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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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
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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.

עין משפט
נר מצוה

ד:

הורו בית דין פרק ראשון הוריות

מסורת הש״ם

להוראה שמעינן מינה נמי דהיינו סנהדרי גדולה דתניא בת״כ עדת ישראל
יינ א מ״׳ ס־״ד מהצי שגגית הלי בעי ר ב יוםןו אין חרישה בשבה מהו .הכא לא מבעיא ליה לרב יוסף
נ סמנ לאדן דו:
עלה המיוחלת לכל ישראל ואיזו זו סנהלרי גלולה :ואימא עמך משום
ברבר שאין הצלוקין מולי! כלל אלא בבטול מקצת וקיום מקצת קא מבעיא
לד ב ג מיי׳ ס״ט מהלי יסודי
שכינה .ללגופיה הוא ראתא כלומר שיהו עומלין עמך ולא יכנסו לפני
התילה הלנה א יהלכה ג ל ליה :מי אמריק כיון דקא מודו .ב״ל בכולהו שאר מלאכות לשבת
סמג לאלן שסל:
לאסירי כבטול מקצת וקיום מקצת למי וחייבין) :וכלהו( כדשנין .לעיל ]ע׳׳א[ ולפנים במקום שכינה לסלקא לעתא אמינא והואיל לכתב ' אספה לי ליכנסו
לה ד מיי׳ שס הל׳ ה:
במקום שטנה קמ״ל] .ל״א[ עמך משום
מהצי שגגימ ללא הוי עקירת כל הגוף לשומרת יום:
לו ה ו מיי׳ פי״ג
שכינה כלומ׳ ברור צליקיס גמורים שאני
)וכולה( כדשנין .למושיט וזורק שרי ללא
הל׳ א סמי עשין טו:
בעי רב יוםף אין חרישה בשבת מהו מי
רוצה להשרות שטנה עליהם :אחך
•ז ז מיי׳ פי״נ שס הלכה א והלכה הוי עקירת כל הגוף) :וכולה( כדשגין.
נ שמג שם:
נדומין לך .שיהיו ראויין להוראה:
להשתחואה שלא כדרכה שריא :בחריש
אמרי׳ ״כיון דקא מורו בכולהו מלתא כביטול
הל׳
לה ח ט מיי׳ שם פרק
מתני׳ הורו ב״ד שוגגין ועשו הקהל
לאיכא
בזמן
למשמע
חשבוה.
ובקציר
שמג שם:
מקצת וקיום מקצת דמי או דלמא כיון דקא
י
לט י כ מיי׳ שם פלק
הלכה
״ינ
שוגגין .על פיהס ב״ל מביאין פר רבי
חרישה להיינו בשאר שני שבוע תשבות
עקריין ליה לחרישה כל עיקר כעקירת גוף דמי
א:
מאיר כלאית ליה ור׳ יהולה כלאית ליה
איכא שבת :בזמן דליכא חרישה .להיינו
ת״ש יש נדה בתורה אבל הבא על שומרת
ור׳׳ש כלאית ליה ' להוי הוראה מעליא:
בשביעית ליכא שבת :נביא שהתנבא.
הורו ג״ר מזידין ועשו הקהל שוגגין.
יום כנגד יום פטור ואמאי הא עקריין לשומרת
כגון שתחלתו נביא של אמת ולבסוף
רבינו חננאל
יום כנגד יום כל עיקר אמר לך רב יוםף לא הוי הוראה מעליא לאס כל עדת
דשת־ הוריוח נינהו לא מצטרפי נביא השקר שהתנבא לעקור לבר מדברי
ישראל ישגו כתיב ח לבעינן שוגגין בב״ל
וכל חד באנפי נפשה קיימא תורה חייב ולבד הכל בחנק :לקיים
שומרת יום רקאמרין כדשנין ת״ש יש שבת
והכא הוה ליה שגגת מעשה בלא הוראה
וליכא פר אלא כל חד מייתי מקצה ולבטל מקצה .לשאר מצות ר״ש
חטאתו או דלמא כיון דאידי
פטור
לרה״ר
מרה״י
המוציא
אבל
בתורה
ומביאין כל אחל מן הקהל כשבה או
ואידי חלב היא מצטרף ןאת״ל פוטר וה״ה לרבנן :ובעבודת כוכבים
ואמאי הא עקריין להוצאה כל עיקר התם נמי
שעירה לטחיל דמו :הורו ב״ד שוגגין
כיון וכוי מצטרף[ מיעוט בחלב אפיי אמר לך היום עובדה ולמחר בטלה.
ועשו הקהל מזילים פטורים .למזיל לאו
שעל הקיבה .ס״א על הקרב דהיינו קיום מקצת ובטול מקצת לעבודת
כדשנין ת״ש יש עבודת כוכבים בתורה אבל
]ומיעוט בחלב שע״ג דקי;[ פי׳
בר קרבן הוא :גמ׳ טעמא דשוגגין
הורו בהוראה ראשונה דחלב כוכבים חייב דרחמנא אמר להדיחך מן
המשתחוה פטור ואמאי והא עקריין להשתחויה
ועשו מזידים דפטורין .למזיד לאו בר
שעל הקיבה מוחר .ובשניה הדרך אפי׳ מקצת דרך ובעבודת כוכבי׳
כל עקר אמרי השתחויה נמי כדשנין בעי ר׳
קרבן הוא לא צבור ולא יחיל הא שוגג
הורו שחלב שעל גבי הדקין הוא דכתיב וט קתגי חייב כגון לרבנן
מוהר .מהו הכא ודאי כיון
זירא אין שבת בשביעית מהו במאי טעו
לומיא למזיל ללא הוי ממש תולה בב״ל
דמתרי קראי קא אתו לא בסקילה ולר״ש בחנק והט מתרץ ליה רב
הוי שוגג תולה בעצמו וחייב בשגגת
מצטרפי פי• דקא א( טעו בהאי חסדא בפ׳ אלו הן הנחנקין)סנהדרין דף
בחריש ובקציר תשבות בזמן
בהדין קרא
מעשה קרינא ביה :כגון שהורו ב״ד
קרא דכתיב חד אה החלב צ .(.והיום עובדה ולמחר בטלה כאין שבת
המכסה את הקרב וגו׳ )והכי
דאיכא חרישה איכא שבת ובזמן ד4ייכא
שחלב מוהר .שעל הקרב ולא שעל
קאמר( ]ותניא בספראין אשה על בשביעית דמי וקד להו ביטול מקצת
חרישה ליכא שבת מי אמרינן כיון דמקיימין
הכליות ללא הוי עוקר כל הגוף :ונחחלןז
הקרב .ר• )שמעון! ]ישמעאל[ וקיוס מקצת ש״מ :מתני׳ ואמר להם
אומר להביא חלב שעל הקיבה
לה בשאר שני שבוע כביטול מקצת וקיום
חלב בשומן ואכלו .לחייב לתולה בעצמו
חלב טועים אהם .לא הוי הוראה מעליא
ר׳ עקיבא אומר להביא
הוא .והאי לקרי ליה לומיא למזיל משוס
כלאמר
כולן
שיורו
ער
לבעינן
ופטור
שעל הדקין והתם מפרש דמעל
מקצת דמי או דלמא כיון דקא עקריין ליה
חלבים
הכסלים נמי איתרבו
לכי היט למזיל לאו תולה בב״ל הוא האי
 :אי שלא היה מופלא של ב״ד שם.
לעיל
בשביעית כעקירת הגוף דמי אמר רבינא ת״ש
אחריני ותניא נמי כוותה
שוגג נמי לאו תולה בב״ל הוא .ותפשוט
כתוספתא שחיטת חולין אע״ג דלא הוה מסנהדרין עצמן לאילו
> נביא שנתנבא לעקור דבר מדברי תורה הא רבעי רמי בר חמא )לעיל דף כ:(.
)ספ״ט( וליכא פר .או דלמא הוי מסנהדרין עצמן אפי׳ ]אם[ קטן
חייב לביטול מקצת ולקיום מקצת רבי שמעון
אמר לך .רמי בר חמא האי לקתני שוגגין
שם תלב אחד הוא ומצטרפי שבכולן לא היה שס לא הויא הוראה
את״ל שם חלב אחד הוא מיעוט
ועשו מזילים לאו למירק מינה קא אתי
לקמן מאם כל
בתלב ומיעוט כדם מהו הכא מעליא כלאמר
אומר יפטור ובעבודת כוכבים יאפילו אמר
אלא איילי לתנא מזילין ועשו שוגגין תנא
וודאי כיון דתרי איסורי נינהו עלת איתא לכולה סנהלרי הויא הוראה
היום עובדה ולמחר בטלה חייב שמע מינה
נמי שוגגין ועשו מזילים וכלי נסבה ולא
לא מצטרפי או דלמא כיון ואי לא לא ואיכא למימר נצטרך אחל
שאיסורן שוה פי• דאיסו׳
אין שבת בשביעית כביטול מקצת וקיום
לייקי׳ מינה כלוס ובעיא לילי׳ מהא ליכא
תדוייהו באכילה ובקרבנן שוה מהן לצאת ללרך ומינו אחר במקומו
ה ו ר ו ב״ד
מקצת דמי שמע מינה :מתני׳
למשמע מינה :מתני׳ הורו ב״ד ועשו
דאיבעי כשבה מייתי ואיבעי א״נזקן )או( שאין לו בנים היה לכך נתמנה
שעירה מייתי מצטרפי את״ל
וידע אחד מהן שטעו ואמר להן טועין אתם
כל הקהל או רובן על פיהן מביאין פר.
אחר בסנהלדן :או זקן שאין ראוי
כיון דאיסורן שוה וקרבנן שוה
)כגון( ב״ל ולא צבור :בעבודה כוכבים
מצטרפי מיעוט בחלב ומיעוט לבנים ' .וקשיא לי מפני מה אין ראוי
או שלא היה מופלא של ב״ד שם או שהיה
ג״ד מביאין פר ושעיי דברי ר״מ .לבעבול׳
בעבודה כוכבים מהו .הכא להוראה :ונאמר להלן עדה .ושפטו
אחד מהן גר או ממזר או נתין או זקן ״שלא
ודאי אין איסורן שוה פירוש
כוכבים בהוראה פר ושעיר מייתי לכתי׳
דאין איסור עבודת כוכבים העדה והצילו העדה )במדבר לה( דהיינו
ראוי לבנים ה״ז פטור שנאמ׳ כאן עדה ונאמר
בפ׳ שלח לך אנשים יי וט תשגו ולא תעשו
לענין אכילה וא־ן קרבנן שוה .סנהדרין כלתנן בפ״ק לסנהדרין)ד :1.5
דהתם בעבודת כוכבים ןעז! בת
להלן עדה ימה עדה האמורה להלן כולן את כל המצות האלה להיינו בעבולת
נ א מ ר כאן עדה .דכתיב)יקרא ל( אם
שנתה הוא דםי־תי אבל כשבה
כוכבים כלאמר לקמן בפרק הורה כהן
לא ומפרש בסיפר׳ פרשת שלח כל ערת ישראל ישגו) :ישפטו אח העדה(
ראוין להוראה אף עדה האמורה כאן עד
לך .לא מצטרפי או דלמא כיון
משיח איזו היא מצוה ששקולה כנגל כל
והחם
גמ׳
כוי:
להוראה
ראויין
להלן
מה
שיהיו כולן ראוין להוראה :גמ׳ או שלא היה
המצות הוי אומר זה עבול׳ כוכבי׳ וכתיב
דאידי ואידי כרת הוא מצטרפי מג״ל .לכולהו להויין ראויין להוראה :אמר
וסלקא בתיקו .ל״א איבע־א להו
מופלא של ב״ד שם מנלן אמר רב ששת וכן
)במדבר ט 0ועשו כל העדה פר בן בקר
הורו ב״ד שתלב מותר ועשו רבחסדא.גמרממשהלמשהאוקיסנהלרין
הורו
אמרו
מה
מפני
ישמעאל
רבי
דבי
תנא
אחל לעולה לריח ניחוח לה׳ ומנחתו ונסכו
מיעוט צבור וחזרו בהן וחזרו רהוו כולן ראויין להוראה לכתי׳ והתיצבו
והורו ב״ד שחלב מותר
בדבר שהצדוקין מודין בו פטורין מפני שהיה
כמשפט ושעיר עזים אחל לחטאת :רבי
ועשו שס עמך עמך בלומין לך לליהוי )הס(
מיעוט אחר מהו מי מצטרף
יהודה אומר י״ב שבטים מביאין י״ב
ההוא מיעוט קמא בהדי מיעוט כולן ראויין להוראה ה׳׳נ בעינן לסנהררי
להם ללמוד ולא למדו לא היה מופלא של
פרים .לכל שבט ושבט אקרי קהל
בתרא ומייתי קרבן אי לא כיון לעלמא ליהוו ראויין להוראה והואיל
ב״ד שם נמי פטורין מפני שהיה להם ללמוד
דהוה להו ידיעה במצעי לא
וקסבר צבור מביאין פר ולא בית דין:
מצטרפי או דלמא כיון דתד ומצינו לעלה האמורה כאן כולן רארין
עדה
כאן
ונאמר
עדה
שם
נאמר
למדו:
ולא
רבי
)בידיע׳( ]ב״דן כר .ומיבעיא לן
נמי ה־כא דהורו ב״ד שתלב
עד שיהו כולן ראוין להוראה :והתם מנלן
ע(

