עין משפט
נר מצוה
פד א מיי׳ פי״נ מהלי שגגות
הלכה א סמג עשי! ריז:
פה ב מיי׳ פ״ג מהל׳ ניאת מקדש
הלנה י ןופ״ו מהל׳ נימ
הנחירה הל׳ ל[ סמנ לאיי! לש:

רבינו חננאל
אמר מדבר גופיה נשמעינה
דגמר מדבר דזקן ממרא .דכתיב
כי יפלא ממך רבד מה להלן
דבר ולא כל הגוף אף בהוראה
דבר ולא כל הגוף והכי תניא
בתוספת׳ הורו לבטל במקצת
ולקיים מקצת הרי אלו חייבין
שנא• דבר נאמר כאן דבר ונאמר
להלן דבה מה דבר האמור להלן
מקצתו ולא כולו אף האמור כאן
מקצתו ולא כולו אתה אומר
מקצתו ולא כולו או אינו אלא
כולו ת״ל בין דם לדם ולא כל
דם בין דין לדין ולא כל דין בין
נגע לנגע וגר א> וכהא׳ גוונא
מפרש בסוף פ• אלו הן הנחנקין
)פ״ז :(.אמר רב יהודה אמר
שמואל לעולם אין ב״ד חייבין
עד שיורו בדבר שאין הצדוקין
מודין בו פי׳ שהוא מדברי
חכמים אבל צדוקין מודין בו
פטור׳ מאי טעמא זיל קר -בי
רב הוא .כלומר אין אלו ראוין
להוראה ושוגגין קרובין למזידין
הן אצל הוראה שהיה להן
ללמוד ולא למדו .ואותיבנה
ממתני• אי נמי מברייתא יש נדה
בתור׳ אבל הבא על שומרת יום
)פנויה( ]פטור[ אמאי והא כתיב
יהיה לה מלמד שהיא ]סופרת[
אחד לאהד )ת״ל( ]דכתי'[ כל
ימי זוכה כמשכב נדתה יהיה לה
וכל הכלי אשר תשב עליו ]טמא
יהיה[ ותניא בסיפרא)פ״ח( מנין
שהיא משמרת אחד לאחד ת״ל
]טמא[ יהיה .יכול כשם שהיא
משמרת אחד לאחד כך תשמר
שני לשני .ודין הוא מה אם הזב
שאינו סופר אחד לאחד סופר
שבעה לבי .ובה שהיא סופרת
אחד לאחד אינו דין שתשמר
שני לשני ח״ל יהיה לה אין
לה אלא יום אחד .ודחינן מתני׳
כגון דהורו דכדרכה אסירא
השומר׳ יום כנגד יום שלא
כדרכה שרי׳ ואקשינן דשלא
כדרכה נמי בהדיא כתב משכבי
אשה דאלמא תרוייהו שוו
ופרקינן כגון דאמר׳ גמר ביאה
הוא דאסיר בשומרת יום כנגד
יום אבל העראה שריא ודחינן
]האי[ סברא דהעראה בהדיא
כתיב בה את מקורה הערה.
והדרינן למימר כגון דאמר׳
העראה בשומרת יום כדרכי
אסירא כשלא כדרכה שריא.
אקש־נן אי הכי נדה נמי כלומר
אמאי נקטת שומרת ־ום בנדה
גופה יכולין לומר כדרכה הוא
דאסירא דכתיב מקורה .ופרקי׳
דאמר׳ כי כתיב העראה באשה
דוה כתיב פי׳ דכתיב ואיש אשר
ישכב את אשה דוה וגלה את
ערותה את מקורה הערה וגו•
אבל בשומרת יום כנגד יום לא
ומותר להערות בה אפ״ כדרכה.
אי בעית תימא לעולם דשרו
גמר ביאה כדרכה בשומרת יום
ודקאמרת הא כתיב יהיה לה
לא פליגי עליה )מאי הוא(
]מיהו[ אמהי זבה אינה אסורה
אלא ביום דכתיב כל ימי זוב
טומאתה אבל בלילות שר־א.
פי׳ קיי׳ל דלא מקבעא זבה אלא
סמוך לנדתה דכתיב על נדתה.
השתא כיון דחזת דם יום ח׳
דבעיא לנטורי ט׳ וקשרו לה
ליל ט׳ דהוא פלג יומו בההוא
טעמא דאמינא .והיינו דקתני
תנא שומרת יום .ואי קשיא לך
אי הכי אפי• זבה)הם( ]אין[ הכי
נמי)מאי הוא( ]מיהו[ כיון דתני
יש נדה בתורה נקיט איסוהא
דסמיך לנדה ואילו קביעת זבה

הורו בית דין פרק ראשון הוריות

ה:

ור״ש ור״מ .ללרשי תרי קהל לג״ש ולא אייתר חל להוראה תלויה בבית לין

מסורת הש״ם

קהל כגון שחטאו שבעה שבטים להוו רוק אבל היכא לליכא רובא טחיל
למו ופטורים ליחיל שעשה בהוראת ב״ל פטור או ללמא כיון לסבירא ליה
לשבט אחל איקרי קהל לא שנא שבט אחל ולא שנא שבעה מביאין פר לכל

אס כן הוראה תלויה בבית לין מנא להו :מעיני העדה נעשהה לשגגה.

שתעשה לשגגה על ילי אחרים להיינו על ילי הוראת ב״ל להוראה תלויה
בבית לין :רבא אמר כי לכל העם בשגגה .שיהו כולם תלדין בשגגת
הקהל וב״ל להוראה תלויה בב״ל ומעשה

שבט ושבט ופר לב״ל :אלא הכא במאי עסקינן כגון שחנואו ששה וכוי.

לכיון לאיכא רוב רובא כל להו קאמר
למביאין פר ופר לב״ל :אלא לאו רבי
שמעון .וקתני שבט אחל חייב על
הוראת בית לין הגלול אלמא כי אמר
שבט אחל איקרי קהל אפיי כי חטא
שבט אחל כמרובין למו ומביאין פר
ופר לב״ל והט סבירא ליה לרבי שמעון
דהיכא דאיכא רובא בגברי ורובא
בשבטים מביאין פר לכל שבט אגל
היכא לחטאו ששה והן רובן או שבעה
ואינן רובן כשבט אחל למו ומביאי! פר
ופר לבית לין מלקתני מה הן מביאין
וכו׳ ולא ממוקמא רישא אלא כרבי
שמעון בן אלעזר כגון שחטאו ששה וכו׳
וקאמר רבי שמעון שני פרים סר להו
ופר לבית לין :מלכתיב קהל יהולה
אלמא לשבט אחל איקרי קהל :ודלמא

תלוי בקהל :הוה אמינא אפיי מיעוע.

ורבי שמעון ורבי מאיר דהוראה תלויה בבית
חטאו מביאי! פר :הוה אמיגא ביס דין
דין ומעשה תלוי בקהל מנא להו אמר אביי
בהדי רובא .ולא יהו מביאין פר על
שיעשו בית לין עם הצבור לליבעי לבית
דאמר קרא והיה אם מעיני העדה נעשתה
לין הוראה ועשיה כתב רחמנא והיה
מלכל העם בשגנה
לשגגה רבא אמר
אם מעיני העלה נעשתה לשגגה שתעשה
וצריבא דאי כתב רחמנא והיה אם מעיני
שגגה על ידי אחרים דהוראה בלבל
העדה נעשתה לשגגה הוה אמינא אפילו
תלדה בבית לין :ילפינן מעיני מעיני.
כתיב הכא מעיני הקהל וכתיב בעבולת
מיעוטא להכי כתיב לכל העם בשגגה ואי
כוכבים והיה אס מעיני העלה :אבל חד
כתב לכל העם בשגגה הוה אמינא עד
שבע דלינא רובא לא .והוא הלין לשנים או
דעבדי בית דין בהדי רובא להכי כתיב
שלשה שבטים :רבי שמעון סמניא בעי.
והיה אם מעיני העדה נעשתה לשגגה והא
פר לכל שבט ושבט ופר לבית דין :אי
בהוראה גיס דינו רבי שמעון ליה ליה.
כי כתיבי הני קראי בעבודת כוכבים הוא
דהא לא מייתר ליה )לא( קהל להוראת
דכתיבי ילפינן מעיני מעיני :הורו ב״ד של
בית דינו :אלא לאו רבי יהודה היא.
אחד וכוי :איבעיא להו שבט אחד לרבי
שאני שבע יהודה דהוה עמיה בירושלים
וקתני מה הן מביאין פר אחד אלמא
יהודה בהוראת ב״ד הגדול מי מייתו שאר
שנע בנימין .ושני שבטים הוא לאקרי
לא מייתו שאר שבטים בהליה :אמרי
שבטים או לא מי אמרינן שבעה שבטים
קהל אבל שבט אחל לא :אלא מהכא
הכא במאי עסקינן וכוי .ותנא קמא
מ נ י מפרך והרביהין ונסהיך לקהל עמים
רבי שמעון בן אלעזר הוא ורבי שמעון
הוא דמייתו שאר שבטים בהרייהו משום
וגוי .והיכא אמר ליה הכי לכתיב
ראמר שני פריס קסבר פר לכל שבט
דאיכא רובא אבל חד שבט דליכא רובא
וירא אלהיס אל יעקב עול בבואו מפל!
ושבט לשבט א׳ איקרי קהל כגון שחטאו
לא או דלמא לא שנא תא שמע מה הן
ארם וגו׳ וכתיב ויאמר לו אלהים אני
שבעה שבטים והן רובן של קהל לט
מביאין פר אחד רבי שמעון אומר שני פרים אל שלי פרה ורבה גוי וקהל גויס יהיה
הויא רובא בגברי ורובא בשבטים הוא
ממך וגו׳ :מאן הוה אהיליד ליה בההיא
למביא פר לכל שבט ושבט ופר לב״ל
במאי עסקינן אילימא שחטאו שבעה ר״ש
שעסא .כלומר מאן הוה עתיל למילל
אבל היכא לאיכא ששה והן רובא או
תמניא בעי אלא רחטא שבט אחד במאי
ההיא שעתא בנימין ושמע מינה לקאמר
שבעה ואינן רובא טון ללאו רובא
אי בהוראת בית דינו רבי שמעון לית ליה
ליה רחמנא השתא מתיליל לך קהל
בגברי ורובא בשבטים כחל שבט למו
אלא לאו בהוראת בית דין הגדול ותנא קמא
אחרינא :י״א שבעים לא .בתמיהה
ומביאין פר אחל ופר לב״ל :איבעיא
מני אי נימא רבי מאיר הא רובא בעי אלא
והא אמרת לשני שבטים איקרו קהל
להו שבע אחד שעשה בהוראה ניס דין
יהולה ובנימין אלא וראי הט קאמר
הגדול לרבי שמעון מי מייהו .פר או
לאו רבי יהודה )וכגון שחטא שבט אחד(
ליה להשמא מתיליל לך קהל אחרינא
לא מי אמרינן ט אמר ר׳ שמעון לחייב
אמרי הכא במאי עסקינן כגון שחטאו ששה
אלמא שבט בנימין לבלו איקרי קהל:
על כל קהל וקהל לשבט אחל איקרי
שבטים והן רובן של קהל ורבי שמעון בן
הכל
אלעזר היא דתניא יידיש בן אלעזר אומר
משמו חטאו ששה והן רובו של קהל או שבעה אף על פי שאינן רובו של קהל מביאין פר תא שמע רבי יהודה
אומר שבט שעשה בהוראת בית דינו אותו השבט חייב ושאר כל השבטים פטורין ובהוראת ב״ד הגדול
אפילו שאר שבטים חייבים שמע מינה אמר רב אשי מתניתין נמי דיקא רקתני ועשה אותו השבט על
פיהם אותו השבט חייב ושאר כל השבטים פטורין למה לי למיתנא ושאר שבטים פטורים הא תנא אותו השבט
חייב וכיון דתנא אותו השבט חייב ממילא ידענא שאר שבטים פטורין אלא הא קמשמע לן דבהוראת בית
דינו הוא דשאר שבטים פטורים אבל בהוראת ב״ד הגדול אפילו שאר שבטים חייבין שמע מינה איבעיא לחו
שבט אחד שעשה בהוראת בית דין הגדול לרבי שמעון מי מייתי או לא תא שמע מה הן מביאין פר אחד רבי
שמעון אומר שני פרים )במאי עסקינן אילימא שחטאו שבעה( שני פרים שמנה פרים בעי אלא דחטא שבט
אחד ובמאי אילימא בהוראת בית דינו רבי שמעון לית ליה אלא בהוראת בית דין הגדול ותםברא תנא קמא
מני אי רבי מאיר הא רובא בעי אי רבי יהודה שאר שבטים נמי מייתו )אלא( הא מני רבי שמעון בן אלעזר היא
וכדתניא תא שמע וחכמים אומרים לעולם אינו חייב אלא על הוראת בית דין הגדול ״מאן חכמים אילימא
רבי מאיר רובא בעי אלא לאו רבי שמעון היא שמע מינה ורבי יהודה ורבי שמעוןי> שבט אחד דאקרי
קהל מנא להו אמרי דכתיב ויעמד יהושפט בההל יהודה וירושלים )נכח חצר בית ה׳( החדשה י׳ מאי חדשה
א״ר יוחנן שחידשו דברים ואמרו טבול יום אל יכנס במחנה לויה מתקיף לה רב אחא בר יעקב ממאי דלמא
שאני ירושלים דהוה נמי בנימין אלא אמר רב אחא בר יעקב דכתיב ויאמר אלי הנני מפרך והרביתיך ונתתיך
לקהל עמים וגו׳ מאן אתיליד ליה ההיא שעתא בנימין ש״מ ה״ק רחמנא מתיליד לך השתא קהל אחרינא א״ל
רב שבא לרב כהנא דלמא הכי קא״ל רחמנא לכי מתיליד לך בנימין הוא דהוו י״ב שבטים דמתקריית קהל א״ל
אלא שנים עשר שבטים איקרו קהל אחד עשר שבטים לא איקרו קהל י>תניא ר״ש אומר מה תלמוד לומר
ופר שני בן בקר תקח לחטאת אם ללמד שהם שנים והלא כבר נאמר ועשה את האחד חטאת ואת
האחד עולה לה׳ ]אלא[ יכול ]תהא[ נאכלת חטאת ללוים ת״ל ופר שני שני לעולה מה עולה לא נאכלת
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ח(

