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דף צ"א
המשך הסוגיה מדף צ'
ועתה יתבארו הדינים הלמדים מהריבויים "או"
האמורים בעניין.
"אֹו זֶ בַ ח" – כבר נתבאר לעיל.
"לְ פַלֵּא נֶדֶ ר אֹו בִ נְדָ בָ ה" – לדעת רבי יאשיה ,אם לא
היתה תורה מחלקת ביניהם ,אלא כותבת "לפלא
נדר ונדבה" ,היינו אומרים ,שאין אדם חייב
בנסכים ,אלא כשמביא גם נדר וגם נדבה,
וכשכתבה תורה "או" ,למדנו ,שאף המביא נדר
בפני עצמו ,או נדבה בפני עצמה ,חייב להביא
נסכים  .ולדעת רבי יונתן ,גם אם היתה תורה
כותרת" ,לפלא נדר ונדבה" ,היינו יודעים ,שכל
אחד בפני עצמו טעון נסכים[ ,כי לדעתו ,כל מקום
שנאמרו שני דברים ,כל אחד עומד בפני עצמו ,עד

שיהיה כתוב בפירוש "יחדיו"] ,אבל היינו סבורים,
שהמביא גם נדר וגם נדבה ,דיו במנחת נסכים
אחת ,וכשכתבה תורה "או" ,למדנו ,שגם המביא
נדר ונדבה יחד ,יביא מנחת נסכים לכל אחד
מהם.
"אֹו בְ ֹמעֲדֵּ יכֶם" – הריבוי הזה מלמד ,שלא רק
כשמביא נדר ונדבה ,שאחד עולה ואחד שלמים,
מביא לכל אחד נסכים בפני עצמו ,אלא אף
כשמביא שני נדרים או שתי נדבות ,שאחד עולה
ואחד שלמים ,מביא לכל אחד נסכים בפני עצמו.
"וְ כִ י ַתעֲשֶ ה בֶ ן בָ ָקר עֹלָ ה אֹו זָבַ ח" – הריבוי הזה מלמד,
שלא רק כשמביא עולה ושלמים מביא לכל אחד
נסכים בפני עצמו ,אלא אף כשמביא שתי עולות
או שני שלמים ,שאחד נדר ואחד נדבה ,מביא
לכל אחד נסכים בפני עצמו.
"לְ פַלֵּ א נֶדֶ ר אֹו ְשלָ ִמים לַ ה'" – הריבוי הזה מלמד שלא
רק כשמביא שתי עולות או שני שלמים שאחד
נדר ואחד נדבה ,מביא לכל אחד נסכים בפני
עצמו ,אלא אף כשמביא שתי עולות או שני
שלמים ששניהם נדר או שניהם נדבה ,מביא
נסכים לכל אחד בפני עצמו.
"לַ עֲשֹות ֵּריחַ נִיחֹחַ לַ ה' ִמן הַ בָ ָקר אֹו ִמן הַ צ ֹאן" – דעת רבי
יונתן כבר נתבארה לעיל ,שמכאן למדים
שהאומר הרי עלי עולה בלא לפרש בהמה יביא או
בקר או צאן .ולדעת רבי יאשיה הריבוי הזה
מלמד שלא רק כשמביא שתי עולות או שני
שלמים ששניהם נדר או שניהם נדבה ,אבל אחד
בקר ואחד צאן ,מביא נסכים לכל אחד בפני
עצמו ,אלא אף כששניהם בקר או שניהם צאן
מביא נסכים לכל אחד בפני עצמו.
" ָּכ ָּכה ַּתעֲׂשּו ל ֶָּאחָּ ד" – מכאן ,שלא רק כשמביא
את הקרבנות בזה אחר זה ,מביא לכל אחד
נסכים בפני עצמו ,אלא אף כשמביא כמה
קרבנות בבת אחת ,מביא לכל אחד נסכים בפני
עצמו.
"וְ ַי ִין ַלנ ֶֶסְך ְרבִ יעִ ית הַ ִהין ַתעֲשֶ ה עַּ ל הָּ ֹע ָּלה
לַ כֶבֶ ש הָ ֶאחָ ד" – לרבות עולת מצורע לנסכים.

