הורה כהן משיח פרק שני הוריות
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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
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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

עין משפט
נר מצוה

ח:

הורה כהן משיח פרק שני הוריות

מסורת הש״ם

א( סנהדרין ני ,:נ( D״< fל״ג,
כג א מיי׳ פי״נ מהצי שגגות למן היום וגוי .הט משמע אמ כל אשר צוה ה׳ אליכם ביל משה לזו
ותרתי מתקינן מדר׳ יצחק בר אבדימי חדא לצבור בחטאת קביעה דאין
ג( ושבועות יז:ן ,ד( ןצ״ל אשמו מן
הלנה א סמג עשי! ליו:
עבולת כוכבים ומנין שזו עבולמ כוכבים מלכתיב בהרי׳ למן היוס אשר
תלוי
אשם
לאין
ואילך
שבמקלש
תעשה
א
ל
ועל
עשה
על
חייבין
ב״ל
אשם ן ,ה( עירינין נא .חולין פה .ינמות
בד ב מיי' שס פ״ח הלנה א:
צוה ה׳ והלאה שאר מצות והלאה כלומר מכאן ואילך ללורותיכס איזו היא
בא עליו אלא על ספק חטאת קבועה לאשם תלוי אפי׳ ליחיל אינו בא על יז :נרה ננ :יומא ב :נזיר ה :מנחות ד.
ג ן מיי' שס פי׳׳ל הל״בן:
מצוה שנאמרה בתחילה הוי אומר זו עבולח כוכבים לכחיב במחילת עשה ועל לא תעשה שבמקלש שהרי אינו ספק חטאת קבועה :אי הכי מה :כהורית לנ .מניח ינ ,:ו( כריתות
כה ד מיי׳ שם סי״נ הלנה א:
נ 1 (1,:שסן ,יז(  1סנהדרין ית .ן ,ט( נ״ ש
כו ה מיי׳ שס פ״ח הל״א:
שס הל׳ ז עשרת הלברומ י ( אנט ולא יהיה לך להיינו
קרבן עולה ויורד נמי הא כתיב כי יאשם.
ויעיין חר״טן ,י( ן שמות נ! (5 ,ןנמדנר
כז ו עיי׳ בהשגות נפ״י
עבולת כוכבים :י' מצות נצעוו במרה.
לכתיב נפש כי תחטא בשגגה ושמעה הן ,ל( ןנמינר הן ,מ( ןדקרא הן,
יננ׳׳מ שם ובתיי״ט:
׳למן היום אשר צוה ה׳ והלאה לדורותיכם
קול אלה להיינו שמיעת הקול ]וכתיב או ג( ן שם דן ,ס( ושם טין .ט( צ״ל לא
בה ז מי׳ פ״נ מהצי סנהלרי! הלי להיינו קולס מתן מורה אלמא עבולמ
הר! (» ,ייקרא הן ,צ( רש״א מ״ז,
ה ופ״ג מהלי מלניס הל׳ ו :כוכבים לא נאמרה מחלה :מחוורהא
נפש אשר תגע וגו׳ להיינו טומאת מקלש
איזו היא מצוה שהיא נאמרה בתחלה הוי
ק(ןדקראהן,ר(נס״א:העלם,ש(צ״ל
כדשנינן מעיקרא .כלברי ר׳ יהושע בן
יאשמי,
וקרשיו וכתיב[ או נפש כי תשבע לבטא
א
אומר זו עבודת כוכבים והא אמר מר >עשר

לוי או כדברי רבי :מתני׳ אין ג״ד

חייבין קרבן על עשה ועל לא תעשה
תורה אור השלם
 .1את בל אשר צוה י; אליכם שבמקדש .דהיינו טומאת מקלש וקלשיו
ביד נישה מ! היום אשר צרה יי עשה שבמקדש וישלחו מן המחנה כל
והלאה לדרתיבם:
כמדבר טו כג צרוע י לא תעשה ולא יטמאו אמ מחניהס
 .2ויאמר אם שמוע תשמע שאע״פ שהוא לבר שזלונו כרת ושגגתו
לקול יי אלהיך והישר בעיניו חטאת הואיל ואין שגגתו חטאת קבועה
תעשה והאזנת למצותיו ושמרח
בל חקיו בל המחלה אשר שמתי אלא קרבן חטאת עולה ויורד הלכך פטור
במצרים לא אשים עליך בי אני לגמרי כלמפרש בגמרא .והאי דקתני
י; רפאך:
שמות טו כו אין חייבין על עשה ועל לא תעשה
ו ..וה;ה כי יאשם לאחת מאלה
שבמקלש לא קא מייד בכהן משיח כלל
והתודה אשר חטא עליה:
ויקרא ה ה משוס להוי פלוגמא רר״ש ור״ע ר״ע
 .4ושב הבה! ביום השביעי לא סטר ליה מפר על טומאת מקלש
וראה והנה פשה הנגע
בקירח וקדשיו ור׳׳ש פטר ליה לגמרי כלמפרש
הבית :ובא הכהן וראה והנה
פשה הנגע בבית עךעת ממאהח בגמרא בסוף פירקין ןט :!:ואין מביאין.
כ

הוא בבית טמא הוא:
ויקרא יד לט.מד
 .5או נפש אשר תגע בכל דבר
טמא או בנבלת חיה טמאה או
בנבלת בהמה טמאה או בנבלת
שרץ טמא ונעלם ממנו והוא
ויקרא ה ב
טמא ואשם:

רבינו חננאל

ל(

יחירין :אשם תלוי על עשה ועל לא תעשה

שבמקדש .לאין אשם תלד בא אלא על
ספק חטאמ קבועה כלמפרש בגמ׳ אבל
בב״ל לא איצטריך למיתגא אין מביאין
אשם מלוי על עשה ועל לא מעשה
שבמקלש שהרי אין ב״ל מביאין אשס
מלוי אפי׳ במקום ספק חטאת קבועה
כלאמרי׳ בריש סירקין ן ז.ן משיח בפר ואין
מביא אשס תלוי לכתיב באשס תלוי
וכפר עליו הכהן על שגגמו אשר שגג
מי שחטאתו ושגגמו שוה יצא משיח ומנלן
לאין חטאתו ושגגתו שוה לכתיב לאשממ
העם הרי משיח כצבור לצבור צריטן
העלם לבר עס שגגת מעשה לפיכך
אינו באשם מלוי הלכך ט איצטריך אין
מביא אשם מלוי על עשה ועל לא מעשה
שבמקדש כגון ביחיד לעלמא :אבל
חייבין .ב״ל על עשה ועל לא מעשה
שבנדה דהוי זדונו כרת ושגגמו חטאת
קבועה ומביאין יחיליס אשם תלוי על
עשה ועל לא תעשה שבנלה משוס להוי
ספק חטאת קבועה :אל תבא על הנדה.
לכתיב !ויקרא יחן ואל אשה בנלת
טומאתה לא תקרב :פרוש מן הנדה.
כלומר בסמוך לוסמה כדי שלא מהא
רואה בשעמ משמיש לכמיב והזרמס
אמ בני ישראל כלמפרש בגמרא במסכת
שבועומ בפרק יליעומ הטומאה)דף יח : c
גמ׳ מגא הני מילי .לצבור לא מחייבי
שום קרבן בעולס אלא במקום חטאמ
מ ,

