עין משפט
נר מצוה
ח א מיי׳ פי״ג מהלי שגגות הלכה
ו סמג עשין ריו:
ט ב ג מיי׳ שס הל׳ ה שמג שס:
י ד מיי׳ שס פי״ל ה״ה סמג שס:
יא ה מיי׳ שס פי״ג ה״א שמג
שם:
*נ ו מיי׳ שם הלי ה יפי׳׳נ הל״נ
סמג שס:

רבינו חננאל
למי׳ד צבור מביאין :אמר אביי
אף אנן נמי תנינא בפרק אלו הן
הנחנקין דגמר הוראה כשאומר
המורה עשו דתנן לענץ זקן
ממרא חזר לעירו ושנה ולימד
כדרך שלימד פטור הורה לעשות
חייב .פי׳ דאלמא גמר ההוראה
בשמורה לעשות :אמר רבא
א> אף אנן נמי תנינא ביבמות פ׳
האשה שהלך בעלה .הורוה ב״ד
להינשא והלכה וקלקלה .פירוש
נישאת ב( לכהן גדול ואח״כ
בא בעלה תצא וחייבת בקרבן
שלא התירוה אלא להינשא פי׳
בהיתר ואילו עשית כך פטורה
היתה מן הקרבן ביופי כח ב״ד
דאלמא הכי קאמרו לה מותרת
את להנשא דאי אמרו לה מותרת
את סתם הוה משמע לכל אדם:
אמר רבינא אף אנן נמי תנינא
בפירקין הורו ב״ד לעבור על
אחת כוי .ותו לא מידי כלומר
)משלהן( ]משלשתן[ נשמעינה
ואין אנו צריכין לדכי אחר.
דמשמע שאמרו לו עשה כך
היינו )עבירה( ]הוראה[ :איכא
דאמרי אמר שמואל אין ב״ד
חייב עד שיאמר להן מותרין
אתם לעשות רב דימי מנהרדעא
אמר אפילו מותרין אתם נגמרה
הוראה .אמר אביי והא אנן לא
תנן הכי כוי וקי״ל כשמואל
בלישנא בתראה דדייקי מתניתין
הכי :פיםקא והלך יחיד ועשה
שוגג על פיהם אקשינן למה
לי׳ למיתנא שוגג ]ניתני[ והלך
יחיד ועשה על פיהם פירוש
דליכא לאיסתפוקי בהא דבין
מדיד ובין שוגג פטור הוא מדיד
לאו בר קרבן הוא שוגג הא תלה
בב״ד כסבריה דהאי תנא .אמר
רבא תנא שוגג לאשמעינן דאי
הורו ב״ד שחלב מותר לאכול
והלך הוא ואכל חתיכת חלב
והוא חושב שהוא שומן דפטור
דהא אילו הודיעוהו שהוא חלב
לא היה נמנע מאכילתו דבכלל
היתר הוא בעיניו .ואי קשיא
לך אמאי פטור והא עקרי כל
הגוף בהורייתן .ג( טעמא מפורש
בתוספתא )פ״א( הורו ב״ד
לעקור את כל הגוף .אמר אין
דם בתורה אין חלב בתורה אין
פיגול בתורה הרי אלו פטורין.
פי• מפר .לבטל מקצת ולקיים
מקצת הרי אלו חייבין כיצד יש
חלב בתודה אבל אין חייבין אלא
על חלב הקרב לשמים כוי .פי׳
דקטעו בקרא דכתיב כי כל אוכל
חלב מן הבהמה אשר יקריבו
ממנה וגו׳ אי נמי חלב שעל גבי
הקיבה והדקין כמפרש לקמן)ד
ע״ב( :א״ד דדייק רבא ממתניתין
דקתני שוגג על פיהם פטור
כלומר כשהיה שגגתו בדבר
שהותר לו על פיהם .אבל אם

ב:

הוריות

הורו בית דין פרק ראשון

קרבן והא ט כמיב מעם הארץ בשגגמ מעשה גרידמא הוא לכתיב ומהכא
הא לא קשיא דסיפא זו ואין צריך לומר זו קהני .להט משמע לא מיבעיא
זו לעשה עמהס לא תלה בב״ר ואין צריך לומר זו לעשה אחריהם לוראי לא לא נפקא דליחייבו רוב קהל בהוראה כלל :אלא לאו הכי קאמר מיעוט
תלה נב״ל וחייב קרבן וכל שכן אין צריך לומר היכא ללא עשי ועשה לחייב :קהל שחטאי גשמה מעשה .גרידתא חייבין כשבה או שעירה :שאין
גמיר .למל הלבר :וסביר .מבין לבר מתוך לבר :הגא משגה יסירה .ג״ר מביאי! עליהם פר בהוראה .ט הורו ב״ל ועשו מיעוט קהל שחטאו
)בשגגת מעשה( על פיהם :הא הן
להט איצטריך משנה יתירה שלא לצורך
חייגין .בהוראה כשבה או שעירה דיחיל
לאשמועי׳ אפילו גמיר ולא סביר ולעולם
>זו ואין צריך לומר זו קתני :וידע אחד מהן
שעשה בהוראת ב״ל ]חייב[ וט היכי
תלמיל ראוי להוראה גמיר וסביר הוא:

מסורת הש״ס
א( ]עירוני] עו .ר״ה צב :לג .יבמוח יג.
צ :כמונות נח .נדרים יד :כריתות ק:ן,
נ( ח״נ פ׳ הקרא ,ג( שנת צנ״
ו ( ]ינמוס נ .וש״נ[ ,ה( ת״כ פ׳ ייקרא,
ו( נ״א אלא לאו מדמהדד על רובא
כוי יעי׳ נ״ש ,ו( נדה מ .זנחיס כז ־ .ע״ש
ופד .ע״ש ,יז( נס״א נושף :יאכלוהו,
ש( ]ויקרא דנירא רחונא פרשה ז[,

א

כגון שמעון בן עזאי ושמעון בן זומא .שהיו

יושבין לפני חכמים והיו ראויין להוראה
כלאמרינן בפרק קמא לסנהלרין)ל׳ יז>:
לגין לפגי חכמים שמעון בן עזאי ושמעון
בן זומא :אמר ליה אביי .שמעון בן עזאי
ושמעון בן זומא כי האי גווגא לילעי
שטעו ואפ״ה עשו אמאי חייבין קרבן
והא מזילין ניגהו ומזיל לאו בר קרבן
הוא :וקא טעה במצוה לשמוע דברי

חכמים .אפי׳ למיעבד איסורא :לדידי
נמי .לאמרי כגון שמעון בן עזאי ושמעון
בן זומא כגון לקא טעו במצוה לשמוע
לברי חכמים :לאיסויי מגעט בהוראה.

שאס היה רגיל להיות מבעט בהוראה

או

שטעו

למה לי

תלמיד

אמר

וראוי

רבא

להוראה:

תרתי

איצטריך םלקא

דעתך

אמינא הני מילי נמיר וסביר אבל נמיר ולא
סביר לא אמר ליה אביי להוראה נמיר וסביר
אמר

משמע

מההיא הוה
ולא

נמיר

ממשנה

ליה

אנא

קאמינא

הכי

אי

אמינא ה״כו נמיר וסביר אבל
סביר

יתירה

לא

תנא

ראוי

אפי׳ נמיר ולא

להוראה

םביר

סביר

ולא גמיר :ראוי להוראה וכו׳ :בגון מאן אמר
רבא כגון שמעון בן עזאי ושמעון בן זומא א״ל
אביי

א

כ י האי גוונא מזיד הוא ולטעמיך הא

רחייבין בהוראה ה״נ חייבין בשגגת
מעשה גרילתא :אבל ריב קהל שחטאו

בשגגה מעשה גרידהא יכול יהי פטורין
שהרי נ״ד מביאין עליהם פר בהוראה.

והן פטורין כראמר לקמן!ה [.ר״מ אומר
שבעה שבטים שחטאו ב״ל מביאין עליהם
סר בהוראה והן פטורין וכי היט
לבהוראה פטזרין הן לפטרו נמי בשגגת
מעשה גרירמא :ה״ל מעם הארן דאפי׳
רובו .חייבין בשגגת מעשה גרילתא
למייתו כל חד וחל כשבה או שעירה רהאי
לכתיב מעם הארץ בשגגת מעשה הוא
לכתיב אלמא שמעינן מהא מחני׳ יחיל
שעשה בהוראת ב״ל חייב .ועליין אני
אומר רישא לממני׳ הכי איתא בת״כ
בעשוחה יכול יחיל שעשה חייב שנים
שעשו פטורין ח״ל מעם הארץ אפילו
מרובין ועליין אני אומר מיעוט קהל
שחטאו חייבין שאין ב״ר מביאין פר על
יריהס וכו׳ :אמר ר ב פפא ממאי דלמא
לא הן ולא ב״ד .וה״ק מיעוט קהל שחטאו
בשגגמ מעשה חייבין שאין ב״ל מביאין
פר עליהם בהוראה והן המועט נמי
פטורין ליחיל שעשה בהוראמ ב״ל פטור:
אי הכי כוי .א״כ כלקאמרח לא הן ולא
ב״ל לא מחייבי בהוראה כלל א״כ מיעוט
קהל בשגגמ מעשה גרילמא נמי ליפטרו
כי היט למיפטרו בהוראה לאי הכי
כרקאמרת לא הן ולא ב״ל מאי איריא
לקא מהלר על רובא לחיובא בשגגת
מעשה רקתני אבל רוב קהל שחטאו
בשגגת מעשה גרירחא יכול יהו פטורין
שהרי ב״ל מביאין עליהם פר בהוראה
והן סטורין ת״ל מעס הארץ ואפי׳ רובו
לחייב בשגגת מעשה :לאו מכלל דמיעוט.
קהל בהוראה פשיטא ליה לתנא למיחייבי
בהוראה כלאמר הא הן חייבין ליחיל
שעשה בהוראת ב״ר חייב וט היט
למיחייבי בהוראה )שס( הט נמי מיחייבי
בשגגת מעשה גרילתא ואמטו להט קא
מהלר לעיל על רובא לחיוב אלא ללילך
ראמרת לא הן ולא ב״ל לאכתי לא נפקא
לך למיחייבי מיעוטא בשגגת מעשה
גרילתא אי הט נהלר ברישא על מיעוטא
לליחייבו בשגגת מעשה גרילתא ולבסוף
נהלר על רובא לחיובא בשגגת מעשה
גרירתא :אלא .מלקא מהלר על רובא
ושביק מיעוטא שמע מינה למיעוט
בהוראה פשיטא ליה לתנא לחייבין כשבה
או שעירה להט קאמר שאין בית לין
מביאין עליהם פר בהוראה הא הן
חייבין ליחיל שעשה בהוראת בית לין
חייב וכי היכי לחייבין בהוראה )הס(
הכי נמי שלא בהוראה בשגגת מעשה
חייבין וכיון לקיימא ליה לתנא למיעוט
בשגגת מעשה גרילתא חייבין הלכך
קא מהלר על רובא לחיובא ולעולם
שמעינן מהא מתניתין ליחיל שעשה
בהוראת בית לין חייב שמע מינה:
זאת

וח!

^ •

תורה אור השלם
 .1ואם נפש אחוז תחטא בשגגה
מעם הארץ בעשיתדז אחת ממצות
יי אשר לא תעשינה ואשם:
ויקרא ד כו

מוסף רש״י
•חיד שעשה יהוי־את כ״ד .הורו
נ״ל שחלנ מותר והלן היחיד ועשה
על פיהם ,דאניס הוא !שבת צג .1

