יומא ח
עירה דם הפר לתוך דם השעיר.
שיוך המש ה לדעה ת אית מסויימת :ת ן כמאן דאמר מערבין לקר ות .דאיתמר ,רבי יאשיה ורבי

יו תן .חד אמר :מערבין ,וחד אמר :אין מערבין.
דיוק מי אמר מה :תסתיים דרבי יאשיה הוא דאמר מערבין ,דאמר :אף על גב דלא כתיב יחדיו
 כמאן דכתיב יחדיו דמידחיית הדיוק :אפילו תימא רבי יו תן הוא ,שא י הכא דכתיב אחת.
דחיית הדחייה :ת יא דלא כש ויין:
ולקח מדם הפר
ומדם השעיר

חיזוק לדבריהם

רבי יאשיה
שיהיו מעורבין
והלא כבר אמר
אחת!

רבי יו תן
מזה בפ י עצמו ,ומזה בפ י עצמו
אמר מדם הפר ומדם

והלא כבר
השעיר.
אם כן למה אמר אחת  -לומר לך אחת
ולא שתים מדם הפר ,אחת ולא שתים מדם
השעיר.

עוד ברייתא ב ושא :ת יא אידך :ולקח מדם הפר ומדם השעיר  -שיהיו מעורבין זה
בזה .אתה אומר שיהיו מעורבין זה בזה או אי ו אלא מזה בפ י עצמו ומזה בפ י עצמו?
תלמוד לומר :אחת.
שיוף הברייתא לשיטת ר' יאשיה :וסתמא כרבי יאשיה.

תן את המלא בריקן וכו'.
שאלה :בעא מי יה רמי בר חמא מרב חסדא :ה יח מזרק בתוך מזרק ,וקבל בו את הדם ,מהו? מין
במי ו חוצץ ,או אי ו חוצץ?
תשובה מתוך דברי מש תי ו :אמר ליה ,ת יתוה :תן את המלא בריקן .מאי לאו  -הושיב מזרק
מלא לתוך מזרק ריקן?
דחיית התשובה :לא ,עירה מזרק מלא לתוך מזרק ריקן.
קושי על הדחייה :הא ת א ליה רישא :עירה דם הפר לתוך דם השעיר!
תירוץ :כדי לערבן יפה יפה.
תשובה מתוך מקור אחר :תא שמע :היה עומד על גבי כלי או על גבי רגל חבירו  -פסול.
דחיית התשובה :שא י רגל ,דלא מצי מבטיל ליה.
גירסה אחרת של השאלה :איכא דאמרי ,הכי בעי מי יה :דרך שירות בכך או אין דרך שירות בכך?
תשובה מתוך מקור אחר :תא שמע ,דת א דבי רבי ישמעאל :את כל כלי השרת אשר
ישרתו בם בקדש ,ש י כלים ושירות אחת.
עוד שאלה :בעא מי יה רמי בר חמא מרב חסדא :ה יח סיב בתוך המזרק וקבל בו את הדם ,מהו?
מין בשאי ו מי ו חוצץ ,או אי ו חוצץ? כיון דמחלחל  -לא חייץ ,או דילמא לא ש א?
תשובה מתוך מקור אחר :אמר ליה :ת י א ,זולף והולך עד שמגיע לספוג.
דחיית התשובה :שא י מיא דקלישי.
גירסה אחרת של התשובה :איכא דאמרי ,הכי פשט ליה :בדם  -כשר ,בקומץ פסול.

מש ה .ויצא אל המזבח אשר לפני ה'  -זה מזבח הזהב .התחיל מחטא ויורד .מהיכן הוא מתחיל -
מקרן מזרחית צפו ית ,צפו ית מערבית ,מערבית דרומית ,דרומית מזרחית .מקום שהוא מתחיל בחטאת
על מזבח החיצון משם היה גומר על מזבח הפ ימי.
רבי אליעזר אומר :במקומו היה עומד ומחטא .ועל כולן היה ותן מלמטה למעלה ,חוץ מזו שהיתה לפ יו,
שהיה ותן מלמעלה למטה.
הזה על טהרו של מזבח שבע פעמים .ושירי הדם היה שופך על יסוד מערבי של מזבח החיצון .ושל מזבח
החיצון היה שופך אל יסוד דרומי .אלו ואלו מתערבין באמה ,ויוצאין ל חל קדרון ,ו מכרין לג ין לזבל
ומועלין בהן.