פ

א( שנהלרין  ,.5נ( לעיל ג ,:ג(!עיין
תד״ט[ ,ד( קדישץ עי :סנהלרי! לי:
ע״ש ,ה(!שמית יח עי׳ רש״י סנהלט!
לי ,!:ו( עיין לעיל ג .נתיס׳ י״ה עד
שיהיי וצ״ע (1 ,לעיל דף נ״ ח( ]ינריס
יגן (P ,ניף ג ,!:י( ]עיי לח״מ פי״ג
מהל׳ שגגות ה״א[ מ״ר ,ל( jצ״ל לעיל
לף ג ,!:ל( ]יקרא ין ,פ( גלפי״י ליתא,
ג( עי׳ פי׳ המשניות להלמג״ס טעם
לוה! (D ,צ״ל לפני ל״ה ינאמל[,
ננ( וייקרא דנירא לחינא פלשה לן,
פ( ןבמלנר יא[ ,צ( ולקמן! .ק( וייקרא
ל ן ,ר( ןנמלנל טין ,ש( ןלף ח .ן ,ס( שנת
עג .ע״ש ונגמ ,
,

צ

(

ח>

תורה אור השלם
ו .ששה;מים תעבד יביום השביעי
תשבח בחריש ובקציר תשבח:
שמות לד כא
 .2ויאמר י; אל משה אספה לי
שבעים איש מזקני ישךאל אשר
;ךעת בי הם זקני העם ושטריו
ולקחת אתם אל אהל מועד
והתיצבו עזם עמך :במדבר -א טו
ו ..ושפטו אה העם בכל עת והיה
בל הךבר הגדל יביאו אליך וכל
הךבר הקטן ישפטו הם והקל
מעליך ונשאו אתך :שמור• .ח כב