מצות נצטוו ישראל במרה >)דכתי׳
5

2

בשסתים וגוי להיינו בטוי שפתים לכולהו
בקרבן עולה ויורד וכתיב והיה ט יאשם
לאחת מאלה מה כי יאשם בעולה ויורד
אף ואשם דכתיב באשם מלוי תהוי
במקום עולה רורל ללהוי אשם תלוי בא
ואפי׳ על ספק חטאת שאינה קבועה:

והיה אם

שמוע תשמע לקול ה׳ אלהיך( אלא מחוורתא
מעיקרא:

כדשנינן

מתני׳

ג(א

אין

עשה ועל לא תעשה שבמקדש

הייבין
2

על

ואין מביאין

אשם תלוי על עשה ועל לא תעשה שבמקדש

זו היא שיבה זו היא ביאה .להא

אבל חייבין על עשה ועל לא תעשה שבנדה
ג

לכתיב ושב הכהן לא מימא ושב הכהן
מבית המנוגע לביתו אלא הכי הוא ושב
הכהן מביתו לבית המנוגע להאי שיבה
זו היא ביאה לבית המנוגע :גילן> ואשם

ומביאים אשם תלוי על עשה ועל לא תעשה
שבנדה איזו היא מצות עשה שבנדה פרוש
מן הנדה

תעשה אל תבא

ומצות לא

על

מעומאת מקדש וקדשיו .לכתיב בו יזי או

הנדה :נמ׳ מנא הני מילי דצבור לא מחייבי

נפש אשר תגע וגו׳ והוא טמא ואשם
קרבן בעלמא ויחיד אשם תלוי נמי לא אמר להיינו טומאת מקלש וקלשיו להוא בקרבן
רב יצחק בר אבדימי נאמר ואשם בחטאת
עולה ויורל לחטאת שאינה קבועה הוא:
דנין ואשם ומצות הי .לכתיב באשס
ובאשם תלוי ונאמר ואשמו בצבור מה ואשם
תלוי מואשמו ומצות ה׳ לאפיקי טומאת
ביחיד בחטאת קבועה אף ואשמו בצבור
מקלש וקלשיו ללא כתב ואשם ומצות
י בחטאת קבועה ומה צבור בחטאת קבועה
ה

א ף אשם תלוי נמי אין בא אלא על םפק

חטאת

קבועה

אמרי

ויורד נמי הא כתיב
מאלה

דנין

י׳)אשם

אי הכי
3

קרבן

עולה

והיה כי יאשם לאחת
מן

אשמו(

ואין

דנין

אשם מז יאשם ומאי נ״מ והא תני דבי רבי

ה׳ :נילןו ואשם ונשיאת עון .לכתיב

באשס תלוי ולא ילע ואשם ונשא עונו
וכתיב בעולה ויורל אס לא יגיל ונשא
עונו והוא ילע ואשם לאחת מאלה :באשם
תלוי כתיב ואשם ומצות ה׳ אשר לא
תעשינה ובפר ובהעלם י׳ לבר של צבור
כתי׳ אחת מכל מצות ה׳ אשר לא תעשינה
ואשם הלכךאמרי׳מהצבורחטא׳בקבוע׳
אף אשם תלוי אינו בא אלא על ספק
חטאת קבועה :מתני׳ אין ב״ד חייבין

מוסף רש״י
אי• ח־יבין .נייד נהיראתס ,על
עשה ועל לא תעשה שבטקדש.
נלימר על היראת טימאת מקדש
יקישיו ,ני! שהוא של עשה ,כנין
שנטמא נעזרה והייני עשה דוישלחו,
ני! שהוא של לא מעשה ,מון נטמא
נחון דאינא אזהרת אל המקדש לא
תנא ,משוס דאי! מניאי! פר נהוראה
אלא על העלס לנר ש שנגתו חטאת
קניעה ליחיד ,אבל טימאת מקיש
קרנן עולה ייורד היא .שמעות יז.:
יא•; מביא•; אשם תלוי .היחידיס
שנא לידס ספק כרת יהצר־נ! הנתיב
אשם תלר ,אין מביאי! אותי על ספק
טומאת מקדש ,לפי שאיני גא אלא על
ספק דנר ששנגתז ודאי חטאת קביעה
:שס .שבנדה .להט נקט נדה משום
דמשכמת לה עשה ,דימיא דכטמא
בעזרה באינס שהיא מוזהר לצאת .כגון
שהיה משמש עס הטהורה יאמרה לו
נטמאתי ש •  .ומביאים אשם תלוי.
היחידים ,דאי! אשם נצבור ,דנפש
נתינ ניה ••ש•! .יו ה־א שיבה זו
היא ביאה .לדו! גזרה שיה וה מזה
!יומא נ נזמתינ .:.נלומר ילפינן גזרה
שיה משינה לניאה נמו דהוי תלליהו
שינה אי מריייהו נ־אה נדי :וזב
דאע״ג ללא דמו קראי להדדי ,כיון
דתרליהו נניאת כהן משמעי ייינינן