תוספות הרא״ש

)המשך(

יאמרו לך על ימין שהוא שמאל
נ>דתניא ׳בעשותה אחת ״יחיד העושה מפי
נו(
ואחר כך הורו שחלב מותר והלך זה
ועל שמאל שהוא ימץ תשמע
עצמו חייב בהוראת ב״ד פטור כיצד הורו ב״ד
להם ת״ל ללכת ימין ושמאל את
המבעט ועשה על פיהם ואכל חלב לחייב
שיאמרו לך על ימין ימין ועל
שחלב מותר ונודע לאחר מהן שטעו או
להואיל והוא רגיל להיות מבעט השתא
שמאל שמאל מאי )בנון( ]כדון[
ר• יוסי בשם ר׳ )לאלפי( ]הילא
נמי מבעט וכשהוא אוכל חלב מפי עצמו
תלמיד יושב לפניהן וראוי להוראה כגון
לפי[ שבכל מקום שוגג פטור
הוא עושה ואינו חולה בב״ל הלכך חייב
שמעון בן עזאי יכול יהא פטור ת״ל בעשותה
ממלקות ומויד חייב וכאן אפי׳
קרבן :חולה בב״ד פטור לאיהויי הורו
מזיד פטור מפני שתלה בב״ד.
אחת יחיד העושה על פי עצמו חייב בהוראת
פי׳ בכ״מ שוגג פטור ממלקות
ב״ד וטעו וידעו שטעו וחזרו בהן .בין
ומזיד חייב וכאן אפי׳ מזיד פטור
ב״ד פטור נ אלא היכי משכחת לה כגון דידע
שהביאו כפרתן ]יבין שלא הביאו[ והלך
ממלקות שאין לך אדם שיתרה בו
היחיל ועשה על פיהם פטור לתולה בב״ד
דאסור וקא טעי ד>במצוה לשמוע דברי חכמי׳
אל תאכל לפי שהכל תופסין בו
היתר ע״פ הוראת ב״ד הלכך אף
הוא וברשות ב״ל הוא עושה :הא גהדיא
חכמי׳:
דברי
לשמוע
במצוד,
דטעו
נמי
לדידי
לענין דה תשיב בשוגג כיון דלכ״ע
קהני לה .במתני׳ )לקמן לף ג >:לר׳
הוי היתר וגזירת הכתוב היא כי
זה הכלל התולה בעצמו חייב :לאיתויי מאי
שמעון פוטר :הא לא קשיא לתני כללא
היכי דרבים מביאין ע״פ הוראתם
לאיתויי גמבעט בהוראה תולה בב״ד לאיתויי
ליחיד נמי חשיב הוראת שגגה:
זה הכלל והלר מפרש במתניתין :אם
זה הכלל וכוי )ד״א( ]זו דברי[ ר׳
י הורו ב״ד וידעו שטעו וחזרו בהן הא בהדיא
נפש אחה החטא בשגגה בעשוהה.
יהודה דאמר יחיד שעשה כהוראת
למשמע נפש תחטא אחת תחטא בעשותה
ב׳׳ד פטור אבל חכמים אומרים
קתני לה תני והדר מפרש אמר רב יהודה
כוי .ומהדר תלמודא למצוא מאי
תחטא הרי אלו שלשה מיעוטי למשמע
אמר שמואל זו דברי ר׳ יהודה אבל חכמים
ר״י ומאי רבנן ובתר הכי קאמר
בעשותה מפי עצמו חייב למעוטי חולה
אמר רב נחמן אמר שמואל זו
ה
מאי
חייב
ב״ד
בהוראת
שעשה
יחיד
אומרים
דברי ]ר״מ כוי והא דל״ק זו
בבית לין לפטור .והני שלשה מיעוטי
דברי[ ר״ש השנוי במשנתנו )דף
ר׳ יהודה דתניא אם נפש אחת תחטא בשגגה
מפרש במסכת שבת בפרק המצניע )לף
ג (:הורו ב״ד וידעו שטעו וחזרו
צג (.לר׳ יהולה חל למעוטי זה עוקר וזה
בעשותה הרי אלו ג׳ מעוטין העושה מפי
בהם בין שהביאו את כפרתם ובין
שלא הביאו כפרתם והלך היחיד
מניח וחל למעוטי זה יכול וזה יכול וחל
רבנן
מאי
פטור
ב׳׳ד
בהוראת
חייב
עצמו
ועשה על פיהם ר״ש פוטר אלמא
למעוטי יחיל שעשה בהוראת בית לין
ר׳׳ש פוטר התולה בבי׳ד אפילו
ה>דתניא עדיין אני אומר מיעוט קהל שחטאו
לפטור :מביאין על ידיהן .מביאין
אחר שחזרו בהם והביאו כפרתם
חייבין שאין ב״ד מביאין על ידיהן פר רוב קהל
וכן רבי אלעור ור״ע ובן עואי
עליהן :במאי .חטאו :אילימא בשגגה
כולהו סבירי התולה בב״ד פטור.
שחטאו יהו פטורין שהרי בית דין מביאין על
מעשה שלא בהוראה ביה דץ .ללא הורו
משום דעיקר דברי האמוראים
בית דין כלל וכגון שנתחלף חלב בשומן"י
למצוא חכמים דמחייבי ומש״ה
ידיהם פר ת״ל מעם הארץ אפי׳ רובה ואפילו
קאמר רב יהודה זו דברי ר׳
שלא בהוראתם להט הוי משמע מיעוט
כולה במאי אילימא בשגגת מעשה ]ב׳׳ד
יהודה אבל חכ״א משום דמייתי
קהל שחטאו בשגגת מעשה גרילתא שלא
ב• ברייתות דפליגי )עליי( ]ע״ב[
שלא
עבידתייהו
מאי
ב״ד
בהוראה[
שלא
וגם ר״נ אשכח ברייתא דפליגי
בהוראה חייבין אבל רוב קהל שחטאו
בה ר״מ )ורב נחמן( ]ורבנן[ בהא
בהוראת בית דין ב״ד מי מייתו שלא בהוראה
בשגגת מעשה שלא בהוראה יכול יהו
אבל לא אשכחן תנא דפליג על
פטורין שהרי ב״ל מביאין פר עליהם
אלא בהוראה ותא כי כתיב מעם הארץ
ר׳׳ש דמתני• :נפש כי תחטא אחת
תחטא בעשותה מיעוט־ן .ירושל׳
ת״ל מעם הארץ למשמע ראפילו רובן
בשגגת מעשה הוא דכתיב אלא לאו הכי
בכל אתר אתמר מיעוט אחר
חייבין בקרבן בשגגת מעשה רמייתו כל
מיעוט לרבות ]ובא אתמר[ מיעוט
קאמר מיעוט קהל שחטאו בשגגת מעשה
חל וחל כשבה או שעירה :ומי מציה
אחר מיעוט למעט ,א״ר מתני׳
חייבין שאין ב״ד מביאין על ידיהן פר בהוראה
שניי היא דכתי׳ מיעוט אחר מיעוט
למימר הכי .שהרי ב״ל מביאין עליהם
]אחר מיעוט[ כיון דכתבי תלתא
הא הן חייבין יכול רוב צבור שעשו בשגגת
פר כי חטאו רוב קהל בשגגת מעשה
מיעוטי דרשינן להו למיעוטא
שלא בהוראה וט ב״ל מייתו קרבן שלא
והיכי דכתיב תרי מיעוטי אמריי
מעשה יהו פטורין שהרי ב״ד מביאין עליהם
אין מיעוט אחר מיעוט אלא
בהוראה והא לא הורו כלל :אלא
פר ]בהוראה[ ת״ל מעם האדן יאפילו רובו
לרבות ותלמוד דידן לא סבר הכי
א( נ״ה ג״כ נתוס׳ הרא״ש יעי׳ בהוראה .להט הד משמע מיעוט קהל
דבפ״ק דסנהדרץ )דף יד (:דריש
אמר ר״פ ממאי דלמא לא הן ולא ב״ד אי הכי
עשרה כהנים דכתיבי גבי פדיון
נ״ש :כן עי׳ מהרש״א על רשי׳י :שחטאו בהוראה כגון שהורו ב״ל ועשו
ג( נראה לחסל כאן ואולי צ״ל אינא
הקדש למעט אחר מיעוט והכי
מאי איריא דקמהדר על רובא לחיובא לאו
למימל למיידי כמפורש נתוסס׳ :על פיהם חייבין כשבה או שעירה שהרי
גמירי לן דכל היכא דאיכא למדרש
אין ב״ל מביאין פר עליהם רוב צבור
מכלל דמיעוט בהוראה קיימא ליה דמיחייבו
כולהו למעוטי כי הבא דרשי׳
כולהו והיכא דליכא למדרש
שעשו בהוראה יכול יהו פטור! ת״ל
בהוראה ונהדר ברישא על מיעוט׳ דמיחייב
מכולהו מיעוטי אמרינן אין מיעוט
מעם הארץ ראסילו רובן חייבין :ומי
תוספות הרא״ש
אחר מיעוט אלא לרבות :במאי
בשגגת מעשה ולבסוף ניהדר על רובא
הוא שב אכל ידיעת חלב בלא מציה אמרח הכי .שצבור מביאין
אילימא בשגגת מעשה) .והכאן
לחיובא בשגגת מעשה ייאלא לאו מדלא
]וה״ק מיעוט[ הקהל שחטאו
חזרת בית דין לאו ידיעה הוא
בשגגת מעשה חייבין כל א׳
ראכתי לא אתידע ליה דאיכא
מהדר על מיעוט דמיחייבין בשגגת מעשה
כשבה או שעירה שאין ב״ר
איסור ולמה ישוב ואע״ג דכי
מביאין פר על ידיהם לפטרם.
ירע נמי דחלב אלא שתלה ובסוף מהדר על רובא לחיובא בשגגת מעשה ש״מ מיעוט בהוראה חייבין הן כשבה ושעירה ושלא
רוב הקהל שחטאו בשגגת מעשה
בכ״ד שב מידיעתו הוא )דכי(
]דכיון[ דאי מתידע לבי דינא בהוראה בשגגת מעשה חייבין מכדי תרוייהו סתמי תנן ממאי דקמייתא ר׳ יהודה ובתרייתא רבנן
יכול יהא פטורין כל א׳ מלהביא
כשבה או שעירה שהרי ב״ד
והדרי בהו איהו נמי הדר בה אימא איפכא מאן שמעת ליה דדריש מיעוטי כי האי גוונא רבי יהודה היא י>דתניא רבי יהודה אומר
מביאין פר על ידיהם לפטרן :ב״ה
שאני התם דתולה ממש בב״ד
מאי עבידתייהו להביא על הצבור
הוה הלכך אפילו שב מידיעתו
זאת
תוספות
בשגגת מעשה והרי לא עשו
פטור אבל נתחלף לו חלב
בהוראתם :אלא בהעלם דבר וה״פ
ת נ א משנה יתירה ראפ•' נמיר ולא סביר .תימה ללא לימני נמחני׳ כ״א תלמיל שאינו
בשומן לאו תולה ממש בבית
להיכא למיעוט אח׳ למעוטי לבר אחל כמו גני כהניס כהן ולא ישראל המס אתי
מיעוט הקהל שחטאו בהעלם דבר
ר א י להוראה וכ׳׳ת לא״כ הוה משמע ללא גמיר ולא כביר להא מרישא ילעינן לקתני
דין הוה וכיון דשב מידיעתו
לרברי .אבל היכא לכל חלא אתא למילחא לחול כלהכא וגבי זאח היא העולה המס
חייבין כשבה או שעירה שאין ב״ד
ועשה יחיל על פיהם לפטור .וי״ל לקמ״ל לאפי׳ גמיר וסביר הוה שיגג לטעה גמצוה
הוא חייב:
אחי למעוטי :מעם הארץ אפילו מקצתו .לא גרסינן מעס להא לעיל יליף מיניה פרט
מביאין בהעלם דבר פר ע״י כל
לשמוע לברי חכמיס וחייב ללא תימא מזיל הוה :וליטעמיך הא תניא בעשותה בוי.
ולטעמיך הא דתניא בעשותה
למומר ול״ג נמי אפילו מקצתו לגלאו הכי יחיל ואפילו הרבה משמע למביאי! מלמהלר
ארוגא .וה״ג בח״כ עס הארץ אפילו רובו ואפילו כולו :ש״מ מיעוט בהוראה חי־בין .זמן שלא חטאו רוב הצבור .רוב
ברייתא היא בת״כ וגרסי׳ בה כגון שמעון ב! עזאי ולהכי חלימא טפי לאקשויי מינה
יחיד העושה מפי עצמו חייב
הקהל שחטאו בהעלם דבר יכול
מממני׳ ללוחק לומר לשמעון בן עזאי היה טועה במצוה לשמוע ל ב ד חכמים .ולפי זה לא גיסי׳
בהוראת ב״ד פטור כוי .תימה
מימה מהיט תימי לאפילו אי מברייתא משמע הט מ״מ אסמכתא מקרא צא חזינן שיהיו
יהא פטורין כל א׳ מלהביא כשבה
ולילי נמי כו׳ להא בבדיתא נמי קתני הראוי להוראה וגס בספר מלדק הבא מארץ ישראל
מאי מייתי מברייתא טפי
חייבין במקוס הוראה ועול היכא משמע ליה מהך בדיתא לאי משוס ללא מהלר ברישא
או שעירה שהרי ב״ד מביאין פר
בהן:
חזרו
אס
לפטר
שמעון
כרבי
אמי
לדשא
להך
מפרש.
ותדר
בלל
א
נ
ת
ליתא:
ממתני• וי״ל דברייתא אלימא
ממיעיטא הא לא איצטדך להא מיחיל ילפינן ט היכי להוא חייג הט נמי מיעוט קהל.
על ידיהם ת״ל מעם הארץ ואע״פ
ליה משום דדריש לה מקרא
הרי אלו פעוט־ן .בירושלמי פ ד ך בכל מקוס הר מיעוט אתר מיעוט לרבות והכא למעט
וכן משמע בתורת כהניס לשנים ושלשה יש להן לין יחיל ונראה כגירסת ספדס לגרסי
שכ״ד מביאין פר צריך כל א׳
א״נ משום דמפרשי טפי או
ומשני היינו דוקא במקוס שהן זוגות כמו ספ״ק לסנהלדן)טו (.י׳ כהניס כמובין בפרשה
מאי אריא מיעוט מרובא כלומר מאי שנא מיעוט מרוגא ומאי פשיטא מיעוט מרובא
כשבה או שעירה :והא כי כתיב
וראוי
תלמיד היושב לפניהם
למגילה
ובירושלמי)פ׳׳ל(
לעולם
וכן
לרבות
ורביעי
למעט
ושלישי
לרבות
ושני
ממעט
לראשון
למאי לקאמר לא הן ולא בית לין אי ללבדך אלא מלאיצטדך למילף רובא שמע מינה
מעם הארץ בשגגת מעשה הוא
להוראה כגון א( דה היינו שמעון
פ ד ך מעתה לא יצטרך שוס כהן .ומשני לגחנס לא הזכיר כהן .ורשב״א פי׳ גנלה
למיעוט פשיטא ליה משוס למייתי נמי בהוראה כשבה או שעירה:
דבתיב .והיכי מרבה מניה רוב הקהל שעשאו בהעלם דבר :אלא לאו ה״ק מיעוט הקהל שחטאו בשגגת מעשה חייבין שאין ב״ד
בן עזאי :כגון דידע דאםור וקא
מביאין פר ע״י בהוראה אלא הם חייבין להביא כל א׳ כשבה או שעירה הלכך אית לן לאוקמי קרא במיעוט הקהל משום דהאי
טעי דמבוה לשמוע דברי חכמים .כדכתיב לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל והיינו שגגה דידיה .ירושל׳ וכי
קרבן משכחת לה בין בשגגת מעשה בין בהעלם דבר דלעולם מביאין כשבה או שעירה אבל לא ברוב הקהל שהרי ב״ד מביאין פר
יש )דין ושגגה( ]זדון לשגגה ליחיד[ אצל הוראת ב׳׳ד ר׳ )אומרן ]אימי[ בשם ריש לקיש מתני׳ כגון שמעון בן עזאי
על ידיהם והם פטורים הלכך אף בשגגת מעשה יהא פטורין מכשבה או שעירה :א״ה מאי אולמי׳ דמיעוט מרוב .פירש״י ד״ל אם
]מה אנן קיימין אם ביודע כל התור׳ ואינו יודע אותו דבר אין זה שמעון בן עואי[ ואם יודע את הדבר ואינו יודע כל
כדקאמרת דלא הם ולא ב״ד חייבין מאי איריא דקמהדר ארובא לחיובא להו בשגגת מעשה דקהני אבל רוב הקהל שחטאו בשגגת
התורה כולה שמעון בן עזאי הוא אצל אותו דבר כי אנן קיימין ביודע כל התורה כולה ויודע אותו דבר אלא שטעו
לומד תורה אמרה אחריהן ואם בטועה לומר תורה אמרה אחריהן אין זה שמעון בן עדאי כהדא דתני )כלל( ]יכול[ אם
א( נראה למינו ל״ג נהנר״מא נגו! שמעו! נ״ע יעי׳ תיס׳ יאילי נס נפל״מ טייס הוא וליק.

הורו בית דין פרק ראשון הוריות

מםורת הש״ם

ג.

