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    """"םםםםַהֵּמִביא ָאָׁש ַהֵּמִביא ָאָׁש ַהֵּמִביא ָאָׁש ַהֵּמִביא ָאָׁש """"    ––––' ' ' ' וווופרק פרק פרק פרק     כריתותכריתותכריתותכריתות    מסכתמסכתמסכתמסכת

        כד, אכד, אכד, אכד, א    ––––    כג, בכג, בכג, בכג, ב .1
   ַמְתִניִתין

ּלֹא ָחָטא לּוי ְונֹוַדע לֹו ׁשֶ ם תָּ ִביא ָאׁשָ    :ַהּמֵ
ַחט  ּלֹא ִנׁשְ ֵעֶדר   -ִאם ַעד ׁשֶ    ,ֵיֵצא ְוִיְרֶעה ּבָ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ    .ַרּבִ
ֵאב    :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ  ְסתָּ ּיִ    ,ִיְרֶעה ַעד ׁשֶ

ֵכר    ,ְוִיּמָ
ָמיו ִלְנָדָב  לּו ּדָ    .הְוִיּפְ

י ֱאִליֶעֶזר    ,ִיְקַרב :אֹוֵמר ַרּבִ
א ַעל ֵחְטא ַאֵחר א ַעל ֵחְטא ֶזה ֲהֵרי הּוא ּבָ ִאם ֵאינֹו ּבָ    .ׁשֶ

ְשַחט נֹוַדע לֹו  ּנִ ֶ ם  -ִאם ִמׁשּ ֵפְך ַהּדָ ָ    ,ִיׁשּ
ֵריָפה ְ ר ֵיֵצא ְלֵבית ַהׂשּ ׂשָ    .ְוַהּבָ

ם ים ,ִנְזַרק ַהּדָ ר ַקּיָ ׂשָ    .ֵיָאֵכל  – 41414141ְוַהּבָ
י     :אֹוֵמר יֹוֵסיַרּבִ

ּכֹוס  ם ּבַ ֵרק   –ֲאִפיּלּו ַהּדָ    ,ִיּזָ
ר ֵיָאֵכל ׂשָ    .ְוַהּבָ

  
אי  ם ַוּדַ    .ֵאינֹו ֵכן -ָאׁשָ

ַחט  ּלֹא ִנׁשְ ֵעֶדר -ַעד ׁשֶ    .ֵיֵצא ְוִיְרֶעה ּבָ
ַחט  ׁשְ ּנִ ֶ ֵבר -ִמׁשּ    .ֲהֵרי ֶזה ִיּקָ
ם ֵריָפה - ִנְזַרק ַהּדָ ְ ר ֵיֵצא ְלֵבית ַהׂשּ ׂשָ    .ַהּבָ

  
ְסָקלׁש     .ֵאינֹו ֵכן :ֹור ַהּנִ

ּלֹא ִנְסַקל  ֵעֶדר -ַעד ׁשֶ    .ֵיֵצא ְוִיְרֶעה ּבָ
ְסַקל  ּנִ ֶ ֲהָנָאה -ִמׁשּ ר ּבַ    .מּותָּ

  
ן :ֶעְגָלה ֲערּוָפה    .ֵאינֹו ּכֵ

ּלֹא ֶנֶעְרָפה  ֵעֶדר -ַעד ׁשֶ ֵצא ְוִתְרֶעה ּבָ    .תֵּ
ֶעְרָפה  ּנֶ ֶ ְמקֹוָמּה    -ִמׁשּ ָקֵבר ּבִ    ,תִּ

ַעל ָסֵפ  הׁשֶ ִחּלָ ָאה ִמתְּ    .ק ּבָ
ָרה ְסֵפָקּה ְוָהְלָכה ָלּה  יּפְ   .ּכִ

  

ָמָרא    ּגְ

ִליֵגי ַמאי ּפְ    ?ּבְ
  

י ֵמִאיר ָסַבר יׁש ֵליּה  :ַרּבִ ָלא ָצִריְך ֵליּה ָלא ַמְקּדִ יָון ּדְ    .כֵּ
ָנן ָסְבֵרי ּבֹו נֹוְקפוֹ  :ְוַרּבָ ּלִ יׁש  ,ִמּתֹוך ׁשֶ    .ּגֹוֵמר ּוַמְקּדִ

  
ָנא    :ּתָ

ין ׁשֶ " ָחָטא :ּנֹוַדע לוֹ ּבֵ    ,ׁשֶ
ּלֹא ָחָטא :ּוֵבין נֹוַדע לוֹ      - ׁשֶ

ָנן י ֵמִאיר ְוַרּבָ ִליֵגי ַרּבִ    ."ּפְ
ָחָטא  נֹוַדע לֹו ׁשֶ י ֵמִאיר -ּבְ ַרּבִ    ,ְלהֹוִדיֲעָך ּכֹחֹו ּדְ

יָון  ָחָטא כֵּ ָיַדע ּדְ ב ּדְ ַאף ַעל ּגַ יּה ּדְ ַאְפְרׁשֵ ָנא ּדְ ְבִעיּדָ ֵצא וְ  -ָלא ְיַדע ּדִ ֵעֶדרּתֵ    .ִתְרֶעה ּבָ
ּלֹא ָחָטא  ָנן -ּוְבנֹוַדע לֹו ׁשֶ ַרּבָ    ,ְלהֹוִדיֲעָך ּכָֹחן ּדְ
ָלא ָחָטא ב ּדְ ַאף ַעל ּגַ ְבִעיּדָ  ,ּדְ יּה ָלא ְיַדעּדִ ַאְפְרׁשֵ ךְ  ,ִלּבֹו נֹוְקפֹו ֲהָוה ,ָנא ּדְ יׁש  :ִהְלכָּ ַמר ּוַמְקּדִ    .ּגָ

  
תָאַמר  ׁשֶ    :ַרב ׁשֵ

י ֵמִאיר לַ    :ֲחָכִמיםמֹוֶדה ַרּבִ
מֹות ְלַאְחָריּות   ,אכד ֵני ֲאׁשָ ַמְפִריׁש ׁשְ    ,ּבְ

ַאַחת ֵמֶהן ר ּבְ ּפֵ    ,ְוִנְתכַּ

                                                        
ים) במשיות לא גרסו. במהדורת וילא: 41 ר ַקּיָ ׂשָ   (ְוַהּבָ

 רש"י
  מתי' 

. המביא אשם יצא וירעה בעדר
   עם שאר צאו כחולין גמורין:

   בגמ': . מפרש טעמאוחכ''א כו'
   . לאמה:ישפך

. דאף על גב לבית השריפה
דחולין ששחטו בעזרה בקבורה 
בעלמא האי בשריפה דהוי כזבח 

   פסול:
   . קודם שודע לו:זרק הדם

. הבשר שהרי גמר כל יאכל
הכפרה והוה ליה אשם תלוי כשר 
שהרי על הספק בא מתחלה וכפר 

   הספק והלך:
. הדם שכל העומד ליזרק יזרק

וה''ל כודע לו לאחר  כזרוק דמי
   זריקת דם:

. בההוא לא פליגי רבן איו כן
דאם ודע לו עד שלא שחט יצא 
וירעה בעדר דטעמייהו דרבן 
באשם תלוי כיון דלבו וקפו גמר 
ומקדישו מספק אבל אשם ודאי 
דאמרו לו אכלת קדש וודע שלא 
חטא דהוזמו העדים אי מי 
כסבור קדש אכל ומצא חולין 

מילתא דהקדש טעות איגלאי 
הוא דכי אקדשיה אדעתא 

   דחטאת אקדשיה:
. בגמרא מפרש הרי זה יקבר

מ''ש דהאי בשריפה והאי 
   בקבורה:

זרק הדם הבשר יצא לבית 
. מפרש בגמרא תברא השריפה

   מי ששה זו לא שה זו:
. כאשם תלוי שור הסקל איו כן

דהכא לא פליגי רבן כי אם ודע 
   עדר:דלא הרג יצא וירעה ב

. כאשם עגלה ערופה איו כן
תלוי לרבן דאם עד שלא ערפה 
   מצא ההורג תצא ותרעה בעדר:

. בשעת עריפה כיפרה ספיקה
שהרי עדיין ספק היה והלכה לה 
הלכך אסורה בהאה ותקבר 

   כדין כל העגלות הערופות:
  

  גמ' 
. שמתירא מספק שלבו וקפו

החטא שחטא ומייתי אבל 
גלאי חטאת כיון דהשתא אי

מילתא דבעידא דאפרשיה לא 
הוה צריך לחטאת לאיתויי 

אמרין מספיקא לא  הילכך
  אקדשיה:
. שאם יאבד האחד לאחריות

  יקריב לחבירו:
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ִני  ׁשֵ ֵאב -ּדְ ְסּתָ ּיִ ֵכר ,ִיְרֶעה ַעד ׁשֶ ָמיו ִלְנָדָבה ,ְוִיּמָ לּו ּדָ    .ְוִיּפְ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

אן ָלא  ֵליגַעד כָּ י ֵמִאיר ֲעַלְייהוּ  ּפָ ָנן ֶא  42424242ַרּבִ ַרּבָ ִלּבֹו נֹוְקפוֹ ּדְ יּה ּדְ ְעּתֵ י ּדַ ּלֵ ָלא ּגַ ּום ּדְ א ִמׁשּ    ,ּלָ
י ֵעי ֵליּה ְלַאְפרּוׁשֵ ִאיּבָ ִדי ַחד הּוא ּדְ    ,ֲאָבל ָהָכא ִמכְּ

ֵרי ַמאי ַטְעָמא ָסַבר ?ַאְפֵריׁש ּתְ ִאיָדְך ַחְבֵריּה  :ּדְ ְרָנא ּבְ ּפַ ס ֲחָדא ִמיכַּ    ,ִאי ִמיְרכַּ
יּה  ְעּתֵ י ּדַ ַגּלֵ יׁשוֹ  ְוֵכיָון ּדְ ַמר ְוִהְקּדִ ִלּבֹו נֹוְקפֹו ָהָיה הֹוִאיל ְוָכְך ָהָיה ּגָ    .ּדְ

  
   :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

י ֵמִאיר    :מֹוִדים ֲחָכִמים ְלַרּבִ
הּוְזמּו ֵעָדיו  לּוי ׁשֶ ם ּתָ ָאׁשָ ֵעֶדר -ּבְ ֵיֵצא ְוִיְרֶעה ּבָ    .ּדְ

  
   ?ַמאי ַטְעָמא

  
ָנן ִליֵגי ַרּבָ אן ָלא ּפְ י ַעְצמוֹ  ,ֲעֵליּה  ַעד כָּ יּה ַעל ּפִ ַאְפְרׁשֵ א ֵהיָכא ּדְ    .ִלּבֹו נֹוְקפוֹ  :ְוָאְמִריַנן ,ֶאּלָ

יּה  י ֵעִדים ַאְפְרׁשֵ ַעל ּפִ ֵעִדים 43434343ךְ יָלא ֲהָוה ָסִמ  ,ֲאָבל ֵהיָכא ּדְ ֵוי ּדְ    ,ִעיּלָ
י ְלהוּ  ְלָמא ָאתּו ֲאֵחִרים ּוְמַזּמֵ ָסַבר ּדִ    .ּדְ

  
   :ָרָבאֵמִתיב 

   ,ֵאינֹו ֵכן -ְסָקל ׁשֹור ַהנִּ "
ּלֹא ִנְסַקל  ֵעֶדר -ִאם ַעד ׁשֶ   ."ֵיֵצא ְוִיְרֶעה ּבָ

ֵמי    ?ֵהיִכי ּדָ
ֵרי ָאְמֵרי :ִאיֵליָמא י ּתְ ָאתּו ּבֵ    ,ָהַרג :ּדְ

ֵרי ָאְמֵרי    .לֹא ָהַרג :ּוֵבי ּתְ
ָצֵיית ְלָבְתָרֵאי ֵאי ?ַמאי ָחֵזית ּדְ ית ְלהּו ְלַקּמָ    !ַצּיֵ

ֵעֵדי א ָלאו ּבְ    ,ֲהָזָמה ֶאּלָ
לּוי ם ּתָ י ָאׁשָ ּבֵ ֵעֵדי ֲהָזָמה ,ְוִדְכָווֵתיּה ּגַ    ,ּבְ

   !ּוְפִליֵגי
  

ֵייֲאַמר ֵליּה     :ַאּבָ
ְסָקל :ְוִדְלָמא ֵמי ,ׁשֹור ַהּנִ    ?ֵהיִכי ּדָ

ַרְגָליו א ָהרּוג ּבְ ּבָ גֹון ׁשֶ    .כְּ
לּוי ם ּתָ י ָאׁשָ ּבֵ    ,ְוִדְכָווֵתיּה ּגַ

ָרה ֲחִתיכָ  הּוכְּ גֹון ּדְ    ,הכְּ
י ֵעִדים  לּוי ַעל ּפִ ם ּתָ יּה ְלָאׁשָ ַאְפְרׁשֵ    .ָלא –ֲאָבל ֵהיָכא ּדְ

  
א ְפלּוְגּתָ    ,ּבִ

הּוְזמּו ֵעָדיו לּוי ׁשֶ ם ּתָ    :ָאׁשָ
   :ָאַמר 44444444ֵריׁש ָלִקיׁש 

ִמְנַחת ְקָנאֹות    ,ֲהֵרי ִהיא כְּ
ַתְנָיא    :ּדְ

ין -ִנְמְצאּו ֵעֶדיָה זֹוְמִמין " ֵצא ְלחּוּלִ   ."ִמְנָחָתּה תֵּ
  

י יֹוָחָנן    :ָאַמר ַרּבִ
ֵאב ְסּתָ ּיִ    ,ִיְרֶעה ַעד ׁשֶ

ֵכר    ,ְוִיּמָ
ָמיו ִלְנָדָבה לּו ּדָ    .ְוִיּפְ

  
י יֹוָחָנן ֵייּה ְלִמְנַחת ְקָנאֹות ,ְוַרּבִ    !ִנַדּמְ

  
ֵמי ָרה ָקָאְתָייא ,ָלא ּדָ א ְלָבֵרר ָעֹון ,ִמְנַחת ְקָנאֹות ָלא ְלַכּפָ    .ֶאּלָ

לּוי  ם ּתָ ָרה ָאֵתיֲאָבל ָאׁשָ ְלַכּפָ יׁשוֹ  ,ּדִ ּבֹו נֹוְקפֹו ּגֹוֵמר ּוַמְקּדִ ּלִ    .ִמּתֹוְך ׁשֶ
                                                        

 שיטה מקובצת 42

 ָסמּוךְ כתבי יד. גירסת וילא:  43

י ֶאְלָעָזר אֹוֵמר) שיטה מקובצת. גירסת וילא: 44   (ַרּבִ

 רש"י
. כלומר מכדי חד ה''ל לאפרושי

דהא ידעין דגלי דעתיה דלבו 
וקפו דלא ה''ל לאפרושי אלא 

   חד והוא הפריש תרי:
. באשם תלוי שהוזמו עדיו

ו לו שים אכלת ספק חלב שאמר
בשוגג והפריש אשם תלוי על 
פיהם ובאו עדים אחרים 
והזימום ואמרו הלא אותו היום 
עמו הייתם לא סמך אעדים 
דהא יודע בעצמו שלא אכל וסבר 
מייתיא סהדי ומזמי להו ויצא 

   אשמו לחולין:
. בשור אלא לאו בעדי הזמה

הסקל דמודים חכמים לר' 
וי משום מאיר דאיו באשם תל

דליכא למימר לבו וקפו הילכך 
   יצא וירעה בעדר:

. הא דפליג באשם תלוי ודכוותיה
בעדי הזמה פליגי דאף על גב 
דהוזמו עדים אמרי רבן דקדוש 

   הוא דלבו וקפו:
. דודע שלא דלמא שור הסקל

הרג והיכי דמי כגון שבא הרוג 
אותו האיש שאמרו עליו ששור 

ו בריא זה הרגו בא לפיו ברגלי
ושלם בהא מודו רבן דיצא 

   השור וירעה בעדר:
ודכוותיה פליגי באשם דהוכרה 

. הותרת ומצא שהיא חתיכה
חלב ואותה שאכל היתה שומן 
בההיא פליגי רבן ואמרי דקדוש 
הוא דאמרי' מתוך שלבו וקפו 

   גמר ומקדישו:
. דאיכא למימר אבל גבי עדים

לא קפו לבו דסבר מייתיא 
י להו בההיא לא סהדי ומזמ
   פליגי רבן:

. כי היכי דפליגי רבא בפלוגתא
ורב יהודה לעיל דאמר מודין 
חכמים באשם תלוי שהוזמו 
עדיו ופליג עליה רבא ואותביה 
שור הסקל ה'' פליגי רבי יוחן 

   ור''ל:
   . מחת סוטה:מחת קאות

. אותן מצאו עדיה זוממין
   שאמרו שסתרה עם האיש:

  אמת אם שקר:. אם לברר עון
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        כד, אכד, אכד, אכד, א .2
ַדאיָאַמר  ׂ רּוְסּפְ י ּכְ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ

הּוְזמּו ֵעָדיו  ְסָקל ׁשֶ ֲחִזיק ּבֹו ָזָכה ּבוֹ  -ׁשֹור ַהּנִ ל ַהּמַ    .כָּ
  

   :ָרָבאֲאַמר 
י ַרּבִ ָרא ַטְעָמא ּדְ ּבְ    :יֹוָחָנן ִמְסּתַ

גֹון ָאְמֵרי ֵליה :כְּ ע ׁשֹורוֹ " :ּדְ    ".ִנְרּבַ
ָלא ְרַבע   - "ָרַבע ׁשֹורוֹ " :ֲאָבל ָאְמרוּ  ַעְצמֹו ֵמיַדע ְיִדיַע ּדְ    ,הּוא ּבְ

   ,ְוָלא ַמְפַקר ֵליּה 
   .ְוָטַרח ּוַמְייֵתי ֵעִדים

  
ָאַמר  ָנא ֵמָהא ּדְ יּוַמאי ׁשְ ר ִאיּתַ ה ּבַ    :ׁש ֵריׁש ָלִקיָאַמר  ַרּבָ

הּוְזמּו ֵעֶדיָה  ַחת ׁשֶ ּדַ ּה  -ִעיר ַהּנִ ּה ָזָכה ּבָ ֲחִזיק ּבָ ל ַהּמַ    ?כָּ
  

ים ִניְנהוּ  ַרּבִ ַחת ּדְ ּדַ    ,ִעיר ַהּנִ
יּה  ַדְעּתֵ ל ַחד ָאַמר ּבְ    .ּוַמְפַקר ָממֹוֵניּה  - "ַאֲחִריָנא ָחָטא ,ֲאָנא ָלא ֲחָטאי" :כָּ

ָת  ,ֲאָבל ָהָכא ְלָיא ִמיּלְ ְבִדיֵדיּה ּתַ    ,אּדִ
ָלא ְרַבע ַעְצמֹו ֵמיַדע ָיַדע ּדְ    ,ְוָלא ַמְפַקר ֵליּה    - הּוא ּבְ

   .ְוָטַרח ּוַמְייֵתי ֵעִדים
  
  

 רש"י
. לאחר שגמר דיו והוזמו עדיו

   ליסקל:
. דהפקר הוא משגמר זכה בו

   דיו:
. וגמרו דיו בסקילה רבע שורו

על פיהם דודאי מסתמא 
אפקריה מייה דסבר עדי אמת 

   הן הילכך הפקר הוא:
   . להזימם:וטרח ואייתי עדים

. ואף על גב דכל עיר הדחת כו'
ואיכא  חד וחד ידע שלא חטא

למימר ממויה הוא ולא 
   אפקריה ותיובתא דרבא:

. ואמרי' בחלק אחריי חטאו
(סהדרין דף קיא:) צדיקים 
שבעיר הדחת יוצאין ממה 

  ערומין וממום אבד:
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        בבבב----כד, אכד, אכד, אכד, א .3
   :ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 

ָנה ַלֲחֵבירוֹ  ה ,ַהּנֹוֵתן ַמּתָ ּה " :ְוָאַמר ַהּלָ י ּבָ ּה  - "ִאי ֶאְפׁשִ ּה ָזָכה ּבָ ֲחִזיק ּבָ ל ַהּמַ    .כָּ
  

ָנא  ָאַמר ּוַמאי ׁשְ ר ֲאבּוהַּ ֵמָהא ּדְ ה ּבַ תָאַמר  ַרּבָ ׁשֶ    ,ַרב ׁשֵ
הוּ ְוָאְמֵרי ַלּה ָאַמר  י ַאּבָ תָאַמר  ַרּבִ ׁשֶ    :ַרב ׁשֵ

ָנה ְלָידוֹ  את ַמּתָ ּבָ ָאַמר ְלַאַחר ׁשֶ ָנה ׁשֶ ל ַמּתָ ֵטל"   :ְמַקּבֵ יּבָ ָנה זֹו ּתִ    ",ַמּתָ
ֶלת"    ",ְמבּוּטֶ
ּה " י ּבָ   לּום לֹא ָאַמר כְּ  - "ִאי ֶאְפׁשִ
ֵטיָלה"    ",ִהיא ּבְ
ָנה" יִמין - "ֵאיָנּה ַמּתָ ָבָריו ַקּיָ   45454545ּדְ

יִמין"ַמאי ָלאו    כד,ב ָבָריו ַקּיָ ָהְדָרא ְלָמַרּה  "ּדְ    !ּדְ
  

יִמין !ָלא ָבָריו ַקּיָ    ,ּדְ
י ָלא ָקֵני ַלּה     ,ְוהּוא ַנּמִ

ּה  ּה ָזָכה ּבָ ֲחִזיק ּבָ    .ְוָכל ַהּמַ
  

   :ֵמיִתיֵבי
ֶדה זוֹ "   :ירוֹ ָהאֹוֵמר ַלֲחֵב " ין ּוְדָבִרים ֵאין ִלי ַעל ׂשָ    ",ּדִ

ּה " ה ,ֵאין ִלי ֵעֶסק ּבָ ֶקת ֵהיֶמּנָ לּום - "ְוָיִדי ְמסּוּלֶ   ."לֹא ָאַמר ּכְ
ה"ְוָהא  ֶקת ֵהיֶמּנָ ֵמי "ָיִדי ְמסּוּלֶ י ּדָ ִאי ֶאְפׁשִ ֵני ,כְּ לּום" :ְוָקּתָ    !"לֹא ָאַמר ּכְ

  
אִני ָהָתם    ,ׁשָ

ָאְמ  ין ּוְדָבִריםכִּ  :46464646ןינָ ִר ּדְ יּה ִמּדִ יק ַנְפׁשֵ    ,י ַסּלֵ
יּה  יק ַנְפׁשֵ ֶדה ָלא ַסּלֵ ׂשָ    .ִמּגּוַפּה ּדְ

  
   :ֵמיִתיֵבי

ֶהן ֲעָבִדים ,ַהּכֹוֵתב ְנָכָסיו ַלֲאֵחִרים"    ,ְוָהיּו ּבָ

ה ֶהן" :ְוָאַמר ַהּלָ י ּבָ    ".ִאי ֶאְפׁשִ
ִני ּכֵֹהן  רּוָמה -ִאם ָהָיה ַרּבֹו ׁשֵ תְּ    .אֹוְכִלין ּבַ

ְמִליֵאל אֹוֵמר ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    :ַרּבָ

ָאַמר יָון ׁשֶ ֶהן" :ּכֵ י ּבָ ין - "ִאי ֶאְפׁשִ ֶהן יֹוְרׁשִ ָבר ָזכּו ּבָ    ."ּכְ
ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ָלָמא ְלַרּבָ ׁשְ יּה    :ָקָסַבר ,ּבִ ִלין ַלּה ִמיּנֵ ְמַקּבְ א ּדִ ְעּתָ ָנה ַאּדַ י ָיֵהיב ִאיִניׁש ַמּתָ    ,כִּ

יּה כִּ  ִלין ַלּה ִמיּנֵ    .ָהְדָרא ְלָמַרּה  -י ָלא ְמַקּבְ
א א ַקּמָ א ְלַתּנָ י ָאַמר ,ֶאּלָ ֶהן" :ִאי כִּ י ּבָ ֶהן - "ִאי ֶאְפׁשִ ֶהן ָזָכה ּבָ ֲחִזיק ּבָ ל ַהּמַ    .כָּ
ִני ָאַמר ׁשֵ ֶהן" :ָהָכא ּדְ י ּבָ רּוָמה 'ָזִרים'ָהוּו ְלהּו  - "ִאי ֶאְפׁשִ    !ְוָקָאְכֵלי ָזִרים ּתְ

  
ְפִקיר ַעְבּדֹו  :ָקָסַבר    ,ָיָצא ְלֵחירּות  -ַהּמַ

ְחרּור ֵמַרּבוֹ  ט ׁשִ    .ְוָצִריְך ּגֵ
ב ְלגֵ  :ְוָקָסַבר ְחרּור ְמעּוכָּ רּוָמה -ט ׁשִ ּתְ    .אֹוֵכל ּבַ
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 רש"י
  . מקבל:ואמר הלה

