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 סא. דף

  

קודם מתן דמו של פר לא עשה  1הכהן הגדול ששחטויום הכפורים שעיר 
ועבודת חות נתבאר לעיל דף ס. שאינו  2כלום, אף על פי שהשחיטה בעזרה

 .תבאר שםמו שנכי וצורך פנים כפנים דמ םהרי דמו נכנס לפנימעכב 

                                                 
 רמב"ם הלכות עבודת יום הכיפורים פרק ה הלכה ב 1
דלכאורה א"צ לזה דבשלמא ברישא בקטרת שחפנה קודם שחיטת הפר דהתם המוריה שהקשה הר עיין  2

משא"כ  .תרווייהו הוי עבודת חוץ דבין חפינה ובין שחיטה הוו בעזרה לכן בעינן טעמא דצורך פנים כפנים דמי
מא דמה ששחט שעיר בלא זמנו לא נפסל דהוי הכא דשעיר ששחטו קודם מתן דמו של פר אף על גב דני

וה"ז דומה למאי דאיתא שם מ' א'  ,מ"מ הא דם הפר ניתן שלא בזמנו ובפנים הסדר מעכב שפיר ,עבודת חוץ
אלא שעיר אין מעכב את הפר מאי ניהו אילימא דאי אקדים מתנות דפר בהיכל מיקמי מתנות דשעיר בפנים 

אין הסדר של הפר מעכב דהוי עבודת חוץ מ"מ פסול מטעם השעיר חוקה כתיב בהו יעו"ש אלמא אף על גב ד
 .שלא נעשה בזמנו וה"נ הרי דם הפר נעשה אחר שחיטת השעיר שלא בזמנו



 
 
 
 
 

 

אינו הקדים עבודות פנים קודם לעבודות אחרות אך  ,עשה עבודות הפנים כסדרשאם  3י"א

 מעכב.

 

אפי'  ,לדם הפר בקדש הקדשים 4הקדים דם השעירעיל דף ס. כבר התבאר ל
מדם השעיר אזי נפסל  התחיל ליתן מדם הפר ולא גמר עבודתו והתחיל ליתן

יזה מדם כיצד יעשה , 5שיקדים כל מתנות הפר לשחיטת השעירשהרי צריך 
הפר כמצותו ואחר כך יביא שעיר אחר וישחוט אותו ויזה מדמו בקדש 

 .הקדשים כמצותו ויפסל הראשון

שמעכב  י"א על הפרוכת ,הקדים דם השעיר לדם הפר במתנות שבהיכל
שאינו מעכב ואינו  7וי"א .6שנייה לאחר דם הפריחזור ויזה מדם השעיר פעם ו

 רשאי לחזור ולהזות.

 

עד שלא גמר מתנות שבקדש  8נשפך הדםשאם  :כבר התבאר לעיל דף ס
הקדשים, יביא פר אחר או שעיר אחר וישחוט ויחזור ויזה בתחלה בקדש 

                                                 
י"ל דהקדמת עבודת פנים אין לחוש כמו מתנות דפר דעבדינהו קודם הגרלה דלא מעכב וז"ל ותו"י בסוגיין  3

 ועיין בהר המוריה שםהסדר אף על גב דגוף הגרלה מעכב עכ"ל. 
 רמב"ם שם הלכה ד 4
 הר המוריה שם 5
אפשר לחזור ולהזות אף שכיון שהרי בהיכל עשויים,  ואע"ג שאינם עבודות מבפניםוכתב הלח"מ שם ה"א " 6

 ישועות מלכוועיין ב ."על גב דבדיעבד שפיר דמי לא מקרי בדיעבד כיון דאיכא דם דיכול לחזור ולהזות
לא ידענא מאי קאמר כיון דכבר יצא מה בכך שיחזור ויתן בודאי אינך לאו מצוה הן ואפי' לדעת " שהקשה

וכעין זה הקשה בהר . "מים[ דאינו עובר על בל תוסיף מ"מ מצוה ודאי ליכאהתוס' ]דבעושה מצוה שתי פע
  המוריה שם הלכה ד

שיטת רש"י שאין מעכב עבודות שבהיכל וממילא גם אינו רשאי להזות שהרי דם זה עתה מיועד למתן שבע  7
 וארבע על מזבח הזהב.

