
 

  אסיומא 
  כתוב במשנה   נשפך הדם    הסדר הנכון
  שחיטת הפר  שחיטת הפר  שחיטת הפר

  חפינת הקטורת  חפינת הקטורת  חפינת הקטורת
  הזאת הדם  הזאת הדם  הזאת הדם

  נשפך הדם  נשפך הדם  
  (שחיטת הפר) יביא פר אחר  שחיטת הפר החדש  
  (חסר במשנה חפינת הקטורת מחדש)  חפינת הקטורת  
  (הזאת הדם) ויחזור ויזה  הזאת הדם  

  
שחט שעיר לפני     הסדר הנכון

  מתן דמים של פר
 קדיםה -משנה לפי הפשט 

 יחזור - הפר לדם השעיר דם
  .הפר דם אחר השעיר מדם ויזה

  משנה לפי עולא

  שחיטת הפר  שחיטת הפר  שחיטת הפר  שחיטת הפר
  הקטרת הקטורת  הקטרת הקטורת  הקטרת הקטורת  הקטרת הקטורת

דמים של פר  הזאת
  בפנים

  בפנים דמים של פרהזאת   שחיטת השעיר  שחיטת השעיר

  שחיטת השעיר  הזאת דמים של שעיר בפנים  דמים של פר הזאת   שחיטת השעיר
הזאת דם שעיר 

  בפנים
  הזאת דם שעיר בפנים  הזאת דם פר בפנים  שחיטת שעיר חדש

 (חסר במשנה שחיטת השעיר)  הזאת דם שעיר  הזאת דם פר בהיכל
  בפנים הזאת דמים של שעיר

  הזאת דם שעיר בהיכל

הזאת דם שעיר 
  בהיכל

הזאת דמים של פר     
  בהיכל 

  הזאת דם שעיר בהיכל       
  

  . 'וכו במזבח וכן בהיכל וכן
  שמעון רבי  יהודה רבי

 השעיר שדם כשם  ולפנים לפני זה - הקדש מקדש את וכפר
 מכפר בפנים הנעשה

 בטומאת ישראל על
  , וקדשיו מקדש

 על מכפר הפר דם כך
 בטומאת הכהנים
  וקדשיו מקדש

  היכל זה - מועד אהל
  כמשמעו - מזבח
  עזרות אלו - יכפר

 שעיר של שוידוי וכשם  כמשמען – הכהנים
 על מכפר המשתלח

   עבירות בשאר ישראל

 מכפר פר של וידוי כך
 בשאר הכהנים על

  עבירות
  ישראל אלו - הקהל עם

  הלוים אלו, יכפר
 בשעיר מתכפרין שכולן, אחת לכפרה כולן הושוו

  עבירות בשאר המשתלח
  

  י פסוק ל פרק שמות
 ֹקֶדׁש ְלֹדֹרֵתיֶכם ָעָליו ְיַכֵּפר ַּבָּׁשָנה ַאַחת ַהִּכֻּפִרים ַחַּטאת ִמַּדם ַּבָּׁשָנה ַאַחת ַקְרֹנָתיו ַעל ַאֲהֹרן ְוִכֶּפר

  : ַלה' הּוא ָקָדִׁשים
  , חטאות שתי ולא, לך אמרתי אחת חטאת: סבר מאיר רבי
 . חטויין שני ולא, לך אמרתי אחד חטוי: סברי שמעון ורבי אלעזר רבי

 

  יב פסוק יד פרק ויקרא
  :’ה ִלְפֵני ְּתנּוָפה ֹאָתם ְוֵהִניף ַהָּׁשֶמן ג ְוֶאת ְלָאָׁשם ֹאתֹו יבְוִהְקִר  ָהֶאָחד ַהֶּכֶבׂש ֶאת ַהֹּכֵהן ְוָלַקח

  יז פסוק יד פרק ויקרא
 ַרְגלֹו ֹּבֶהן ְוַעל ַהְיָמִנית ָידֹו ֹּבֶהן ְוַעל ַהְיָמִנית ַהִּמַּטֵהר ֹאֶזן ְּתנּו ַעל ַהֹּכֵהן ִיֵּתן ַּכּפֹו ַעל ֲאֶׁשר ַהֶּׁשֶמן ּוִמֶּיֶתר

  ָהָאָׁשם ַּדם ַעל ַהְיָמִנית
  כט פסוק יד פרק ויקרא

  ה' ִלְפֵני ָעָליו ְלַכֵּפר ַהִּמַּטֵהר רֹאׁש ַעל ִיֵּתן ַהֹּכֵהן ַּכף ַעל ֲאֶׁשר ַהֶּׁשֶמן ִמן ְוַהּנֹוָתר