ועשו מיעוט קהל על פיהם ליחיל שעשה בהוראת בית לין פטור ומתו
א( לקמן ה״ ב( 1שס[ ,ג( ]עירוני! זאה חורה העולה היא העולה .זאת היא העולה הרי אלו שלשה מיעוטי
פג .וש״נן ,ד( ]לקמן ה ,[:ה( נשס חל פרט לנשחטה בלילה וחל פרט לנשפך למה וחל פרט ליציאת רמה חוץ מקצתן של רוב קהל ונתרבו אלו ולאחר שנחרבו נולע להם שחטאו להני
ע״ש תוספתא פ״א[ (1 ,גי׳ נ״ש,
מועטין ונתרבו לא למי ממש לחטאו על שלא נתמנו למועטין כי חטאו
 (1ןלפמ״ש רש״י ל״ה או דלמא יכו׳ לקלעים שאס עלתה על גבי המזבח תרל ללא הויא עולה חשובה והט נמי
מיכח לגרסתו הקרב ,ח( רש״א ,מפרש במסכת נדה בפרק יוצא דופן <לף מ.ו :ז' שבעים .רהוו רוב בהוראה לאו בני קרבן נינהו ליחיל שעשה בהוראת בית לין פטור אבל
כי חטאו כהן משיח ונשיא על שלא
מ( ומ״ז ,י( ]ייקרא לן .ל( ועי׳ רש״א ,שבטים מביאים שבעה פריס לקסבר ר׳
ל( ]עיי גליי! הש״ס לרע״א[,
נתמנו נעשו בני קרבן ומחייבי לאתרי
»( !היריות פ״א ה״א[ ,נ( ]לף ה ,[.יהולה לשבט א׳ איקרי קהל ןה  pוהן מביאין
•זאת תורת העולה היא הרי אלו שלשה כשבה או שעירה אבל מרובין ונתמעטו
ולא ב״ל ]ל : [:הוראה סלויה בב״ד .לכתיב
מיעוטין ואיבעית אימא עדיין אני אומר לא למי ממש לחטאו על שלא נתמנו להא
ונעלם לבר להיינו שהורו לעבור מעיני
מרובין כי חטאו בני קרבן נינהו ואמטו
תורה אור השלם
הקהל להיינו ב״ל :ב״ד משלים לרוב
מצית מוקמת לה כר׳ יהודה דקתני רוב קהל
להכי קאמר במרובין ונתמעטו להוי
• . 1צו את אהרן ואת בניו לאניר צבור .לעשו עם מעט צבור והשלימו
רבי
ואי
פר
ידיהן
על
מביאין
ב״ד
שחטאו
על
זאח תוךת העלה הוא העלה
פלוגתא לר״ש ורבנן אבל במועטין
לרוב צבור ] :צ ב ו ר מייתי[ .ור׳ מאיר
מוקדה על המזבח בל הלילה
יהודה האמר צבור הוא דמייתי ב״ד לא רתנן א>
ונתרבו איבעיא לן אי למי לפלוגתא
עד הבקר ואש המזבח תוקר פוטר צבור להא קא מייתי ב״ל כלאמרי׳
לר׳ שמעון ורבנן אי לא מי אמרי׳ ר״ש
רבי יהודה אומר שבעה שבטים שחטאו
ויקרא ו ב לקמן!ה [.רבי מאיר אומר שבעה שבטים
בו;
לבתר יליעה אזיל לאמר אס נולע להם
 . 2ויעש שלמה בעת ההיא את שחטאו בית לין מביאין עליהם פר והן
מביאין ז׳ פרים ורב נחמן אמר שמואל זו דברי
החג ובל ישראל עמו קהל גדול
על שלא נתמנו חייבין כבתחלה הכא
מלבוא חמת עד נחל מצרים פטורין  .ואי קשיא הא אמרי׳ בכל התורה ר״מ אבל חכמי׳ אומרי׳ יחיד שעשה בהוראת
נמי מחייב לכי אתיילע להו בחיובא
לפני י; אלהינו שבעת מזים אין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות והיט
ב״ד חייב מאי ר׳׳מ ומאי רבנן דתניא הורו
אתיילע להו לט נתרבו אתיילע להו
ושבעת ןמים ארבעה עשר יום :אמרי׳ אלו ג׳ מיעוטין לממעטינן אותם
מלכים א ח סה
ועשו רבי מאיר פוטר וחכמים מחייבין מאן
ומביאין פר ורבנן לבתר חטאה אזלי
בירושלמי מפרש ה״מ היכא לליכא אלא
לאמרי הרי אלו כהליוטות הואיל וחטאו
מיעוטין
ג׳
ראיכא
הכא
אבל
מעוטין
ב׳
עשו אילימא ב״ד מ״ט דרבנן דמחייבי והתניא
י^•©*^•
ט לא נתמנו הכא נמי אזלי בתר חטאה
בזה אחר זה בחל קרא כולהו אתו למעט
יכול הורו ב״ד ועשו ב״ד יכול יהו חייבין ת״ל
מוסף רש״י
וט חטאו אכתי מועטין היו ופטורין
וכן בל״ב מלות מצאתי :אוהו השבע
ואת תורת העולה היא .ואת
הקהל ועשו >5אמעשה תלוי בקהל והוראה
ליחיל שעשה בהוראת בית לין פטור:
היא העולה הרי אצו ג׳ מיעוטי] ,חייב .להביא סר לקסבר שבט אחל

עין משפט
נר מצוה
•ג א מיי׳ פי״ב מהל׳ שגגות הלי א
סמג עשי! ריז:
יד ב מיי׳ שס פי״ג הל׳ נ שמג שס:
טו ג מי״ שם הל׳ נ ופי״נ הלי א:
טו ד ה מיי׳ שס פי״ג הלנה ג סמי.
שס:
 rו מיי׳ שס הל׳ ג סמג שס:
יח ז מיי׳ שם הלנה ד ועי׳ נהשגות
ונכ״מ:

י|

כ>

ל(

מ>

צפי שנא המקרא הזה ללמדנו על
הפשילי! שעלי למזנפ ללא ירלו,
לילפינן מעולה על מיקלה על
המונח כל הלילה ,משעלה על
מוקלה תהא שס כל הלילה ,לפיכך
מיעט לך ני ג׳ מיעוטי! למעט גי
פסילי! <!מזים כ ! ! ינתנ רחמנא
זאת למשמע מיעונוא נלימר ואת
אס עלתה לא מרל אנל אחרת
אע״פ שעלתה חדל ,יכתינ היא
למשמע מיעוטא ,וכתינ העולה
למשמע העולה עילה נשרה ולא
פסולה ,יהני תלתא מ־עיטי ממעטי
הני תלתא פסולי :נדה מ וכעי־ז
!גתיס שם! זאת מיעוטא והיא
מיעיטא יה״א להעולה מיעיטא,
למשמע העולה המיוחלת ,כשרה
ולא פסולה ,למעונך הני פסולי!
שאפיצו עצו ידלו ,ללא תימא כל
הנוגע כמונח לכל פסולי! אתא
!:זבחים פד ן.

תוספות הרא״ש
מעשה יהו פטורים שהרי
ב״ד מביאין פר בהוראה והם
פטורים ת״ל מעם האר׳ן• ואפי•
רובו דמחייבי בשגגת מעשה.
ומתוך זה משמע דמעוטא
בשגגת מעשה פשיטא לן
דמחייבי משום דאין ב״ד
מביאין עליהן והם עצמם
חייבים דיחיד שעשה בהוראת
ב״ד חייב וכי היכי דמחייבי
בהורא• ה״נ מחייבי בשגגת
מעשה דאית לן לאוקמי קרא
כמיעוט הקהל משום דאשכחן
בה קרבן דה בין בשגגת
מעשה בין בהעלם דבר ומש״ה
מהדר ארובא לחיובא ואי
כרקאמרת לא הם ולא ביר א״כ
מאי אולמי׳ דמיעוט דפשוט
לן דחייכין בשגגת מעשה
טפי מרוב דקמהדר ארובא
ןוחישבנהו( ]לחייבנהו[ אדרבה
איפכא מסתברא דטפי אית לן
לאוקמי חיובא דשגגת מעשה
ברוב קהל שחטאו לחיוב כל
א• וא• כשבה או שעירה שכן
מצינו שחפץ הקב״ה בכפרתם
שנתן להם בפרה בהעלם רבד
]אבל מיעוט[ שאין ב״ד מביאין
עליהן פר והן פטורין ]גם[
בשגגת מעשה יהיו פטורין
אלא ודאי מדפש־טא ליה לתנא
דמיעוט בשגגת מעשיה חייבין
וקמהדר ארובא אלמא יחיד
שעשה בהוראת ב-ד חייב
וכי היכי המיעוט מחייבין
בהעלם דבר כל א• כשבה
או שעירה ה״נ בשגגת מעשה
גרידא ]וא״ת[ לאו ממיעוט
בהוראה קמא ליה לתנא כי
היכי דתקשי לך כיון דמיעוט
בהוראה פטורי] אשתכח דאכתי
דמחייבו
לן
נםקא
לא
מיעוט בשגגת מעשה גריהתא
ואדמהדר ארובא דליחייבא
אשגגת מעשה גרידתא נהדר
ברישא אמיעוטא דליחייבי
בשגגת מעשה ולבסוף נהדר
ארובא לחיובי בשגגת מעשה
אלא מיעוט בשגגת מעשה

אקרי קהל :רבי שמעון ג ן אלעזר אומר
תלויה בב״ד אלא הורו ב׳׳ד ועשו רוב קהל
משמו .של ר׳ מאיר .והא מתניתא מפרש
מאי טעמא דר׳ מאיר דפוטר אלא לאו הורו
להם על שלא נתמנו חייבי] היכא להר
לקמן  :אמר רב אםי ובהוראה .רקיי״ל
ב״ד ועשו מיעוט קהל ובהא קמיפלגי מר סבר
יליעה וחטאה בחיוב :כי השהא.
כי הורו ב״ל ועשו רוב קהל על פיהם
יחיד שעשה בהוראת בית דין פטור ומר םבר
ללהוי ט חטאו משנתמנו ללייתי פר
שמביאים פר :הלך אחר רוב יושבי׳ בארן
יחיד שעשה בהוראת ב׳׳ד חייב אמר רב פפא
ואמאי קתני משנתמנו פטורין אלא
ישראל .ראותם שבחוצה לארץ אינן מן
מלקתני פטור ש״מ לר׳׳ש חטאה ויליעה
המנין ולא אותן רמנחל מצרים ולחוץ
דכולי עלמא יחיד שעשה בהוראת ב״ד פטור
בעי בחיובא ומועטין ונתרבו ללברי הכל
לחוצה לארץ היא :פשיטא מרובין
אלא ב׳׳ד משלים לרוב צבור קמיפלגי מ״ם
סטורין רט חטאו בפטור חטאו ליחיל
ונהמעטו .כגון שהורו ב״ל ועשו רוב
משלים
ב״ד
אין
ומ״ם
צבור
לרוב
משלים
ב״ד
שעשה בהוראת בית לין פטור :או
קהל על פיהם לנתחייבו להביא פר ולא
לרוב צבור ואיבעית אימא הורו ב״ד ועשו
דלמא כיון .לחלב שם אחל הוא לבין
הספיקו להביא פר על שנתמעטו שמתו
רובו של קהל >ומאן חכמים רבי שמעון היא חלב המכסה את הקרב ובין חלב המכסה
מקצתן היינו פלוגתא לר׳ שמעון ורבנן
את הלקין שם אחל הוא שחלב סתם
לפנן)לקמן י (.חטא כהן משוח ונשיא על
דאמר צבור מייתי וב״ד מייתי ואיבעית אימא
איקרו :כיון דהרי איסורי נינהו .לחלב
שלא נתמנו להיו חייבים להביא כשבה או
חכמי׳
ומאן
>
י
דינו
בית
בהוראת
שעשה
שבט
אינו שוה בכל לחלב חיה מותר :או
שעירה ולא הספיקו להביא על שנתמנו
רבי יהודה היא דתניא שבט שעשה בהוראת
דלמא כיון .לאילו צבור אכלי האי
הרי הן כהדיוטות ונחייבס להביא
חלב והאי לס שלא בהוראה בשגגת
בית דינו אותו השבט חייב ואב״א כגון שחטאו
כשבה או שעירה כבתחלה הכא נמי
מעשה מייתו כל חל וחל אי בעו כשבה
חייבין פר כבתחלה רבי שמעון אומר
ששה והן רובו של קהל או שבעה אע״פ
מייתו אי נעו שעירה מייתו למצי
וכו׳ הכא נמי אס נולע להס על שלא
שאינן רובו של קהל ומתניתין מני ר׳ שמעון
אשוויי קרבנם השתא נמי ט עשו
נתמעטו חייבין להביא פר אבל אם
אלעזר
בן
שמעון
>רבי
דתניא
היא
אלעזר
בן
בהוראה מצטרפי :ומיעוט בהרא בעבודה
נולע להן משנתמעטו פטורין :מוטטין
אומר משמו חטאו ששה והן רובו של קהל
כוכבים .קרבנם שעירה ולא כשבה:
ונסרבו מאי .כגון שהורו בית לין
או
או שבעה אע״פ שאינן רובו של קהל חייבין
אמר רב אםי ־ובהוראה הלך אחר רוב יושבי
ארץ ישראל שנאמר ויעש שלמה בעת ההיא את החג וכל ישראל עמו קהל גדול מלבוא חמת עד נחל מצרים
לפני ה׳ אלהינו שבעת ימים ושבעת ימים ארבעה עשר יום מכדי כתיב וכל ישראל עמו קהל גדול מלבוא חמת
עד נחל מצרים למה לי שמע מינה הני הוא דאיקרי קהל אבל הנך לא איקרי קהל פשיטא מרובין ונתמעטו
היינו פלוגתא דרבי שמעון ורבנן מועטין ונתרבו מאי מי פליגי רבי שמעון ורבנן ר״ש דאזיל בתר ידיעה מחייב
ורבנן דאזלי יבתר חטאת פטרי י>]או לא[ מאי ותיםברא אימור דשמעת ליה לר״ש דאזיל אף בתר ידיעה ]היכי
דהוי ידיעה וחטאה בחיוב[ ידיעה דלא חטאה מי שמעת ליה דא״כ לייתי כי השתא אלא ר״ש חטאה וידיעה
בעי איבעיא להו הורו ב״ד חלב מותר ועשו מיעוט הקהל וחזרו ב״ד בהן והורו ועשו מיעוט אחר מהו כיון דשתי
ידיעות נינהו לא מצטרף או דלמא כיון דאידי ואידי חלב הוא מצטרף ואם תמצא לומר כיון דאידי ואידי חלב
הוא מצטרף מיעוט בחלב שעל גבי ״הקבה ומיעוט בחלב שעל גבי דקין מהו הבא ודאי כיון דבתרי קראי
קאתי לא מצטרף או דלמא כיון דאידי ואידי חלב הוא מצטרף ואת״ל שם חלב הוא ומצטרף מיעוט בחלב
ומיעוט בדם מהו הכא ודאי)כיון( דתרי איסורי נינהו ״>]וכיון דאין איסורן שוה[ לא מצטרף או דלמא כיון ״)דאיםורן
שוה( דקרבנן שוה מצטרף ואת״ל כיון )דאיםורן שוה( דקרבנן שוה מצטרף מיעוט בחלב ומיעוט בעבודת
כוכבים מהו הכא ודאי אין איסורן שוה ואין מרבנן שוה יאו דלמא כיון דאידי ואידי כרת הוא מצטרף תיקו איבעיא
להו הורו ב״ד שחלב מותר ועשו מיעוט הקהל ומת אותו ב״ד ועמד ב״ד אחר וחזרו והורו ועשו מיעוט אחר אליבי
רמ״ד ב״ד מייתי לא תיבעי לך דהא ליתנהו אלא כי תיבעי לך אליבא דמ״ד צבור מייתי מאי צבור הא קאי
והםגרא אימור דשמעס ליה לר״ש
דאויל אן« נ ס ר ידיעה .לאמר אס מרע
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תוספות