אֹו לַ זָ בַ ח

"וְ ַי ִין ַלנֶסֶ ְך ְרבִ יעִ ית הַ ִהין ַתעֲשֶ ה עַ ל הָ עֹלָ ה אֹו ַּלזָּבַּ ח
לַ כֶבֶ ש הָ ֶאחָ ד" – לרבות חטאת מצורע לנסכים.
"וְ ַי ִין ַלנֶסֶ ְך ְרבִ יעִ ית הַ ִהין ַתעֲשֶ ה עַ ל הָ עֹלָה אֹו
לַ כֶבֶ ש הָ ֶאחָ ד" – לרבות אשם מצורע לנסכים[ .ויש
צורך לריבוי בפני עצמו לאשם ,ואין ללמוד דין
אשם וחטאת מכתוב אחד ,כי אינם שווים,
האשם בא להכשיר את המצורע להיכנס למחנה,
והחטאת באה לכפר עליו על החטא שבגללו נעשה
מצורע .ואין זה כחטאת ואשם של נזיר ,ששניהם
שווים להכשירו ביין ובטומאה ,ולמדים מכתוב
אחד ,שניתן לשרוף את שער הנזיר באש אשר
תחתיהם][ .ואין לומר שהכתוב "אֹו ַלזָבַ ח" ,בא
לרבות חטאת ואשם של נזיר לנסכים ,ולא של
מצורע ,כי בעניין קרבנות הנזיר נאמר ..." ,וְ ֶאת
הָ ַאיִל ַיעֲשֶ ה זֶבַ ח ְשלָ ִמים לַ ה' עַ ל סַ ל הַ מַ צֹות וְ עָ שָ ה הַ כֹהֵּ ן
ֶאת ִמ ְנ ָחתֹו וְ ֶאת נִ ְסכֹו" ,ללמד שאין נסכים
בקרבנות הנזיר ,אלא בשלמיו ,שהוא קרבן הבא
גם בנדבה ,ולא בחטאתו ואשמו .א"נ מאחר
שנאמר בכתוב שלושה ריבויים על כרחך הוא בא
לקרבנות מצורע שהם שלושה ולא לקרבנות נזיר
שהם ארבעה].
לַ זָבַח

"וְ ַייִן לַ נֶסֶ ְך ְרבִ יעִ ית הַ ִהין ַתעֲשֶ ה
ַּלכֶבֶ ׂש הָ ֶאחָ ד" – לרבות עולת יולדת לנסכים.

עַ ל הָ עֹלָ ה אֹו לַ זָבַ ח

"וְ ַייִן לַ נֶסֶ ְך ְרבִ יעִ ית הַ ִהין ַתעֲשֶ ה עַ ל הָ עֹלָ ה אֹו לַ זָבַ ח
לַ כֶבֶ ש הָּ ֶאחָּ ד" – לרבות אחד עשר של מעשר,
שכשטעה בשעה שעישר את הבהמות ,וקרא
לבהמה האחת עשרה עשירי ,היא קרבה שלמים
וטעונה נסכים[ .ולא מצינו בכל התורה כולה טפל