1

נ י >י (

נא

0

ל(

ג,ה

מ(

נ

ס (

ש>

מותר ועשו מיעוט הקהל ומת
אותו ב״ד ן ועמד ב״ד[ אחר
והורו כראשון שחלב מותו
ועשו מיעוט אחר דהיו תרי
מיעוטי דובא מהו .פי׳ מי אתי
פר אי לא אליבא דרבי מאיר
דאמר ב״ד מ״תי לא תיבעי לך
דהא ליתנהו .פי׳ לקמאי הלכך
כל חד מ־־תי חטאתו כי תיבעי
לך אליבא דמאן דאמר צבור
מייתי .מא־ צבור דמעשה תלי
בהו הא קאי ומייתו פר ושייך
לרף ג צ״ב! או דלמא הוראה
דההוא כ״ד בעינן פי• שיחזרו
כהן ממנה .וכ־ון דלא אפשר לא
מייתי צבור פר וסלקא בתיקו:
א״ר יוחנן ס״א ר־ נתן מאה

י>דאמר רב חםדא אמר קרא

2

והתיצבו שם עמך עמך בדומין לך ואימא עמך לשכינה אלא אמר ר׳׳נ בר

יצחק אמר קרא > ונשאו אתך אתך בדומין לך :מתני׳ ׳הורו ב״ד שוגגיז ועשו כל הקהל שוגגין מביאין פר
ה

3

״מזידין ועשו שוגגין מביאין כשבה ושעירה
הרי אלו פטורין הא שוגג דומיא

ט

שוגגין ועשו מזידין הרי אלו פטורין :גמ׳ שוגגין ועשו מזידין

דמזיד חייב והיכי דמי ״שהורו בית דין שחלב מותר ונתחלף לו בשומן

ואכלו לימא תפשוט הא ״רבעי רמי בר חמא אמר לך משום דתנא רישא מזידין ועשו שוגגין תנא סיפא שוגגין
ועשו מזידין :מתני׳ הורו ב״ד ועשו כל הקהל או רובן על פיהן מביאין פר ובעבודת כוכבים מביאין פר ושעיר
דברי ר״מ ר׳ יהודה אומר ־י״ב שבטים מביאין י״ב פרים ובעבודת כוכבים מביאין י״ב פרים ושנים עשר שעירים
3

תוספות

בןןי רב •וסף אי; ח־ישה כוי .דשא לאבות מלאכות לס׳ כלל גדול >נקט אבל חרישה צלוקין
מולין בה ולרב יוסף נמ־ בעי לבר שאין מולי! בו כדלקמן אמר לך רב יוסף כוי משמע
לסבר כשמואל :ש״מ אי; טבת בשביעית כ•' .משמע לאין צלוקין מולי! בהאי לרשא אע״ג
ללעיל לרשי ליה יהיה לה לשומרת)יבס( ףוסן :א ו שלא היה מופלא שננ׳׳ד שם .פרש״י ולא
מ

רבי

היה במטו לא״כ אפי׳ קטן שגהס נמי כלאמרי׳ לעיל שיהיו כולן בהוראה .וקשה להא אתותב
לעיל) .נ״נ לצריכין לומר ללסני המי׳ לא היה כתוב לעיל הא למסיק ואלא מאי כל עלת לקאמר
רחמנא כו׳ עי׳ לקמן ברש״י לף)הי( ןזי[ ע״א( יבת״כ מוסיף נמי אס אמר א׳ איני יולע לכמאן לליתי׳
למיא :א ח ד מה; נר או ספור .בירושלמי שעברו ומנוהו .למי שאין ראוי להוראה נעשה כאבן:

מוסף רש״י
ונשאו אתך .נםנהלראות שחילק לי
יחלי לשפיט את העם ,לאין כאן
משוס שטנה ,לנתינ יהקל מעליך
ונשאי אתן ,ולא מן ונשאי אתך נמשא
העס )נמלנר יא( יליף ,לההוא
נשנעיס זקניס שהלכו עמי לאהל
מועל כתינ ,ימשוס שטנה .ס!הדרי1

תוספות הרא״ש
נע• רב יוסך אין איסור חלישה
בשבת מהו כוי] .וא״תן חיפוק ליה
דהוה דברים שצדוק ובייתוס
מודים בו דכתיב בחריש ובקציר
תשבות וי״ל דלית ליה לרב יוסף
הא דשמואל דאמר אין חי־כין עד
שיורו בדבר שאין הצדוקים מודים
בו .וברייתא דמ״תי רב ששת
לקמן תנא דבי ר׳ ישמעאל מפני
מה אמרו הורו בדבי שהצדוקים
מודים בו פטורים כר .לא שמיע
ליה לרב -וסף .והרמ״ה דיל תירץ
מדלא כתיב מחריש ומקציר
תשבות אפשר דמפרשים צדיקים
בחריש ובקציר תשבוה בימות
החמה ובימות הגשמים :והא קא
עקרו ליה לאיסור דשומרת יום
כנגד יום לגמרי .והוה ליה כעוקר
אחד מאבות מלאכות של שבת
אלא ודאי כיון דמודו בשאר
הלכות נדה כביטל מקצת וקיים
מקצת דמו וכן בשבת נמי:
דאמרי כדרכה אסורה ושלא
כדרכה מותרת לא קא אעקרא
איסור דשדמרת יום כנגד יום
לגמרי :הא משכבי אשה כתיב
מלמד ששני משכבות יש באשה
וכיון רשלא כדרכה כתיב כהד-א
הוי מילתא באנפ׳ נפש־ה כמו
חרישה וקצירה .וכי אמרו דשלא
כדרכה שרי נמצא דעקרי איסור
ביאה שלא כדרכה כרכתי׳ בקרא
וה״ל עוקר כל הגוף :דאמרי גמר
ביאה שלא כדרכה אסורה העראה
מותרת נמצא דלא עקרי איסור
שלא כדרכה לגמרי .והא את
מקורה הערה כתיב וכיון דכתיב
העראה בהדיא בתרא הוי מילתא
באנפי נפשיה כמו חרישה בשבת
וכי שרי לה הא עוקר כל הגוף
אלא ודאי כה״ג לא הוה עוקר כל
הגוף כיון דמודו כשאר הלכות
נדה :דאמרי העראה גופיה כדרכה
אסורה ושלא כדרכה מותרת
דבהעדאה גופיה א־כא ביטול

