
 

 

 

 

 

 
 

 שדינם ללכת לים המלח? חטאת דמימדוע נזיר שמת והניח 'מעות סתומים' יפלו לנדבה, הרי מעורבין בהן  .1

 אע"פ שמעורב בהן דמי חטאת. ,הלכה למשה מסיני שיפול לנדבה -ר' יוחנן  .א

 . לנדבה יהא נדר מותר: אמרה התורה - "נדבותם ולכל נדריהם כלגזירת הכתוב "ל -ריש לקיש  .ב

 

 נדבה, הרי אין משמעות בפסוק שדווקא סתומין לנדבה?ילכו לים המלח ולא ל מפורשיםלפי ריש לקיש, מדוע מותר דמי חטאת  .2

 שבהמת חטאת שאי אפשר להקריבה הולכת למיתה, ודמי חטאת לים המלח.   להדיאדלהלן  ברייתאשב -משום 

 : ישמעאל' ר דבי תנא 

  ,ובתמורתם קדשים בולדי מיותר ולכן העמידוהו הפסוק - "ונדריך לך יהיו אשר קדשיך רק"

 שיש להביאם לבית הבחירה,  "'ה יבחר אשר המקום אל ובאת "תשא

 , בתמורתה נהוג בעולה נוהג שאתה כדרך אלא ,להמיתם ברעביביאם רק כדי לא ש מכאן והדם" הבשר עולותיך "ועשית

 .בולדיהם נהוג בשלמים נוהג שאתה כדרך

 ,כיון שנאמר "רק"  -, לר' ישמעאל לא קרב אשם ותמורת חטאתולד אבל 

 . , רק האשם עצמו ולא תמורתויהא בהוייתו "הוא אשם" -' עקיבא לר

 

 הרי רק בולד חטאת נמסרה ההלכה למשה מסיני שימות? .ולדות שלמיםודוע צריך לימוד שלא ממיתים מ .3

 אבל ולד שלמים נתמעט בזה מההלכה, יש להעלותו לבית הבחירה להמיתו שם. ,לולי הפסוק היינו חושבים שולד חטאת ימיתוהו בכל מקום

 

 מדוע צריך לימוד שולד חטאת הולך למיתה הרי זה כבר התקבל בהלכה למשה מסיני? .4

 .אשםהלימוד נועד רק לאכן  -להו"א  .א

 .]עד שיפול בה מום[' רועה באשם מתה בחטאת שאילו 'כל :הרי כבר יש לנו כלל -ונדחה 

 הלימוד נועד לחדש שלא רק שלא מקריבים אותם, אלא אם עבר והקריב עובר בעשה. -למסקנא  .ב

 

 '?רועה באשם מתה שבחטאת הרי מקובלנו הלכה 'כל. יהא בהוייתו 'הוא גם לרבי עקיבא יש להקשות מדוע צריך לימוד 'אשם .5

 ללמד שאין תמורת אשם קריבה,  כהלא נצר דרשת רבי עקיבאאכן 

 .כשר - עולה לשם שדינו לרעות עד שיפול בו מום ]כגון תמורת אשם[ ומסרו לרועה והלכו ושחטוהו אשם -ללמד את דינו של רב  האלא בא

 אשם הוא בהוויתו יהיה. – אבל אם לא נמסר לרועה, אינו נעשה עולה אם שחטוהוודווקא אם נמסר לרועה ]ניתק לרעיה[ 
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 שע"הת גדליהצום  –יום רביעי ג' בתשרי 
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 )חגיגה ט("אינו דומה השונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחת"  

mailto:n101@okmail.co.il