   . דהפקר היא:כל המחזיק בה זכה
. שטר מתת קרקע שאמר מקבל מתה

המקבל לאחר שבא שטר המתה 
ה''ג תבטל מבוטלת אי אפשי בה לידו: 

לא אמר כלום בטלה היא איה מתה 
דבריו קיימין. ה''ג לה בהשולח גט 
וטעמא מפרש התם משום דתבטל 
מבוטלת אי אפשי בה להבא משמע 
והוא כבר קבלה לפיכך לא אמר כלום 
ואם יש עליו בעל חוב גובה אותה 
הימו ומהא ליכא לאותוביה לר''ל דכי 

מטלטלין דכיון  אמר ר''ל במתת
דאתי לידיה והפקירה הויא הפקר 
אבל זה לא הפקיר את השדה אלא 
איו חפץ שתהא המתה קיימת. אלא 
סיפא תמיה לן אדר''ל דקתי בטילה 
היא איה מתה דבריו קיימין 
דלשעבר משמע והכי קאמר 
כשקבלתיה לאו לשם מתה קיבלתיה 
והודאת בעל דין כמאה עדים לפיכך 

  ן:דבריו קיימי
. מאי לאו דבריו קיימין והדרא למרה

אלמא היכא דאהי דבריו הדרא 
   למרה:

. ולמרה לא דבריו קיימין ולא קי לה
מי לא הדרא כו' והוא הדין דהוה מי 
מצי לתרוצי לא דמי לדר''ל דהכא 
דכיון דאמר לא לשם מתה קיבלתיה 
הויא למרה דכי יהיב אייש מתה 

לא  אדעתיה דמקבלי לה מייה ואי
מקבלי לאו מתה היא אבל דר''ל 
לאחר שקבלה בתורת מתה הפקירה 
והכי מתרצין לקמן בשמעתין קשיא 
אחריתי ומיהו בקשיא קמייתא דחייה 
כי האי גווא ולקמן דלא מצי לדחוייה 

   שייה הכי:
. שהיה שותף. עמו האומר לחבירו

   בשדה זו:
דין ודברים אין לי על שדה זו לא אמר 

   אבד זכותו:. ולא כלום
. דאי אפשי בה וקתי לא אמר כלום

לאו לשון הפקר ולא לשון מתה הוא 
תיובתא דר''ל ורב ששת דאמרו דבריו 

  קיימין:
. ובהכי מדין ודברים סילק פשיה

עסקין דאמר כל הלשוות הללו ביחד 
הילכך אמרין כולהו מדין ודברים 
קיימו וה''ק לא אדין ולא אדבר על 

אדם כי מוחזקת שלי שדה זו עם שום 
היא ואין לי עסק בה עם שום אדם 
בדין ודברים וידי מסולקות הימה 

   בדין ודברים:
. שכיב מרע בפרק שי הכותב כסיו

דשחיטת חולין (דף לט:) מוקמין 
פלוגתא בשזיכה לו שטר מתה על ידי 
אחר ושתק ולבסוף צווח רבן סברי 
מדאישתיק מיח יחא ליה וקאה 

דהדר ביה ור''ש סבר  והשתא הוא
הוכיח סופו על תחלתו שלא תרצה 

   בתחלה:
. מדר''ש לא קשיא לר''ל דכיון בשלמא

דאית ליה הוכיח סופו על תחלתו לא 
יצאו מיד הראשון כי יהיב אייש 
מתה כו' אבל לר''ל משקאה 

   הפקירה:
. קשיא לר''ל כיון דלית אלא לת''ק

ליה הוכיח סופו וקאו שי אי אמרת 
אפשי לשון הפקר הוא הא כי אמר  אי

שי אי אפשי בהן כל המחזיק בהן זכה 
כדר''ל וקו עצמן בי חורין מן ההפקר 
דהפקר יהו ואישתכח דאכלי עבדים 
זרים תרומה אלא לאו מדאכלי 
בתרומה שמע מיה לא אמר שי כלום 
דלאו לשון הפקר הוא ותיובתא דר''ל 
ודרב ששת דאמרו דבריו קיימים והוי 
הפקר ויצא לחירות דהא זוכה בעצמו 

  מהפקירא:
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        כד, בכד, בכד, בכד, ב .4
י ֱאִליֶעֶזר"    :אֹוֵמר ַרּבִ

ִאם ,ִיְקַרב א ַעל ֵחְטא  ׁשֶ א ַעל ֵחְטא ֶזה ֲהֵרי הּוא ּבָ    ."ַאֵחרֵאינֹו ּבָ
  

י ֱאִליֶעֶזר ה ִלי  ,ְלַרּבִ    ?"ֵחְטא"ָלּמָ
י ֱאִליֶעֶזרָהא ָאַמר  ְנָדָבה ָאֵתי :ַרּבִ לּוי ּבִ ם ּתָ    !ָאׁשָ

  
ְתַנן    :ּדִ

י ֱאִליֶעֶזר"    :אֹוֵמר ַרּבִ
ָכל יֹום לּוי ּבְ ם תָּ ב ָאָדם ָאׁשָ   . (כריתות כה.) "ִמְתַנּדֵ

  
יֲאַמר     :ַרב ַאׁשִ

י ֱאִליֶעֶזר ּדְ     .הּוא "ָאְמרּו לוֹ "ַרּבִ
ְתַנן    :ּדִ

ֵפק" ֵנס ְלֵבית ַהסָּ ּכָ תִּ ן ַעד ׁשֶ א אֹוְמִרים לֹו ַהְמתֵּ    .(כריתות כה.) "ֶאּלָ
  

 רש"י
. דקצת איסורא לבית הספק

  בעיא אי עשה אי לאו אי כרת:
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        כד, בכד, בכד, בכד, ב .5
ְשַחט נֹוַדע לֹו " ּנִ ֶ ם  -ִאם ִמׁשּ ֵפְך ַהּדָ ָ    ,ִיׁשּ

ֵריָפה ְ ר ֵיֵצא ְלֵבית ַהׂשּ ׂשָ    ."ְוַהּבָ
  

ֵני ְ " :ָקּתָ ר ֵיֵצא ְלֵבית ַהׂשּ ׂשָ    ."ֵרָפהַהּבָ
ֲעָזָרה  :ַאְלָמא ֲחטּו ּבָ ׁשְ ּנִ ין ׁשֶ ֵריָפה –חּוּלִ ׂשְ    .ּבִ

  
   :ּוְרִמיְנִהי

אי ֵאינֹו ֵכן" ם ַוּדַ    ,ָאׁשָ
ַחט  ּלֹא ִנׁשְ ֵעֶדר -ִאם ַעד ׁשֶ    .ֵיֵצא ְוִיְרֶעה ּבָ

ַחט  ׁשְ ּנִ ֶ ֵבר -ִמׁשּ   !"ֲהֵרי ֶזה ִיּקָ
  

י ֶאְלָעָזרָאַמר     :ַרּבִ
ְבָרא נָ  ,ּתַ ָ ׁשּ ָנה זוֹ ִמי ׁשֶ    .ה זֹו לֹא ׁשָ

  
הֲאַמר     :ַרּבָ

אי' ם ַוּדַ לּוי'ַעל  'ָאׁשָ ם ּתָ    ?!ָקָרֵמית 'ָאׁשָ
אי ם ַוּדַ ָלא ָצִריְך ֵליּה : ָאׁשָ יָון ּדְ יׁש ֵליּה  -כֵּ    .ָלא ַמְקּדִ
לּוי ם ּתָ ּבֹו נֹוְקפֹו  :ָאׁשָ ּלִ יׁש  ּגֹוֵמר -ִמּתֹוְך ׁשֶ    .וֹ ּוַמְקּדִ

  
ָיא  א ִאי ַקׁשְ איָא 'ֶאּלָ ם ַוּדַ אי'ַעל  'ׁשָ ם ַוּדַ ָיא 'ָאׁשָ    :ַקׁשְ

ֵני ָקּתָ ֵבר" :ּדְ    ."ֲהֵרי ֶזה ִיּקָ
ֵריָפה" :ֵאיָמא ֵסיָפא ְ ר ֵיֵצא ְלֵבית ַהׂשּ ׂשָ    !"ְוַהּבָ

  
ְבָרא אי ּתַ    !ָהא ַוּדַ

ָנה זוֹ  ָנה זֹו לֹא ׁשָ ָ ׁשּ    .ִמי ׁשֶ
  

י    :ַרב ַאׁשִ
ס 47474747ֲאַמר ֶזַבח ּפָ ִמיְתֲחֵזי כְּ ּום ּדְ   .ּולִמׁשּ

  

                                                        

47
ָיא) שיטה מקובצת, רשי. גירסת וילא:  ֵריָפה ָלא ַקׁשְ ְ ר ֵיֵצא ְלֵבית ַהׂשּ ׂשָ לּוי ְוַהּבָ ם תָּ ָאׁשָ ֵני ּבְ ָקתָּ א ּדְ   (ֵריׁשָ

 רש"י
. מסתמא לא (אלא) אשם ודאי

אקדשיה אי הוה ידע דלא צריך 
ליה הילכך הקדש טעות הוא 
אבל אשם תלוי הא ספק הוא 
ליה והוה סבור דשמא לא חטא 
ואפ''ה אקדשיה הילכך גלי 

תיה דלבו וקפו וגמר אדע
והקדישו ולא הוי חולין ששחטו 
בעזרה אלא כשאר קדשים 
שאירע בהן פסול ובשרפה 
כדאמרין בפסחים בפרק כל 

   שעה (דף כד.):
ה''ג רב אשי אמר משום דמיחזי 

. ואשם ודאי קא כזבח פסול
מתרץ רב אשי דמיחזי שלאחר 
זריקה אירע בו פסול ואתי 

  ם:למימר קדשים שפסלו קברי
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        כד, בכד, בכד, בכד, ב .6
ם" ים ,ִנְזַרק ַהּדָ ר ַקּיָ ׂשָ    .ֵיָאֵכל – ְוַהּבָ

י יֹוֵסי    :אֹוֵמר ַרּבִ
ּכֹוס  ם ּבַ ֵרק   –ֲאִפיּלּו ַהּדָ    ,ִיּזָ

ר ֵיָאֵכל ׂשָ   ."ְוַהּבָ
  

אי    !ָהא ָהְוָיא ֵליּה ְיִדיָעה ?ְוַאּמַ
  

   :ָרָבאֲאַמר 
   .א ה, יח)(ויקר 48484848"ְוהּוא לֹא ָיַדע ְוִנְסַלח לוֹ " :ָאַמר ְקָרא

ַעת ְסִליָחה ׁשְ    .ְוָהא ָלא ָהְוָיא ֵליּה ְיִדיָעה ּבִ
  
  
י יֹוֵסי" ּכֹוס :אֹוֵמר ַרּבִ ם ּבַ    ."ֲאִפיּלּו ַהּדָ
  

י יֹוֵסי ֵרק ,ְלַרּבִ אי ִיּזָ ַעת ְסִליָחה ?ַאּמַ ׁשְ    !ָהא ָהְוָיא ֵליּה ְיִדיָעה ּבִ
  

   :ָרָבאֲאַמר 
י ׁשִ  ַרּבִ י יֹוֵסי ָסַבר ַלּה כְּ    ,ְמעֹוןַרּבִ

ָאַמר ֵרק  :ּדְ ל ָהעֹוֵמד ִליּזָ ֵמי -כָּ ָזרּוק ּדָ    .כְּ
  

ֵרק עֹוֵמד ִליּזָ ִמיֵדי ּדְ ְמעֹון ּבְ י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ    ,ֵאיַמר ּדְ
ֵרק -ֲאָבל ַהאי     !ֵאין עֹוֵמד ִליּזָ

  
ַמֲעָרָבא    :ָאְמֵרי ּבְ
י יֹוֵסי ס :ָקָסַבר ַרּבִ ין ּבֹו ֶאת ַהּפָ ׁשִ ֵרת ְמַקּדְ ֵלי ׁשָ ֵרב ,ּולכְּ ה ִליּקָ ִחּלָ ּתְ    .ּבַ

  

                                                        
ָך לְ  48 ֶעְרּכְ ִמים ִמן ַהּצֹאן ּבְ ָגג ְוהּוא לֹא ָיַדע ְוִנְסַלח לוֹ ְוֵהִביא ַאִיל תָּ ר ׁשָ ְגָגתֹו ֲאׁשֶ ר ָעָליו ַהּכֵֹהן ַעל ׁשִ ם ֶאל ַהּכֵֹהן ְוִכּפֶ   ָאׁשָ

 רש"י
. ורחמא אמר ולא ה''ל ידיעה

ידע הוא דמביא אשם תלוי הא 
   אי ידע לא:

. זריקה הייו עיקר כפרה סליחה
דכתיב (ויקרא יז) ואי תתיו 

   לכם על המזבח וגו':
. כל העומד ליזרק כזרוק דמי

   בב''ק בפרק מרובה (דף עו:):
. דהא לא הא איו עומד ליזרק

יקה חטא וסופו להוודע קודם זר
ואיגלאי מילתא למפרע דאיו 

   עומד ליזרק:
. כגון הכא דתקבל כלי שרת

  הדם בכלי שרת:
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        כה, אכה, אכה, אכה, א    ––––    כד, בכד, בכד, בכד, ב .7
אי " ם ַוּדַ    .ֵאינֹו ֵכן -ָאׁשָ

ַחט  ּלֹא ִנׁשְ ֵעֶדר -ַעד ׁשֶ    .ֵיֵצא ְוִיְרֶעה ּבָ
ַחט  ׁשְ ּנִ ֶ ֵבר -ִמׁשּ    .ֲהֵרי ֶזה ִיּקָ
ם ֵריָפה - ִנְזַרק ַהּדָ ְ ר ֵיֵצא ְלֵבית ַהׂשּ ׂשָ    .ַהּבָ

  
ְסָקל    .ֵאינֹו ֵכן :ׁשֹור ַהּנִ

ּלֹא ִנְסַקל ַע  ֵעֶדר -ד ׁשֶ    .ֵיֵצא ְוִיְרֶעה ּבָ
ְסַקל  ּנִ ֶ ֲהָנָאה -ִמׁשּ ר ּבַ    .מּותָּ

  
ן :ֶעְגָלה ֲערּוָפה    .ֵאינֹו ּכֵ

ּלֹא ֶנֶעְרָפה  ֵעֶדר -ַעד ׁשֶ ֵצא ְוִתְרֶעה ּבָ    .תֵּ
ֶעְרָפה  ּנֶ ֶ ְמקֹוָמּה    -ִמׁשּ ָקֵבר ּבִ    ,תִּ

ה ִחּלָ ָאה ִמתְּ ַעל ָסֵפק ּבָ    .ׁשֶ
ָר  יּפְ    ."ה ְסֵפָקּה ְוָהְלָכה ָלּה ּכִ

  
ַמר    :ִאיּתְ

   ?ֵאיָמַתי ֶנֱאֶסֶרת -ֶעְגָלה ֲערּוָפה 
  

ים :ֲאַמר ַרב ַהְמנּוָנא    .ֵמַחּיִ
   .ְלַאַחר ֲעִריָפה :ֲאַמר ָרָבא

  
ָלָמא ְלָרָבא  ׁשְ ה -ּבִ ּה ַמֲעׂשֶ ִאיְתֲעִביד ּבַ ָנא ּדְ    ,ֵמִעיּדָ

א ְלַרב ַהְמנּוָנא ֵמֵאיָמַתי   ?ֶאּלָ
  

איָאַמר    ,אכה י ַיּנַ    :ַרּבִ
ּה  י ּבָ ַמְעּתִ בּול ׁשָ י ,ּגְ ַכְחּתִ    ,ְוׁשָ

יא ְלֵמיַמר ּה  :ְוַנְסִבין ַחְבַרּיָ    .ְיִריָדָתּה ְלַנַחל ֵאיָתן אֹוַסְרּתָ
  

   :ַרב ַהְמנּוָנאֲאַמר 
   ?ְמָנא ֲאִמיָנא ַלּה 

ְתַנן    :ּדִ
ֹוֵחט" את    :ַהׁשּ ַרת ַחטָּ    ,ּפָ

ְסָקל    ,ְוׁשֹור ַהּנִ
   :ֶעְגָלה ֲערּוָפהוְ 
ְמעֹון י ׁשִ    ,ּפֹוֵטר ַרּבִ

יִבין ֲחָכִמיםוַ    .(חולין פא:) "ְמַחּיְ
ָלָמא ְלִדיִדי ׁשְ ֲאִמיָנא ,ּבִ ים" :ּדַ ָנן - "ֵמַחּיִ ְמעֹון ְוַרּבָ י ׁשִ ִליֵגי ַרּבִ ָהא ּפְ    ,ּבְ

ְמעֹון ָסַבר י ׁשִ ַרּבִ ֵאיָנּה ְראּוָיה  :ּדְ ִחיָטה ׁשֶ ִח  -ׁשְ ָמּה ׁשְ    .יָטהלֹא ׁשְ
ָנן ָאְמֵרי ֵאיָנּה ְראּוָיה  :ְוַרּבָ ִחיָטה ׁשֶ ִחיָטה -ׁשְ ָמה ׁשְ    .ׁשְ

א ִאי ֲאַמְרּתְ  ְמעֹון - "ְלַאַחר ֲעִריָפה" :ֶאּלָ י ׁשִ ַטר ַרּבִ אי ּפָ ִחיָטה ְראּוָיה ִהיא ?ַאּמַ    !ׁשְ
יָמא ְמעֹון :ְוִכי ּתֵ י ׁשִ ָרה  :ָסַבר ַרּבִ ׁשֵ ִחיָטה כְּ ׁשְ ַנןְוָה  –ֶעְגָלה ּבִ    :ּתְ

ָרה " ּפָ ר ּבַ ׁשֵ ֶעְגָלה ֲערּוָפה -ּכָ סּול ּבְ    .ּפָ
ָרה  ּפָ סּול ּבַ ֶעְגָלה ֲערּוָפה -ּפָ ר ּבְ ׁשֵ   .(חולין כג:) "ּכָ

ָרה ִחיָטה     :ּפָ ׁשְ ָרה –ּבִ ׁשֵ    .ּכְ
ֲעִריָפה  סּוָלה –ּבַ    .ּפְ

ֲעִריָפה   :ֶעְגָלה ָרה –ּבַ ׁשֵ    ,ּכְ
ִחיָטה  ׁשְ סּוָלה -ּבִ   !"ּפְ

  
ּתִ     .יקִאיׁשְ

  
ְנַפק    ,ְלָבַתר ּדִ

   ?ַמאי ַטְעָמא ָלא ֲאִמיָנא ֵליּה  :ֲאַמר
יָרה ׁשֵ ִחיָטה כְּ ׁשְ ְמעֹון ָסַבר ֶעְגָלה ּבִ י ׁשִ ַרּבִ    .ּדְ

  
   ?ְוַרב ַהְמנּוָנא

 רש"י
   . מאימתי אסרת:גבול שמעתי

   . מאותו ואת בו:ר' שמעון פוטר
. באכילה שחיטה שאיה ראויה

כגון הא דאסירא באכילה דהא 
   מחיים אסרו כולן:

. שחיטה אמאי פטר ר''ש
   הראויה לאכילה היא:

וכי תימא קסבר ר''ש עגלה 
. לכפרתה והויא בשחיטה כשרה

לה שחיטה שאיה ראויה 
לאכילה ומשמע דשחיטה 

   במקום עריפה קיימא:
   . בפרה אדומה:הכשר בפרה
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   :ֲאַמר ָלךְ 

ָרה ׁשֵ ִחיָטה כְּ ׁשְ ְמִעיַנן ֶעְגָלה ּבִ ַנׁשְ א ּדְ ּנָ יט ּתַ ּמֵ ּתַ י ׁשִ  ,ָלא ִנׁשְ ֵתיָמא ַרּבִ    .ְמעֹון ִהיאּדְ
  

   :ָרָבאֲאַמר 
   ?ְמָנא ֲאִמיָנא ַלּה 

ְתַנן    :ִמּדִ
ן -ֶעְגָלה ֲערּוָפה "    ,ֵאיָנּה ּכֵ

ּלֹא ֶנֶעְרָפה  ֵעֶדר -ַעד ׁשֶ ֵצא ְוִתְרֶעה ּבָ    ."תֵּ
ים" :ְוִאי ֲאַמְרּתְ  ֵעֶדר - "ֵמַחּיִ ֵצא ְוִתְרֶעה ּבָ אי ּתֵ ים ?ַאּמַ    !ָהא ִאיְתְסָרא ַלּה ֵמַחּיִ

  
נֵ  ּלֹא ִנְרֵאית ַלֲעִריָפה" :יּתְ    ".ַעד ׁשֶ
  

ֶעְרָפה " :ֵאיָמא ֵסיָפא ּנֶ ֶ ְמקֹוָמּה  -ִמׁשּ ָקֵבר ּבִ    !"תִּ
  

ֵני ְרֵאית ַלֲעִריָפה" :ּתְ ּנִ ֶ    ".ִמׁשּ
  

ן ֵאיָמא ֵסיָפא ָרה ְסֵפיָקּה ְוָהְלָכה ָלּה " :ִאם כֵּ יּפְ ה ּכִ ִחּלָ ָאה ִמתְּ ֵפק ּבָ ַעל ַהסָּ    !"ׁשֶ
ים"ְוִאי  ָרה ְסֵפיָקָתּה  - "ֵמַחּיִ יּפְ    .ֲעַדִיין לֹא כִּ

  
ֵאי ִהיא ּנָ    :ּתַ

ַתְנָיא    :ּדְ
יר" :ֶנֱאַמר" ר" "ַמְכׁשִ ְפִנים "ּוְמַכּפֵ    ,ּבִ

יר" :ְוֶנֱאַמר ר" "ַמְכׁשִ חּוץ "ּוְמַכּפֵ    .ּבַ
ְפִנים  ר ָהָאמּור ּבִ יר ּוְמַכּפֵ ְכׁשִ ר -ַמה ּמַ ְמַכּפֵ יר ּכִ ה ּבֹו ַמְכׁשִ    .ָעׂשָ

רַאף ַמְכ  יר ּוְמַכּפֵ חּוץ  ׁשִ ר -ָהָאמּור ּבַ ְמַכּפֵ יר ּכִ ה ַמְכׁשִ   ."ָעׂשָ
  
  

 רש"י
. באשם תלוי דבהא לא איה כן

פליגי רבן אם עד שלא ערפה 
   תצא ותרעה בעדר:

. כשירדה הא איתסרא מחיים
   לחל איתן:

. דלא ראית לעריפה עד שלא
   ירדה לחל איתן:

. משערפה תקבר במקומה
   ערפה אין לא ערפה לא:

. אי אסורה מחיים אי תאי היא
לא דתא דבי רבי ישמעאל סבר 

   מחיים אסורה:
   . אשם מצורע:מכשיר בפים

   . חטאות ואשמות:מכפר
   . צפרי מצורע:מכשיר בחוץ
. שעיר המשתלח מכפר בחוץ

   ועגלה ערופה:
. האמור בפים עשה מה מכשיר

בו מכשיר. אשם מצורע כמכפר 
   כשאר חטאות ואשמות:

אף מכשיר ומכפר האמור בחוץ 
. צפרי מצורע עשה בו מכשיר

דאסורין בהייה מחיים כמכפר 
בשעיר המשתלח ועגלה ערופה 
אלמא סבירא ליה דעגלה ערופה 
מחיים אסירא דכי היכי דגמר 
מכשיר ממכפר יליף מכפר 

ר עגלה משעיר ושעיר ודאי ממכפ
אסור מחיים כשאר קדשים והכי 
מפרש במסכת קדושין בשילהי 

  האיש מקדש (דף ז.):
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   ַמְתִניִתין

י ֱאִליֶעֶזר    :אֹוֵמר ַרּבִ
לּוי ם תָּ ב ָאָדם ָאׁשָ ָכל יֹום   :ִמְתַנּדֵ    ,ּבְ

ְרֶצה ּיִ    .ּוְבָכל ֵעת ׁשֶ
ם ֲחִסיִדים" :הּוא ָהָיה ִנְקָרא    ".ֲאׁשַ

  

ן ּבּוָטאּבָ ָאְמרּו ָעָליו ַעל  ָכל יֹום ָבא ּבֶ לּוי ּבְ ם תָּ ב ָאׁשָ ָהָיה ִמְתַנּדֵ    ,ׁשֶ
יּפּוִרים יֹום ֶאָחד    .חּוץ ֵמַאַחר יֹום ּכִ

ה :ָאַמר עֹון ַהּזֶ יִחין ִלי ָהִייִתי ֵמִביא ,ַהּמָ    ,ִאיּלּו ָהיּו ַמּנִ
א אֹוְמִרים ִלי ֵנס ְלֵבית :ֶאּלָ ּכָ תִּ ין ַעד ׁשֶ ֵפק ַהְמתֵּ    .ַהסָּ

  