א י ת טפרים מרסי דתנן ר׳ יהודה אומר "יב שבטים שחטאו מביאי; "׳ב פרים ובן נראה
רהב׳ תנ; בדשא דמוע״ ובתר הכי תני יי שבטים בוי ולא שביק רישא דמתניתין
למנקט סיפא :ר״ם סבר יוזז• שעשה בהוראת ב״ד פטור .חימה מאי לוחקי׳ לכך ללמא
ר״מ ס״ל ללוקא יחיל שעשה חייב אבל שניס ושלשה שעשו פטודס ולית ליה ברייתא
לועליין אני אומר בו׳ לנלא״ה לית ליה לבדיתא אית לה יחיל שעשה בהוראת ב״ל חייב
ור׳׳מ אית ליה לפטור ומיהו טון ללא מצינו תנא למחלק בין א׳ לשניס לחיק למימר הט:
קהל גדול מלבוא חפת .אע׳׳ג לל״ת מ ל נ ד קנלה לא ילפינן הא הר גילר מילתא נעלמא:
םועטין ונתרבו מא  .פרש״י)נעלמא( ]נעיין[ להני לאו בני קרבן כמו משיח ונשיא אנל
מרובי! ונתמעטו כבר הוו בני קרנן .ולא נהירא לאפי׳ מרונין ונתמעטו ט נתמעטו לאו
בני קרבן נינהו אס לא לבתר חטאה אזלינן אבל התם תרריהו בני קרבן נינהו אלא מש״ה
מבעיא ליה במועטין ונתרבו לאיכא למימר לאפי׳ ר״ש מולה לפטור כלפי׳ ואזיל :הורו
כ״ד שחלב המנכה את הקרב בוי .תימה לאמד׳ לקמן)ל (.אין ב״ל חייבי! על שיורו בלבר
שאין הצדוקי! מולי! ובשלמא חלב שעל הלקיןלאחי מדבר׳)חולין מט( ניחא לאין הצלוקין מולי! בו
,

מקרא נפקא ליה לתנא כדקתני תנא מעיקרא בהדיא אין לי אלא אחד שעשה שנים שעשאו או ג׳ שעשאו יכול יהו פטורים ת״ל
מעם הא pוהכי איתברר לן דמיעוט בשגגת מעשה לאו ממיעוט בהוראה קמא ליה לתנא אלא מקרא בהדיא הוא דקמא ליה והאי
דקאמר בתר הכי עדיין אני אומר מיעוט הקהל שחטאו בשגגח מעשה חייבין שאין ]ב״ד[ מביאין על ידיהם פר בהוראה לאו למימה
דמהכי נפקא ליה לתנא אלא משום דכיון דנפקי ליה לתנא מרובים דחייבים בשגגת מעשה גרידתא מקרא בהדיא כדקתני ת״ל מעם
הארץ ואפי׳)בא( מרובים קא כעי למידק השתא אהנ־ מרובין דאתרב׳ לחיובי מקרא א־ במיעוט הקהל בלחוד או אפילו ברוב הקהל
והיינו דקאמר ועדיין אני אומר אע״פ שריבה הכתוב מרובים לחיובא עדיין אני אומר שלא ריבה הכתוב מרובים ]אלא[ בזמן שהם
מיעוט הקהל שההי הם ראוים להתרבות לחיובא בשגגת מעשה שכן אין מביאין ע״י פר בהוראה וחייבין הם )הא( אבל רוב הקהל
לא מרכין ליה בשגגת מעשה לחיוב שהרי ב״ד מכיאין פר ע״י והם פטורין וכי היכי דפטרי בהוראה פטרי בשגגת מעשה ת״ל מעם
הארץ ואפי׳ רובא וכולה במשמע ]אה״נ[ והאי דפריך מאי אולמיה דמיעוט מרובא ה״פ מדניחא ליה לאוקמי מרובין דרבי קרא
במיעוט דקהל משום דאין ב׳׳ד מביאין פר ע״י אלםא פשיטא ליה דהם חייבין דאי לאו הכי מאי אולמיה דמיעוט מרוב ולפי מה
שהבנתי דברי רש״י ז״ל לא קשיא מידי לפירושו וקרובין דבריו .ומיהו הא קשיא לן מאן האי תנא דקאמר )צבור( ]ב״ד[ מביאין
פר ע״י והם פטורין ר״מ הוא )לקמן דף ה (.ואיהו הוא דאית ליה בשבת פרק המצניע )דף צג (.יחיד שעשה בהוראת ב״ד פטור וכן
אמה רב נחמן לקמן וצ״ל דהאי תנא סבר כר׳׳מ בחדא ופליג עליו בחדא :ואב׳׳א עדיין אני אומר לא מצית לאוקמיה כר• יהודה וכוי
ואידך )בתרא( ]ברייתא[ רבי יהודא היא דסתם םיפרא ר׳ יהודה היא :לא דכ״ע יחיד שעשה בהוראת ב״ד פטור .ה״ה דהוה מצי
למימר דכ״ע סבר -חייב אלא דניחא ליה למימר דכולהו סברי כמתנ־תין ועוד דר״מ אית ליה בפרק המצניע דיחיד שעשה בהוראת
ב״ד פטור :ר״א בר שמעון אומר משמו חטאו ששה והם רובו של קהל .ירושלמי אמר ר״א לא אמר אלא ששה שהם רוב הא ה׳
אע״פ שהם רובא פטורין אמר ר׳ יוסי בר בון מתני׳ אמרה כן מחצית שבטים ובלבד רוב אוכלוסין ודכוותה מחצית אוכלוסין ובלבד

או

אלא חלג המכסה את הקרנ וכן לס מאי איכא למימר מיהו לסי החוסם׳ למטלמין ניחא
לתנא לקייס מצות חייבי! כיצל יש חלב ולס בתורה אבל אין חיינין אלא על הקרב לשלמים.
ואע״ג ללס חיה נאסר .שמא הצלוקיס אומרים לגס הוא קרב :וחזרו והו־ו שדם מותר.
הא לקתני כה״ג למשמע לוקא משוס שילעו בינחיס שמעו בחלב להא אפי׳ לא ילעו נמי
מצי למבעי כלקאמר משום לשני מיניס הס לס שוה בכל ולא חלב אלא נקסי׳ אגב אחריני.
והא ללא סשיט מההוא ללעיל על שיהיו כולן בשגגה אחת .להכא טון לתליא בב״ל הוי
שגגה אחח :והורו שעבודת בוכנ־ם מותרת .צ״ע מה יביאו טון שאין קרבגוחיהן שוי! אס יניאו
קרבן ענולת כוכבים וגס לחלב או לא וגס צ״ע אי לוקא מינעיא למעיקרא הר מיעוט וכן בסוף אגל
אי הוי רובו בסוף לא איצטרט למיעוטא שיחכפר גפר לההוא מיעוטא .א״ל ל״ש אבל הא ולאי
אי הוי מתחלה רובא ולבסוף מיעוטא אין מיעוט מצטרף לרונא טון שכבר גתחייבו רובא
בקרבן :א ל א כ׳ ר״יבע׳ לך בוי .צ״ע אי הוי מצי צמבעיא נמי למ״ל בייל מייתי אס מחו
מיעוט צבור הראשונים ולא נולע ט אס אל אלו החיים מי אמד׳ ב״ל!חייבי׳[ למ״מ הס הורו
שלא כלת או לא והא לנקיט מת ב״ל ולא נקיט הורו ב׳׳ל אחר ללא אפשר ט אס בסנהלד גלולה:

רבינו חננאל
נתחלף לו חלב בשומן ואכלו
דשגגתו אינה בדבר שהותר על
פיהן .דשומן מעיקרא שרי וקאי:
מלתא דפשיטא ליה לרבא מבעיא
ליה לרמי בר חמא דבעי הורו ב״ד
שחלב מותר ונתחלף חלב בשומן
ואכלו מהו .פ״ לדעת האי תנא:
אמר רבא ת׳׳ש דתנן הלך היחיד
ועשה שוגג על פיהם .שוגג על
פיהם למה לי .לאו לאתויי הורו
ב״ד שחלב מותר ונתחלף לו חלב
בשומן ואכלו דפטור ודחינן דלמא
הכי קאמר שוגג על פיהם הוא
דפטור אבל נתחלף לו חלב
בשומן ואכלו חייב .אית דאמרי
אמר דכא ת״ש הלך יחיד ועשה
שוגג על פיהם פטור מאי לאו
שוגג על פיהם פטור הא נתתלף
לו חלב בשומן ואכלו חייב.
ודחינן דלמא הכי קאמר והלך
יחיד ועשה דמשמע הדבר שהורו
כגון שהתירו החלב והלך ואבלו
או שוגג ]או[ על פיהם .דודאי
לאתויי הך תני ליה .ס׳׳א ועשה או
שוגג ]או[ על פיהם בפלוגתא הורו
בית דין שחלב מותר ונתחלף לו
חלב בשומן ואכלו רב אמר פטור
)ושמואל( ]ור״י[ אמד חייב פי׳
לדעת תנא דמתניתין ומותבינן ארי
יוחנן מהא דתניא בספרא ואם
נפש אחת תחטא בשגגה מעם
הארץ .מעם הארץ פרט למומר.
פי׳ שאם חטא בשוגג אינו מביא
קרבן .דבל עבירה שהתירה אדם
לעצמו נקרא עליה מומר .עכשיו
אם היה זה נהוג לאכול חלב
במזיד ואכלו פעם אחת בשוגג
אינו חייב להביא ותניא בתוספתא
האוכל שקצים הרי זה מומר ]כוי[
עד ר• יוסי ב״ר יהודה אומר אף
הלובש כלאים ר׳ שמעון בן יוסי
אומר משום ו׳ שמעון מה ה״ל
אשר לא תעשינה השב מידיעתו.
פירוש אם ידוע שאילו הודיעו
אהם כשהיה אוכל החלב חלב הוא
זה כי היה פורש אותו יביא קרבן
על שגגתו יצא מומר שאינו שב
מיהיעתו פי׳ הכי קרי ביי ה״ש
אשה לא תעשינה .כלומה נפש
שאין עושה בדעתה חייבת והאי
דנתחלף לו חלב בשומן אילו
נאמר לו חלב הוא זה לא היה
פורש דבחזקת היתר הוא החלב
בעיניו דהא התירוהו לו ב״ד וכל
זה מפורש בפרק ג׳ מזה המסכת.
אמר רב פפא קסבר ר׳ יוחנן דכיון
דאילו נודע לב׳׳ד כ־ אסור הוא היו
חוזרין מהוראתו ומחזירין אותו

תוספות הרא״ש )הפושר(
רוב השבטים :פש־טא מרובים
ונמעטו פלוגתא ר״ש ורבנן דתנן
חטאו עד שלא נתמנו ונתמנו הרי
הם כהדיוטות אלמא אזלינן בתר
חטא כי אשתנ־ מחיוב לחיוב
והה״נ בי אשתנו מחיוב לפטור
הכי אי סכרי רבנן יחיד שעשה
בהוראת ב״ד פטור ואי סכרי חייב
ה״נ אשתנאי מחיוב לחיוב ואזלינן
בתר מעיקרא :מועטץ ונתרבו
מאי .פי׳ רש״י ד-ל הא דמבעיא
לן במיעוטין ונתרבו משום דלא
דמי ממש לחטאו עד שלא נתמנו
דמועטין כי חטאו בהוראה לאו
בני קרבן נינהו לאתויי כשבה
או שעירה אבל מרובין ונתמעטו
דמו ממש לחטאו עד שלא נמנו
דהכא מרובין כי חטאו בני קרבן
נינהו .ואי רבנן דהכא סכרי כרבנן
דר׳ יהודה דלעיל דאמרי יחיד
שעשה בהוראת ב״ד חייב ליבא
לפרושי הכי וא״נ סברי כר׳ יהודה
דפטור יחיד שעשה בהוראת ב״ר
נהאה להרמ׳־ה ז״ל דלא מסתבר
לפלוגי בין נשתנה מפטור לחיוב
וכין מחיוב לחיוב הלכך ליכא
לספוק־ בהא אליבא דרבנן וכ״ש
אליביה דר״ש דכיון דאפי׳ כי