הדר ביה מיניה במזיד דמי
קמ״ל1 :יםקא שהוריית משיח
נהו גז״ש :׳נחות יו• וראה רש״
ש(
ישמעאל  4ושב הכהן ובא הכהן ה>זו היא
לעצמו כהודיית ב״ד לצבור
מנא הנ׳ מילי דת״ר בספרא אם
שיבה זו היא ביאה ועוד נילף מן ואשם
הכהן המשיח יחטא לאשמת
; ן
מטומאת מקדש וקדשיו דכתיב  5והוא טמא
העם הרי משיח כצבוה מה
על שמיעת קול ועל ביעוי שפסים ועל
צבור אינו מביא אלא על העלם
תוספות הרא״ש
ואשם אמר רב פפא דנין ואשם ומצות ה׳ מן
לבר עם שגגת המעשה .פי׳
הרין
הני
לכל
וקדשיו.
מקדש
עומאת
א״ חייבין על עשה ועל ל״ת
העלם דבר מב״ד .ושגגת
לרב
אשי
בר
שימי
רב
א״ל
ה׳
ומצות
ואשם
שבמקדש! .שיי( ןפיין אין
בקרבן עולה ויורל כלאמרינן לעיל לצבור
מעשה הקהל .אף משיח אינו
חייבין פר הע״ד על עשה ול״ת
פפא ונילף ואשם ונשיאת עון מן ואשם ונשיאי אין מביאין חטאת אלא בקבועי .וברין הוא
מביא אלא על העלם דבר עם
שבמקדש .אע״פ שיש בודונו
שגגה המעשה .הלא דין הוא.
עון אלא אמר ר״נ בר יצחק דנין ואשם ומצות ללא איבעי למיתנא להא תנא לעיל אין
כרה דכתיב אה )מקדש( ןמשכןן
פי׳ מן הדין הוא שלא יתחייב
ה טמא ונכרתה וגר .ובגמ•
חייבין על עשה ועל לא מעשה שבמקלש
משיח אלא בהעלם דבר עם
ה׳ אשר לא תעשינה מואשם ומצות ה׳ אשר
מפרש טעמא מקרא דאין כ״ד
ואמרינן משום רבעי׳ צבור בחטאת
שגגת המעשה אע״פ שלא
חייבין אלא !על! דבר שהיחיד
וביטוי
קול
שמיעת
יוכיח
ואל
תעשינה
לא
נכתב לאשמת העם )שייך לדף
קבועה וטומאת מקלש וקלשיי הוי בעולה
מביא חטאת קבוע .וה״ה דה״מ
ז ע״או צבור מוצא מכלל יחידי;
למתני ל״ת שבקרשים דהאוכל
שפתים וטומאת מקדש וקדשיו שלא נאמר ויורד וה״ה על שמיעת קול ועל בטוי שפתיס
ומשיח מוצא מכלל יחיד-ן מה
קדש בטומאה הגוף קרבנו עולה
ללא הוי חטאת קבועה לב״ל פטור והאי
צבור אינו מביא אלא על העלם
בהם ואשם ומצות ה׳ אשר לא תעשינה:
ויורד אלא משום דבעי למתני על
דבר עם שגגה המעשה אף יחיד
לקתני הכא אין ב״ל חייבין על שמיעת עשה ול״ת •שבמקדש דומיא דנדה
ועל
קול
שמיעת
על
כן! :או! כלך לדרך זו נשיא
מתני׳ ייאין חייב
ובטומאת קדשים לא משכחת
קול כו׳ משוס לבעי אפלוגי ר׳ יוסי הגלילי
מוצא מכלל יחיד] .ס״א צבור!
עשה .אבל בטומאת מקדש
וקדשיו
מקדש
טומאת
ש (
ועל
שפתים
ביטוי
פי• שקרבנו שעיר ומשיח מוצא
ור״ע אין ב״ל חייבין על שמיעת קול ועל
משבח עשה כגו; שנטמא כעזרה
פי•
מכלל יחיד 1ס״א צבור[
שהצריכה התורה לצאת דבתיב
׳>־ והנשיא כיוצא בהם דברי רבי יוםי הגלילי בטוי שפתים וטומאת מקלש וקלשיו וה״ה
שקרבנו שעיר .מה נשיא מביא
וישלחו מן המחנה .ואם שהה
למשיח :והנשיא כיוצא בהן .לאינו בקרבן
משמיעת
חוץ
בכולן
חייב
הנשיא
אומר
ר״ע
בשגגת מעשה אף משיח כן.
או שבא לו בארוכה חייב דתרי
נראה למי דומה צבור בפר ואין
עולה ויורל לברי ר׳ יוסי הגלילי .טעמא
קראי כתיבי כטומאת מקדש את
הקול ״> שהמלך ילא דן ולא דנין אותו 5״]לא
מכיאין אשם תלוי .פירוש אם
)מקדשן )משכןן ה׳ טמא ונכרתה
לר׳ יוסי הגלילי מפרש בגמרא :ר״ע אומר
ונסתפק
הורו ב״ד ועשו הקהל
מעיד ולא מעידין אותו[ :נמ׳ אמר עולא
ןונכרתה כר כי את מקדש ה
להן אם הורו אם לאו .והוא קבועה :ויתיר אשם תלוי נמי .אין
הנשיא חייב בכולן .בקרבן עולה ויורל
טמא! ומוק׳ לדו התם בשבועות
כי
והיה
קרא
אמר
הגלילי
יוםי
דר׳
מ״ט
הדין אס הורו ונסתפק לקהל אי חייבין אלא על ספק חטאת קבועה:
חוץ משמיעת קול שאין שמיעת קול חל
ן דף טז:ן חד לטומאה שאירעה
עשו אם לא לא מייתי א( קרבן
בפנים וחד לטומאה שאירעה
יאשם לאחת מאלה כל שמתחייב באחת
צבור תלוי דכתיב ונודעה אמר ר ב יצחק בר אבדימי נאמר .כאן
עליו שהמלך לא לן ולא לנין אותו לא מעיל
מבחוץ .וכן בנדה משכחת לה
בפ׳
לכתיב
ליחיל
קבועה
בחטאת
ואשם
סנהלרין
במסכת
כלמנן
אותו
מעילין
ולא
החטאת וגר אבל כל אחד מביא
מתחייב בכולן ושאין מתחייב באחת אין
עשה כגון הי׳ משמש עם טהורה
אישם תלוי ומשיח בפר ואין ויקרא ןל! ואס נפש אחת תחטא בשגגה
בפרק כ״ג!דף יח .(.ור״ע במשיח לא פי׳
ופירשה נדה תחתיו לא יפרוש
ואע״פ
מהן
באחת
מתחיי׳
ואימא
בכולן
מתחיי׳
מביא אשם תלוי .פי׳ לקמן
באבר חי שיציאתו הנאה בביאתו
אוקימנן דכדי נסכה .מה צבור מעס הארץ בעשותה אחת ממצומ ה׳
בממניתין ופירש בברייתא כלאמרינן ]לקמן
וחייב כרת אלא ימתין עד שימות
שאין מתחיי׳ בכולן אלא טעמא דר׳ יוםי הגלילי
והביא
וכמיב
ואשם
מעשינה
לא
אשר
אינו מביא אלא על העלם דבר
סטור
משיח
אומר
ר״ע
תניא
בברייתא
ט!.
האבר ויפרוש .ועשה דידיה דריש
מהכא דתניא היה רבי ירמיה אומר נאמר
עם שגגת מעשה אף משיח כן :אמ קרבנו למביא כשבה או שעירה
מכולן מקרבן עולה ויורל ומביא על כולן
התם )שבועות יח (:דכתיב ותהי
]און כלך לדרך זו נשיא מביא
נדתה עליו בשעת נדתה תהיה
שעירה בעבודת כוכבים ומביא לאינו בעולה ויורל :ונאמר ואשמו
פרכלאמרי׳בסוףפירקין]ט[:לר״עלאפטר
לא
עליו .ול״ת דכתיב ואל אשה בנדת
מעילות
אשם ודאי .פי׳ אשם
בצבור מה ואשם .האמור בפרשת ויקרא בחטאח יחיל הוי חטאת קבועה ליה מפר :גמ׳ והיה כי יאשם לאחת מאלה .לאשמיעת קול ובטוי שפמים
טומאתה לא תקרב לא תפרוש
וגזלות ושפחה חרופה
כדכתיב קהב אליך אל תגש בי.
ונזיר אף ואשמו האמור בצבור אין מביאין שום קרבן אלא במקום חטאת קבועה וטומאת מקלש וקלשיו קאי וקסבר ר׳ יוסי הגלילי ט יאשם לאחת הכי משמע
ב( המפורש בפי איזהו מקומן
והכי תנינן בפ״ב )דשבועות דף
בשחיטת קדשים .ומשיח מביא לאילו עשאו יחיל ע ( ה ו י בעולה ויורל ונאמר ואשם )בא( באשם מלוי לכתיב כל שיש באחת כלומר כל שמצווה בכל אחת ואחת מתחייב קרבן בכולן ושאין
•ד :ו נטמא בעזרה כ ד זו היא מ״ע
פ>
שעירה בעבודת כוכבים ומביא
לא
אשר
ה׳
מצות
מכל
אחת
ועשתה
תחטא
כי
נפש
ואס
תלוי
באשם
מהן
באחת
מתחייב
ואינו
הואיל
ונשיא
בכולן
מתחייב
אין
באחת
מתחייב
שבמקדש שאין חייבי; על״ ואיזו
אשם ודאי .פי׳ נשיא
להיינו בשמיעת קול אין מתחייב בכולן לסטור מכולן :ואימא .ט יאשם היא מ״ע שבנהה שחייבין עלי׳
ומשיח תעשינה ולא ילע ואשם מה צבור חטאמ בקבועה כלומר מה ואשמו
מייתו שעירה בעבודת כוכבים
היי משמש עם הטהורה ואמרה לו
דכתיב בפרשה שלח לך ואם האמור בצבור חטאמו בקבועה לגמרי מואשם לחטאח יחיל :אן« .ואשם
לאחח הכי משמע כי אפשר שיהא מתחייב אפי׳ באחת מהן אע״פ שאין
נטמאתי ופירש מיד חייב שיציאתו
נפש אחת תהטא בשגגה .ותניא האמור באשם מלוי אינו בא אלא על ספק חטאת קבועה לאסוקי עשה
מתחייב בכולן הוי חייב ונשיא נמי אע״פ שאינו חייב בשמיעת קול יהא
הנאה לו כביאתו .וקאמר עלה
עלה בספרי עבודת כוכבים
בגמ׳ היכא קאי דקתנ• זו היא.
היתה ככלל כל המצות שהיחיד ולא מעשה שבמקלש לאין אשם מלוי בא עליו משוס להוי חטאח
חייב בבטוי שפתים וטומאת מקלש וקלשיו :אלא עעמא דרי יוסי הגלילי
התם קאי אין חייבין על עשה
צ(
עליו(.
בא
תלוי
אשם
לאין
)ועול
קבועה
חטאת
הוי
ולא
ויורל
עולה
וקלשיו:
מקלש
וטומאת
שפתים
ובטוי
קול
בשמיעת
נאמר.
וכוי:
מהכא
מביא עליהן כשבה או שעירה
ועל ל״ת שבמקדש !וקאמר דו היא
נשיא מביא ׳שעיר משיח וב״ד
מ״ע שבמקדש! שאין ח״בין עליה
לא
מביאין פר הרי הכתוב מוציאה
תוספות
ואיזה היא מ״ע שבנדה כוי) :פ״!
מכללן להחמיר עליה לידון
מילה
כגון
בהליא
לכתיב
מהני
מייתי
ללא
הא
במרה.
נצטוו
מצות
עש־
מר
אמ״
והא
מת ולהט חייב על אותו עשה דהוי בלא תעשה שיש לפרוש באבר מת .ובת״כ מפרש ן פלוש ן מן הנדה .לא שיפרוש
בקבועה ושיהו יחיד ונשיא
לאברהס שפיכת למיס לכתיב שופך לס האלס וגילוי עריות .משוס להכא נצטוו
לאין חייבי) על עשה לכתיב אשר לא תעשינה יכול שאני מוציא אף עשה שבנדה ת״ל
ממנה כשאמרה לו שפירסה נדה
בת
!ומשיח! מביאין עליה עז
ישראל והתס בני נח :חייב על עשה ועל לא תעשה שבנדה .נסרק יליעות הטומאה
מצות ה׳ ריבה וכוי ומה ראית כר מוציא אני שאר מצות שאין בהן לא תעשה ומרבה
דאז מחייב כרת אם יפרוש מיד
שנתה לחטאת לכך נאמד פרשה
מפרש שפירש מן הנלה בקושי שיציאתו הנאה לי כביאתי אלא ינען צפרניי ויפרוש באבר
בקושי .אלא פרוש )מבע־א ליה!
אני עשה שבנלה שיש בה לא תעשה :סליק
,