   :אֹוְמִרים ִמיםֲחָכ וַ 
לּוי ם תָּ    ,ֵאין ֵמִביא ָאׁשָ
ֵרת דֹונֹו ּכָ ּזְ א ַעל ׁשֶ את ,ֶאּלָ ְגָגתֹו ַחטָּ    .ְוׁשִ

  
יֵבי אֹות  :ַחּיָ    ,ַחטָּ

ִאין  מֹות ַוּדָ    –ַוֲאׁשָ
יּפּוִרים  ָעַבר ֲעֵליֶהן יֹום ַהּכִ יּפּוִרים -ׁשֶ יִבין ְלָהִביא ְלַאַחר יֹום ַהּכִ    .ַחּיָ

יֵבי ֲאׁשָ  לּוִיין ְוַחּיָ טּוִרין –מֹות תְּ    .ּפְ
  

ּפּוִרים יֹום ַהּכִ ָידֹו ְסֵפק ֲעֵביָרה ּבְ א ּבְ ּבָ טּור –ֲאִפיּלּו ִעם ֲחֵשיָכה  ,ִמי ׁשֶ    ,ּפָ
ר ל ַהּיֹום ְמַכּפֵ ּכָ    .ׁשֶ

  
את ָהעֹוף ָסֵפק ׁש ָעֶליָה ַחטַּ ּיֵ ה ׁשֶ ָ ּפּוִרים  ,ָהִאׁשּ יֶבת ְלָהִב  -ְוָעַבר ָעֶליָה יֹום ַהּכִ יּפּוִריםַחּיֶ    ,יא ְלַאַחר יֹום ַהּכִ
ָבִחים ּזְ ֶרת ֶלֱאכֹול ּבַ ִהיא ַמְכׁשֶ ֵני ׁשֶ    .ִמּפְ

  
ְמְלָקה נֹוַדע  ּנִ ֶ ֵפק ִאם ִמׁשּ ָאה ַעל ַהסָּ את ָהעֹוף ַהּבָ ֵבר -ַחטַּ ּקָ   .תִּ

  

ָמָרא    ּגְ

י ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ    ?ַמאי ַטְעָמא ּדְ
ךְ  ְעּתָ את ,יַדע ֵליּה ִמְתיְ  -חֹוָבה ִהיא  :ִאי ָסְלָקא ּדַ אי ַמְייֵתי ַחּטָ    ?!ַאּמַ

  
ּה  ַמע ִמיּנַ א ׁשְ    .ְנָדָבה ִהיא :ֶאּלָ

  
ָנן    ?ְוַרּבָ

  
ָלִמים הּוא    ,עֹוָלה ּוׁשְ
ֵנֶדר ּוְנָדָבה ָאתּו ּבְ    ,ּדְ

ם  את ְוָאׁשָ    .חֹוָבה ִניְנהוּ  -ֲאָבל ַחּטָ
לּוי  ם ּתָ ִמ  -ְוָאׁשָ י ּדְ ּמֵ ַמְייֵתי ִמּקַ    ,ְלָהֵגן ָעָליו   - ְתְייַדע ֵליּה ַהְיינּו ַטְעָמא ּדְ

ָרֵאל ל ִיׂשְ ַהּתֹוָרה ָחָסה ַעל ּגּוָפן ׁשֶ    .ּדְ
  

ָרָבאֲאַמר ֵליּה  ֵריּה ּדְ ילְ  ַרב ַאָחא ּבְ    :ַרב ַאׁשִ
יְלָמא ָלִמים :ּדִ עֹוָלה ּוׁשְ לּוי כְּ ם ּתָ    ,ָאׁשָ

ָלִמים  ְנָדָבה -ָמה עֹוָלה ּוׁשְ חֹוָבה ְוָאתּו ּבִ ָאתּו ּבְ    ,ּדְ
ְנָדָבה י ּבִ חֹוָבה ָאֵתי ַנּמִ ָאֵתי ּבְ י ּדְ לּוי ַנּמִ ם ּתָ    !ָאׁשָ

  
   :ֲאַמר ֵליּה 

ָלִמים  ִתיֵבי -עֹוָלה ּוׁשְ ְנָדָבה כְּ ר ּבִ    ,ִעיּקָ
לּוי  ם ּתָ ִתיב -ָאׁשָ חֹוָבה כְּ ר ּבְ    .ִעיּקָ

  

 רש"י
  מתי' 

. ושאר עד שתכס לבית הספק
ימות השה הוא דאיכא למיחש 
בספק שמא חטא או שום עון או 
לאו אבל השתא ליכא למיחש 

   דהא כיפר יום הכפורים:
  

  גמ'
סורין עד שיודע . מן הילהגן עליו

   לו:
. מדקיל כולי דלמא אשם תלוי

האי דאתי על הספק איכא 
למימר מי דדיו כעולה ושלמים 
דאתו בחובה כגון עולת ראייה 
ושלמי חגיגה ואתו בדבה אשם 

   תלוי מי אתי בחובה ובדבה:
. מאי טעמא דרבי אליעזר גליון

אי סלקא דעתך חובה כו'. מאי 
אשם טעמא דרבי אליעזר דאמר 

תלוי בא בדבה הייו טעמא דאי 
ס''ד חובה הוא בא אם כן כי 
מתיידע ליה ודאי אמאי מייתי 
חטאת והלא כבר יצא ידי חובתו 
אלא ודאי דבה הוא כדורון 

  עולה ושלמים. עכה''ג:
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ן ּבּוָטאָאְמרּו ָעָליו ַעל "[ ָבא ּבֶ ב ָאׁשָ  ּבָ ָהָיה ִמְתַנּדֵ ָכל יֹוםׁשֶ לּוי ּבְ    ,ם תָּ

יּפּוִרים יֹום ֶאָחד    .חּוץ ֵמַאַחר יֹום ּכִ
ה :ָאַמר עֹון ַהּזֶ יִחין ִלי ָהִייִתי ֵמִביא ,ַהּמָ    ,ִאיּלּו ָהיּו ַמּנִ

א אֹוְמִרים ִלי ֵנס ְלֵבית :ֶאּלָ ּכָ תִּ ין ַעד ׁשֶ ֵפק ַהְמתֵּ   ]."ַהסָּ
  

ֵני  יאּתָ י ִחּיָ יּה ּדְ  ַרּבִ   :ָרָבאַקּמֵ
לּוי "   כה,ב ם תָּ ֵבָלה -ָאׁשָ א ַעל ַהּנְ    ."ּבָ

  
   :ֲאַמר ֵליּה 
ַנן    :ְוָהֲאַנן ּתְ

   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ "
את ְגָגתֹו ַחטָּ ֵרת ְוׁשִ דֹונֹו ּכָ ּזְ ָבר ׁשֶ א ַעל ּדָ לּוי ֶאּלָ ם תָּ   !"ֵאינֹו ֵמִביא ָאׁשָ

  
י ֱאִליֶעֶזר  י ָאֵתי -ְוִאי ַרּבִ ְנָדָבה ַנּמִ    !ּבִ

  
   :ֲאַמר ֵליּה 

   ?ַמאי ַטְעָמא ָלא ַמְתֵנית
י ָמר ִניַתּה ַקּמֵ יִאין ּתְ    .ִזיְמִנין ַסּגִ

ה ?ּוַמּנוּ     ַרּבָ
י :ַוֲאַמר ִלי י ֱאִליֶעֶזר ִהיא ּדְ  ?ָהא ַמּנִ   ."ָאְמרּו לוֹ "ַרּבִ

ְתַנן    :ּדִ
ֵפק" ֵנס ְלֵבית ַהסָּ ּכָ תִּ ן ַעד ׁשֶ א אֹוְמִרים לֹו ַהְמתֵּ    ."ֶאּלָ
  

   :ָרָבאֲאַמר 
   ?"ָאְמרּו לוֹ "ַטְעָמא ְד ַמאי 

ם" :ָאַמר ְקָרא יָנה ְוָאׁשֵ ר לֹא ֵתָעׂשֶ    .(ויקרא ה, יז) 49494949"ֲאׁשֶ
  

   :ָרָבאֲאַמר 
ָאְמֵרי ָנן ּדְ ַרּבָ את" :ַמאי ַטְעָמא ּדְ ְגָגתֹו ַחטָּ ֵרת ְוׁשִ דֹונֹו ּכָ ּזְ ָבר ׁשֶ א ַעל ּדָ לּוי ֶאּלָ ם תָּ   ?"ֵאין ְמִביִאין ָאׁשָ

את ֵחֶלב - (ויקרא ד, כז) 50505050"ִמְצֹות" רא ה, יז)(ויק "ִמְצֹות"ָיְלֵפי     .ֵמַחּטַ
ן  ַהּלָ דוֹ  -ַמה ּלְ ּזְ אתׁשֶ ְגָגתֹו ַחּטָ ֵרת ְוׁשִ   , נֹו כָּ

אן  דוֹ  -ַאף כָּ ּזְ ָבר ׁשֶ אתּדָ ְגָגתֹו ַחּטָ ֵרת ְוׁשִ    .נֹו כָּ
  

                                                        
ל ִמְצֹות  49 ָתה ַאַחת ִמּכָ י ֶתֱחָטא ְוָעׂשְ א ֲעֹונוֹ  ה'ְוִאם ֶנֶפׁש ּכִ ם ְוָנׂשָ יָנה ְולֹא ָיַדע ְוָאׁשֵ ר לֹא ֵתָעׂשֶ  ֲאׁשֶ

ֱח  50 ְצֹות ְוִאם ֶנֶפׁש ַאַחת תֶּ ֲעׂשָתּה ַאַחת ִמּמִ ָגָגה ֵמַעם ָהָאֶרץ ּבַ ם ה'ָטא ִבׁשְ יָנה ְוָאׁשֵ ר לֹא ֵתָעׂשֶ   ֲאׁשֶ

 רש"י
. כלומר על ספק בא על הבלה

   איסור לאו:
. איך שוה משה לא מתית

   וברייתא:
מה לא למדת . לא מתית לגליון

קמיה דרבה והיית יודע כמוי. 
   עכ''ה:

. דקצת איסור כל לבית הספק
   דהו בעין:

. אשם תלוי מאי טעמא דאמרו לו
בא על איסור כל דהו כגון לאו 

   דבלה:
. באשם תלוי אשר לא דכתיב

תעשיה בשגגה ואשם דאפילו 
ליכא שגגה אלא במידי דלאו 

  דהייו שלא תעשיה חייב:
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ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

מֹות " ה ֲאׁשָ ָ ִרין –ֲחִמׁשּ    .ְמַכּפְ
לּוי  ם תָּ ר -ָאׁשָ   ."51515151ֵאין ְמַכּפֵ

  
   ?ַמאי ָקָאַמר

  
   :ַרב יֹוֵסףֲאַמר 

מֹות : ָהִכי ָקָאַמר ה ֲאׁשָ ָ מּוָרה  -ֲחִמׁשּ ָרה ּגְ ּפָ ִרין כַּ   ְמַכּפְ
לּוי  ם ּתָ מּוָרה -ְוָאׁשָ ָרה ּגְ ּפָ ר כַּ    .ֵאין ְמַכּפֵ

י ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ ָאַמר ,ּוְדָלא כְּ ֵבָלה :ּדְ א ַעל ַהּנְ לּוי ּבָ ם ּתָ    .ָאׁשָ
  

   :ֲאַמר ָרִביָנא
ֵני    :ָהִכי ָקּתָ

מֹות " ה ֲאׁשָ ָ ָרָתן -ֲחִמׁשּ ּפָ ר כַּ    ,ֵאין ַאֵחר ְמַכּפֵ
ִכי ִמְתְייַדע ֵליּה ַמְייֵתי    .ּדְ

ָרתוֹ  ּפָ ר כַּ לּוי ַאֵחר ְמַכּפֵ ם ּתָ ְלִכי ִמְתְייַדע ָלא ַמְייֵתי ,ָאׁשָ    .ּדִ
  

ִדְתַנן    :כְּ
מֹות ַוּדָ " אֹות ַוֲאׁשָ יֵבי ַחטָּ    ,ִאיןַחּיָ

יּפּוִרים  ָעַבר ֲעֵליֶהן יֹום ַהּכִ יּפּוִרים -ׁשֶ יִבין ְלָהִביא ְלַאַחר יֹום ַהּכִ    .ַחּיָ
לּוִיין  מֹות תְּ יֵבי ֲאׁשָ טּוִרין –ַחּיָ    ."ּפְ

  
  

                                                        
מּוָרהשיטה מקובצת. גירסת וילא:  51 ָרה ּגְ ּפָ   ּכַ

 רש"י
. אשם גזילות אשמותחמש 

ומעילות שפחה חרופה וזיר 
   ומצורע:

אשם תלוי איו מכפר כפרה 
. דלכי מתיידע ליה מייתי גמורה

   חטאת:
. דאי כר''א דאמר ודלא כר''א

בא על ספק בלה מצא אשם 
תלוי דספק בלה מתכפר כפרה 
גמורה דלכי מתיידע ליה לאו בר 

   חטאת הוא:
. שאם אין אחר מכפר כפרתו

בשוגג ולא ידע ועבר עליו  מעל
יום הכיפורי' ואחר כך ודע לו 

  מביא אשם מעילות וכן כולן:
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ִאין" מֹות ַוּדָ אֹות ַוֲאׁשָ יֵבי ַחטָּ    .כו' "ַחּיָ
  

ֵני    :ָקּתָ
ִא " מֹות ַוּדָ אֹות ַוֲאׁשָ יֵבי ַחטָּ    ,יןַחּיָ

ּפּוִרים  ָעַבר ֲעֵליֶהן יֹום ַהּכִ ּפּוִרים -ׁשֶ יִבין ְלָהִביא ְלַאַחר יֹום ַהּכִ    .ַחּיָ
לּוִיין  מֹות תְּ יֵבי ֲאׁשָ טּוִרין –ַחּיָ    ."ּפְ

  
י    ?ְמָנָהֵני ִמיּלֵ

  
י ֲאָתא  יִמיכִּ יָאַמר  ַרב ּדִ י ַאּמִ י ֲחִניָנאָאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ

ר ַעל :ָאַמר ְקָרא ֵעיֶהם ְלָכל ַחּטֹאָתם" "ְוִכּפֶ ׁשְ ָרֵאל ּוִמּפִ ֵני ִיׂשְ ְמאֹת ּבְ    .(ויקרא טז, טז) 52525252ַהּקֶֹדׁש ִמּטֻ
ִעים"ּדּוְמָיא ּדִ  "ֲחָטִאים"    – "ְפׁשָ

ִעים  ׁשָ ן -ַמה ּפְ ֵני ָקְרּבָ ָלאו ּבְ    ,ּדְ
ר   -ַאף ֲחָטִאים  ן ְמַכּפֵ ֵני ָקְרּבָ ָלאו ּבְ    .ּדְ

ן  ֵני ָקְרּבָ ר  -ֲאָבל ֲחָטִאים ּבְ   ָלא ְמַכּפֵ
  

ֵייֲאַמר ֵליּה     :ַאּבָ
ִתיב ָהֵדין ְקָרא י כְּ ְכִתיב ,ְוָהא כִּ ְפִנים הּוא ּדִ ה ּבִ ֲעׂשֶ ִעיר ַהּנַ ׂשָ    ,ּבְ

ִמְצָוה ְידּוָעה ר ַעל ֲעֵבירֹות ּדְ ָלא ְמַכּפֵ    .ּדְ
ַח  ּלֵ ּתַ ׁשְ ִעיר ַהּמִ ִמְצָוה ְידּוָעה ,ֲאָבל ׂשָ ר ַעל ֲעֵבירֹות ּדְ ְמַכּפֵ    ,ּדִ

ר :יָמא ָלךְ ֵא  ן ִניְנהּו ְמַכּפֵ ְבֵני ָקְרּבָ    !ֲאִפיּלּו ַעל ֲחָטִאים ּדִ
  

א ֲאַמר  ֵייֶאּלָ    :ַאּבָ
ה " :ֵמָהָכא ֵעיֶהם ְלָכל ַחּטֹאָתם ָעָליו ֶאתְוִהְתַוּדָ ׁשְ ל ּפִ ָרֵאל ְוֶאת ּכָ ֵני ִיׂשְ ל ֲעֹונֹות ּבְ    .(ויקרא טז, כא) 53535353"ּכָ

ִעים ַמ  ְפׁשָ ן ֲחָטִאים ּדּוְמָיא ּדִ ֵני ָקְרּבָ ָלאו ּבְ ן ַאף ֲחָטִאים ּדְ ֵני ָקְרּבָ ָלאו ּבְ ִעים ּדְ ׁשָ   ה ּפְ
ן ִניְנהּו  ְבֵני ָקְרּבָ ר -ֲאָבל ֲחָטִאים ּדִ    .ָלא ְמַכּפֵ

ַח ְלֵמיְמָרא ּלֵ ּתַ ׁשְ ִעיר ַהּמִ ׂשָ ן ִניְנהּו  :ּוִמיֲעֵטיּה ְקָרא ּבְ ְבֵני ָקְרּבָ ַעל ֲחָטִאים ּדִ ר -ּדְ    .ָלא ְמַכּפֵ
  
יִמיַמר ֵליּה ֲא     :ַרב ּדִ

ן ִניְנהוּ  ֵני ָקְרּבָ ִעים ָלאו ּבְ ׁשָ ָהֵני ּפְ אי ּדְ    ?ִמּמַ
ן ִניְנהוּ  ְבֵני ָקְרּבָ ְלָמא ָהֵני ּדִ    !ּדִ

  

ִדְתַנן    :כְּ
ָגָגה" ְ ׁשּ דֹון ּכַ ָעה ְמִביִאין ַעל ַהּזָ    .(כריתות ח:) "ַאְרּבָ
  

י ַמר ַנּמִ י ֲאָתא  ,ִאיּתְ יָאַמר  ָרִביןכִּ    :ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר  יֹוֵסי ַרּבִ
ֵעיֶהם ְלָכל ַחּטֹאָתם" ׁשְ ל ּפִ ָרֵאל ְוֶאת ּכָ ֵני ִיׂשְ ל ֲעֹונֹות ּבְ ה ָעָליו ֶאת ּכָ    .(ויקרא טז, כא) "ְוִהְתַוּדָ

ִעים ְפׁשָ    ,ֲחָטִאים ּדּוְמָיא ּדִ
ִעים  ׁשָ ר -ַמה ּפְ ן ְמַכּפֵ ֵני ָקְרּבָ ָלאו ּבְ    ,ּדְ
ָלאו ּבְ  -ַאף ֲחָטִאים  רּדְ ן ְמַכּפֵ    .ֵני ָקְרּבָ

ן  ְבֵני ָקְרּבָ ר -ֲאָבל ֲחָטִאים ּדִ    .ָלא ְמַכּפֵ
  

ֵייֲאַמר     :ַאּבָ
י ֵמָהֵדין ְקָרא ֲאַמִרי    ,ֲאָנא ַנּמִ

י ִלי  יִמיְוַאְקׁשֵ ן ִניְנהוּ  :ַרב ּדִ ֵני ָקְרּבָ ָלאו ּבְ ִעים ּדְ ׁשָ ָהֵני ּפְ אי ּדְ ן נִ  ?ִמּמַ ְבֵני ָקְרּבָ ְלָמא ָהָנְך ּדִ    !יְנהוּ ּדִ
ִדְתַנן    :כְּ

ָגָגה" ְ ׁשּ דֹון ּכַ ָעה ְמִביִאין ַעל ַהּזָ    !"ַאְרּבָ
  

   :ָרִביןֲאַמר ֵליּה 
ִעים  ׁשָ ן -רֹוב ּפְ ֵני ָקְרּבָ    .ָלאו ּבְ

  
ִתיב "רֹוב"ִמיֵדי  :ֲאַמר ֵליּה     ?!כְּ

  

                                                        
ה ְלאֶֹהל מֹוֵע  52 ֵעיֶהם ְלָכל ַחּטֹאָתם ְוֵכן ַיֲעׂשֶ ׁשְ ָרֵאל ּוִמּפִ ֵני ִיׂשְ ְמאֹת ּבְ ר ַעל ַהּקֶֹדׁש ִמּטֻ תֹוְך ֻטְמאָֹתםְוִכּפֶ ם ּבְ ֵֹכן ִאתָּ   ד ַהׁשּ
ָרֵאל ְוֶאת כָּ  53 ֵני ִיׂשְ ל ֲעֹונֹת ּבְ ה ָעָליו ֶאת ּכָ ִעיר ַהַחי ְוִהְתַוּדָ ָ י ָיָדיו ַעל רֹאׁש ַהׂשּ תֵּ ִעיר ְוָסַמְך ַאֲהרֹן ֶאת ׁשְ ָ ֵעיֶהם ְלָכל ַחּטֹאָתם ְוָנַתן אָֹתם ַעל רֹאׁש ַהׂשּ ׁשְ ל ּפִ

ַיד ִאיׁש  ח ּבְ ּלַ ָרהְוׁשִ ְדּבָ י ַהּמִ   ִעתִּ

 רש"י
. דאשמות ודאין לא מהי מילי

   מכפר יום הכיפורים עלייהו:
. מה פשעים דלאו בי קרבן

דפשעים הייו מרדין שמורד 
ברבו וכן הוא אומר מלך מואב 

   פשע בי (מלכים ב ג):
. כגון קרבןאף חטאים דלאו בי 

בלה מכפר עלייהו יום הכפורים 
אבל חטאים דבי קרבן כגון 
חטאות ואשמות ודאין לא מכפר 
וטעמא דמכפר אתלויין מפרש 

   לקמן:
דלא בא לכפר על עבירות מצוה 

. כדאמר בפרק קמא ידועה
דשבועות (דף ב.) על טומאה שיש 
בה ידיעה בתחלה כשטמא ידע 
 ואין בה ידיעה בסוף כשכס לא
ידע שהוא טמא וכשיצא לא ודע 
לו שכס בטומאה שיביא קרבן 
שעיר העשה בפים ויום 
הכפורים תולה עד שיודע שכס 
למקדש טמא ויביא בעולה ויורד 
אבל ודע לו שחטא וכס 
למקדש בטומאה איו מכפר 
הילכך לא מכפר החטאים דבי 
קרבן משום דזוטרא כפרתיה 
אבל שעיר המשתלח דפישא 

ה דיליה דמכפר על עבירה כפר
שודע לו שחטא כדאמרין בפרק 
קמא דשבועות (שם:) על כל 
עבירות שבתורה הזדוות 
והשגגות הודע ולא הודע כו' 
אימא דעל חטאים דבי קרבן 

  מי מכפר:
   . בשעיר המשתלח:והתודה עליו

. ומעטיה קרא בשעיר המשתלח
לאשמועי' דאף על גב דפישא 

י קרבן לא כפרתו אפילו הכי אב
   מכפר:

. בפרק ארבעה על הזדון כשגגה
   מחוסרי כפרה (לעיל דף ט.):

   . כאביי:איתמר מי
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א ֲאַמר  ֵייֶאּלָ    :ַאּבָ
ְקָרא יּה ּדִ ל ֲע " :ֵמֵריׁשֵ ה ָעָליו ֶאת ּכָ ָרֵאלְוִהְתַוּדָ ֵני ִיׂשְ     .(ויקרא טז, כא) "ֹונֹות ּבְ

   :ְוַתְנָיא
   .ֵאּלּו ְזדֹונֹות -  .(ויקרא טז, כא) "ֲעֹונֹות""

   ,(במדבר טו, לא) 54545454"ֲעֹוָנה ָבּה " :ְוֵכן הּוא אֹוֵמר
ֵעיֶהם ְלָכל ַחּטֹאָתם" ׁשְ ל ּפִ ה ִלי 55555555 - "ְוֶאת ּכָ    ?ָלּמָ
  

ִעים"ִל  "ֲחָטִאים"ְלַאְקׁשּוֵיי     ",ְפׁשָ
ִעים  ׁשָ ן -ַמה ּפְ ֵני ָקְרּבָ ָלאו ּבְ    ,ּדְ
ן -ַאף ֲחָטִאים  ֵני ָקְרּבָ ָלאו ּבְ    .ּדְ

ן ִניְנהּו  ְבֵני ָקְרּבָ ר -ֲאָבל ֲחָטִאים ּדִ    .ָלא ְמַכּפֵ
  
  

                                                        
י ְדַבר  54 ֶפׁש ַהִהוא ֲעֹוָנה ָבהּ  ה'ּכִ ֵרת ַהּנֶ ּכָ ֵרת תִּ ָזה ְוֶאת ִמְצָותֹו ֵהַפר ִהּכָ   ּבָ
ל) שיטה מקובצת. גירסת וילא: 55   (כָּ

 רש"י
. כלומר מן רישא דקרא

מדרישיה דקרא לגופיה וסיפיה 
   מייתר להך דרשא:

. והא מזיד הוא דכתיב עוה בה
ברישיה דקרא כי דבר ה' בזה 

   וגו':
. והשתא לאקשויי חטאת כו'