א( ג״ש נתנ שהוא טעית סיפר,
נ( ]לעיל ג .ע״שן] (< ,עירוגין פג.
וש״נ[ ,י( ]פסחיס פ .מנסות טי,[.
ס( ]צ״ל בבית ה־ לפני החצר,
י( פסחיס צנ :ינמות ז :זנמיס לנ :ע״ש,
ן( ת״נ פרשה דקרא ,ח( !ויקרא ל[,
ס( נראשית לה ,י( 1שס[,

תורה אור השלם
 . 1וה;ה אם מעיני העדה נעשתה
לשננה ועשו כל העךה פר בן בקר
אחד לעלה לריח נידוח לי; ומנחתו
ונסבו כמשפט ושעיר עזים אחד
במדבר טו כד
לחטת:
 .2ונסלח לכל עדת בני ישראל
ולגר ךזגר בתוכם כי לכל העם
במדבר טו כו
בשגגה:
 .3ויעמד יהושפט בקהל יהוךה
וירושלם בבית יי לפני החצר
דברי הימים ב כ ה
החדשה:
*־• ויאמר אלי הנני מפרך והרביתך
ונתתיף־ לקהל עמים ונתתי את
הארץ הזאת לזרעך אחריך אחזת
בראשית מוז ד
עולם:
 .5ולקחו פר בן בקר ומנחתו טלת
בלולה בשמן ופר שני בן בקר תקח
במדבר ח ח
לחטאת:
 .6והלוים יסמכו את ידיהם על
ראש הפרים ועשה את האחד
חטאת ואת האחד עלה ליי לכפר
במדבר ח יכ
על הלוים:

ט (

י(

מוסף רש״י
ויעטר יחושפט .אומי היום נטהרו
ישראל מטיסאה שנידיהס ,נמרי
הימים :׳נחות ז !  .החדשה .הר
הנית ,יקרי לה חדשה מפני מידיש
שתיישו והיסיפו על קדושתו נו ביום
ואמרו טנול ייס לא יכנס לה )פסחים
צ ב ! או :שחידשו נה נהלנותיה
!זנתיס לב .!:במחנה לו־ה .נהר
הנית יבחוח ז .:
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תוספות
ה״א עד דעבד• בית דין בהד• רובא בו׳ .תימה השתא אע״פ שמיעוט נשארו מצבור
לא חיישינן כ״ש ללא ניחוש לבית לין כיון לרובא נינהו בשלמא אי הר בעינן
בולהו ניחא לליגעי בית לין נהלייהו :שבעה שבטים הוא המייתו כוי .לר׳ יהולה
לקאמר בברייתא לעיל אפילו שני שבטים ה״מ למיבעי אבל גב׳ שבטים לא אלא אמתני׳

א

ר

מיבעי ליה דאיירי בז׳ שננויס :בנון שחטאו ששה שבטים וח; רובן בוי .תימה א״כ מ״נו
לרבי שמעון ללא מחייב אלא פר אחר הא לא אשכחן דפליג אר׳ יהודה אלא דנעי נמי
פר לבית לין אבל מולה מיהו לרבי יהולה לשבט אחל איקרי קהל :הנני מפרך
והרביתיך ונוי .תימה לשביק קרא לאמר הקב״ה ליעקב גוי וקהל גויס יהיה מ מ ן :

תוספות הרא׳׳ש
א מ י אב״ אמר קרא ]והיה אם
נעשתה
העדה[
מעיני
לשגגה עד שתעשה שגגה על ידי
אחרים דפשטי• דקרא מעיני העדה
לא קאי אב״ד מדלא כתיב ונעלם
משמע
מעיני העדה אלמא
דאציבורא קאי .ומ״מ מדכתיב
נעשתה לשגגה ולא כתיב ועשו
העדה בשגגה .אלמא משמע
שנעשתה שגגה על יד־ אחרים
שהורו להם היתר .ודכא אמר אמר
קרא בי לכל העם בשגגה .דמשמע
שכל ישראל שגו בדבר וב״ד
בכלל כל העם הם ובשגגת מעשה
אי אפשר לכלול בית דין עם
הצבור דהא אמריי בסמוך מדכתיב
נעשתה לשגגה מפקי ב״ד משגגת
מעשה אלא ע״כ שגגת מעשה
דכתיב בב״ד בשגגת הוראה
איירי :ה״נ כי שמעינא ליה לר׳
יהודה ד שבטים ולא כמו שכתוב
במקצת ספרים כי שמע״ ליה
לדבי יהודה ב• שבטים דאף
אששה מבעיא ליה משום דלא תני
ר׳ יהודה לעיל גריר׳ אלא בוי
שבטים ומסתבר למימר דדוקא
רובא הוא דגררי למעוטי ומשום
דמבעיא ליה אך בשבט א׳ טעו
לכתוב בי שבטים וליתא דמשבט
א׳ עד ו׳ שבטים קא איבעי :ובמאי
אי כהוראת בית דינו ר״ש ל״ל.
פרש״י דיל דהא לא מייתר ליה
קרא לעיל להוראת ב״ד והא לאו
ראיה היא דתלמודא קא דרשי
לעיל הנ׳ קהלי אליבא דאינהו
דתנאי ודריש לכל תנא ותנא לפום
מאי דשמעי׳ ליה בקרא ההוא תנא
ואי לאו דשמיע ליה בהדיא דר•
שעשאו
שמעון פטר שבט
בהוראת ב״ד הוי מצי למימר
דר״ש סבר כר׳ יהודה רדריש חד
לררשא ו ו כ־ היכי דדריש ליה ר׳
יהודה אלא ודאי אהא קא סמוך
דקתני במתניתין וחכ״א אינם

בתר הכי אתי :תא שמע יש שבת
בתורה אבל המוציא מרשות היתיד לרשות הרבים פטור ואמאי והא כח־בא פי׳ ויצו משה ויעבירו קול במחנה .וגרסינן בפ׳ הזורק
בשבת מכדי זריקה תולדה דהוצאה היא הוצאה גופא היכא כתיבא .א״ר יוחנן דאמר קרא ויצו משה ויעבירו וגו• משה היכא קאי
במחנה לויה ובו׳ וממאי דבשבת קאי גמר העברה ]העברה[ מיום הכפורים ובו׳ ב()וי׳׳ל והא( ]וקרי׳ בה[ לא תעשה כל מלאכה.
וגרס״ ]בתלמוד[ בני מערבא בתחלת שבוצוח ומנין שהוצאה קרויה מלאכה ר׳ שמואל בשם ר׳ יוחנן ויצו משה וגוי נמנעו מלהוציא
מבתיהם לתת לגזברין ומלהוציא מידן להכניס ללשכה ר׳ חוקיה בשם ר׳ אחא שמע לה מהדא ולא תוציאו משא מבתיכם ביום
השבת וכל מלאכה לא תעשו .וראיתי ספרים שכתוב בהן אמאי והא כתיבא אל יצא איש ממקומו והא שבושא דספרי הוא דהך
קרא בתחומי שכת מיידי .ופרקינן דאמר הוצאה אסירא הכנסה שריא .פי׳ דאנן מסברא ילפינן הכנסה :איבעית תימא דאמר הוצאה
והכנסה אסירא .זריקה והושטה מרשות לרשות שריא :ת״ש יש עבודת כוכבים בתורה אבל המשתחוה פטור אמאי והא כתיב לא
תשתחוה לאל אחר ופרקינן דאמר כדרכה אסורה .פי׳ כגון פעירה לפעור וזריקה למרקוליס שלא כדרכה שריא .פי׳ דקטעו בהא
]קרא[ איכה יעבדו הגוים האלה .ומפורש בפרק ד׳ מיתות )דף ס׳ ס״א( :איבעית תימא דאמר׳ השתחויה גופה דאסירא שיש בה
פישוט ידים ורגלים הא השתחויה שאין בה ]פיר׳ר[ שרייא .וקיי״ל כדאמר רב יהודה אמר שמואל) :שייך לדף ד ע״ב( בעי רב יוסף היכא דהורו ב״ד אין חרישה בשבת פירוש איסורה מהו כיון דקא מודו בשאר מלאכות דאסור בשבת כביטול מקצת וקיום מקצת דמי
והויא הוראה או דלמא כיון דעקרי לה לחרישה לגמרי כלעקור את כל הגוף דמי ואינה הוראה .ואתן למפשט דהוריה היא מדתנינן יש נדה בתורה אמאי והא עקרי דין שומרת יום כנגד יום לגמרי וש׳׳מ .ודחינן דאמר׳ כדרכה אסירא וכו׳ כי רישא ולעולם לא עקרי לגמרי.
ת״ש יש שבת בתורה כר .ואמאי והא עקרי ליה לגמרי ודחינן דאמר• הוצאה אסירא כו׳ כי רישא ולעולם לא עקרי לגמרי .ת״ש יש עבודת כוכבים וכו׳ ולא אפשיטא בעיא דרב יוסף בהדיא :בעי ר• זירא היכא דדורו כי החרישה והקצירה מותרות בשבתות של שנה
השביעית במאי טעו בהך קרא דכתיב וכיום השביעי תשכוח כחריש ובקציר תשבות בזמן שהתרישה והקצילה מותלות בו או נוהג איסורן ]בשבת[ אבל בשביעית דכתיב שדך לא תזרע וכו• לא אסירי מהו ]הא[ דקא מודו בשאר שני שבוע כביטול מקצת וקיום מקצת
דמי והוי הוראה .או דלמא כיון דקא עקרי לה לשביעית פי• לשבתות דשביעית לגמרי כלעקור את הגוף דמי וליתא הוראה .ופשיט רבינא דהוראה היא מהא דתניא בתוספתא ]סוף[ סנהדרין המתנבא לעקור דבר מן התורה חייב .לבטל מקצת ולקיים מקצת ר• שמעון
פוטר ובעבודת כוכבים אפי׳ אמר היום קיימת ומחר בטילה חייב .דאלמא כי האי גוונא כביטול מקצת וקיום מקצת דמי ש״מ .והא מתניתא מתהצתא בסוף אלו הן הנחנקין :מתני׳ הורו ב״ד וידע אתד מהן שטעו ואמר להן טועים אתם .פי• ולא האזינו אליו .או שלא
היה מופלא של כ״ד שם פ״ בשעת הוראה ואע״ג דמניינם שלם דאי בו משתלם מניינם מאי איריא מופלא אפיי כל דהו דכל עדת אמר רחמנא אלא כגון שהיו יותר מע״א או שהיה אחד מהע״א גר או ממזר או נתין או זקן או שלא ראה לו בנים .פטורין כלומר אין
הורייתן הוריות דכל אלו אינן ראוים להיות מכלל אלו המורים שנאמר כאן ואם כל עדת ישראל ישגו ונאמר להלן ושפטו העדה מה להלן בעינן שיהו כולן ראויין להוראה דכתיב בהו והקל מעליך ונשאו אתך דבבתי דינין מרובין מיידי כדמפדש )בע״א סנהדרין( ]ספ״א
דסנהדרין[ אף הני דליהוו כולהו ראויין להורייה .והא דתנן זקן תרגומה שאין לו כבר תוחלת בנשים שכבר נסתבל החגב והופרה האביונה ומשום הכי לא חזי דהא בצירה ליה מאורייתא מצות פריה ורביה דלא קיים .ויש מפרשים מפני שאינו רחמני דלא מרחם אלא
חייבין אלא על הוראת ב״ד הגדול בלבד ומדקתנ• חכמים מסתמא מכלל רבנן בני פלוגהייהו דר׳ יהודה ר״ש בכלל ולקמן מוכח
דדוקא ר״ש היא ולא ר״מ :ואימא עד דאיכא שני שבטים דהתם שבט יהודה ובנימין הוה וכן מוכח קרא )דתני( ]דכתיב[ בקהל יהוד•
וירושלי׳ ]וירושלים[ היינו שבט בנימין שהיתה העיר בחלק בנימין כדמוכח בפ׳ איזהו מקומן)דף נד( :אלא אמר רב אחא בר יעקב
מהבא הנני מפרך והרביתיך ונתתיך לקהל עמים .תימה דמייתי האי קרא דליכא למשמע מניה וה״ל לאתויי מההוא קרא דכתיב גוי
וקהל גויס יהיה ממך כי זה הפסוק נאמר על לידת בנימין לבד ומהאי קרא מייתי בירושלמי כל שבט ושבט קרי קהל שנאמר גוי
וקהל גוים יהיה ממך ועדיין לא נולד בנימין ומה שפ״ רש״י בויחי יעקב ונתתיך לקהל עמים בשרני שעתיד לצאת ממני קהל ועמים
לפי שאמד ]לי[ גוי וקהל גרם על מי אמר גוי לא על בנימין כשהוא אומר וקהל גוים הרי שנים אמור לבד מבנימין ושוב לא נולד
לי בן אלא שעתיד א׳ משבטי ליחלק ומעתה אותה מתנה אני נותן לך .מה שבחוב כשהוא אומר וקהל גויס הרי שנים דמשמע דיש
ב׳ אחרים לבד מבנימין לא מוקהל קדריש דע״כ אבנימין קאי דהא מוכח מיני׳ רבא דשבט א־ איקרי קהל אלא מגוים )קאי( קדריש:

אן ור׳ל לשס נמי מייתי הן נ״ש ללכד לנר לענין מלתא אחליתא .גן עי• נסר״ח נשנת שס.

