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יומא ד סד.
אחר שהגריל מת השעיר של עזאזל  מביא זוג אחר ומגריל עליו ,ויש שני שעירי של ש,
איזה מה יקרב ואיזה מה ירעה?1
השני )הנשאר( מזוג ראשו
2
יקרב  דבע"ח אינ נדחי
ירעה  דבע"ח נדחי

לרב
לר' יוחנ

השני מזוג שני
ירעה
יקרב

אברי עולה שנתערבו בה אברי בעל מו ,הא יקרבו?
כשכבר התחיל להקריב
3
יקריב כול
לא יקריב  אפי' שהקריב כבר רוב&

לר' אליעזר
לחכמי
יומא ד סד:

כשלא התחיל להקריב
לא יקריב
4
לא יקריב

מה ה שתי המחלוקות שנחלקו רבנ ור' יהודה במתניתי?

לרבנ
לר' יהודה

5

השני שבזוג ראשו
יקרב
ימות

השני שבזוג שני
ירעה
יקרב

 1פי' ,כיו שמת אותו של עזאזל שבזוג ראשו ,הרי שנשאר ב זוגו שהוא שעיר של ש ,וכשחוזר ומביא
שני שעירי חדשי ומגריל ,יש עוד שעיר לש מזוג שני ,ולכ יש לדו הא השני )הנשאר( מזוג ראשו
הוא הקרב והשני מזוג שני ירעה ,או להיפ.
 2פי' ,דא שהיה ראוי כבר להקרב קוד שמת ב זוגו ,ונדחה במיתת השעיר לעזאזל ,בכל אופ לא
אמרינ שכיו שהוא ראוי ונדחה אינו חוזר ונראה עכשיו אחרי הגרלה השניה ,דאי בעלי חיי נדחי.
ומה שס"ל לרב שדוקא הראשו יקרב ,ולא אמרינ איזה שירצה יקרב ,הוא משו דס"ל לרב כר' יוסי
שאמר מצוה בראשו.
 3פי' ,א הקריב את הראש של אחד מה אמרינ שמא הקריב את הראש של בעלת מו ,ועכשיו נותר
לפנינו הראשי של הבהמות הכשרות ,לכ מספק יכול להקרי כול ,וכ בכל שאר אברי שא התחיל
הקרבת תלינ להקל .אבל א לא התחיל להקריב מסוג של אבר מסוי  לא יקריבנו ,כיו שודאי
יקריב את הבעל מו ואסור ,אבל כשהוא רק ספק מותר .ודריש לה מדכתיב )ויקרא כב:כה( כי משחת
בה מו ב" ,בה" בא ללמד דוקא כשנמצאי הבעלי מו בעינייהו אבל לא כשה בתערובת.
 4כיו שאינ דורשי מ"בה" להתיר בעל מו בתערובת הרי שנשאר כא ספק דאורייתא בכל אבר
ואבר שמא הוא הבעל מו ואסור להקריב .ואפי' הקריב כל הראשי כול חו #מאחד מה אסור
להקריב את הראש הנשאר משו הספק.
 5לשו המשנה "ועוד אמר ר' יהודה נשפ הד ימות המשתלח" ,ומדקאמר ועוד" משמע שר' יהודה בא
לחלוק על חכמי בתרתי ,דשמע ר' יהודה את סברת רבנ שאמרו שהשני שבזוג ראשו יקרב ]דהרי אמרו
"זה שעלה עליו הגורל לש יתקיי תחתיו"  ודייקינ שמחלי רק לאותו שמת אבל אותו שנשאר מזוג
ראשו מקיי בו מצותו ואי האחר שבזוג שני בא תחתיו[ ,וחולק על זה ר' יהודה ואומר שבע"ח נדחי
ולא קרב השני שבזוג ראשו אלא השני שבזוג שני] ,וזה נלמד ממה שאמר ר' יהודה "נשפ הד ימות
)השעיר( המשתלח" הרי שבע"ח נדחי ולא אמרינ שימתי עד שיביא זוג אחר ויגריל ויעלה של ש
מחדש וישלח את המשתלח שבזוג ראשו ,אלא ס"ל שכיו שנדחה המשתלח הראשו בשפיכת הד 
ידחה וימות המשתלח הראשו[ .וזה מלמד מה שחולק ר' יהודה ואומר שבמה שאמרת שאי חטאת
ציבור מתה אלא רועה ,איני סובר כ  אלא חטאת ציבור מתה.

