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:
ה

גמ׳

ע(

ח

ה

י

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׳״.

עין משפט
נר מצוה

הורה כהן משיח פרק שני הוריות

ז:

מסורת הש״ם

יא א מיי׳ פט״ו מהל׳ שגגות אמר ר ב פפא .בשרן להוא מופלא והן מופלאים הלכך איצטריך למיתני נ״ר חיינין קרנן אלא על העלם לנר עם שגגת מעשה וכן המשיח
וצנור הוא לכי ענלי כשגגמ מעשה לחוליה מייחו כל חל וחל כשנה
הלנה ה פמג עשין רטו ועיין לכי חטא בפני עצמו אע״ג להוראה לילהו הד הוראה מעליא אפילו הכי
ננ״מ:
יכ ב מיי׳ שס פי׳׳ב הלנה א נ מתכפר בפני עצמו משום לקא מורו בשני איסורי חטא עם הצבור אע״ג או שעירה לליניהם כיחיליס לטון ללא עשו ע״ס נ״ל מחלקי כולהו מהללי
ופי״ג הלכה א:
להוא מופלא להוראה ליליה הוי הוראה מעליא אפ״ה ממכפר עם הצבור והוו יחיליס ויחירים חייבין נשגגת מעשה אנל משיח נשגגת מעשה
לחוליה פמור מכלום כלאמר לקמן בפרק
ינ ג מיי׳ שס פט׳׳ו הל׳ א והלנה משוס לקא מורו בחלא איסורא :בשני
ג:
במרא)רף יא (.מעם הארץ פ ר ט למשיח
מקומוס .משיח במקום אחל וב״ל במקום
־ר ד מיי׳ שס הל׳ א:
שניהן
>מופלין
שהיו
כגון
פפא
רב
אמר
ג:
הל׳
טו ה ו מיי׳ שס
םבר
ראינו מביא בשגגת מעשה כלל והיינו
אחר :בעעמייהו .בפסוקים לחלב
לקאמר יצא משיח שאין חטאתו בשגגה
ועבולמ כוכבים ממרי קראי נפקי:
אביי למימר חטא בפני עצמו ועשה בפני
להיינו בשגגת מעשה וכוי :גמ׳ ואילו
וחלוקין בקרבנוס .לב״ל מיימי שעיר
עצמו היכי דמי דיתבי בשני מקומות וקא
רבינו חננאל
משיח בעבודת כוכבים לא קתני .לקתני
אעבולמ כוכבים והוא לא מייתי שעיר:
אטו
רבא
ליה
אמר
איסורי
בתרי
מורו
שני
פירוש הואיל ונחלקו בדגלים
ולא בעבולת כוכבים אין חייבים אלא
הקריב דהוא שעירה .לחוליה לכתיב בעבולת
לטעם שאמרנו אילו
מקומות גורמין אלא אפילו יתבי בחד מקום
על העלם דבר עם שגגת מעשה ולא
אחד וחברו לא איכא זילותא .כוכבים בפרשת שלח לך אנשים ואס נפש
שלמה
דתניא ]מג״ת פי״ב[
וכיון דקא מורו בתרי איסורי חטא בפני קמני וכן המשיח ומדלא קתני וכן המשיח
לאחל יחיל ואחל נשיא במשמע :הוא
עשה זי ימים בחנוכת הבית
מכלל למשיח בעבודת כוכבים חייב
מפני מה עשה משה י״ב כדי בחלב המכסה אס הקרב .להד לבר
עצמו הוא :פשיטא הוא בחלב והן בעבודת
בשגגת מעשה לחוליה :מתני' מני ר'
לחלוק כבוד לנשיאים .פי׳ שאם שאין הצלוקיס מולין להא לא מפרש קרא
כוכבים חטא בפני עצמו הוא דהא חלוקין
היא דסגיא משיח בעבודה כוכבים ר׳
הקריב זה ולא יקריב זה איכא מאי ניהו דאפי׳ אמוראי פליגי בשחיטת
קפידא וקיימא לה קושיא דאי
בטעמייהו וחלוקין בקרבנות דהוא בפר והן
אומר בשגגה מעשה .לחוליה :וחכ״א
הכי בצרו להו וליכא למימר חולין באלו טריפות <לף נ (:מאי ניהו
והוא
שעיר
הני
מייתו
קא
דהא
ושעיר
בפר
בהעלם דבר .כלומר עם שגגח מעשה
כהנים עם לעצמן ולעולם קסבר כרס הפנימי וכ״ש חלב שעל גבי
כשאר מצות .ישוין שאין מביא שוס אשם
ר׳ שמעון חטאת השותפין לא הלקים שאין הצלוקים מודין דהא לא
לא מייתי וכל שכן הוא בעבודת כוכבים והן
אזלא למיתה .מאי הוה עלה
תלוי :והסברא זדונו כרת ושגגהו
שעל
פירוש דהא דרב יוסף מי כתיב בהליא .אי נמי להורו בחלב
בחלב דחלוקין בקרבנותיהן ׳(]לגמרי[ דהוא
חעאת .לעבול׳ כוכבי׳ לקתני ולא בעבול׳
מתוקמא האי כרי שמעון אי לא .הקרב בין בכזיפ לפחות מכזית לכזית לא
שעירה ואינהו פר אלא הוא בחלב המכםה
כוכבים אלא על לבר שחייבין על זלונו
ת״ש דתניא בספרא פרשת נשיא כתיב בהליא והוי לבר שאין הצלוקין
ושחט אותו ולא תמורתו
את הקרב והן בו
מי
בחלב שעל הדקין מהו
כרת ועל שגגתו חטאת מי קתני וכן
ולמטה הוא אומר ושחט אותה מולין :אע״ג דקרבגן שוה .להן בפר
אמרינן אף על גב דקרבנן שוה כיון דמתרי המשיח והא קי״ל דמשיח נמי בעבודת
ולא וולדה ולא תמורתה מכאן והוא בפר :כיון דמחרי קראי קא אפו.
היה דבי שמעון אומר כו׳ ר״ש
כוכבים אינו חייב אלא על דבר שזלונו
אומר ה׳ חטאות מתות וולד כלאמרינן לעיל בפרק קמא )לף ג .(.ואת
קראי קאתו הא פליגין בטעמייהו או דלמא
כרת ועל שגגמו חטאמ כלאמרי׳ לקמן ]יו[.
חטאת ותמורת חטאת וחטאת החלב ו י ״ ו ימירא להביא חלב שעל גבי