 רמב"ם שם הלכה ה 8



 
 
 
 
 

 

הקדשים, ואין מצרפין ההזאות שמקודם דמפר אחד אמרה תורה ולא משנים 
 דם אחר ויחזור ויזה בתחילה בקדש הקדשים.וכן בשעיר יביא 

נות שבהיכל ונשפך הדם עד שבקדש הקדשים והתחיל במת 9גמר מתנות
שחט פר אחר א"צ להתחיל מקדש הקדשים דזה כבר נגמר, אלא שלא גמר 

 .יתחיל ממתנות שבהיכל בפרכתו

גמר מתנות שבהיכל והתחיל ליתן על מזבח הזהב ונשפך הדם עד שלא 
ולא  ומתחיל מתחילת מתנות המזבח ישחט פר ושעיר אחר ויערב הדםגמר, 

כל  כלומר שמתנות  שכולן כפרה בפני עצמן הן. מהיכל ומלפני ולפנים 
   .10מקום כל אחד בפני עצמו הוא

של אמצע בין של הקרנות והזהב בין במתנות מזבח אולם אם נשפך ב
 .וצריך להתחיל מהקרנות נחשב כאחד המזבח 

גמר מתנות המזבח ואחר כך נשפך הדם אינו צריך להביא דם אחר, 
 .ששפיכת השירים על מזבח החיצון אינה מעכבת

 

כשמביא המצורע קרבנותיו לטהרתו לאחר שנזרק הדם וניתן על המצורע 
שמן ויוצק לתוך כפו של חבירו השמאלית ואם יצק מלוג ה 11נוטל הכהן

לתוך כף עצמו יצא וטובל אצבעו הימנית בשמן שבכפו ומזה שבע פעמים 
ואם הזה ולא  .על כל הזייה טבילת אצבע בשמן ,כנגד בית קדש הקדשים

  .כיון כנגד בית קדש הקדשים כשירות

                                                 
 , זהלכה ו שםרמב"ם  9

ויש בזה שאלה, והרי התורה אמרה שמפר אחד יזה לפני ולפנים ובהיכל ובמזבח הזהב ואיך יזה משני פרים  10
כשגמר מקום אחד כמו שנתבאר. ונראה דלזה דקדקה המשנה לומר שכולן כפרה בפני עצמן הן, כלומר 

זה לפני ולפנים,  דכתיב: וכפר את מקדש הקדש, וזהו לפני ולפנים ודרשינן )סא, א(: וכלה מכפר את הקדש
אהל מועד זה היכל, מזבח כמשמעו, מלמד שכולן כפרה כפרה בפני עצמן הן ע"ש, הרי גילתה תורה שמקום 

ערוך השולחן  שנגמרה הכפרה אם אירע סיבה במקום אחר ונצרך פר מחדש לא תחזור עוד פעם על הקודם.
 סעיף יב שםהעתיד 

 רמב"ם הלכות מחוסרי כפרה פרק ד הלכה ב 11



 
 
 
 
 

 

ך אזן ואחר כך יבא אצל המצורע ויתן מן השמן על מקום דם האשם בתנו
והנותר מן השמן שבכפו יתננו , 12ואם לא נתן לא כיפרובהן ידו ובהן רגלו, 
  .על ראש המתטהר

אם עד שלא גמר מתן  ,והתחיל להזות ונשפך הלוג 13כפויצק מן השמן ל
  .שבע נשפך הלוג יביא אחר ויתחיל במתן שבע

גמר מתן שבע ונשפך הלוג יביא אחר ויתחיל לכתחילה בבהונות, התחיל 
  .בבהונות ונשפך הלוג קודם שיגמור יביא אחר ויתחיל לכתחילה בבהונות

השמן שבכפו על ראש גמר הבהונות ואחר כך נשפך הלוג קודם שיתן שאר 
אם אינה אינו צריך להביא לוג אחר שמתנת הראש אינה מעכבת  ,המטהר

 שנאמר והנותר בשמן ומיתר השמן.. 14בעין

 :דף סא

 

ונותנים מדם האשם על אוזן  ,לטהרתו גם קרבן אשםמצורע צריך להביא ה
ואפ שחט את  ידו הימנית ועל בהן רגלו הימנית, נית ועל בהןהמיטהר הימ

שלא לשמו או שלא נתן מדמו על גבי בהונות הרי זה עולה  15מצורעהאשם 
שאם יקרב בלא נסכים נמצא  ,וטעון נסכים כנסכי אשם מצורע ,למזבח

צריך המצורע אשם אחר  םאול .16כמקריב נדבה ואין האשם בא נדבה
 להכשירו.

 

 דף מו:ר כת נזית במסי"יתבאר בעזה

                                                 
 ן הראשתעיין הר המוריה דלא קאי על מ 12
 פרק ה הלכה ה שםרמב"ם  13
 לח"מ . כס"מואפשר לומר דכשהם בעין ולא נתן לא כיפר אבל כשנשפכו אינן מעכבות 14
 פרק ה הלכה ב שםרמב"ם  15
 

 רמב"ם הלכות פסולי המוקדשין פרק טו הלכה יז 16



 
 
 
 
 

 

 

יד ימנית או בוהן רגל ימנית או שאין לו אזן ימנית  17אין לו בוהןמצורע ש
 .18איטר יתן על בוהן ימנית של כולםבאבל  אין לו טהרה עולמית.

