הקרבנות

  לו. הראוי

כשהקרבן . ואחר כך בחוץ, ניתן הדם בפנים ואם

בשעת , הוא קרבן הנפסל בכניסתו לפנים החיצון

 הכניסה נפסל החיצון, ומחמת זה נפסל גם

וכשהקרבן . פסולהפנימי, כדין כשר שמעורב ב

הוכשרו שני , לפנים החיצון אינו נפסל בכניסתו

 בנתינת דם כל אחד מהם במקומו. הקרבנות

אם הדם החיצון הוא דם  – רבי אליעזר ולדעת

 כחטאת ואשם[,, ]לפנים שנפסל בכניסתו

כי לכתחילה אין לתת , לכתחילה אין תקנה לדם

קודם נתינת פנים, ואם יכניס פנימה  בחוץ

אבל בשאר קרבנות  נפסל הדם.תחילה, 

מכניס תחילה , לכתחילה, בפנימיים שנתערבו

החיצון כאילו הוא  ורואה אני את, לכפר בפנים

יתכן כשנתערבו  וזה]. וחוזר ונותן בחוץ, מים

כוסות, אבל נתערב בכוס אחד, מאחר שאין בילה, לא 

הקרבן שדמו רב יותר, כפי  יוכל להכשיר אלא את

 חטאת ועולה[. שנתבאר לעיל לעניין
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