דרב דימי דאם כן  ליכא למיפרך
דלבי קרבן קאתי לא לכתוב 
קרא פשעיהם דהא כתיב עוות 
ולכתוב חטאתם דמשמע בי 
קרבן דסתם חטאת בי קרבן 
אלא מדכתיב פשעיהם מופה 

   לדרוש דברוב פשעיהם קמיירי:
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לּוִיין" מֹות תְּ יֵבי ֲאׁשָ טּוִרין – ַחּיָ    ."ּפְ
  

י   ?ְמָנָהֵני ִמיּלֵ
   

י ֶאְלָעזָ ֲאַמר     :רַרּבִ
ְטָהרוּ  ִמּכֹל ַחּטֹאֵתיֶכם ִלְפֵני ה'" :ָאַמר ְקָרא    .(ויקרא טז, ל) 56565656"ּתִ

קֹום  א ַהּמָ יר ּבֹו ֶאּלָ ֵאין ַמכִּ ר -ֵחְטא ׁשֶ ּפּוִרים ְמַכּפֵ    .יֹום ַהכִּ
  

ְחִליָפא ֲאבּוהַּ ֲאַמר  ַרב הּוָנאַרב ּתַ ֵמיּה ּדְ  57575757 ּדְ ְ    :ָרָבאִמׁשּ
י ָלא  -ַקְדַמְייָתא    כו,א יֵתי ַנּמִ ֵטיּה ^ּתֵ    ,ְלִמְפׁשְ

יִמי ַרב ּדִ    ,ָלא ִמּדְ
ֵיי ַאּבָ    ,ְוָלא ִמּדְ

א ֵמָהא קֹום : "ֶאּלָ א ַהּמָ יר ּבֹו ֶאּלָ ֵאין ַמכִּ ר -ֵחְטא ׁשֶ ּפּוִרים ְמַכּפֵ    ".יֹום ַהכִּ
ּה  קֹום" –ּוִמיּנַ א ַהּמָ יר ּבֹו ֶאּלָ ֵאין ַמכִּ ּפּוִרים ְמַכּפֵ  - "ֵחְטא ׁשֶ יֹום ַהכִּ    ,רהּוא ּדְ

ּה  ָיַדע ּבַ ר -ֲאָבל ּדְ    .ָלא ְמַכּפֵ
  
  

                                                        
ר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם ִמּכֹל ַחּטֹאֵתיֶכם ִלְפֵני  56 ה ְיַכּפֵ י ַבּיֹום ַהּזֶ ְטָהרוּ  ה'ּכִ   תִּ
ְחִליָפא) וילא: 57 ר תַּ   (ּבַ

 רש"י
. שלא ודע לו שאין מכיר בו

   שחטא:
. דחייבי חטאות קמייתא מי

ואשמות ודאין כו' דחייבין 
 להביא אחר יום הכיפורים ליכא
למיפשט לא מדרב דימי ולא 
מדאביי דשיויא דחיקא הוא 
דאכתי איכא למיפרך 

  כדמעיקרא:
. כגון אשם אבל אי ידעי ביה
  ודאי שפיר ודע לו:
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ַרב הּוָנאְוָאַמר  ְחִליָפא ֲאבּוּה ּדְ ֵמיּה ּדְ  ַרב ּתַ ְ    :ָרָבאִמׁשּ

ּפּוִרים  ָעַבר ֲעֵליֶהן יֹום ַהכִּ יֵבי ַמְלֻקּיֹות ׁשֶ יב –ַחּיָ    .ַחּיָ
  

יָטא ׁשִ מֹות ַוּדָ  !ּפְ אֹות ַוֲאׁשָ יֵבי ַחּטָ ָנא ֵמַחּיָ    ?ִאיןַמאי ׁשְ
  

ְך ֲאִמיָנא ְעּתָ    :ָסְלָקא ּדַ
   ,ָממֹוָנא הּוא -ָהָתם 

גּוָפא הּוא -ֲאָבל ָהָכא     ,ֵאיָמא ָלא ,ּדְ
ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

  
ַנן    :ְוָהא ֲאַנן ּתְ

   ,הֹוַדע"
   ,ְולֹא הֹוַדע

ה    ,ֲעׂשֵ
ה   ! (שבועות ב:)" ְולֹא ַתֲעׂשֶ

  
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

יּה  -ָהא  ַאְתרּו ּבֵ    ,ּדְ
יּה  -א ָה  ָלא ַאְתרּו ּבֵ    .ּדְ
  
  
  

 רש"י
. דמיחייב לגבוה וכיון ממוא

דאפשר לשלם לא פטר ליה יום 
הכיפורים דבתשלומי ממון לא 

   שייכא כפרה:
. דאיכא מלקות לא אתרו ביה

  פטר ליה יום הכיפורים:
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        בבבב----כו, אכו, אכו, אכו, א .14
י ֶאְלָעָזרֲאַמר ["     :ַרּבִ

ְטָהרוּ  ִמּכֹל ַחּטֹאֵתיֶכם ִלְפֵני ה'" :ָאַמר ְקָרא    .(ויקרא טז, ל) 58585858"ּתִ
קֹום  א ַהּמָ יר ּבֹו ֶאּלָ ֵאין ַמכִּ ר -ֵחְטא ׁשֶ ּפּוִרים ְמַכּפֵ   "].יֹום ַהכִּ

  
ה א ֵמַעּתָ ֶעְגָל"ה)(ִסיָמן יֹוֶלֶד"ת  ,ֶאּלָ    ְמצֹוָר"ע ָנִזי"ר סֹוָט"ה ּבְ

ּפּוִרים  ָעַבר ָעֶליָה יֹום ַהכִּ ְייֵתי   -ְסֵפק יֹוֶלֶדת ׁשֶ    ,ָלא ּתַ
ּפּוִרים ר ָעֶליָה יֹום ַהכִּ ּפֶ ָהא כִּ    ,ּדְ

קֹום הּוא א ַהּמָ יר ּבֹו ֶאּלָ ֵאין ַמכִּ ֵחְטא ׁשֶ    !ּדְ
  

ְעָיאֲאַמר     :ַרב הֹוׁשַ
  .ְולֹא ְלָכל טּוְמָאָתם - רא טז, טז)(ויק 59595959"ְלָכל ַחּטֹאָתם"
   

ן יֹוַחי ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ָאַמר ,ּוְלַרּבִ א ְלֵמיַמר - "יֹוֶלֶדת חֹוֵטאת ִהיא" :ּדְ    ?ַמאי ִאיכָּ
  

י ָקא ַמְייֵתי ן יֹוֶלֶדת כִּ ים הּוא ,ָקְרּבָ ֲאִכיַלת ָקָדׁשִ רּוֵיי ּבַ ּתְ ָרה ַמְתָיא ,ְלִאיׁשְ    .ְוָלא ְלַכּפָ
  

יַרב ַא ֲאַמר     :ׁשִ
ֵניָנא י ּתָ    :ַאף ֲאַנן ַנּמִ

ּפּוִרים " את ָהעֹוף ָסֵפק ְוָעַבר ָעֶליָה יֹום ַהּכִ ׁש ָעֶליָה ַחטַּ ּיֵ ה ׁשֶ ָ   ָהִאׁשּ
ָבִחים ּזְ ּה ֶלֱאכֹול ּבַ ְרתָּ ַמְכׁשַ ֵני ׁשֶ ּפּוִרים ִמּפְ יֶבת ְלָהִביא ְלַאַחר יֹום ַהּכִ    ."ַחּיֶ

  
  

ה א ֵמַעּתָ ּפּוִרים ָעַבר ָעָליוְסֵפק ְמצֹוָרע ׁשֶ  ,ֶאּלָ    ,ָלא ַמְייֵתי ,יֹום ַהכִּ
קֹום הּוא א ַהּמָ יר ּבֹו ֶאּלָ ֵאין ַמכִּ ֵחְטא ׁשֶ ּפּוִרים ּדְ ָהא ָעַבר ֲעֵליּה יֹום ַהכִּ    !ּדְ

  
ְעָיאֲאַמר  י אֹוׁשַ    :ַרּבִ

   .ְולֹא ְלָכל טּוְמָאָתם - (ויקרא טז, טז) "ְלָכל ַחּטֹאָתם"
  

מוּ ְוָהא ָאַמר  י ׁשְ ר ַנְחָמִניַרּבִ י יוֹ ָאַמר  ֵאל ּבַ    :60606060ןָת נָ ַרּבִ
ִאים ָבִרים ְנָגִעים ּבָ ְבָעה ּדְ    !גג''ג ששל''ץ) :(ִסיָמן ַעל ׁשִ

  
י ַמְייֵתי  ָרה ַמְייֵתי   -ְמצֹוָרע כִּ    ,ָלאו ְלַכּפָ

ים הּוא ֲאִכיַלת ָקָדׁשִ רּוֵיי ּבַ ּתְ א ְלִאיׁשְ    .ֶאּלָ
  
  

ה א ֵמַעּתָ ָעַב  ,ֶאּלָ ּפּוִרים ְסֵפק ָנִזיר ׁשֶ ן -ר ָעָליו יֹום ַהכִּ    ,ָלא ַמְייֵתי ָקְרּבָ
ּפּוִרים  ר יֹום ַהכִּ ּפֶ ָהא כִּ קֹום הּוא -ּדְ א ַהּמָ יר ּבֹו ֶאּלָ ֵאין ַמכִּ ֵחְטא ׁשֶ    !ּדְ

  
ְעָיאֲאַמר  י אֹוׁשַ    :ַרּבִ

   ם.ָת ְולֹא ְלָכל טּוְמאֹ - )כא(ויקרא טז,  61616161ם"אָת ְלָכל ַחּטֹ "
  
  

י ֶאְלָעָזר ר ּוְלַרּבִ ּפָ ן ַהּקַ ָאַמר ,ּבֶ א ְלֵמיַמר -ָנִזיר חֹוֵטא הּוא  :ּדְ    !ַמאי ִאיכָּ
  

ן  י ָקא ַמְייֵתי ָקְרּבָ ָרה ַמְייֵתי   -ָנִזיר כִּ    ,62626262ָלאו ְלַכּפָ
א ְלֵמיַח     .ל ָעָליו ְנִזירּות ָטֳהָרה הּואֶאּלָ

  
  

ה א ֵמַעּתָ ּפּוִרים  ,ֶאּלָ ָעַבר ָעֶליָה יֹום ַהכִּ ְייֵתי -ְסֵפק סֹוָטה ׁשֶ    ,ָלא ּתַ

                                                        
ר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם ִמּכֹל ַחּטֹאֵתיֶכם ִלְפֵני  58 ה ְיַכּפֵ י ַבּיֹום ַהּזֶ ְטָהרוּ  ה'ּכִ   תִּ
ֵֹכן  59 ה ְלאֶֹהל מֹוֵעד ַהׁשּ ֵעיֶהם ְלָכל ַחּטֹאָתם ְוֵכן ַיֲעׂשֶ ׁשְ ָרֵאל ּוִמּפִ ֵני ִיׂשְ ְמאֹת ּבְ ר ַעל ַהּקֶֹדׁש ִמּטֻ תְוִכּפֶ ם ּבְ   ֹוְך ֻטְמאָֹתםִאתָּ
י יֹוָחָנןשיטה מקובצת, מסורת הש"ס. גירסת וילא:  60    ַרּבִ
ָרֵאל ְוֶאת כָּ  61 ֵני ִיׂשְ ל ֲעֹונֹת ּבְ ה ָעָליו ֶאת ּכָ ִעיר ַהַחי ְוִהְתַוּדָ ָ י ָיָדיו ַעל רֹאׁש ַהׂשּ תֵּ ֵעיֶהם ְלָכל ַחּטֹאָתם ְוָנַתן אָֹתם ַעל רֹאׁש ְוָסַמְך ַאֲהרֹן ֶאת ׁשְ ׁשְ ִעיר ל ּפִ ָ ַהׂשּ

ָרה ְדּבָ י ַהּמִ ַיד ִאיׁש ִעתִּ ח ּבְ ּלַ   ְוׁשִ
ים הּוא) מחלוקת גדולה של גירסאות. וילא: 62 ֲאִכיַלת ָקָדׁשִ רּוֵיי ּבַ תְּ   .וההמשך בסוגרים מרובעות (ְלִאיׁשְ

 רש"י
. כיון דבחטא שאין אלא מעתה

מכיר בו אלא המקום יוה''כ 
מכפר: ספק יולדת שעבר עליה 
יום הכיפורים לא תייתי חטאת 
העוף על הספק אלמה תן 
במתיתין דמייתא: יולדת 
חוטאת היא במסכת דה בפרק 
המפלת (דף לא: ) בשעה שהיא 

שבעת שלא תזקק כורעת לילד 
לבעלה: ולא לכפרא מייתא דהא 

   מיכפרה בשעת לידה:
. דהייו טעמא מי תיא

דמתייא לאחר יוה''כ משום 
   דלאו לכפרה אתי:

. מפרש במסכת זיר ספק מצורע
בפרק שי זירים (דף ס.) דמייתי 
קרבן וכן זיר שטמא בספק. 
ספק מצורע כגון ספק קדם שער 

בהרת לבן לבהרת וטהור ספק 
   ללבן וטמא:

. בערכין בפרק יש על ז' דברים
   בערכין (דף טז.):

   . סימן שמותם:גג''ג ששל''ץ
. דמגעו איכפר ליה לא לכפרה

   מצער הגע תכפר חטאו:
. זיר ספק טמא ספק ספק זיר

לא טמא דאילו ספק זיר טהור 
כגון דאמר הריי זיר אם תלד 
אשתי בן ולא ודע לו אם בן אם 

מצי אתויי ואתויי שאם לא בת 
היה זיר עכשיו יהא זיר לבסוף 
ולסוף ל' יביא קרבו כדתן 
בפרק הריי זיר מן הגרוגרות 
(זיר יג.) ר' שמעון אומר אמר 
אם היה בן קיימא הריי זיר 
   חובה ואם לאו הריי זיר דבה:

. חטאת העוף הבא על לא ייתי
הספק דאמרין במסכת זיר 

   זירים דמייתי:בפרק שי 
. שציער עצמו מן זיר חוטא הוא

היין במסכת תעית בפ' קמא (דף 
   יא.):

. דהא איכפר לאו לכפרה מייתי
   ליה שתוול בגידול שער:

. הייו סוטה סתם ספק סוטה
דספק הוא אם טמאת אם לא 

   טמאת:
  . מחת קאות:לא תייתי
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ָהא ּפּוִרים  :ּדְ ר ֲעַלּה יֹום ַהכִּ ּפֶ קֹום -כִּ א ַהּמָ יר ּבֹו ֶאּלָ ֵאינֹו ַמכִּ ֵחְטא ׁשֶ    !ּדְ
  

ְעָיאֲאַמר  י הֹוׁשַ    .ְולֹא ְלָכל טּוְמָאָתם - )כא(ויקרא טז,  "ְלָכל ַחּטֹאָתם" :ַרּבִ
  

ֵיי    :63636363ֲאַמר ַאּבָ
יר ּבוֹ    .ּבֹוֵעל ַמכִּ

   
   :ֲאַמר ָרָבא

י ַמְתָייא    ,סֹוָטה כִּ
   .ְלָבֵרר ָעֹון ָקא ָאְתָיא

  
  

ה א ֵמַעּתָ ּפּוִרים וכו' ,ֶאּלָ ָעַבר ָעֶליָה יֹום ַהכִּ   !ֶעְגָלה ֲערּוָפה ׁשֶ
   

ֵייֲאַמר     :ַאּבָ
יר    .הֹוֵרג ַמכִּ

  
   :ֲאַמר ָרָבא

ּה  :ָאַמר ְקָרא ְך ּבָ ּפַ ר ׁשֻ ם ֲאׁשֶ ר ַלּדָ י ִאם בְּ  "ְוָלָאֶרץ לֹא ְיֻכּפַ    .(במדבר לה, לג) 64646464"ַדם ׁשְֹפכוֹ ּכִ
  

א ּפָ    :ֲאַמר ַרב ּפַ
ָרֵאל" :ָאַמר ְקָרא ָך ִיׂשְ ר ְלַעּמְ ּפֵ ִדיָת ה ּכַ ר ּפָ    .(דברים כא, ח) 65656565'"ֲאׁשֶ

ר ַעל יֹוְצֵאי ִמְצַרִים ַכּפֵ ּתְ ָרה זֹו ׁשֶ ּפָ    .ְראּוָיה כַּ
  

ֲאַמְרּתְ  א ּדַ ּתָ א " :ַהׁשְ יר ּבֹו ֶאּלָ ֵאין ַמכִּ קֹום ֵחְטא ׁשֶ ר -ַהּמָ ּפּוִרים ְמַכּפֵ    ".יֹום ַהכִּ
י ָלא ַמְייֵתי :ֵאיָמא ּפּוִרים ַנּמִ ַתר יֹום ַהכִּ י ִמְתְייַדע ֵליּה ּבָ את כִּ    .ַחּטָ

  
י ְזֵעיָראֲאַמר     :ַרּבִ

   ,ָלא ָמֵצית ֲאַמְרּתְ 
ְכִתיב ְקָרא י ָיִחיד  - "ְיִדיָעה" :ּדִ ּבֵ    ,66666666ּגַ

יא י ָנׂשִ    ,ְוַגּבֵ
י ִצבּ     .ּורְוַגּבֵ

  
   .ְצִריֵכי

י  ּבֵ ַתב ְקָרא ּגַ ִאי כָּ ִחיד ָלא ָאָתאן   :ֲהָוה ֲאִמיָנא - "ָיִחיד"ּדְ הֹון ִמּיָ    ,ּכּוּלְ
א ְלִמיְפַרךְ  ִאיכָּ נֹו ְנֵקָבה :ּדְ ל ָקְרּבָ כָּ ָיִחיד ׁשֶ   !ַמה ּלְ

יא ׂשִ יא ְוַנְייֵתי ָהָנְך ִמּנָ י ָנׂשִ ּבֵ יא ָלא    - ִנְכּתֹוב ּגַ ׂשִ    ,ָאֵתיָיִחיד ִמּנָ
א ְלִמיְפַרךְ  ִאיכָּ ִמיַעת קֹול   :ּדְ ׁשְ ן ֵאין ּבִ כֵּ יא ׁשֶ ָנׂשִ    ,ַמה ּלְ

ִמיַעת קֹול ׁשְ נֹו ּבִ ן ֶיׁשְ כֵּ ָיִחיד ׁשֶ    !ּתֹאַמר ּבְ
יא ָלא ָאֵתי ׂשִ    ,ְוִצּבּור ִמּנָ

א ְלִמיְפַרךְ  ִאיכָּ נֹו ְנֵקָבה :ּדְ ָקְרּבָ ן ּבְ כֵּ יא ׁשֶ ָנׂשִ    !ַמה ּלְ
  

ּבֵ  ּה  ְוַנְייֵתי י ִצּבּורִנְכּתֹוב ּגַ יא ִמיּנַ א ְלִמיְפַרךְ  -ָיִחיד ְוָנׂשִ ָבר   :ִאיכָּ א ַעל ֶהְעֵלם ּדָ יִבין ֶאּלָ ן ֵאין ַחּיָ כֵּ ִצּבּור ׁשֶ   ַמה ּלְ
ה ְגַגת ַמֲעׂשֶ    .ִעם ׁשִ

   ,ֵמֲחָדא ְיִדיָעה ָלא ָאְתָיא
י ְרּתֵ יֵתי ֲחָדא ְיִדיָעה ִמּתַ    .ּתֵ

ּבֵ  יא ְוִצּבּורָלא ִנְכּתֹוב ְיִדיָעה ּגַ ׂשִ א ְלִמיְפַרךְ  - י ָיִחיד ְוֵתיֵתי ִמּנָ יא ְוִצּבּור   :ִאיכָּ ָנׂשִ    ,ַמה ּלְ
ִמיַעת קֹול ׁשְ ן ֵאיָנן ּבִ כֵּ    ,ׁשֶ

ִמיַעת קֹול ׁשְ נֹו ּבִ ׁשְ ּיֶ ָיִחיד ׁשֶ    !ּתֹאַמר ּבְ
ָיִחיד ְונָ  י ִצּבּור ְוֵתיֵתי ִמיִדיָעה ּדְ ּבֵ יאָלא ִנְכּתֹוב ְקָרא ְיִדיָעה ּגַ א ְלִמיְפַרךְ   - ׂשִ    :ִאיכָּ

ָנן ָקְרּבָ ן ֵיׁש ּבְ כֵּ יא ׁשֶ ָיִחיד ְוָנׂשִ    ,ְנֵקָבה ַמה ּלְ
ָנן ָקְרּבָ ֵאין ּבְ ִצּבּור ׁשֶ    !ְנֵקָבה ּתֹאַמר ּבְ

                                                        
  (אמר אביי) מסורת הש"ס. גירסת וילא: 63
י הַ  64 ּה ּכִ ם ּבָ ר ַאתֶּ ַדם ׁשְֹפכוֹ ְולֹא ַתֲחִניפּו ֶאת ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ י ִאם ּבְ ּה ּכִ ְך ּבָ ּפַ ר ׁשֻ ם ֲאׁשֶ ר ַלּדָ ם הּוא ַיֲחִניף ֶאת ָהָאֶרץ ְוָלָאֶרץ לֹא ְיֻכּפַ   ּדָ
ִדיָת  65 ר ּפָ ָרֵאל ֲאׁשֶ ָך ִיׂשְ ר ְלַעּמְ ּפֵ ם ה'ּכַ ר ָלֶהם ַהּדָ ּפֵ ָרֵאל ְוִנּכַ ָך ִיׂשְ ֶקֶרב ַעּמְ ם ָנִקי ּבְ ן ּדָ תֵּ   ְוַאל תִּ
אתוילא:  שיטה מקובצת. גירסת 66  ַחּטָ

 רש"י
 . להודיע אם טמאת:לברר עון

. אין לך שום ופרולארץ לא יכ
כפרה אלא זו עגלה ערופה על 
   הספק והריגת ההורג על הודאי:

. דכתיב אשר על יוצאי מצרים
פדית והרי כמה יו''כ עברו עליהן 
ועדיין הן צריכין לכפרה זו אם 

   מצא חלל בייהם:
. או הודע גבי יחיד כדכתיב קרא

ושיא וצבור דלא צריכי כולהו 
איכא למדרש מחד מהך או 

ודע דלא צריך כל אימת ה
דמתיידע ליה ואפילו לאחר 

   יוה''כ:
וקא פריך הש''ס הי מצריך 

. דאי כתיב גבי יחיד הוה צריכי
אמיא יחיד בעי ידיעה ודאית 
שכן קל הוא שכל קרבו קבה 
אבל שיא דמייתי שעיר זכר 
בשאר עבירות צבור כל קרבו 
זכר אימא החמירו ובספק מי 

   לייתי חטאת:
ו מה לשיא שכן קל שאי

. דמלך לא מעיד בשמיעת הקול
   ולא מעידין אותו:

. בעבודה שיא יש בקרבו קבה
זרה דכתיב בעבודה זרה ואם 
פש אחת תחטא בשגגה יחיד 
ושיא ומשיח במשמע והקריבה 
עז בת שתה לחטאת: צבור אין 
חייבין פר העלם דבר אלא על 
העלם דבר שהורו להם ב''ד 

גת מעשה שחלב מותר עם שג
   שאכלו צבור חלב על פיהן:

לא לכתוב ידיעה ביחיד ותיתי 
. הא ליכא למימר משיא וצבור

דליכא למימר למידין וחזר הדין 
כשאר דוכתי דכי אמרין מה 
לשיא שכן איו בשמיעת הקול 
ליכא למימר צבור יוכיחו דהא 
   שיא וצבור אין בשמיעת הקול:
לא לכתוב גבי ציבור וליתי 

. דהכא ודאי מי ומשיאמיחיד 
אין למידין מצד השוה דכי 
אמרין מה לשיא שכן יש 
בקרבו קבה ליכא למימר יחיד 
יוכיח דהא שיהן יש בקרבן 
קבה: הכי גרסין דמאי פרכת 
דאי משום דיחיד כל קרבו 
קבה צבור יוכיח דאין בקרבן 
קבה ואי משום דאיו בשגגת 
מעשה יחיד יוכיח דישו מי 

   גגת מעשה:בש
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יא ְוֵתיֵתי ִמ  י ָנׂשִ ּבֵ ָיִחיד ְוִצּבּור "יִדיָעה"ָלא ִנְכּתֹוב ּגַ    ,ּדְ
ְרַכת    ?ַמאי ּפָ

ֵאיָנן ּום ּדְ יִבי 67676767ִאי ִמׁשּ ָבר כו'ַחּיָ א ַעל ֶהְעֵלם ּדָ    ,ן ֶאּלָ
ִמיַעת ַהּקֹול)  ׁשְ ֵאינֹו ּבִ נוֹ ּדְ ָיִחיד יֹוִכיַח (ּדְ י ֶיׁשְ הּבְ  ַנּמִ ְגַגת ַמֲעׂשֶ   .ׁשִ