הורו בית דין פרק ראשון

מסורת הש״ס
א( תמורה טי] :כל הענין עי׳ש
שינדיס[ ,ג( ]צ״ל בני הגולה[,
נ( ]צ״ל דיוקא[ ,ד( ]כריתות כו,[.
ה( ]צ״ל ואין העם מכירים קול[,
ו( )תישפתא((1 ,יומא  Jסה .שניעות
יא ,.יז( ]צ״ל אומריש[ ,ט( ]צפירי
חטאת רש״ש ,עזרא ח[ ,י( ]לקרא
ו[׳

תורה אור השלם

מוסף רש״י

ב״וצא בו אמר ר׳ •וסי .לא
איתפרש היכא !תמורה  .•: 10על
עבודת נובב־ם הב־אוס .מגל
שניס עשר שנטיס שענדו ע״ו נימי
צדקיהו וצבור נע״ז מניאין שעיר
לחטאת ,ינמינ נשלח לך אנשיט גני
ע״! יעשו נל העדה פר לעולה יגו׳
ושעיר עדס אמד לחטאת יגו׳
ואיתן שעירי! נשרפין הן מתין
למחנה נפי העלם לנר והן שעיר!
הנשרסין ,כדאמרינ! באיזהו מקומן,
ינמנחות נהקומן רנה <כז (.נפקא
ל! מהאי קרא לנתני נני סר העלם
לנר ועשה לפר וגי׳ כאשר עשה
ונו׳ והט תניא ועשה כאשר עשה
מה ת״ל לנפול נהדות נוי יסיפא
לנרייתא המטאח לרנות שעיט ע״ו
לילו! כפר העלם דבר )תמורה שם(.
*ד ושעיר של יום הבפודיש.
שהן חטאות הפנימיות !שבועות
אחר־ם
והפריש
יא.>:
תחתיהם .ונמצאו הראשונים
!יומא סה ! .ימותו כולן .ללא
למי לשעיר הרגלים דתנ! נהו
נמתניתין לא קרנו נרנל זה יקרנו
נרנל אחר ,אנל אלו אינן ראיין על
יום הנפירס לשנה הנאה וכנר
עננה לה שנה והיו להו מחלומה
ישנה יהלנך ימותו כדי! חטאת
שכפרי נעליה ,שהלכה למשה מסיני
חמש חטאית מתות וזו אחת מהם
;שבועות •א > .שאץ

הכל עולה סלקא דעסן .והכתיב שעירי עזים לחטאת >  :אןז חעאה .קול השמחה שמע מינה לרובא הוו אותן לבוטן והוי כחטאת שרוב בעליה
להקריבו לא נאכלת לפי שהיו שעירין של צבור הנשרפין לפי שהכניסו דמן קיימין ומשוס הכי קרבה :והא מזידין הוו .דורו של צלקיהו ובני קטלא
לפני ולפנים כלכתיב וכל חטאת אשר יובא מלמה אל אהל מועל לכפר נינהו ולא בני קרבן נינהי והיכי מתכפרים בהנך חטאות :הוראס
בקלש כרתנן חנחיס לף מז (.סריס הנשרפין ושעירים הנשרפין להיינו
שעה היסה .דאף על גב להוו מזידין הוו מתכפדס :הנו רבנן מת
שעירי עבולמ כוכבים לצבור לאמר רב
אחד מן הצבור .כגון שהורו ב״ד ועשו
יהולה על עבולמ כוכבים הביאום :ואידך
צבור על פיהם ולא הספיקו להביא עד
דב״ד .ואחל שהביאו ב״ל הרי י״נ:
אף חטאת לא נאכלת > כיוצא בו אמר רבי שמת אחד מן הצבור חייבין וכר :מה
בין לר׳ יהודה בין לר׳ שמעון בין לרבי
יוםי •הבאים מהשבי מהגולה הקריבו ]עלות[ אחד מן ג״ר .והויא ליה חטאת שמת
מאיר היכי קרבי הנהו חטאומ והא
לאלהי ישראל פרים שנים עשר וגו׳ הכל עולה אחד מן השותפין דהויא כמתו מקצת
מייתי הנהו לחטאו בימי צלקיהו דהוו
בעליה ולא קרבה .הא דאיקרי להד
הכל עולה םלקא דעתך אפשר שחטאת
חטאת שממו בעליהן :לפי שאין מיהה
שותפין לא משוס לתטאת של שותפין
עולה אלא הכל כעולה מה עולה לא נאכלת
בצבור .לאע״ג רמתו צבור לא אזלא
לעלמא קרבה לאין שנים מביאין קרבן
למיתה חטאת לילהו :אילימא מדכחיב
אף חטאת לא נאכלת רתניא רבי יהודה אומר אלא האי לאיקרי להו שותפין משוס
חחה אבוסיך יהיו בניך .למשמע לבנים
על עבודת כוכבים הביאום ואמר רב יהודה ללא מצי קרי להו צבור להא לאו צבור
במקום אבות קיימי וכאבות מייס למו
נינהו הלכך קרי להו שותפין :דאין
אמר שמואל על עבודת כוכבים שעשו בימי
והכא איכא בניס לרורו של צלקיהו:
צבור מהים .לאין לין מיתה בצבור לכי
צדקיהו בשלמא לרבי יהודה משכחת לה
אי הכי אפיי ביחיד גמי .לימא חטאת
גמירי חטאת שמתו בעליה למיתה אזלא
להני שנים עשר חטאות כגון דחטאו שנים
שמתו בעליה ללא למיתה אזלא ללהר
מ ו ז ולא בצבור :שמעינן ליה לר״ש
מ

י(
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 .1הבאים מהשבי בני הנולד;
הקריבו עלות לאלהי ישראל
פרים שנים עשר על כל ישראל
אילים תשעים וששה כבשים
שבעים ושבעה צפירי חטאת
שנים עשר הבל עולה ליל
עזרא ח לה
 .2תחת אבתיך יהיו בניך
תשיתמו לשרים בכל הארץ:
תהלים מה יז
 .3כפר לעמך ישראל אשר
פדית י; ואל תתן ךם נקי בקרב
עמף ישראל ונכפר להם הדם:
דברים כא ח
יי .ורבים מהנהנים והלוים
וךאשי האבות הזקנים אשר ראו
את הבית הראשון ביסדו זה
הבית בעיניהם בכים בקול גדול
וךביס בתרועה בשמחה להרים
עזרא ג י ב
קול:
 .5ואץ העם מכירים קול
תרועת השמחה לקול בכי העם
כי העם מריעים תרועה נחלה
והקול נשמע ער למרחוק:
עזרא ג יג
 • 6וכפר את מקדש הקדש ואת
אהל מועד ואת המזבח יכפר
ועל הכהנים ועל כל עם הקהל
ויקרא טז לג
יכפר:

חטאת

צבור מתה .לא נאמרה הלכה
לחמש חטאית מחית אלא ניחיל
)שם ויומא ].[.

תוספות הרא״ש

הוריות

ו.

עין משפט
נר מצוה
א מיי׳ פ״ל מהלי פסולי
מוקדשים הלי א והל• נ:
מיי׳ שס הלי כ ופ״ה מהל׳
ענידת ייה״נ הלנה טז:

רבינו חננאל

מאן דאית ליה בני דכתיב כרחם
אב על בנים ואיכא לאקשויי אי
הכי מאי שנא וקן .ואי קשיא לך
לרב חסדא דגמר ממשה מכדי
כיון דקי״ל דהאי עדת ישראל
בב״ד הגדול קא מיידי כדמפלש
בסיפרא לישתוק קרא מיניה .הוא
גופיה לגמר ממשה ואמאי גמיר
מסנהדרין קטנה .דאיהי גופה
ממשה גמרא .איכא לפרוקי אי
מהתם הוה אמינא הני מילי דבעי•
דומין לו בדיני נפשות וכיוצא
בהן .אבל )דיחידתה( ]דהוראה[
היא אע״ג דלא דמו קמ״ל ג״ש.
אמריי מנא לן דהורייתן בלא
המופלא דהיינו ראש הישיבה
אינה הוראה .ומהדרינן דאמר רב
דאמר חעאח השוססין אינה מחה דתניא
שיטת וכן תנא דבי ר׳ ישמעאל
פר ושעיר של יום הכפירים שאבדו
מפני מה הודו בדבר שהצדוקין
מודין בו פטורץ .ס״א הורו בדבר
והפריש אחרים החתיהם .ונתכפרו בהן
שבתורה פטורץ .הואיל והיו להן
ואח״כ נמצאו האכולים כולן ימותו לברי
ללמוד ולא למדו :א> אמר מר
רבי יהולה ר׳ אלעזר ור׳ שמעון
נאמר כאן עדה ונאמר להלן עדה.
אמרינן והתם מנא לן דבעינן
אומרים ירעו והא הכא לפר של יום
דלא ליהוי בהו חד מהני .אמר
הכפוריס להיינו פר של אהרן הוי חטאת
רב חסדא גמר מב״ד של משה
השותפין לכהניס מתכפרים בו וקאמר שלא היה בו אחד מכל אלו.
דכתיב והתיצבו שם עמך .עמך
רבי שמעון ירעו ללא הוי כחטאת שכפרו
בדומין לך .ואמרינן ואימא עמך
בעליה בעלמא ללמיתה אזלא משום
לשכינה פי׳ שלא יכנסו לפנים
ממחיצחך .אלא אמר רב נחמן
לחטאת שותפות לאו כחטאת יחיל למיא
כר יצחק והקל מעליך ונשאו
אלא כחטאת צבור למיא והוא הלין כי
אתך .פי• דהא לאו בסנהדרין
מת אחל מן השותפין ללא כחטאת שמתו
גדולה מיידי בפרשת יתרו .אלא
בבתי דינין שבכל מקום ומקום
בעליה למיא אלא תטאת השותפין היא
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דכתיב ואתה תחוה מכל העם
ואינה ממה והכא הוא לקאמר ירעו
וגר וכסוף פ״א דםנהדרין מפורש
משום להא כפרו בעליה אבל היכא למת
ןדהא[ דבעיא דומין לו ילפינן
מקטנה :מתני' הורו ב״ד שוגגין
אחל מן השותסין אימא לך לסבירא ליה
ועשו כל הקהל שוגגין מביאין.
לרבי שמעון לקרבה לחטאת השותפין
פי׳ ב״ר מביאין פר .אבל אם
אינה ממה הלכך לא מיתוקמא כרבי
הודו ב״ד מזידין כגון שהיו יודעין
שהחלב אסור והתירוהו ועשו
שמעון :רבי יהודה אומר כולן ימותו.
הקהל שוגגין כל אחד מהקהל
דהכי ס״ל דאפי׳ חטאת צבור ממה:
מביא כשבה או שעירה .ואף ע״ג
דלא הוו שבין מידיעתן קי״ל
אמר ליה רב יוסןו כהנים קא אמרה
כרבי יוחנן בריש פרקץ .שמעי׳
שאני כהגים דאיקרו קהל דכחיב על
דבל היכא דלא הויא הוראה
הכהגים ועל כל עם הקהל יכפר.
ועשו הקהל כל אחד מן העושין
מביא כשבה או שעירה .אבל
לאמקוש לקהל וטון דאיקרו קהל משוס
אם הורו בית דין שוגגין ועשו
הכי קאמר רבי שמעון לפר חטאת
הקהל מזידין דידעי דאיסורא קא
לילהו כחטאת שעיר לקהל למי ראינה
עבדי ודליתא מצוה לשמור דברי
חכמים באיסורא פטורין מלהביא
מתה אבל בחטאת השותסין לעולם אימא
פר דמזיד לאו בר קרבן הוא.
לך לס״ל לרבי שמעון לכי מת אחל מן
אתו למידק שוגגין ועשו מזידין
השותפין ללא קרבה וט מת אחל מן
הוא דפטורין הא שוגגין ועשו
שוגגין דומיא דמזידץ חייבין היכי
בית דין פטור ואכתי נוקמה כר״ש:
דמי שהורו שחלב מוחר ונתחלף
אלא
להם חלב בשומן ואכלוהו נימא
תפשוט בעיא דרמי בריש פרקין
בהך גוונא לעניינה חובה .ודחינן
לעולם אימא לך דכי האי גוונא
פטורין ואי אמרת ליתני הא כ״ש
מזידין הך בבא דשונגין ועשו
מזידין תנאה איידי דתנא מזידין
ועשו שוגגין ולא תשמע מיניה
מידי דלאו דוקא היא :פתני׳
הורו ב׳׳ד ועשו כל הקהל או
רובו על פיהם מביאין .פי׳ ב״ד
פר ובעבודת כוכבים מביאין פר
ושעיר דברי ר״מ דקסבר ב״ד
לחודה מייתי והקהל פטורין :רבי
יהודה אומר אם חטאו כל די״ב
שבטים מביאין י״ב פרים דכל
נ
שבט אקרי קהל כדמפרש לקמן
ובעבודת כוכבים י״ב פרים וי׳׳ב
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שעירים דקסבר העושין מביאץ
וב׳׳ד פטורין) :שייך לדף ה( ר•
שמעון אומר ]י״ג פרים ובעבודת
כוכבים[ י״ג פרים ויי׳ג שעירים
אומר •רעו .אף על גב ללא למי להבא ממו נעליהם מכל מקום לא חוו למקרבה ומה
דקסבר הני והני מייתי פר ושעיר
לי פסול זה ומה לי פסול אחר ואפילו הכי שמעינן ליה רירעו:
כל שבט ושבט דכל חד וחד אקרי
הדק עלן־ הורו בית דין