חמור מן העיקר אלא זה ,שמעשר עצמו אינו טעון
נסכים ,ואחד עשר הבא מכח מעשר טעון נסכים].
"אֹו ל ַָּּאיִל ַתעֲשֶ ה ִמנְ חָ ה" – לרבות אילו של אהרן ביום
["בז ֹאת יָב ֹא ַאהֲ רֹן ֶאל הַ קֹדֶ ש בְ פַר בֶ ן בָ ָקר
הכיפוריםְ ,
ל ְַח ָטאת וְ ַאיִל ְל ֹעלָה"] ,שהוא טעון נסכים[ .אבל
לולא הכתוב הזה לא היינו יודעים שאילו של
מע ֲֵּדי ֶכם" ,המלמד
אהרן טעון נסכים מהכתוב "בְ ֹ
שחובות מועד טעונות נסכים ,כמבואר לעיל ,כי
היינו אומרים ,שחובת יחיד אינה כחובת ציבור.
וגם לא היינו למדים שאילו של אהרן טעון נסכים
כעולת יולדת ,שהיא עולת יחיד ,כי היינו
אומרים ,שדבר שקבוע לו זמן כאילו של אהרן,
אינו כעולת יולדת הבאה בכל זמן].
"אֹו לָ ַאיִ ל ַתעֲשֶ ה ִמנְ חָ ה" – לרבות את הפלגס להביא
עמו נסכים כאיל[ .פלגס הוא כבש בחודש השלוש
עשרה ,שיצא מכלל כבש ,כי עברה שנתו ,ולכלל איל לא
בא ,כי איל הוא בן שתי שנים ,כלומר ,שיהיה לכל
הפחות חודש שלם בשנתו השניה ,ואם כן ,עד שיהיה
בן שלוש עשרה חודשים מלאים ויגיע היום שאחרי כן,

אינו בכלל איל] .וזה כדעת רבי יוחנן ,האומר,
שפלגס אינו כבש ואינו איל ,ולכן הוצרך הכתוב
לרבות דינו בפירוש .אבל לדעת בר פדא ,פלגס
הוא ספק כבש ספק איל ,ואין הספק אלא לבני
אדם ,אבל כלפי שמיא ידוע מה הוא ,ואין צורך
לרבותו ,אלא הוא בכלל כבש או איל.
" ָככָה יֵּעָ שֶ ה לַּ ּׁשֹור ָּה ֶאחָּ ד אֹו לָ ַאיִל הָ ֶאחָ ד אֹו לַשֶ ה
בַ כְ בָ ִשים אֹו בָ עִ זִ ים" – מלמד ,שאף שיש חילוק
בכבשים בין בן שנה [=כבש] לבין בן שנתים
[=איל] ,בבקר לא חילק ,ודין עגל בן שנה כדין פר
גדול.

" ָככָה יֵּעָ שֶ ה לַ ּׁשֹור הָ ֶאחָ ד אֹו ל ַָּּאיִל הָּ ֶאחָּ ד
בַ כְ בָ ִשים אֹו בָ עִ זִ ים" – מלמד ,שאף שיש חילוק
בכבשים בין בן שנה [=כבש] לבין בן שנתים
[=איל] ,אין חילוק בין בן שנתים לבין בן שלוש או
יותר ,ודין כולם כדין איל.

אֹו לַ שֶ ה

" ָככָה יֵּעָ שֶ ה לַ ּׁשֹור הָ ֶאחָ ד אֹו לָ ַאיִ ל הָ ֶאחָ ד אֹו לַּשֶ ה
בַּ כְּ בָּ ִׂשים אֹו בָ עִ זִ ים" – מלמד ,שאף שיש חילוק
בכבשים בין זכר בן שנה [=כבש] לבין זכר בן
שנתים [=איל] ,אין חילוק בין נקבה בת שנה
[=כבשה] לבין נקבה בת שנתים [=רחלה] ,ודין
שתיהן כדין כבש.
" ָככָה יֵּעָ שֶ ה לַ ּׁשֹור הָ ֶאחָ ד אֹו ל ַָאיִ ל הָ ֶאחָ ד אֹו לַשֶ ה בַ כְ בָ ִשים

אֹו בָּ עִ זִ ים" – מלמד ,שאף שיש חילוק בכבשים בין
זכר בן שנה [=כבש] לבין זכר בן שנתים [=איל],
בעיזים אין חילוק בין בן שנה [=גדי] לבין בן
שנתים [=שעיר] ,ודין שניהם כדין כבש.