נשחנו מחיוב לחיוב פטור כ״ש מפטור )לפטור( ]לחיוב[ ופי׳ דקאמר מועטין ונתרבו מאי ידע להך טעמא דקאמר במסקנא ולמבדק
להו לרבנן דבי רב הוא דקאמר וכשטעו לומר בהא נמי פליגי אמר להם האמת ותסברא אימור שמעת ליה לר״ש דאדיל בחר ידיעה
דחטא וידיעה בחד חיובא קא בעי ולכך פטור כי נודע להם משנתמנו דאי בידיעה לחוד סגי ליה ליבע׳ כדהשתא משיח פר ונשיא
שעיר אלא ודאי תרוייהו בע• הלכך מודה ר״ש דםטור וכ״ש לרבנן דאזלי בתר מעיקרא דפטור מפר העלם דבר וגם מכשבה או
שעירה א׳ סכרי כר׳ יהודה דפטור יחיד שעשה בהוראת ב״ד ואי סברי כרבנן דמח-יבי יחיד שעשה בהוראת כ״ד פליגי ר״ש ורבנן
במועטין ונתרבו דלרבנן דאזלי בתר מעיקרא מייתי כשבה או שעירה כדין מועטין ולר״ש פטרי אף אם נודע להן מחחילה דר״ש סבר
יתיד שעשה בהוראת ב״ד פטור והא דמשמע לישנא דתלמודא דלא פליגי כלל משוס דעיקר הך סוגיא בחיובא דפר העלם דבר מיידי
ובהא ]לא[ פליג׳ ועוד דבפלוגתא דחיובא דכשבה או שעירה אינו נכנס במחלוקת דר״ש ורבנן דחטאו עד שלא נתמנו דהא אפי׳ נודע
להם עד שלא נתרבו דאיכא ידיעה וחטאה בהדדי פוטר ר״ש :כיון דמתרי קראי נפקא .דחלב שעל הקיבה דאקשת׳ נפקא לן בחולין
פרק אלו טריפות)דף מטן מאת החלב המכסה את הקרב וחלב שעל גבי הדקין דריש ר׳ עקיבא התם מאת כל החלב אשר על הקרב:
או דלמא כיון דאיסורן שוין .דתרוייהו איסור אכילה וקרבן שוה דעל ]שתיהן[ מביאין צבור פר העלם דבר) :אבל שאר עבירה( ]חלב
ועבודה כוכבים[ אין איסורן שוה שזה באכילה וזה בעבודה ואין קרבן שוה דעל חלב מביאין צבור פר חטאת ועל )שאר( ]עבודת
כוכבים[ פר לעולה ושעיר לחטאת ואנחנו הוה מצי• להבליע עוד ואת״ל ולימא הכי מיעוט בחלב ומיעוט בדם הכא ודאי כיון דב׳
איסורי הוי לא מצרפי או דלמא כיון דאיפורן שוה מצטרפין ואת״ל כיון דאיסורן שוה מצטרפין מיעוט בחלב ומיעוט בעריות מהו
כיון דאין איסורן שוה לא מצטרפי א״ד כיון דקרבנם שוה מצטרפ־ן ]ואת״ל כיון דקרבנן שוה מצטרפין[ מיעוט בעריות ומיעוט
בעבודת כוכבים שאין קרבנן שוה מהו הכא ודאי הא אין קרבנן ]שוה[ א״ד כיון דאידי ואידי כרת נינהו מצטרפין :א־בעיא להו הורו
ב״ד שחלב מותר ועשו מיעוט קהל .פי׳ את״ל חלב וחלב מצטרפין ה״מ בחד בי דינא אבל בתרי בי דינא לא או דלמא לא שנא:

עין משפט
נר מצוה

ג:

הורו בית דין פרק ראשון הוריות

•ט א מיי׳ פי״ג מהל׳ שגנית הל׳
ל שמג עשין ריז:
כ ב ג ד ה מיי׳ שס הלכה א שמג
שס:
בא ו מיי׳ ס״נ מהל׳ ממרים
הלכה ה סמג עשין קיא:
בכ ז ח מיי׳ פי״ל מהל׳ שגגות
הלכה ה סמג עשין ריז:
כג ט מיי׳ שס הלכה א ופי״נ
הלכה נ סמנ שס:
כד י מי״ שם פי״ל הלנה נ:
כה כ מיי׳ שם ופי״נ שס הלי נ
שמג שס:
כו ל מיי׳ פי״ל שס הל׳ נ סמג
שס:
כו מ מיי׳ פ״ד מהל׳ שקלים הל׳
נ:
כח נ ס מיי׳ פי״ל מהל׳ שגגות
הלי ה שמג עשי! ריז ומניא
אשם תלוי:
כט ע מיי׳ שם פ״מ הלנה נ:

או לא בעינן ההוא ביה דין דהורו להם מעיקרא דההוי להו ידיעה.
עושה בשגגת עצמו לעושה מזיל וברשות בית דין וזה הרי אומר
כלומר לא נעינן לתהוי להו יליעה לנ׳׳ל קמא ומצטרסי :עד שחפשוע לנו שלא ירע שחזרו ומזיל עשה על פיהם ולא על שגגת עצמו ויחיל שעשה
בהוראת ב״ל פטור :מיהיבי פר העלם דבר של צבור .כגון שהורו ב״ל
הוראה בכל עדה ישראל .להיינו אותן שישנו להורות :כגון שהרכין ההוא
בעבולת כוכבים ועשו צבור על פיהם דלעו שטעו וחזרו בהן וצריכין
אחד מהם .או תלמיד כראשו מראה כהולה ללנריהס ונגמרה הוראה:
מעות כלי ליקח פר ושעירי עבולת
במארה אחם נאדים וגוי .כגון שהגוי
כוכבים של צבור :בהחלה גובין להם.
כולו ליכולין לקבלה :הכי משמע
א או דלמא ]ידיעה[ דההוא ב״ד דהורו בעינן
שגזברין גובין מכל אחל מישראל מעות
אי איכא גוי כולו וקא עבר עליה האי גברא
לקנות מהם פר ושעירי עבולת כוכבים
תיקו אמר רבי יונתן מאה שישבו להורות אין
אותי אתם קובעים והט כתוב בספרים
לצורך קרבן לברי ר״ש :ואמאי .קאמר
במס׳ עבולת כוכבים בפ׳ אין מעמירין ]לו: [:
חייבין עד שיורו כולן שנאמר  1ואם כל עדת
רבי שמעון לפטור לברשות ב״ל הוא
אי איסא לכולהו .סנהררין של שבעים וא׳:
ישראל ישגו =עד שישנו כולן <׳>]עד שתפשוט
עושה הא כיון לאגני להו מעות לצורך
הויא הוראה .אע״פ שלא הורו כל אותן
הוראה בכל עדת ישראל[ אמר רב הונא
פר העלם לנר של צנור הוה מתיילע
אופתא:
שיבא.
להורות:
שישבו
בריה דרב הושעיא הכי נמי מםתברא דבבל
ליה שהנית לין טעו וחזרו מהוראתן
מתני׳ הורו ב״ד .ועשו רוב צבור
ואמאי הד תולה בב״ל :איבעיס אימא
על פיהם :וידעי שמעו וחזרו .מהוראתן:
התורה כולה קיי״ל נ>רובו ככולו והנא כתי׳ כל
שגבו ממנו סהם .שלא הוליעוהו לצורך
בין שהביאו כפרהן ובין שלא הביאו
״העדה הואיל וכך אפילו הן מאה ]תנן[ הורו
מה הן גובין :ואיבעיה אימא דלא הוי
כפרהן .ולאחר שידעו שטעו הלך היחיל
ב״ד וידע אחד מהן שטעו או תלמיד וראוי
גמחא .כי גבו להו ולאחר גבייה הוא
יעשה על פיהם לזה אין מצטרף עם
להוראה והלך ועשה על פיהם בין שעשו
לעשה על פיהם :ר״ש אומר מחרימה
רוב הצבור לפי שלאחר שנולע להם

ממה שהורוהו והיה חוזל שב
מידיעתו קרינן ביה :אמר רבא
אע״ג דסבר רב דהיכא דהורו
ב״ד דחלב מותר ונתחלף לאי
חלב בשומן ואכלו דפטור
מודה שאם אכלו חצי הקהל
באותה הוראה דלא מייתי ב״ד
פר אלא בל אחד מ־יתי כשבה
או שעירה .שאין זה שנתחלף
לו חלב בשומן משלים לרוב
הצבור לאתויי פר אלא ודאי
לא מצטרף מ״ט דאמר קרא
לשגגה .פי׳ דכתיב בפרשת
שלח לך והיה אם מעיני
העדה נעשחה לשגגה עד שיהיו
כולם בשגגה אחת )ופי( ]ופר[
א( ילפי׳ מעיני מעיני .וקי׳׳ל
לסבריה דתנא דמתני׳ כר׳ יוחנן
דאע״ג דאינה משנה )מאי הוא(
]מיהו[ שקלו וטדו לטעמיה:
פיפקא בין שעשו ועש׳ עמהן
בין שעשו ועשה אחריהן בין
שלא עשו ועשה פטור מפני
שתלה בב׳׳ד .ואקשינן למה לי
למיתנא כל הני פי׳ ליתני שלא
עשו ועשה .והנך תר׳ בבי ליתו
בק״ו ופרקינן לא זו אף וו קתני.
פי׳ לא זו שעשו ועשה עמהן
דאיכא למימר משום דעבד
בהדייהו הויא תליה גמורה .אף
אם עשו ועשה אחריהן פטור
ולא זו שעשו ועשה אחריהן
דעשו ב״ד בעלמא .אף דו אם
לא עשו כ״ד כלל ועשה פטור.
ואקשינן אי הכי סיפא דקתני
הורו ב״ד וידע אחד מהן שטעו
או תלמיד שראוי להוראה והלך
ועשה על פיהן בין עשו ועשה
עמהן כוי כקמייתא .דלחיובא
איפכא מסתבר׳ פי• הואיל
ואמרת לא זו אף זו קתני כן
היה לו לשנותה או תלמיד
שראוי להוראה והלך ועשה
על פיהן בין שלא עשו ועשה
בין שעשו ועשה אחריהן בין
שעשו ועשה עמהן ב>1 :יםקא
או תלמיד וראוי להוראה .אמר
רבא איצטריך דאי תנא אחד
מהן הוה אמינא הני מילי מאן
דגמיר וסביר כמו אחד מהן
שגמר וסבר אבל גמיר ולא
םביר לא תנא נמי ראוי להוראה.
א״ל אביי והא להוראה דגמיר
וסביר משמע דמאן דלא סביר
לא חזי להוראה .א״ל אנא הכי
קאמינא אי מאחד מהן הוה
אמינא הני מילי דגמיר וסביר
אבל גמיר ולא סביר לא תנא
ראוי להוראה דממשנה יתירה
אפי׳ גמיר ולא סביר סביר ולא
גמיד .פי׳ דאי לא סביר ולא
גמיר מנא ידע והא דמשנה
יתירה מעין דאמרי׳ בקראי אין
רבוי אתר רבו׳ אלא למעט.
הא דתנן ראוי להוראה כגון
מאן אמר רבא כגון שמעון בן
עזאי פי׳ איזהו תלמיד ראוי
להוראה אמר רבא כגון שמעון
בן עזאי הדן לפני חכמים

הלכך כי עשה על פיהם הוי תולה
בבית לין הלכך פטר ר׳ שמעון ותנא
למתניתין הכי סבירא ליה אליבא דרבי
שמעון למתרומת הלשכה הן באין :תניא
ר״מ מחייב .לתולה בעצמו הוי :ורבי
שמעון פוער .לתולה בב״ל הוי :רבי
אלעזר אומר ספק .מביא אשם תלוי:
איכא בינייהו .בין ר׳ אלעזר לסומכוס
לסומכיס אינו מביא אשם תלוי להט
קאמר סומכוס מעשה שלו תלוי הוא
וליכא למימר שמא תולה בעצמו הוה
ללא הוי בר חיוב מעליא להיכא להוי
לפניו חתיכה אחת ספק של חלב ספק
של שומן ואכלו נלין הוא למכיא אשס
תלוי משוס לאיכא למימר שמא חלנ
ממש אכל להוי נר חיונ מעליא אנל
הכא ליכא למימר שמא תולה בעצמו
ממש הוא שהרי על פי הוראה הוא
עושה הלכך מעשה שלו תלוי הוא לצל
חיוב שלו תלוי הוא ללא הוי צל חיוב
מעליא הלכך אינו מביא אשס תלוי :לאדם

רבינו חננאל

י (

עשה זה :ר' שמעון פוער .לפי שברשות

ב׳׳ל הוא עושה שזה עליי! לא היה יולע
שילעו שטעו וחזרו בהן והוי תולה בב״ל
הלכך פטור :ר׳ אלעזר אומר ספק.
כלומר ספק אי כתולה בב״ל אי כתולה
בעצמו למי ומביאין אשם תלוי :ואיזה
הוא הספק .כלומר אמאי הוא חייב
אשם תלי :ישב לו בביהו חייב .אשם
תלוי :שהוא קרוב לפטור .להר וראי

תולה נב״ל שלא ילע חזרתן הואיל והלך
לו למלינת הים :אמר לו בן טזאי מאי
שנא זה .שהלן למלינפ הים מן היושנ
נניתו :אמר לי ר' עקיבא לפי שהיושב
בביתו אפשר שישמע .שנ״ל חזרו נהן

והר קרונ לתולה נעצמו ולפיכך חיינ
להניא אשם תלוי וזה שהלך למלינת
הים לא היה יכול לשמוע והר תולה
בנית לין ממש הלכך פטור :גמ׳ כל
הוראה שיצאה

ברוב

צבור .אע״פ

שב׳׳ד חזרו בהן יחיד העושה אותה

סטור :לפי שלא ניהנה הוראה אלא
להבחין ג ץ שוגג למזיד .להודיע שהעושה

על פיהם שוגג הוא ולא מזיד הוא וזה

ועשה עמהן ובין שעשו ועשה אחריהן ובין
שלא עשו ועשה ה׳׳ז חייב מפני שלא תלה
בב״ד האי הוא דחייב הא אחר פטור ואמאי
הא לא נגמרה הוראה הכא במאי עסקינן
כגון שהרכין ההוא אחד מהן בראשו ת״ש
ייהודו ב״ד וידע אחד מהן שטעו יואמר להן
טועין אתם הרי אלו פטורים טעמא דאמר
להן טועין אתם דפטורים הא שתיק מישתק
חייבין וגמר לה הוראה ואמאי והא לא הורו
כולן אמרי ה״נ כגון שהרכין בראשו מתיב רב
משרשיא םמכו רבותינו על דברי רשב״ג ועל
דברי ר״א בר׳ צדוק שהיו אומרים י אין גוזרין
גזירה על הצבור אלא א״כ רוב הצבור יכולין
לעמוד בה ואמר רב אדא בר אבא מאי קרא
במארה אתם נארים ואותי אתם קובעים הגוי
כולו והא הכא דכתי׳ הגוי כולו ורובא ככולא
דמי תיובתא דר׳ )יוחנן( ]יונתן[ תיובתא ואלא
מאי כל עדת דקאמר רחמנא ה״ק אי איכא
שאכל ספק חלב ספק שומן .והרי
כולם הויא הוראה ואי לא לא הויא הוראה
סבור ששומן היא ימלע לו שספק
ייאמר רבי יהושע י׳ שיושבין בדין קולר תלוי
הוא שמניא אשם תלוי משום רשמא
בצואר כולן פשיטא הא קמ״ל דאפילו תלמיד
חלנ ממש אכל הכא נמי איכא למימר
בפני רבו י>רב הונא כי הוה נפיק לבי דינא
שמא תולה נעצמו ממש הוא:
מייתי עשרה תנאי דבי רב לקמיהי׳י בי היכי
ולא
אשי כי הוו מייתי טרפתא לקמיה מייתי עשרה טבחי ממתא מחסיא ומותיב
הלשכה הם באים .ללא הוי מסרסמא
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מסורת הש״ם
 (ftרש״א ,נ( ]נזיר מג .חולין ע .נלה
כנו ,[.ג( ן צ״ל עלמן ,ד( לקמן ו ,:ה( ע״ו
לי .נ״נ ס :ןנ״ק עט :ן 0 ,סנהלרין ז:
ןושס אימא א״ר יהושע בן לוין,
 (1ןשס ע״ש[ ,ח( אמר .יענ״ן,
ט(!מנחות ננ.ן ,י( עיי רש״א ,נ( נ״א
הלבן לא הד נר חיונ מעליא דנשלמא
היכא נו׳ כן הגי׳ בקרבן אהר! וכצ״ל,

