
  חניומא דף 
  יח פסוק טז פרק ויקרא
  :ָסִביב ַהִּמְזֵּבחַ  ַקְרנֹות ַעל ְוָנַתן ַהָּׂשִעיר ּוִמַּדם ַהָּפר ִמַּדם ְוָלַקח ָעָליו ְוִכֶּפר 'ה ִלְפֵני ֲאֶׁשר ַהִּמְזֵּבחַ  ֶאל ְוָיָצא
 פסוק י ל פרק שמות
 ָקָדִׁשים ֹקֶדׁש ְלֹדֹרֵתיֶכם ָעָליו ְיַכֵּפר ַּבָּׁשָנה ַאַחת ַהִּכֻּפִרים ַחַּטאת ִמַּדם ַּבָּׁשָנה ַאַחת ַקְרֹנָתיו ַעל ַאֲהֹרן ְוִכֶּפר
  :'הלַ  הּוא

  
 . השעיר דם לתוך הפר דם עירה

: אמר חד. יונתן ורבי יאשיה רבי, דאיתמר. לקרנות מערבין דאמר כמאן תנן: שיוך המקור לדעה תנאי
  . מערבין אין: אמר וחד, מערבין

   גב על אף: דאמר, מערבין דאמר הוא יאשיה דרבי תסתיים :ניסיון להסיק למי לשייך כל דעה    
   דמי יחדיו דכתיב כמאן -  יחדיו כתיב דלא    

  
  . אחת דכתיב הכא שאני, הוא יונתן רבי תימא אפילו: דחייה      
  : שתי ברייתות שמוכיחות שהיו נכונים בשיוך הדעות    

, מעורבין שיהיו -  השעירומדםהפר מדם ולקח )טז ויקרא(
  . יאשיה רבי דברי
  . עצמו בפני ומזה, עצמו בפני מזה: אומר יונתן רבי
   !אחת נאמר כבר והלא: יאשיה רבי לו אמר
. השעיר ומדם הפר מדם נאמר כבר והלא: יונתן רבי לו אמר
, הפר מדם שתים ולא אחת לך לומר -  אחת נאמר למה כן אם

  .השעיר מדם שתים ולא אחת

. בזה זה מעורבין שיהיו -  השעיר ומדם הפר מדםולקח
 בפני מזה אלא אינו או בזה זה מעורבין שיהיו אומר אתה
   .אחת :לומר תלמוד? עצמו בפני ומזה עצמו

  
  יאשיה כרבי וסתמא

 
  . 'וכו בריקן המלא את נתן
  2גירסה   1גירסה   

שאלת רמי בר חמא לרב 
 בתוך מזרק הניח :חסדא
 ?מהו, הדם את בו וקבל, מזרק

 דרך אין או בכך שירות דרך  ?חוצץ אינו או, חוצץ במינו מין
  ?בכך שירות

. בריקן המלא את נתן: תניתוה  תשובה
 מלא מזרק הושיב -  לאו מאי
  ?ריקן מזרק לתוך

 רבי דבי דתנא, שמע תא
 כלי כל את )ד במדבר(: ישמעאל

, בקדש בם ישרתו אשר השרת
  אחת ושירות כלים שני

ובכך תשובה  ת התשובהדחיי
  אחרת לשאלתו

 מזרק לתוך מלא מזרק עירה, לא
  ריקן

  

 הפר דם עירה: רישא ליה תנא הא  קושי לדחייה
  !השעיר דם לתוך

  

    יפה יפה לערבן כדי  תירוץ
ובכך  עוד דחייה לתשובה

  תשובה אחרת לשאלתו
 כלי גבי על עומד היה: שמע תא
  .פסול -  חבירו רגל גבי על או

  

    ליה מבטיל מצי דלא, רגל שאני  קושי לדחייה
  

 בשאינו מין? מהו, הדם את בו וקבל המזרק בתוך סיב הניח: עוד שאלה של רמי בר חמא לרב חסדא
  ? שנא לא דילמא או, חייץ לא - דמחלחל כיון? חוצץ אינו או, חוצץ מינו

  . לספוג שמגיע עד והולך זולף, תנינא: ליה אמר :תשובה
  . דקלישי מיא שאני: דחייה: גירסה א    
  .פסול בקומץ, כשר -  בדם: ליה פשט הכי, דאמרי איכא: חיזוק: רסה בגי    

 
   



  יח פסוק טז פרק ויקרא
  :ָסִביב ַהִּמְזֵּבחַ  ַקְרנֹות ַעל ְוָנַתן ַהָּׂשִעיר ּוִמַּדם ַהָּפר ִמַּדם ְוָלַקח ָעָליו ְוִכֶּפר 'ה ִלְפֵני ֲאֶׁשר ַהִּמְזֵּבחַ  ֶאל ְוָיָצא
  ז פסוק ד פרק ויקרא
 ֶאל ִיְׁשֹּפ ַהָּפר ַּדם ָּכל ְוֵאת מֹוֵעד ְּבֹאֶהל ֲאֶׁשר 'ה ִלְפֵני ַהַּסִּמים ְקֹטֶרת ִמְזַּבח ַקְרנֹות ַעל ַהָּדם ִמן ַהֹּכֵהן ְוָנַתן
  : מֹוֵעד ֹאֶהל ֶּפַתח ֲאֶׁשר ָהֹעָלה ִמְזַּבח ְיסֹוד

  

? לומר תלמוד מה, המזבח אל ויצא: רבנן תנו
 כל על הבא בפר שמצינו לפי: נחמיה רבי אמר

 הפרוכת על ומזה למזבח חוץ עומד שכהן, המצות
   – כן זה אף יכול, מזה שהוא בשעה
 לפנים - היה היכן. המזבח אל ויצא לומר תלמוד

  .המזבח מן

  ? לומר תלמוד מה 'הלפני
 יום של ושעיר בפר שמצינו לפי: נחמיה רבי אמר

 על ומזה המזבח מן לפנים עומד שכהן הכפורים
 -  כן זה אף יכול, מזה שהוא בשעה הפרוכת
 לפני הסמים קטרת מזבח )ד ויקרא( לומר תלמוד

 כהן ואין', ה לפני מזבח. מועד באהל אשר' ה
  .ומזה למזבח חוץ עומד - כיצד הא. 'ה לפני

 