הקריב פלגס
מי שנדר להביא איל או כבש ,עליו להביא או איל
או כבש .ואם הביא פלגס:
לדעת רבי יוחנן – פלגס אינו לא כבש ולא איל,
ולכן ,אף שהמקריבו מביא עמו נסכי איל,
מהריבוי "אֹו לָ ַאיִ ל" ,ידי נדרו לא יצא ,ועדיין צריך
להביא או כבש או איל.
ולדעת בר פדא – פלגס הוא ספק כבש ספק איל,
ולכן המקריבו יצא ידי נדרו ,אלא מאחר שאינו
יודע אם עליו להביא נסכי כבש ,או נכסי איל,
יביא נכסי איל המרובים ,ויתנה ,אם איל הוא,
הרי אלו נסכיו ,ואם כבש הוא ,שלושה לוגין
מהנסכים יהיו לצורך הכבש ,והמותר יהיו נכסי
נדבה.

דף צ"ב
חילוק כפרה בין ישראל לכהנים
ביום הכפורים מקריבים שני שעירים לכפר על ישראל
חטאי טומאת מקדש וקדשיו ,אחד שעיר פנימי ,ואחד
שעיר חיצון [של המוספים] .ומשלחים שעיר אחד
לעזאזל ,לכפר על ישראל שאר עברות.
בעבודת שעיר פנימי וחיצון ,הכהן אינו מתוודה .אבל
בשילוח השעיר למדבר ,הכהן מתוודה ,שנאמר" ,וְ ָס ַמְך
ַאהֲ רֹן ֶאת ְש ֵּתי י ָָדיו עַ ל ראש הַ שָ עִ יר הַ חַ י וְ ִה ְתוַדָ ה עָ לָיו
ֹאתם
ֶאת כָל עֲֹונֹת ְבנֵּי י ְִש ָר ֵּאל וְ ֶאת כָל פִ ְשעֵּ יהֶ ם ְלכָל חַ ט ָ
וְ נ ַָתן א ָֹתם עַ ל ר ֹאש הַ שָ עִ יר וְ ִשלַח בְ יַד ִאיש עִ ִתי
ַה ִמ ְדבָ ָרה".
ובנוסף לכך ,הכהן מקריב פר פנימי ,לכפר על הכהנים
חטאי טומאת מקדש וקדשיו ,והכהן מתוודה עליו שני
וידויים ,שנאמר" ,וְ ִה ְק ִריב ַאהֲ רֹן ֶאת פַר הַ חַ טָ את אֲ ֶשר
לֹו וְ כִ פֶר בַ עֲדֹו ּובְ עַ ד בֵּ יתֹו  ...וְ ִה ְק ִריב ַאהֲ רֹן ֶאת פַר
ַה ַח ָטאת אֲ ֶשר לֹו וְ כִ פֶר בַ עֲדֹו ּובְ עַ ד בֵּ יתֹו וְ שָ חַ ט ֶאת פַר
ַה ַח ָטאת אֲ ֶשר לֹו".

> לדעת רבי יהודה.
אין חילוק כפרה בין ישראל לכהנים ,אלא לעניין
טומאת מקדש וקדשיו ,שישראל מתכפרים
בשעיר הפנימי [לתלות על שיש בה ידיעה בתחילה
ואין בה ידיעה בסוף ולכפר על הזדון] ובשעיר החיצון
[על שאין ידיעה בתחילה ויש ידיעה בסוף] ,והכהנים
מתכפרים בפר הפנימי [ויש בו שני דברים לכפר,
כנגד כפרת שני השעירים( ,א) וידוי האמור עליו( ,ב)
הזאת דמו].

אבל לעניין כפרת שאר עבירות ,כולם שווים
להתכפר בשעיר המשתלח ,שנאמר בעבודת פר
ושעיר של יום הכפורים" ,וְ עַ ל הַ כֹהֲ נִים וְ עַ ל ָכל עַ ם
הַ ָקהָ ל [=ישראל] ְי ַכפֵּר [הושוו כאן הכהנים
וישראלים לכפרה אחת]" ,ומכאן ,שבכפרת השעיר
המשתלח כולם מתכפרים בשווה .אבל אין לומר
"שעִ יר
שהושוו גם בכפרת השעיר הפנימי ,כי נאמר בוְ ,