מקצת וקי־ם מקצת !הוי( ]ואין
משום איסור שלא כדרכה דאיכא קרא באנפ -נפשיה מוקמי לה בגמר ביאה :נע׳ ר• וירא את״ל אין חרישה בשבת דכעוקו כל הגוף
דמי ופטורין אמרו אין חרישה וקצירה י( בשבת בשביעית מהו :הורו ב״ד וידע אחד מהם שטעו ואמר להם טועים אתם כר ופרש״י
ז״ל דלא הוי הוראה מעליא ופטורים עד שיורו כולם כדאמרי׳ לעיל והקשה עליו הרמייה ז״ל והא האי טעמא לר• ג׳ נתן הוה ואיהו
איתותב לעיל ואמאי מוקים סתם מתני׳ דלא כהלכה ופי• דכיון שאמר להם טועים אתם ואמר להם טעם אע״פ שאין נראה להם טעמו
איבעי להו לעיוני טפי קודם שיורו היתר וקרובים למזיד נינהו ולא הוה הוראה ולא ידענא מאי תיקן בפירושו דאבתי לא הוה הוראה
עד שיורו כולם דאיזה גבול נתן להם עד מתי יעיינו בדברי היחיד ועוד דלעיל משמע למאן דלית ליה דר׳ נתן הויא הוראה אע״ג
דלא השוו בולהון דמסיק אי איתא לכולה סנהדדי הויא הוראה ואזלינן בתר דובא אע״ג דמעוטא פל־גי עליידו הלכך נראה פדש״י
ז״ל ואצ״ג דאותבי• לר׳ נתן מברייתא סתם מתניתין עיקר :עמך משום שכינה .שיהיו מצוין אצלו שם להאציל מרוחו עליהם :מתני'
שוגגין ועשו מזידין פטורין ואפי׳ לר״מ דאמר ב״ד מייתי היינו כשעשה הקהל ע״פ הוראתם ואלו לא סמכו על הוראתם )ולא( ]אלאן
דעו שטעו ב״ד ועשו מז־דין :נמ' הא שוגגין דומיא דמזידין כגון שהורו ב״ד שחלב מותר ונתחלף לצבור חלב בשומן ואכלוהווההיא דומיא דמזיד־ן דלא תלו בכ׳יד דא״נ לא הורו ב״ד הוו אכלי ל־ה חי־ב־ן להב־א פר העלם כאילו ידעי שה־ה חלב ואכלוהו
בהוראת ב״ד ותפשוט בעיא דרמי בר חמא דכי ה־כי שלצבור מיקרי׳ הוראה להביא פר דאע״ג דאי לא הורו ב׳־ד נמי הוה אכלי ליה
ה״ה ליחיד מיקרי תולה בב״ד ופטור:

שישבו להורות .פי׳ אם הי׳ ב״ד
שבירושלים מאה איש והורו לעבור ועשו רוב הקהל אין חייבי; פר ב״ד עד שיורו כולן .שנאמר ואם כל עדת ישראל ישגו עד
שישגו כולן .אמר רב הונא בדיה דרב יהושע הכי נמי מסתברא דבכל התורה כולה קיי״ל רובו ככולו והכא כתב כל עדת הואיל
וכך אפילו הן קי .פי׳ אילו כך היה דבהוראת רוב ב״ד סגיא לימא רחמנא ואם עדת ישראל ואנן הוינן אזלין בסוגי; דכל אורייתא
דברוכא סגיא מדטרח וכתב בל ש״מ דבעינן הוראת כולהו .ואותבינן עלה מהא דתנ־א ב( הורו ביד ונודע לאחד מהן שטעו ואמר
להן טועים אתם הרי אלו פטורין טעמא דאמר להו הא שתיק חייכין אמאי והא לא אשוי בהדייהו ודחינן הכא במאי עסקינן דכרכיש
רישיה .ס״א כגון שהרכין רישיה והיינו הך .פי• לא תימא הא שתיק חייבין .אלא הא נענע ראשו חייבין דהוי )במשנה( ]כמודה[
תו אותיבא מהא דתנן ג( בפרקין כי האי גוונא ודחינן כקמייתא ואותיב רב משרשיה מהא דאמרו רבנן בע״ו פרק אין מעמידין
סמכו רבותינו על דברי דשב׳׳ג ועל דברי ר• אלעור ב׳׳ר צדוק שהיו אומרים אין גוזרין גזר־ על הצבור אא״כ רוב הצבור יכולין
לעמוד בה ואמר רב אדא בר אהבה מאי קרא במארה אתם נאדים ואותי אתם קובעים הגוי כולו אי איכא גוי כולו וקא עבר עליה
האי גברא אותי אתם קובעים אי לא לא .פי־ ה״ק אי איכא גו־ כולו בגזרה )דאי( במארה אותן שעוברין עליה גוזלין אות־ וא־ לא
לא .והכי קא מותבינן דהא הכא כתיב הגוי כולו ואפילו הכי בתר רוב צבור אזלי רבנן וש״מ דאע״ג דכת־כ כל בתר רובה ניזיל
ותיובתא דר׳ ־וחנן תיובתא אמרי אלא מאי אם כל עדת כלומר מאי אצטריך כל ומהדרינן הכי קאמר רחמנא אי איכא לכולה
סנהדרין פ״ ע״א כדתנן בתחלת סנהדרין .סנהדרין גדולה ה־תה שם של ע״א הויא הוראה ואי לא לא הויא הוראה .א״ר יהושע בן
לוי עשרה שיושבין כו• כבר פירשתי בתחלת סנהדרין :םתנ־' הורו ב״ד וידעו שטעו וחזרו בה! ופי• ]ואחר[ שעשו הצבור בין
שהביאו כפרתן ובין שלא הביאו כפרתן והלך יחיד ועשה על פיהן אע״פ שנודעה להן והביאו כפרתי .ר״ש פוטר הואיל וברשות
ג״כ ני׳ ל״ח :גו לפניני הנירסא יינתן וע״ש נפר״ח:
א( גי׳ ונינו כאן ג״נ כל השקלא יטויא ללעיל נעמול א׳ וכ״נ מסו״ח:
ב״ד עשה ובהדי צבורא לא מצטרף דהא בתר ח דיתבי עבר ר׳ אלעזר אומר ספק )כוי( ]לכך[ מביא אשם תלוי כאדם שאכל ספק
חלב .ואיזהו החייב באשם תלוי זה היושב בביתו כשעת ידיעת הצבור ברשות ב״ד אינו לגמרי דהיה לו לשאול ברשות עצמו אינו דהא לא ידע היכא דאול ליה למדינת הים קודם •דיעתו הורה ה( ר״ע שהוא קרוב לפטור מן החובה א״ל בן עזאי ומה שנה זה מן
היושב בביתו א״ל שהיושב בביתו אפשר לו שישמע שחזרו בהן וזה א׳ אפשר לו ש־שמע :אמר רב יהודה אמר רב מאי טעמא דר״ש דפטר הואיל וברשות ב״ד עשה .א־כא דאמרי אמד רב יהודה )אמר שמואל( אמר רב אומר היה ר״ש כל הוראה שפשטה ברוב צבור
יחיד העושה אותה פטור לפי שלא ניחנה הוראה אלא להבחין כין שוגג למזיד פי׳ לא ניתן הפר הקרב על ההוראה אלא להבחין שכל מי שידע בו לא יוכל לומד מזיד הייתי והאי כיון דלא ידע בו שוגג הוא ואותיבנא מהא דתניא בתוספתא שקלים פר העלם דבר של
צבור ושעירי עזים בהחלה מגבין להן דברי ר״ש .ר• יהודה אומר מתרומת הלשכה הן באין אמאי פטור כי פשטה בצבור והא כיון דגבו איתידע ליה .ודחינן אי בעית תימא ]כגון כוי ואב״א כגון כוי ואב׳׳אן סבר לה כההוא תנא דתני בתחלה מגבין דברי ר׳ יהודה
ר״ש אומר מתרומת הלשכה הן באין .תניא הורו כ״ד ועשו הקהל וידעו שטעו ותזרו בהן בין הביאו כפרתן ב־ן לא הביאו כפרתן והלך יחיד ועשה על פיה; ר״ש פוטר .ור״מ מחייב פי• כשבה או שעילה ר• אלעזר אומר ספק סומכוס אומר תלו• ואמרינן מאי איכא
בין ר׳ אלעזר לסומכוס איר יוחנן אשם תלוי איכא בינייהו לר• אלעזד מייתי אשם תלוי לסומכוס לא מיירד .א״ר יוסף משל דר״א למה הדבר דומה לאדם שאכל חתיכה וכסבור שהיא שומן ואח״כ נודע לו שספק חלב ספק שומן היתה שצריך להביא אשם תלוי.
או אולי צ״צ לקא פסקי טעמים נהאי :נ! נ! נראה ג -רנינו שנתחלק מקשה תנלייתא לתני כה״; למתני• ללקמן ללא כג״ שלנו יצ״ע n :צ״ל לילעי לטעי פנל :ה! אולי גי׳ לניני למלינח היס אמל ל״ע מילה אני:

הורו בית דין פרק ראשון הוריות

מסורת הש״ם
א( לעיל ג ,.נ( פ״כ פ׳ ויקרא,
נ( ]לעיל ג .ע״שן ,ו(!צ״ל דתגיא!,
ה( )שטעות ית [:כרייוות יט,.
י( ן כריתות יט ,!.ז( ]לעיל  ,[ jח( ן עי׳
תיש׳ סוטה ת .ל״ה האצות וכו׳ מה
שהניחו בקושי׳! ,ס( !ע״נ!,
י( ]ע״נן ,נ( ]יקרא י[ ,ל( ]יקרא
י[ ,ט( ]שם[ ,נ( ]לגרירה .יענ׳ץ!,
 (Dןנמלנר טי[ ,מ( ]ישעיר רש״ש!,
פ(!שס[,

רכי שמעון אומר שלש עשרה פרים .פר לכל שבט ושבט ופר לבית לין.

וטעמייהו דכולהו מפרש בגמרא :הורו ביס דין ועשו שבעה שבטים או
רובן .של כל שבט ושבט דשבעה שבטים וכגון דהוי רובן של ישראל מביאין
פר וכו׳ לברי רבי מאיר ]לס״ל[ ב״ד מביאין פר ולא צבור :רבי יהודה
אומר ז' שבטים שחטאו מגיאין ז' פרים
ושאר שבטים שלא חטאו מביאין פר פר

ה.

אכל חלב )לף יט (.חלב ונותר לפניו ואכל אס אחד מהם ואינו יודע
אחה מהן אכל רבי אליעזר מחייב חטאח ורבי יהושע פוטר ותניא
אמר רבי אליעזר מה נפשך אס חלב אכל חייב אס נותר אכל חייב
אמר לו רבי יהושע הרי הוא אומר אשר חטא בה עד שיודע לו במאי
חטא הכא נמי סבירא ליה לד אליעזר
מה נפשך אם חלב אכלו בהוראה מביאין
•פרים ובעבודת כוכבים
פר ואס לס אכלו בהוראה מביאין פר