]זו! .פי׳ נפש כל ההו משמע.
ןמכעילת[ נדה שאם יפרוש מיד
ואמרינן לקמן ואם נפש אחת אחד יחיד כוי ותרוייהו מייתו אשם ודאי .דתניא בספרא נפש כי תמעול מעל וגר לרבות כהן משיח
הרי הוא בועל נדה שיציאתו הנאתו כביאתו .אלא נועץ צפרניו כקרקע וימתין עד שימות האבר ויפרוש .ודלא כפרש״י ז״ל שפי׳
למעילה .פ״ כהדיוט כ״ש נשיא דזר .פי׳ אבל צבור לא מייתו אשם .פי׳ בשתוף צבור .חדא דנפש כתיב ותו דקרבן לא מייתו צבור
פרוש מן הנדה סמוך לוסתה כד• שלא תראה בשעת תשמיש כדאמרי׳ בשבועות פרק ידיעות הטומאה והזרתם את בני ישראל
אלא על דבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת .נקוט האי כללא בידך כל היכא הכתיב נפש לא מחייב צבור .מה נשיא מביא בשגגת
מטומאתם א״ר יאשיה מכאן אזהרה לב ״ שיפרשו מנשותיהן סמוך לוסתן .דהה-א קרא אסמכתא בעלמא .דקי״ל וסתות דרבנן.
מעשה .אף משיית מביא בשגגת מעשה ת״ל לאשמה העם הרי משיח נצבו־ .מה צבור אינו מביא כר .פי• לאשמת
ועוד דברפ״ב דשבועור ,לא מפרש הכי :א״א אמר ד״פ לני; ואשם ומצות ה׳ מן ואשם ומצות הי .כלומר כך נתקבלה ג״ש לדונה
בשתי תיבות ואשם ומצות ה׳ רהיינו תרי עניני ולא בתיבת ואשם לחודיה .ופריך באשם תלוי איכא תרי עניני ואשם ונשיאת עו;
וכבר נתקבלה ג״ש דעון עו; בפגול ונותר .ושני דנתקבלה זו ג׳׳ש לדונה בתלתא עניני ואשם ומצות ה׳ אשר לא תעשינה ובאשם
או נלאה לצ״ל ללא מייתי צנור אשם תליי .בו מצורע ל״ל ננשיא כמ״ש לקמן לף יי״ל ע״א.
תלוי ליכא אלא תרי :אין חייבין על שמיעת קול וכו׳ .פרש״י ד״ל אין ב״ד חייבין משום דזהו בעולה ויורד ולא הוה צר-ך למתני
כלל דהא תני כבר אין ח־־בין על עשה ול״ת שבמקדש .אע״ג דנדונו כרת .כ״ש שמיעת קול ובטוי שפתים .אלא משום פלוגהא דרי״ הגל״ ׳ ור״ע .והרמ׳׳ה ד״ל פי׳ אין חייכין קרבן עולה ויורד ולעיל אשמועי• דלא מחייבי פד כהוראה והשתא קמ״ל דלא מחייבי
כל חר מנייהו קרבן עולה ויורד כדין יחידים דנפש כתיב בהו )ונפשן ןוביד! לאו בכלל נפש נינה .•,והשתא ניחא דהוי אין ב״ד חייבי; דומ-א דנשיא ומשיח הפטור דידהו דדר-ש ר׳ יום׳ הגלילי מקראי !דלעיל( )דעו״ין ראם לא תשיג ילו היינו בקרבן עולה ויורד.
וגם ר׳׳ע דאמד נשיא חייב היינו בעו״י דאי בשעיר היינו ר״א .ועוד דר׳יא גופיי לא מחייב אלא בטו״מ וקדשיו וזדונו כרת .ולא נהירא לי מה שפי׳ שאם חטאו צבור שאין מביאין כל א׳ קרבן עולה ויורד .דכיון דהוראה ב״ד לא מקריא הוראה משום דקרבנם עו״׳
אין הצבור נאגדין יחד ע״י הוראת ב״ד להשתנות דינם מדין יחידים .דהא )מצריך( ןדמצריך[ קהא לעיל בפ״ק לכל הקהל או רובו שאכלו חלב בשגגת מעשה שמביא כל אחד כשבה או שעיהה .היינו משום שב״ד מביאין ע״י פר בהוראה והן פטורין .הלכך סייד
לאוקם קרא כמעוט הקהל שחטאו אבל רוב הקהל כי היכי דפטדי אהוראה פטרי נמ׳ בשגגת מעשה אבל הכא ליכא טעם למפטרינהו .והא דפטרו צבור מאשם תלוי משום דלא הוה בכלל נפש .היינו היכ -דהו־־ה ב״ד דתלב הקיבה מותר ואכלו בספק חלב הקיבה
ספק ׳שומן וחזרו ב״ד מהוראת; אין הצבור מביאי; אשם תלוי להגין עליהם עד שיודע להכ
פר .אבל הבא דאי; הוראת ב״ד הוראה בקרבן עולה ויורד .מילתא דפשיטא !להון דכל חד מנייהו מביא קרבן עולה ויורד הלכך צריך לפלש אין ב״ד חייבי; ולא
)בעשי׳( ]משיח[ על שמיעת קול כוי .לא פר .־לא עו״י ומילתא דפשיטא הוא דב׳יד פטור דהא תני ״שא על עשה ול״ה שבמקדש פטירי וגס פש־טא דלא יביא־ ב״ד ערי־ אבל הצבור מביאין כל א׳ קרבן עו״י :כל שמתחייב באחת מתחייב בכולן .פי• מתחייב ככל
א׳ מהם והוי מצי לאקשויי תינח נשיא משיח מאי א־כא למימר .הא תנ; כ״ג מעיד ומעידי; אוחו אלא ׳כלא״ה פריך שפיר .א״נ דהוי מצי לשנויי ו ו ״ הגליל־ סבי כר״ש דאמר משיח פטוד על טו־ימ וקדשיו ושאינו מהחייב באחת אינו מתחייב בכולן .הרמייה ז״ל.
,
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הורה כהן משיח פרק שני הוריות