תורה אור השלם

ו .ואם בל עדת ישראל
ישגו ונעלם דבר מעיני הקהל
ועשו אחת מכל מצות יי
אשר לא תעשינה ואשמו:
ויקרא ד יג
 .2במארה אתם נארים ואתי אתם
מלאכי ג ט
קבעים הגוי בלו:

מוסף רש״י

במארה אתם נא־יש .אתם מקבלים
עליכם גזירה נארור ובקללה ונאסר
עליכס ,ואח״נ אותי אמס קינעיס,
גוזלים ,שאתס נהנים שונ מן הארורים
:ע-ז לו !:קנלתס עליכם נגדרח
ארור להניא המעשר אל נ־ת האוצר,
כדכתינ כמלאכי הניאו את כל המעשר
וגי׳ ואעפ״נ ואוחי אתם קונעיס,
אתם גוזלים אמ המעשר יאת התרומה
כלכתינ החס יאמרתס נמה קנענון
המעשר והחרימה :.דשנים ב-נ ס ן.
הנו־ בולו .כלומר וכל הקהל כולו
קינלו את הגזירה וסתמא אס לא
היי נולן יטלין לעמול נה לא
היו מסכימי! וריק ככילן ,אלמא
לא תשינא גדרה אא״כ רונן יכולי!
לעמוד נה :שם .:קולר תלוי.
עונשה של הטייה סנהדר !-ז ו.
תלמיד בפנ־ רבו .ונא לין לפני
רנו והוא לא נזקק לדנל ,נענש
אם שתק והוא מבין בלבו שטעה
:שס .:דנימט־־ן ט־בא מכטורא.
שיגיענו )סורח קטנה מן הקילה,
כלומר שאס נטעה ישחלש העונש
נין נולני לקלי מעלי .שינא ,נשירת,
כמי )הישע חן ט שנביס יהיה
עגל שימרין ,ימתרגמינן לנשרי לייחין

תוספות הרא״ש

על סי הוראה הוא עושה לפיכך שוגג
־",ש הורו ב״ד וידע א׳ מהם
שטעו ואמר להם טועים
הוא ויחיל שעשה בהוראת בית לין
אתם פטור הא שתיק חייב
פטור] .פ״א[ לא ניתנה הוראה לפטור
)דהיינו( ]ה״נן שתיק וכרכש
יחיל התולה נה אלא להטר לנין
ברישא אבל אי )לא( שתק ולא
כרכיש ברישא פטור .תימה אמאי
קתני ואמר להם טועים אתם
פטור .ליתנו רבותא טפ• ונודע
לאחד מהם שטעו ושתק פטורים
וי״ל משום דלא לית׳ למטעי
ולמימר דכל שתיק פטור אפ״
כרכיש ברישא :מתנ־' הורו ב״ד
וידעו שטעו וכו׳ עד ר״ש פוטר
רבי אלעדר אומר ספק .ע״כ ר•
אלעזר גרסינן דהוא כר פלוגתא
דר״ש ובגמ׳ נמי נחלקו בברייתא
2
ר״ש ור״מ ורבי אלצזר וםומכום
כ
ותימה היכי קתני אמר ר• עקיבא
מודה אני בזה וכי ל״ע על דברי
תלמידו אמר מודה אני בזה :תני
ר״ש פוטר וד׳ מאיר מחייב דלא
1
חשיב ליה יחיד תולה בב״ר דהוה
ליה לשיולי :אמר ר׳ יוחנן אשם
תלוי איכא בינייהו רב־ אלעזר
ט
אומר ספק .פ״ דין אוכל ספק
חלב אית לי• משום דמספקא לן
מ
אי הוה תולה בב״ד כיון דלא
נודע לו או לא ה״ל כתולה
בב״ד משום רה׳־ל לשיולי הלכך
מביא אשם תלוי כאוכל ספק
חלב משום דפשע דמצי לשיולי
ס
נ
עליה אי חלב הוא או שומן הוא
ולכך חייבתו תורה להביא אשם
הלו• להגין עליו עד שיודע לו
ו ל א
ויביא חטאת הכי ןנמי[ פשע דמצי
תוספות
לשיולי אם חדרו בהם בית דין
לאינו ]אלא[ אתד כמו סר העלם :מ ש ל דרבי אליעזר כוי .תימה דהתס בספק אכל
י ל הוראה ש־צתה ברוב צבור .למעוטי לאס חטאו חצי צבור ועשה גס הוא חיינין:
הלכך מביא אשם חלוי להגין
ספק לו ולכולי עלמא אבל הכא לו אין ספק .וכן גסומכוס .מיהו יש לומר לנהא
שעיר• עבודת כוכבים .משוס הט נקיט לשון רביס ראיכא מובא שעירים שעירי ראש
על־ו לעולם.
מרוייהי שרן לספק היי:
חולש ושעירי רגליס שהן מרובים .ואיילי רקאמר החס שעירים נקיט נמי הכא אע״ג

דנימטיין שיבא מכשורא רב
קמיה אמר כי היכא דנימטיין שיבא מכשורא :מתני׳ הורו ב״ד וידעו שטעו וחזרו בהן בין שהביאו כפרתן
ובין שלא הביאו כפרתן והלך ועשה על פיהן ר׳ שמעון פוטר ור׳ אלעזר אומר ספק איזהו ספק יישב לו בתוך
ביתו חייב הלך לו למדינת הים פטור אמר רבי עקיבא מודה אני בזה שהוא קרוב לפטור מן החובה אמר לו
בן עזאי מאי שנא זה מן היושב בביתו ״שהיושב בביתו אפשר היה לו שישמע וזה לא היה לו אפשר שישמע
הורו ב״ד לעקור את כל הגוף ־אמרו אין נדה בתורה אין שבת בתורה אין עבודת כוכבים בתורה הרי אלו
פטורין הורו לבטל מקצת ולקיים מקצת הרי אלו חייבין לכיצד אמרו יש נדה בתורה אבל הבא על שומרת
יום כנגד יום פטור יש שבת בתורה אבל המוציא מרה״י לרה״ר פטור יש עבודת כוכבי׳ בתור׳ אבל המשתחוה
פטור הרי אלו חייבין שנא׳ ונעלם דבר דבר ולא כל הגוף :גמ׳ אמר רב יהודה אמר רב מ״ט דר״ש הואיל
וברשות ב״ד הוא עושה איכא דאמרי אמר רב יהודה אמר רב אומר היה ר״ש כל הוראה שיצאה ברוב צבור
יחיד העושה אותה פטור לפי שלא ניתנה הוראה אלא להבחין בין שוגג למזיד >מיתיבי פר העלם דבר של צבור
ושעירי עבודת כוכבים בתחלה גובין עליהן דברי ר״ש ר׳ יהודה אומר מתרומת הלשכה הן באין אמאי כיון
רגבי להר הוי ליה הודע איבעית אימא כגון שגבו סתם ואב״א כגון דלא הוה ליה במתא ואיבעית אימא
רב כאידך תנא סבר דתניא איפכא בתחילה גובין להן דברי רבי יהודה ר״ש אומר מתרומת הלשכה הן
באין תני ר״מ מחייב ור״ש פוטר ר׳׳א אומר ספק משום םומכוס אמרו תלוי אמר ר׳ יוחנן אשם תלוי
איכא בינייהו א״ר זירא משל דר״א למה הדבר דומה לאדם שאכל ספק חלב ספק שומן ונודע לו ׳׳*שמביא אשם

כדגרסינן בסוף פ״א דסנהדרין א״ל ]אביי[ כי האי גוונא שידע שטעו ועשה אמאי תייב קרבן והא מזיר הוא ואין קרבן במזיד כהאי .א״ל ולטעמיך הא דתניא בסיפרא ובתוספתא בעשותה אחת ממצות הי .יחיד שעשה בהוראת ב״ד פטור מפי עצמו חייב .כיצד הורו ב״ד
שחלב מותר ונודע לאחד מהן שטעו או תלמיד יושב לפניהן וראוי)אין( להוראה כגון שמעון בן עזאי והלך ועשה על פיהן יכול יהיה פטור ת״ל בעשותה .העושה על פי עצמו חייב .בהוראת ב״ד פטור .כלומר למה תקשה למשנה הסתומה .הקשה לברייתא שהביאה
ראיה מן התורה .אלא הכי משכחת לה כגון דידע דאסיר וטעי כמצוה לשמוע דברי חכמים .ואפילו אם אמרו על האסור מותר .דכתיב על פי התורה אשר יורוך וגו• :פיס׳ זה הכלל ]התולה[ בעצמו חייב .ואמרי׳ לאתויי מבעט בהוראה .פי• מי שהיה דרכו לעולם לבעט
בהוראח חכמים ושלא לסמוך עליה והשתא עשה על פיהם חייב .דאמרינן מפי עצמו הוא דעבד :ס״א ממעט :פיסקא התולה בב״ד פטור .ואמרי׳ לאתויי מאן ומהדרינן לאהויי נודע לב״ד שטעו וחזרו בהן .פי• ולא ידע הוא הדבר והלך ועשה פטור .ואקש-נן והא
בהדיא קתני לה )בהדא( ]בתרה[ הורו ב״ד וידעו שטעו כו׳ עד ר׳ שמעון פוטר דאלמא ר׳ שמעון לחודיה אית ליה האי סברא ופרקינן תני והדר מפרש כלומר תרוייהו ר״ש תני להו סתים רישא והדר פריש :אמר רב יהודה אמר שמואל זו המשנה סתומה דברי ר׳ יהודה
היא ואין לסמוך עליה .אבל חכ״א יחיד שעשה בהוראת ב״ד פטור מאי ר׳ יהודה דתניא בסיפהא ואם נפש אחת תחטא בשגגה נפש ]תחטא[ אחת תתטא בעשותה החטא הרי אלו ג׳ מיעוטין העושה מפי עצמו חייב בהוראת ב״ד פטור .מפורש בשבת בפרק המצניע
דלר׳ יהודה הני ג׳ מיעוטי .חד למעוטי זה עוקר וזה מניח וחד למעוטי זה יכול ווה יכול וחד למעוטי יחיד שעשה בהוראת ב״ד :מאי רבנן .דתניא בםיפרא עדיין אני אומר מיעוט הקהל שחטאו חייבין שאין כ״ד מביאי; על ידיהן פר אבל רוב הקהל שחטאו יהיו
פטורין שהרי ב״ד מביאין עליהן פר ת״ל עם הארץ אפילו רובו אפילו כולו .במאי חטאו אילימא בשגגת מעשה פי׳ כגון שהיו סבורין ששומן הוא ואכלו חלב .ב״ד מאי עבידתייהו פי• דקתני שהרי ב״ד מביאין על ידיהן פד .ואנן קיי״ל דאין ב״ד מביאין אלא בהוראתן
ומעשה הקהל .ואלא שחטאו בהעלם דבר פי׳ שהורו ב״ד ועשו הן .כי כתיב עם הארץ בשגגת מעשה הוא דכתיב והיכי נםביה להעלם דבר אלא הכי קאמר עדיין אני אומר מיעוט קהל שחטאו בשגגת מעשה חייב כל אחד ואחד כשבה או שעירה .אבל רוב הקהל
שחטאו בשגגת מעשה יהו פטורין כל אחד ואחד מהבאת חטאתו שהרי ב״ד מביאין על ידיהן פר בהוראה .פי• והן אין מביאין חטאת ת״ל עם הארץ אפי׳ כל הקהל אם חטאו בשגגת מעשה מביא כל אחד ואחד תטאתו .קתני מיהת הא הן חייבין .דאלמא היחיד שעשה
בהוראת ב״ד תייב .א״ל רב פפא ודלמא לא הן ולא ב״ד פי• והכי קתני עדיין אני אומר מיעוט קהל שחטאו בשגגת מעשה חייבים שאין ב״ד מביאין עליהן פר והוא הדין דהן אין מביאין .ודחי׳ א׳ הכי מאי אולמיה דמיעוט מרוב .פי׳ אי אמרת בשלמא כדאמרינן ב״ד
אין מביאין עליהן פר .הא הן מביאין כל אחד ואחד חטאתו משום הכי קתני עדיין אני אומר מיעוט קהל כוי .כלומר המיעוט שמביאין בהוראה יביאו בשגגת מעשה .אבל רוב דלא מייתי בהוראה אין מביאין בשגגת מעשה ונטיב לה קרא .אלא אי אמרת דבין מיעוט בין
רוב אין מביאין בהוראה למה אומר במיעוט ולא היה ]אומר[ ברוב .אלא ש״מ ב״ד אין מביאין על ידיהן פר הא הן מביאין חטאת כל אחד ואחד .ש״מ :וממאי דהך ר• יהודה דקתני נפש תחטא אחת תחטא בעשותה תחטא הרי אלו ג׳ מיעוטין ומאן שמעה ליה דדריש
מיעוטי כי האי גוונא ר• יהודה דתניא בסיפרא פרשת צו את אהרן ר• יהודה אומר זאת היא העולה הרי אלו ג׳ מיעוטין פרט לשנשחטה בלילה .ושנשפך דמה ושיצא דמה תוץ לקלעים שאם עלה לא תרד .וא-תא בשחיטת קדשים פרק המזכת מקדש ומתרצתא בנדה
פרק יוצא דופן וההיא דעדיין ]אני[ אומר לא מצית לאוקומה בר׳ יהודה דקתני רוב קהל שחטאו ]ב״ד[ מביא על ידיהן פר ואי ר• יהודה האמר צבור הוא דמי־תו דתנן בפרקין ר׳ יהודה אומר ג( י״ב שבטים מביאין י״ב פרים .ופליג רב נחמן עליה דרב יהודה משמא
דשמואל ואמר זו דברי ר״מ פי• זו המשנה ר״מ היא .אבל חכ״א יתיד שעשה בהוראת ב״ד חייב .מאי ר״מ ומאי רבנן דתניא הורו ב״ד ועשו ר׳ מאיר פוטר וחכמים מחייבין .מאן עשו אילימא ב״ד מ״ט דרבנן דמחייבי והתניא בספרא יכול הורו ועשו פי־ הן הורו והן
עשו ולא הקהל יכול יהו חייבין פר ת״ל ועשו אחת מכל מעשה תלוי בקהל והוראה תלויה בב״ד אלא הורו ב״ד ועשו רוב הקהל מ״ט דר״מ דפטר אלא לאו הורו ב״ד ועשו מיעוט הקהל פי• ומאי חייבין כל אחד ואחד חטאת ובהא ]קמפלגי[ ר״מ סבר יחיד שעשה
בהוראת ב״ד פטור וחכמים סבר־ חייב .אמר רב פפא כולי עלמא פי׳ בין ר״מ ובין רבנן דההיא דאייתית ראיה מינה .יחיד שעשה בהוראת ב״ד פטור .פי' ומאי עשו עשו ב״ד כגון שחצי הקהל עשו בהוראתן של ב״ד ועשו ב״ד עמהן .ר״מ סבר אין ב״ד משליסין לרוב
א( נראה לצ״ל וסר העלם לבל ילפינן מעיני מעיני .נו חסר כאן מיי הגמ׳ זו ואצ״ל זו קחני .גו עי׳ תוס׳.