רבי שמעון אומר י״נ
על ידיהם .כלומר פר לכל שבט ושבט.
ואמר בגמרא ח ׳ לקאמר ר׳ יהולה לאו
שלשה עשר פרים וי״ג שעירים פר ושעיר
לוקא להוא הלין לשבט אחל שחטא על
לכל שבט ושבט פר ושעיר לב״ד הורו ב״ד
]פי[ הוראת בית לין הגדול שהשאר
תורה אור השלם
ועשו ז׳ שבטים או רובן על פיהן מביאין
 .1ואם בל עדת ישראל ישגו שבטים שלא חטאו מביאין על יריהן פר
להם החטא שתטאו עליו ע״פ ביס לין:
ושעיר
פר
מביאין
כוכבים
ובעבודת
פר
ונעלם דבר מעיני הקהל ועשו פר ואיידי לקאמר ר״מ ז׳ ראיהו בעי
ההם גמי הא כחיג אשר חטא בה.
דברי ר״מ > רבי יהודה אומר ז׳ שבטים
אחת מכל מצות יי אשר לא רובא ממש קא׳׳ר יהולה נמי :וחכמים
למשמע על שיולע לו במה חטא :בה.
ויקרא ד •ג
תעשינה ואשמן:
אומרים אין חייבים פר אלא על הוראה
)פרט למתעסק לבה> משמע למתכוין
שחטאו מביאין ז׳ פרים ושאר שבטים שלא
 .2ונודעה החטאת אשר חטאו
עליה והקריבו הקהל פר בן בקר ב״ד הגדול .אבל שבט אחר בהוראת
לעשות החטא פרט למתעסק בשבת
חטאו מביאין על ידיהן פר =שאף אלו שלא
לחטאת והביאו אתו לפני אוזל בית לינו כשגגת מעשה למי ומביאין
כגון שנתכוין להגביה את התלוש ותתך
ויקרא ד יד
מועד:
חטאו מביאין ע״י חוטאין ר״ש אומר ח׳
 . 3או הוךע אליו חטאתו אשר כל אחד כשבה או שעירה :עדה ישראל.
את המתובר לפטור אבל מתעסק בחלבי׳
פרים ובעבודת כוכבים ח׳ פרים וח׳ שעירים
חטא בה והביא את קרבנו שעיר היינו סנהדרין כלומר סנהדרין של ישראל
ובעדות חייב שכבר נהנה כלאמר בפ׳
עזים וכר תמים :ויקרא ד כג להיינו ב״ל הגדול :גמ׳ ידעו שהורו
ד׳ מיתות )סנהלדן סג :>:די קהל נהיבי.
פר ושעיר לכל שבט ושבט פר ושעיר לב״ד
 .4והןה אם מעיני העדה
העךה וטעי מה שהורו .כלומר הורו ב״ל שחלב
הורו ב״ד של אחד מן השבטים ועשה אותו מעיני הקהל והקדבו הקהל דלימא קרא
נעשתה לשגגה ועשו כל
פיהן
על
קהל
ועשו
מקצת
בבטול
מותר
מעיני קהל מאי הקהל תד וליכתוב קרא
פר בן בקר אחד לעלה לךיךו
השבט על פיהן אותו שבט הוא חייב ושאר
במשפט
נידח ליי ומנחתו ונסבו
ואכלו שוגגין חלב ולס להוי תל בשגגת
והקריבו קהל מאי הקהל תד והד
ושעיר עזים אחד לחטת:
מעשה בלבל וחל בהוראה ואח״כ ילעו
כל השבטים פטורין דברי רבי יהודה וחכמים ארבעה .חטאח הקהל ל א קא חשיב להא
במדבר טו כד
אומרים אין חייבין אלא על הוריות בית דין
 .5ונטלח לבל עדת בני ישראל שהורו שלא כראי אלא שטעו במה שהורו
לא כתיב לא בהוראה ולא בהקרבה:
ולגר הגר בתוכם בי לכל העם
על
או
הורו
החלב
על
אס
יולעיס
לאינם
לחייב על כל קהל וקהל .על כל שבט ושבט
הגדול בלבד שנאמר ואם כל עדת ישראל
במדבר טו נו
בשגגה:
הלם יכול יהי חייבין סר לליהוי הוראה
לשבט אחל איקד קהל כלאמר לקמן:
ישגו ולא עדת אותו שבט :גמ׳ מ ת״ר ידעו
מעליא :ה״ל ונודעה החטאה .אשר
וחד להוראה תלויה בב״ד .כראמר לעיל
שהורו וטעו מה הורו יכול יהו חייב
חטאו עליה והקריבו כלומר לצריך שיולע
ת״ל <לף ג (.הקהל ועשו הוראה תלויה בב״ל
מוסף רש״י
ונודעה החטאת יולא שיודעו החוטאי אשר
החטאת שיהיו יולעין על מה הורו אס
ומעשה תלוי בקהל וחל למילה לשאר
י׳ שבטים שחטאו .להוי רינ
שידעו
ולא
הלס:
על
או
החלב
על
שבטין שלא תטאו נגרדן אמר החוטאין
חטאו חטאו שני שבטים מביאין שני פרים
שנטיס מניאים שנעה פריס,
יקסנר ר׳ יהילה ישנט אחי החיטאין .ללא סגי ביליעה לחוטאין
ומביאין על ידיהם פר פר :וחד לשבט
חטאו שלשה מביאין שלשה או אינו אומר
נ״י
איקרי קהל והן מניאי! ולא
לאע״ג רעשו בהוראה לממה נפשך חל
שעשה בהוראה גיס דינו .כלתנן בסיפא
:לעיל  .1.1טה נפשך .משנה היא
אלא חטאו שני יחידים מביאין שני פרים
נכריתית רט (.חלנ ונוחל לפניו מנייהו בהורא׳ הוה להא אכלי לתרווייהו
למתניתין הורו ב״ל של אחל מן השבטים
חטאו ג׳ מביאין ג׳ ת״ל הקהל הקהל חייב
אכל אמי מה! בשוגג ואינו יולע חלב ולס אפ״ה פטודן לצדך שיברר
כוי :גי ההל כחיבי .מעיני הקהל לא
איזה מה! ,ושנת ריה״נ עשה
ררשינן ביה תרתי להא לשמוש הוא
יויע להס אותו חטא שעשו בהוראה :חטאו וכל קהל וקהל חייב כיצד חטאו שני שבטים
מלאכה נאמי מה! ואיני
באיזה מהן ,אשתו ניה ואחותו עמו שגי שבטים מביאין ג׳ פרים .והוא
לאתא לאורחיה לקרא רמשתעי הט
מביאין שני פרים חטאו ז׳ מביאין ז׳ ושאר
ננית ,שגנ נאחת מהן ואינו יויע הלין לט מטא שבט אחל שמביא פר
כלאמרי אינשי מעיגי לסלגיא הכא גמי
שבטים שלא חטאו מביאין על ידיהן פר פר
באיזו מהן ,ר״א ממיינ חטאת ר׳ אחל והא קמ״ל לשני שבטים לא סגי
מעיני הקהל משמע מעיני של קהל וחל
יהישע פיטר ,אמר ר״א ממה
שאפילו אלו שלא חטאו מביאין ע״י החוטאין
נפשן נוי !שבועות יח  .להוראה להו בפר אחל :לחייג על כל קהל וקהל.
הוא אבל והקדבו הקהל ררשינן ביה
תלרה בנ״ד .יכמינ ונעלס ינר,
דברי
וקהל
קהל
כל
על
לחייב
קהל
נאמר
לכך
טעמא
כרמפרש
קהל
איקרי
אחר
לשבט
תד רלכחוב קרא והקדבו קהל מאי
יהיינו שהורו לעבור ,מעיני הקהל
לקמן  :מה הקהל האמור למעלה כ׳־ד
רבי יהודה ר״ש אומר ז׳ שבטים שחטאו הקהל תרי הא תלת :חד לחייב על כל
יהייט נ״י ! ל ע י ל ג ו .
עם הקהל .לתרוייהו כתיב למעלה ב״ר
מביאין ז׳ פרים ובית דין מביאין על ידיהן קהל וקהל .לר״ש גמי ס״ל לשבט אחל
עם קהל לכתיב ' ונעלם לבר מעיני הקהל
איקד קהל אייתד ליה תרי לג״ש נאמר
פר שנאמר למטה קהל ונאמר למעלה קהל
להאי מעיני היינו ב״ל :אן« קהל האמור
קהל למעלה וכו׳ :ור״ש ג ן אלעזר
תוספות הרא״ש
ת״ר ידעו ב״ד שהורו ושכחו למטה .והקדבו הקהל ב״ל עם הקהל.
מה קהל האמור למעלה ב״ד עם הקהל אף מ״ט .לכתיב בהוראה לעבולת כוכבים
מהו הורו .פי׳ נודע להם הט לריש ר״מ מה קהל האמור למעלה
בפרשת שלח לך אנשים והיה אס מעיני
קהל האמור למטה ב״ד עם הקהל רבי מאיר
לב״ד שהורו)ב״ד( בטעות אלא ונעלם לבר מעיני הקהל בית לין ולא
העלה אלמא אפי׳ מיעוטא חטאו מביאין
אומר ז׳ שבטים שחטאו ב״ד מביאין על
ששכחו במה הוא אם בחלב
אם בדם והצבור אכלו שניהם קהל כלומר להוראה תלויה היא גב״ל
פר ושעירה לכתיב מעיני משמע מקצת
ידיהם פר והן פטורין נאמר קהל למטה ונאמר
אחד בהוראה כ״ד ואחד מדעתם ולא בקהל להא לא כתיב ונעלם מקהל
עיני ולא כל עיני וכתיב ט לכל משמע
קהל למעלה מה קהל האמור למעלה ב״ד
אע״פ שממה נפשך אכלו אלא מעיני הקהל למשמע מב״ל של קהל
ררובא אין לרובו ככולו ומיעוטא לא הא
בהוראת ב״ד דבר שזדונו כרת
פטורי! דכתיב ונודעה החטאת ולא מקהל אף קהל האמור למטה
ולא צבור אף קהל האמור למטה ב״ד ולא
טצל וכו׳ רמעיני אפי׳ מיעוט קהל כגון
אשר חטאו עליה שנודע חטא והקריבו הקהל בית לין ולא צבור :מה
ברוב שבטים והאי לכתי׳ ט לכל מעינן
צבור >רבי שמעון בן אלעזר אומר משמו
אשר חטאו הצבור ע״פ ב״ד.
)שאם( ]ואם[ הורו ב״ד שחלב נפשן .לתנן במסכת כדתות בפ׳ ספק
רובא לקהל אפילו במיעוט שבטים:
״חטאו ששה שבטים והם רובו של קהל
הקיבה מותר והצבור אכלו חלב
ור״ש
או ז׳ אע״פ שאינו רובו של קהל מביאין פר
ואינם יודעים אם היה חלב
הקיבה או חלב אחר
יראה אמר מר ונודעה החטאת ולא שיודעו החוטאין מאן תנא אמר רב יהודה אמר רב ואיתימא רבא דלא כרבי
שהצבור מביאין כל א׳ מהם
אשם תלוי כי ספק חלב הקיבה אליעזר >דתנן >אמר ר׳ אליעזר מה נפשך אם חלב אכל חייב נותר אכל חייב רב אשי אמר אפילו תימא רבי
כספק שומן הוא להם כיון
שהתירוהו ב״ד ואם חורו ב״ד אליעזר שאני הכא דכתיב אשר חטאו עליה התם נמי הכתי׳ אשר חטא בה ההוא מיבעי ליה י׳פרט למתעסק
ונודע להם שחלב הקיבה
אכלו מ״ט דר׳ יהודה קםבר ארבעה קהלי כתיבי קהל הקהל קהל הקהל חד לחייב על כל קהל וקהל וחד ״להוראה
יביאו פר ואם חלב אחר אכלו
יביאו כל א׳ כשבה או שעירה :תלויה בב״ד ומעשה תלוי בקהל וחד לגרירה וחד לשבט שעשה בהוראת ב״ד ור״ש תלתא קהלי כתיבי הקהל
או אינו אלא חטאו ב׳ יחידים
מביאין שני פרים ג׳ מביאי! נ׳ קהל הקהל מעיני הקהל אורחיה דקרא הוא כדאמרי אינשי מעיני דפלניא חד לחייב על כל קהל וקהל ותרי
ויחיד שעשה בהוראת ב׳׳ד
פטור אחריני נאמר למטה קהל ונאמר למעלה קהל מה להלן ב״ד עם הקהל אף כאן ב״ד עם הקהל <״ור״מ קהל הקהל
אבל ב׳ חייבין להביא כל אחד
פר :הא כיצד חטאו שני שבטים לא דריש הלכך תרי קהלי כתיבי מיבעי ליה לנאמר למטה קהל ונאמר למעלה קהל מה להלן ב״ד ולא צבור
מביאץ ב׳ פרים וה״ה שבט א׳
מביא פר אלא אגב דתנא שני אף כאן ב״ד ולא צבור ורשב״א מ״ט כתי׳ והיה אם מעיני העדה אלמא מיעוטא דכתי׳ מעיני וכתי׳ כי לכל העם
יחידים תנא נמי ב׳ שבטים והדר
תנא ז׳ שבטים דאע״ג דאיכא בשגגה למימרא דרובא אין מיעוטא לא הא כיצד עשו ו׳ והן רובו של קהל או ז׳ אע״פ שאינן רובו של קהל חייבין
וחייבין ממ״נ :אפיי סימא רבי אליעזר
ושאני הכא דכחיכ ונודעה החטאה אשר
חטאו עליה והקריבו .למשמע שיודע
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רוב שבטים ורוב גבוי דסד״א
כחד קהל דמי ותסגי ליה כפר א•
אפילו הכי מביא כל שבט ושבט
פר :חד לחייב על כל קהל וקהל.
לאשמעי׳ דשכט אחד אקרי קהל
וממילא שמעי• אבל יחידי לא
וחד למעשה תלוי בקהל והוראה
תלוי׳ בב״ד כדדרש ליה )לעיל
דף ג (.מהקהל ועשו )דאי(