 

פתח מזרחית באסקופת שער ניקנור ופניו במצורע הבא ליטהר עומד 
שתי  המצורע ומכניס .19מצורע עד הפתחהאשם מביא את הכהן ו .למערב

יו לעזרה וסומך עליו ושוחטין אותו מיד, ומקבלין שני כהנים את דמו, יד
ואחד בידו הימנית ומערה לידו  ,20אחד מקבל בכלי וזורקו על גבי המזבח

 השמאלית ומזה באצבעו הימנית, ואם שינה וקבל בשמאל תחילה פסל, 

הכהן שקיבל מקצת הדם בכלי מוליכו וזורקו על המזבח תחילה, ואחר כך 
 .הכהן מבפנים והמצורע מבחוץ ,שקיבל הדם בכפו אצל המצורע יבא הכהן

ומכניס המצורע ראשו ונותן הכהן מן הדם שבכפו על תנוך אזנו הימנית, 
ואחר כך יכניס רגלו הימנית  ,ואחר כך יכניס ידו הימנית ויתן על בהן ידו

  .ויתן על בהן רגלו

 

 

                                                 
 פרק ה הלכה א רמב"ם הלכות מחוסרי כפרה 17
איטר לא נזכר, משום דלא כתיב יד ימינו רק הימנית לכו"ע, ובתפילין כתיב ידכה דביה תלוי, ובגיד הנשה  18

גע בכף ירכו, ועוד דמסתברא דבחד צד בעי להיות, ואם בדידיה יהיה ביד בצד מבעי )חולין צ' ע"ב(, משום וי
אחד וברגל בצד אחר, ובוהן יד ורגל ותנוך בחד צד מבעי להיות, וע"כ דהימנית דכו"ע תלוי, וברור, והוא הדין 

 שם אור שמח .בחליצה
 פרק ד הלכה ב שםרמב"ם  19
 כן הוא בתוספתא הובא בר"ש פי"ד דנגעים דזה שמקבל בכלי מקבל תחילה 20



 
 
 
 
 

 

ר  (כח –טז פסוק כז ויקרא )נאמר בהם ם הכפורים פר ושעיר של יו ַּ ְוֵאת פ 
ל  ִציא אֶׁ ׁש יוֹּ ֹּדֶׁ ק  ַּ ר ב  ֵ פ  ם ְלכַּ מָּ ת ד ָּ א אֶׁ ר הו בָּ את ֲאׁשֶׁ ָּ ט  חַּ ִעיר הַּ את ְוֵאת ש ְ ָּ ט  חַּ הַּ

ם ְרׁשָּ ִ ת פ  ם ְואֶׁ רָּ ש ָּ ת ב ְ ם ְואֶׁ ת עֹּרֹּתָּ ֵאׁש אֶׁ ְרפו  בָּ ֲחנֶׁה ְוש ָּ ַּ מ  ם  .ִמחו ץ לַּ ֵֹּרף אֹּתָּ ש   ְוהַּ
ת ב ְ  ץ אֶׁ חַּ יו ְורָּ דָּ גָּ ס ב ְ ֵ ב  ֲחנֶׁהְיכַּ ַּ מ  ל הַּ א אֶׁ בוֹּ ֲחֵרי ֵכן יָּ ִים ְואַּ ָּ מ  ַּ רוֹּ ב  הרי הם  .ש ָּ

ובשעת שריפתן מטמאין הם  מחנות בבית הדשן חוץ לשלוש הנשרפיםמ
  .בגדי השורף אותם

 ,נשפך הדםמחמת שאחד או שעיר אחד  ראך אם נתחייב ביותר מפ
פרוכת, ואם נשפך הדם הזיות המביא פר או שעיר שני לנתבאר לעיל שש

הפרים והשעירים שהביא  כל אותן ,אחריו, מביא פר או שעיר שלישי למזבח
ועיין  בבית הדשן פיםבגדים ואין נשר יםואין מטמא ,ן הנשרפיםן בהם דיאי

שבו  22האחרון הפר מלבד .21םוריהם ומה דין בשרהערה האם מקטירים אימ
 נגמרה הכפרה.

                                                 
יש לחקור מה עושים עם האחרים, ואפשר שתעובר צורתן שכתב ש .ד"ה אמרינן ג גכבמקדש דוד  ועיין 21

ואפשר דאינן טעונין אך נראה דעיבור צורה לא מהני בהו כלל דאינם נפסלים בלינה , ויצאו לבית השריפה
כיון דליכא  שריפה כלל דאינן פסולי המוקדשין וסגי להו בקבורה, אך עוד אפשר דמותרין לגמרי בהנאה,

מיעבד בהו קתא עלייהו שום מצוה הוו כעצמות קדשים שפירשו קודם זריקה דאתא זריקה ושרינהו אפילו ל
בהקטרת אימוריהם, אם ועוד חקר אם עורותיהן לכהנים שם עוד חקר  .ראה שם תוספת דברים בזה דסכינא 

 .מב"ם שכולם נקטריםודייק מהר אימוריהם של כל הפרים והשעירים נקטרים, או של האחרון בלבד
 רמב"ם הלכות עבודת יום הכיפורים פרק ה הלכה ט 22
 