מםורת הש״ם
] (fcלקמן י .יא :ע״ש דאתיא מגז״ש!,
נ( יומא ית .חולין קלד] :תוספתא
דיומא ה״י[ ,ג( ]צ״ל מיינ בכולן[,
ד( ינמוח ט ,.ה( ]נזכר לקמן ינ:ן,
ו( שטעות כד!:נריתומ נ](1 ,[:מ׳׳נ
טו[ ,ח( !יקרא י[ ,ט( !שם ית[,
י( ]נמדנר טו[ ,נ( ושם[ ,ל( ]יקרא
ה[  ,מ( ןשס[ ,נ( וסנהדרין יח.ן,

תורה אור השלם
 .1ואם לא תגיע ןדו די שה
והביא את אשמו אשר חטא
שתי תרים או שני בני יונה לי;
אחד לחטאת ואחד לעלה:
ויקרא ה ז
 .2ואם לא תשיג ידו לשתי
תרים או לשני בני יונה והביא
את קרבנו אשר חטא עשירת
האפה סלת לחטאת לא ישים
עליה שמן ולא יתן עליה לבינה
רקרא ה •א
כי חטאת היא:
 .3אשר נשיא יחטא ועשה אחת
מכל מצות יי אלהיו אשר לא
תעשינה בשגגה ואשם:
ויקרא ד כב
 .4והכהן הגדול מאחיו אשר
ירצק על ראשו שמן המשחה
ומלא את;דו ללבש את הבגדים
את ראשו לא יפרע ובגדיו לא
ויקרא בא י
יפרם:
 .5זה קרבן אהרן ובניו אשד
יקריבו ליי ביום המשח אתו
עשירת האפה םלת מנחה תמיה
ומחציתה
בבקר
מחציתה
ויקרא ו •ג
בערב:
 .6וכפר עליו הכהן על חטאתו
אשר חטא מאחת מאלה ונסלח
לו והיתה לכהן כמנחה:
ויקרא ה יג
 . 7וה;ה בי ואשם לאחת מאלה
והתודה אשר חטא עליה:
ויקרא ה ה

מוםף רש״י
הנש־א מביא שעיר .כדיני נכל
המצות שנתורה !כריתות ב ו.

תוספות הראי׳ש
א״ל דילך או דגדא דידיה .פי•
רש״י ד י ל )כוי( משלך
או מאוצר שלו יביא פישיטא
דמשלו יביא הלכך אפילו
נצטרע נמי פטור דגזא דידיה
כדקאי קאי והרי אינו בא לידי
ענייה .ולא נהירא להרמ״ה
ז״ל דאף על פי שיש לו
ממון הרבה יכול לבוא לידי
עניות כיון שהוא עבר ממלכותו
ואין כידו ליקה מעם הארץ
מסים והוי כעשיר שיש לו
אוצרות הרבה ואפייה חייב
דיכול לבוא לידי עניות אם
יאבד העושר ההוא בענ־ן רע.
ופי׳ וכי משלך יש לו רשות
ליקח או צריך ליקח מאוצרותיו
הוה אומר מאוצרותיו ולא
משלך כיון שעבר ממלכותו.
הלכך הוה כשאר עשיר וחייב
בפרושו .אבל לישנא דגמי
משמע כפרש״י דייל דה״ל
למימר מדירך או מדלי׳ ומה
לו להזכיר אוצרו .אלא הסתם
מלך יש לו אוצרות מרובין.
וא״א לבוא לידי עניות .הלכך
כיון שכבר נפטר מחמת עישרו
עדיין הוא עומד כאותו הפטור
ולא דמי לעשיר ן שפטרו ]שפע[
מתחלה ואין לו כ״כ אוצרות
מרובין .ויכול לבוא לידי עניות.
אין לפוטרו משום עשרו שיש
לו עתה :מ״ט דר״ע א״ק
זה קרבן אהרן ובניו אשר
יקריבו לה׳ ביום המשח אותו.
א! עשירית האיפה חובה ביום
חינוכן .דבמנחות פרק התכלת
)דף נא (:תני זה קרבן אהרן
ובניו אשר יקריבו לה׳ וכוי
יכול יהו אהרן ובניו מקריב־ן
קרבן אחד ת״ל אשר יקריבו