נֹו ְנֵקָבה  ָכל ָקְרּבָ ֵיׁש ּבְ ּום ּדְ    ,ִצּבּור יֹוִכיַח    - ְוִאי ִמׁשּ
ָנן ְנֵקָבה ָקְרּבָ ֵאין ּבְ    ,ּדְ

ִאית ְלהֹון  יבַעד ּדְ    .ְיִדיָעה ָלא ִמַחּיַ
ְכִתיב ה ִלי ּדִ יא "ְיִדיָעה" :ָלּמָ י ָנׂשִ ּבֵ    ?ּגַ

   ,ִאם ֵאינֹו ִעְנָין ְלגּוֵפיּה 
ִחיד ְוִצּבּור ָהא ָאְתָיא ִמּיָ    ,ּדְ

את ַמְייֵתי ַחּטָ ּפּוִרים ּדְ ַתר יֹום ַהכִּ ִמְתְייַדע ֵליּה ּבָ ֵנהּו ִעְנָין ְלֵהיָכא ּדְ   .ּתְ
   

ֵיי    :ֲאַמר ַאּבָ
ִתיב  ָלא כְּ יא "ְיִדיָעה"ִאי ּדְ י ָנׂשִ ּבֵ ִחיד ְוִצּבּור ָלא ָאֵתי ,ּגַ    ,ִמּיָ

א ְלִמיְפַרךְ  ִאיכָּ ּום ּדְ ּנֹות :ִמׁשּ ּתַ ן ֵאין ֲעׂשּוִיין ְלִהׁשְ כֵּ ָיִחיד ְוִצּבּור ׁשֶ    ,ַמה ּלְ
ּנֹות^ּתֹאַמר    כו,ב ּתַ ָעׂשּוי ְלִהׁשְ יא ׁשֶ ָנׂשִ    ?!ּבְ

  
א ֲאַמר  יֵ ֶאּלָ    :יַאּבָ

ִדי : ֵמָהָכא    ,ָיְלֵפי ֵמֲהָדֵדי " (ויקרא ד, כה; כה, יג)ִמְצֹות" " (ויקרא ד, כז)ִמְצֹות"ִמכְּ
ָיְלֵפי ֵמֲהָדֵדי  יָון ּדְ לֹׁש ְיִדיעֹות -כֵּ ְכִתיב ׁשָ ה ִלי ּדִ י ָיִחיד :ָלּמָ ּבֵ יא ,ּגַ י ָנׂשִ י ִצּבּור ,ְוַגּבֵ    ?ְוַגּבֵ

ְמֵרי ָלֶהןִאם ֵאינֹו ִעְנָין ְלגּוֵפיֶהן ּדְ     ",ִמְצֹות" "ִמְצֹות" :ָהא ּגָ
את ַמְייֵתי ַחּטָ יּפּוִרים הּוא ּדְ ַתר יֹום ַהכִּ ִמְתְייַדע ֵליּה ּבָ ֵנהּו ִעְנָין ֵהיָכא ּדְ   .ּתְ

  
   

ּפּוִרים  ַתר יֹום כִּ י ִמְתְייַדע ֵליּה ּבָ את -ֵאיָמא כִּ ַמְייֵתי ַחּטָ    ,הּוא ּדְ
ּפּוִרים לָ  יֹום ַהכִּ ּום ּדְ    ,או ַעל ָהֵדין ֵחְטא ָקא ָאֵתיִמׁשּ

ר ּפַ ִמיכַּ י ּדְ ַעל ָהֵדין ֵחְטא ָקָאֵתי ֵאיָמא ָהִכי ַנּמִ לּוי ּדְ ם ּתָ    ,ֲאָבל ָאׁשָ
לּוי  ם ּתָ ָקא ַמְייֵתי ָאׁשָ ִכי ִמְתְייַדע ְלָבַתר ּדְ את -ּדְ    .ָלא ַמְייֵתי ַחּטָ

  
   :ָרָבאֲאַמר 

ל ָמקֹום - ד, כג/כח)(ויקרא  68686868"אֹו הֹוַדע ֵאָליו" :ָאַמר ְקָרא    .ִמכָּ
  

א ּתָ את  ,ַהׁשְ י ִמְתְייַדע ֵליּה ַמְייֵתי ַחּטָ ָאַמר כִּ א -ּדְ ה ּבָ לּוי ָלּמָ ם ּתָ    ?ָאׁשָ
  

י ֵזיָראֲאַמר     :ַרּבִ
ִאם ֵמת  לֹא ָעֹון -ׁשֶ    .ֵמת ּבְ

  
   :ָרָבאַמְתִקיף ַלּה 

   !ִמיָתה ְמָמֶרֶקת -ֵמת 
  

א ֲאַמר     :ָרָבאֶאּלָ
יּסּוִריםָהֵגן ָעלָ לְ     .יו ִמן ַהּיִ
  
  
  

                                                        
ִמיַעת ַהּקֹול רשי, כמה כתבי יד. וילא ויש הרבה שגם גרסו: 67 ׁשְ   ְוֵאיָנן ּבִ

ִמים 68 ים ָזָכר תָּ ִעיר ִעּזִ נֹו ׂשְ ּה ְוֵהִביא ֶאת ָקְרּבָ ר ָחָטא ּבָ אתֹו ֲאׁשֶ   אֹו הֹוַדע ֵאָליו ַחּטָ
נוֹ    ר ָחָטא ְוֵהִביא ָקְרּבָ אתֹו ֲאׁשֶ ר ָחָטא אֹו הֹוַדע ֵאָליו ַחּטָ אתֹו ֲאׁשֶ ִמיָמה ְנֵקָבה ַעל ַחּטָ ים תְּ ִעיַרת ִעּזִ   ׂשְ

 רש"י
מה להך שכן אין עשויין 

. ואף על גב דהך להשתות
פירכא לאו קולא וחומרא היא 
הא אמרין בכל הבשר (חולין 
קטו:) על מה הצד פרכין כל 

  דהו:
. דאי עבר שיא עשוי להשתות

   משיאותו כשאר יחיד הוי:
. יחיד מצות מצות ילפי מהדדי

ושיא וצבור דבכולהו כתיב 
ילפי כולהו בהך גזירה מצות ו

שוה מהדדי במסכת הוריות (דף 
ח:) לדבר שחייבין על זדוו כרת 
וחייבין על שגגתו חטאת הילכך 

   להא מילתא מי לילפו מהדדי:
. כלומר לאו על הדין חטא קאתי

   לא על הדין לחודיה קאתי:
. שלא אם משמלקה ודע לה

   ילדה:
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        כו, בכו, בכו, בכו, ב .15
ֵפק " א ַעל ַהסָּ את ָהעֹוף ַהּבָ ְמְלָקה נֹוַדע ַחטַּ ּנִ ֶ ֵבר –ִאם ִמׁשּ ּקָ   ."תִּ
  

   :ַרבֲאַמר 
ר    .ְוִכיּפֵ

  
ֵבר ,ִאי ָהִכי ּקָ אי ּתִ    ?ַאּמַ

  
ֶרת ּמֶ ּתַ ֵאיָנּה ִמׁשְ    .ְלִפי ׁשֶ

  
ֶרת ּמֶ ּתַ    ?ֵאיַמת ָלא ִמׁשְ

ָרא     ,ה ָהְוָיאַחיָּ  -ִאי ֵמִעיּקָ
ר ַלּה  -ִאי ְלַבּסֹוף     .ָקְמַנּטַ

  
א ָלא ָיְלָדה ,ֶאּלָ נֹוַדע ָלּה ּדְ    ,ַמְתִניִתין ּבְ

ֲהָנָאה ֶרת ּבַ מּוּתֶ    .ּוְבִדין הּוא ּדְ
ֵבר"ּוַמאי  ּקָ ָנן ?"תִּ ַרּבָ   .ִמּדְ

   
ַרב ַמר ּדְ ָסֵפק ,ְוִכי ִאיּתְ את ָהעֹוף ּבְ ֵהִביָאה ַחּטַ ה ׁשֶ ָ    ,ַעל ָהִאׁשּ

ְלָדה  ִאם ּיָ ּלֹא ִנְמְלָקה נֹוַדע ָלּה ׁשֶ אי -ַעד ׁשֶ ָה ַוּדַ ֲעׂשֶ אי ּתַ    .ַוּדַ
ֵהִביָאה ַעל לֹא הֹוַדע ין ׁשֶ ּמִ ּמִ    .ְמִביָאה ַעל הֹוַדע ,ׁשֶ

ְלָדה  ּיָ ְמְלָקה נֹוַדע ׁשֶ ּנִ ֶ ָמּה    :ַרבָאַמר  -ִאם ִמׁשּ ה ּדָ    ,ַמּזֶ
ָמּה     ,ּומֹוֶצה ּדָ

ָרה  ֶרת ּבַ  -ְוִכּפְ    .ֲאִכיָלהמּוּתֶ
  

י יֹוָחָנן    :ָאַמר ַרּבִ
ֲאִכיָלה    ,ֲאסּוָרה ּבַ

א יֹאְמרוּ  ּמָ ֵזיָרה ׁשֶ ֵפק ֶנֱאֶכֶלת :ּגְ ָאה ַעל ַהּסָ את ָהעֹוף ַהּבָ   .ַחּטַ
   

ֵני  ַרב ֵלִויּתָ ָוֵתיּה ּדְ    :כְּ
ֵפק" ָאה ַעל ַהסָּ את ָהעֹוף ַהּבָ    ,ַחטַּ

ְלָדה  ּיָ ְמְלָקה נֹוַדע ׁשֶ ּנִ ֶ ָמּה   ,איַוּדַ  –ִאם ִמׁשּ ה ּדָ    ,ַמּזֶ
ָמּה     ,ּומֹוֶצה ּדָ

ָרה  ֲאִכיָלה -ְוִכּפְ ֶרת ּבַ    ."מּותֶּ
  

י יֹוָחָנן ַרּבִ ָווֵתיּה ּדְ ְנָיא כְּ    :ּתַ
ֵפק" ָאה ַעל ַהסָּ את ָהעֹוף ַהּבָ    ,ַחטַּ

ּלֹא ָיְלָדה  ּלֹא ִנְמְלָקה נֹוַדע ָלּה ׁשֶ ין -ִאם ַעד ׁשֶ ֵצא ְלחּוּלִ    ,תֵּ
ֵכר ַלֲח  ּמָ ּה אֹו תִּ    .ֶבְרתָּ

ְלָדה  ּיָ ּלֹא ִנְמְלָקה נֹוַדע ָלּה ׁשֶ אי -ִאם ַעד ׁשֶ ָה ַוּדַ ֲעׂשֶ אי תַּ    .ַוּדַ
ִביָאה ַעל לֹא הֹוַדע ְמִביָאה ַעל הֹוַדע  ּמְ ין ׁשֶ ּמִ ּמִ   ׁשֶ

ֲהָנָאה  ְלָדה ֲאסּוָרה ֲאִפיּלּו ּבַ ּיָ ְמְלָקה נֹוַדע ׁשֶ ּנִ ֶ   ִאם ִמׁשּ
ִחּלָ  ָאה ִמתְּ ֵפק ּבָ ַעל ַהסָּ ָרה ְסֵפיָקּה ְוָהְלָכה ָלּה ׁשֶ ּפְ   ."ָתּה ּכִ

  
  

 רש"י
. כיון דעל שאיה משתמרת

ולא לאכילה הוה הספק באה 
קיימא לא שמרוה יפה ופסלה 

   בהסח הדעת שמא טמאה:
. קודם מליקה חיה אי מעיקרא

הוות ובעלי חיין אין מקבלין 
   טומאה:

. ובדין הוא דמותרת בהאה
דחולין גמורין היא ומשום חולין 
בעזרה מי ליכא למימר דלא 
אסרה תורה אלא שחיטה אבל 
 מליקה לא אבל רבן גזרו דאסור
בהאה שמא יאמרו הין 

   מחטאת העוף ספק:
. וכי איתמר דרב אהא איתמר

דתן בפרק דם שחיטה (לעיל 
כב:) האשה שהביאה כו' ועלה 
קאי רב ואמר אם משמלקה 
ודע לה כן שילדה ודאי מזה 
ומוצה כמשפט חטאת העוף 
כדכתיב (ויקרא ה) והזה מדם 
החטאת על קיר המזבח והשאר 

אה שאוחז בדם ימצה וגו'. הז
בראש העוף ומעלה ומוריד והדם 
יתז. מיצוי שמקריב ומקיף בית 

   מליקתו לקיר המזבח וסוחט:
. שמא יאמרו אסורה באכילה

חטאת העוף הבאה על הספק 
   אכלת:

. כשאר חטאת ואסורה בהאה
העוף ספק שאסור באכילה שמא 
חולין היא ובלה היא ובהאה 
מי אסורה דשמא קדש היא 

אה וקדש שאיאכל אסור בה ו
אחרת שהרי לכלבים לא 

   יאכילו:
. הילכך כמי שלא שעל הספק כו'

  ודע דמי:
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   ַמְתִניִתין

ם י ְסָלִעים ְלָאׁשָ תֵּ ְפִריׁש ׁשְ    :ַהּמַ
ם ֵני ֵאיִלים ְלָאׁשָ ֶהן ׁשְ    :ְוָלַקח ּבָ

י ְסָלִעים  תֵּ מוֹ  -ִאם ָהָיה ֶאָחד ֵמֶהן ָיֶפה ׁשְ    ,ִיְקַרב ַלֲאׁשָ
ִני  ֵ יִּ   -ְוַהׁשּ ֵאבִיְרֶעה ַעד ׁשֶ    ,ְסתָּ

ֵכר    ,ְוִיּמָ
ָמיו ִלְנָדָבה לּו ּדָ    .ְוִיּפְ

  

ין ֵני ֵאיִלים ְלחּוּלִ ֶהן ׁשְ    ,ָלַקח ּבָ
י ְסָלִעים -ֶאָחד  תֵּ    ,ָיֶפה ׁשְ

ָרה זּוז -ְוֶאָחד     .ָיֶפה ֲעׂשָ
י ְסָלִעים  תֵּ ֶפה ׁשְ מוֹ    -ַהּיָ    ,ִיְקַרב ַלֲאׁשָ

ִני ִלְמִעיָלתוֹ  ֵ    .ְוַהׁשּ
  

ם  יןֶאָחד ְלָאׁשָ    :ְוֶאָחד ְלחּוּלִ
י ְסָלִעים  תֵּ ם ָיֶפה ׁשְ ל ָאׁשָ מוֹ    -ִאם ָהָיה ׁשֶ    ,ִיְקַרב ַלֲאׁשָ

ִני  ֵ    ,ִלְמִעיָלתוֹ   –ְוַהׁשּ
ּה  ּה ֶסַלע ְוחּוְמׁשָ   .ְוָיִביא ִעּמָ

  

ָמָרא    ּגְ

א "ְמִעיָלתוֹ "ַמאי  ֵני ֵריׁשָ ָקּתָ ִני ִלְמִעיָלתוֹ " :ּדְ ֵ    ?"ְוַהׁשּ
  

ֲהֵדי ַאִיל ַמְייֵתי ֵליּה    -ם ֵאיל ָאׁשָ  :ִאיֵליָמא חֹוֶמׁש ּבַ    ,ְלֵמיְמָרא ּדְ
ִתיב ם :ְוָהכְּ ּלֵ ר ָחָטא ִמן ַהּקֶֹדׁש ְיׁשַ    ,"ְוֵאת ֲאׁשֶ

תֹו יֹוֵסף ָעָליו"    .(ויקרא ה, טז) 69696969ְוֵאת ֲחִמיׁשִ
ֵזילֹו ַמְייֵתי ֵליּה  :ַאְלָמא ֲהֵדי ּגְ    !ּבַ

  
ֵני ֵסיָפא ,ְועֹוד ם " :ָקּתָ יןֶאָחד ְלָאׁשָ    ,ְוֶאָחד ְלחּוּלִ

י ְסָלִעים  תֵּ ם ָיֶפה ׁשְ ל ָאׁשָ מוֹ  -ִאם ָהָיה ׁשֶ    ,ִיְקַרב ַלֲאׁשָ
ִני ִלְמִעיָלתוֹ  ֵ    ,ְוַהׁשּ

ּה  ּה ֶסַלע ְוחּוְמׁשָ    ."ְוָיִביא ִעּמָ
ֵזילֹו ַמְייֵתי ֵליּה  :ַאְלָמא ֲהֵדי ּגְ    !חֹוֶמׁש ּבַ

  
א    ?ַמאי – "ְמִעיָלתוֹ " ,ֶאּלָ

  
ִאיְתֲהֵני ֵמ  ׁש ּדְ ֵתי ְסָלִעים  70707070ינִ ׁשָ , ְד ֶהְקּדֵ ְ יְנהוּ ִמׁשּ ַאְפְרׁשִ ם ּדְ    ,ְלָאׁשָ

ין ֵני ֵאיִלים ְלחּוּלִ ֶהן ׁשְ    .ְוָלַקח ּבָ
י ְסָלִעים ַמְקִריב ֵליּה  ּתֵ ָיֶפה ׁשְ ם -ּדְ    .ֵאיל ָאׁשָ

ׁש  ִאיְתֲהֵני ֵמֶהְקּדֵ ָרה זּוז ָיֵהיב ֵליּה ְלַמאי ּדְ    ,ְוָיֶפה ֲעׂשָ
ֲהָוה ֵליּה גְּ     .ֵזילֹו ְוחּוְמׁשוֹ ּדַ

ֵזילוֹ  ?"ְמִעיָלתוֹ "ּוַמאי    .ּגְ
   

א לִ  ַמאי אֹוִקיְמּתָ א "ְמִעיָלתוֹ "ּבְ ֵריׁשָ ֵזילוֹ  ?ּדְ    .ּגְ
ין " :ֵאיָמא ֵסיָפא ם ְוֶאָחד ְלחּוּלִ   ֶאָחד ְלָאׁשָ

ִני ִלְמִעיָלה וְ  ֵ מֹו ְוַהׁשּ י ְסָלִעים ִיְקַרב ַלֲאׁשָ תֵּ ם ָיֶפה ׁשְ ל ָאׁשָ ּה ִאם ָהָיה ׁשֶ ּה ֶסַלע ְוחּוְמׁשָ    ."ָיִביא ִעּמָ
ם - "ְמִעיָלתוֹ " :ַאְלָמא    .ֵאיל ָאׁשָ

א ָקֵרי ֵליּה לִ  ֵזילוֹ  – "ְמִעיָלתוֹ "ֵריׁשָ   .ּגְ
ם - "ְמִעיָלתוֹ "ֵסיָפא ָקֵרי ֵליּה לִ    כז,א    ?!ֵאיל ָאׁשָ

  
א  ֲהָוה ֵליּה ַאִיל  -ֵריׁשָ ְזַבןּדַ ֵזילוֹ  "ְמִעיָלתוֹ "ֵליּה לִ  ֶקֶרן ְוחּוְמׁשֹו ָקֵרי 71717171ּדִ    .ּגְ
ְזַבן -ֵסיָפא  ָלא ָהֵוי ַאִיל ּדִ ם  ,ֶקֶרן ְוחֹוֶמׁש  ּדְ ּה  "ְמִעיָלתוֹ "ָקֵרי ֵליּה ֵאיל ָאׁשָ ּה ֶסַלע ְוחּוְמׁשָ    .ְוָיִביא ִעּמָ

                                                        
ר ָעָליו  69 תֹו יֹוֵסף ָעָליו ְוָנַתן אֹתֹו ַלּכֵֹהן ְוַהּכֵֹהן ְיַכּפֵ ם ְוֶאת ֲחִמיׁשִ ּלֵ ר ָחָטא ִמן ַהּקֶֹדׁש ְיׁשַ ם ְוִנְסַלח לוֹ ְוֵאת ֲאׁשֶ ֵאיל ָהָאׁשָ   ּבְ
נוֹ לא: שיטה מקובצת והגהות הבח. גירסת וי 70   דאפרישנו...  ְוֶיׁשְ
ן שיטה מקובצת, מסורת הש"ס. גירסת וילא: 71 ן...  ָקרוּ  ... רּוּבָ   רּוּבָ

 רש"י
  מתי' 

. זהו דין אשם דכתיב שתי סלעים
בערכך כסף שקלים בשקל הקדש 

   לאשם:
. לפי שקח ממעות והשי ירעה

   אשם לשם אשם:
. לקח בהן שי אילים לחולין

לאכילה ומעל במעות ויצאו 
לין ויש עליו לשלם אשם של לחו

עשרה זוז לקרן וחומש של אשם 
ראשון ואשם בשתי סלעים לאשם 
מעילות אם היה אחד מהן יפה 
שתי סלעים ואחד מהן עשרה זוז 
היפה שתי סלעים יקרב לאשם 
מעילות והשי היפה עשרה זוז 
יקרב למעילתו מפרש בגמ' יקרב 
בשביל אשם ראשון והרי פטר 

קרי מקרן וחומש והשתא 
   למעילתו גזילו:

. מעל אחד לאשם ואחד לחולין
בסלע אם היה של אשם יפה שתי 
סלעים יקרב לשמו הראשון שהרי 
לשמו לקח וממעות שהופרשו 

   לו:
. שהוא חולין יקרב והשי

למעילתו לאשם מעילתו והשתא 
קרי לאיל האשם של אשם 

   מעילות מעילתו:
. קרן ויביא עמה סלע וחומשה

לדבה שהרי  שמעל בו ויפלו
   ממותר אשם הראשון בא:

. מביתו שמה יביא סלע וחומשו
ששיבח אשם בשתי סלעים שבח 

   הקדש הוא:
  

  גמ' 
. של אשם אילימא איל אשם

   מעילות:
למימרא דחומש בהדי איל אשם 

. אם הביא אשם שהוא מייתי ליה
שוה על ב' סלעים כדי חומש הקרן 

   פטר מן החומש והכתיב כו':
היכא דמעל י סיפאועוד מדקת .

בסלע והשי יקרב למעילתו דע''כ 
האי למעילתו איל לאשם מעילות 
הוא דהא קתי ויביא עמה סלע 

   וחומש לקרן וחומש:
אלמא חומש בהדי קרן מייתי 

. והאי דהדר ומקשי ממתי' ליה
דלא תימא קרא אישתעי בדהה 
מקדשי בדק הבית או מהקדש 
עולה הילכך חומשו כי מייתי ליה 
בהדי איל אשם לא פיק דחומש 
כי קרן בעי מהוי אבל האי דקרן 
גופיה אשם הוה כי מייתי חומש 
בהדי אשם של מעילה שפיר דמי. 