ַה ַח ָטאת אֲ ֶשר לָעָ ם" ,ולא לכהנים.
>ולדעת רבי שמעון.
כשם שיש חילוק כפרה בין ישראל לכהנים
לעניין טומאת מקדש וקדשיו ,כך יש ביניהם
חילוק כפרה לעניין שאר עברות ,שנאמר" ,וְ ל ַָקח
ֶאת ְשנֵּי הַ ְשעִ ִירם" ,להקיש שעיר משתלח לשעיר
פנימי ,וללמד ,שכשם שהשעיר הפנימי מכפר על
ישראל בלבד ,כך השעיר המשתלח מכפר על
ישראל בלבד  ,אבל הכהנים מתכפרים בקרבן
אחר.
(א) כנגד דם שעיר הפנימי המכפר על ישראל
טומאת מקדש וקדשיו[ ,לתלות על שיש בה ידיעה
בתחילה ואין בה ידיעה בסוף ולכפר על הזדון] ,מכפר
דם הפר על הכהנים.
(ב) כנגד דם שעיר החיצון ,המכפר על ישראל
טומאת מקדש וקדשיו[ ,כשאין ידיעה בתחילה ויש
ידיעה בסוף] ,מכפר וידוי אחד של פר הפנימי על
הכהנים.
(ג) כנגד מה שוידוי שעיר המשתלח מכפר על
ישראל שאר עברות ,מכפר וידוי שני של הפר
הפנימי על הכהנים שאר עברות[ .ומה שהושוו
כהנים וישראלים בכתוב הנ"ל ,לא הושוו לקרבן אחד,
אלא שכולם בני כפרה ,כל אחד בקרבנו שלו].

ביאור הכתוב בעניין כפרת
פר ושעיר של יום הכפורים
רש"י מפרש ,שהכתוב רומז לדברים ,שהקרבן
מכפר עליהם – "וְ כִ פֶר ֶאת ִמ ְק ַדש הַ קֹדֶ ש" [זו
כפרה על טומאה שארעה בקדש הקדשים]" .וְ ֶאת
אֹהֶ ל מֹועֵּ ד" [זו כפרה טומאה שארעה בהיכל]" .וְ ֶאת
הַ ִמזְ בֵּ חַ " [זו כפרה על טומאה שנטמא כשהקטיר על
מזבח הזהב]ְ " .י ַכפֵּר" [זו כפרה על טומאה שארעה
בעזרה].
ותוס' מפרשים ,שהכתוב מבאר את סדר עבודת היום
– ["וְ כִ פֶר הַ כֹהֵּ ן אֲ שֶ ר יִ ְמשַ ח אֹתֹו וַ אֲ שֶ ר יְמַ לֵּ א ֶאת יָדֹו לְכַ הֵּ ן
ַתחַ ת ָאבִ יו וְ לָבַ ש ֶאת בִ גְ דֵּ י הַ בָ ד בִ גְ דֵּ י הַ קֹדֶ ש"]" .וְ כִ פֶר ֶאת
ִמ ְק ַדש ַהק ֶֹדש" [זו הזאת הדם בקדש הקדשים בין בדי
הארון]" .וְ ֶאת אֹהֶ ל מֹועֵּ ד" [זו הזאת דם כנגד הפרוכת
בהיכל]" .וְ ֶאת ַה ִמזְ בֵּ חַ " [זו הזאת דם על מזבח הזהב].
" ְי ַכפֵּר" [זו שפיכת הדם על יסוד מערבי של מזבח החיצון
שבעזרה] .ואף שכל ההזאות הללו כבר מפורשות
בפרשה על סדר עבודת היום ,נשנו בסוף הפרשה,
ללמד ,שכל כהן משיח ומרובה בגדים עושה את
העבודה הזאת ,ולא רק אהרן המוזכר בכתובים בכל
סדר העבודה.

