יומא סא
שפך הדם
שחיטת הפר
חפי ת הקטורת
הזאת הדם
שפך הדם
שחיטת הפר החדש
חפי ת הקטורת
הזאת הדם

הסדר ה כון
שחיטת הפר
חפי ת הקטורת
הזאת הדם

כתוב במש ה
שחיטת הפר
חפי ת הקטורת
הזאת הדם
שפך הדם
יביא פר אחר )שחיטת הפר(
)חסר במש ה חפי ת הקטורת מחדש(
ויחזור ויזה )הזאת הדם(

הסדר ה כון

שחט שעיר לפ י
מתן דמים של פר

מש ה לפי הפשט  -הקדים
דם השעיר לדם הפר  -יחזור
ויזה מדם השעיר אחר דם הפר.

מש ה לפי עולא

שחיטת הפר
הקטרת הקטורת
הזאת דמים של פר
בפ ים
שחיטת השעיר
הזאת דם שעיר
בפ ים
הזאת דם פר בהיכל

שחיטת הפר
הקטרת הקטורת
שחיטת השעיר

שחיטת הפר
הקטרת הקטורת
שחיטת השעיר

שחיטת הפר
הקטרת הקטורת
הזאת דמים של פר בפ ים

הזאת דמים של פר
שחיטת שעיר חדש

הזאת דמים של שעיר בפ ים שחיטת השעיר
הזאת דם שעיר בפ ים
הזאת דם פר בפ ים

הזאת דם שעיר

)חסר במש ה שחיטת השעיר( הזאת דם שעיר בהיכל
הזאת דמים של שעיר בפ ים
הזאת דמים של פר
בהיכל
הזאת דם שעיר בהיכל

הזאת דם שעיר
בהיכל

וכן בהיכל וכן במזבח וכו'.
רבי יהודה
וכפר את מקדש הקדש
אהל מועד  -זה היכל
מזבח  -כמשמעו
יכפר  -אלו עזרות

 -זה לפ י ולפ ים

הכהנים – כמשמען
עם הקהל  -אלו ישראל
יכפר ,אלו הלוים
הושוו כולן לכפרה אחת ,שכולן מתכפרין בשעיר
המשתלח בשאר עבירות

רבי שמעון
כשם שדם השעיר
ה עשה בפ ים מכפר
על ישראל בטומאת
מקדש וקדשיו,

כך דם הפר מכפר על
הכה ים בטומאת
מקדש וקדשיו

וכשם שוידוי של שעיר
המשתלח מכפר על
ישראל בשאר עבירות

כך וידוי של פר מכפר
על הכה ים בשאר
עבירות

שמות פרק ל פסוק י
וְ כִ פֶּר ַאהֲ רֹן עַ ל ַק ְר ָֹתיו ַאחַ ת בַּ שָּׁ ָה ִמדַּ ם ַחטַּ את הַ כִּ פּ ִֻרים ַאחַ ת בַּ שָּׁ ָה ְי ַכפֵּר עָ ָליו ְל ֹדר ֵֹתיכֶ ם קֹדֶ שׁ
ָקדָ ִשׁים הוּא לַה':

רבי מאיר סבר :חטאת אחת אמרתי לך ,ולא שתי חטאות,
רבי אלעזר ורבי שמעון סברי :חטוי אחד אמרתי לך ,ולא ש י חטויין.
ויקרא פרק יד פסוק יב
וְ ל ַָקח ַהכֹּהֵ ן ֶאת ַה ֶכּבֶ שׂ ָה ֶאחָ ד וְ ִה ְק ִריב אֹתוֹ ל ְָאשָׁ ם וְ ֶאת ג הַ שָּׁ מֶ ן וְ הֵ ִיף א ָֹתם ְתּ וּ ָפה ִלפְ ֵי ה’:
ויקרא פרק יד פסוק יז
אזֶן הַ ִמּטַּ הֵ ר הַ יְמָ ִ ית וְ עַ ל בּ ֶֹהן יָדוֹ ַהיְמָ ִ ית וְ עַ ל בּ ֶֹהן ַרגְ לוֹ
וּמיּ ֶֶתר הַ שֶּׁ מֶ ן אֲ שֶׁ ר עַ ל ַכּפּוֹ ִי ֵתּן הַ כּ ֵֹהן עַ ל ְתּ וּ ֹ
ִ
הַ יְמָ ִ ית עַ ל דַּ ם הָ ָאשָׁ ם
ויקרא פרק יד פסוק כט
יִתּן עַ ל ר ֹאשׁ הַ ִמּטַּ הֵ ר לְ ַכפֵּר עָ ָליו לִ פְ ֵי ה'
נּוֹתר ִמן הַ שֶּׁ מֶ ן אֲ שֶׁ ר עַ ל ַכּף ַהכֹּהֵ ן ֵ
וְ הַ ָ