   תא שמע מסיפא:
. אלא מאי למעילה דרישא גזילו

הוא האשם הראשון דאיתהי 
האי מהקדש דידיה בשתי סלעים 
שהפרישו לשמן וילקח בהן שי 

לעים אילים לחולין דיפה שתי ס
מקריב ליה לאיל מעילות והוא 
לאשמו דקתי במתי' והיפה 
עשרה זוז יהיב ליה למאי 
דאיתהי מהקדש כלומר יקריבו 
לאשמו הראשון ויהיו תשלומין 
לקרן וחומש שמעל בהן והייו 
לאשמו דקתי מתי' אימא סיפא 
כו'. על כרחיך לאשמו דסיפא הוא 
אשם ראשון שהרי איל זה לשמו 

ילתו הוא אשם לקח ולמע
מעילות ולא לתשלומי הקרן דהא 
קתי יביא סלע וחומשו לתשלומי 

   קרן וחומש:
סיפא  רישא קרי גזילו למעילתו

   . בתמיה:קרי לאיל אשם מעילתו
ומשי אין רישא דהוה איל רוב 

. על כרחיך תא דמתי' הוצרך כו'
לחלק בשמותיהן של שי אשמות 
הללו לפי שהאחד בא לחובת 

אשון והשי לאשם אשמו הר
מעילות לפיכך קרא לאחד מהן 
אשמו ולאחד מהן מעילתו הילכך 
רישא דהוה איל רובן קרן וחומשו 
קרא את הקרב לאשמו מעילתו 
כלומר קרן שמעל בו וחומשו 
להודיע דמה שהוא מביא אשם 
בעשרה זוז משום מעילה וחומשה 
הוא ואת הקרב לאשם מעילות 
קרא אשמו סיפא דלא הוי איל 

בן קרן וחומש דהאיל יפה שתי רו
סלעים והקרן והחומש איו עולה 
אלא סלע וחומש ואין האיל קרב 
בשביל תשלומי גזילתו אלא 
בשביל איל אשם קורהו מעילתו 

  על שם אשם מעילות:
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ֵעי  אּבָ ּדָ ר ּגַ ָיא ּבַ    :ַרב ְמַנׁשְ

ין  ִכיּנּוס חּוְמׁשִ ר -ּבְ ּפֵ ְתכַּ ּיִ    ?ַמהּו ׁשֶ
  

ׁש  :ִריַנןִמי ָאְמ  ַבח ֶהְקּדֵ ׁשְ ר ּבִ ּפֵ יְמֵצי לֹוַמר ָאָדם ִמְתכַּ יּה  ,ִאם ּתִ ָקָטַרח ַקּמֵ ּום ּדְ    ,ִמׁשּ
ָלא ָקָטַרח -ֲאָבל ָהָכא  ר ,ּדְ ּפֵ    ?ָלא ִמְתכַּ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

יְמֵצי לֹוַמר ׁש  :ִאם ּתִ ַבח ֶהְקּדֵ ׁשְ ר ּבִ ּפֵ יּה  ,ֵאין ָאָדם ִמְתכַּ ָלא ַאְפְרׁשֵ ּום ּדְ    ,ִמׁשּ
יּה  ,ֲאָבל ָהֵדין ַאְפְרׁשֵ ין ּדְ יּנּוס חּוְמׁשִ ר ,כִּ ּפֵ א ְלֵמיַמר ִמְתכַּ    ?ִאיכָּ

  
ֵעי ְלהוּ  ִאיּבָ    :ּדְ

ׁש  ַבח ֶהְקּדֵ ׁשְ ר ּבִ ּפֵ    ,ִמְתכַּ
   ?אֹו לֹא

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ם" ֵני ֵאיִלים ְלָאׁשָ ֶהן ׁשְ ם ְוָלַקח ּבָ ֵני ְסָלִעים ְלָאׁשָ ְפִריׁש ׁשְ    .ַהּמַ
י ְסָלִעים ָהָיה ֶאָח  תֵּ מוֹ  -ד ֵמֶהן ָיֶפה ׁשְ    .ִיְקַרב ַלֲאׁשָ

ִני  ֵ ֵאב -ְוַהׁשּ ְסתָּ ּיִ ֵכר ,ִיְרֶעה ַעד ׁשֶ ָמיו ִלְנָדָבה ,ְוִיּמָ לּו ּדָ    ."ְוִיּפְ
ע ַאִיל ַאְרּבַ ְזַבן ּבְ ָמְנָיא ,ַמאי ָלאו ּדִ ֵוי ּתְ ׁשָ ַבח ּדְ    .ּוׁשְ

ּה  ַמע ִמיּנַ ַב  :ּוׁשְ ׁשְ ר ּבִ ּפֵ ׁש ָאָדם ִמְתכַּ    .ח ֶהְקּדֵ
  

   !ָלא
ַמאי ָעְסִקיַנן יּה  :ָהָכא ּבְ ּבֵ אֹוִזיל רֹוֶעה ּגַ   .ּדְ

   
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ֶסַלע" ִים  ,ָלַקח ַאִיל ּבְ תַּ מֹו ְוֶהֱעִמידֹו ַעל ׁשְ ר -ּוִפטְּ ׁשֵ    ".ּכָ
ּה  ַמע ִמיּנַ    :ׁשְ

ׁש  ַבח ֶהְקּדֵ ׁשְ ר ּבִ ּפֵ    .ָאָדם ִמְתכַּ
  

   !ָלא
אִני מֹו ׁשָ ּטְ    ,ּפִ

ָה  ָמְנָיאּדְ    .א ָחַסר ֵליּה ּתְ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ֶסַלע" ִים  ,ָלַקח ַאִיל ּבְ תַּ ׁשְ ר -ַוֲהֵרי הּוא ּבִ ׁשֵ    ".ּכָ
  

מוֹ  ּטְ ּפִ ׁשֶ י כְּ    .ָהָכא ַנּמִ
  

   ,ִאי ָהִכי
א    !ַהְיינּו ֵריׁשָ

  
א  ָעה ַאֲחִריָנא -ֵריׁשָ ַאְרּבָ ֵחיּה ּבְ ּבְ ע ְוַאׁשְ ַאְרּבַ ְזַבן ּבְ ָחַסר ֵליּה  ,ּדִ ָמְנָיא ּדְ    .ּתְ
ָמְנָיא -ֵסיָפא  ֵוי ּתְ ְתָלָתא ְוׁשָ ֵחיּה ּבִ ּבְ ע ְוַאׁשְ ַאְרּבַ ָזֵבין ַאִיל ּבְ    .ּדְ

  
   ,ִאי ָהִכי

ם ֶסַלע" :ֵאיָמא ֵסיָפא ּלֵ ַבע - "ְיׁשַ    !ָהא ָחַסר ֵליּה ׁשֶ
  

ם"ַמאי  ּלֵ ֶסַלע ?"ְיׁשַ לּום ּדְ ׁשְ   .ּתַ
   

ֵאין ָאָדם ִמְתכַּ  ,ְוִאי ְסִביָרא ֵליּה  ׁש ּדְ ַבח ֶהְקּדֵ ׁשְ ר ּבִ    ,ּפֵ
ֶסַלע  לּום ּדְ ׁשְ י ָיֵהיב ּתַ    ?ַמאי ָהֵוי -כִּ

ֵעיַנן  י ְסָלִעים ּבָ ּתֵ ן ׁשְ א –ַאִיל ּבֶ    !ְוֵליכָּ
  

ׁש  :ְלעֹוָלם ָקָסַבר ַבח ֶהְקּדֵ ׁשְ ר ּבִ ּפֵ    .ָאָדם ִמְתכַּ
  

ן ,ִאי ָהִכי ֶסַלע לֹא ִיּתֵ לּום ּדְ ׁשְ    !ּתַ

 רש"י
. כגון מעל בב' בכיוס חומשין

סלעים דאשם כמה פעמים עד 
שיעלו החומשים לב' סלעים מהו 

לתו. שיקח מהן אשם למעי
בכוס חומשין כגון הפריש ב' 
סלעים לאשם ומעל בקרן ד' 
פעמים שיעלו החומשין לשתי 
סלעים מהו שיתכפר בחומשין 
לבדו שיקה בהן איל והקרן יפול 

   לדבה דהא מותר הוא מרבי:
. כגון לקח איל שבח הקדש

בסלע והוקרו טלאים ועמדו על 
   שתים:

. בשעת הפרשה לא דלא אפרשיה
סלע אבל בכיוס  היה שוה אלא

חומשין הא אפרשיה זה 
שהפרישו לשם אשם כל שעה 

   ומכח אשם באו אימא מתכפר:
. ושמע מיה אדם מתכפר

   מדקתי יקרב לאשמו:
. דהא חסר ליה תמיא זוזי

   שהוציאו בפיטומו סלע:
. מסיפא דהא ברייתא ת''ש

   דפיטום:
. ואשבחיה בתלתא ושוה תמיא
ה ולקמן פריך סוף סוף שמע מי

דאדם מתכפר באותו זוז 
  שהשביח ההקדש בלא חסרוו:
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ָק  :ַהְיינּו ַטְעָמא ֶסַלעּדְ לּוִמין ּדְ ׁשְ    ,ָיֵהיב ּתַ

א יֹאְמרוּ  ּמָ ֵזיָרה ׁשֶ ר :ּגְ ֵתי ְסָלִעים ְמַכּפֵ ְ חֹות ִמׁשּ    .ַאִיל ּפָ
  

  ?ַמאי ָהֵוי ֲעַלּה 
   

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ה " ַעת ַהְפָרׁשָ ׁשְ    ,ָיֶפה ֶסַלע -ּבִ

ָרה  ּפָ ַעת ּכַ ׁשְ י ְסָלִעים  -ּבִ תֵּ    –ָיֶפה ׁשְ
  .ָיָצא

ה  ַעת ַהְפָרׁשָ ׁשְ י ְסָלִעים -ּבִ תֵּ    ,ָיֶפה ׁשְ
ָרה וּ  ּפָ ַעת ּכַ ׁשְ    – ֶסַלע ָיֶפה -ּבִ
  .72727272" ָיָצאא לֹ 
  
  
  

                                                        
 שיטה מקובצת, רשי. 72

 רש"י
. זוז אחד תשלומי דסלע

להשלים סלע שי ואי קשיא 
לוקמה כגון דאוזיל גביה רועה 
הא ליכא למימר מדקתי ישלם 
סלע לגזבר מביתו ואי דאוזיל 
גביה רועה אמאי ישלם הא שוה 
בשעת הפרשה ב' סלעים ואי 
דיהביה יהליה בחם מאי 

כפת לן הא לא בעין אלא שוה אי
שתי סלעים והרי שוה שתי 
סלעים והקדש לא השביח בו 

   כלום:
   . שקו בשתי סלעים ליכא:איל

. דהאי שיוייא מאי הוי עלה
דחיקא הוא דאי אדם מתכפר 
בשבח הקדש תשלום סלע לא 

   הוי:
. דמתכפר: ה''ג תא שמע

בתוספתא בשעת הפרשה יפה 
סלע ובשעת כפרה יפה שתי 

  לעים יצא:ס
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        כז, אכז, אכז, אכז, א .18
ֵעי  י ֶאְלָעָזרּבָ    :ַרּבִ

ׁש  ַבח ֶהְקּדֵ ׁשְ ר ּבִ ּפֵ    ,ָאָדם ִמְתכַּ
   ?אֹו לֹא

  
י יֹוָחָנןָאַמר     :ַרּבִ

ַמע ֲהָלָכה זֹו ִמ  יֵנינּו ְולֹא ׁשָ ַדל ֶזה ּבֵ ִנים ּגָ ה ׁשָ ּמָ יכַּ ּנִ    ?!ּמֶ
  

י יֹוָחָנן ָאַמר ַרּבִ ָלל ּדְ    .ִמכְּ
  

   .ִאין
   :ְוַעל ָהָדא ֲאָמָרּה 

ְתַנן    :ּדִ
   ,ְוַלד ּתֹוָדה ּוְתמּוָרָתּה "

יָה  ְחתֶּ ְפִריׁש ּתֹוָדתֹו ְוָאְבָדה ְוִהְפִריׁש ַאֶחֶרת תַּ   . (מנחות עט:) "ֵאין ְטעּוָנה ֶלֶחם -ְוֵכן ַהּמַ
י ֲחִניָנאַלח ְוׁשָ  ֵמיּה ּדְ ִמ  ַרּבִ ְ י יֹוָחָנןׁשּ    :ַרּבִ

ָרה ּפָ א ְלַאַחר כַּ נּו ֶאּלָ ָוָלד ֵאין ָטעּון ֶלֶחם ,לֹא ׁשָ    .ּדְ
ָרה  ּפָ    .ָטעּון ֶלֶחם -ֲאָבל ִלְפֵני כַּ

ׁש  :ַאְלָמא ָקָסַבר ַבח ֶהְקּדֵ ׁשְ ר ּבִ ּפֵ    .ִמְתכַּ
  
  

ֵעי  י ֶאְלָעָזרּבָ    :ַרּבִ
ים ִנְדִחין ֲעֵלי ַחּיִ    ,ּבַ

   ?אֹו לֹא
  

י יֹוָחָנןָאַמר     :ַרּבִ
י ּנִ ַמע ֲהָלָכה זֹו ִמּמֶ יֵנינּו ְולֹא ׁשָ ַדל ֶזה ּבֵ ִנים ּגָ ה ׁשָ ּמָ    ?!ֲהֵרי כַּ

  
ָלל י יֹוָחָנן ֲאָמָרּה  :ִמכְּ ַרּבִ   .ּדְ

   
   ,ִאין

ָאַמר  י יֹוָחָנןּדְ    :ַרּבִ
ִפין ֵני ׁשּוּתָ ל ׁשְ ֵהָמה ׁשֶ    ,ּבְ

יׁש ֶחְצָיּה     ,ִהְקּדִ
ּה  ְצָיּה ְוָחַזר ְוָלַקח ֶח  יׁשָ ה ְוֵאיָנּה ְקֵריָבה   - ְוִהְקּדִ    .ְקדֹוׁשָ

מּוָרה  ה ּתְ ּיֹוֵצא ָבּה  -ְועֹוׂשָ    .ּוְתמּוָרָתּה כַּ
  

ָלת ּה ּתְ ַמע ִמיּנַ    :ׁשְ
ּה  ַמע ִמיּנַ ים ִנְדִחין :ׁשְ ֲעֵלי ַחּיִ    .ּבַ

ּה  ַמע ִמיּנַ ִמים ַמְדָחה :ּוׁשְ ת ּדָ ַ    .ְקדּוׁשּ
ּה  ַמע ִמיּנַ ָדִמיםֵיׁש ּדִ  :ּוׁשְ    .יחּוי ּבְ

  
  

 רש"י
. רבי אלעזר לא שמיעא בעי כו'

   ליה הך ברייתא:
. ולא שמע הלכה זו ממי

   בתמיה:
. במסכת מחות ועל הדא אמרה

   בפרק התודה (דף עט:):
. התם מפרש אין טעוות לחם

   טעמיה:
. דולד איו טעון לחם לא שו

אלא לאחר כפרה שכבר הקריב 
את אמו ויצא ידי דרו אבל לפי 

רה יקריב זה במקום אמו כפ
לחובת דרו וטעון לחם אלמא 
אדם מתכפר בולד דהייו שבח 

   הקדש:
. מעל גבי בעלי חיים דחין

המזבח או לא כגון שעירי יום 
הכיפורים ומת אחד מהן מהו 
שיקריב חבירו ויביא אחר עמו 
מי אמרין דחה זה במיתת 
חבירו או לא ואי קשיא לפשוט 

ף כא:) ליה מדקי''ל (תמורה ד
חטאת שכיפרו בעליה מתה 
אלמא דחין הלכה למשה מסיי 

  הוא ואין למידין הימה:
. הואיל ומתחלה ואיה קריבה

דחית שהיתה חציה חולין 
כשהקדישה לא היתה ראויה 
לכך: ה''ג שמע מיה תלת שמע 
מיה בעלי חיים דחין ושמע 
מיה דחוי מעיקרו הוי דחוי 

א וש''מ יש דחוי בדמים. ותו ל
מידי שמע מיה קדושת דמים 
מדחה בהמה שאיה ראויה 
ליקרב והקדישה לדמים כיון 
דאמר תסתאב ווהג בה מהג 
דחוי דשוב איה חוזרת וראה 
דלא תימא אין תורת דיחוי 
והגת אלא בקדושת הגוף שהרי 
זו כשהוקדשה חציה לא 
הקדישה אלא לדמיה וקאמר 
איה קריבה קדושת דמים 

בדמים חדא מדחה ויש דחוי 
מילתא היא אלא ששתה לשון 

  הגירסא:



             ""ַהֵּמִביא ָאָׁשם –מסכת כריתות פרק ו' 
49

        כז, אכז, אכז, אכז, א .19
ֵעי  י ֶאְלָעָזרּבָ    :ַרּבִ

עֹוָלם    ?ַמהוּ  – הּוְזלּו ְטָלִאים ּבָ
  

ֵעיַנן (דברים יב, יא) 73737373"ִמְבַחר ִנְדֵריֶכם" :ִמי ָאְמִריַנן א ,ּבָ    .ְוָהא ִאיכָּ
יְלָמא ָקִלים" :אֹו ּדִ ֶסף ׁשְ ֵעיַנן (ויקרא ה, טו) 74747474"ּכֶ א ,ּבָ    ?ְוֵליכָּ

  
י יֹוָחָנןַר ָאַמר     :ּבִ

ַמְענּו ֲהָלָכה זוֹ  ְדָרׁש ְולֹא ׁשָ ֵבית ַהּמִ ַדְלנּו ּבְ ִנים ּגָ ה ׁשָ ּמָ   .כַּ
   

י יֹוָחָנןְוָהָאַמר  ?!ְוָלא ן יֹוַחאיָאַמר  ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :ַרּבִ
ָרה ֵרי ַכּפָ ְמחּוּסְ ה ּבִ ֵני ָמה לֹא ָנְתָנה ּתֹוָרה ִקְצּבָ    ?ִמּפְ

א יּוְזלּו ְטלָ  ּמָ ים ,ִאיםׁשֶ ָדׁשִ ּקָ ָנה ֶלֱאכֹול ּבַ ּקָ   !ְוֵאין ָלֶהן ּתַ
  

ְדנּו ֲהָלָכה זוֹ  :ֵאיָמא   .לֹא ִליּמַ
   

אְוָהא  ר ַאּדָ י ֵזיָרא ּבַ יּה  ַרּבִ ָלִתין יֹוִמין ַקּמֵ ל ּתְ ְלמּוֵדיּה כָּ ר ּתַ    !ְמַהּדַ
  

ְדָרׁש  :ֵאיָמא ֵבית ַהּמִ ּנּו ּבְ ה ֲהָלָכה זֹו ִמּמֶ ׁשָ ּקְ    .לֹא ִנְתּבַ
  
  

                                                        
ר ִיְבַחר  73 קֹום ֲאׁשֶ ה ֶאְתֶכם עוֹ  ה'ְוָהָיה ַהּמָ ר ָאנִֹכי ְמַצּוֶ ל ֲאׁשֶ ה ָתִביאּו ֵאת ּכָ ּמָ ם ׁשָ מֹו ׁשָ ן ׁשְ ּכֵ רֵֹתיֶכם ּוְתֻרַמת ֶיְדֶכם ֱאלֵֹהיֶכם ּבֹו ְלׁשַ לֵֹתיֶכם ְוִזְבֵחיֶכם ַמְעׂשְ

רּו לַ  ּדְ ר תִּ   ה'ְוכֹל ִמְבַחר ִנְדֵריֶכם ֲאׁשֶ
י  74 ְדׁשֵ ָגָגה ִמּקָ ׁשְ י ִתְמעֹל ַמַעל ְוָחְטָאה ּבִ מֹו לַ  ה'ֶנֶפׁש ּכִ ׁשֶ  ה'ְוֵהִביא ֶאת ֲאׁשָ ָקִלים ּבְ ֶסף ׁשְ ָך ּכֶ ֶעְרּכְ ִמים ִמן ַהּצֹאן ּבְ םַאִיל תָּ   ֶקל ַהּקֶֹדׁש ְלָאׁשָ

 רש"י
. ואיו הוזלו טלאים בעולם

   מוצא אלא בפחות משי סלעים:
. כגון זב וזבה במחוסרי כפרה

ויולדת ומצורע שכפרתן מעכבתן 
מן הקדשים ואין להם תקה 
אלמא היכא דתה תורה קצבה 
אין לו תקה עד שיביא באותה 

   קצבה:
  רים:. לאחלא לימדו
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        כז, אכז, אכז, אכז, א .20
   :ּגּוָפא

י יֹוָחָנןָאַמר " ּום  ַרּבִ ן יֹוַחאיִמׁשּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :ַרּבִ
ָרה ֵרי ַכּפָ ְמחּוּסְ ה ּבִ ָנה ִקְצּבָ ֵני ָמה לֹא ִנּתְ    ?ִמּפְ

א יּוְזלּו ְטָלִאים ּמָ ים ,ׁשֶ ָדׁשִ ּקָ ָנה ֶלֱאכֹול ּבַ ּקָ    .ְוֵאין ָלֶהם ּתַ
  

ֵייַמְתִקיף ַלּה     :ַאּבָ
א ֵמַעּתָ  ה ,הֶאּלָ ֵתן ָלּה ִקְצּבָ את ֵחֶלב ִיּנָ    ,ַחּטַ

ָרה ָאְתָיא ְלַכּפָ ים הּוא ,ּדִ ֲאִכיַלת ָקָדׁשִ רּוֵיי ּבַ ּתְ   !ְוָלאו ְלִאיׁשְ
   

   :ָרָבאַמְתִקיף ַלּה 
ה א ֵמַעּתָ ה ,ֶאּלָ ם ָנִזיר ֶלֱהֵוי ֵליּה ִקְצּבָ ָאֵתי ,ֲאׁשַ ָלה הּוא ּדְ ְלַבּטָ    .ּדִ

ָאַמר  י יֹוָחָנןּדְ ּום ִמ  ַרּבִ ן יֹוַחאיׁשּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   : ַרּבִ
ָלה א ְלַבּטָ הּוא ּבָ ָבר ׁשֶ    ,ֵאין ְלָך ּדָ

ְלַבד ם ָנִזיר ּבִ א ֲאׁשַ    !ֶאּלָ
  

ָיא    !ַקׁשְ
  

 רש"י
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   ַמְתִניִתין   כז,ב

אתֹו ָוֵמת  ְפִריׁש ַחטָּ נֹו ַאֲחָריו -ַהּמַ    .75757575לֹא ְיִביֶאּנּו ּבְ
   .ֵחְטא לֹא ְיִביֶאנּו ֵמֵחְטא ַעל

ָאַכל ֶאֶמׁש ֲא  ָאַכל ַהּיֹום -ִפיּלּו ִהְפִריׁש ַעל ֵחֶלב ׁשֶ ה ַעל ֵחֶלב ׁשֶ    .לֹא ְיִביֶאּנָ
ֱאַמר ּנֶ נוֹ " :ׁשֶ אתוֹ ...  ָקְרּבָ יְּ  - )ג(ויקרא ד, כ 76767676"ַעל ַחּטָ אתוֹ ַעד ׁשֶ ם ַחטָּ נֹו ְלׁשֵ   .ֵהא ָקְרּבָ

  

ָמָרא    ּגְ

י    ?ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ
  

ָנן ָתנּו ַרּבָ    :ּדְ
נוֹ ָקְר "" נֹו הּוא יֹוֵצא - )ג(ויקרא ד, כ "ּבָ ָקְרּבָ    ,ּבְ

ן ָאִביו ָקְרּבָ    .ְוֵאינֹו יֹוֵצא ּבְ
ִהְפִריׁש ָאִביו ְבֵהָמה ׁשֶ ן ָאִביו ּבִ ָקְרּבָ ה ַעל ַהֲחמּוָרה   ,ָיכֹול לֹא ֵיֵצא ּבְ ּלָ    ,ִמן ַהּקַ

ה ּלָ    .אֹו ִמן ַהֲחמּוָרה ַעל ַהּקַ
ִהְפ  ן ׁשֶ ָקְרּבָ ה   ,ִריׁש ָאִביוֲאָבל יֹוֵצא ּבְ ּלָ ה ַעל ַהּקַ ּלָ    ,ִמן ַהּקַ

   ?אֹו ִמן ַהֲחמּוָרה ַעל ַהֲחמּוָרה
ְלמּוד לֹוַמר נוֹ " :תַּ נֹו הּוא יֹוֵצא   - "ָקְרּבָ ָקְרּבָ    ,ּבְ

ל ָאִביו נֹו ׁשֶ ָקְרּבָ    .ְוֵאינֹו יֹוֵצא ּבְ
ִהְפִריׁש  ְבֵהָמה ׁשֶ ן ָאִביו ּבִ ָקְרּבָ ה   ,ָיכֹול לֹא ֵיֵצא ּבְ ּלָ ה ַעל ַהּקַ ּלָ    ,ֲאִפיּלּו ִמן ַהּקַ

   ?אֹו ִמן ַהֲחמּוָרה ַעל ַהֲחמּוָרה
ִהְפִריׁש ָאִביו ֵהָמה ׁשֶ ַח ְנִזירּותֹו ַעל ּבְ ֲהֵרי ֵאין ְמַגּלֵ    ,ׁשֶ

ִהְפִריׁש ָאִביו ָמעֹות ׁשֶ ה ַעל ַהֲחמּוָרה  ֲאִפיּלּו  ,ֲאָבל יֹוֵצא ּבְ ּלָ    ,ִמן ַהּקַ
האֹו ִמן ַהֲחמּוָרה ַעל  ּלָ    ,ַהּקַ

ִהְפִריׁש ָאִביו  ַח ְנִזירּוָתיו ַעל ָמעֹות ׁשֶ ֲהֵרי ָאָדם ְמַגּלֵ ֵהן ְסתּוִמים -ׁשֶ ְזַמן ׁשֶ    ,ּבִ
ין ֵהן ְמפֹוָרׁשִ ְזַמן ׁשֶ    ?ְולֹא ּבִ

ְלמּוד לֹוַמר נוֹ " :תַּ נֹו הּוא יֹוֵצא   - "ָקְרּבָ ָקְרּבָ    ,ּבְ
ן ָאִביו ָקְרּבַ    .ְוֵאין יֹוֵצא ּבְ

ִהְפִריׁש ָיכֹול לֹא  ָמעֹות ׁשֶ ה  ֲאִפיּלּו  ,ֵיֵצא ֲאִפיּלּו ּבְ ּלָ ה ַעל ַהּקַ ּלָ    ,ִמן ַהּקַ
   .אֹו ִמן ַהֲחמּוָרה ַעל ַהֲחמּוָרה

ִהְפִריׁש ְלַעְצמוֹ  ן ׁשֶ ָקְרּבָ ה  ֲאִפיּלּו  ,ֲאָבל יֹוֵצא ּבְ ּלָ    ,ִמן ַהֲחמּוָרה ַעל ַהּקַ
ה ַעל ַהֲחמּוָרה ּלָ    ?אֹו ִמן ַהּקַ

ְלמּוד לוֹ  נֹו " :ַמרתַּ אתוֹ ... ָקְרּבָ ֵהא  - "ַעל ַחּטָ ּיְ נוֹ ַעד ׁשֶ ם ֶחְט  ָקְרּבָ    .77777777אוֹ ְלׁשֵ
ִהְפִריׁש ְלַעְצמוֹ  ְבֵהָמה ׁשֶ ן ַעְצמֹו ּבִ ָקְרּבַ ה  ֲאִפיּלּו  ,ָיכֹול לֹא ֵיֵצא ּבְ ּלָ ה ַעל ַהּקַ ּלָ    ,ִמן ַהּקַ

   ,אֹו ִמן ַהֲחמּוָרה ַעל ַהֲחמּוָרה
ֵה  ן ִאם ִהְפִריׁש ּבְ ּכֵ ם  ָמה ׁשֶ    ,ַעל ַהֵחֶלב ֶוֱהִביָאּה ַעל ַהּדָ

ם ֶוֱהִביָאּה ַעל ַהֵחֶלב ַעל ר ,ֲהֵרי לֹא ָמַעל   - ַהּדָ יּפֶ    .ְולֹא ּכִ
ִהְפִריׁש ְלַעְצמוֹ  ָמעֹות ׁשֶ ה  :ֲאָבל יֹוֵצא ּבְ ּלָ ה ַעל ַהּקַ ּלָ    ,ִמן ַהּקַ

   ,ּוִמן ַהֲחמּוָרה ַעל ַהֲחמּוָרה
ּלָ     ,האֹו ִמן ַהֲחמּוָרה ַעל ַהּקַ
ה ַעל ַהֲחמּוָרה ּלָ    .ּוִמן ַהּקַ

ן ִאם ִהְפִריׁש ְלַעְצמֹו ָמעֹות ּכֵ ם    :ׁשֶ    ,ַעל ַהֵחֶלב ֶוֱהִביָאן ַעל ַהּדָ
ם ֶוֱהִביָאן ַעל ַהֵחֶלב  ר ,ֲהֵרי ָמַעל -ַעל ַהּדָ    .ְוִכיּפֶ

ְלמּוד לֹוַמר נֹו " :תַּ אתוֹ ... ָקְרּבָ נֹו ְלׁשֵ  - "ַעל ַחּטָ ֵהא ָקְרּבָ ּיְ    ."ם ֶחְטאוֹ ַעד ׁשֶ
  

ר"ַמאי  יּפֶ    ?"לֹא ָמַעל ְולֹא ּכִ
  

ָמא  ְרּגְ יִמיּתִ ר ׁשִ מּוֵאל ּבַ יּה ּדְ  ַרב ׁשְ אַקּמֵ ּפָ    :ַרב ּפַ
ָלא ָמֵצי ָמֵעיל :ָהִכי ָקָאַמר יָון ּדְ ר ,כֵּ י ָלא ְמַכּפֵ ּפּוֵרי ַנּמִ י ,כַּ ּנֵ    .הֹוִאיל ְוָכְך ָלא ָמֵצי ְמׁשַ

ִאי  יָון ּדְ י ֲאָבל ָמעֹות כֵּ ּנֵ ן ְמִעיָלה -ְמׁשַ    ,ָמֵעיל ּוַמְייֵתי ָקְרּבָ
י ַמְייֵתי ה ַנּמִ ִחּלָ ּתְ    ,ֵאיָמא ּבַ

ַמע ָלן   .ָקא ַמׁשְ
                                                        

יושיטה מקובצת, מסורת הש"ס וכך הגירסה במשיות. גירסת וילא:  75 ְחתָּ  ֶאל...  תַּ

ִמים 76 ים ָזָכר תָּ ִעיר ִעּזִ נֹו ׂשְ ּה ְוֵהִביא ֶאת ָקְרּבָ ר ָחָטא ּבָ אתֹו ֲאׁשֶ   אֹו הֹוַדע ֵאָליו ַחּטָ
  שיטה מקובצת 77

 רש"י
  מתי' 

. על חיוב לא יביאו בו אחריו
שלו ואין צריך לומר על חטא 

   האב דאין כפרה לאחר מיתה:
  

  גמ' 
. לא יצא מן הקלה על החמורה

זה מידי עבירה קלה כגון דה 
   וחלב שאין בהן מיתת בית דין:

. על בבהמה שהפריש אביו
עבירה חמורה כגון חלול שבת: 

יב גבי חטאת תלתא זימי כת
   קרבו חד בשיא ותרין ביחיד:

איו מגלח זירות על בהמת 
   . שהפריש אביו לזירתו:אביו

. שלא פירש בזמן שהן סתומין
אלו לקות חטאת ואלו לקות 
עולה והכי מפרש בפרק מי 
שאמר הריי זיר ושמע חבירו 

   (זיר כז:):
. מפרש לא מעל ולא כיפר

   לקמיה:
א מעות . שהוציהרי זה מעל

   הקדש לחולין דשיו לדבר אחר:
. דאיו יכול כיון דלא מצי מעיל

להוציא לחולין ולא לשותה אף 
דמשי לה בקדושתה קיימא 
דהקדש שאיו בעל מום לא יצא 

   לעולם לחולין:
. דשייכא בהו מעילה אבל מעות

ופקי לחולין וכפר אי עבר אימא 
   בתחלה ייתי:

  . קרבו על חטאתו:קמ''ל
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   ַמְתִניִתין

ה  ְמִביִאין  ּבָ ׂשְ ׁש ּכִ ִעיָרה – ֵמֶהְקּדֵ    .ׂשְ
ִעיָרה  ׁש ׂשְ ה –ֵמֶהְקּדֵ ּבָ ׂשְ    .ּכִ

ִעיָרה  ה ּוׂשְ ּבָ ׂשְ ׁש ּכִ    .ין ּוְבֵני יֹוָנהּתֹוִר  -ּוֵמֶהְקּדֵ
ׁש ּתֹוִרין ּוְבֵני יֹוָנה  יִרית ָהֵאיָפה -ּוֵמֶהְקּדֵ    .ֲעׂשִ

יַצד    ?ּכֵ
ִעיָרה ה אֹו ִלׂשְ ּבָ    .ָיִביא עֹוף -ֶהֱעִני    ,ִהְפִריׁש ְלִכׂשְ

יִרית ָהֵאיָפה -ֶהֱעִני     .ָיִביא ֲעׂשִ
יִרית ָהֵאיָפה יר    ,ִהְפִריׁש ַלֲעׂשִ    .ָיִביא עֹוף -ֶהֱעׁשִ

יר  ִעיָרה -ֶהֱעׁשִ ה ּוׂשְ ּבָ ׂשְ   .ָיִביא ּכִ
  

ָמָרא    ּגְ

י   ?ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ
   

ָנן ָתנּו ַרּבָ    :ּדְ
אתוֹ ""    ,)(ויקרא ה, ו 78787878"ֵמַחּטָ
אתוֹ "    ,(ויקרא ה, י) 79797979"ֵמַחּטָ
אתוֹ " ְלמּוד לֹוַמר - )גי(ויקרא ה,  80808080"ַעל ַחּטָ    ?ַמה תַּ

  

ִביִאין  ּמְ ה אֹוֵמר ׁשֶ ִין ַאתָּ הֵמֶה   ִמּנַ ּבָ ׂשְ ׁש ּכִ ִעיָרה :ְקּדֵ    ,ׂשְ
ִעיָרה ׁש ׂשְ ה :ּוֵמֶהְקּדֵ ּבָ ׂשְ    ,ּכִ

ִעיָרה ה ּוׂשְ ּבָ ׂשְ ׁש ּכִ    ,ּתֹוִרים ּוְבֵני יֹוָנה :ּוֵמֶהְקּדֵ
ׁש ּתֹוִרין ּוְבֵני יֹוָנה יִרית ָהֵאיָפה :ּוֵמֶהְקּדֵ    .ֲעׂשִ

יַצד    ?ּכֵ
ִעיָרה  ה ְוִלׂשְ ּבָ    .ִביא עֹוףיָ  - ְוֶהֱעִני  ִהְפִריׁש ְלִכׂשְ

יִרית ָהֵאיָפה -ֶהֱעִני     .ָיִביא ֲעׂשִ
יִרית ָהֵאיָפה יר     ִהְפִריׁש ֲעׂשִ    .ָיִביא עֹוף -ְוֶהֱעׁשִ

יר  ִעיָרה -ֶהֱעׁשִ ה אֹו ׂשְ ּבָ ׂשְ    .ָיִביא ּכִ
ּבָ  ׂשְ ֲאבּו ִהְפִריׁש ּכִ ִעיָרה ְוִנְסתָּ ְדֵמיֶהן עֹוף ִאם ָרָצה -ה אֹו ׂשְ    .ָיִביא ּבִ

ַאב ִהְפִריׁש ע יִרית ָהֵאיָפה -ֹוף ְוִנְסתָּ ָדָמיו ֲעׂשִ    ,לֹא ָיִביא ּבְ
ְדיֹון ֵאין ָלעֹוף ּפִ    .ׁשֶ

אתוֹ ": ָלֵכן ֶנֱאַמר אתוֹ " )(ויקרא ה, ו "ֵמַחּטָ אתוֹ " (ויקרא ה, י) "ֵמַחּטָ   .")גי(ויקרא ה,  "ַעל ַחּטָ
  

ב  אתוֹ "ְוִאיְצְטִריְך ְלִמְכּתַ ה אֹו  - "ֵמַחּטָ ּבָ ׂשְ י כִּ ּבֵ ִעיָרהּגַ    .ׂשְ
י עֹוף ּבֵ ב ּגַ    .ְוִאיְצְטִריְך ְלִמְכּתַ

ִעיָרה ה אֹו ׂשְ ּבָ ׂשְ ׁש כִּ י ֶהְקּדֵ ּבֵ ִתיב ְקָרא ּגַ ִאי כְּ י ִמיֲעֵני :ֲהָוה ֲאִמיָנא - ּדְ ה כִּ ּבָ ׂשְ    ,ִהְפִריׁש כִּ
ינּון ַעל עֹוף ַנְייֵתי עֹוף ,ֵמָהֵלין ָמעֹות ְנַחּלִ    ,ּדְ

ְרוַ  ה ְועֹוף ּתַ ּבָ ִכׂשְ    .ְייהּו ִמיֵני ָדִמים ִניְנהוּ ּדְ
ָדִמים ִניְנהוּ  ָלאו ִמיֵני ּדְ יִרית ָהֵאיָפה ּדְ ִתיב ְקָרא  ,ֲאָבל ֲעׂשִ אתוֹ "ִאי ָלא כְּ י עֹוף  "ֵמַחּטָ ּבֵ    -ּגַ

יִרית ָהֵאיָפה :ֲהָוה ֲאִמיָנא י ַמְפִריׁש ָמעֹות ְלִקיּנֹו ּוִמיֲעֵני ָלא ַמְייֵתי ֲעׂשִ ָלאו ִמיֵני ּדְ  ,כִּ    ,ָדִמים הּואּדְ
יִרית ָהֵאיָפה  א ַמְייֵתי ֲעׂשִ יֵתיּה  -ֶאּלָ    ,ִמן ּבֵ

ַאְפִריׁש  לּו ִלְנָדָבה -ְוָהֵלין ָמעֹות ּדְ    .ִיּפְ
ִתיב ְקָרא אתוֹ " :ַאָהִכי ֲהַדר כְּ יִרית ָהֵאיָפה "ֵמַחּטָ י ַמְייֵתי ֲעׂשִ עֹוף ַנּמִ ׁש ּדְ ֵמֶהְקּדֵ י עֹוף ְלֵמיְמָרא ּדְ ּבֵ    .ּגַ

  
בְוִא  81818181 אתוֹ " :יְצְטִריְך ְלִמְכּתַ י "ַעל ַחּטָ ּבֵ יִרית ָהֵאיָפה ּגַ   .ֲעׂשִ

יִרית ָהֵאיָפה :ְוָהִכי ָקָאַמר י ַמְפִריׁש ַלֲעׂשִ ַמְייֵתי  ,כִּ יר   ְוַאּדְ    .נֹוִסיף ֲעֵליהֹון ְוַנְייֵתי עֹוף -ֶהֱעׁשִ
יר  ִעיָרה -ֶהֱעׁשִ ה אֹו ׂשְ ּבָ ׂשְ    .נֹוִסיף ֲעֵליהֹון ְוַנְייֵתי כִּ

  
ִתיב אתוֹ " :ּוַמאי ַטְעָמא כְּ יִרית ָהֵאיָפה "ַעל ַחּטָ י ֲעׂשִ ּבֵ י עֹוףא לֹ , וְ ּגַ ּבֵ    ?82828282ּגַ

                                                        
מֹו לַ  78 אתוֹ ַעל ַחּטָ  ה'ְוֵהִביא ֶאת ֲאׁשָ ר ָעָליו ַהּכֵֹהן ֵמַחּטָ את ְוִכּפֶ ים ְלַחּטָ ִעיַרת ִעּזִ ה אֹו ׂשְ ּבָ ׂשְ ר ָחָטא ְנֵקָבה ִמן ַהּצֹאן ּכִ   אתֹו ֲאׁשֶ
ר ָחָטא ְוִנְסַלח לוֹ  79 אתֹו ֲאׁשֶ ר ָעָליו ַהּכֵֹהן ֵמַחּטָ ט ְוִכּפֶ ּפָ ׁשְ ּמִ ה עָֹלה ּכַ ִני ַיֲעׂשֶ ֵ   ְוֶאת ַהׁשּ
ר ָעָליו ַהּכֵֹהן 80 ְנָחה ְוִכּפֶ ּמִ ה ְוִנְסַלח לֹו ְוָהְיָתה ַלּכֵֹהן ּכַ ר ָחָטא ֵמַאַחת ֵמֵאּלֶ אתֹו ֲאׁשֶ  ַעל ַחּטָ

 הגהות הב"ח 81

  הגהות הב"ח 82

 "ירש
  מתי' 

. מביאין מהקדש כשבה שעירה
שאם הפריש מעות לקות כשבה 
(או שעירה) לחטאתו אם רצה 

   יקח מהן שעירה:
. הפריש כשבה או שעירה

כלומר מעות לכשבה או לשעירה 
העי יביא בהן עוף והשאר 

   חולין:
. ויוסיף עוד העשיר יביא כשבה

   מביתו על דמי עשירית האיפה:
  

  גמ' 
צה יביא בדמיו וסתאבו אם ר

   . כגון אם העי:עוף
. שפדיון לא שאין לעוף פדיון

   אמר אלא בבהמה:
. בקרבן מחטאתו על חטאתו

עולה ויורד כתיב (ויקרא ה) גבי 
כשבה ושעירה מחטאתו דמשמע 
מקצת חטאתו כלומר אם העי 
יביא עוף ממקצת דמים הללו 
וגבי עוף כתיב (שם) מחטאתו 

ת דמשמע דאם העי יביא במקצ
דמי עוף עשירית האיפה וגבי 
עשירית האיפה כתיב (שם) על 
חטאתו דמשמע דאם העשיר 
יוסיף על הדמים הללו ויביא עוף 
או אם העשיר יותר יביא כשבה 

   או שעירה:
. כלומר מעות הפריש כשבה

   לקות כשבה:
אהכי הדר כתיב מחטאתו גבי 

. לאשמועין דממקצת דמי עוף
ת עוף יביא כפרתו כגון עשירי

   האיפה:
ומאי טעמא כתיב על חטאתו גבי 

. ולא כתביה גבי עשירית האיפה
   עוף:

. דאי כתיב על חטאתו גבי עוף
   ולא כתביה גבי עשירית האיפה:

. אבל הפריש הוה אמיא כו'
מעות לעשירית האיפה והעשיר 
אימא אילו העשיר (טובא) יביא 
עוף כמשפטו מביתו ואם העשיר 

ה טובא יביא כשבה או שעיר
מביתו והך מעות דעשירית 
האיפה יפלו לדבת ציבור אהכי 
כתיב בעשירות כשבה או 

   שעירה:
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ִתיב  ִאי כְּ אתוֹ "ּדְ י עֹוף  "ַעל ַחּטָ ּבֵ יר   :ֲהָוה ֲאִמיָנא -ּגַ י ַמְפִריׁש ָמעֹות ְלִקיּנֹו ְוֶהֱעׁשִ    – כִּ
ה אֹו ׂשְ  ּבָ ׂשְ מֹוִסיף ֲעֵליהֹון ּוַמְייֵתי כִּ    ,ִעיָרההּוא ּדְ

ַתְרַוְייהּו ִמיֵני ָדִמים ִניְנהוּ     .ּדְ
יר  יִרית ָהֵאיָפה ְוֶהֱעׁשִ     :83838383איָמ ֵא ֲאָבל ִהְפִריׁש ָמעֹות ַלֲעׂשִ

יר טּוָבא     ,ַנְייֵתי עֹוף -ִאי ָלא ֶהֱעׁשִ
יר טּוָבא  ִעיָרה   -ְוִאם ֶהֱעׁשִ ה אֹו ׂשְ ּבָ ׂשְ    ,ַנְייֵתי כִּ

ַאְפִריׁש יִ  לּו ִלְנָדָבהְוָהֵלין ָמעֹות ּדְ   .ּפְ
   

ִתיב ְקָרא  ָהֵדיןַאָהִכי כְּ את ּבְ ירּות ְוַדּלּות  ַחּטָ ֲעׁשִ אתוֹ "ּבַ    ."ֵמַחּטָ
י ַדּלּות  ּלֵ י ּדַ אתוֹ "ְוַגּבֵ    ,"ַעל ַחּטָ

ְדָאְמִריַנן    .ְלִמְדַרׁש כִּ
  

                                                        
ַמְפִריׁש) הגהות הב"ח. גירסת וילא: 83  (ָהֵלין ּדְ

 רש"י
. העוף מחטאתו ובדלות

לאשמועין דאם העי עוד יביא 
   עשירית האיפה במקצת הדמים:

. עשירית האיפה על גבי דלי דלות
חטאתו למידרש דמוסיף עלייהו 
וליתי עוף אע''ג דמין דמים הוא 

מי לעשירית האיפה אפי' ולא ד
הכי יביא עוף ואם עוד העשיר 

   יביא כשבה:
  . תורין:שהפריש קן
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        כח, אכח, אכח, אכח, א    ––––    כז, בכז, בכז, בכז, ב .23
י ֶאְלָעָזרָאַמר  ְעָיאָאַמר  ַרּבִ י אֹוׁשַ    :ַרּבִ

א ִמ    כח,א ִהְפִריׁש ֵקןְמַטּמֵ יר ׁשֶ ׁש ָעׁשִ תֹו ְוֶהֱעִני^ ְקּדָ     - ְלִכְבׂשָ
ֶחה –הֹוִאיל ְוִנְדָחה    .ִיּדָ

   
ַע ֲאַמר  ַרב ְיהֹוׁשֻ ֵריּה ּדְ    :ַרב הּוָנא ּבְ

ָלת ּה ּתְ ַמע ִמיּנַ    :ׁשְ
ּה  ַמע ִמיּנַ ים  :ׁשְ ֲעֵלי ַחּיִ    .ִנְדִחים -ּבַ

ִמים  ת ּדָ ַ    ,84848484ַמְדָחה -ּוְקדּוׁשּ
ָרא ְוִדחּוי ֵמ  חּוי -ִעיּקָ   .ָהֵוי ּדִ

   
ר ָחָמאֵמִתיב     :ַרב עּוְקָבא ּבַ

ַסח " ְפִריׁש ְנֵקָבה ְלִפְסחֹו קֹוֶדם ַהּפֶ ֵאב  -ַהּמַ ְסתָּ תִּ ְרֶעה ַעד ׁשֶ    ,תִּ
ֵכר    ,ְוִתּמָ

ַסח ָדֶמיָה ּפֶ    .ְוָיִביא ּבְ
ֵאב  -ָיְלָדה ָזָכר  ְסתָּ ּיִ    ,ִיְרֶעה ַעד ׁשֶ

ֵכר    ,ְוִיּמָ
ָד  ַסחְוָיִביא ּבְ    .ָמיו ּפֶ

ְמעֹון י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ַסח    ."הּוא ַעְצמֹו ִיְקַרב ּפֶ

ּה  ַמע ִמיּנַ ים  :ׁשְ ֲעֵלי ַחּיִ    !ֵאיָנם ִנְדִחים -ּבַ
  

ֵבי  ְעָיאָאְמֵרי ּדְ י אֹוׁשַ    :ַרּבִ
ָנן  י ָאְמִריַנן ְלַרּבָ   כִּ

י ַרּבִ ְמעֹון ְסִביָרא ֵליּה  ּדְ ים   :ׁשִ ֲעֵלי ַחּיִ    ,ִחיןֵאיָנן ִנְד  -ּבַ
ֶבת    .ְוַהְגָרָלה ֵאיָנּה ְמַעכֶּ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ַהְגָרָלה -ֵמת ֶאָחד ֵמֶהן " ּלֹא ּבְ    ,ֵמִביא ֲחֵבירֹו ׁשֶ
ְבֵרי  ְמעֹוןּדִ י ׁשִ   ."ַרּבִ

ים   :ַאְלָמא ָקָסַבר ֲעֵלי ַחּיִ    ,ֵאיָנן ִניְדִחין -ּבַ
ֶבת -ְוַהְגָרָלה    .ֵאיָנּה ְמַעכֶּ

   
  
  

                                                        
 נדחהרשי שיטה מקובצת. גירסת וילא:  84

 רש"י
. כלומר במקום כבשתו לכבשתו

   שרצה להקריב קרבן עי:
. שבשעה והעי הואיל ודחה

שהפרישו לא היה ראוי להקריבו 
דר' אושעיא לטעמיה דאמר 
לקמן מטמא מקדש עשיר והביא 

   קרבן עי לא יצא:
   . לעולם:דחהי

. משהוקדש קדושת דמים מדחה
בתחלה לדמים כמו זה שתחלתו 
לא קדש אלא לדמיו דהא עשיר 
הוה מדחתו קדושת דמים 
לעולם מקדושת מזבח וא''ת 
הלא אין פדיון דמים לעוף ה''מ 
היכא דראה להקריב בשעת 
הפרשה כגון אם הפרישו בעיות 
וסתאב אבל זה לא חלה עליו. 