הורו בית דין פרק ראשון הוריות

מםורת הש״ם

ד.

א( לפי הגהית הגאון נעל מעשה רנ ולא מיגעיא למ״ד צבור מביאין .לכי הביאו כפרתן למי להא מפרסמא כוכבים להוי ביטול מקצת וקיום מקצת או מכל מצות נלה להוי ביטול מקצת
5״ל כספק ,ב( )לקמן ו,[:
ג(!סנהלרי! פז ,[.י ( סנהלרין לג ,:מלתא ולא הוי האי יחיל תולה בב״ל אלא אפילו למ״ל לכי הורו ב״ל ועשו וקיום מקצת ולא כל מצות השבת להוי עוקר כל הגוף ולא כל מצות לנלה
ה( נ״א יהיה לה ,ו( נלה עג ,.ז( נ״א קהל על פיהם לב״ל מביאין עליהם פר והם פטורין ראיכא למימר לא
ולעבולת כוכבים לעוקר כל הגוף :מצום מרסי משמט .כלומר מצות
אל יצא ]איש[ ממקומו ]יעיין מפרסמא מילתא כל כך והאי יחיל תולה בבית לין הוא אפ״ה לאו תולה
טובא משמע כגו] גלה שבת ועבולת כוכבים להט משמע ועשה אחת
תוססות עירינין ת :ל״ה לאו ועיי
נהרמנ״ס פי״ל מהלכות שגגות לין בב״ל הוא שהרי היה בילו לישאל מפני
מכל מצות ה׳ לעבל חל מהני או שבת
נין ,ח( נ״ש מ״ו ,ט( ןדקרא ז( ,מה ב״ל מביאין סר ואי שאיל אומרים
או עבולת כוכבים או נלה ולעולם
ולא מבעיא למ״ד צבור מייתי דמפרםמא
י( נס״י איני ,נ( ]לקרא יח! ,ל(!שם לו לטעו וחזרו הלכך תולה בעצמו קרינא
בעוקר כל הגוף קא מיירי :אמר ר״נ
כ[ ,פ(!שם טו[ ,נ( נס״א :ישתחוו
לי ,יהוא ננראשימ מנ ,ס( פסחים ביה ואית ביה צל חיוב מעליא הלכך
בר יצחק מצות כהיב .בחל וי״ו לחלא
מלתא אלא אפילו למ״ד ב״ד מביאין דלא
נהכפר
יום
מבעוד
ספק
תלוי:
אשם
מביא
פ״ד (» ,נ״ט ,:ס( שם ,צ( נייק ע:
מצוה משמע רהט משמע ועשה אחח
מפרםמא מלתא אי הוה שאיל הוו אמרין ליה
וש״;,ק(נ״מנ״ל,:ר(נ״נ קי״א ,:לו .והיא כפרה מעליא :ספק משחשכה
מכל מצות לשבת או אחת מכל מצות
ש( סנהלרין צ ,.ש( צ״ל ומיעט נהדיא,
אמר ר׳ יוסי בר אבין ואיתימא רבי יוםי בר
א( פ״א למכילתי! ,נ( צ״ל לילסי ,גסנפר לו .ולא הוי כפרה מעליא לביום
לעבולת כוכבים או אחת מכל מצות
דומה
הדבר
למה
דםומכום
משל
זבידא
שטעה,
ג( סנהלרין לג :ישס ל״ה
צוותו כתיב לקיימא לן לפטור לאין צריך
לנלה להוי מקיים מקצת לשבת ומבטל
ד( צ״ל הכנסה הוצאה,
לאדם שהביא כפרתו בין השמשות םפק
להביא קרבן אחר ואע׳׳פ שהוא קרב
מקצת והוא הלין לעבולת כוכבים והוא
אחר חמיל של בין הערבים אין בו שוס
הלין לנלה והוא הלין לשאר מצות לקיום
מבעו״י נתכפר לו ספק משחשכה נתכפר לו
פסול להט אמר בפ׳ תמיל נשחט)פסחים
מקצת ובטול מקצח חייב ועוקר כל
שאין מביא אשם תלוי ולא מבעיא למ״ד ב״ד
תוספות הרא״ש
ל׳ נמ >.לאתי עשה לפסח ועשה לאטלת
הגוף פטור :מה זקן ממרא מן הדבר
מביאין דלא אפרםמא מלתא אלא אפילי
ולא מבעיא למ״ד צבור מייתי קלשיס ולחי עשה להשלמה ואיכא נמי
ולא כל דבר .להא כתי׳ מן הרבר ותנן באלו
דודאי פושע הוה דאי נפק
למ״ד צבור מביאין דמפרםמא מלתא והוו
לשוקא אמרי ליה וזה שישב שינויי אחריני טובא והא הכא )מפני(
הן הנחנקין )סנהלרין לף פח (:האומר
בביתו ולא שאל פושע הוה לבין השמשות לית ביה צל חיוב מעליא
אמרינן ליה דהכא >בםפק מבעוד יום םפק אין תפילין לעבור על לברי תורה פטור
אלא אפי• למ״ד ב״ד מי־תי אי לליכא למימר שמא משחשכה נתכפר
ממש טוטפות להוסיף על לברי סופרים
אינש
אשכח
לא
שאיל
אי
משחשכה
הוה שאיל אמרי ליה ופושע
הוה :סוםבום אומר תלוי .דין לו שהרי בין השמשות כהרף עין ואין
חייב להיינו מן הלבר ולא כל לבר:
דמשייליה :אמר לו בן עזאי מאי שנא מן
אוכל ספק חלב לאחר שהביא אלם בעולם יכול לעמול עליו אם מן
אין ב״ד חייבין .ללא הוי הוראה מעליא
היושב בו׳ :שפיר קאמר ליה ר״ע לבן עזאי
אשם תלוי יש לו שהוא תלוי היום או מן הלילה ופטור .ה״נ ליכא
על שיורו להתיר בלבר שאין הצלוקין
מהיסורין אף זה בלא הבאת
אמר רבא החזיק בדרך איכא בינייהו לבן
קרבן תלוי הוא ואין לו לדאוג למימר שמא ממש תולה בעצמו שהרי
מולין שיהא אסור שהורו להיתר בלבר
מיסורין דאנוס הוא דדמ־ לאדם
ב״ד
צמ״ד
מינעיא
ולא
ב״ר:
הורו
כבר
איסור שאין כתוב בתורה בהליא :זיל
עזאי חייב דהא בביתיה איתיה לר׳יע פטור
שהביא כפרתו בין השמשו• מביאין .ולא צבור ללא מפרסמא מלחא
קרי בי רב הוא .לטון לאפשר לו ללמול
בערב פסח דאמהי׳ בפסח שני
דהא החזיק בדרך :הורו לו ב״ד לעקור את
בפרק תמיד נשחט דאתי עשה היא והאי יחיל תולה בב״ל הוא ופטור:
ולילע לא הוי שוגג מעליא וקרוב למזיל
כל הגוף :ת״ר ' ״ונעלם דבר ולא שיעקר
דפסח דאית ביה כרת ודחי אלא אפילו למ״ד צבור מביאין .ואיכא
הוי :אחד לאחד .הייגו יום כנגל יום:
עשה דהשלמה עליה השלם כל
המצוה כולה כיצד אמרו אין נדה בתורה
דקרבנות כולם דלית ביה )ספק> למימר מפרסמא מלתא היא והאי יחיל
דאמרי כדרכה אסירא .גמר ביאה ושלא
כרת ]ספק[ אי היה יום כשנזרק לאו תולה בב״ל ותולה בעצמו הוא אפ״ה
כלרכה שריא :והא .שלא כלרכה נמי
אין שבת בתורה אין עבודת כוכבים בתורה
הדם או לילה דפטור מלהביא אמר תולה בב״ל הוא לכי עשה על פיהן
כתיב משכבי אשה שני משכבות אחל
בול יהו חייבין ת״ל ונעלם דבר ולא שתתעלם
קרבן אחר דמוקמינן היום
בחזקתו ה״נ מוקמינן האיש עשה :לא משכח איגיש דלשייליה .ולא
כלרכה ואחל שלא כלרכה :דאמרי
מצוה כולה הרי אלו פטורין אבל אמרו יש
בחזקתו קמא ותולה בב״ד הוא סליק אלעתיה למישאל למה הביאו צבור
כדרכה אסירא אפיי העראה .להאי
נדה בתורה אבל הבא על שומרת יום כנגד
ולא פושע דלא עלתה בדעתו סר הלכך ליכא צל חיוב מעליא להא
לכתיב את מקורה הערה > בכלרכה :אי
שיחזרו בהם ב״ד :ולא מבעיא
למ״ד ב״ד מייחי כר .דלא הוה צל פטור שייך ביה טפי דתולה בב״ל
יום פטור יש שבת בתורה אבל המוציא הכי .מאי איריא לקתני שהורו בשומרת
פושע דלא מצי למיזל ללשכת
תלוי:
אשס
מביא
אינו
הלכך
הוא
יום כנגל יום אפילו נרה נמי ט האי
מרשות היחיד לרשות הרבים פטור יש עבודת
הגזית לשיולי אלא אפי• למ״ד החזיק בדרך .לילך למלינת הים ועדיין
גוונא קיום מקצת וביטול מקצת הוא
צבור מייהי כוי דלא הוה למיזל
כוכבים בתורה אבל המשתחוה פטור יכול יהו
לבדאי ולשיולי :הא כתי• ישנו בעיר :איכא בינייהו .לר״ע סטור
והוי בלבד שאי! הצלוקין מולין בו:
פטורין תלמוד לומר ונעלם דבר ולא כל הגוף
וספרה לה ד ימים .קים להו להא החזיק בלרך לטון לטרול הוא לא
אלא לטולם גכדרכה .דאמרי בשומרת
דצדוקי׳ )מייתי( ]ובייתוסים[
דורשים דרשה זו מ־יתורה היה אפשר לו שישמע רחזרו בהן הלכך
אמר מר יכול יהו פטורין ואי בקיום מקצת יום העראה שריא אפילו בכדרכה וגמר
תנא
לגמרי:
ופטור
הוא
בב״ר
חולה
ביאה הוא לאסיר ולקאמרת הא העראה
דלה :ראמרי הוצאה אסורה
וביטול מקצת פטורין ובעקירת כל הגוף
הכנסה מותר ואף ע״ג דבמתני• הכי קשיא ליה דבר כולה מלסא משמע.
כתיב לאמרי העראה באשה נלה הוא
פטורין במאי חייבין תנא הכי קא קשיא ליה
תנן המוציא מרה״י לרה״ר תנא
הוצאה משום דהוי אב ולעולם להורו לעקור כל הגוף להא לא כתיב
לכתי׳ ולא בשומרת יום הלכך לא מתוקמא
אימא דבר כולה מילתא משמע ת״ל ונעלם
לא איירי בהוצאה אלא בתולדה מלבר ואימא איפכא רהורו לבטל
בנרה אלא בשומרת יום והוי בלבר שאין
דבר מאי משמע אמר עולא קרי ביה ונעלם
דידה הכנסה או וריקה במקצת ולקיים במקצת יכול יהו פטורין
הצלוקין מולין בה :ואי בעיה אימא.
והושטה :דאמרי השתחואה
גופה דאית בה פשוט ידים וט הורו לעקור כל הגוף יהו חייבי!:
לקאמרת שומרת יום הא כתיבא הא לא
מדבר חזקיה אמר אמר קרא ועשו אחת מכל
ורגלים )וכן( הבוא נבוא אני ה״ל ונעלם דבר .בא ללמל לבטול מקצת
קשיא רט קתני כגון לאמרי זבה לא הוה
מצות מכל מצות ולא כל מצות מצות תרתי
ואמך ואחיך להשתחוות לך וקיוס מקצת חייב :מאי משמע .כלומר
אלא ןהיכא לחזיא[ ביממא כלכתי׳ כל ימי
ארצה ורש׳׳־ ז״ל הביא הקרא
משמע אמר ר״נ בר יצחק מצות כתי׳ רב אשי
דכתיב באחי יוסף וישחחוו לו היט משמע האי ונעלם להוי קיום מקצת
זובה אבל היכא לחזיא בליליא טהורה
אפים ארצה ומשם ליכא ובטול מקצת :אמר עולא קרי ביה
אמר >יליף דבר דבר מזקן ממרא דכתיב ביה והוא הלין לשומרת יוס לאמרי להוא היכא
בפ״ב
דאמרינן
למשמע
על ונעלם מדבר .להאי מ״ם לונעלס שליא
בזקן ממרא כי יפלא ממך דבר לא תםור מן לקחזיא ביממא להיינו בימי זיבה הלכך לא
דשבועות )דף טז (:קידה
אפיס וכה״א ותקוד בת שבע אלבר למ״ס נלרשת לפניו ולאחריו וקד
הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל מה ממרא מתוקמא מלה אלא בשומרת יוס ומבה
אפים ארצה אלמא כל קידה הוי ביה ונעלם מלבר למשמע מלבר ולא כל
והויא הוראה בלבר שאין הצלוקין מולין:
מן הדבר ולא כל דבר אף בהוראה דבר ולא
בראשו
שמשתחוה
אפים
ומרכין פניו כלפי קרקע ויש לבר :חזקיה אמר .מסיפא לקרא
מושיט וזורק לא כתיבי בהליא :השהחואה
כל הגוף אמר רב יהודה אמר שמואל אין
השתחואה דמפרש בה בלא נפקא מכל מצות למשמע מכל מצות
שלא כדרכה .כגון משחחוה לפעור או
פשוט ידים ורגלים כגון אפים של שבת להוי בטול מקצת וקיום
ב״ד חייבין עד שיורו ״בדבר שאין הצדוקין למרקוליס :השהחואה .בפשוט ידיס ורגלי׳
ארץ ישתחוו לך )ישעיה מט(
וישתחו לאפיו ארצה )בראשית מקצת או מכל מצות של עבולת
מודין בו אבל בדבר שהצדוקין מודין בו כרכתי׳ <נראשימיט( וישתחו אפיס ארצה:
מקידה
יותר
מחן והוא
בעי
פטורין מאי טעמא זיל קרי בי רב הוא תנן יש
א