סמיכה בקרבנות ציבור
רוב קרבנות הציבור אין בהם סמיכה חוץ
מהמבוארים להלן:
א .פר העלם דבר של ציבור.
כל חטא ,שהעושהו בשגגה ,חייב להביא על כך
חטאת קבועה[ ,ובכלל זה כל לא תעשה שיש בהם
כרת ,כגון אכילת חלב וביאת נידה] ,אם טעו בי"ד
בהוראתם ,ועל פי הוראתם עברו הציבור על
האיסור ,אין היחידים מביאים חטאות יחידים,
אלא בי"ד מביאים קרבן חטאת ,הקרוי פר העלם
דבר של ציבור .שנאמר" ,וְ ִאם כָ ל עֲדַ ת ִי ְש ָר ֵּאל
ִי ְשּגּו וְ נֶעְ ַלם דָ בָ ר מֵּ עֵּ ינֵּי הַ ָקהָ ל וְ עָ שּו ַא ַחת ִמ ָכל
נֹודעָ ה
ִמצְ ֹות ה' אֲ שֶ ר ל ֹא ֵּתעָ שֶ ינָה וְ ָאשֵּ מּו .וְ ְ
הַ חַ טָ את אֲ שֶ ר חָ ְטאּו עָ לֶיהָ וְ ִה ְק ִריבּו הַ ָקהָ ל פַר בֶ ן
בָ ָקר ְל ַחטָ את וְ ֵּהבִ יאּו אֹתֹו לִפְ נֵּי א ֶֹהל מֹועֵּ ד".
וקרבן ציבור זה טעון סמיכה על ידי הזקנים,
שנאמר " ,וְּ סָּ ְּמכּו זִ ְּקנֵי הָּ עֵ ָּדה ֶאת יְּ דֵ יהֶ ם עַּ ל ר ֹאׁש
הַּ ָּפר לִפְ נֵּי ה' וְ שָ חַ ט ֶאת הַ פָר ִלפְ נֵּי ה'"
ב .שעירי עבודת כוכבים.
כשטעו בי"ד בהוראה בעניין עבודה זרה ,ושגגו
הציבור על פיהם בחטא עבודה זרה ,אין היחידים
מביאים חטאת עבודה זרה של יחיד ,אלא
הציבור מביא קרבן עבודה זרה של ציבור ,שהוא
פר לעולה ושעיר לחטאת ,שנאמר" ,וְ כִ י ִת ְשּגּו ...
וְ הָ יָה ִאם מֵּ עֵּ ינֵּי הָ עֵּ דָ ה נֶעֶ ְש ָתה לִ ְש ָגגָה וְ עָ שּו כָל
הָ עֵּ דָ ה פַר בֶ ן בָ ָקר ֶאחָ ד ְל ֹע ָלה ל ְֵּריחַ נִ יחֹחַ ַלה'
ּושעִ יר עִ זִ ים ֶאחָ ד ְל ַחטָ ת".
ּומ ְנ ָחתֹו וְ נִ ְסכֹו כ ִַמ ְש ָפט ְ
ִ
לדעת רבי שמעון – השעיר הזה טעון סמיכה,
שנאמר בעניין חטאת נשיא" ,וְ סָ ַמְך יָדֹו עַ ל ר ֹאש
הַ שָ עִ יר" ,לרבות שעיר עבודה זרה לסמיכה[ .אבל
אין לומר שהריבוי בא ללמד שתהא סמיכה בשעיר
הנעשה בפנים ביום הכיפורים כי מסתבר לרבות
סמיכה בשעיר עבודה זרה הבא על עברה שנודעה
לחוטא כשעיר נשיא הבא על עבירה שנודעה לחוטא
ולא לרבות שעיר פנימי של יום הכיפורים הבא על

עברה שנעלמה מהחוטא] .וסמיכה זו של שעיר
עבודה זרה ,נעשית על ידי הזקנים ,שנאמר בעניין
סמיכת שעיר המשתלח" ,וְ סָ מַ ְך ַאהֲ רֹן ֶאת ְּׁש ֵּתי
יָדָ ו עַ ל ר ֹאש הַ שָ עִ יר הַ חַ י" ,ללמד ,שדווקא סמיכת
שעיר המשתלח נעשית על ידי אהרן ,אבל סמיכת
שעיר עבודה זרה ,נעשית על ידי הזקנים[ .ומתוך
שנאמרה הלכה למשה מסיני ,שאין בקרבנות ציבור
אלא שתי סמיכות ,למדנו ,ששלמי ציבור אינם טעונים
סמיכה ,ואין ללמוד בהם סמיכה מקל וחומר משלמי
יחיד].

ולדעת רבי יהודה – השעיר הזה הבא על חטא
עבודה זרה של ציבור ,אינו טעון סמיכה ,שנאמר
בעניין סמיכת פר העלם דבר של ציבור" ,וְ סָ ְמכּו
זִ ְקנֵּי הָ עֵּ דָ ה ֶאת יְדֵּ יהֶ ם עַ ל ר ֹאש הַ פָר" ,ללמד,
שדווקא עליו הם סומכים ,ולא על שעיר עבודה
זרה .א"נ משום שנאמר בעניין סמיכת אהרן על

השעיר המשתלח" ,וְ סָ מַ ְך ַאהֲ רֹן ֶאת ְּׁש ֵּתי יָדָ ו עַ ל
ר ֹאש הַ שָ עִ יר הַ ַחי" ,ללמד שדווקא שעיר זה טעון
סמיכה ,אבל שעיר עבודה זרה אינו טעון סמיכה,
[ובאמת גם לולא המיעוטים הללו היינו יודעים,
שהשעיר הזה אינו טעון סמיכה ,כי הלכה למשה
מסיני ,שלא נאמרו אלא שתי סמיכות בקרבנות
ציבור ,ולדעת רבי יהודה ,הן שתי הסמיכות
המפורשות בכתובים ,בפר העלם דבר של ציבור,
ובשעיר המשתלח ,והמיעוטים הללו הם
אסמכתא בעלמא .א"נ עיקר הלימוד הוא
מהכתובים ,כי לדעת רבי יהודה באמת לא
נאמרה בעניין הלכה למשה מסיני][ .וריבוי הכתוב
בעניין שעיר נשיא" ,וְ סָ מַ ְך יָדֹו עַ ל ר ֹאש הַ שָ עִ יר" ,בא
ללמד ,שגם השעירים שהביאו הנשיאים בחנוכת
המשכן ,היו טעונים סמיכה].

ג .שעיר המשתלח.
אחד מהשעירים הבאים ביום הכיפורים היה
משתלח לעזאזל ,והיה טעון סמיכה על ידי הכהן
הגדול  ,שנאמר" ,וְ ָסמַ ְך ַאהֲ רֹן ֶאת ְּׁש ֵּתי יָדָ ו עַ ל
ר ֹאש הַ שָ עִ יר הַ חַ י".
לדעת רבי שמעון – אין הסמיכה הזו כשאר
סמיכות הקרבנות ,כי אין סמיכה נחשבת אלא
על ידי הבעלים ,ולדעת רבי שמעון הכהנים אינם
מתכפרים כלל בשעיר המשתלח [כמבואר לעיל],
ואם כן כשהכהן הגדול סומך על השעיר הזה אין
זו סמיכה בבעלים.
ולדעת רבי יהודה – הסמיכה הזו היא כשאר
סמיכות הקרבנות ,שהבעלים סומכים ידיהם על
הקרבן ,כי לדעת רבי יהודה ,הכהנים מתכפרים
בשעיר המשתלח [כמבואר לעיל] ,ואם כן,
כשהכהן הגדול סומך על השעיר הזה ,הרי זו
סמיכה בבעלים.

סמיכה בקרבנות יחיד
במשנתנו מבואר ,שרוב קרבנות היחיד חוץ
משלושה ,טעונים סמיכה ,ובכתובים מצאתי דין
סמיכה מפורש בשלושה קרבנות:
בעולה – "וְ סָ ַמְך יָדֹו עַ ל ר ֹאש הָ ֹעלָה".
בשלמים –
מַ ְק ִריב  ...וְ סָ מַ ְך יָדֹו עַ ל ר ֹאש ָק ְרבָ נֹו  ...וְ ִאם ִמן הַ צ ֹאן
ָק ְרבָ נֹו לְ זֶ בַ ח ְשלָ ִמים ִ ...אם כֶשֶ ב הּוא מַ ְק ִריב  ...וְ סָ מַ ְך ֶאת
יָדֹו עַ ל ר ֹאש ָק ְרבָ נֹו  ...וְ ִאם עֵּ ז ָק ְרבָ נֹו  ...וְ סָ מַ ְך ֶאת יָדֹו
"ק ְרבָ נֹו"
עַ ל ר ֹאשֹו"[ .ומסקנת הסוגיה שמשלושה ָ
האמורים כאן יש ללמוד שלושה דינים (א) אין
אדם סומך על קרבן חברו( .ב) אין סמיכה בקרבן
גוי( .ג) כשהקרבן שייך לשותפים ,די שאחד מהם
יסמוך עליו ,אף שאין כל הקרבן שלו .ולדעת רבי
יהודה ,מאחד הכתובים יש ללמוד דין אחר,
והוא ,שיורש אינו סומך ,ולפי זה ,י"א שהוא
מודה לשלושת הדינים הנ"ל ,כי לדעתו מכתוב
אחד יש ללמוד שאין סמיכה על קרבן חבירו ולא
על קרבן גוי .וי"א שבאמת מכל כתוב יש ללמוד
דין אחד בלבד ,ואם כן רבי יהודה חולק על הדין
השלישי שאחד השותפים סומך לכולם].
"וְ ִאם זֶ בַ ח ְשלָ ִמים ָק ְרבָ נֹו ִאם ִמן הַ בָ ָקר הּוא

ובחטאת –

ירת עִ זִ ים ְת ִמימָ ה נְ ֵּקבָ ה עַל
"וְ הֵּ בִ יא ָק ְרבָ נֹו ְשעִ ַ

חַ טָ אתֹו אֲ שֶ ר חָ טָ א .וְ סָ מַ ְך ֶאת יָדֹו עַ ל ר ֹאש הַ ַחטָ את ...

וְ ִאם כֶבֶ ש יָבִ יא  ...וְ סָ מַ ְך ֶאת יָדֹו עַ ל ר ֹאש הַ חַ ָטאת ."...
[ולא נתבאר בסוגיה ,מנין שהיחיד סומך על
אשמו ,ושמא יש ללמוד זאת בקל וחומר
משלמים ,כמבואר להלן בעניין בכור מעשר
ופסח ,או מהצד השווה של שלמים וחטאת].
אבל בשלושת הקרבנות הבאים ,שלא נאמרה
בהם בתורה סמיכה ,מבואר בסוגיה שאין בהם
סמיכה.
א .בכור.
אין בו סמיכה .ואין ללמוד בקל וחומר ,שאם
בשלמים הקלים שאין קדושתם מרחם ,יש
סמיכה ,כל שכן שתהא סמיכה בבכור החמור,
שקדושתו מרחם ,כי מצד שני שלמים חמורים
מבכור ,שכן הם טעונים נסכים ותנופת חזה
ושוק ,מה שאין כן בבכור.
ב .מעשר.
אין בו סמיכה .ואין ללמוד בקל וחומר ,שאם
בשלמים הקלים שאין מקדשים את הסמוך להם,
יש סמיכה ,כל שכן שתהא סמיכה במעשר
החמור ,שמקדש את הסמוכים לו שאם קרא
לתשיעי עשירי או לאחד עשר עשירי נתקדשו ,כי
מצד שני שלמים חמורים ממעשר ,שכן הם
טעונים נסכים ותנופת חזה ושוק ,מה שאין כן
במעשר.
ג .פסח.
אין בו סמיכה .ואין ללמוד בקל וחומר ,שאם
בשלמים הקלים שאין חיוב להביאם ,יש סמיכה,
כל שכן שתהא סמיכה בפסח החמור ,שיש חיוב
להביאו ,כי מצד שני שלמים חמורים מפסח ,שכן
הם טעונים נסכים ותנופת חזה ושוק ,מה שאין
כן בפסח.
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