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מַ דּוּעַ א אֲ כַלְ ֶתּם אֶ ת הַ ַחטָּ את ִבּ ְמקוֹם הַ ֹקּדֶ שׁ כִּ י ֹקדֶ שׁ ָק ָד ִשׁים ִהוא וְ אֹ ָתהּ נ ַָתן ָלכֶם ל ֵ
ָשׂאת אֶ ת עֲ וֹן הָ עֵ דָ ה לְ כַפֵּ ר עֲ לֵיהֶ ם לִ פְ נֵי ה' :ויקרא י ,יז
וְ הָ יָה עַ ל מֵ צַ ח אַהֲ רֹן וְ נ ָָשׂא אַהֲ רֹן אֶ ת עֲ וֹן הַ קֳּ ָד ִשׁים אֲ ֶשׁר י ְַק ִדּישׁוּ בְּ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל לְ כָ ל מַ ְתּנֹ ת ָק ְד ֵ
שׁיהֶ ם וְ הָ יָה עַ ל ִמ ְצח ֹו ָתּ ִמיד לְ ָרצוֹן לָהֶ ם לִ פְ נֵי ה' :שמות כח ,לח
ֹאתם אַחַ ת בַּ ָשּׁנָה ַויַּעַ שׂ כַּאֲ ֶ
וְ הָ י ְָתה זֹּאת ָלכֶם לְ חֻ ַקּת ע ֹולָם לְ כַפֵּ ר עַ ל בְּ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ִמכָּל ַחטּ ָ
שׁר ִצוָּ ה יְקֹ וָק אֶ ת מֹ ֶשׁה :ויקרא טז ,לד
וְ כִ פֶּ ר אַהֲ רֹן עַ ל ַק ְרנֹ ָתיו אַחַ ת בַּ ָשּׁנָה ִמ ַדּם ַחטַּ את הַ כִּ פּ ִֻרים אַחַ ת בַּ ָשּׁנָה ְיכַפֵּ ר עָ לָיו לְ ֹדר ֵ
ֹתיכֶם קֹ ֶדשׁ ָק ָד ִשׁים הוּא ַלה' :שמות ל ,י
אֵ לֶּה ַתּעֲ שׂוּ ַלה' בְּ מוֹעֲ דֵ יכֶם לְ בַ ד ִמנִּ ְד ֵריכֶם וְ נִ ְדבֹ ֵתיכֶם לְ ֹע ֵתיכֶם וּלְ ִמנְ ח ֵ
ֹתיכֶם וּלְ נִ ְסכֵּיכֶם וּלְ ַשׁלְ מֵ יכֶם :במדבר כט ,לט
חוּרי גַּת דָּ ַר אֲ ֹדנָי לִ בְ תוּלַת בַּ ת י ָ
ִסלָּה כָל אַ בִּ ַירי אֲ ֹדנָי ְבּ ִק ְרבִּ י ָק ָרא עָ לַי מוֹעֵ ד לִ ְשׁבֹּר בַּ ָ
ְהוּדה :איכה א ,טו
וּמנְ ָח ָתהּ וְ ְ
ְשׂ ִעיר ִעזִּ ים אֶ ָחד ַחטָּ את ִמלְּ בַ ד חַ טַּ את הַ כִּ פּ ִֻרים וְ ֹעלַת הַ ָתּ ִמיד ִ
נִסכֵּיהֶ ם :במדבר כט ,יא

, each distinctיוה"כ  andרגלים , unlikeטהור שאכל את הטמא  forמכפר  areשעירי ר"ח ):ר"ש( משנה ד' Analysis of 2nd opinion in
a
)רצוי הציץ(  from v. 2עון::עון ), viaר"ח ניסן  died onנדב ואביהו , asשעיר ר"ח( ): v. 1ר"א בשם ר' אושעיא( Source
i
– )טומאת הגוף  (notטומאת הקודש  forמרצה : isציץ
, not the person eating itטמא  wasקודש  for a case where theמכפר  isשעיר ר"ח ii So too:
1
)ציץ  (likeעולין  forמכפר  isשעיר ר"ח Challenge: perhaps
)כהנים  (as well asכהנים – must be some sin of non-עון העדה (a) Answer: phrase is
2
) brokeציץ ? (ifעולין  andטהור שאכל טמא  forמרצה  beשעיר ר"ח Challenge: since we infer from each other, why can’t
 for only one thingמכפר  isשעיר ר"ח – עון (a) Answer: v. 1 uses singular
3
)ר"ח  happened afterטומאה  for both (for case whereמרצה  beציץ Challenge: let the
טהור שאכל את הטמא  forמכפר  isשעיר ר"ח  - onlyאותה (a) Answer: v. 1 uses
)עון העדה – ולא קדשים( שעיר ר"ח ) fromקדשים ולא עדה( ציץ ; distinguishingעון הקדשים ): v2 usesר' אשי( (b) Asnwer2
שעירי רגלים::שעיר ר"ח – ושעיר ’s observation ofר' חמא ): as perאין ידיעה בתחילה ובסוף  (forשעירי רגלים b Source for
i
שעירי רגלים , so tooקדשים  forמכפר  isשעיר ר"ח Just as:
1
אותה , as perר"ח And it cannot: be for same as
2
) (v. 3אחת בשנה  as perיוה"כ And it cannot: be for same as
3
קרבן עולה ויורד  – that isידיעה בתחילה ובסוף And it cannot: be for case of
4
שעיר הנעשה בפנים  but not afterwards – that is “suspended” byיש ידיעה בתחילה And it cannot: be for
5
אין ידיעה ,לא בתחילה ולא בסוף Must be: for case of
טומאת מקדש וקדשיו –  for same thingמכפר ) areר"ח ,רגלים ,שעיר חיצון( ): all 3ר"מ( משנה ד' II Analyiss of 3rd opinion in
a
כפרה  – sameשעיר ר"ח  to each other, followingשעירים  connects allושעיר – ר' חמא Source: per
i
, we don’t allow “daisy-chaining” of inferencesקדשים Challenge: in the context of
1
שעיר ר"ח Answer: they are all directly inferred from
שעיר – וי"ו ), the text has noשבועות ,יוה"כ( ii Challenge: in two cases
1
 as per v. 6) are compared to each otherמועד , which is aר"ח  (evenמועדים Answer: all follows v. 5 – all
 stands alone:שעיר הנעשה בפנים  agrees thatר"מ ):ר' יוחנן( b Note
i
כפרה  for anything else, it only has oneמכפר It: isn’t
 but not yet aware) – as per v. 3ידיעה בתחילה ” (which is “suspendingכפרה  itsמכפר ii And: nothing else is
"תולה"  – but notידיעה+ללא ידיעה בסוף  andידיעה בתחילה , noטהור שאכל את הטמא  explicitly listsר"מ :ברייתא iii Supporting
’s opinion and his exclusivity approach:ר"ש III Reassessing
a
Backing:
i
עון  – it only works for oneעון : v. 1 readsרגלים ~ר"ח
כפרה  can work for itsשעיר ר"ח  – onlyאותה : v. 1 readsר"ח  ~ רגלים ii
 can only happen once a yearכפרה ; thisאחת בשנה – : v. 3יוה"כ ~רגלים iii
כפרה  – it can only accomplish oneאחת : v. 3רגלים ~יוה"כ iv
1
רגלים  should work forשעיר ”; the “outerשעיר הנשעה בפנים  is in reference toאחת Challenge:
2
שעירים Answer: v. 7 compares inner and outer
I
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