ט>

י(

א

־
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ג

עין משפט
נר מצוה

ל א מיי׳ פי׳׳נ מהל׳ שגגות הל׳ א
ופי״ד הל״נ סמג עשי! ריז:
לא ב מיי' שס פי״ל הלכה ה:
לב ג ה ו ז מיי׳ שס הלכה נ:
ד ]מיי׳ פ״ו מהלי איסורי ניאה הלנה
ז[:

תורה אור השלם
 .1ואם בל עדת ישראל ישגו
ונעלם דבר מעיני הקהל חנשו
אחת נזבל מעות ין אשר לא
ויקרא ד יג
תעשינה ואעזמו:
 .2כי יפלא ממך דבר למשפט בין
ךם לדם בין הין לך ץ ובין נגע לנגע
דברי ריבית בשעריף וקמת ועלית
אל המקום אער יבחר ץ אלהיך
דברים יז ח
בו:
נ .ואם טהרה מזובה וס?ךה לה
שבעת ןמיס ואדור תטהר:
ויקרא טו כח
 .4ואיש אשר ישכב את אשה דוה
וגל־ את ערותה את מקרה הערה
והיא גלתה את מכו -דמיה ונכדתו
ויקרא כ יח
שניהם מקךב עמם:
 .5בל המשכב אשד תשכב עליו
כל ימי זובה במעזבב נךתה יהיה
לה ןכל הבלי אשר תעב עליו טמא
יהיה כטמאת נךתה:
ויקרא טו כו
 .6ולא תוציאו משא מבתיכם ביום
העבת וכל מלאכה לא תעשו
וקדשתם את יום השבת באשה
ציית־ את אבותיכם:
ירמיהו יז כב
 .7בי לא תעזתדווה לאל אחר בי ין
קנא שמו אל קנא הוא:
שמות לד יד

נ (

ל

1

מ (

ג

2

נ(

שמשפיל פניו עד הקרקע אבל
היכא דכתיב השתחואה סתם
הוא פשוט ידים ורגלים כדכתי•
להשתחוות לך ארצה:

נדה בתורה אבל הבא על שומרת יום כנגד יום פטור ואמאי שומרת יום כנגד יום הא כתי׳
ישםופרת אחד לאחד דאמרי העראה שריא גמר ביאה הוא דאםירא הא נמי כתיב

4

ה(ג

וםפרה לה י>מלמד

את מקורה הערה דאמרי

כדרכה אםירא שלא כדרכה שריא הא כתיב משכבי אשה דאמרי כדרכה אםור אפי׳ העראה בשלא כדרכה
רבינו חננאל
ב״ד
סבר־
]ורבנן
צבור
משלימין לרוב צבור[ א־כעית
תימא הורו ב״ד ועשו רוב
הקהל ומאן חכמים ר׳ שמעון
דאמד צבור מייתי וב״ד מ־יתי.
פי׳ ופוטר דקתני ר״מ אצבור.
ומח־יבין רקתני ]רבנן[ נמי
אצבור .והא דרי שמעון מפרש
לקמן ואית דאמרי בשבט
שעשה בהוראת ב״ד מיידי
ומאן חכמים ר׳ יהודה דתנן.
א> בסיפא דפרקין הורו ב״ד של
א• מן השבטים כו־ עד דברי
ר׳ יהודה .אי בעית תיםא כגון
שחטאו ו׳ שבטים והן רובן
של קהל או ז• אע״פ שאינן
רובו של קהל ומאן חכמים
ב> ר׳ שמעון בן אלעזר דתניא
לקמן רשב׳׳א אומר משמו של
ר״מ חטאו ו׳ כוי פי• הך דתני
משמיה דר׳ מאיר בעי דובה
בשבטים ובמנין .ולא איתוקמא
דרב נחמן וקי״ל כרב יהודה
אמר שמואל דמתניהין רבי
יהודה סתימתאה ולית הלכתא

גמר ביאה הוא דאםור אבל העראה שריא אי הכי אפי׳ נדה נמי אלא לעולם כדרכה ודאמרי העראה באשה
דוה הוא דכתיבא ואיבעית אימא

ה

ראמרי זבה לא הויא אלא ביממי דכתיב

5

כל ימי זובה תנן יש שבת בתורה

אבל המוציא מרשות לרשות פטור ואמאי הוצאה הא כתיבא ״ לא תוציאו משא מבתיכם ]דאמרי הוצאה
6

הוא

הכנסה

דאםור

מותר

ואיבעית

אימא[

הוצאה ״> )והכנסה(

ידאמרי

הוא

דאםירא

תנן יש עבודת כוכבים בתורה אבל המשתחוה פטור ואמאי המשתחוה הא כתיבא
לאל

אחר

כדרכה

דאמרי

הוא

כי

דאםיר

אםירא
דאית

השתחויה

בה

פשוט

כדרכה
ידים

אבל

ורגלים

שהביא כפרתו בץ השמשות .משמע אבל קולס לכן נחכפר אע״ג לקרב אמר ממיל
בין הערבים וקשה לבמיססמא "*משמע לפסולין וכן משמע בפסחים ״(לרמי החס כתיב לא
ילין על בוקר הא כל הלילה ילין וכמינ השלמים עליה השלס כוי ילא משני הא לכתחלה
הא ליעבל אלמא לפסולין .ושמא הכא נמי איירי במחוסר כפורים בערנ ססמ כלאמרינן
המם *(אי! מתעכב אחר התמיר בין הערבים אלא קטרת ונרות ומחוסר כפורים בערב פסח:
קרי ביה ונעלם מדבר .למ״ס מונעלס קאי להכא ולהכא ואמר בירושלמי לאיכא לאמר
גורעין ולורשין מחחלמ פרשה לסופה וא״ר אף באמצע פרשה ויצקמ עליה שמן הצקמ שמן
המנמה ללמל כל המנמוח ליציקה הקשה ריג״ק בר׳ מאיר מאי שנא להכא לרשינן ונעלם
מלנר וגני עדות יקוס לנר לכ״ע לרשינן'(לנד ולא חצי לנר .ר״ל לולאי לנר כולה לנר
משמע והכא מעניינו לקרא מכלי כחינ אממ מכל מצומ ה׳ למשמע מצוה שלימה למאי הלכחא
כתב לבר אלא ע׳׳כ למלרש ונעלס מלבר אפי׳ לנר אחל מן המצות וכן בכל לוכמי גורעץ
ומוסיפין ולורשין משוס לומקא לקרא לאיהו לחיק ומוקיס אנפשיה .ט ההוא להזהב *לה׳׳ל
למכחב וחמישימו יוסף עליו ט היט לכמיב גני מעשר .ובס׳ יש גומלין ייה״ל למכמנ אשמו
מירש אח הנחלה וט בחב קרא צריך ליישב המקרא על ילי גדעון וחוספח .חימה מנ״ל
לאמי קרא לחייב רק קיוס מקצת וביטול מקצמ ללמא קרא אמא אפילו לחייב בכן וכל שכן
בביטול כל הגוף כלאמר בס׳ הנחנקין *גבי עבולמ כוכבי׳ לכמי׳ מן הלרך אפי׳ מקצמ לרך
ומיינ נקיוס מקצמ ובין על כל הגוף אנל נשאר מצומ אינו חייב אלא בביטול בל הגוף.
ר״ל להמס כחיב ללכמ בה ותניא בספרי ולא העושה נמקצמ משייר מקצמ > מיעוט
בהלי קיוס מקצמ להט בעבולמ כוכבים לגלי קרא חייב אפילו במקצח הגוף .וגס בביטול
כל הגוף חייב ללא גרע משאר מצומ ואי לאו מיעוט לשאר מצומ והד כמיב סממא היה
ש

שלא
הא

כדרכה

שריא

השתחויה

דלית

ואיב״א
בה

מושיט

דכתיב
דאמרי

פשוט

ידים
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שרי

וזורק

לא תשתחוה

השתחויה
ורגלים

גופה
שריא

בעי

תוספות

חייב נמי בשאר מצוח בכל ענין יהט נמי הכא ולהט כתיב הכא לבר למעוטי כל הגוף.
וליכא למימר אפכא ללבר כולו לבר משמע לתניא בת׳׳כ כתיב הנא מכל מצוח ה׳ וכתי׳
במשיח מכל מצות ה׳ ואי לא למיחייב אלא בעוקר כל הגון לא משכחת במצות האמורות
אלא גתו מאנוסתו ואם ממותו ואס חמיו לבר שאין הצלוקין מולין בו .הועתק מפי׳
רבינו שממה זצ״ל :ר ב אש• אמר יליף דבר דבר מזקן מםרא .והמס יליף בתוספתא * נ י ן לס
ללם ולא כל לבר והני רהכא לא שמיע להו נריימא >רילן מטעמא אמרינא :ב ד ב ר שאץ
חצדוקץ מודץ בו .והא לאצטרין למעוטי כוליה לגר ולא נפיק משום לצלוקין מולי! בו.
כמו במו מאניסחו לליח להו ג״ש או אס חמיו ואס חמותו וממני׳ לנקט נלה ושגמ
וענולת כוכבים לא משוס לאהנהי לוקא קאי אלא רק לפרש קיוס מקצת נקטינהו:
י ש נדה אבל הבא על שומרת •ו= בוי .בנלה גופה הוי מצי לאשכותי טוגא כגון
בלס אלוס בלס שחור וטונא לחשיב נת״כ אלא לאתא לאשמועינן אפילו בשומרת יום
ובנלה מקרי קיוס מקצמ וביטול מקצת ובגמרא לפריך אי הכי אפילו נלה נמי ה״פ
אפילו נלה בכה׳׳ג אי הוה בלבר שאי! הצלוקין מולין בו הוי קיום מקצת :הכתיכ
וספרת לה .ל׳׳ג להא בשמעתא בתרייתא לנלה מפיק לה ממשכב נלתה יהיה לה:
ש ל א כדרכה נמי הכתיב כוי .משמע לצלוקין מולי! בו ונפי אחל ליני ממונות >גני
טעה בנואף ונואפמ משמע לאין צלוקין מולין בו החס בהעראה שלא כלרכה:
הכת־ב כל ימי זובח .ה״מ לאחרי קרא קמא לכמיב ווג למה ימיס רבים:
דאמרי הוצאה אם־רא והכנםה שר־א .וחנא "הוצאה הכנסה קרי לה כלאמרינן במס׳
שבמ וב (:ובמסכמ שבועוח )ה.ן :א י כ א דאמר• הוצאה והבנםה )שריא( ]הוא דאםידא[.
אע״ג להכנסה לא כמיבא סברא היא מה לי אפוקי מה לי עיולי <שנמ צו:(:
ג

מוםף רש״י
ידבר שאץ הצדוקץ פורץ בו.
שאי! טעותו מפורש נתורה נהדיא
אלא נמשנה או נלנרי האמוראים
;סוהז-רץ מ .!:דל קר• כ• רב הוא.

מיניקות של נית רנ! יולעי! שאינו
נלוס )שסו.

רביני חננאל

)המשך(

כוותיה אלא כדרבנן דאמרי יחיד
שעשה בהוראת ב״ד חייב :אמר
רב אסי בהוראה הלך אחר רוב
יושבי א  pישראל .פי׳ אם עשו
רוב יושבי א״י לא תחוש ליושבי
חוצה ל א ^ דיושבי א״י ניהו
דאיקרו קהל שנא׳ ויעש שלמה
בעת ההיא את החג וכל ישראל
עמו קהל גדול מלבוא חמת וגו .
מכדי כתיב כל ישראל אמאי כתיב
תו מלבוא חמת עד נחל מצרים פי׳
דהוא חחום א״י לומר לך הנ־ דא״י
איקרו קהל דחוצה לארץ לא:
פשיטא לן דהיכא דהוו קהל רובה
כשעשו ונחמעטו קודם שיודע
להם היינו חלוקת רבנן ור״ש
בפרק כהן משיח שחטא דתנן כהן
ונשיא שחטאו עד שלא נתמנו
ונתמנו הרי הן כהדיוטות פי׳
ומביאין כשבה או שעירה .ר״ש
אומר אם נודע להן עד שלא נתמנו
אז חייבין קרבן הדיוט ואם אחר
שנתמנו נודע להן פטורין דקבעי
חטאה וידיעה .לרבנן מייתי פד
לר׳ שמעון פטורין .ס ״א פשיטא
מרובין ונתמעטו חייבין פירוש
לדברי הכל ולאו דסמכא דאע״ג
דאמר ר• שמעון בסוף וה הפ׳ אין
צבור מתין הני מילי כשנודע להן
ואז מת מהן :כי קא מיבעיא לן
היכא דהוו מיעוט בשעת מעשה
ואותן שלא עשו מת מהן אחר
כך עד שנעשו אלו דוב ונודע
להן ]מי[ פליגי בה ר״ש ורבנן.
ר״ש דאזיל בחר ידיעה מחייב
ורבנן דאזלי בתר שעת החטא
פטרי לה .ודחינן ותסברא אימר
דשמעי• ליה לר״ש דאויל אף
בחר ידיעה פי• דבעי שיהא החטא
והידיעה כענין אחד ידיעה כלא
חטא מי שמעת ליה :דאם כך
היה לייתו כדהשתא פי׳ יביאו
הכהן המשיח פר והנשיא שעיר
דהשחא בני כך נינהו מדפטרינהו
]ר״ש[ אלמא בתר תרוייהו אזיל
הלכך לדבר־ רכל מועטין ונתרבו
אין מביאין פר .ומאי הוא מייתי
כל חד מנייהו כשבה או שעירה
דקי״ל כרבנן דאמרי אין בית
דין מביאין עליהן בהוראה הא
הן חייבין וכן הלכתא :איבעיא
להו הורו צבור שחלב מותר
ועשו מיעוט הקהל פי• ופסקה
ההוראה שלא פשטה בקהל יותר
אבל לא נודע לב״ד ג> תו
הדרו והורו פעם שניה כי החלב
מותר ועשו מיעוט אחר והוו
להו תרי מיעוטי רובה מהו כיון
,

ג

א( גי׳ רנינו נכונה .נ( גי׳ שלנו ומתני׳
מט וגי׳ לנינו נכו! מאל .ג( לגי׳ שלנו
ומזלי נ״ל נה! פי׳ שידעו ננתיים
שטעי ועי׳ תיס׳ ונראה לרנינו ל״ ג
מלת נה! לל״ק.