הבאת ברייתא בע יין מיקום הכהן בזמן ההזאות :ת ו רב ן :ויצא אל המזבח ,מה תלמוד לומר?
אמר רבי חמיה :לפי שמצי ו בפר הבא על כל המצות ,שכהן עומד חוץ למזבח ומזה על הפרוכת בשעה
שהוא מזה ,יכול אף זה כן  -תלמוד לומר ויצא אל המזבח .היכן היה  -לפ ים מן המזבח.
עוד ברייתא ב ושא :ת יא אידך :לפני ה' מה תלמוד לומר? אמר רבי חמיה :לפי שמצי ו בפר ושעיר
של יום הכפורים שכהן עומד לפ ים מן המזבח ומזה על הפרוכת בשעה שהוא מזה ,יכול אף זה כן -
תלמוד לומר )ויקרא ד( מזבח קטרת הסמים לפני ה' אשר באהל מועד .מזבח לפ י ה' ,ואין
כהן לפ י ה' .הא כיצד  -עומד חוץ למזבח ומזה.
התחיל מחטא ויורד וכו'.
הבאת ברייתא :ת ו רב ן :התחיל מחטא ויורד,
רבי יוסי הגלילי
רבי עקיבא
מקרן מזרחית דרומית ,דרומית מקרן מזרחית צפו ית ,צפו ית
מהיכן היה מתחיל
מערבית ,מערבית דרומית,
מערבית ,מערבית צפו ית,
דרומית מזרחית.
צפו ית מזרחית
מקום שרבי יוסי הגלילי מתחיל שם רבי עקיבא פוסק .מקום שרבי
עקיבא מתחיל שם רבי יוסי הגלילי פוסק
דכולי עלמא מיהא ,בההוא
קרן דפגע ברישא לא עביד,
מאי טעמא?
הצעה ראשו ה להב ת
המחלוקת בי יהם
הצעה ש ייה להב ת
המחלוקת בי יהם

אמר שמואל :דאמר קרא ויצא אל המזבח  -עד ד פיק
מכוליה מזבח.
אית ליה דרמי בר יחזקאל -
שכל פי ות שאתה פו ה לא
יהו אלא דרך ימין ,למזרח
ילפי ן פ ים מחוץ

לית ליה דרמי בר יחזקאל
לא ילפי ן פ ים מחוץ

קושי על ר' עקיבא :ולרבי עקיבא ,קיף דרך ימין?
תירוץ :לימא בדרמי בר יחזקאל קא מיפלגי ,דאמר רמי בר יחזקאל :ים שעשה שלמה
עומד על שנים עשר בקר שלשה פונים צפונה ושלושה פונים ימה ושלשה פונים
נגבה ושלשה פונים מזרחה והים עליהם מלמעלה וכל אחוריהם ביתה .הא

למדת שכל פי ות שאתה פו ה לא יהו אלא דרך ימין ,למזרח.
 מר )ר' יוסי הגלילי( אית ליה דרמי בר יחזקאל,
 ומר )ר' עקיבא( לית ליה דרמי בר יחזקאל
דחיית התירוץ :לא ,דכולי עלמא אית להו דרמי בר יחזקאל,
תירוץ אחר :והכא בהא קא מיפלגי;
 מר )ר' יוסי הגלילי( סבר :ילפי ן פ ים מחוץ,
 ומר )ר' עקיבא( סבר :לא ילפי ן פ ים מחוץ.
קושי על ר' עקיבא לפי התירוץ הש י :ורבי עקיבא :הי דלא יליף פ ים מחוץ ,אי
בעי  -הכי עביד ,אי בעי  -הכי עביד!
תירוץ :אמר לך רבי עקיבא :מדי א  -בההוא קרן דפגע ברישא בההוא עביד
ברישא ,דאמר ריש לקיש :אין מעבירין על המצות .ואמאי לא עביד  -משום
דכתיב ויצא אל המזבח  -עד ד פיק מכוליה מזבח ,וכיון דיהיב בההוא קרן -
הדר אתי לההוא קרן דאיחייב למיתב ברישא