לא הגיע ידו לא השיג ידו .למשמע מי שבא לירי עניות ועשירות
לפעמים עני ופעמים עשיר הוא לישנו בקרבן עולה ויורד יצא משיח
ונשיא ללעולס עשירים הס :נשיא שאין על גביו שוס אלון אלא ה׳ להיינו
מלך ומלך לעולם עשיר הוא .וכ״ג בעינן שיהא גלול מאחיו בעושר לליהוי
לעולם עשיר :נשיא שגלערע .לר׳ ירמיה
ולד יוסי הגלילי לעבר מנשיאותו שאין
לא תגיע ידו ונאמר
ראוי להיומ מלך כשהוא מצורע כלאמרי׳
לידי עניות ועשירות יצא נשיא ומשיח שאין
לקמן בפ״ב )לף י (.וינגע ה׳ אמ המלך
רהי מצורע עד יום מותו דשב בבית
באין לירי עניות נשיא רכתיב ועשה אחת
החפשית'למשמעשנעשהחפשיממלטמו:
מכל מצות ה׳ אלהיו >מי שאין על גביו אלא
מהו .מי אמרי׳ פטור מקרבן עולה ויורל
ה׳ אלהיו משיח דכתיב והכהן הגדול מאחיו
כשהוא נשיא ועכשיו כשנצטרע דעבר
ש ה ו א גדול מאחיו בנוי בכח בחכמה
מנשיאותו ליחייג או דלמא מאי דהוי
הוי כשהוא נשיא כלומר הואיל ונלחה
ובעושר אחרים אומרים מנין שאם אין לו
ילחה כשנצטרע .ל״א מלחא לחי להאי
גדלהו משל אחיו ת״ל והכהן הגדול מאחיו
נשיאומ מקרבן עולה רורל לגמרי להואיל
אשר יוצק על ראשו =גדלהו מאחיו בעא
ונלחה ירחה אפילו כשנצטרע או ללמא
מיניה רבינא מר״נ בר יצחק נשיא שנצטרע
מיפטר פטר נשיאומ מקרבן עולה ויורד
ובזמן לליכא נשיאוח ליחייב להיינו
מהו מידחא דחי או מיפטר פטיר א״ל דילך
משנצטרע :א״ל .ממאי קבעימ לחיוכיה
או דגזא תניא ר״ע אומר משיח פטור מכולן
לאמויי קרבן כשנצטרע מממון שלך או
אמר רבא מ׳׳ט דר״ע אמר קרא זה קרבן אהרן
מממון לגזא ליליה הוי אומר מגזא לילי׳
ובניו זו באה חובה לו ואין אחרת באה חובה
הוא לבעי לאמויי וטון למגזא ליליה
לו ואימא כי ממעט ליה רחמנא מדלי דלות
קבעי אתויי אמטו להט פטור לגמרי
מקרבן עולה ויורד לה״ק רבי ירמיה
ומאי ניהו עשירית האיפה אבל עניות ועשירו׳
ור׳ יוסי יצא נשיא ומשיח שאין באין לילי
לא מעטיה רחמנא לא ם״ד דכתי׳ וכפר עליו
עניומ האי נשיא שנצטרע נמי אינו בא
הכהן על חטאתו אשר חטא מאחת מאלה
לילי עניומ לגזא דליה כלקאי קאי הלכך
המתכפר באחת מתכפר בכולן ושאין מתכפר
פטור לגמרי :תניא ר״ע אומר משיח
2

1

דאע״ג דאין מתחייב באחת מהן מתחייב בשאר כולן :נכהביה רחמנא
להאי מאחה בדלות .בתורין ובני יונה :אי נמי כעשירית .דהיינו
כשבה או שעירה אלא מלכמב ביה רחמנא מאחת גבי עשירית האיפה
למימרא דשאין מתחייב בעשירית האיפה אין מממייב בכולן כלל הלכך
פטור משיח מכולן הואיל ואין מתכפר
בעשירית האיפה דכתיב זה קרבן דאין
לא תשיג ידו מי שבא
אחרת באה לו חובה :מתני׳ כל המצות
שבהורה שחייבין על זדונן כרה ועל
שגגת! וכוי משיח וב״ד מגיאין סר.

3

כדאמרינן לעיל)לף ח (.נאמר כאן עליה יי
ונאמר להלן לגלות ערומה עליה וכר.
ונשיא יליף ממצומ ימיד ואס נפש ילמוד
,

(

א

ני(

4

תחתון מעליון :ובעבודה כוכבים יחיד
ונשיא ומשיח מביאים שעירה .לכתיב

נ(א

בפרשת שלח לך בעבולת כוכבים ואם
נפש וגו׳ וכולן בכלל נפש אחת הן :וב״ד
מגיאין פר ושעיר .כלכתיב בפרשת שלח
לך ואמר לעיל)לף ז >:יליף מעיני מעיני
מה להלן ב״ל אף כאן ב״ל :אשם הלוי
י(

0

נ

היחיד והנשיא חייבים ביה דין ומשיח

פעורים .כלאמר בריש פירקין  mלכתיב
באשם מלוי וכפר הכהן על שגגמו אשר
שגג מי שחטאו ושגגתו שוה וכוי :אשם

5

6

פעור מכולם .מקרבן עולה ויורל לכתיב
זה קרבן אהרן ובניו ביוס המשח אומו
עשירימ האיפה להיינו חבימי כהן משימ
לחביתי! באה לו חובה ואין אחרמ באה
לו לעשירית האיפה עולה ויורל לא באה
לו חובה הלכך פטור מכולם מעולה ויורל
ואמרינ! לקמן למפר לא פטר ליה ר״ע
ואיכא לתרוצי לטעמא לר״ע משום
למעולה ויורל הוא לאמעיט כלכתיב זה
קרבן אהרן אבל מפר לא אמעיט:
אימא כי מעעי' קרא .לכהן משיח :מדלי

דלות .להיינו מעשירימ האיפה לכמיב
זה קרבן אהרן דאין אחרת עשירית
האיפה באה לו חובה :מדלוה לא מעעיה.
לעל שמיעח קול ובטוי שפמים וטומאת
מקלש וקרשיו לחייב כשבה או שעירה או
מורין ובני יונה :לא סייד דכסיב .גבי
עשירימ האיפה וכפר עליו הכהן מאחת
מאלה למשמע כל הממכפר באחמ כלומר
בכל אחח ואחת אפילו בעשיריח האיפה
מתכפר בכולן דישנו בעשירות ובדלות
ובללי דלות :ושאין מתכפר באתת מהן.

כגון משיח לולאי אין מתכפר בעשירית
האיפה לכתיב זה קרבן :אין מהכפר
בכולם .לאמעיט נמי לאינו בקרבן
עולה ויורל כלל :אלא מעםה האי דכתינ
לאחח מאלה הכי נמי דכל

דמחייב

באחת .כלומר בכל אחח ואחת מחייב
בכולן ושאין מחחייב באחת כגון נשיא
שאין ממחייב בשמיעמ הקול אינו חייב
בכולן כדאמר ר׳ יוסי הגלילי והא מוץ
משמיעת הקול קתני לקחני ר״ע אומר
הנשיא חייב בכולן חוץ משמיעת הקול

באחת אין מתכפר בכולן אלא מעתה דכתיב
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והיה

יאשם

כי

מאלה

לאחת

רכל

ה״נ

המתחייב באחת מתחיי׳ בכולן ושאין מתחיי׳
באחת

מתחייב

אין

אומר נשיא
ורבא

בכולן

>חייב חוץ

ג

דאמרי

תרוייהו

תנן

ר״ע

משמיעת קול

אביי

אלמה

משמע

ליה

מאחת

ל(

ליה

האיפה

רחמנא

למימרא

לבםוף

דכל

גבי

עשירית

המחייב

בעשירית

האיפה מחייב בכולן דאי ם״ד מתחייב באחת
שאין

אע״פ
מאחת

מתני׳
זדונן

מתחייב

מאלה

בדלות

״יכל

כרת

בכולן

המצות

ועל

להאי

נכתביה
א״נ

בעשירות:

שבתורה

שחייבין על

חטאת

היחיד מביא

שגגתן

כשבה ושעירה ״והנשיא שעיר •־ומשיח יוב״ד
מביאין פר ״ובעבודת כוכבים היחיד והנשיא
והמשיח

שעירה

מביאין

ט

וב״ד

פר

ושעיר

פר לעולה ושעיר לחטאת אשם תלוי ־היחיד
2

והנשיא חייבין "ומשיח

ודאי

והנשיא

היחיד

מ

וב״ד פטורין
חייבין

והמשיח

נ

אשם
וב״ד

פטורין =על שמיעת הקול ועל בטוי שפתים
טומאת

ועל

ע והיחיד

מקדש

והנשיא

וקדשיו

והמשיח

כ״ג משיח חייב על
דברי

>ר״ש

ויורד

י>ר״א

גמ׳

?