הבן במקום אב :משעיר דר׳׳ח .להר
עשר שבטים דמייתו שנים עשר שעירים
חטאת ראמר רחמנא לניתו מתרומת
אי נמי דחטאו שבעה שבטים ושארא אינך
הלשכה רכל קרבנות צבור מתרומת
בגרירה ולרבי שמעון נמי משכחת לה כגון
הלשכה הם באין והא ללמא מייתו להו
דחטאו אחד עשר שבטים דמייתו אחד עשר
מישראל לאחר שנתרמה תרומת
שעירים ואידך דב״ד אלא לרבי מאיר דאמר
הלשכה :והנך .ישראל לפיישו :היכי
מייסו .שעיר לר״ח לאתא מתרומת
בית דין מביאין ולא צבור שנים עשר היכי
הלשכה והא הוי חטאת שמתו בעליה
משכחת ליה כגון דחטאו והדר חטאו והדר
אלא ש״מ וכו׳ :מי דמי שעיר דר״ח
חטאו עד תריםר זימני והא מייתי לחו הנהו
דלמא .מימו מצבור ללמא לא מיתו
דחטאו אמר רב פפא כי גמירי חטאת שמתו
לספק הוי ואהט קרבה אלא הכא דורו
של צלקיהו וראי מתו :ראויה כפרה זו.
בעליה במיתה הני מילי ביחיד אבל לא
בעגלה ערופה שתכפר על יוצאי מצרים
בצבור ״לפי שאין מיתה בצבור מנא ליה לרב
וטון שמכפר על יוצאי מצרים רוצאי
פפא הא אילימא מדכתי׳ תחת אבותיך יהיו
מצדם ממיס נינהו אלמא אין מיתה
בניך אי הכי אפילו ביחיד נמי אלא ״דוקיא
בצבור וה״ה לדורו של צלקיהו לאע״ג
רמתו מתכפרין בהנהו חטאות :הסם .דרב פפא משעיר דראש חדש דאמר רחמנא
גבי עגלה ערופה כולהו אימנהו בחיים
מייתי מתרומת הלשכה והא מייתי להו
לעיקר ט אתיא עגלה ערופה אהני
מישראל והנך דפיישי היכי מייתו אלא שמע
)להיט( לאיתנהו קא אתיא ומגו למכפרה
מינה חטאת שמתו בעליה בצבור קרבה מי
אחייס מכפרה נמי אמתיס להייגו יוצאי
דמי שעיר ר״ח דלמא לא מייתו מצבור אבל
מצדם אבל הכא מי הוו חיים הני דורו
של צלקיהו :ודלמא מעועי הוו .להאי
הכא ודאי מייתו אלא טעמא דרב פפא מהנא
לכתיב ורבים מהכהניס והלויס רלמא
דכתיב כפר לעמך ישראל אשר פדית ה׳
מעוטי לצבור לבית שני הוו והוה ליה
חטאת שממו רוב בעליה ולא קרבה י> ראויה כפרה זו שתכפר על יוצאי מצרים
מדכתיב אשר פדית מי דמי התם כולהו
והכא כתיב לקרבה :הא לא מצית
אמרת למעוטי הוו אלא ולאי רבים
איתינון מגו דמכפרה אחיים מכפרה נמי
הוו לכתי׳ ואין העם מטרים קול תרועת
אמתיםאלא הכא מי הוו חיים אין הכי נמי
השמחה לקול בט העם ואותן לבוטם
ורבים מהכהנים והלוים וראשי
דכתיב
מדור של בית הראשון היו ומלאין מטרין
האבות וגו׳ ודלמא מועטין הוו ולא רבים
הוו הכתיב > )ולא הכירו בקול( תרועת
השמחה לקול בכי העם ]וגו׳[ והקול נשמע עד למרחוק והא מזידין הוו הוראת שעה היתה הכי נמי מםתברא
דאי לא תימא הכי ׳אילים תשעים וששה כבשים שבעים ושבעה כנגד מי אלא הוראת שעה היתה הבא נמי
הוראת שעה היתה יית״ר מת אחד מן הצבור חייבין אחד מבית דין פטורין מאן תנא אמר רב חסדא אמר רבי
זירא אמר רב ירמיה אמר רב רבי מאיר היא דאמר ב״ד מביאים ולא צבור הלכך מת אחד מן הצבור חייבין
דהא קאים כוליה בית דין מת אחד מבית דין פטורין דהויא לה חטאת שמת אחד מן השותפין ומשום
הכי פטורין מתקיף לה רב יוםף ונוקמה כרבי שמעון דאמר בית דין עם הצבור מת אחד מן הצבור
חייבין דאין צבור מתים מת אחד מבית דין פטורין כדאמרינן דחטאת שותפין היא א״ל אביי שמעינן
ליה לר״ש דאמר חטאת שותפין אינה מתה י>דתניא פר ושעיר של יום הכפורים שאבדו והפריש אחרים
תחתיהם ימותו כולן דברי רבי יהודה ר״א ור״ש ״׳אומר ירעו לפי שאין חטאת צבור מתה א״ל רב
יוסף כהנים קא אמרת שאני כהנים דאיקרו קהל דכתיב ע ל הכהנים ועל כל עם הקהל יכפר
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א( והא אין כפרה למתים.
כלומר היאך הקריבו הבאים
מהשבי בני הגולה על דור של
ה״נ בת״כ וכן היה ר״׳ אומר על עבודת כוכבים הביאום ואחא לפרושי לברי ר׳ יוסי:
צדקיהו שחטאו הלא אין כפרה
אילים וכבשים .צריך עיון מאי טעמא נשרפו שהרי אינן באין על עבודת
למתים פירוש מחיים דאין
כוכבים :הודאת שעה ודתה .הוא הלין לעל כולהו מצי לתרוצי הכי :יד׳ שמעון
מביאץ עליהם אחרי מותם :מ
דמי שעיר ר״ח דלמא לא מתו.
ואף ע״ג דידעי• דודאי מתו קצת מישראל מ״מ אלו מעות שעלו מהקופה דלמא מאותן מעות הן שנתנו אותם שהם עדיין
חיים כדתנן בפרק ג׳ דניטין השולח חטאתו מקריבין אותו בחזקת שהוא קיים אלמא מספק תולץ ומקריבין :ראויה כפרה
זו שתכםר על יוצאי מצרים .אם נמצא חלל ולא הביאו עגלה ערופה מתכפדין בוו (3 :וט״ל דרובא הוה .סרש״י ז״ל ודלמא
מיעוט הוי והוה ליה חטאת שמתו רוב בעליה דלא קריבה .והקשה עליו הרמ״ה ז״ל )והאי( ]דלהאי[ פירושא לא שני מידי
תהי דהשכים ששבו מהגולה שהיו ד׳ רכוא היו רובן בחרבן בית ראשון שנשארו מדורו של צדקיהו אבתי הנך דמחו מדורו
של צדקיהו הוו נפישי טפי מרוב עולי גולה והוי׳ ליה חטאת שמתו רוב בעליה .ותו מנ״ל לפלוגי בין חטאת שמתו רוב
בעליה לחטאת שמתו מיעוט בעליה .ופי׳ ודלמא הנך דלא הוו בימי בית ראשון הוו נפישי מהנך דאשתיירו מבית ראשון
והוה להו הנך דאשתייר מיעוט קהל ולפטרו לגמרי בשלמא לרבנן דאמרי )לעיל דף ג (.מרובין ונחמעטו כמעיקרא דיינינן
להו ניחא אלא לר״ש דאזיל אף בתר ידיעה ממאי דבשעת ידיעה רובה דקהל הוי .ומייתי קרא רעולי גולה רובן היו מאותן
שראו בית ראשון :נו ממאי דלמא ר״ש היא .דכר״מ לא מתוקמא שפיר דמאי קמ״ל אי מת א׳ מן צבור שב״ד חייבין .אבל
אי מוקמת לה כר״ש א״ש דאשמועינן אע״פ שמתו מקצתן המביאין קרבן חייבץ השאר להביא :שפע" לר״ש דאמר חטאת
שותפין לאו למיתה .הלכך לר״ש חייבין :ר״א ור״ש אומרים ירעו עד שיסתאבו .ופר יוה״כ חטאת השותפין הוא וקאמר ר״ש
דאינה מתה וביוה״כ שמתכפר באחר ירעה .וב״ד שמת א׳ מהן יקריבו הנשארים :ה״נ רש״י א״ל רב יוסף כהנים קאמרת שאני
כהנים דאיקרו קהל דכתיב על הכהנים ועל כל עם הקהל יכפר .ופי׳ דהאי קהל משמע דקאי נמי אכהנים ומשוס דאיקרו קהל
קאמר ר״ש דחטאת דידהו בחטאת הקהל דמי ואינה מתה אבל חטאת השותפין ס״ל דמתה ומתוקמא שפיר כר״ש .ונירסא זו
אינה נכונה דאדרבה מדהוציא הכהנים מכלל עם הקהל מכלל דלאו קהל איקרו .ונראה כגי׳ ספרי ספרד כהנים קאמרת כהנים
עם לעצמן איקרו .מדחלק כהנים מעם הקהל מכלל דחשיבי אינהו עם לעצמן כמו עם הקהל כי שקולים כנגד עם הקהל:

תוספות

אלא

קהל ופר ב״ד :הורו בי׳ד ועשו ז• שבטים על פיהם .פי׳ פריש רישא כל הקהל השתא מפרש רובו כשעשו ז• שבטים שהן רוב
במספר מביאץ על ידיהן ב״ד פר .ובעבודת כוכבים פר ושעיר דברי ר״מ ר׳ יהודה אומר ז׳ שבטים שחטאו מביאין ו׳ פרים ושאר
שבטים שלא חטאו מביאץ על ידיהן פר פר .פי׳ כל שבט ושבט מביא שאע״פ שלא חטאו מביאין על ידי החוטאץ .ולפנינו מפורש
כי אפי׳ אם חטא שבט אחד בהודיית ב״ד הגדול כל אחד ואחד מהי״א שבטים מביא פר אע׳׳פ שלא חטאו והכא אגב דתני ר׳ מאיר
זי תנא נמי אידו :ר׳ שמעון אומר ח׳ פרים ובעבודת כוכבים ח׳ פריס וחי שעירים ]פר[ ושעיר לכל שבט ושבט ופר ושעיר לב״ד:
ת״ר בספרא ידעו שהורו וטעו מה הורו .פי׳ כגון שנודע להן שהתירו איסור אבל שכחו אם חלב התירו אם דם יכול יהו חייבץ פר
ת״ל ונוהעה החטאת ולא שיוודעו החוטאין :מאן תנא אמר רב ואיתימא רבא דלא כר׳ אליעזר דתניא בספרא פסוק או הודע אליו
חטאתו .אשתו נדה ואחותו עמו בביח שגג באחח מהן ואין ידוע באיזו מהן שגג כר ר• אליעזר מחייב חטאת ור׳ יהושע פוטר .א״ר
אליעזר מה נפשך כר .רב אשי אמר אפי• תימא ר׳ אליעור שאני התם בהודייה דכתיב ונודעה החטאת ]אשר חטאו עליה[ אקשינן
הכא נמי בשגגת מעשה הכתיב אשר חטא בה .פי׳ כה דבר ידוע ופדקינן ההוא פרט למתעסק .והא דרי אליעזר עיקרה בכריתות
]פרק[ ספק אכל חלב והתם גרסינן אמר רב נחמן מתעסק בחלבין ובעדיות חייב שכן נהנה מתעסק בשבת פטור מלאכת מחשבת
אסרה תורה .וכבר פרשתי בפרק ד• מיתות .והא דר׳ אליעזר נמי כבר פרשתי בסוף פרק ידיעות הטומאה בשבועות :ירושלמי בסוף
פרק הזורק בשבת תני אין מתעסקין לא בחלבין ולא בעריות והמתעסק בשבת פטור בחלבין ובעדיות חייב .היך עבידה אמר הריני
קוצר חצי גרוגרת וקצר כגרוגרת פטור .הריני אוכל חצי זיח ואבל כזיח חייב .הריני מתחמם בה והעדה בה חייב :אשר חטאו עליה
והקריבו הקהל חטאו כ׳ שבטים מביאין ב׳ פרים ג׳ מביאין ג׳ ושאר כל השבטים שלא חטאו מביאין על ידיהן פר פר אע״פ שלא
חטאו מביאין על ידי החוטאין לכך נאמר הקהל לחייב על קהל וקהל .פי׳ דשבט אקרי קהל :מאי טעמא דר׳ יהודה ד׳ קהלי הוו
קהל הקהל קהל הקהל .פי• ונעלם דבר מעיני הקהל והקריבו הקהל הרי ב׳ ומההוה ליה למכתכינהו בלא היין וכתוב ב׳ אחריני
הרי ד׳ חד לומר לך קהל חייב פר ב( ואין יחיד חייב פר ]וחד כו׳ וחד כוי[ וחד לומר לך שבט ׳שעשה בהודיית ב״ד חייב :ר•
שמעון אומר ז׳ שבטים שחטאו מביאץ ו׳ פרים וב״ד מביאין על ידיהן פר שנאמר למטה קהל שנא׳ והקריבו הקהל ונאמר למעלה
אן נ״ה הנירסא נסר״ח ועיי תיס׳ תמירה טי נ׳ ד״ה יהא :נ> נ> נ״ה הנילסא ג״כ נפר׳׳ח:
קהל מעיני הקהל .מה למעלה ב״ד עם הקהל בשגגה אף למטה ב״ד עם הקהל )בשגגה( פי׳ בקרבן .ולקמן מפרש דלר״ש אפי׳
חטא שבט אחה בהודיית ב״ד מביאין שני פרים .א׳ השבט ואי ב״ד .ומשום הכי נקט תנא ז׳ דקבעי למפלג עליה הני תנאי .מאי טעמא דר״ש קסבר)תרי( ]תלתא[ קראי הוו והקריבו הקהל קהל הקהל קהל דמעיני הקהל חד לחייב על כל קהל וקהל )וחד( ]ותרי[ לחיובי
ב״ד ]עם הקהל[ בהאי ג״ש .אבל הקהל קמא לא משמע ליה דדברה תורה כלשון בני אדם דאמרי אינשי מעיני דפלניא פי׳)ללתעריף( ]דל״ת עודף[ ס״א ור׳ שמעון תרי קראי הוו קהל הקהל חד כר .מעיני הקהל לא משמע ליה .ור׳ מאיר ]אומר[ ז• שבטים שחטאו והן
רובה בגברי ב״ד מביאין על ידיהן פר והן פטורץ שנא׳ למטה הקהל והקריבו הקהל ונאמר למעלה קהל מעיני הקהל מה למעלה ב״ד ולא צבור .פי• בהוראה אף למטר ,ב״ד ולא צבור בקרבן .דר״מ קהל הקהל לא דריש הלכך תרי קראי כתיבי מיכעי ליה לנאמר למטה
קהל וכוי :ור״מ קהל הקהל לא דריש חד הוא ולג׳׳ש :ר• אלעזר ב״ר שמעון אומר משמו .פי׳ משם ר• מאיר חטאו ר שבטים והן רוב הקהל במספר נכרים או ו׳ שבטים אע״פ שאינן רוב ב״ד מביאין על ידיהן פר .מאי ]טעמא[ דכתיב בפרשה שלח לך אם מעיני העדה
נעשתה לשגגה משמע אפילו מיעוטא .פי׳ נעשתה מכל מה דהוא וכתיב החם כי לכל העם בשגגה .דמשמע רובה הא כיצד רובה דהוא מיעוטא .פי׳ ז׳ שבטים שהן מיעוט הקהל בחשבון גברים ומיעוטה דהוא רובה ו׳ שבטים ׳שהן רוב הקהל בחשבון נברים) :שייך
לדף ה ע״ב( אקשינן ור״מ ור״ש האי דלא מחייבי ב׳׳ד אלא אם עשו קהל )אי( ]או[ איכא חוב הפר לכל חד כדאית ליה מנא ליה אמר אביי אמר קרא והיה אם מעיני העדה נעשחה לשגגה פי׳ ]עיני[ העדה הן ב״ד .ומשמע דעל ידי ]אחרים[ נעשתה השגגה .ורבא אמר
א( נלאה יצ״ל לא היה מיסלא של נ״י נמי היה להס ללמיל ילא למלי .נ> עיי תיס׳ הרא״ש.

עין משפט
נר מצוה

הורה כהן משיח פרק שני הוריות

ו:

מסורת הש״ם

מח א מיי׳ פי״ג מהל׳ שגגות הל׳ אלא מעתה .לכהניס איקרו קהל ליימו פר בהוראה :וכ״ח הכי נמי עפי ממורה בפ׳ יש בקרבנות יחיל <ל׳ נח >:אמר ר׳׳ש בן לקיש ארבע נחנו להם
נ:
להו שבעים .לר״ש הרין י״ג שבטים ומנן ]ה [.רבי שמעון אומר י״ג סריס למתות והחמישי׳ ירעה ויחל ניתנו שיהיו נוהגות במקו׳ א׳ ומספק העמידום
מט ב ג ד מיי׳ פ״ל מהלי פסולי
פר לכל שבט ושבט וסר לב״ל ללא הוו אלא י״ב שבטים :אלא אמר רב על חמש שיהיו חמשתן מתות ואי ס״ל לארבע ניתנו להס בצבור הנך כולהו
מוקדשים ה״א:
ד׳ מתות מי איתנהו בצבור הא לא משכחת לה דאפשר בצבור אלא שנים
א ה מי״ פט״ו מהל׳ שגגות הלנה אחא בר יעקב שבעו של לוי לא איקרי קהל .והוא הדין לכהניס דלא
א ססנ עשין דז:
ותו לא אלא על כרמך ילמול סתום מן
איקרו קהל לכהניס הויין בכלל שבט
ב ו מיי׳ שס הלנה נ יהלנה ג
המפורש .וקא לייקא מהא מתניתא רט
לר )ואכמי נוקמה( כר׳ שמעון :ונחסיך
שמג שם:
אלא מעתה נייתו פר בהוראה וכי תימא הכי
נ ז מיי׳ שש והל׳ א:
היכי לאמר ר״ ש ה׳ חטאות מתות ביחיל
לקהל עמים ונסחי אס הארץ הזאה
ד ח מיי׳ שם הל׳ נ:
ולא בצבור למההיא לוקיא לייק ר״ש
נמי טפי להו שבטים אלא אמר רב אחא
לזרעך אחריך אחוזה עולם כל שיש לו
ליחיל ולא בשותפין להיינו ב״ל משוס
אחוזה איקרי קהל .וכהניס ולרס אין
ברבי יעקב שבטו של לוי לא איקרו קהל
לאי אתה יכול לומר ולל חטאת בשותפין
להם אמוזה :כראובן ושמעון יהיו לי.
רבינו חננאל
דכתיב ׳הנני מפרך והרביתך ונתתיך לקהל
שאין השותפין מביאין נקבה לפר ושעיר
לבתרי שבטים חשיב להו כראובן
אמר קרא כי לכל העם בשגגה
וכל
קהל
איקרי
אחוזה
לו
שיש
כל
וגו׳
עמים
הוא רמביאין ואי אתה יכול לומר תמורת
עד שתיעשה שגגה ע״י אחרים ושמעון :והא כתיב על שם אחיהם
שאין לו אחוזה לא איקרי קהל א״כ חםרי להו
חטאת בשותפות שאין תמורה בשותפין
כלומר )מאדם( ]מהעם[ היתה יקראו בנחלסם .רלנחלה הוקשו אפרים
המעשה .ועיקר זה אותה
לעלמא וכ״ש בב״ל רה״נ תנן במס׳
הברייתא השנויה לאחור )לעיל ומנשה לשאר שבטים שיהיו נוטלים
ומנשה
אפרים
אמר אביי
י״ב שבטים
ממורה <לף יג 1.אין השומפין עושין
לדברים
ולא
שבטים
שני
כשאר
בנחלה
ב״ד
דף ג ע״א( יכול הורו
כראובן ושמעון יהיו לי אמר רבא והא כתיב
תמורה וילמול סתום מן המפורש מה
ועשו הן ב״ד עצמן יהו חייבין אחרים הוקשו אבל אין מביאין ב׳ פטם
כוי :וצריכי תרווייהו .פי׳ בין
על שם אחיהם יקראו בנחלתם לנחלה הוקשו
מצינו בולל חטאת ותמורת חטאת ביחיל
לאביי בין לדכא דאי אשמעינן ואכמי חסרי להו מי״ב שבטים אלא
״ולא לדבר אחר ולא והא חלוקין בדגלים
לברים אמורים ולא בשותפין אף חטאת
נעשתה לשגגה הוה אמינא שמעינן מינה ללוי איקרי קהל וכהנים
שממו בעליה ושכפרו )על( בעליה
כנחלתן כך חנייתן כדי לחלק כבור לרגלים
אפי• מיעוטא קמ״ל לכל העם לא איקרי קהל ושוחסין נינהו ולא
ואי אשמע־נן לכל העם הוה
ושעברה שנתה ביחיל ולא בשומפין
אמינא אפי• רובה לא מחייבי מתוקמא כר״ש לקרא הכי משמע
והא חלוקים בנשיאים ההוא לחלוק כבוד
לחטאת שמת אחל מן השותפין קרבה
עד דעבדי ב״ד בהדייהו קמ״ל ומוללתך :כגחלחם כך חנייתם .שיעקב
לנשיאים דתניא שלמה עשה ז׳ ימי חנוכה
הלכך הא לקתני מת אחל מב״ל פטור
והיה אם מעיני העדה נעשתה אבינו חלק להם אמ הא pוציום היאך
כר .דמשמע אחרים עשו:
ומה ראה משה לעשות שנים עשר ימי חנוכה
לא מתוקמא אליבא לדיש:
אקשינן היכי ילפינן מהני קראי יחנו ללגליהם וכן מצינו במלרש תנחומא >
כדי לחלוק כבוד לנשיאים מאי הוי עלה ת״ש
לכל מצות והא בעבודת כוכבים ליעקב אבינו תקן להם לגלים וחלק
הדרן עלך הורו בית ד ן
כתיבי ופרקינן אתיא מעיני
מעיני פי• כתיב הכא מעיני להם הארץ > וכן מציגו איש על לגלו
חמש חטאות מתות
ידתניא ר״ש אומר
הקהל וכתי׳ התם מעיני העדה .באותות באות אשר צוה להם אביהם
ולד חטאת ותמורת חטאת > וחטאת שמתו הורה כהן משיח .הורה שוגג ועשה
איבעיא להו שבט אחד לר׳ שלאותן רותות שנחלקו לשאת מטתו
מזיל או שהורה מזיל ועשה
יהודה שחטא בהודייה ב׳׳ד
וחטאת
בעליה
שנתכפרו
וחטאת
בעליה
הגדול מי מייתו שאר שבטים לאותן רוחות חנו לרגליהם והיינו לאמרי׳
שוגג פטור מקרבן שהוראת כהן משיח
שעברה שנתה ואי אתה יכול לומר ולד
כל שבט פר א׳ לא כי שמענא כנחלתן כך חנייתן :מאי הוי עלה .אי
לעצמו כהוראת ב״ל לצבור מה הוראת
ליה לר• יהודה בז׳ שבטים הוה לוקא הא לאביי לאמר דשמעינן
ב״ד לצבור אין חייבין אלא על העלם
חטאת בצבור שאין צבור מפרישין נקבה
דאיכא למימד על כן תייב
השאר הואיל וז׳ הן רוב הכל ליה לר״ש לאמר לחטאת השותפין אינה
ואי אתה יכול לומר תמורת חטאת בצבור לבר עם שגגת מעשה אף הוראת כהן
וקיי״ל דרובא ככולה וכאילו מתה או לאו לוקא :ח״ש דסניא ר״ש
משיח לעצמו אינו חייב אלא על העלס
שאין תמורה בצבור ואי אתה יכול לומר
הן נמ׳ עשו .אבל שבט אחד אומר וכוי :שאין לבור מפרישין נקבה.
לבר עס שגגת מעשה כלמפרש בגמרא
לא מייתו הנך דלא עבוד על
צבור
שאין
בצבור
בעליה
שמתו
חטאת
ידיה או דלמא לא שנא .ואתאן שאין אתה מוצא קרבן צבור שהימה
לאשמח העם הרי משיח כצבור וט
מתים שנתכפרו בעליה ושעברה שנתה לא
למפשט דשבט א׳ לר• יהודה באה נקבה :שאין חמורה בצבור.
הורו בית לין מזילין ועשו קהל שוגגין
לא מייתו עליה מהא דתניא
ר׳ לכתיב לא יחליפנו ולא ימיר ללשון יחיל
לא הוי הוראה והוי שגגת מעשה
שמענו יכול ימותו אמרת ילמוד םתום מן
סתמא מה הן מביאין פר.
מפרש
והט
ושותפין
צבור
ולא
הוא
לחוליה והוו יחילין ומייתו כל חל
במאי
שמעון אומר שני פרים.
המפורש ״מה מצינו בולד חטאת ותמורת
עסקינן אילימא בשחטאו ז׳ בפ״ק למס׳ ממורה <לף יג :>.שנתכפרו
וחל כשבה או שעירה אבל כהן משיח
שבטים ר״ש ח׳ פרים בעי
חטאת ושמתו בעליה ביחיד דברים אמורים
במתני׳ אלא שבט א• )ומאי בעליה ישעברה שגהה לא שמענו .אם
ט הורה מזיל ועשה שוגג לא ליניה
ולא בצבור אף ישנתכפרו בעליה ושעברה
היא( ],׳במאי אי[ בהודיית בית מתים בצבור אי לא :וכי דנין אפשר
טחיל ופטור לגמרי רהט אמרינן בפרק
דינו ריש לית ליה אלא לאו משאי אפשר .הא ולד חטאת ותמורת
שנתה ביחיד דברים אמורים ולא בצבור י> וכי בתרא <לף יא (.מעם הארץ פ ר ט למשיח
בהודיית ב״ד הגדול .מאן תנא
קמא אי ר״מ רוב כל ישראל חטאת ושמתו בעליה אי אפשר בצבור
לאינו מביא קרבן בשגגת מעשה:
דנין אפשר משאי אפש׳ ר״ש בחד מקום גמיר:
בעי אלא לאו ר׳ יהודה פי• וקא אמר מה מציט :הא לא קשיא
גמ׳ שוגנ ועשה שונג מגיא פר פשיעא.
וקתני פר א׳ ש״מ .ודחינן לא ללא הוי דני] אפשר משאי אפשר משוס
לכי הורה בשוגג ועשה שוגג להוי
הכא במאי עסקינן כגון שחטאו
ו׳ שבטים והן הובו של ק־ל לר״ש בחד מקום גמיר להו דט נצטוו
שוגג מעליא ומביא פר קרבן :מהו
או ז• אע״פ שהן מיעוטו ומאן ישראל על ל׳ חטאות בחל מקום גמיר
דסימא כיון דאי מסידע ליה .מאיזה טעם
הורה כהן משיח לעצמו שוגג ועשה שוגג
תנא קמא ר׳ שמעון בן אלעזר .להו הלכה למשה מסיני שיהיו נהוגות
הורה שמא היה חוזר בו מאותו טעם
מזיד
ועשה
ישוגג
פר
מביא
ואי קשיא לך היכי מוקמינן
מזיר
לה בו• שבטים והא ב• פרים יחל במקום אחל או ביחיל או בצבור
וט שכח ההוא טעמא ואף על פי כן
ועשה שוגג פטור ׳שהוראת כהן משיח
תני ר״ש כאן ושמעינן לר׳׳ש וקא לייק ר״ש אי ס״ל בצבור הנך כולהו
הוא עושה ותולה בהוראתו ראשונה
במתני׳ דבעי פר פר לכל שבט.
לעצמו כהוראת ב״ד לצבור:
שוגג
הני מילי בז׳ )מינהו( ןדאינהו[ מי איתנהו יחל בצבור אלא ש״מ לביחיל
אימא כמזיל למי ולא מחייב קרבן
ועשה שוגג מביא פר פשיטא
רובה דגברי ועד השתא לא אמורה ולא בצבור לט היכי שמתו
קא משמע לן) :שיכול .לגמור מלין
אביי
אמר
פשיטא לן שבט א׳ לר׳ שמעון בעליה ולר חטאת ותמורת חטאת לימנהו
קל וחומר שמשיח כצבור ולא צריך
הכא במאי עסקינן כגון שהורה ושכח מאיזה
אי ]מייתי אי[ לא ובעיא לקמן:
ת״ש דאית ליה בשבט א׳ דתניא בצבור ה״נ שטפרו בעליה ושעברה
למכתב לאשמת העם אע׳׳ג לאילו לא
טעם הורה ובשעה >שטעה אמר הריני עושה
ר׳ יהודה אומר שבט שעשה שנתה ליתנהו בצבור לעל כרחין ילמול
נאמר לאשמת העס הייתי למל מן הדי!(:
על דעת > הוראתו דמהו דתימא כיון דאילו
בהודיית בית דינו אותו השבט סתום מן המפורש והכי אמרינן במס׳
צבור
חייב ושאר כל השבטים פטורין
מתידע ליה ״]שמא[ הדר ביה כמזיד דמי ולא
בהודיית ב׳׳ד הגדול מביאין כל
י(
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הדרן עלך הורו בית דין:
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השבטים על ידו :אמר רב אשי
מתני׳ נמי דיקא דתנן בסוף
ןפדק( ]פרקין[ הורו ב׳׳ד של
א׳ מן השבטים ועשה אוחו
שבט על פיהם הוא חייב ושאר
שבטים פטורין דברי ר• יהודה
שאר שבטים פטורין למה לי
כיון דתנא אוחו שבט חייב

לחייב קמ״ל :מזיד ועשה שוע כוי :מנא ה״מ ״י דתנו רבנן לאשמת העם הרי משיה כצבור >)שיכול( והלא דין הוא
3

מויד יעשה שוגג .תימה היכא
הוראה הא מאחר שאינו
בליטר) :אין( ]כהוראת[ בית
קמא אלא משוס לאתי לפרושי

הוי שוגג בלא הוראה אי אכיל בשתיקה ולא מיקרי
מורה לאחרים כי אס לעצמו מה לי בשחיקה מה לי
 pכוי .כמה עניינים שונה הכא מה שכבר שנה בפרק
רישא אמאי שוה להוראת צבור לענין שוגג ועשה כו׳

ס

תוספות

צבור

משום לשוו פר כהן משיח וצבור להללי :ש ו ע ועשה שוננ פשיטא .לעיל כפ״ק )ל(:
לקתני שוגגין ועשו שוגגין לא פריך נמי פשיטא וצריך לומר אגב לתנא הפא להתס
ליכא לשנדי כלהכא להיכי סלקא לעתך למימר לכולהו סגהלרין שכחו מאיזה טעם הורו:

 (6תמורה טז״ ב( ]יומא נ .ישס נשמן[,
נ( תמירה טו ,.ד(!שונה נ :יבמות מו.
שא :זנמיס צח .מנפות יט .פב .תמורה
טו :ימ :נדה לז ,[:ה( ש״א שעשה נ״ש,
ו( הוראתי יעניין ,י( ב״ש ,ח( ת״כ ס׳
יקרא ,ט( נ״ש מ״ו ,י( ולא מיתוקמא
כצ׳׳ל נ״ש ,נ( ןנמלנר יגן ,ל(]תנמומא
פנחש ו[ ,מ( ןנמדבר בן ,נ( ]ייקרא כ,(1
ס( ]וקרא ד[ ,ע( נ״ש מ״ז,

תורה אור השלם
 . 1ויאמר אלי הנני מפרך והרביתף
ונתתיף לקהל עמים ונתתי את
הארץ הזאת לזרעך אחריך אחזת
בראשית מח ד
עולם:
 .2ועתה שני בנין הנולדים לף
בארץ מצרים עד באי אליך
מצרימה לי הס אפרים ומנשה
כראובן ושמעון יהיו לי:
בראשית מח ה
 .3אם הכהן המשיח יחטא
לאשמת העם והקריב על חטאתו
אשר חטא פר בן בקר תמים לין
ויקרא ד ג
לחטאת:

מוםף רש״י
ילמד שתום .שטפרה נעליה
ושעינרה שנתה ,ללא ידעינן לאי
איתנהו נצנור אי לאו ,להט קר־
שתוס ,ט; המפורש .ולל ותמירה
ושמתו נעליה ,שמפורש לני לאינן
נצנור )תמורה ™  ..:ובי דנין אפשר
משאי אפשר .הא ללא איתנהו להנך
שלשה נצנור למיתה ,משוס ללא
משנתת להו נצנול ,לא לעני] מיתה
ילא לעמן הקלבה ,להא לא ממלמי
נצנול לעוצם !שם ט ו .
הדרן עלך הורו בית ד־ן
(

תוספות הרא״ש
כשחטאו
אביי[ א״כ
!א״ל
בהוראת ב״ד עם הצבור
יביאו פר לעצמן .וכ״ת ה״נ נפישי
להו פרים דשבט לוי יביאו ב
פרים :א! אמר רב אחא שבט לוי
אינו קרוי קהל דכל אותן שלא
נטלו חלק בארץ אינם קרוים קהל.
מיהו כהנים )נינהו( ]נהי[ דלא
מקרי קהל מ״מ הכתוב קראם עם
בפ״ע ושקולים עם הקהל ובצבור
דמו ואין חטאתם מתה אבל חטאת
שותפים ס״ל ל־״ש דמחה
ומתוקמא שפיר כר״ש :א״ה בצרי
להו .האי א״ה לא קאי אמלהיה
דרב יוסף ההא שני שפיר דאע״ג
דכהנים לא אקרי קהל אקרו עם
וקרבנם כקרבן צבור דמי .אלא
פריך אהא דקאמד דשכט לוי לא
אק-י קהל א״כ לא הו• אלא י״א
פרים לקהל .ומשני אפרים ומנשה
מביאין שני פרים .הדר פריך והא
כתיב על שם אחיהם יקראו
בנחלתם .לנחלה הוקשו ולא
לד׳׳א .וה״פ רקרא ומולדתך אשר
הולדת אחר־הם .פי• כשיבואו לידי
חלוקה הארץ בנים אשד הולדת אז
ע״ש אחיהם )יקראו! אפרים
ומנשה ]יקראו[ בנחלתם .כי לא
•קראו שבטים ליטיל נחלה לבדם
כאפרים ומנשה שאותם לבדם
עשיתי שבטים לנהלה .אלמא
משמע לענין נחלה דוקא הוקשו
לראובן ושמעון ולא לד׳׳א .והכי
מסקי׳ דאפריס ומנשה לא אקרו
שבטים לענין פר אלא שבט יוסף
מייתי פר אחד ושבט לוי אקלי
קהל ומייתי פר .אכל כהנים נהי
העם אקרי קהל מיהו )קהל( לא

איקרי .וקבע־ תלמודא מאי הוה עלה משום דמתוקמא דברי רב יוסף קבעי תלמודא הי מנייהו עיקר דברי אבי־ או דברי ר״י .ומסיק
דדברי אביי עיקר דכי היכי רגבי צבור אר״ש ילמוד סתום מהמפורש ה״נ גבי תטאת השותפין דאין נקבה ותמורה בחטאת השותפין.
ולשיטת רש׳׳י ז״ל )ניחא( ]נדחו[ דברי ר׳׳י דע״כ כהנים לא אקרי קהל דא״כ נפישי להו פרים נמצא דסבר ר״ש דאין חטאת שותפין
מתה .וא״כ מאי בעי תלמודא מאי הוי עלה :הדק עלך הורו בית די;
 t"2שהוראת כהן משיח לעצמו כהוראת ב״ד לצבור .הקשה הרמ״ה ז״ל למאי אצטריך ליה השתא האי הקישא דמשיח לצבור .אי
להורה שוגג ועשה מזיד תיפוק ליה משום דמזיד לאו בר קרבן הוא .וכן ככהן משיח גופיה נ! שוגג כתיב .ואי להורה מזיד
ועשה שוגג תיפוק ליה כיון דהורה במזיד וגמר בדעתו לאכלה באיסור לא שב מידיעתו הוא .ותירץ דאצטריך כגון שהורה במזיד
מטעם שאינו נכון וכשבא מעשה לידו שכח זדונו וסבר שמטעם נכון הורה ואכלו בחזקת היתר שאילו נודע לו ׳שהיה איסור לא היה
אוכלו ושכ מיהיעתו הוא .וכה״ג גבי שוגג ועשה שוגג מחייב כדמפרש בגמרא .ונ״ל דבחנם דחק דהא דקתני שהוראת כהן המשיח
לעצמו כהוראת ב״ד לצבור אחיובא קאי ולא אפטור לאשמועינן דלא מחייב כהן משיח אם לא שהורה היחר מתחלה .וכן משמע
מתוך פרש״י ו״ל דלפטור לא צריך להיקשא כיון דלאו הוראה היא ממילא ידענא דמיפטר דחניא לקמן דכהן משיח לא מחייב על
שגגה מעשה :רת״ר אם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם .וליכא לפרושי שחטא כהן בהוראה )והאנשים כגון( ]לאשמת העם[
שחטאו עם הוראתו .דהא מעיקרא נפש כ־ תחטא בשגגה ועשה מאחת מהנה כתיב ועלה כתיב אם הכהן המשיח :ש־בל* .פרש״י
ז״ל שיכולני ללמוד שמשיח כצבור מדין ק״ו .ולאו דוקא ק״ו אלא מבנין אב קאמר .וה׳׳פ שיכולני ללמוד דבר זה מבנין אב .והלא
דין דוא אף בלא פסוק וא״כ קרא ל״ל .ומיהו לשון שיכול אינו מיושב דמשמע להכי צריך קרא שיכול הייתי לומי בענין אחד אם
לא היה פסוק .וי״מ שיכול קאי אדינא בתרא )והכא( ]והי׳ק[ שיכול הייתי לומר שיתחייב משיח בשגגת מעשה בלא העלם דבר
)כדמשמע( ]כדמסיק[ בתר הכי ולהכי מצטריך קרא .וקודם שסיים דבריו קאמר אדרבה והלא דין הוא אף בלא פסוק:

פשיטא דשאר שבטים לאו ]אלא[ לאשמעינן דבהוראת בית דינו שאר שבטים פטורין .אבל בהודיית כ״ד הגדול אפי• שאר
שבטים חייבין ש״מ :איבעיא להו שבט א• לר״ש בהודיית ב־ד הגדול מי מייתי הוא ומייתי כ״ד עליה אי לא מייתי חד מיני־הו.
כי שמענא ליה לר״ש ז• משום דהוו רובא אבל א׳ לא מייתי או דלמא לא שנא .ת״ש מה הן מביאין פר אחד ר״ש אומר ב• פרים
במאי עסקינן אילימא דחטאו ז׳ ר״ש ח׳ בעי אלא בשבט א• ובמאי אי בהודיית בית דינו ר״ש לית ליה אלא בהוראת ב׳׳ד הגדול.
וש״מ דשבט א׳ נמי מייתי ודחינן ותסברא דבשבט אחד מיירי מאן חנא קמא אי דבי מאיר רובה בעי .אי רבי יהודה שאר שבטים
לייתו אלא הא מני )רבי שמעון( ]דשב״א[ הכא במאי עסקינן כשתטאו ו׳ שבטים והן רובא בגברי או ו• אע״ג דהן מיעוט ומאן
תנא קמא רשב׳׳א פי׳ ומדסגי לר״ש בתרי ש״מ דכי מחייב כל שבט ושבט בדאינון רובה דגבדי ורובה במנין שבטים דפר אחד
מביאין דב׳׳ד פר אבל חד שבטא לא :ת״ש דתנן בסוף )פרק( ]פרקין[ וחכ״א אינו חייב אלא על הוראת ב״ד הגדול מאן חכמים
אי ר״מ רובא בעי אלא ר״ש ש״מ דמחייב ר״ש כל שבט אחד להביא פר ופר ב״ד ש״מ .פי׳ וההיא מתניתא אוקימנא וסברא
דר׳׳ש )דרבין( ]דדין[ חד רובא ודין שבט א׳ שוו דפר אחד מביאין וב״ד פר .אבל היכא דאיכא תרי רובי בל שבט ושבט מביא
פר וב״ד מביאין פר א׳ על כולן :אקשינן ור׳ יהודה ור״ש שבט אחד דאיקר• קהל מנא להו א״ר יוחנן א( דאמר קרא בדברי
הימים ויעמוד יהושפט בקהל יהודה וידושלם וגו• הנה קרא יהודה קהל :מתקיף לה רב אחא כל יעקב אם משם לא מיקרי קהל
אלא ב־ שבטים דהתם שבט יהודה ובנימין הוו .פי׳ הנותרים לרחבעם .אלא אמר רב אחא בר יעקב מהתם ב> אני אל שדי פרה
ורבה גוי וקהל גוים יהיה ממך מאן אתיליד ליה ההיא שעתא בנימין ש״מ הכי קאמר ליה רחמנא השתא מתייליד לך קהל .א״ל
רב בר שבא לרב כהנא אימא הכי קאמר ליה כשיהיה שבט בנימין אז יקראו כל השבטים קהל א״ל רב כהנא י״ב אקרו קהל
י״א לא אקרו קהל .פי׳ ויעמוד יהושפט וגו׳ י״ב שבטים מבע־א :הכי תניא בספרא בפרשת כהן משיח והקריב על חטאתו אשר
חטא פר בן בקר .פר יכול זקן ת״ל בן כר עד ר״ש אומר מה ת״ל ופד שני בן בקר אם ללמד שהן ב׳ והלא כבר נאמר ועשה
את האחד וגר ]יכול[ נאכל׳ חטאח ללוים ת״ל ופר שני בן בקר וגו• שני לעולה מה עולה לא נאכלה )שייך לדף ו• ע״א( אף
חטאת לא נאכלה כיוצא בו אמר ר׳ יוסי הבאים מהשבי בני הגולה הקריבו עולות לאלהי ישראל פרים שנים עשר על כל ישראל
או נפל״ח ג״כ לא גלש מלת אלא :נו עי׳ נסמוך סל״ה לתייר:
אילים תשעים וששה כבשים שבעים ושבעה צפירי חטאת שנים עשר הכל עולה לה׳ .אפשר חטאת עולה .פי• דקאמר צפירי חטאת
הדר אמר הכל עולה לה׳ אלא הכל כעולה מה עולה אינה נאכלת אף אלו לא נאכלו .פי׳ דפר ושעירי עבודת כוכבים נשרפין וחטאה נקראין וכן היה ר׳ יהודה אומר על עבודת כוכבים הקריבום פי׳ כדכתיב וכי תשגו ולא תעשו וגוי .ואמר רב יהודה אמר שמואל
על עבודת כוכבים שעבדו בימי צדקיהו :בשלמא לר׳ יהודה משכחת לה דחטאו כולהו שבטים א״נ מקצת ג( ואינך בגרירה לר״ש דאמר צבור מייתו משכתת לה כגק שחטאו י״א שבטים והפר הי״ב בשביל ב׳׳ד .אלא לר״מ פ״ דאמר ב״ד מביאין פר א• ולא
צבור י״ב היכי משכחת לה ]ומשני כגון כוי[ אקשינן אברייתא אמאי הקריבום .והא מתים היו אותם שעבדו עבודת כוכבים כי הרגום נבוכדנאצר בכובשו ירושלים וקי״ל דאין כפרה למתים .אמר רב פפא כי אין כפרה לחד .אכל לצבור אע״ג דמ״תו אית להו
כפרה .אקשינן מנא ליה לרב פפא הא אילימא מדכתיב תחת אבותיך יהיו בניך וגר אי הכי אפי׳ יחיד נמי אלא דוקייא דרב פפא משעירי ראשי חדשים .פי• לכפר על הדברים המפורשים בשבועות פ״א וקאמר רחמנא ניתו מתרומת הלשכה כדמפרש בשקלים
!ממאי( ןאמאי[ והא מייתו להו אותן ששקלו השקלים הנך דפיישי היכי מייתו כפרה מדידהו .אלא ש״מ חטאת שמתו בעליה צבור קרבה .פי־ וש״מ שיש כפרה לצבור מתים .ודחינן האי סברא מי דמי התם בשעירי ראשי חדשים ספיקא הוא שמא מת מהצבור
ושמא לא אכל הכא ודאי מתו .אלא דוקייא דרכ פפא מדכתיב גכ׳ עגלה ערופה כפר לעמך ישראל וגו• שאין ת״ל ונכפר להם הדם מה ת״ל ונכפר להם הדם ראויה כפרה וו שתהא מכפרת על יוצאי מצרים .פי• בכי האי גוונא דכתיב אשר פדית .ודחינן ממאי
דלמא גבי עגלה ערופה מגו דאיכפר להני חיים שהביאוה איכפר למתים אבל התם לא היה שם אחד מן העושים .ומהדרינן התם נמי מיהוה הוו דכתיב ורכים מהכהנים והלוים וראשי האבות הזקנים וכר אקשינן ומנא לן דרובא הוו .פי• אותן העושים דלמא
מעוטא הוו והנך דלא עבדי לאו בני פר נינהו .ופשטנא מדכתיב ואין העם מכירים קול תרועת השמחה לקול בכי העם וגר פי׳ בוכין מאן הוו הנך דבית ראשון והא עדיף בכייהו דאלמא רובא הוו .אקשינן אמאי אצטריכי הנ׳ חטאוח והא מזידין הוו פי׳ עבודת
א( טיה גי׳ רניני נגמי 0 :גי׳ לנינו ננונה מאל ועל גי' שלנו תמהי הואשוגיס :נו ני׳ לנינו ננונה דהמסקנא לעיל לאף נשנט א• נהילאת נ״ל הגליל חיינים השאר נגררה:

הורה כהן משיח פרק שני הוריות

מסורת הש׳׳ם

ז.

צבור מוצא מכלל יחיל .ליחיל מגיא כשבה או שעירה וצבור מביא פר :על העלם לבר עם שגגת מעשה אף משיח צא יהא חייב אלא על העלם לבר
נשיא מוצא מכלל יחיד .לבכלל אם נפש אחת הוא ומוצא מכללו ליחיל מביא ושגגת מעשה :מתני׳ הורה .כהן משיח בעצמו כגון למורו בתרי איסורי
כשבה או שעירה ונשיא מביא שעיר :מה נשיא בשגגה מעשה בלא העלם ב״ל בחלב והוא בעבורת כוכבים :נתכפר לו בפני עצמו .למביא פר בפני
דבר וכוי :צבור בפר ואין מביאי! אשם הלוי .כלל כלאמר לקמן לכתיב
עצמו דאי הורה הוא בפני עצמו ולא הורו ב״ל כלל לא איצטרין־ למיתני לחייב
ביה באשם תלוי ו א ס נפש כי תחטא וגו׳
להביא פר למקרא מלא הוא אלא ט
ולא ילע ואשם וכתיב וכפר עליו הכהן
איצטריך למימני כגון שהורו בשני
צבור מוצא מכלל יחיד ומשיח מוצא מכלל
על שגגתו אשר שגג והוא לא ילע מי
איסורים :הורה עם הצבור .ב״ר כגון
תורה אור השלם
שחטאתו ושגגתו שוה חייב בשגגת
להורו בחלא איסור הוא בחלב והן
יחיד מה צבור אין חייבין אלא על העלם
ו .אם הכהן המשיח יחטא
משיח
כהן
יצא
לבר
העלם
בלא
מעשה
בחלב :נתכפר לו עם הצבור .שהוא
על
לאשמת העם והקריב
דבר עם שגגת מעשה אף משיח לא יהא
חטאתו אשר חטא פר בן בקר שחטא בהעלם לבר וכ״ש צבור ליצא
מתכפר בשל בייל ומפני מה מחכפר
חייב > אלא על העלם דבר עם שגגת מעשה
תמים לין לחטאת :ויקרא ד ג
 .2והביא איל תמים מן הצאן מאשם תלוי משום להעלם לבר בהליא
בשל בית לין עם הצבור ט הורה עם
או כלך לדרך זו נשיא מוצא מכלל יחיד
בערכך לאשם אל הבה! וכפר כתיב בהו ואין חטאתו ושגגתו שוה
הצבור לפי שברברים הרבה שוה משיח
ומשיח מוצא מכלל יחיד מה נשיא מביא
עליו הכהן על שגגתו אשר שגג לבעינן העלם לבר עם שגגת מעשה
לב״ל שאין ב״ל חייבין קרבן על שיורו
והוא לא יךע ונסלח לו:
ועול לצבור אינו בכלל נפש :נשיא.
לנטל מקצמ וכן המשיח וכו׳ והואיל
בשגגת מעשה בלא העלם דבר אף משיח
ויקרא ה יח
כוכבים
בעבולת
שעירה
מביאי!
משיח
והושוה משיח לב״ל הלכך ט הורה עם
מביא בשגגת מעשה בלא העלם דבר נראה
לכתיב בפרשת שלח לך אנשים בעבולת
הצבור ועשה עס הצבור מתכפר עס
ואין מביאין אשם
למי דומה צבור בפר
כוכבים ״ ואס נפש לאחל יחיל ואחל נשיא
הצבור .והא לקתני שאין ב״ל חייבין ולא
תוספות הרא״ש
תלוי ומשיח בפר ואין מביא אשם תלוי מה
ציוד מוצא מכלל יחיד .ואחל משיח במשמע :ומביא אשם
קתני שאין צבור חייבין סממא כר״מ
דכתיב ואם נפש אחת ודאי .בין נשיא ובין משיח לכתיב
דאמר לעיל בפ״ק ב״ל מביאין על יליהן
צבור אינו חייב אלא על העלם דבר עם
תחטא בשגגה מעם הארץ .באשם גדלות ובאשם מעילות י" נפש
פר והן פטורין :ולא בעבודת כוכבים.
שגגת מעשה אף משיח לא יהא חייב אלא
וצבור שחטאו בשג״מ בכלל
כדדרשינן לעיל רפ״ק דמייתו ומשיח ונשיא בכלל נפש אחת הן וצבור
אין חייבין קרבן :גמ׳ מה נשיא חעא
על העלם דבר עם שגגת מעשה או כלך
כל חד וחד כשבה או שעירה .אין מביאין אשם ולאי לאינן בכלל נפש
עם הצבור מהכפר לו עם הצבור.
לדרך זו נשיא מביא שעירה בעבודת כוכבים
והוציא הכתוב צבור שעשאו אחת והא למנן אין חייבין אלא על לבר
משום לבשגגת מעשה בלבל הוא מביא
)בהוראתו( ]בהוראה[ מכלל זה
ומביא אשם ודאי ומשיח מביא שעירה
להביא פר ומשיח נמי בכלל שזלונו כרת ושגגתו חטאת וכן המשיח
שעירה והואיל וחטאתו בשגגת מעשה
לחייבו
נפש והוציאו מזה הכלל
הכי משמע לב״ל הוא לאינן חייבין כלל
הוא טחיל לעלמא הלכך ט חטא ע״פ
בעבודת כוכבים ומביא אשם ודאי מה נשיא
בפר :או כלך לדרך זו נשיא ער שיורו בלבר שחייבי] על זלונו כרת
מביא בשגגת מעשה אף משיח מביא בשגגת ב״ל עם הצבור להוי העלם לבר עם
מוצא מכלל יחיד .שגם נשיא
היה בכלל ואם נפש להביא ושגגתו חטאת שאס הורו בשחייבין על
שגגת מעשה מתכפר עם הצבור ועול
מעשה ת״ל לאשמת העם הרי הוא משיח
כשבה או שעירה ויצא לדונו זלונו כרת ושגגתו אשם פטורין לגמרי
שכן מתכפר לו עם הצבור ביוה״כ
כצבור מה צבור אינו מביא אלא על העלם
בשעיר .ואית ספרים דגהסי ועול לנאשמות אין בהם לין שוגג לעל
לפיכך מתכפר לו עס הצבור אף משיח
נשיא מוצא מכלל צבור ומשיח
מוצא מכלל צבור .וה״פ נשיא זלון הוא מביא אשם וכן המשיח אין
הורה בפני עצמו וכוי :ת״ל .לכתיב
דבר עם שגגת מעשה אף משיח אינו מביא
שעשו
]מוצא[ מכלל צבור
מביא פר אלא נרנר שחייבין על זלונו
בכהן משיח על חטאתו אשר חטא
אלא על העלם דבר עם שגגת מעשה אימא
בשגגת מעשה דמייתו כשבה
או שעירה כל חד מני־הו כרת ועל שגגפו חטאת אבל במקום
למשמע לט חטא בפגי עצמו הוא ליביא
מה צבור הורה ועשו אחריו בהוראתו חייבין
הכתיב מע״ה ואפילו רובא .וגם אשם ודאי חייב אשם לפי שהוא בכלל
בפני עצמו הא אם חטא עס הצבור
אף משיח כשהורה ועשו אחריו בהוראתו יהא
נשיא היה בכלל ויצא לירון נפש אחת ללהט הושוה לצבור דאין
מתכפר לו עם הצבור :ה״ד .לכי
בשעיר .וגם משיח היה בכלל
חייב ת״ל ׳והקריב על חטאתו אשר חטא
ויצא לידו] בפר .וליכא לפרושי מביאין פר במקום אשם :ומנא ליה.
הורה משיח בפני עצמו למורו בתרי
דנשיא ומשיח היו בכלל אם לאין משיח מגיא אשס תלוי :דכתיב.
איסורי למתכפר בפני עצמו אי להוא
על מה שחטא הוא מביא ואין מביא על
מעיני העדה דבהא לא יצא באשם תלוי וכפר הכהן על שגגתו אשר
מופלא ב״ד והן אינן מופלאין פשיטא
מה שחטאו אחרים אמר מר משיח בפר
נשיא מכלל שגם הוא כהוראת
ב״ד מהכפר עם הצבור :שגג מחטאתו מי שחטאתו ושגגתו שוה
למתכפר בפני עצמו להוראה דידהו
ואין מביא אשם תלוי מנא ליה דאין מביא
הורה בפני עצמו )מתכפר עם לאינו חייב על להוי הכל בשגגת מעשה
לאו כלום היא :ובעי איתויי .כל חל
וכפר עליו הכהן על
אשם תלוי דכתיב
שאחרים אינן( מתכפר בפ״ע .להיינו יחיל יצא משיח שחטאתו ושגגתו
וחל מצבור :כשבה או שעירה .להא
מדקתנ־ מתכפר בפ״ע משמע
שהיה ראוי להתכפר עמהם .אין שוה לאינו חייב אלא על העלם
תגן לעיל בפ״ק <דף ד (:או שלא היה
שגגתו אשר שגג מי שחטאתו ושגגתו שוה
וה״ד כגון שחטאו גם הצבור לבר עם שגגת מעשה :לאשמה העם
שם מופלא של ב״ל ללא הויא הוראה
יצא משיח שאין שגגתו וחטאתו שוה דכתיב
בהוראת ב״ד ואשמועינן דלא
סגי ליה לדידיה פר צבור .דאי ע״כ לא קאמר ליה .כלומר מלאשמת
שאע״פ שאינו מסנהלרין שאילו היה
לאשמת העם הרי הוא משיח כצבור לאשמת
בדלא הורו צבור כלל מאי העם קאמר לנפקא ליה לאין חטאתו
מסנהלרין אפי׳ ]אס[ קטן שבכולם לא
העם ע״כ לא קאמר ליה אלא אשם כדי
מתכפר לו בפ״ע פשיטא אלא ישגגתו שוה למשיח כצבור והא אכמי
היה שס לא הויא הוראה כלאמרינן מאי
במאן מתכפר לו .ועוד קרא
הורה בפני עצמו ועשה
בענין לא קמה ליה היקש ללאשממ העם נםבה :מתני׳
כל עלמ דאי אימא לכולה סנהלרין
במאי מתוקם אם לא
במקומו
העם
לאשמת
הועמל
לא
לעליין
צבור.
זה שחטא )כולא( ]בלא[
הויא הוראה ואי לא לא הויא הוראה
בפני עצמו מתכפר לו בפני עצמו יהורה
וכגמ׳ מוקי לה כגון דאורי להא קאמר אע״ג לאילו לא נאמר
וכשגגת מעשה לחוליה למי למייתי כל
עם הצבור ועשה עם הצבור מתכפר לו עם
בחרי אסורי הוא בחלב והן
בע״ו .הורה עם הצבור דאורו לאשמת העם יכולני ללמול מן הלין
חל וחל כשבה או שעירה ה״נ כי הוי
לבטל
שיורו
עד
חייבין
ב״ד
שאין
הצבור
תרווייהו בחלב מתכפר לו עם למשיח צריך העלס לבר עם שגגת
הוא מופלא והן אינן מופלאין ט הורה
מקצת ולקיים מקצת
הצבור .ורישא משנה שאינה מעשה בצבור וקאמר נראה למי לומה
בפגי עצמו הואיל והוא לא היה שם
וכן המשיח יולא
צריכה היא דהאיך מתכפר על
מלוי
חלב שאכל דחייב עליו פר צבור בפר ואין מביאין אשם
עמהן פשיטא למתכפר בפני עצמו
שיורו
עד
כוכבים
בעבודת
לבטל מקצת
בשעיר שמביאין הצבור בע״ז
בענין
מלוי
אשם
מביא
ואין
בסר
ומשיח
להוראה לילהו לאו כלום היא :ואי הן
ולקיים מקצת:
גמ׳ מנהני מילי י( דת״ר
אלא אגב סיפא נקטוה דמקרא
דסד״א זה הוא רומה משיח לצבור אע״ג לאילו
מופלאין והוא אינו מופלא .כי הורה
דרשינן ליה בגמרא
הורה עם הצבור ועשה עם הצבור יכול
כמו שאינו מתכפר עם הצבור לא נאמר לאשמת העם והכא קאמר
בפני עצמו אמאי מתכפר בפני עצמו:
מוצא
נשיא
הוא
ודין
לעצמו
פר
יביא
מכלל
ביוה״כ אלא מביא לעצמו .למלאשממ העם נפקא ליה למשיח
והא הוראה דידיה לאו כלום היא .לטון
הה״נ אס חטא עם הצבור
אין חטאתו ושגגמו שוה לאין מביאי!
לאינו מופלא לא ידע מאי קא מורה ולא
יחיד ומשיח מוצא מכלל יחיד מה נשיא
בהוראה יביא פר לעצמו:
אשם מלוי והלא בלא אשמת העם הוא
הוה הוראה מעליא וכשגגמ מעשה
שאי; ב״ד חייבין עד שיורו
חטא בפני עצמו מביא בפני עצמו חטא עם
לבטל כוי .ופרש״י ז״ל לן ולמל :אלא אשם כדי נסבה .אלא
לחודיה דמי ואשכחן משיח בשגגת
הצבור מתכפר לו עם הצבור אף משיח חטא
שבא לפרש הטעם למה מתכפר עיקר הלין שהוא לן כך הוא צבור בפר
מעשה גרילתא סטור לגמרי כדאמרינן
עם הצבור דה ואיל ושוה משיח ומשיח בפר מה צבור אינו חייב אלא
בסוף פירקא שאין חטאתו שוה ליחיריס:
בפני עצמו מביא בפני עצמו חטא עם הצבור
לצבור שאינו חייב אלא על
אמר
שגגת מעשה עם העלם דבר
מתכפר לו עם הצבור לא אם אמרת בנשיא
א()לקמן י ,[.נ( ת״כ פרשה ויקרא,
ג(!הקרא  ,[7י(!שם ה! ,ס( ןשס[,
ו( צ״ל ומשיח! (t ,נמדנר טו(,
ח(!ויקרא הן ,ט( ]לקמ! מ ,!.י( ל״צ
כצנור ,נ( ]לעיל ה ,[.ל(!לעיל ג,!:
מ( ]לקמ! ט,]:

ג>

י(

עין משפט
נר מצוה
ה א מיי׳ פי״נ מהלי שגגות הלכה נ
שמג עשי! מוז:
ו ב מיי׳ שש פט״ו הלי י סמנ שס:
ו ג מיי׳ שס הלי א:
ח ד מיי׳ שס הלנה ר:
ט ה מיי׳ שם הל׳ א:
י ו מיי׳ שש ופי״ד הל׳ א ]יפי״ג!
הלכה נ סמג שם:

ה (

מתכפר נמי עמהם כשהורה
ועשה )מהם( ]עמהם[ .ולא
נהירא דאין צריך טעם לזה
דהאי קרא דריש בגמרא .ועוד
מדכליל בהדייהו ולא בע״ו
)וליתא( ]וליכא[ לפרושי דאף
אם הורה ועשה משיח עם
הצבור בע״ז מתכפר עמהם
דהא משיח בעבודת כוכבים
כיחיד .ונראה לפרש שאין ב׳׳ד
חייבין בו• תחילת דבור הוא.
ואע׳׳ג)תני ושאין( ]דתני שאין[
כה״ג תנן בדפ״ק דמסכת יו״ט
שאפר כירה מוכן הוא ותחילת
הדבור ]הוא[ כאילו תנא ואפר
כירה מוכן הוא :שאין ב״ד

רבינו חננאל

כוכבים שעבדו כימי צדקיהו
fc
בזדון הוות ומזיד לאו בר קרבן
הוא .ומהדרינן ולטעמי אילים צ״ו
וכבשים ע״ז שהקריבו מי אשכחנן
להו בכל התורה כולה .פי׳ חדא
דאיל וכבש לא אשכחנן דאתי
חטאת בכל התורה כולה .ותו
0
דטפי מפר ושעיר לא אשכח
בעבודת כוכבים אלא הוראת שעה
א
היתה וליכא למיסמך עלה וכל זו
השמועה ישנה נמי בתמורה בפרק
ב
יש בקרבנות היתיד :ס־ "!,הודו
ב״ד של אחד מן השבטים ועשה
כ(
אותו השבט על פיהם אותו שבט
חייב ושאר כל השבטים פטוהין.
דברי ה׳ יהודה וחכמים אומרים
אין חייבים אלא על הודית ב׳׳ד
הגדול בלבד שנאמר ואם כל עדת
נו(
ישראל ולא עדת אותו השבט
מפורש בספרא עדת ישראל עדה
המיוחדת בכל ישראל וו סנהדרין
גדולה שבלשכת הגזית אוקימנא
לעיל )דף ה (:דמאן חכמים ר״ש:
ת״ר הורו ב׳׳ד .פי׳ ועשו קהל או
1
רובו על פיהם וידעו שטעו וחזרו
בהן מת אחד מב׳׳ד פטורים אחד
מן הצבור חייבים .מאן תנא אמר
ר׳ זירא ואמרי לה אמר ר׳ ירמיה
בר אבא ר״ס היא דאמר ב׳יד
מייתו ולא צבור והכין טעמא מח
אחד מב׳׳ד פטורים מלהביא פר.
דהויא לה חטאת שמתו בעליה מת
אחד מן הצבור חייב׳ ב״ד להביא
הפר דהא כולהו ב״ד קיימי.
מתקיף לה רב יוסף ממאי דלמא
ר׳׳ש היא דאמר צבור מי־תי וב״ד
מייתי והכי קאמר מת אח־ מב״ד
פטור׳ דהוה ליה חטאת שמתו
בעליה מת אחד מן הצבור חייבין
שאין הצבור מתין .פי׳ ב׳׳ד לאו
צבור נינהו אלא שותפין .א״ל
2
אביי לא מצית לאוקמא כר״ש
דהא שמעינן ליה דאמד חטאת
השותפין לא אזלא למיתה .דתניא
פר ושעיר יוה״כ שאבדו והפריש
אחרים תחתיהן פי׳ ולא הספיק
להקריבן עד שנמצאו הראשונים
ימותו .דברי ר׳ יהודה דקסבר ר•
ל(
•הודה חטאת צבור מתה .והכי
5
מפורש בתוספתא יומא )פ׳׳ג( ר־
אלעזר ור׳ שמעון אומרי׳ ירעו עד
שיסתאבו וימכרו ויפלו דמיהן
לנדבה שאין חטאת צבור מתה.
פי׳ הנה הפר של יוה״כ דלאו
דצבור הוא אלא דשותפי אהרן
וביתו כדכתיב והקריב אהרן את
ה
י(
פר החטאת אשר לו וגר ודינו אצל
ר׳ שמעון כדין השעיר דהוא
תםאת צבור דאלמא אם מת אחד
מן השותסין קרב כדרך שאם מת
אחד מן הצבור קרב .ואמאי קתני
מת אחד מב״ר פטורין אפילו כי
מת ליקרב .והא מתניתא איתא
ביומא בפ׳ הוציאו לו .והכי תניא
בתוספתא תמו־ה )פ״ב( המפריש
חטאתו ואבדה והפריש אחרת
תחתיה ולא הספיק להקריבה עד
שנמצאת הראשונה והרי שתיהן
עומדות יביא איזו מהן שירצה
והשניה תרעה עד שתסתאב וימכר
מ(
ויפלו דמיה לנדבה .ר׳ אומר תמות
ומודים חכמים לר׳ במפריש
חטאתו ואבדה והפריש אחרח
שכן מתכפר לו עם הצבור ביום הכפורים
חחתיה והקריבה ואח״כ נמצאה
ההאשונה שתמות .ות״ה בספרא
תאמר במשיח שאין מתכפר לו עם הצבור ביום הכפורים הואיל ואין מתכפר לו עם הצבור ביום הכפורים
פרשת יחיד ואם כבש יביא קרבנו
ומנין את אוסר המפריש חטאתו
יכול יביא פר לעצמו ת״ל יעל חטאתו אשר חטא הא כיצד חטא בפני עצמו מביא בפני עצמו
ואבדה והפריש אחרת תחתיה
חטא עם הצבור מתכפר לו עם הצבור היכי דמי אילימא דהוא מופלא והם אינן מופלאין פשיטא
ואח״כ נמצאת הראשונה והרי
שתיהן עומדות שיביא איזה מהן
ואי
דמתכפר לו בפני עצמו הוראה דלהון ולא כלום ובעי אתרי כשבה או שעירה כל חד וחד
שירצה ת׳׳ל יביא יכול יביא
שתיהן ת״ל יביאנה אחת הוא
דאינון מופלאין והוא לאו מופלא אמאי מתכפר לו בפני עצמו הא הוראה דידיה ולא כלום היא
מביא ואינו מביא שתים .ואמרי
אמר
עלה בתמורה פרק יש בקרבנות
תוספות
היחיד )דף טו( והא חטאת
מה צבור הורו ועשו אחריהן בהוראתן כוי .תימה היאך שייך ללמותו לנ״ל להכתיב
אין מביא בהוראה אלא לאלימא פריך שמתכפר בצבור :ואי דאינהו )בוי( ;ופלאים
הפיישא מה תהא עלה .אמר רב
לאשמת העם וטפי מסתבר לומר מה צבור אין חייבין ער שיורו הן אחרים אף
הוראה דידיה בוי .להא איתקש לאשמת העם ותכן לעיל כוי כדסרש׳״
משיח לא יהיה חייב כוי :ל א אם אמרת בנשיא שכן מכפר לו כיוה״כ .המייל שכן נשיא

המנונא תנא ר׳ יהודה אומר רועה
חייבין .פרשי״ ו׳׳ל סתמא כר״מ דאמר בפירקא דלעיל ב״ד מביאין על ידיהן והן פטורין .ותימה דבריש מכילתין פירש
ר• שמעון אומר מתה .ושקלינן וטרינן בה טובא .ואסיקנא דר׳ יהודה אליבא דרבנן דפליגי על ר׳ בתוספתא אמרה ודתנן התם
אהא דאמר שמואל אין ב״ד חייבין עד שיאמרו להם מותרים .כלומר כשעושין קהל או רובן עבירה ע״פ של ב״ד בין
חטאות יחיד שכפרו בצלים ]מתה[ ושל צבור אין מתות .ר׳ יהודה אומר ]ימותו[ אוקימנא באבודה ונמצאת בשעת הפרשה ור•
למ״ד לקמן ב״ד מביאין פר ובין למ״ד צכור מביאין .וי״ל משום דקתני )הכי( ]הכא[ וכן המשיח משמע אין ב״ד חייבין
יהודה אליבא דרי :אמר ליה רב יוסף כהנים קא אמרת כהנים עם לעצמם שנאמר על הכהנים ועל כל עם הקהל יכפר .פי• דינם
על הבאת קרבן קאי דומיא דמשיח :ת״ר משיח שהורה צם הצבור ועשה עם הצבור יביא פר לעצמו ודין הוא .פי׳ ודין
כדין צבור ולא בשותפין .ולענין חטאת שותפין לר׳ שמעון מתה .א״ל אכיי)שייך לדף ו ע״ב( אלא מעחה נייתי פר בהוראה .וכי
הוא שלא יביא ושקלי וטרי עד דסתר האי דינא .וראוי הוא שיביא לעצמו .אלא דיליף לה מקרא שמתכפר עם הצבור:
הימא הכי נמי טפי להו שבטים] .ס׳׳א נפישו להו פרים[ פירוש למאן דאמר כל שבט ושבט מייתי י״ג פרים בעי ולד׳ שמעון י״ר:
ה״ד הא דקאמרת הורה בפ״ע מתכפר בפ׳׳ע .דע׳׳כ בדאיתא תרי הוראות כדפרישיה .והיכי משכחת לה דהודה כהן משיח
אמר רב אחא בר יעקב לא מייתי בהוראה אלא מאן דאקרי קהל ושבטו של לוי לא אקרי קהל שנאמר ויאמר אלי הנני מפרך
וגם הורו ב״ד .וסוקי לה ר״פ בשוין שכולן מופלאים ולא בררי לי שפיר מאי הפי׳ מופלא דראוי להוראה היינו דגמיר
והרכתיך ונתתיך לקהל עמים ונתתי את הארץ הזאת לזרעך אחריך אחזת עולם כל שיש לו אחוזה קרוי קהל וכל שאין לו אחוזה
שאינו
כולי תלמורא כשמעון בן עזאי וגמיר וסביר ומאי חסיד ליה להיותו נקרא מופלא .ואפשר דמושיבין כסנהדרין אע״פ
אינו קרוי קהל .פי׳ ולוים לית להו אחוזה .אקשי• אי הכי בצרי להו .פירוש י״א הוו ופדקינן משמיה דאביי אפרים ומנשה כראובן
ראוי להוראה אי לא משכח ראוי להוראה .ואותן הראוים להוראה נקראים מופלאים .והכא מיידי שכולן ראויים להוראה:
ושמעון יהיו לי .א״ל דכא והא כתיב על שם אחיהם יקראו בנחלתם .לנחלה הקשתים לראובן ושמעון ולא לדבר אחר אהדר ליה
אביי ולא והא חלוקין בדגלים .פיריש דכהיב דגל מחנה אפרים וגו• ועליו מטה מנשה .ופרקינן כדי לחלוק כבוד לדגלים .פירוש
כי כל דגל היו לו ג׳ נשיאים ואילו לא נחלק שבט יוסף היה נשאר דגל אחד בב׳ נשיאים בלבד כי שבט לוי לא פוקד דכתיב והלוים לא התפקדו וגר ס״א והא חלוקי! בדגלים כנחלתם כך חנייתם .פירוש הכי קאמר ליה יעקב ליוסף על שם אחיהם יקראו בנחלתם
והמחנות נמי מעין נחלה היתה שהן חולקין הרוחות הלכך נחלקו .וראינו במקצת פי׳ חכמים א( כנחלתם כך חנייתם שיעקב חלק להם את הארץ .וצום היאך יחנו לדגליהם .וכך מצינו במדרש ר• תנתומא איש על דגלו באותות לאות שצוה להם אביהם שלרוחות
שנחלקו לשאת מטתו להן נחלקו לדגלים ואקשינן והא חלוקין בנשיאים דכתיב ביום השביעי נשיא לבני אפרים אלישמע בן עמיהוד .ביום השמיני נשיא לבני מנשה גמליאל בן פדהצור ופרקינן כדי לחלוק כבוד לנשיאים.
א( כ״ה נפרש׳״.