   לם:קדושת מזבח מעו
. דלא וש''מ דיחוי מעיקרא

ראה מעולם דלא חל עליו 
קדושת מזבח מעולם ודחה הוי 
דיחוי לעולם וכ''ש ראה ודחה 
פשיטא לן בכל דוכתא דשוב איו 

   חוזר וראה:
   . כדי סבא:קודם לפסח

. אפילו זכר ירעה דמכח ילדה
   קדושה דחויה בא:

   . מדר''ש:שמע מיה
''כ . משעירי יוהמת אחד מהן

מביא חבירו מן השוק שלא 
בהגרלה ויקרב זה הותר אם של 
שם הוא דאין בעלי חיים דחין 
אע''ג דאבד בן גילו ודחה זה 
חוזר וראה ואין דיחוי אצל 

  בעלי חיים:
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        כח, אכח, אכח, אכח, א .24
אַרב ִחְס ָאַמר     :ּדָ

ְרׁשֹות ין ִמְתּפָ יּנִ    ,ֵאין ַהּקִ
א ָעִלים  :ֶאּלָ ְלִקיַחת ּבְ   ִאי ּבִ

ית ּכֵֹהן ּיַ ֲעׂשִ    .ִאי ּבַ
  

יֲאַמר  ר ַאׁשִ יִמי ּבַ    :ַרב ׁשִ
א ַרב ִחְסּדָ    ?ַמאי ַטְעָמא ּדְ

ְכִתיב י תֹוִרים"   :ּדִ ּתֵ    ,ְוגֹוֵמר (ויקרא יב, ח) 85858585"ְוָלְקָחה ׁשְ
ה ַהּכֵֹהן"   .(ויקרא טו, ל)גֹוֵמר וְ  86868686"ְוָעׂשָ

ָעִלים ְלִקיַחת ּבְ    ,אֹו ּבִ
ית ּכֵֹהן ּיַ ֲעׂשִ    .אֹו ּבַ

  
   :ֵמיִתיֵבי

את"" הּו ַחּטָ את  - (ויקרא טז, ט) 87878787"ְוָעׂשָ הּו ַחטָּ    ,ַהּגֹוָרל עֹוׂשֵ

את הּו ַחטָּ ם עֹוׂשֵ ֵ    ,ְוֵאין ַהׁשּ
את ה ַחטָּ    .ְוֵאין ּכֵֹהן עֹוׂשֶ

כֹול ּיָ ין הּוא ,ׁשֶ    :ַוֲהלֹא ּדִ
ׁש ַהּגֹוָרל  ּלֹא ִקיּדֵ ָמקֹום ׁשֶ ם -ּוַמה ּבְ ֵ ׁש ַהׁשּ    ,ִקיּדֵ

ׁש  יּדֵ ּקִ ם -ַהּגֹוָרל  88888888ָמקֹום ׁשֶ ֵ ׁש ַהׁשּ ַקּדֵ ּיְ ין ׁשֶ    ?!ֵאינֹו ּדִ
ְלמּוד לֹוַמר את" :תַּ הּו ַחּטָ את  - "ְוָעׂשָ הּו ַחטָּ    ,ַהּגֹוָרל עֹוׂשֵ

את הּו ַחטָּ ם עֹוׂשֵ ֵ    ."ְוֵאין ַהׁשּ
ֵני ׁשֵ  גֹוָרלָקּתָ    ,ם ּדּוְמָיא ּדְ

ְלִקיָחה  -ַמה ּגֹוָרל     ,ָלאו ּבִ
יה ּיָ ֲעׂשִ    ,ְוָלאו ּבַ

ם  ֵ י –ַאף ַהׁשּ ְלִקיָחה  ,ַנּמִ    ,ָלאו ּבִ
יה ּיָ ֲעׂשִ    !ְוָלאו ּבַ

  
   :89898989אָב ָר ֲאַמר 

   :ָהִכי ָקָאַמר
י ּיַ ָעִלים ּוַבֲעׂשִ ְלִקיַחת ּבְ ׁש ַהּגֹוָרל ּבִ ּלֹא ִקיּדֵ ָמקֹום ׁשֶ    ,ת ַהּכֵֹהןּוַמה ּבְ

ם ֵ ׁש ַהׁשּ ָעִלים  :ִקיּדֵ ְלִקיַחת ּבְ    ,ִאי ּבִ
ית ּכֵֹהן ּיַ ֲעׂשִ    .ִאי ּבַ

ׁש ם קוֹ ָמ  יּדֵ ּקִ ְלִקיָחה 90909090ׁשֶ ּלֹא ּבִ יה ,ַהּגֹוָרל ׁשֶ ּיָ ֲעׂשִ ּלֹא ּבַ    ,ְוׁשֶ
ם ֵ ׁש ַהׁשּ ַקּדֵ ּיְ ין ׁשֶ ְלִקיָחה  :ֵאינֹו ּדִ יה ,ִאי ּבִ ּיָ ֲעׂשִ    ?!ִאי ּבַ

ְלמּוד לֹוַמר את" :ּתַ הּו ַחּטָ את  - "ְוָעׂשָ הּו ַחּטָ    ,ַהּגֹוָרל עֹוׂשֵ
את הּו ַחּטָ ם עֹוׂשֵ ֵ    .ְוֵאין ַהׁשּ

  
   :ֵמיִתיֵבי

ׁש " א ִמְקּדָ ִהְפִריׁש ָמעֹות ְלִקיּנוֹ  ,ָעִני ,ְמַטּמֵ יר ,ׁשֶ    ,ְוֶהֱעׁשִ
ךְ  אִתי" :ָאַמר ְוַאַחר ּכָ    ".ְוֵאּלּו ְלעֹוָלִתי ,ֵאּלּו ְלַחטָּ

אתוֹ  מֹוִסיף ּוֵמִביא ֵמי ַחטָּ    ,חֹוָבתֹו ִמּדְ
ֵמי עֹוָלתוֹ  ְוֵאין מֹוִסיף ּוֵמִביא חֹוָבתוֹ     ."ִמּדְ

א ֵליכָּ    ,ָלא ְלִקיָחה  :ְוָהא ָהָכא ּדְ
יה ּיָ    ,ְוָלא ֲעׂשִ

ֵני ֵמי עֹוָלתוֹ " :ְוָקּתָ אתֹו ְולֹא ִמּדְ ֵמי ַחטָּ    !"ֵמִביא חֹוָבתֹו ִמּדְ
  

תֲאַמר  ׁשֶ    :ַרב ׁשֵ
ָרא ַמְת  א ִהיאְוִתְסּבְ ְנּתָ    ?!ִניָתא ְמַתּקַ

ֵני ָקּתָ יר" :ּדְ ְך ָאַמר ,ְוֶהֱעׁשִ    ..."ְוַאַחר כָּ

                                                        
י 85 תֵּ ה ְוָלְקָחה ׁשְ י ׂשֶ ר ָעֶליָה ַהּכֵֹהן ְוָטֵהָרה ְוִאם לֹא ִתְמָצא ָיָדּה ּדֵ את ְוִכּפֶ ֵני יֹוָנה ֶאָחד ְלעָֹלה ְוֶאָחד ְלַחּטָ ֵני ּבְ   תִֹרים אֹו ׁשְ
ר ָעֶליָה ַהּכֵֹהן ִלְפֵני  86 את ְוֶאת ָהֶאָחד עָֹלה ְוִכּפֶ ה ַהּכֵֹהן ֶאת ָהֶאָחד ַחּטָ  ִמּזֹוב ֻטְמָאָתהּ  ה'ְוָעׂשָ

ִעיר ֲאׁשֶ  87 ָ את ה'ר ָעָלה ָעָליו ַהּגֹוָרל לַ ְוִהְקִריב ַאֲהרֹן ֶאת ַהׂשּ הּו ַחּטָ   ְוָעׂשָ
  שיקדשעל פי סוגיות מקבילות, כתבי יד. גירסת וילא:  88
  ַרברבה. גירסת וילא:  –סוגיה מקבילה, מסורת הש"ס. שיטה מקובצת ורביו חאל  89
אן שיקדשהגהות הב"ח ובמקבילה. גירסת וילא:  90  כָּ

 רש"י
. אי זה אין הקיין מתפרשות
   לעולה ואי זה לחטאת:

. אם אלא או בלקיחת בעלים
לקח זה לשם עולה וזה לשם 

ן הכהן יכול לשותה חטאת אי
בשעת עשיית קרבן דקבעתה 

   השם:
. שאם לא או בעשיית כהן

הפרישוה הבעלים בשעת לקיחה 
יכול הכהן לעשות איזה שירצה 
עולה וחטאת ואף על גב 
דהפרישוה בין לקיחה לעשייה 
לא קבעו השם ויכול כהן לשותן 

   ולעשות את החטאת עולה:
. אחד ולקחה שתי תורים וגו'

חד לחטאת וגבי עשייה לעולה וא
מי כתיב ועשה הכהן את האחד 

   וגו':
. שאם ואין השם עושהו חטאת

לא הגריל אלא אמר זה לשם וזה 
לעזאזל לא קבע עליהן השם 

   ויכול להחליף:
. בכל במקום שלא קדש הגורל

   הקרבות:
. שקדש השם אף השם מי

בשאר הקרבות אף על גב דלאו 
שעת לקיחה ועשייה היא וקתי 
קדש השם סתמא ואפי' קיין 

   שקדש השם:
. כגון גבי אי בלקיחה אי בעשייה

  קיין:
. אחר שהעשיר אלו ואמר

לחטאת ואלו לעולה וטעה 
שהואיל והעשיר חייב להביא 
חטאת בדמיו מוסיף מעות 
מביתו על דמי חטאת ומביא 
חובתו בהמה ודמי עולה ילכו 
לדבה ואיו מוסיף ומביא 

בע שם חובתו מדמי עולתו דק
עולה על המעות ואיו יכול 
לשותן לחטאת והא הכא 
כשהפריש המעות לא לקיחה 
ולא עשייה היה וקתי דקבע 

   עליהן השם:
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י ֶאְלָעָזרְוָהָאַמר  ְעָיאָאַמר  ַרּבִ י אֹוׁשַ    :ַרּבִ
ׁש  א ִמְקּדָ יר ,ְמַטּמֵ ן ָעִני  ,ָעׁשִ ֵהִביא ָקְרּבָ    !לֹא ָיָצא -ׁשֶ

א ַמאי ִאית ָלְך ְלֵמיַמר    ?ֶאּלָ
 ְ ָבר ָאַמר ִמׁשּ כְּ    ,ֲעִנּיּותוֹ ַעת ׁשֶ

י תוֹ  ,ָהָכא ַנּמִ ַעת ַהְפָרׁשָ ְ ָבר ָאַמר ִמׁשּ כְּ   .ׁשֶ
   

ָאַמר ְעָיא ּדְ י אֹוׁשַ א ָאַמר ַרּבִ י ַחּגָ א ְלֵמיַמר - "ָיָצא" :ּוְלַרּבִ    ?ַמאי ִאיכָּ
  

ֵני ְך ָלַקח ְוָאַמר" :ּתְ    ...".ְוַאַחר כָּ
  

   :ֵמיִתיֵבי
ֵהִביא ָקְרּבָ    :ְמצֹוָרע" יר ָעִני ׁשֶ    .ָיָצא –ן ָעׁשִ

ן ָעִני  ֵהִביא ָקְרּבָ יר ׁשֶ    !"לֹא ָיָצא -ָעׁשִ
א י ַחּגָ ַרּבִ א ּדְ יּוְבּתָ    !ּתְ

  
ְעָיאָאַמר  י אֹוׁשַ    :ַרּבִ

י ְמצֹוָרע   :ֲאַמר ָלךְ  ּבֵ אִני ּגַ    ,ׁשָ
ִמיֵעט ַרֲחָמָנא    .(ויקרא יד, ב) 91919191"זֹאת" :ּדְ

  
   ,ִאי ָהִכי

יר ֲאִפיּלּו ְמצֹוָרע ָעִני ַנּמִ  ן ָעׁשִ ֵהִביא ָקְרּבָ    !לֹא ָיָצא -י ׁשֶ
  

ֵריּה ְקָרא ,ָלאיי    .92929292"ּתֹוַרת" :ָהא ַאְהּדְ
  

ְנָיא    :ְוָהּתַ
יר  - "ּתֹוַרת"" ן ָעׁשִ ֵהִביא ָקְרּבָ    .ָיָצא –ְלַרּבֹות ְמצֹוָרע ָעִני ׁשֶ

ָצא ּיָ ן ָעִני ׁשֶ ֵהִביא ָקְרּבָ יר ׁשֶ    ?ָיכֹול ֲאִפיּלּו ָעׁשִ

ְלמּוד לֹוַמ     .""זֹאת" :רתַּ
  

יּה     !ְוֵליַלף ִמיּנֵ
  

ֶגת" :ָאַמר ְקָרא ֶ ל הּוא ְוֵאין ָידֹו ַמׂשּ    .(ויקרא יד, כא) 93939393"ְוִאם ּדָ
  

ן ָעִני: ְמצֹוָרע ֵהִביא ָקְרּבָ יר ׁשֶ ָעׁשִ ָלא ָיָצא -הּוא  ,הּוא ּדְ    ,ּדְ
ׁש ֲאָבל ְמ  א ִמְקּדָ ן ָעִני : ַטּמֵ ֵהִביא ָקְרּבָ יר ׁשֶ   .ָיָצא –ָעׁשִ

  

                                                        
ְהֶיה ּתֹוַרת ַהּמְ   91 יֹום ָטֳהָרתֹו ְוהּוָבא ֶאל ַהּכֵֹהןזֹאת תִּ   צָֹרע ּבְ
  חלקו הראשוים על איזה פסוק מדובר: 92

יֹום ָטֳהָרתֹו ְוהּוָבא ֶאל ַהּכֵֹהןרשי:  צָֹרע ּבְ ְהֶיה ּתֹוַרת ַהּמְ   .(ויקרא יד, ב) זֹאת תִּ

יג ָידֹו בְּ  ויש שסברו: ִ ר לֹא ַתׂשּ ר ּבֹו ֶנַגע ָצָרַעת ֲאׁשֶ  .(ויקרא יד, לב) ָטֳהָרתוֹ זֹאת ּתֹוַרת ֲאׁשֶ

לוּ  93 רֹון סֶֹלת ֶאָחד ּבָ ָ ר ָעָליו ְוִעׂשּ ם ִלְתנּוָפה ְלַכּפֵ ֶבׂש ֶאָחד ָאׁשָ ֶגת ְוָלַקח ּכֶ ֶ ל הּוא ְוֵאין ָידֹו ַמׂשּ ֶמןְוִאם ּדַ ֶמן ְלִמְנָחה ְולֹג ׁשָ ֶ ׁשּ   ל ּבַ

 רש"י
. וכיון דלא יצא היכי מצי לא יצא

קבע והא העשיר ולא היה ראוי 
   לקרבן עי:

אלא מאי אית לך למימר שכבר 
. אלו לחטאת ואלו לעולה אמר

מתיתא קודם שהפריש והך 
משבשתא היא דתי העי 

   והעשיר ואמר אלו לחטאת:
הכא מי וכבר אמר משעת 

. שבשעת הפרשה אמר הפרשה
אלו לחטאת ואלו לעולה דה''ל 
בשעת לקיחה אבל הקדישן סתם 
שוב אין השם קובעו עד שעת 

   לקיחה או עד שעת עשייה:
. מטמא ולר' חגא דאמר יצא

מקדש עשיר בקרבן עי והך 
רצתא היא ושפיר מתיתא מת

קבע לאחר שהעשיר וליכא 
   לתרוצי וכבר אמר:

. הדרא קושיין מאי איכא למימר
לדוכתיה דלאו שעת לקיחה 

   ועשייה הוא וקבע:
   . תהיה תורת המצורע:זאת

. משמע תורה אחת לכולן תורת
ומאחר שאחד מרבה ואחד 
ממעט מסתמא דעי יוצא בקרבן 
עשיר דמעלין בקודש ולא עשיר 

   י דאין מורידין:בקרבן ע
   . ביחותא:והתיא

. דמה מצורע עשיר ולילף מייה
איו יוצא בקרבן עי אף מטמא 
מקדש עשיר מי לא יצא בקרבן 

   עי:
  . משמע הוא ולא אחר:הוא
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   94949494ַמְתִניִתין

ְמעֹון י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ים  ָבׂשִ ָכל ָמקֹוםְל קֹוְדִמין  -ּכְ ים ּבְ    .ִעּזִ

ֵהן מּוְבָחִרים ֵמֶהם ֵני ׁשֶ    ?ָיכֹול ִמּפְ
ְלמּוד לֹוַמר את" :תַּ נֹו ְלַחּטָ ֶבׂש ָיִביא ָקְרּבָ    .לב)כח; ד, (ויקרא ד,  95959595"ְוִאם ּכֶ

קּוִלין ֵניֶהם ׁשְ ְ ׁשּ ד ׁשֶ    .ְמַלּמֵ
  

ָכל ָמקֹום - ּתֹוִרין    .קֹוְדִמין ִלְבֵני יֹוָנה ּבְ
ֵהן מּוְבָחִרים ֵמֶהן ֵני ׁשֶ    ?ָיכֹול ִמּפְ

ְלמּוד לֹוַמר את" ּוֶבן" :תַּ    .(ויקרא יב, ו) 96969696יֹוָנה אֹו תֹר ְלַחּטָ
קּוִלין ֵניֶהם ׁשְ ְ ׁשּ ד ׁשֶ    .ְמַלּמֵ

  
ָכל ָמקֹום    .ָהָאב קֹוֵדם ָלֵאם ּבְ

ֵני ׁשֶ  יּבּוד ָהֵאםָיכֹול ִמּפְ יּבּוד ָהָאב קֹוֵדם ַעל ּכִ    ?ּכִ
ְלמּוד לֹוַמר יָראוּ " :תַּ    .(ויקרא יט, ג) 97979797"ִאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו ּתִ

קּוִלין ֵניֶהם ׁשְ ְ ׁשּ ד ׁשֶ    .ְמַלּמֵ
ָכל ָמקֹום  :ֲאָבל ָאְמרּו ֲחָכִמים    ,ָהָאב קֹוֵדם ָלֵאם ּבְ

ְכבוֹ  יִבין ּבִ הּוא ְוִאּמֹו ַחּיָ ֵני ׁשֶ    .ד ָאִביוִמּפְ
  

ַתְלמּוד ּתֹוָרה    .ְוֵכן ּבְ
ן ִלְפֵני ָהַרב  ָכל ָמקֹום    -ִאם ָזָכה ַהּבֵ    .ָהַרב קֹוֵדם ֶאת ָהָאב ּבְ

ְכבֹוד ַרּבוֹ  יִבין ּבִ הּוא ְוָאִביו ַחּיָ ֵני ׁשֶ   .ִמּפְ
  

ָמָרא    ּגְ

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ע ְצָווחֹות ָצְווָחה ֲעָזָרה"    :ַאְרּבַ

   :ְצָווָחה ַאַחת
אּו ֶאת ַהֵהיָכלהוֹ  יּמְ טִּ ֵני ֵעִלי ָחְפִני ּוִפְנָחס ׁשֶ ן ּבְ    .ִציאּו ִמיּכָ

ה ִנּיָ    :ְצָווָחה ׁשְ
ֵנס  ָעִרים ְוִיּכָ ְתחּו ׁשְ ן ִנְדַבאיּפִ יְנַקאי יֹוָחָנן ּבֶ ל ּפִ ְלִמידֹו ׁשֶ ַמִים ,תַּ י ׁשָ ְדׁשֵ ֵרסֹו ִמּקָ א ּכְ    .ִויַמּלֵ

ן ִנְד ָאְמרּו ַעל    כח,ב ע ְסָאה ּגֹוָזלֹות ַבאייֹוָחָנן ּבֶ ָהָיה אֹוֵכל ַאְרּבַ ִקיּנּוַח ^ ׁשֶ ה ּבְ    .ְסעּוּדָ
ל ָיָמיו לֹא ָהָיה  ֲעָזָרה 'נֹוָתר'ָאְמרּו ּכָ    .ּבָ

ית ִליׁשִ    :ְצָווָחה ׁשְ
ֵנס  יֶכם ְוִיּכָ ָעִרים ָראׁשֵ אּו ׁשְ ָמֵעאלׂשְ אי 98989898ִיׁשְ ן ִּפיּכַ ׁש ּבִ  ּבֶ ּמֵ ְנָחס ִויׁשַ ל ּפִ ְלִמידֹו ׁשֶ דֹוָלהתַּ ה ּגְ    .ְכהּוּנָ

   :ְצָווָחה ְרִביִעית
ד ַעְצמוֹ  ַכּבֵ ּמְ ְרַקאי ׁשֶ ָפר ּבַ שָכר ִאיׁש ּכְ ָ ָעִרים ְוהֹוִציאּו ִיׂשּ ְתחּו ׁשְ ַמִים ,ּפִ י ׁשָ ה ָקְדׁשֵ    ."ּוְמַבּזֶ

  
   ?ַמאי ָהֵוי ָעֵביד

  
יָרֵאי ַעל ְיֵדיּה ַוֲהָוה ָעֵביד ֲעבֹוָדה ֵריְך ׁשִ    .ֲהָוה כָּ

  
  ?יָקא ֵליּה ַמאי ְסלִ 

   
ָתא ֲהוּו ָיְתִבין א ּוַמְלכְּ אי ַמְלכָּ    ,ַיּנַ

א ֲאַמר ְדָיא ָיֵאי :ַמְלכָּ    ,ּגַ
ָתא ֲאַמָרה ָרא ָיֵאי :ּוַמְלכְּ    .ִאיּמְ

דֹול הּוא ְוִקים ֵליּה ְקֵדיָרה כֵֹהן ּגָ ְרַקאי ּדְ ָפר ּבַ שָכר ִאיׁש כְּ ָ יֵליּה ְלִיׂשּ ּיְ    ,ֲאַמרּו ְנׁשַ
ילּוהוּ  ּיְ    ,ׁשַ

                                                        
  רבו הגירסאות, הלכו בעקבות רשי ובעלי ההגהות כאן. 94
ר ָחָטאאֹו הֹוַדע ֵא  95 אתֹו ֲאׁשֶ ִמיָמה ְנֵקָבה ַעל ַחּטָ ים תְּ ִעיַרת ִעּזִ נֹו ׂשְ ר ָחָטא ְוֵהִביא ָקְרּבָ אתֹו ֲאׁשֶ   ָליו ַחּטָ

ה את ְנֵקָבה ְתִמיָמה ְיִביֶאּנָ נֹו ְלַחּטָ ֶבׂש ָיִביא ָקְרּבָ   ְוִאם ּכֶ
ָנתֹו  96 ן ׁשְ ֶבׂש ּבֶ ִביא ּכֶ ַתח אֶֹהל מֹוֵעד ֶאל ַהּכֵֹהןּוִבְמלֹאת ְיֵמי ָטֳהָרּה ְלֵבן אֹו ְלַבת תָּ את ֶאל ּפֶ   ְלעָֹלה ּוֶבן יֹוָנה אֹו תֹר ְלַחּטָ
מֹרּו ֲאִני  97 ׁשְ תַֹתי תִּ ּבְ יָראּו ְוֶאת ׁשַ   ֱאלֵֹהיֶכם ה'ִאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו תִּ
ָמעשיטה מקובצת. גירסת וילא:  98   ֱאִליׁשָ

 רש"י
  מתי' 

. דבכל כבשים קודמין לעזים
דוכתא כתיב מן הכבשים והדר 
מן העזים תקחו וכן או לשה 

   בכבשים או בעזים:
. האומר הרי עלי עולה ויש יכול

   לו כבש ועז יביא כבש:
ה''ג ת''ל ואם כבש יביא קרבו 

. ולא גרסין אם עז ת''ל לחטאת
ואם כבש יביא וגו' ולעיל מייה 
כתיב והביא את קרבו שעירת 
עזים כאן הקדים עז לכבש 
ובחטאת יחיד כתיב אלמא איזה 

   שירצה יקריב:
וב . דברתורין קודמין לבי יוה

מקומות כתיב ברישא תורין 
  והדר בי יוה:
   . לאחר אכילתו:בקיוח סעודה

. כדי שלא כריך ידיה בשיראי
   ילכלך ידיו בבשר ובדם:
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ְדָיא ָיֵאי  :ֲאַמר ְלהוּ     !ֵייַסק ִלְתִמיָדא -ִאי ּגַ
יֵדיּה  ֲאַמר ַאְחֵוי ּבִ ֲהֵדי ּדַ    .ּבַ

א יֵדיּה  :ֲאַמר ְלהֹון ַמְלכָּ יָנא -הֹוִאיל ְוַאְחֵוי ּבִ ַיּמִ    .קּוצּו ִליֵדיּה ּדְ
ָמאָלא א ַקְציּוָה ִליֵדיּה ׂשְ    .ְיֵהיב ׁשּוְחּדָ

א ַמע ַמְלכָּ יָנאִליְקצ :ֲאַמר ,ׁשְ ַיּמִ י ִליֵדיּה ּדְ    .ּו ַנּמִ
  

   :ַרב יֹוֵסףֲאַמר 
ֵסיּה  ְרַקאי ְלַמְטַרּפְ ָפר ּבַ שָכר ִאיׁש כְּ ָ ְקֵליּה ְלִיׂשּ ׁשַ ִריְך ַרֲחָמָנא ּדְ יּה ּבְ   .99999999ָעְלָמאאי ַה ּבְ  ִמיּנֵ

  
  

יֲאַמר     :ַרב ַאׁשִ
ֵני ֵליּה     ,ְוָלא ֲהָוה ּתָ

ְתַנן    :ּדִ
ים קֹוְדִמין ָלִעזִּ " ָבׂשִ ָכל ָמקֹוםּכְ   .ים ּבְ

ּמּוְבָחִרין ֵני ׁשֶ    ?ָיכֹול ִמּפְ
ְלמּוד לֹוַמר ֶבשׂ " :תַּ ַאַחת - (ויקרא ד, לב) "ְוִאם ּכֶ קּוִלין ּכְ ֵניֶהן ׁשְ ְ ׁשּ ד ׁשֶ    ."ְמַלּמֵ

  
   :ֲאַמר ָרִביָנא

י ָלא ְקָרא    ,ֲאִפיּלּו ִמְקָרא ַנּמִ
ְכִתיב ֶבׂש " :ּדִ    .)יב ; ג,ז (ויקרא ג, 100100100100"ִאם ֵעז... ִאם ּכֶ

  
י ֶאְלָעָזרָאַמר  י ֲחִניָנאָאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ

עֹוָלם לֹום ּבָ ים ׁשָ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ַמְרּבִ    ,ּתַ
ֱאַמר ּנֶ ָנִיךְ " :ׁשֶ לֹום ּבָ ַנִיְך ִלּמּוֵדי ה' ְוַרב ׁשְ    (ישעיה נד, יג) "ְוָכל ּבָ
ְק  ַנִיךְ "ֵרי ַאל ּתִ א ּבֹוַנִיךְ  "ּבָ   .ֶאּלָ

        יקא לה מסכת כריתותיקא לה מסכת כריתותיקא לה מסכת כריתותיקא לה מסכת כריתותהדרן עלך המביא אשם וסלהדרן עלך המביא אשם וסלהדרן עלך המביא אשם וסלהדרן עלך המביא אשם וסל
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נוֹ  100 ב הּוא ַמְקִריב ֶאת ָקְרּבָ ׂשֶ   ה'ְוִהְקִריב אֹתֹו ִלְפֵני  ִאם ּכֶ

נֹו ְוִהְקִריבֹו ִלְפֵני          ה'ְוִאם ֵעז ָקְרּבָ

 רש"י
. בלשון גסות אחוי בידיה

   וליצות ומרד במלכות:
. לגמולו לישא למטרפסיה

   אחריא למלקותו:
   . לא שה משה:לא תא

' . הייו קרא דמתיואם כבש
דקדריש מייה ר''ש ששיהם 
שקולים דכתיב לעיל מייה 
  והביא (את) קרבו שעירת עזים:

  