ומה

ב״ד

חייבין

אלא

טומאת מקדש

הן

אומר

מביאין
הנשיא

״קרבן
מביא

פטורין
שאין
וקדשיו
עולה
שעיר:

תניא ר״ש היה נותן כלל כל שהיחיד

באשם

תלוי

הנשיא

כיוצא

בו

משיח

ודאי יחיד ונשיא ומשיח חייבין .לכמיב

באשמומ ואם נפש ונשיא ומשיח בכלל
נפש אחת הן .והא דמנן לעיל )לף ח(.
אין חייבים אלא על לבר שזלונו כרת
ושגגתו חטאח ואשם ולאי אין שגגתו
חטאת וכן המשיח הכי משמע וכן המשיח
לגבי אשם ולאי פר הוא ללא יביא אבל
אשם ולאי יביא כהדיוט :וג״ד פעורים.
מאשם ולאי לפטורים לגמרי לאינן בכלל

לאחת לא משמע ליה ומ״ש מאחת דמשמע
דכתביה

ט.

וב״ד

מ(

נפש אחת :על שמיעה קול ובעוי שפתים
ועומאת מקדש וקדשיו ב״ד פעורין.

דאמר לעיל)שם (:אין חטאת צבור אלא
בקבועה והני עולה רורד נינהו :יחיד

ונשיא ומשיח חייבין .בשמיעמ קול ובטוי

שפתים וטומאמ מקלש וקרשיו דכולן
בכלל נפש אחת הן :אלא שאין כ״ג

משיח חייב על עומאס מקדש יקדשיו

דברירגישמעון.מפרשבגמרא]ע״נ[.והוא
הלין לקאמר רבי שמעון אלא שאין הנשיא
חייב על שמיעת הקול למלך לא מעיל
ולא מעילין אוחו אלא לא אצטריך ליה
למיתנא להא מנא ליה לעיל ר״ע!ח : [:ומה
הן מביאי( .נשיא בבטוי שסמים וטומאמ
מקלש וקלשיו ומשיח בשמיעת קול ובטד
שפתים קרבן עולה ויורל :ר״א אומר
נשיא מביא שעיר .ושלש מחלוקות בלבר
ר׳ יוסי הגלילי סבר נשיא ומשיח פטורין
מכולן ור״ע סבר נשיא חייב בכולן חוץ
משמיעת הקול ומשיח פטור מכולן מעולה
ויורד ור״ש סבר נשיא ומשימ חייבין
בכולן בעולה ויורר אלא שאין כ״ג ומשיח
חייב על טומאמ מקלש וקלשיו :גמ׳ היה
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נותן בהן כלל :כל שהוא בעולה ויורד.

להיינו שמיעמ קול ובטוי שפמים וטומאת
מקלש וקלשיו :משיח וב״ד פעורין .משימ
לומיא לב״ל מה ב״ל פטורים מכולהו
משמיעת הקול ובטוי שפמים וטומאמ
מקלש וקלשיו לצבור אין חטאתו אלא
בקבועה אף משיח פטור מכולהו:
קשיין
וטומאת

פטורין וכל שהוא באשם ודאי נשיא ומשיח כיוצא בהן וב״ד פטורין שמיעת הקול ובטוי שפתים
ומרשיו בית דין פטורי נשיא ומשיח חייבין אלא שאין הנשיא חייב בשמיעת הקול
מקדש
בטומאת מקדש וקדשיו' כל שהוא בעולה ויורד נשיא כיוצא בו משיח ובית דין פטורין הא גופא קשיא
ולא

אמרת
הקול
פטור

י

שאין
ובטוי
מתני

משיח
שפתים
משיח

חייב

בטומאת

חייב

אימא

ובית

דין

מקדש

וקדשיו

םיפא

כל

שהוא

פטורין

מה

בית

בטומאת

מקדש

וקדשיו

בעולה ויורד נשיא
מכולהוז
דין פטוריז

הוא

דפטור

כיוצא

בו

אף

משיח

אבל

משיח
פטור

משיח

בשמיעת

ובית

דין

מכולהון

קשיין

עין משפט
נר מצוה

כט א ב מיי׳ ה״ה מהל• כלי המקדש
הל״א:
ל ג מיי' סט״ו מהל׳ שגגות הלי ט:
לא ד מיי׳ שם פ״א הלכה ד:
לב ה מיי׳ שם ופט״ו הלכה א והלכה
ו:
לנ ו מיי' שס פ״א הל׳ ד ופט״ו הלי
א:
לד ז מיי׳ פי״נ שם הלכה א:
לה ח מיי׳ שם פ״א הלנה י:
לו ט מיי׳ שס פי״נ הלכה א:
לו י מיי׳ שס פרק ת הלכה א:
לח כ ל מיי׳ שס פרק טו הלנה ו:
לט מ מיי׳ שפ סרק י״נ הלנה נ:
מ נ מיי׳ שם פרק ט הלכה י:
םא ס מיי׳ שס פי״כ הלכה א:
טב ע פ מיי׳ שס פ״י הלכה ן ועיין
שס נהשגות ונכ״מ:
^ 10! s