שם חלב אחד הוא אם תמצא לומר שם חלב
נאמר כאן עליה כוי לאשמת העם הרי
שמתו בעליה ושנתכפרו בעליה הלקין :הא פליגין בעעמייהו .הא
ושעברה שנתה ואי אתה יכול
אחד הוא הוא בחלב והן בדם מהו מי אמרינן
משיח כצבור ואפי׳ הכי לא קמני במתני׳
לומר ולד חטאת בצבור .פי• חלוקים בפסוקים ומחכפר בפני עצמו:
בטעמייהו הא פליגין או דלמא כיון דשוין
וכן המשיח :אלא הנא בהא .בלבר
ימות לפי שאין הצבור או דלמא שם חלב אחד הוא .והורה
שחייבין על זלונו כרת ושגגתו חטאת
]מפרישין נקבה וא״א יכול עם הצבור הוא ומתכפר עם הצבור:
בקרבן בתר קרבן אזלינן תיקו :שאין בית
לומר תמורת חטאת בצבור לפי
כשאר מצות וכן המשיח והוא הלין
שאין הצבור[ ממירין .פי׳ דתנן והן גדם .כגון בלם המובלע באיברים
דין חייבין עד שיורו לבטל מקצת ולקיים
בעבולמ כוכבים למשיח כצבור לאינו
בתמורה הצבור והשותפין או בין כזית לפחות מכזימ והוי דבר
מקצת וכוי :מנלן דעד שיורו לבטל מקצת
חיינ נעבולמ כוכבים אלא בלבר שזלונו
מקדישין אבל לא ממירץ .ואי שאין הצלוקין מולין :בהר קרבן אזלינן.
את יכול לומר חטאת שמתו
באידך
כדאמרינן
מקצת
ולקיים
פירקין כרת ושגגתו חטאת :הכא נמי תנא בהא.
בעלים בצבור לפי שאין הצבור לטון לשרן בקרבן הורה עם הצבור
לאין חייבין בשאר מצות אלא על העלם
מתים פי׳ כולם הלכך כל אלו הוא ומתכפר עם הצבור .תיקו :לפי
״ונעלם דבר דבר ולא כל הגוף :וכן המשיח:
השלשה לתנהו בצבור .יכול
מנלן דכתי׳ •לאשמת העם הרי משיח כצבור :לבר עם שגגת מעשה וכן המשיח והוא
כפרו בעלים ושעברה שנתה יהו שיצאה עבודה כוכבים .מכלל פר העלם
הלין לעבולת כוכבים למשיח כצבור ט
מתות בצבור אמרת ילמד סתום לבר של צבור לידון בעצמו בהבאת פר
ולא בעבודת כוכבים כר :מנלן דתנו רבנן
היט לאין ב״ל חייבין על עבולת כוכבים
ממפורש .פי׳ סתום דצבור ושעיר :נאמר כאן .בעבולת כוכבים
א( מפורש דיחיד .מה ולד חטאת
לפי שיצאה עבודת כוכבים לדון בעצמה אלא על העלם לבר עם שגגת מעשה
ותמורת חטאת ושמתו בעליה מעיני והיה אס מעיני העלה  :ונאמר
יכול יהו חייבין על עקירת מצוה כולה נאמר
וללא כרבי :מאי עעמא דרבי אמר
ביחיד דברי׳ אמורים ולא להלן מעיני .ונעלס לבר מעיני הקהל :
קרא .בפרשת שלח לך וכפר הכהן על
בצבור אף כיפרו בעלים מה להלן ב״ד .לכתיב ונעלם לבר מעיני
כאן מעיני ונאמר להלן מעיני מה להלן בב״ד
ושעברה שנתה ביחיד דברי׳
הנפש השוגגת וגו׳ סבר רבי חטאה
אמורים ולא בצבור .הלכך הקהל ועשו ואמרינן לעיל בפ״ק )לף ה(.
אף כאן נמי בב״ד ומה להלן דבר ולא כל
בשגגה הכי משמע חטא זה בשגגה יהא
קרבין בצבור .פי׳ הוא הדין הוראה תלדה בב״ל לכתיב ונעלם לבר
הגוף אף כאן נמי דבר ולא כל הגוף:
כלומר בשגגת מעשה לחוליה ואפילו
לשותפין נמי דאמרינן אי אתה מעיני הקהל להיינו ב״ל ומעשה תלוי
יכול לומר ולד חטאת בשותפץ
מ ת נ י " -אין חייבין אלא על העלם דבר עם
משיח :ורבנן סברי מי שחעאו בשגגה.
שאין שותפין מביאין נקבה פי׳ בקהל לכתיב הקהל ועשו ובעבולמ
דכתיב בחטאת יחיד וכפר עליו.
רהט משמע וכפר הכהן על הנפש
אס
והיה
לכתיב
ב״ל
כתיב
לא
כוכבים
שגגת המעשה וכן המשיח ולא בעבודת
ותניא בספרא שתהא
השוגגת ליביא שעירה בשגגת מעשה
כפרה מעיני העלה נעשחה לשגגה ' ואי ס״ל
כוכבים אין חייבין אלא על העלם דבר עם
לשמו שלא יכפר על שנים
מי שחטאו בשגגה בשאר מצות :יצא
כאחת .ולא תמורת חטאת ב״ל והא אין מעשה מלוי בב״ל אלא
שגגת המעשה :ג מ ׳ מנלן דתנו רבנן ישגו
משיח שאין חעאהו בשגגה .בשאר
בשותפין לפי שאין שותפין בקהל להכא כמיב מעיני העלה נעשתה
ממירין וה״נ ילמוד סתום
יכול יהו חייבין על שגגת מעשה ת״ל ישגו
מצות כלומר בשגגת מעשה אלא
ממפורש דכולהו ה׳ חטאות לר׳ להיינו מעשה אלא מה להלן ב״ל לכמיב
דבר
העלם
על
אלא
חייבין
אין
דבר
ונעלם
בהעלם לבר עס שגגת מעשה לעל
שמעון בשותפץ לא מייתי ולא בפרשת ויקרא אף כאן בית לין:
שגגת מעשה לחוליה פטור לגמרי:
מתוקמא האי דמת אחד מב״ד מתני׳ אין חייבין בקרבן וכוי .אין
עם שגגת מעשה :וכן המשיח :מנלן דכתיב
פטורין כד׳׳ש דלפבריה חייבין
ושוין
וכמאן דאוקמה כר״מ סלקא
י לאשמת העם הרי משיח כצבור :ולא

א( !נדצ״ל מופלאין[ ,ב( נ״ש ,נ( ]לעיל
ד.ן ,ד( סנהדרין פא ,:ה(!ושעירה
ביחיד מגלן .גי׳ רש״א( ,י( ןנמדנר
טו] (1 ,1ויקרא ג[ ,י3] (1מיגר טון,
ט( ]לקרא ל ,1י( נשם[ ,כ( ]לקרא לן,
ל( ]צ׳׳ל נשאר! ,מ( צ״ל רב פפא,
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תורה אור השלם
 .1אם הכהן המשיח יחטא
לאשמת העם והקריב על חטאתו
אשר חטא פר בן בקר רומים ליי
ויקרא ד ג
לחטאת:
 .2ובפר הכהן על הנפש השגגת
בחטאה בשגגה לפני יי לכפר עליו
במדבר טו כח
ונסלח לו:
 .3ואם נפש אחת תחטא בשגגה
והקדיבה עז בת שנתה לחטאת:
במדבר טו כז

מוסף רש״י
משיח כעבודת כוכבים .כהן
משוח נקרבן עמדת כוכניס ,רבי
אומר בשננת מעשה .אפילו לא
נעלס ממני איסור ענוית ככינים אלא
ששגג במעשה מיינ ,יאע״ג דנשאר
מצות אין מביא קרבן האמור בי אלא
א״כ נעלמה ממני הלכה ,לבמינ גבי
חטאת צניר ינעלם לנר ,כגון הורי
נ״ל שחלנ מיתר ועשו ע״י העלמתן,
לנסר כהן משוח כתינ לאשמת העם,
הרי משיח נצנוכ ,אפילו הכי נעמדת
כוננים שקרבנו שיה לשאר ימילים,
כדקתני יאז< מחייב בשגגמ מעשה
נלא העלם לבר ,וחכמים אומרים.
אף כאן אינו חייב אלא נהעלם לנר
:סנהדוץ סא. .::״שוי׳ שבשעירה.
טחיד ,ואפילו לרננן ללא משיי ליה
כשאר יחיד להתחייב בלא העלס לנר,
מילים הן שאי! קרבני בענידת נוכנים
חלוק משאר ימיד שמביא שעירה,
לנתינ גני קרנן עבודת כוכניס
נפרשח שלח לך ואס נפש אתת ,אחד
יחיל ואחד נשיא ואחד משוח נמשמע,
ואע״פ שנשיא ימשוח חלוקי! מ!
היהירים נשאר מצות ,שהנשיא מניא
שעיר זכר ונאנל וכה! משיח פר
ונשרף והיחיד מניא נשנה אי שעירה,
נענולת כוננים שרן הן :שם׳ .,ושו־ן
שאין מביא אשם תליי .על שוס
לא הילע שנחורה ,משים לגני אשם
חלד נתינ על שגגתו אשל שגג,
משמע מי שמניא חטאת על הילע
לשגגת מעשה מביא אשם תלד על לא
הולע ,יצא משוח שאין מביא חטאת
אלא בהעלם לגר ,ואשמעינ! הנא
אפילו לרבי לאמר שיש לך קרנן
שהמשיח חיינ בשגגת מעשה מולה
היא שאין מניא אשם תליי:,שם.:

(

הדרי•
דשמעתא:
סוגיא
לאקשויי אהא דקתני ר׳ שמעון
ילמוד סתום ממפורש וכי דנין
אפשר משאי אפשר .פי׳ היאך
נדון כפרו בעליה ושעברה
שנתה דאפשר בהו בצבור מולד
חטאת ותמורת חטאת וחטאת
שמתו בעליה דאי אפשר בהן
בצבור .ופרקינן בחד מקום
גמיר .פי׳ כך גמיר ר״ש מפי
רבותיו הלכה למשה מסיני כי
החטאות המתות אין אחת מהן
נוהגת אלא במקום שנוהגות
כולן וכיון דאי אפשר באותן
חג׳ לנהוג בצבור )הכי( !הני[
נמי אין נוהגות ובעל כרחך למד
סתום ממפורש והתם בתמורה
בסוף פרק יש בקרבנוח היחיד
אקשינן עלה כי האי גוונא וכי
דנין אפשר משאי אפשר .אמר
ר״ל ד׳ נתנו והעמידום על ה•
פי׳ אלו הה׳ חטאות ר׳ מהן
נתנו למיתה וה׳ נשתכח דינה
בימי אבל משה .דגדסינן התם
בפרק יש בקרבנות היחיד א״ר
יצחק אף חטאת שנתכפרו

בעבודת כוכבים אלא על העלם דבר עם שגגת מעשה :מנלן דת״ר לפי שיצאה עבודת כוכבים לדון בעצמה יכול
יהו חייבין על שגגת המעשה נאמר כאן מעיני ונאמר להלן מעיני מה להלן אין חייבין אלא על העלם דבר
עם שגגת מעשה אף כאן אין חייבין אלא על העלם דבר עם שגגת מעשה ואילו משיח בעבודת כוכבים לא
קתני

מתניתין

״בהעלם

מני

רבי

היא

>דתניא

ל

משיח

בעבודת

כוכבים

רבי

אלא תני הא הוא הדין להא ה״נ תנא הא והוא הדין להא מ״ט
השוגגת

אומר

בשגגת

מעשה

וחכמים

אומרים

דבר יושוין שבשעירה ושוין שאין מביא אשם תלוי ותםברא בזדונו כרת ובשגגתו חטאת מי קתני
בחטאה

בשגגה

הנפש

זה

משיח

השוגגת

יהא ורבנן סברי מי שחטאתו בשגגה יצא משיח
כיחיד >מנלן
ה

דאמר קרא
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בחטאה

בשגגה

שאין חטאתו בשגגה אלא

רבי
בהעלם

סבר

חטא

דבר ושוין

זה

בשגגה

שבשעירה

ואם נפש אחת אחד יחיד ואחד נשיא ואחד משיח כולם בכלל נפש אחת הן:

דיתכ• בתר־ מקומות וקמורו בחד איםורא .תימה מאי אצטריך בשרן אפי׳ לא שוו
נמי הוראתן הוראה להא לנעינן לעיל מופלא בנ״ל שהיה להן ללמוד ולא למלו
והכא מאי אצטרכין ללמול כיון לבאיסור אחל הורו ושניהן הורו שוה ונראה כספרים
ט פ י בשרן נחר למוקי בתרי אסורי :נ א מ ר כאן מעיני .פימה
לגרסי מלתא לרב
דלעיל בפ״ק משמע נ מ ר י אביי ללא ילעינן שאר מצוח אצא מעגולח כוכבים והכא משמע
איפכא וי׳׳ג לאביי נמי הט בעי למילף כי הכא לעיני לעבולת בוכביס לא פשוט לן
שהוא ב״ל אלא ה״ק ילפינן עיני עיני כלומר האי עיני לעבולח כוכבים ילפינן משאר
מצות שהוא ב״ל והלר ילפינן ההוא מעיני מהאי לענין זה לכי היכי לגבי עבילת כוכבים
מ (

זה

נשיא

דרבי אמר קרא
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וכפר הכהן על הנפש

תוספות

ושוי

מעשה תלוי בקהל כלמשמע נעשפה ה״נ האי עיני לשאר מצות :דת״ר ישגו יכול יהיו
חייכי; על שגנת מעשה .תימה למאי איצטריך הא כגר ילפינן מלבר לנר למקצת לנר
בעינן והא לא שייך כי אס בהוראה ועול איך יהיו תייבין ענ שגגת מעשה למ״ר כ״ר
מביאין פר טוביה תטא יזיגול מיגגל מה מטאו ב״ל ועול תניא פ״ק עס הארן לרבות
אפי׳ רובו ואפי׳ כולו רמייתו שעירה או כשבה ולא סר .וי״ל לאי לאו למשמע לבעינן
העלס לבר לא היינו אומרים שב״ר יהיו חייבין אלא צבור לאע״ג ללעיל ררשינן למעשה
תלוי בקהל והוראה תלויה בב״ל השתא מיהו לא לרשינן ה ד מיהו הקישא ללבר צ״ל
לממתלה צריך למילף הוא ואח״כ לומר לבר ולא כל הגוף:

תוספות הרא״ש
ונעלם דבר דבר ולא כל הגוף .וכן
המשיח דכתיב לאשמת
העם הרי משיח כצבור .והקשה
הרמ״ה ז״ל למה לי הקישא להאי
מלתא הא במשיח גופיה כתיב
מאחת מהנה דמשמע מאחת ולא
כל אחת .ותירץ דהאי מאחת גבי
עשיה כתיכ ועשה מאחת מהנה.
ואנן בהוראה הוא דבעינן למילף
שצריך קיום קצת ובטול קצת.
ונראה דבלא״ה צריכי מ״ם
דמאחת לדרשא אחרינא כדדרשינן
מניה בשבת פרק הבונה )דף קג(
שאם כתב שם משמעון חייב .ל«•
שיצאת ע״ז לידון בעצמה יכול
יהו חייבין על עקירת מצוה כולה
נאמר כאן כר מה להלן כב״ד אף
כאן בב״ד .מה להלן דבר ולא כל
הגוף כוי .הקשה הרמייה ז״ל מה
צריך ללמוד ע״ז משאר מצות
דאיירי בב״ד .דמהיכי ידעי בשאר
מצות דאיירי בב״ד אלא מדכתיב
מעיני הקהל דמשמע ב״ד דכמו
שאדם הולך אחר מאור עיניו כך
כל הקהל הולכין לאור הוהאתו
של ב״ד .ובעבודת כוכבים כתיב
מעיני העדה דמשמע בית דין.
ותירץ משום דבעבודת כוכבים
כתיכ מעיני העדה .ועדה משמע
בכל דוכתא ב״ד כדכתיב ושפטו
העדה והצילו העדה .הלכך אי לאו
ג״ש הוה מפרשינן מעיני העדה

מופלא שבב״ד שהוא עינם של שאר סנהדרין שאם )הודו( ]הורה! לבדו כלא האחרים ועשו הצבור על פיו חייבין .הלכך צריך ללמוד
בעליה נשתכחה בימי אבל משה והעמידו כל הה׳ למיתה .כלומר ואי ס״ד דהני ד׳ כצבור נתנו הא אי אפשר בכולהו .אלא ש״מ
משאר מצות דכתיב בהו מעיני הקהל וכולא סנהדרין הם עיני .ונראה שבחנם דחק דהא )כשאר( ]דבשאר[ מצות ידעינן דאיירי
ביחיד נתנו ובעל כרחך ילמד סתום ממפורש :אמר ברוך קדמנו באור תנאץ י״א אשר אין חולק ביי מהן כי הן צורך ההוראה ואותו
בהוראת סנהדרין לאו ממשמעותו נפקא אלא משום דכתיב בהו ונעלם מעיני דמשמע שנעלם מהם דבר ועל ידי כך עשו שגגה
שחלק בא׳ והוא ר׳ יהודה האומר שמתקיימת בב״ד שבט .ואין הלכה כמוהו אלא כחכמים .עכשיו נבאר החלוקה היטב לאמר כי
כדדרשי׳ באידך ברייתא ת״ר ישגו יכול יהו חייבין על שגגח )שעשו( ]מעשה! ת״ל ישגו ונעלם הלכך דרשו ונעלם מעיני היינו בית
נחלקו חכמי המשנה נ׳ מחלוקת בביאה הפר .א( משום ר׳ מאיר נחלקו בה ב׳ התנאין .אחד אמר כי ר׳ מאיר היה סובר כי הקהל
דין שנעלמה מהם הוראה הקהל ועשו שתהא הוראה בב״ד ומעשה הקהל .אבל גבי עבודת כוכבים דלא כתיב ונעלם אלא והיה אם
הכתוב בפרשה כל קהל שבטי ישראל הוא ולעולם אין מביאין פר עד שיעשו רוב ישראל בשבטים ובמספר הגברים וכשעושין
מעיני העדה נעשתה לשגגה .לא משמע דאיירי כב״ד כלל אלא בשגגת מעשה דעדה :ולא בעבודת כוכבים כר דת״ר לפי שיצאת
החובה תלויה במי שההודאה תלויה והן ב׳׳ד .הלכך ב״ד יביאו פר אחד וכל ישראל פטורין ובעבודת כוכבים פר ושעיר וכל ישראל
כר .הקשה הרמייה ז״ל למה ל׳ למילף עבודת כוכבים משאר מצות לענין העלם דבר ושגגת המעישה .והא בעבודת כוכבים גופא
פטורי! ור׳ שמעון בן אלעזר אומד לא היה ר׳ מאיר מבקש רוב מספר שבטים ורוב מספר גברים אלא או זה או זה :ב( ר׳ יהודה
כתיב נעשתה לשגגה וכתיב כי לכל העם בשגגה .ודרשו מנייהו לעיל בפ״ק )דף הי (.דמעשה תלוי בקהל והוראה תלויה בב״ד .אלמא
הסובר כי הקהל הכתוב בפרשה שבט הוא .וכך שורתו אם חטא שבט או רובו בהודיית בית דינו אותו שבט מביא פר וב״ד וכל
לא מתייבי קהל בלא הוראת ב״ד .ותירץ דסוגיא דלעיל אליבא דר״מ ור״ש דלא מייתר להו קהלי למדרש מעשה תלויה בקהל והוראה
ישראל פטודין אבל חטא בהודיית בית דין הגדול)באי!( ]כולן[ על אותו חטא י״ב פרים מביאין .אבל אם היה החטא ממיעוט שבט
בב״ד אבל לר׳ יהודה דדריש ליה מקהל יתירא לית ליה האי דרשא נעשתה לשגגה וברייתא דהכא ר״י דסתס ספרא ר׳ יהודה :ואילו
ליכא פר ובין כך ובין כך ב״ד לעולם פטור .ג( ד׳ שמעון הסובר כי הקהל שבט הוא אבל אין לו חובת פר כלל ולא לב״ד על ידו
משיח בעבודת כוכבים לא קתני .דלא קתני בעבודת כוכבים וכן המשיח אלמא דמשיח בעבודת כוכבים מחייב בשגגת מעשה גרידתא.
אלא בהודיית ב׳׳ד הגדול וכך דינו כשהורו ב״ד הגדול ועשה שבט או רובו על פיהם אותו שבט מביא פר וב״ד מביא על ידו פר
וליכא למימר הא דקתני ולא בעבודת כוכבים אצבור ומשיח דאיירי בהו מקמי הכי דא״כ הו״ל למשבקי׳ למשיח עד לבסוף ולתני
כי כשם שנשתחפו בשגגה ישתתפו בחובה ושאר ישראל פטורין .והוא הדין לב׳ שבטים או ג׳ או ד׳ או ה׳ או ו׳ והן רובו או ו׳ והן
אין חייבין כו׳ ולא בעבודת כוכבים כר והדר לתני וכן המשיח .והשתא דשבקי׳ עבודת כוכבים לבסוף משמע דמשיח בעבודת
כוכבים לא מבעיא העלם דבר :אלא תנא הא וה״ה להך .פי׳ תנא )כוי( ]עבודת כוכבים! גבי ב״ד וה״ה לגבי משיח .דמשיח )כוי(
א( ל״ל הנ׳ למשנחת נצנור .ליחיל ל״ל הנ׳ ללא משכחת אלא ניחיד.
]כב״ד[ אף לענין)כוי( ]עבודת כוכבים[ :וכפר הכהן על הנפש השוגגת .הנפש זה נשיא השוגגת זה משיח .קרא יתירא קדריש שלא
תאמר הואיל ויצא נשיא ומשיח מכלל יחיד בשאר מצות .אף בעבודת כוכבים כן .קמ״ל דבכלל יחיד נינהו .ורבנן האי בחטאה בשגגה הכי משמע וכפר הכהן על הנפש השוגגת דהיינו מעשה גרידתא .וכתב עלה בחטאה בשגגה .מי שחטאו בשגגה בשאר מצות דמביא
כפרה גם בעבודת כוכבים בשגגת מעשה .יצא משיח שאין חטאו בשגגה גרידתא כשאר מצות אלא צהיך הע״ד .שאינו מביא כפרה גם בעבודת כוכבים אם לא בהע״ד ושגגת מעשה :ושוי; שבשעירה כיחיד .דכתיב ואם נפש אחת תחטא בשגגה אחד יחיד אחד נשיא
ואחד משיח וכתיב והקריבה עו בת שנתה .ואע״ג בההיא קרא גופיה כתיב תחטא בשגגה דמשמע בשג״מ גרידתא .לא אמרי׳ דמשיח מייתי בשגגת מעשה דלהכי אהנ׳ מיעוטא דבחטאה בשגגה למעט משיח בשגגה גרידתא ואין לומר דמבחטאה בשגגה ממעטי•
משיח לגמרי .ואם נפש אתי לרבויי ]נשיא[ .דא״כ לא לכתוב על הנפש השוגגת אלא הכי לכתוב וכפר עליו הכהן בחטאה )אלא( בשגגה ]אלא[ כתיב השוגגת לרבות משיח לאשמועינן דלא ממעטינן מבחטאה בשגגה אלא שאינו מביא בשגגה גרידתא אבל בהע״ד
עם שגגת מעשה מביא שעירה .ואגב דכתיכ השוגגת כתיב נמי הנפש דלרבות נשיא לא אצטריך:

הורה כהן משיח פרק שני הוריות

מםורת הש״ם
א( נ״ש ,נ( רש״א מ״ו ,ג( ינמות
מ ,:ד( ךנמות ט ,[.ה( שנת סח:
נינמות ט.ן ,ו( נס״י מה להלן,
! (1ינמית ט ,[.יו( ףנמיח ט.ן,
מ( רש״א מ״ז ,י(!נרנות טו :ושס
נסמן[ ,ג( מכות כל ,.ל(!לקרא ל[,
מ( !נמדנר טו[ ,נ( !יקרא ית[,
ס( ןלנריס כה[ ,ננ(!נפי שלח טו
לא ,נשם ר׳ ישמעאל[ ,פ( ]נמינר
טו[,ל(!שמית נ[,ק(]שס[,ר(!שסן,
ש(!שם! ,ש(!שס[ ,א(!ספרי שלח
טו ננ! ,ג(!שמות לי[ ,ג( עי׳ מנות
יט סיף ע״א,

תורה אור השלם

ו .והביא איל תמים מן הצאן
בערכך לאשם אל הכהן ובפר
עליו הבוק על שגנתו אשר שננ
והוא לא ןךע ונסלח לו:
ויקרא ה יח
 .2ונודעה החטאת אשר חטאו
עליה והקריבו הקהל פר בן בקר
לחטאת והביאו אתו לפני אהל
ויקרא ד יד
מועד:
 .3ואשה אל אחחה לא תקח
לערר לגלות ערןתה עליה
ויקרא ית •ח
בחייה:
 .4אשר נשיא יחטא ועשה אחת
מכל מצות ין אלהיו אשר לא
תעשינה בשגגה ואשם:
•-.קרא ד כב
 .5ואם כל עדת ישראל ישגו
ונעלם דבר מעיני הקהל ועשו
אחת מכל מצות י; אשר לא
ויקרא ד יג
תעשינה ואשמו:
 .6ואם נפש אחת תחטא בשגגה
מעם הארץ בעשתה אחת
ממצות י; אשר לא תעשינה
ויקרא ד כז
ואשם:
 .7ואם נפש אחת תחטא
בשגגה והקריבה עז בת שנתה
במדבר טו בז
לחטאת:
 .8האזךח בבני ישראל ולגר
הגר בתוכם תורה אחת יהיה
לכם לעשה בשגגה :והנפש
אשר תעשה ב;ר רמה מן האזרח
ומן הגר את י; הוא מגדף
ונכרתה הנפש ההוא מקרב
במדבר טו כט-ל
עמה:
 .9וכי תשנו ולא תעשו את בל
המצות האלה אשר דבר י; אל
במדבר טו כב
משה:
 .10את בל אשר צוה יי אליכם
ביד נישה מן היום אשר צוה יי
והלאה לדרתיכם:
במדבר טו כג
 . 11אנכי י; אלהיך אשר
הוצאתיך מאךץ מצךים מבית
שמות כ ב
עבדים
 .12לא יהיה לך אלהים אחרים
שמות כ ג
על פני:

תוספות הרא״ש

מה להלן דבר שחייבי! על זדונו
כרת ושננתו חטאת .תימה
מנ״ל דבאחות אשה מייתי
חטאת בשגגה הא אכתי לא
קי״ל דדבר שחייבין על זדונו
כרת שמביא על שגגתו חטאת.
וי״ל דהא דקאמר על שגגתו
חטאת לאו דוקא .אלא אגב
סיפא דחני ועל שגגחו חטאת
תנא נמי ברישא .וה״פ מה עליה
האמור באחות אשה בדבר
שזדונו כרת אף עליה האמור
בחטאת כדבר שודונו כרת
נאמר שמביא על שגגחו חטאת.
ועי״ל דעל שגגתו חטאת
דרישא נמי דוקא משמע רג״ש
עליה עליה לא אצטריך אלא
למעוטי דאין מביא חטאת אלא
על דבר שזדונו כרת .דאי לאו
ג״ש ה״א דעל כל חטא שיחטא
יביא קרבן .הלכך מפרשי• שפיר
מה להלן באחות אשה ודונו
כרת ושגגתו חטאת .דממילא
הוה אמריי דעל כל חטא מביא
חטאת .אף עליה האמור בקרבן
דוקא על זדונו כרת :פא• נייחי
פר צבור בשאר מצות הוא
דמייתו .ופשוט ליה לתלמודא
שאין לנו לבדות קרבן חדש
שאין מתכפרין בו בשום מקום
על עבירה .והמ״ל הכי ]מאין
נייתי נייתי קרבן הבא על עבירה
במקום אחר הא אינם חלוקים
בקרבנותיהם .וקרבן חדש שאין
מתכפרים בו כשום מקום על
עבירה א״א להביא:

ח.

ושיין שאין .משיח מביא אשם תלד לכתיב באשם תלוי וכפר הכהן על
שגגתו אשר שגג והוא לא ידע מי שחטאו בשגגה יצא משיח .ולרבי היכי
מצי אמר יצא משיח והא לרבי חטאו בעבולת כוכבים בשגגה הוא להא
חניא לעיל ןז [:משיח בעבולמ כוכבים רבי אומר בשגגח מעשה אלא רבי סבר לך אלהים אחרים על פני :מה עבודת כוכבים שחייגין על זדונו כרת .דהכא
כתיב יז הכרת תכרת אף ט׳ :אשכחן
להט מתרץ קרא לטעמיה מי שכל
יחיד ונשיא ומשיח בין בעבודת כוכבים
חטאו בשגגה יצא משיח שאין כל חטאו
״ושרן שאין מביא אשם תלוי מנלן רכתיב
ובין בשאר מצות .דכתיב י ואם נפש
בשגגה לבעבולח כוכבים בלבל הוא
וכתיב תורה אחת יהיה לכס והנפש אשר
לחטאו בשגגה אבל בשאר מצות אין
׳וכפר ]עליו[ הכהן על שגגתו אשר שגג רבי
מעשה ביל רמה ליחיל ונשיא ומשיח
חטאו בשגגה בלבל אלא בהעלם לבר
סבר מי שכל חטאו בשגגה יצא זה שאין
בכלל ואם נפש אתת :צבור מגלן ילמוד
עס שגגמ מעשה :ורגגן .סכרי יצא
*׳]כל[ חטאו בשגגה אלא בהעלם דבר מידי
עליון מן החחסון .לכתיב בפרשה למעלה
משיח שאין חטאו בשגגה לא בעבורמ
כל כתיב אין ראם כן נכתוב על שגגתו למה
וט תשגו דהיינו צבור רלמל מתחתון
כוכבים ולא בשאר מצות אלא העלם
לי אשר שגג הא קמ״ל דעד ראיכא כל
מואס נפש מה להלן דבר שחייבין על
לבר עם שגגת מעשה .ולדברי הכל משיח
זדונו כרת ועל שגגתו חטאמ בין בעבודמ
אין מביא אשם תלוי וכ״ש צבור לאין
חטאו בשגגה ב>)יצא משיח שאין כל חטאו
כוכבים בין בשאר מצות דגני יחיל
חייבין אשם תלי להעלם לבר כתיב
בשגגה אלא בעבודת כוכבים ולא בשאר
הוקשה כל התורה כולה לעבודת כוכבים
בהו בהדיא ל (  :מתני׳ אין ב׳׳ד חייבין.
מצות אלא בהעלם דבר עם שגגת מעשה(
אף צבור אין חייבין אלא בדבר שחייבין
קרבן אלא על לבר שזדונו כרת ושגגתו
ורבנן מי שחטאו בשגגה יצא משיח שאין
על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת בין
חטאח ואס הורו בדבר שחייבין אשם
בעבולת כוכבים בין בשאר מצות :רבים
ולאי פטורין לכתיב באשם ולאי ואם
חטאו בשגגה ב לא בעבודת כוכבים ולא
בסייןו .במזיל אנשי עיר הנלחת :יכול
נפש אחת וב״ל אין הם בכלל נפש אחת
בשאר מצות אלא בהעלם דבר עם שגגת
נחלוק בשוגג בקרבנותיהם .לט היכי
ועול לנאשמות אין בהן לין העלם לבר
מעשה :מתני׳ ג ( נ אין בית דין חייבין עד
לחלוק צבור מיחילים לקרבן צבור
לחיינין אשם ולאי על המזיל כשוגג :וכן
חטאת
ושגגתו
כרת
שזדונו
בדבר
שיורו
בעבולמ כוכבים לא למי לשוס קרבן
המשיח .אין מניא פר אלא על העלם
יוכן המשיח ולא בעבודת כוכבים עד שיורו
יחיל ה״נ נחלוק בקרבנומיהס ללהוי
לנר שזלונו כרת ושגגתו חטאת אנל
חלוק דמרובין שעשו שוגגין דעיר הנלחת
במקום אשם ולאי חייב להניא אשם ולאי
על דבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת:
דלא להוי דמי לעולס לשוס קרבן לא
לפי שהוא בכלל נפש אחת ולהט השוה
גמ׳ מנלן דתניא י>רבי אומר נאמר כאן
לצבור ולא ליחיל :ה״ל חורה אחת.
לצבור לאין מביא פר במקום אשם אבל
3
2
דבר
להלן
מה
עליה
להלן
ונאמר
עליה
לעיר הנלחת לשוגג טחיליס רמו ומייתי
אשם יביא כלתנן לקמן )ל׳ ט (.אשם ולאי
שזדונו כרת ושגגתו חטאת אף כאן דבר כל חל וחל שעירה טחיל :מאי נייחי.
הנשיא המשיח והיחיל חייבין וב״ל סטורין:
אנשי עיר הנלחת רבים לגסייף :נייחי
גמ׳ נאמר כאן עליה .ונולעה החטאת
שזדונו כרת ושגגתו חטאת אשכחן צבור
אחת יהיה לכם לעושה בשגגה והנפש אשר העשה ביד רמה .בעבודת כוכבים

משתעי קרא דתניא בסיסרי ר׳׳ש אומר בעבודת כוכבים הכתוב מדבר שנא׳
כי לבר ה׳ בזה שבזה על דיבור ראשון שנאמר בו אנכי ה׳ אלהיך ולא יהיה
ע(

צ(

פ(

(

(

ש(

ת (

ת>

פר צבור בשאר מצוח הוא דמייסי .ולא

אשר חטאו עליה )ויקרא ל> :ונאמר
משיח מנלן לאשמת העם הרי משיח כצבור
להלן .לגלות ערותה עליה <שס יח>:
נשיא יליף מצות מצות כתיב גבי נשיא
נשיא .נמי לא יביא שעיר אלא על לבר
ועשה אחת מכל מצות ה׳ וכתיב בצבור
עיר הנלחת כלל :יחיד נמי היינו קרבנו.
שזדונו כרח ושגגתו חטאת כלמנן 1ט (.כל
ועשו אחת מכל מצות מה צבור דבר שזדונו
ולא הוי חלוק :איצעריך .חורה אחח
מצות שבתורה שחייבין על זלונן כרת
לס״ר וכוי :אי נמי צריך .לחלוק בקרבן:
ועל שגגתן חטאת יחיל מביא כשבה
כרת ושגגתו חטאת אף נשיא דבר שזדונו כרת
ואין לו תקנה .לעיר הנלחס בשוגג לאי
או שעירה ונשיא מביא שעיר ליליף
ושגגתו חטאת יחיד אמר קרא ואם נפש
אפשר לחלוק :קמ״ל .תורה אחת למייתי
מצות מצות :יחיד .נמי אינו מביא
וילמד תחתון מעליון :ולא בעבודת כוכבים כל חד שעירה טחיל :ולא העשו אס
חטאת אלא על דבר שזדונו כרת דמנן 1ש[0
עד שיורו :בעבודת כוכבים מנלן דת״ר
כל המצות איזו היא מצוה ששקולה כנגד
כל מצות שבתורה וכוי :אמר קרא.
כל המצות הוי אומר זו עבודת כוכבים.
בפרשת ויקרא אס נפש :זילמוד החסון
לפי שיצאה עבודת כוכבים לדון בעצמה
יכול יהו חייבין אפילו על דבר שאין זדונו שכל המולה בה ככופר בכל התורה כולה :
מעליון .יחיל מנשיא :לפי שיצאה
כחיב ]את[ כל אשר ציה ה' אליכם ביד
עבודת כוכבים .להכא כתיב ו ט תשגו
כרת ושגגתו חטאת נאמר כאן מעיני ונאמר
משה .למשמע שצוה ע״י משה וכתיב
ולא תעשו ולא כתיב הכא כרת :יכול יהו
להלן מעיני מה להלן דבר שזדונו כרת אשר לבר ה׳ למשמע שהיא בליבורו של
חייבי! על דבר שאין זדונו כרה .כגון
ושגגתו חטאת אף כאן דבר שזדונו כרת
הקב״ה כלומר ששמעו ישראל מפיו
מגפף ומנשק ומרבץ כדאמרינן במסכת
כשלבר עם משה :איזו היא מצוה שהיא
סנהדרין בפרק ד׳ מימומ <לף ת:ן בלא
ושגגתו חטאת אשכחן צבור יחיד נשיא
בדבורו של הקב״ה וצוה ע״י משה הוי
תעשה ואינו בכרת :וילמוד תחתון
משיח מנלן אמר קרא י ואם נפש אחת אחר
אומר זו עבודת כוכבים .דאנכי ולא
מעליון .יחיל נשיא ומשיח מצבור:
יחיד ואחד נשיא ואחד משיח כולן בכלל
יהיה לך מפי הגבורה שמענום להיינו
אלא לרבנן דמפקי להאי עליה .ללרשא
אחרינא כראמרינן בפ״ק דיבמומ )לף נפש אחת הן וילמד תחתון מן העליון הניחא
ששמעו בלבורו של הקב״ה וצוה ע״י משה
בכמה פרשיות שבתורה כגון לא תשתחוה
ג >:ואשה אל אחותה וגוי עליה מה ת״ל
למאן דמפיק לה לעליה לג׳׳ש כדאמרן אלא
לאל אחר ללא שמענו אלא מפי משה:
לפי שנאמר יבמה יבא עליה וגו׳ :הורה
לרבנן דמפקי לה לעליה לעריות וצרות דבר
למן
שזדונו כרת ושגגתו חטאת מנא להו נפקא
להו >מדמתני ליה ר׳ יהושע בן לוי לבריה תורה אחת יהיה לכם לעושה בשגגה והנפש אשר תעשה
ביד רמה וגוי הוקשה כל התורה כולה לעבודת כוכבים יימה עבודת כוכבים שחייבין על זדונו כרת
ועל שגגתו חטאת אף כאן ישחייבין על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת אשכחן יחיד נשיא ומשיח בין
בעבודת כוכבים בין 'בשאר מצות צבור מנלן יליף עליון מתחתון ורבי הא דר׳ יהושע בן לוי מאי
עביד ליה מפיק ליה לכדתניא ״לפי שמצינו שחלק הכתוב בין רבים ליחידים ירבים בסייף וממונן אבד
י יחידים בסקילה וממונן פלט יכול נחלוק בקרבנותיהם ת״ל תורה אחת יהיה וגו׳ ״מתקיף ילה רב 'חלקיה
מהגרוניא טעמא רלא חלק הכתוב הא חלק הוה אמינא נחלוק מאי נייתי נייתי פר צבור בשאר מצות
הוא דמייתו נייתי פר לעולה ושעיר לחטאת צבור בעבודת כוכבים הוא דמייתו נייתי שעיר נשיא בשאר
מצות הוא דמייתי נייתי שעירה יחיד נמי היינו קרבנו )אלמה לא( איצטריך ם״ד אמינא צבור מייתי פר
לעולה ושעיר לחטאת הני נייתי איפכא 5ר לחטאת ושעיר לעולה א״נ צ י ץ ואין לו תקנה קמ״ל דכ״ע
מיהת כי כתיבי הני קראי בעבודת כוכבים הוא דכתיבי מאי משמע אמר רבא ואי תימא ר׳ יהושע
בן לוי ואמרי לה כדי אמר קרא וכי תשגו ולא תעשו את כל המצות האלה איזו היא מצוד ,שהיא שקולה
ככל המצות הוי אומר זו עבודת כוכבים דבי רבי תנא אמר קרא אשר דבר ה׳ אל משה וכתיב אשר
צוה ה׳ אליכם ביד משה איזו היא מצוה שהיא בדיבורו של הקב״ה וצוה על ידי משה הוי אומר זו עבודת
כוכבים >דתנא רבי ישמעאל ״אנכי
ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום דבי רבי ישמעאל תנא

הר חלוק וכ״ש רבעי׳ חלוק בין אנשי
עיר הנלחת לצבור להא אין צבור נעשין
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א ץ חי־בין אלא על דבר שזדונו כרת ושננתו חטאת .תימה אמאי מאמר על שגגמו
חטאת הא היא גופה חטאת היא ומה שייך לומר אין חייגין חטאת אלא על לבר
ששגגחו חטאח ושמא אגב לוכחא אחריתי לנקיט לה גבי מלקות נקיט נמי הכא עי״ל
לה׳׳פ למה שאלם אחר היה מחרב חטאת על שגגחו הכא מביאי! סר :ויחיד דאםר
קרא ואם נפש .ה״נ ה׳׳מ למילף גגי יחיל מצות מצות לה״נ כתיב ואס נפש אחח
תחטא ועשתה אחת מכל מצות ה׳ אלא להכי ניחא ליה למילף :י ל ט ו ד תחתון מעליו;.
וא״ת היכי יליף יחיל מנשיא והא נשיא גמיר מג״ש ואינו חחר ומלמל בהיקש ןכלאיתא

תוספות

למן

נזבתיס נ [:רש לומר לגילר מילפא בעלמא הוא ולא היקש לתרדיהו נכלל ייזיד ונכלל
נפש מיהו לעיל קשה ליליף עבולת כוכבים משאר מצות ושאר מצות מזקן ממרא והלא
הלמל מגדרה שוה איו תוזר ומלמל בגזירה שוה ןעי׳ ובתים ניפשט הש״ס ללגר הלמל
בגוירה שוה חתר ומלמל בגזירה שוה ואין תולק על זה וצריך עיון גלול! רש לומר
לבתר מלמל ]אזלינן! והמלמד)תולי!( לחולין[ :שהיא שקולה כנגד כל הפצות .לטון למולה
בה מה צורך לו לקיים כל המצות ומסתמא יעבור על כולן ובספרי מפיק לה מאת
בריתי היפר משמע שכל הברית מיפר:

עין משפט
נר מצוה
טי א מיי׳ פט׳׳ו מהל׳ שגגות הלכה
ו סמג עשי! ריז:
יז ב מיי׳ שס הלי ג:
יה ג מיי׳ שס פי״ב הל״א:
•ט ד מיי׳ שס פט״י הלנה א:
ב ה מיי׳ שס פ״א הלנה נ והלנה י
ה:
כא ו ז מיי׳ פ״ל מהל׳ ענידת
נינניס הל׳ י סמג שס:
בג ח מיי׳ שס פ׳׳נ הל״ל יה״ל מהל׳
שנת הלנה טי:

מוסף רש״י
אי; בית דין ח־יב־ן .להניא פר על
העלס לנר ;יננוותת .>:ולא בעבודת
כוכבים .אין תיינין צניר להניא פר
לעולה ושעיר לחטאת ,על שיורו על
לנר שולונו כרת ושגגחו חטאת ,כגון
זינוח יקטיר ונסוך והשתחואה ,אכל
מחנק ימנשק לא ושם  .10לאשמת
העם .נלומל אשמתו נאשמת צניל
!שס! .תודח אחת •היה לבט .לעני!
קרנ! נתינ נפרשת ענולת נוכניס,
תירה כל המירה נמשמע ,היקשה נל
החורה לעני! קרנן לעניית נינניס
!שסי .היקשו קרננות של שגגית של
נל ענירית לשל ע״ו ,מה ע׳׳ו קרנ!
שלה אינו נא אלא על ענירה גמורה
שחיינ על זיינו נרת ,יסמיך ליה
יהנפש אשר תעשה ניי רמה יננרתה
:שנת  > 00אלמא נילה פרשתא נלנר
שזלוני כרת ישגגתו חטאת מישתעי
;יבמות ט .!.אשכחן •היד נשיא
ומשיח .נהן היקישא לא משמע אלא
הנ׳ יכתינ והנפש ואלי לנין נמשמע
שהן יחידי! ,יהני קראי נתיני נפלשת
ואס נפש אמת נענוית נונניס ושסו.
וילמד עליון מתחתון .צבור
מיחייים <שס  .רבים .עיר הניחת
וש•! .יכול נחלוק בקרבנותיהם.
אס ענדו נני עיר אחת עמלת נוכניס
נשוגנ יהי חלוקים נקלננס שלא יביא
נל אתי קרננו שעיר ניתיייס ;שסי.
ת״ל תודה אחת •היה ונוי .אין
חלוקים מחירת יחיל אלא לונ ישראל
או כיל! ,כרנתיב יאס מעיני העלה,
אנל נני עיר אחת ימיי הס !שמו.
צבור מיית•  6ד לעולה כוי .היינו
העלם לנל שהולו נ״ר שענולח
כוננים מוחרח יעשו צנור על היסס
!שם! .א• נמ׳ צר״ד ואין לו תקנח.
אפילי לא משכחת לה קרנן לחלק
נימא צריכים הני מיונים חילוק נין
יחיל ולינא הלכך אין להס כפרה,
קמ״צ ושם! .בדי .שם מנס וניס׳!
פה ו .מפי הגבורה שמענום.
לכתינ אחת לנר אלהים שחים זו
שמעתי ,כמכילתא !מנות כי.(.
(

רבינו חננאל

מיעוטו לעולם כולן מכיאין פל
אתד וב״ד פל .אבל כשהיו
החוטאים ז׳ שבטים והן רוב
ישראל במספר אנשים מביאין
שבעה פרים וב״ד פר ובעבודת
כוכבים ז׳ פרים וז• שעירים וב׳׳ד
פר ושעיר ולעולם השבטים שלא
עשו פטורין .ואע״פ שסתם ר׳
חייא בתוספתא )ריש מכילתין(
כרכי יהודה דתניא הורו ב״ד
ועשה כל הקהל או רובו על
פיהן בזמן שהוראתן הודייה ב״ד
פטורין והעושה על פיהם מביאין
פר .אין הורייתן הורייה ב״ד
חייבין פי׳ כל אחד כשבה או
שעירה והעושק על פיהן מביאין
כשבה או שעירה פי׳ כל אחד.
לא חיישינן לה דכיון דרבי לא
ישנאה ר׳ חייא מנא ליה כדאמרינן
ביבמות פהק החולץ )דף מג:(.
הדק עלן־ הורו בית די;
הורה כהן משיח לעצמו כוי כתיב
אם הכהן המשיח יחטא
לאשמח העם וגוי .יש לומר ולברר
כי זד .הפר נמי ביאחו חלויה
כחי תנאין .האי שאינה נוהגה
זו ההוראה אלא בכהן משיח
לבדו אבל במרובה בגדים או
כשעבר או משוח מלחמה לא.
דתניא כספרא משיח יכול זה
המלך ת״ל כהן אי כהן יכול
המרובה בגדים ת״ל משיח .אי
משיח יכול אף משוח מלחמה
ת״ל )משיח( !המשיח[ שאין על
גביו משיח .ומבואר עוד בפרק
כהן משיח )דף יב( .ובמגילה )דף
ט (:ובתוספתא הוריות ובתוספתא
מגילה )פ״א( .הב• שיהא חכם
מופלא דאמרינן לקמן )דף זן אי
דהן מופלאין והוא אינו מופלא
הוריה דידיה ולא כלום היא .הג׳
שתהא הודייתו בשוגג מעין טעות
ב״ד שאמרנו בפהק העבר ועשייתו
בשוגג דהעלם דבר ושמת מעשה

בעינן .הדי שתהא הודייתו כאחת מכל המצוח שפירשנו כי ב״ד חייבין עליהן חוץ מעבודת כוכבים שדינו בה בשעירה כאשר יפורש לפנינו .הה׳ שתהא חולייתו לבטל מקצת ולקיים מקצת כדרך ב״ד דכת״ לאשמת
העם הרי משיח כצבור .הוי שתהא דבר שאין הצדוקים מודין בו .הזי שתהא הודייתו בפני עצמו ולא בשתוף עם ב״ד .החי שיהא חטאו כשהוא ממונה .בהשלמת אלו השמונה נתחייב הכהן המשיח זה הפר .אבל
שאר הכהנים דינם כדין ישראל דלא בעו העלם דבר אלא שמביאין על שננת מעשה כשבה או שעירה .ואי איכא הוראת ב״ד נכללין עם הצבור .והוא הדין אם אין זה כהן המשיח מופלא ראוי להוראה שדינו
כהדיוט בעלמא .אבל הכהן המשיח המופלא אינו חייב על שגגת המעשה בלא העלם דבר שום קרבן כלל .דתניא בספרא מעם הא pפרט למשיח וכוי ומתרצחא בפרק כהן משיח שחטא )דף יא( והוא הדין הנוהנ
אם היתה הורייתו שלא במצוות המבוארות בו )אבל( ]או[ אם עקר כל הגוף או שטעה בדבר שהצדוקים מודין בו הא זיל קרי בי רב הוא ולאו מופלא .ואם הורה עם הצבור מתכפר לו עם הצבור .ואם חטא עד
שלא נתמנה הרי דינו כרין הדיוט וכן הלכתא .עכשיו נחזיר למשנתנו הורה כהן משיח שוגג שטעה מעין טעות ב״ד שפירש• בסרק העבר ועשה שוגג שעדיין בשעת עשייתו היה הושב כי מעשהו מותר מביא פר.
אבל מדד ועשה שוגג כגון שגמר לרכל חלב ואח״כ אכל חתיכת חלב והוא חושב שהוא שומן פטור דאינו חייב על שגגת מעשה לחודה שום קרבן כדאמינא .הורה שוגג ועשה מזיד פטור .דמזיד בכי הא לאו בו
אייתויי קרבן הוא :אחמה״ שוגג ועשה שוגג מביא פר פשיטא .אמר אב״ הכא במאי עסקינן כגון שהורה ושכח מאחה טעם הורה ואמר הריני עושה על דעח ראשונה מהו דחימא כיון דאילו מדכר טעמיה דלמא