5

תוספות

אם חלב אכל חייב כוי .תימה מי למי התם בין בחלב בין בנותר חל קרנן הוא אבל
הבא קרבן לעבולח כוכבים אינו שוה לחלב .וצ״ל לה״נ ידעי ללא איירי אנא בעניינים
שקרבנס שוה כעין חלב ולס כלפרש״י :ור׳׳ש תלר״א קהל• כתיב• כוי .יש ספרים
לגרסי תרי קהל כמיני וכן נראה וגעי למימר לחל קהל טליה קרא לאורחא לקרא וחל
קהל לרשינן קהל הקהל והיינו חרי קהל .ולר׳ מאיר חל קהל כוליה לאורחא לקרא ומיניה
נמי שמעינן לאיירי בגימ ד ן ולא בצבור וחל קהל לג״ש ולפי הגירסא הכמונ נספרים
בעי למימר לתרריהו אתו נג״ש ולא נהירא .מיהו אפשר לתלמולא בעי למימר לרבי

ו ר ב י

שמעון לקהל האמור למעלה הוא בית לין עס הצבור ואי לא כמיב ההוא קהל ה״א
לקהל למטה היינו צבור ולא בית לין ולרבי מאיר משמע איפכא .וע״ק אליבא לרבי
שמעון לימא ל׳ קהל כמיני ומיימר ליה מל קהל למעשה תלד בקהל ולא הוה צריך
לאהלורי אקרא אחרינא .מיהו ליכא למפרך לר״מ ללרוש ג׳ מהל כרני שמעון למלרש
מעשה תלד נקהל כיון לאית ליה ג״ש לקהל נבית לין אמור א״כ לא מצי למילף משם
מעשה תלד נקהל להא לעיל אמר הקהל ועשו הוראה תלדה ננ״ל ומעשה תלד נקהל א״כ
מי שלמל משס סונר לקהל האמור למעלה נצנור מייד ולר״מ לא ס״ל הט לנצנור מייד:

עין משפט
נר מצוה
מ א ב מיי׳ פי״נ מהלי שגגות הלכה
א שמנ עשי! יין:
פא ג מיי׳ שס הלי נ יפי״ נ שש הלנה
א שמג שם:
םכ ד מיי׳ שש פי״י הלכה ל שמג
שס:
מג ה מיי׳ שם פי״נ הלכה א ופרק
י״ג הלנה נ שמג שם:

רבינו חננאל
פי׳ כן נמי זה היחיד עשה .ואיכא
למימר מזיד ואיכא למימר שוגג
הלכך מייתי אשם תלוי)שייך לדף
ד ע״א( ולא מבעיא למאן דאמר
צבור מייתי הפר דהא מפרסמא
מלתא ואיכא למימר בדעת עצמו
תלה דחייב .דתניא בתוספתא
)פ״א( יחיד שעשה בהודיית עצמו
חייב שנאמר והנפש אשר תעשה
וגו׳ אלא אפילו למאן דאמר ב״ד
מייתו קרוב לחובה הוא דאי שאיל
הוו אמרי ליה :א״ר יוסי בר אבין
ואי תימא ר׳ יוסי בו זבידא משל
רסומכוס למה הוא רומה לאדם
שהביא כפרתו בין השמשות ספק
ביום נתכפר לו ספק בלילה נתכפר
לו דפטור מאשם תלוי פי׳ קי״ל
דבל הקרבנות אינן כשרים אלא
ביום דכתי׳ בפרשת צו את אהרן
ביום צותו את בני ישראל להקריב
וגו• ותניא בסיפרא ביום צותו
למדנו לכל הקדבנות שאינן כשדין
אלא כיום והשתא אם נזרק דם
חטאתו בץ השמשות ואיסתפקא
ליה אי הוות שהות ויום הוה אי לא
ולילה הוה לא מייתו תו על אותו
חטא שהביא עליו כפרתו אשם
תלוי דכהנים וריוין הן בהו
ובחזקת מתכפר קאי א( ואי קשיא
לך היכי אפשר זריקת דם בין
השמשות והא תמיד בץ הערבים
קרב .ומפרש בפסחים בתחלת פ•
תמיד נשחט אץ לך דבר שמתעכב
אחר תמיד של בין הערבים אלא
קטורת ונרות ופסח ומחוסר
כפורים בערבי פסחים שטובל
ואוכל פסחו .ר׳ ישמעאל בנו של
ר• יוחנן כן ברוקה אומר אף
מחוסר כפורים בשאר ימות השנה
שטובל ואוכל בקדשים לערב
משכחת דאי עבר ועבד .אי נמי
משכחת לה כנון שקדם הקטרת
אימודיו לזריקת רמו דכי האי
נוונא כשר .ב( ר• ג׳ ד׳ ש׳ דלא
עברה חצות לילה .כדגרסינן
בשחיטת קדשים פרק המזבח
מקדש )דף פה( אמד עולא אימורי
קדשים קלים שהעלן לפני זריקת
דמים אם עלו לא ירדו נעשו לחמו
של מזבח אמר רב זירא אף אנן נמי
תנינא ונשפך דמה .ומה התם שאם
בא לזרוק אין לו מה לזרוק לא
תרד .הבא ראם בא לזרוק זורק לא
כ״ש .תרגומה אקדש• קדשים
דאלמא פשיטא להו דקדשי
קדשים כי האי גוונא אם עלו לא
ירדו וסיפא אסיקנא הא דעולא
דפשיט ר׳ יוחנן כוותיה ג> ולא
מיבעיא למאן דאמר ב״ד מייתי
דצניעא מלתא דוודאי פטור אלא
אפי• למאן דאמר צבור מייתי ליכא
עלה צד חובה דלא אתרמי ליה
איניש לשיוליה ולית הלכתא אפי׳
דמתניתין ולא
כחד מתניי׳
דברייתא .אלא הלכתא כר׳ מאיר
לחודיה דאמר שמואל לעיל אבל
חכ״א י ח ד שעשה בהודיית ב״ד
חייב .אמר ברוך דאינו מי שפירש
י( דאע״פ שהוקרב אחר תמיד של
בין הערבים אין בו שום פסול.
דהכי אמרינן בפרק תמיד נשחט
דאתי עשה דפסח ודאכילת קדשים
ודחי עשה דהשלמה .והאי טעמא
דהנך כפרות
שיבושא הוא
דשרינהו רבנן למקרב בתר תמיד
הני מילי כפרות דטמאים כגון
מצורעים וזבין דמעכבים מלמיכל
קדשים כדתנן)פי״ד דנגעים( הביא
כפרתו אוכל בקדשים וחנן נמי
בתחלת כלים מחוסר כפורים אסור
בקדשים אבל כפרות חטאים כגון
שגגת שבת עריות וחלבים דלא
מעכבי אכילת קדשים לא קרבי
בתר תמיד .ומה שהראונו מן
השמים כתבנוהו .כין תכין:
«יםקא איזהו ספק כוי .אקשינן ובן
עזאי לא שני ליה בין יושב בביתו

]דהאי[ הקהל אפנויי מופני
רלכתו׳ קרא מעיניהם ועשו הקהל למה לי למסמוך מעשה לקהל לומר מעשה בקהל והוראה תלויה בבית דין מדסמוך ונעלם
דבר למעיני :ה״ג רש״י ור״ש תלתא קהל כתיבי קהל הקהל ותרי לג״ש ובכל ספרי ספרד כתוב ור״ש תרי קהל כתיבי חד לחייב
על כל קהל וקהל וחד לבית דין כי היכ׳ דצבור מייתי ב״ד נמי מייתי מעיני הקהל לא משמע ליה כר )ולא גרסי( ןולגירםא[
זו לא דריש ה״א דתרוייהו הקהל ואינה מיושרת גירסא זו דהא בברייתא דלעיל יליף ר״ש הא דב״ד מייתי מתרי קהל מג״ש
וגס משמע דדוקא ה״א דמעיני הקהל לא דריש כדאמרי אינשי מעיני דפלניא :ורב• שמעון בן אלעזר מאי טעמא כתיב והיה
אם מעיני העדה א> נעשתה לשגגה אפיי מיעוטא .פי׳ רש״י ז״ל דמעיני משמע קצת עיני ולא כל עיני .והקשה הרמייה ו״ל אם
ממ״ם דמעיני קדריש אמאי דייק ממעיני דכתי׳ גבי ע״ז דלא איירי בה ]ה״ל[ למילף ממעיני הקהל דכתיב בשאר מצות דאיירי
בה ותו הא מעיני העדה בב״ד הוא דכתיב וגבי הוראת ב״ד )ותו( ואנן אמיעוטא דקהל קא מהדרי לענין מעשה ולא אמיעוטא
דב״ד ולענין הוראה ועוד הא בהדיא אמרינן כסמוך דהאי מיעוט מנעשתה לשגגה לחוד הוא דדייקי לה מדקאמרינן וצריכ׳ דאי
אשמעינן נעשתה לשגגה הוה אמרינן אפילו מ־עוטא ולא מצית למימר דמקרא מעיני העדה דכתיב קמא קא דייק דהא מעיני
העדה בב״ד כתיב וא״ב משמע דקהל בהדי בי דינא בעי ואנן דייקינן מיניה דלבר מבי דינא הוא מדקאמר אי אשמעינן כי לכל
ע׳
א(
>
העם ה״א רובא בהדי בי דינא קמ״ל נעשתה לשגגה אלא ודאי ממ״ם מעיני לא משמע מיעוט אלא כענין שנאמר )איוב כח
נמוש׳ כאן י״ה שהניא .נ> נראה לצ״ל לני האי גומא נשר לגמור ההקטרה יאפי' לאחל הקרנת הממיי כל זמן ילא כוי .ג( כאן שייך
ונעלמה מעיני כל חי וכדכתיב )ויקרא ה( ונעלם ממנו אלא דריש מפשטיה דכתיב נעשתה לשגגה דמשמע נעשתה מ״מ ואפילו
מ״ש למטה אמר נרין כיי .י> כ״ה נרש״י ועיי רש״ש.
מיעוטא והדר כתיב כי לכל העם בשגגה דמשמע רובא .מ״ל דלא קשיא מידי דהא מעיני העדה דכתיב ]בע״ז[ לא דריש ליה
הוראת ב״ד דהא לקמן רפ״ב תנינן אין חייבין אלא על העלם דבר עם שגגח מעשה ב״ד וכן המשיח ולא בע״ז אלא על העלם דבר עם שגגת מעשה ומפרש לקמן בגמרא ע״ז כדתגיא יכול יהא תייבין על שגגת מעשה שלה ת״ל מעיני מעיני לג״ש נאמר
להלן מעיני ונאמר כאן מעיני נ> מה להלן בב״ד אף כאן בב״ד ומה להלן הע״ד עם שגגת מעשה אף כאן העלם דבר עם שגגת מעשה אלמא עיני העדה דכתי׳ בע״ז לא אב״ד קאי מדלא כתיב ביה ונעלם אלא מעיני העדה אנעשתה לשגגה קאי ותו לא מידי:
למי שהוא במדינה הים ופרקינן
החזיק בדרך איכא בינייהו פי׳ לעולם שני ליה )מאי הואי( ]מיהו! כי האי נוונא איכא בינייהו בנון שנודע לצבור בשעה שהיה הוא
מתקן הליכתו לעיר אחרת והתחיל ללכת לבן עזאי חייב דהא איתא במתא לר״ע פטור דהא החזיק בדרך .ס״א מר סבר מדהווה
במתא איכעי ליה לשיולי ומר סבר מטרד טריד :מתני׳ הורו ב״ד לעקור את כל הנוף כוי :ת״ר בסיפרא ונעלם דבר ולא שתתעלם
כל המצוה .אמרו אין נדה בתורה אין שבת בתורה אין עבודת כוכבים בתורה יכול יהו חייכין ת״ל ונעלם דבר ולא שתתעלם כל
המצוה .הורו לבטל מקצת כוי .אמר מר יכול יהו םטורין ת״ל מעלם דבר ולא כל הגוף .אי בקיום )מצות(!מקצת! וביטול מקצת
פטורי ובעקירת כל הגוף פטורי אלא במאי בו מחייב .פי׳ כיון דנסיב קרא מרישא לפוטרו על עקירת כל הגוף לא סליקתו אדעתן
למימר דפטירי על ביטול מקצת דא״כ על מה אמר הכתוב והקריבו הקהל וכעל כרחם מחייבי ומאי אצטריך ליתני יכול יהו פטורין
ופרקינן תנא הבי קא קשיא אימא איפכא דבר כולה מילתא משמע .ת״ל ונעלם דבר .מאי משמע דנעלם דבר ביטול מקצת הוא .אמר
עולא קרי ביה ונעלם מדבר חזקיה אמר מהאי נמי משמע דבמקצת מיידי דכתיב אחת מכל מצות ה׳ מכל ולא כל ואקשינן מצות
תרתי משמע ואכתי כתיב מכל דלא תימא כולהון מצות בעינן תעקור אמר רב נחמן בר יצחק מצות כתיב דמשמע אחת .רב אשי

א! נ״ה נ״כ נפר״ח אנל לגירסא שלגי מניאר כפרש׳״ .נן עיי גמ׳ שס ינמ״נ.