רבינו חננאל
העם בענין שיש בו לעם חובת
קרבן .או מה צבור שהורה .פי׳
ב״ד ועשו אחרים כהוראתו חייב
אף משיח שהורה ועשו אחרים
כהוראתו •הא תייב ת״ל על
חטאתו אשר חטא .על מה שחטא
הוא מביא ואינו מביא על מה
שחטאו אחרים :אמר מר ומשיח
בפר ואין מביא אשם תלוי .מנא
ליה דאין משיח מביא אשם תלוי.
ומהדרינן נפקא ליה מדכתיב גבי
אשם תלוי על שגגתו אשר שגג מי
שחטאו בשגגה כלומר לבד בלא
העלם דבר הוא דמייתי אשם תלוי
יצא משיח שאין חטאו בשגגה
אלא עם העלם דבר .אמרינן ומנא
ליה דמשיח חטאו בהעלם דבר.
ומהדרינן נפקא ליה מלאישמת
העם הרי משיח כצבור .אקשינן
עד כאן לא קמה ליה .פי׳ כשאמר
התנא משיח בפר ואין מביא אשם
תלו• עדיין לא היה המדרש מעמד
על בוריו אלא נושא ונותן היה
היאך יעמידנו .ופרקינן אשם תלוי
כדי נסבה כלומר לא דייק בה
דאינה צורך ובהכ־)לא( הוה סגיא
]ליה[ למימר צבור בפר ומשיח
בפר מה צבור כוי :פיםקא הורה
בפני עצמו ועשה בפני עצמו
מתכפר לו בפני עצמו .הורה עם
הצבור ועשה עם הצבור מתכפר
לו עם הצבור :ת״ר בספרא יכול
הורה משיח עם הצבור ותטא
עם הצבור יביא פר לעצמו ודין
הוא שיחכפר לו עם הצבור נשיא
מוצא מכלל צבור .פירוש דמייתי
שעיר בשגגת מעשה ומשיח מוצא
מכלל צבור מה נשיא חטא בפני
עצמו מתכפר לעצמו חטא עם
הצבור מתכפר עם הצבור .פירוש
דשגגח מעשה לחודה בעי אף
משיח שחטא בפני עצמו מתכפר
לעצמו .חטא עם הצבור .פי׳
שעשה בהודיית ב״ד מתכפר עם
הצבור .לא אם אמר בנישיא
שכן מתכפר עם הצבור ביוה״כ.
פי׳ בשעירי יוה״כ תאמר במשיח
שאין מתכפר עם הצבור ביוה״כ.
פי׳ אלא בפר שלו .דכתיב בזאת
יבא אהרן אל הקדש וגו• הואיל
וכך יביא פר לעצמו .פי׳ כשחטא
עם הצבור .ת״ל על חטאתו אשר
חטא .חטא בפני עצמו מתכפר
לו בפני עצמו .חטא עם הצבור
מתכפר לו צם הצבור :והוינן בה
היכי דמי הווייתו בהדי צבור
דנתכפר לו בפר הצבור .אי דהוא
מופלא והן אינן מופלאין הוריה
דידהו ולא כלום היא ובעי כל חד
מהצבור שעשה אייתו״ כשבה או
שעירה פי׳ והוא דהוראתו לעצמו
הוראה כשעשה יביא פר .אי דהן
מופלאין והוא אינו מופלא הוריית
דידיה ולא כלום היא דכהדיוט
דמי ובהדי קהל מתכפר דלאו בר
אייתויי פר הוא) .שייך לדף ו
ע״ב( ואוקימנא משמיה דרב פפא
בשוין .הוא מופלא והן מופלאין
והורו בחד איסורא ועבוד צבור
וקא עבד איהו בהדייהו ואייתו
קהל פר איכפר ליה בינייהו.
אבל אם הורה עמהם ולא עבד
רוב הקהל אע״ג דאיהו עבד לא
מייתי מידי דאיכא למימר עלייהו

לה׳ אהרן בפ״ע ובניו בפ״ע.
קסמיך .ובשגגה מעשה לחודא לא מחייב :והא דתנינא הורה בפני עצמו סבר אביי למימר כגון דיתבי בבי מקומות .פי׳
בניו אלו כהנים הד־וטוה כוי או אינו אלא כ״ג כשהוא אומר והכהן המשיח תחתיו מבניו הרי כ״ג אמור הא מה אני
משיח בחד ]מקום[ וב״ד במקום אחר וקא מורו בתרי איסורי .פי׳ הורה הוא בהיתר חלב והן בהיתר עבודת כוכבים .אבל
מקיים בניו אלו כהנים הדיוטות .פירוש שמקריבין עשירית האיפה ביום חינוכן לעבודה ומה לי כהן שמקריבה פעם אחת
אי הוו בחד מקום ושמעו ב״ד מה דאורי ולא מיחו בידיה הוה ליה כמאן דלא חטא בפ״ע .וה״ה אם הם בב• מקומות
חובה .ומה ל־ כ״ג שמקריבה בכל יום חובה .קרא מיהא איירי אף בכהני• הדיוטים שמקריבין חובה .ופי• אהד שפי׳ רש•״
ואורו בחד איסורא .אמר ליה רבא אטו מקומות גרמי אלא אפילו יתבי בחד מקום כיון דקא מורו בב׳ איסורי הורה בפ״ע
נו דאמלואים קאי שאז הקריבו בני אהרן ולא לדורות ביום חינוכן ולההיא פרושא ניחא :הא גופה קשיא אמרת שאין משיח
הוא .פי• הא דאסרן דאורו בב׳ איסורי ה״ה דאי לא שרו ב״ד איסור׳ )מאי( ]אלא[ נקיט הכי למעוטי הוראתן בחד איסורא
חייב בטו״מ וקדשיו .וא״ת אמאי לא תקשי לי׳ מנשיא דקתני רישא אלא שהנשיא פטור בשמיעת קול והדר תני)כשהוא( ]כל
דלאו הורה בפני עצמו דוא .ופשיטא לן דהיכא דהוו משיח וב״ד יתבין בחדא דוכתא ואורי )משום( ]משיח[ גרמיה בהיתר
שהוא[ בעולה ויורד נשיא כיוצא בו בעולה ויורד דהיינו במאי דמחייב ולאפוקי מר״א דאמר נשיא מביא שעיר .הרמ״ה ו״ל:
חלב .ואורו ב״ד בהיתר עבודת כוכבים ואורי איהו בהדייהו ואזל ואכל חלב כמה דאורי נפשיה ועבוד צבורא ואייתו פר
ושעיר בעי משיח אייתו״ פר דכיון דתרי איסורי נינהו וחלוקין בקרבנות לא מצרפינן להו דליכפר בהדי צבור כל שכן
א( אולי צ״ל קשה דהא הדייטית נמ־ מניאין :נ! נמנחית שם:
הוא בעבודת כוכבים והן בחלב .דודאי לא מצטרף דהא לא דסיא כפרתייהו דאיהו בשעירה ואינהו בפר .כי תיבעי לן
היכא דאורי הוא גרמיה בהיתר חלב ולא אשתתפו ב״ד בהדיה ואורו כ״ד בהיתר דם א> ואיהו בהדייהו ואזל ואכל חלב ואכלי קהל דם ואייתו פר מהו .כיון דאיסור חלב ודם שוה דהאי באכילה והאי כאכילה וקרבנן שוה דהאי פר והאי פר
כמאן דאורו ב״ד עימיה בהיתר חלב דמי והלכך מהכפר בקרבן צבור .או דלמא כיון דלא מצטהפי להדדי .פי׳ דאי אכיל כחצי זית חלב וחצי זיה דם לא מחייב כתרי איסורי דמי והורה בפ״ע הוא .אם תמצי לומר כיון דלא מצטרפ• כתרי
איסורי דמי הוא בחלב שעל הקבה והן בחלב שעל הדקין מהו הבא ודאי שם חלב אחד הוא ובהדי צבור מיכפר או דלמא כיון דמתרי קראי קאתו כדמפרש כפרק קמא הורה בפ״ע הוא וסלקא בתיקו :מ־.נ" שאין ב״ד חייבין עד שיורו לבטל
מקצת ולקיים מקצת .פירוש )שהוא שאינו( ]שאין .שהוא[ חודר על מה ששנה תתלה שהוויית משיח לעצמו כהודיית בית דין לצבור :מנא ליה דתנו רבנן ונעלם דבר ולא שתתעלם מצוה כולה כדאמרי־ באידך פרקא :וכן המשיח מנ״ל דכחיב
א( גי׳ לניני נסדר הנע־וח להיפך מגי' שלנו .יכן היתה גי׳ הרמנ״ס יפסק כאמיל כדרכי ונחנס דתקו נזיד הנ״מ ילח״מ סיף ה״ש:

