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
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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
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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:

עין משפט
נר מצוה
א א מיי׳ פט״ו מהל׳ שעות הלנה
ז שמג עשי! ריז:
נ ב מיי׳ שם הלנה ט שמנ שס:
נ ג מיי׳ שם הל׳ ז:
ד ד מיי׳ שם הלנה ט:

ט:

כהן משיח פרק שלישי הוריות

קשיין אהדדי .לקתני אלא שאין משיח ןחייב[ אטומאמ מקלש וקלשיו הא
נשמיעמ קול ונטוי שפמים מייב :בדלי דלות .משיח פטור מכולהו כדכתיב
זה קרנן אהרן לאין אחרת נאה לו חונה והאי רקאמר למשיח חיינ נשמיעת
קול ונטוי שפתים כגון נללות נתורין ונני יונה שעליין לא נא לללי רלות:

שגגחן חטאח דהיינו חטאת קבועה יחיד מביא כשבה או שעירה ונשיא
מביא שעיר ומשיח פר וכיון לשעיר דנשיא ופר כהן משיח במקום חטאח
קבועה ליחיד קיימי אי אמרמ אכולהו קאמר ר״א לנשיא מביא שעיר

ג(

אע״ג ללימ בהו כרח כבקבועה :ניתני כמי משיח מביא פר בשמיעה

דר״ש סבר לה כר״ע בחרא .לפטר ליה

רבינו חננאל
לאשמת העם הרי משיח
כצבור :ולא בעבודת כוכבים.
פירוש א> ב״ד ער שיורו לבטל
מקצת ולקיים מקצת .מנ״ל
דתנו רבנן בספרי לפי שייצאת
עבודת כוכבים לידון בעצמה.
יכול יהו חייבין על העלם מצוה
כולה נאמר כאן אם מעיני
העדה ונאמר להלן ונעלם דבר
מעיני מה להלן בב״ד אף כאן
בב״ד מה להלן דבר ולא כל
הגוף אף באן דבר ולא כל
הגוף :פתני' אין חייבין .פירוש
ב״ד אלא על העלם דבר עם
ישגגת המעשה :מנא הני מילי
דאין ב״ד חייבין ]בלא העלם
דבר( דת״ר בספרא ישגו .יכול
יהו תייבין על שגגת המעשה
ת״ל ישגו ונעלם שאין תייבין
אלא צל העלם דבר עם שגגת
מעשה .וכן המשיח לאשמת
העם כתיב .הרי משיח כצבור:
ולא בעבודת כוכבים .כדתניא
בספרי לפי שיצאת עבודת
כוכבים לידון בעצמה .יכול יהו
חייבין על שגגת המעשה שלה.
נאמר כאן מעיני ונאמר וכוי:
אתאן לאוקמא למתניחין מדלא
קתני משיח בעבודת כוכבים
לענין שגגה מעשה כרבי ולא
רבנן .דתניא כתוספחא משיח
בעבוד׳ כוכבים רבי אומר
בשגגת המעשה .פירוש בלא
העלם דבר .וחכ״א בהעלם דבר
ושוין שבשעירה כיחיד ושוין
שאין מביא אשם תלוי :ודחי׳
ותםכרא זדונו כרת ושגגתו
חטאת מי קתני וכן המשיח
והא קיימא ל; לקמן דאין
חייבין בעבודת כוכבים אלא
על דבר שזדונו כרת ושגגתו
חטאת .אלא תנא ליה בהא.
פירוש גבי שאר מצות וה״ה
בעבודת כוכבים הכא נמי תנא
ליה גבי מצות וה״ה לעבודת
כוכבים .ולעולם רבנן היא:
מ״ט דרבי אמר קרא התם
בפרשה שלח לך וכפר הכהן
על הנפש השוגגת בחטאה
בשגגה נפש דה נשיא ב> שוגגת
דה משיח בחטאה בשגגה רכי
סבה הכי קאמר רחמנא מי
שחטאו בשגגת מעשה לחודה
בשאה מצות יביא בעבוהת
כוכבים על שגגת מעשה
לחודה .יצא משיח שחטאו
בשאר מצוח בהעלם דבר
ושגגח מעשה .ושוין שכשעירה
כיחיד .כדאמרן פירוש שוגגת
זה משיח .ס״א מנא לן דכתיכ
ואם נפש אחת אחד יחיד ואחד
נשיא ואחד משיח ככלל נפש
אחת הם) :שייך לדף ח( ושוין
שאין משיח מביא אשם תלוי
דכתיב ביה על שגגתו אשה
שגג .מי שחטאו בשגגת מעשה
לחודה מייתי אשם תלוי .יצא
משיח שחטאו בשגגת מעשה
עם העלם דבר ,אתמהי׳ משיח
ג( חטאו בשגגה הוא .פי׳
בעבודת כוכבים לרבי אלא
אימא מי שכל חטאו בשגגת
מעשה לחודה .יצא משיח
דבעי בשאר מצות העלם דבר.
אקשינן מכדי כל חטאו בשגגה
כתיב .ופרקינן אין דא״כ נכתוב
על שגגתו לחודה .אשר שגג
למה לי .אלא הכי קאמר מי
שכל חטאו בשגגה יצא זה
שאין כל חטאו בשגגה:

למשיח מדלי דלות מזה קרנן אהרן
ונניו :ופליג עליה בחרא .נללוח דאילו
ר״ע פטר ליה נמי נללות לקאמר שאין
מתכפר נעשירימ האיפה אין מתכפר
ככולן ולר״ש כללי ללות הוא לאין ממכפר
הא נרלות ועשירות מתכפר :מ״ע דרי
שמעון .לאמר ולא משיח אינו חיינ
כטומאמ מקלש וקלשיו :דכתיב .נטומאמ
מקלש וקלשיו ונכרמה הנפש ההיא ממוך
הקהל :מי שקרבנו שיה לקהל .למתכפר
נשל קהל הוא דחיינ נטומאת מקלש
וקדשיו :יצא .משיח שאין קרננו שוה
דאין מחכסר נשל קהל ככפרמ יוה״כ
דהוא ממכפר נפר והס נשעיר :א״כ
נשיא נמי אין קרבנו שיה לקהל .דהוא

מכיא שעיר והם ממכפרין נפר כשאר
ימומ השנה ואמאי קמני המשיח לחודיה
פטור נטומאת מקלש וקדשיו ולא נשיא
ויחיל :ומשני הא לאו מילמא היא משום
להא שוה לקהל נכפרח יוה״כ :אי הכי
כהנים גמי הא לא שוו לקהל בכפרה

דיוה״כ .דמתכפרין כפרו של אהרן
וליפטרו נטומאמ מקלש וקדשיו :הא

לא קשיא משים דכהנים שוו לקהל בשאר
מצות דשנה כולה .לממכסרי עם הצנור

בפר הנא על כל המצות הלכך חיינין
בטומאמ מקלש וקדשיו :כהן משיח נמי
הא שוה לקהל בשאר מלוה .לכל השנה

כולה לט הורה עם הצבור ממכפר עס
הצבור וליחייב בטומאמ מקלש וקלשיו:
אלא אמר רבא אימא הכי .מחוך הקהל
מי שחטאו שוה לימידיס דמחייבי בשגגמ
מעשה טחיליס ליחידים שחטאו בשגגת
מעשה מייתי כל חל ומאן יחיליס קהל
לכי חטאו קהל בשגגמ מעשה לחוליה
בלא העלס לבר מייחו כל חל קרבן לאותן
השוה יי ליחילים בלבר זה הוא למחייבי
בטומאמ מקלש וקלשיו יצא משיח שאין
חטאו שוה ליחיל לכי חטא בשגגת
מעשה בלא העלם לבר סטור לגמרי
כלאמרינן לקמן בפרק בחרא »לף יא(.
מע״ה פרט למשיח לאין מביא בשגגמ
מעשה והיינו דאמריגן לעיל)לף ז >:יצא
משיח שאין מטאו בשגגה וכיין לאין חטאו
שוה ליחיל לפיכך פטור בטומאמ מקלש
ה (

וקלשיו :א״ר יוחנן לא א״ר אליעזר.

לנשיא מביא שעיר ביליעה במקום עולה
0

דורל :אלא בעומאת מקדש וקדשיו
הואיל ונאמר בו כרה כבקבועה .כלומר

כבחטאמ קבועה .לקסבר ר״א לכי היט

סשיין אהדדי אמר רב הונא כריה דרב יהושע
לא קשיא כאן בדלות כאן בדלי דלות ור״ש
םבר לה כר״ע בחדא ופליג עליה בחרא םבר
לה

בדלי

כר״ע

דפטור

דלות

עליה

ופליג

בדלות :אלא שאין כ״ג חייב כוי :אמר חזקיה
דר״ש

מ״ט

׳ונכרתה

דכתיב

ההיא

הנפש

מתוך הקהל מי שקרבנו שוה לקהל יצא זה
שאין קרבנו שוה לקהל א״כ נשיא נמי אין
קרבנו שוה לקהל שוה בכפרה דיוה״כ א״כ
דיוה״כ

כהנים נמי לא שוו לקהל בכפרה
נהנים שוו לקהל בשאר מצות דשנה כולה
משיח נמי הא שוה בשאר מצות דשנה אלא
אימא

רבא

מי

הכי

שוה

שחטאתו

אמר
ליחידים ומאי ניהו קהל :ר״א אומר הנשיא

מביא שעיר וכוי :א״ר יוחנן לא אמר ר׳ אליעזר
אלא

בטומאת

מקדש

ונאמר

וקדשיו הואיל

כרת בו כבקבועה אמר רב פפא ה״נ מסתברא
דאי ם״ד ר״א על כולהון קאמר מכדי שעיר
יחיד לחטאת קאי

נשיא ופר משיח במקום

ניתני נמי משיח מביא פר בשמיעת קול ובטוי
שפתים אלא מדלא קתני משיח ש״מ אטומאת
וקדשיו קאי

מקדש

דמשיח

פטור

רב

א״ל

הונא בריה דרב נתן לר״פ ממאי דלמא ר״א
אכולהון קאי ובמשיח םבר לה כר״ע דאמר
משיח פטור בכולן א״ל ור״ע מי פטר ליה מפר
^ ותו לא מידי א״ר יוחנן מודה ר״א שאין
מביא >אשם תני תנא קמיה דרב ששת אשם
נ

תלוי

בא

על

טומאת

מקדש

וקדשיו

א״ל

דאמר לך מני ר״א היא דאמר הואיל ונאמר
בו כרת כבקבועה מייתי נשיא

שעיר עליה

אליעזר

מביא

יוחנן

והא״ר

מודה

ר׳

שאין

אשם תלוי קשיא:

כהן

 -ופן

א

משיח שחטא ואח״כ עבר ממשיחותו
ואחר

שחטא

כך

עבר

מגדולתו כהן משיח מביא פר והנשיא מביא
שעיר

חטא
חטא

משיח

וכן

שעבר

הנשיא

ממשיחותו

שעבר

ואחר

מגדולתו

קול ובנווי שפתים .כי ליניה אע״ג ללית
בהו כרת כבקבועה :אלא לאו .מללא
קמני הכי ש״מ לאטומאמ מקלש וקרשיו
קא״ר אליעזר לנשיא מביא י שעירה הואיל
ונאמר בו כרת כבקבועה והאי ללא קמני
ומשיח מביא פר בטומאמ מקלש וקלשיו
הואיל ונאמר בו כרמ כבקבועה משום
רמשימ פטור לגמרי בטומאמ מקרש
וקלשיי לשבר לה כר״ ש רפוטר :א״ל רב
,

הוגא בריה דרב נתן לרב פפא וממאי

דלמא ר״א אלולהו קאי .לנשיא מביא
שעיר אפי׳ שלא במקום כרמ והאי דלא
קמני נמי משיח מביא פר בטומאמ
מקדש וקדשיו ובשמיעח קול ונטוי שפמים
משום לבמשימ סבר לה כר״ע לאמר!ע״א[
משיח פטור מכולן משמיעמ קול ונטוי
שפחיס ולעולם אכולהו קאי ר״א לנשיא
מכיא שעיר :א״ל ר״מ מי פנור .נמי
למשיח מפר י" )ללמא( ט קא״ר עקינא
משיח פטור מכולן מטומאמ מקרש וקרשיו
ושמיעת קול ונטוי שפתים כגון להביא
קרנן עולה ויורל אנל להניא פר מחיינ
וכיון דממיינ נפר א״כ נימני נמי ר״א משיח
מניא פר נשמיעת קול ונטוי שפמים אלא
מללא קמני הכי ש״מ ראטומאמ מקלש
וקלשיו קאי רני אליעזר לנשיא מניא
שעיר הואיל ונאמר נו כרת כנקנועה
והא ללא קחני ומשיח מניא פר נטומאמ
מקלש וקלשיו משום לסנר לה כר״ש
לאמר!ע״א[ לאין כהן משימ מיינ נטומאמ
מקלש וקלשיו :וסו לא מידי .ומו ליכא
למיקשי ולא מילי :א״ר יוחנן .אע״ג
לקאמר ר״א הואיל ונאמר נו כרמ
בבקנועה לנשיא מניא שעיר כבחטאמ
קבועה מולה ר״א לעני! אשם מלוי ללאו
ליניה מחטאת קבועה לט היכי לאמר
לעיל ןח !:אין יחיל מביא אשם תלד אלא על
ספק קבועה ה״נ אין מביא אשם תלוי על
ספק טומאמ מקלש וקלשיו שאע״פ שנא׳
בו כרמ כבקבועה הואיל ואינה ממש
חטאת קבועה אין מביא אשם תלוי :חני
תנא קמיה דרב ששח אשם תלוי בא על
ספק נוומאת מקדש וקדשיו .הואיל ונאמר

הדרן עלך הורה כהן משיח:
נשיא

מסורת הש״ם

כך

ואח״כ

כהן משיח מביא פר יוהנשיא כהדיוט:

בו כרת כבקבועה :א״ל דאמר ל ן מני ר״א
היא דאמר .נשיא מביא שעיר הואיל ונאמר
בו כרמ כבקבועה וקאמ׳ דה״ה לענין אשם
מלוי :ומי מצית אמרמ הכי והא א״ר יוחנן
מודה ר״א שאין מגיא אשם תלוי :קשיא.

לממני׳ לילך לא מימוקמא ללא כחל:
הדרן עלך הורה כהן משיח

ממשיחותו
יש לומר עבר
נמ׳ השתא
לבמקום שחייבים על זמנו כרמ ועל
השתא יש לומר מ ג ר ממשיחותו
שגגתו חטאת להיינו במקום חטאמ
ואח״כ
ואחר כך חטא מגיא פר חטא
קבועה נשיא מביא שעיר ה״נ היכא לחייב לה על זלונו כרת ועל שגגתו
ואחר כך עבר ממשיחותו מיגעיא נשיא איצעריכא ליה םלקא דעתך
עולה ויורל מביא שעיר הואיל ולמי לחטאמ קבועה לענין כרמ אבל
הואיל ועבר מנשיאותו ואחר כך חעא הוי כהדיוע חעא ואחר כך עבר

נשמיעת קול ונטוי שפתיס לאין חייבין על זלונו כרת ללא רמי לחטאמ
קנועה לא נזלון ולא נשוגג מולה ר׳ אליעזר לנשיא אין מניא שעיר
אלא קרנן עולה ויורל כהליוט :אמר רב פפא הכי נמי מססברא דאי
ס״ד רבי אליעזר .דאמר נשיא מכיא שעיר אכולהו שמיעמ קול ונטר
שפסים וטומאמ מקלש וקלשיו :מכדי שעיר .דנשיא כמקוס תטאמ
קבועה ליחיל קאי והוא הלין לפר כהן משיח לבמקום חטאת קנועה
ליחיל קאי וכלמנן ןע״א! כל מצות שבחורה שחייבין על זלונן כרח ועל

מנשיאותו נמי ליהוי כהדיוט קמ״ל .לישנא אחרינא צריכא למימר לתטא
ואמר כך עבר ממשיחומו דמביא סר הא טון לתנא ליה עבר ממשיחותו
למביא פר כל שכן חטא ואחר כך עבר ממשימותו דמביא פר הא לא
קשיא משוס לקמני גבי נשיא ט עבר מגלולחו ואחר כך חטא ט
הליוט מיימי סלקא לעמך אמינא כי חטא ואחר כך עבר גיימי נמי
ט הליוט הלכך חנא גבי נשיא שחטא ואחר כך עבר למיימי ט
נשיא ואיילי לתנא גבי נשיא חטא ואחר כך עבר מנא נמי גבי

א( ]שינה לי :ושם נסמן[ ,נ( צ״ל אשט
תלוי! (»,ויקרא י[ ,ד( ]השרש רש״ש[,
ה(!ויקרא ל! ,ו(!רש״ש מא״ז! (t ,צ״ל
שעיר (0 ,נ״ ש מ״ו,

תורה אור השלם
 . 1ואיש אשר יטמא ולא יתחטא
ונכרתה הנפש ההוא מתוך הקהל
כי את מקדש י; טמא מי נדה לא
ורק עליו טמא הוא :כמדכר יט כ

מוםף רש״י
לא אמר ר׳ אליעזר .קרנן קגוע
לנשיא נענירה דקרנ! עולה רירי,
אצא כטומאת מקדש נר אנל נשמיעת
קול וננטד שפתים לא אמר ושביעות
נד .::ותו לא מידי .תי לינא לאקשויי
מידי )ערובין קנ ;:אין להקשית על
דנל זה !ע-ז כג סד; אין ללו! אחר
דנר זה !סוכה לו !.לינא לשנויי מילי
!נונחדויו סב י! אין להקניט כלנר זה
)שס סו .:

הדין עלך הו־ה בה; משיח

תוספות הרא״ש

> פי׳ שאין משיח חייב על
<
ז
טו״מ וקדשיו דברי רש״י ז״ל :פ•
שקרבנו שוה לקהל .שמתכפר עם
הקהל בטו״מ וקדשיו .כדאיתא
ברפ״ק דשבועות .והוא מתכפר
בפר :נשיא נמ־ הא לא שוה
לקהל .פרש״י ז״ל שהוא מביא
שעיר והם מתכפרים בפר .ולא
נהירא להרמ״ה ז״ל דהא דאפקי׳
רחמנא לנשיא לירון בשעיר מכלל
יחידים הוא דאפקי׳ דלא לייתי
כשבה או שעירה בשגגה מעשה
גרידחא .אבל מכלל צבור שחטאו
בהעלם דבר לא אפקי• דמתכפר
עם הצבור כפר) .והנשיא( !ופי׳
נשיא[ נמי הא לא שוה לקהל
)דאיהו מעשה( ]דאינהו מייתי[
כשבה או שעירה בשגגת מעשה
)ואי( !ואיהו[ מייתי שעיר בשאר
מצות :בשעיר דיוה״כ שוה מיהו
דמתכפר עם הקהל בטו״מ וקדשיו
בשעיר :שאר כהנים נמי )הלא
היא( ןהא לא[ שוה לקהל )שהרי
מתכפרים עם כה״ג( ביוה״כ
בשעיר )שהרי מתכפרים עם כה״ג[
)כמון :בשאר מצות בשאר ימות
השנה שמתכפרים עם הצבור בפר.
א״נ שוה לקהל להתכפר בכשבה
או שעירה בשגגת מעשה אבל
משיח פטור כדאמרינן לקמן:
משיח נמי הא שוה לקהל בשאר
מצות כל ימות השנה דכי חטא עם
הצבור מתכפר עם הצבור .ואית
ספרים דגרסי משיה נמי הא שוה
)כשעירים( !בשעירה[ דכי חטא
בעבודת כוכבים בשגגת מעשה
שוה לצבור להביא שעירה :אפר
ר׳ יוחנן לא אמר ר״א דנשיא
מביא שעיר כמקום שיחיד מביא
קרבן עולה ויורד .אלא בטומאת
מקדש וקדשיו הואיל ואמר בהן
כרת נידון בקבועה .כלומר כשאר
דברים שהיחיד מביא עליהם
חטאת קבועה דהיינו דבר שזדונו
כרת ומביא עליהם יחיד תטאת
קבועה כשבה או שעירה ונשיא
מביא שעיר .הה״נ טומאת מקדש
וקדשיו שהיחיד בעולה ויורד
נשיא מביא שעיר הואיל וחייב
על זדונו כרת בקבועה .לפי
שהכרח הוא עיקר חיוב של
חטאת קבועה כדילפי׳ מעליה
עליה )אומר תורה( ]או מתוהה[
א׳ יהיה לכם .וכשיצא נשיא
מכלל יתיד לדונו בשעיה ככל
דבר שזדונו כרת כדין שאר חיובי
חטאות .וכשיצא טומאת מקדש
וקדשיו לירון בעולה ויורד ביחיד
יצאת ולא כנשיא .שהרי יצא

משיח
אין חייבין אלא על דבר שזדונו
כרת ושגגתו חטאת וכן המשיח .ולא בעבודת כוכבים אלא על דבר שחייבין על ודונו כרת ועל שגגתו חטאח :מנא הני מילי
נשיא מכלל יחיד לגמרי כמצוה שזדונו כרת לירון בעצמו בשעיר :א״ל רב ןכהנא( ]הונא[ בדיה דרב נתן לרב פפא ממאי דלמא
דתנו רבנן רבי אומר נאמר כאן ונודעה החטאת אשר חטאו עליה .ונאמר להלן לצרור לגלות עדותה עליה מה להלן דבר שחייכין
ר״א אכולהו קאי .רב הונא אותביה לרב פפא דקאמר ה״נ מםתברא ובעי לאוכוחי לקיים דברי ר״י דלא אמר ר״א אלא בטו״מ
על זדונו כרת ועל שגגתו תטאת אף כאן כן וכן המשיח דכתיב לאשמת העם הרי משיח כצבור יחיד ונשיא אתי׳ מצות מצות.
וקדשיו ור״א סבר כר״ש דקאמר משיח פטור על טו״מ וקדשיו .ואייל רב הונא דאין לו כח להוכיה זו דמצי למימר דר״א כר״ע
פירוש כתיב בצבור ועשו אחת מכל מצות ה׳ ובנשיא כחיב ועשה אחת מכל מצות ה׳ וביחיד כתיב בעשותה אחת ממצות הי.
ם״ל דאמר משיח פטור מכולן) .וקשיי( ]וגירש׳״[ א״ל ר״ע מי פטר ליה מפר דלמא כי מפטר ליה ר״ע מעולה ויורד אבל
ובעבודת כוכבים אתיא מעיני מעיני יחיד ונשיא ומשיח .אמר קרא ואם נפש אחת כולן נפש אחת הן וילמור תחתון מעליון:
פר מייתי הלכך אי כר״ע ס״ל ליתני משיח מביא פר .אלא ודאי לא אמר ר״א אלא בטומאת מקדש וקדשיו .ובמשיח סבר לה
אקשינן .ורבנן דמפקי האי עליה דאתות אשה לדרשא אחרינא בתחלת יבמות מנא להו דאין חייבין אלא על דבר שחייבין על
כר״ש ולא נהירא גירסא זו ולא נמצאת בספרי ספרד .ואיך יתכן שיאמר רב פפא דלמא לא פטר ר״ע אלא מעולה ויורד אבל
ודונו כרת ועל שגגתו חטאת ופרקינן נפקא להו מדמקרי .ס״א מדמתני ליה רבי יהושע בן לוי לבדיה תורה אחת יהיה לכם
פר מייתי ]ולכן אמרי[ ה״נ מסתברא .כי הבא להביא ראיה לקיים דברי תנא או אמורא צריך להביא ראיה מפורשת שלא יוכל
לעושה בשגגה והנפש אשר תעשה ביד רמה מן האזרח ומן הגר את וגו׳ מפורש בתחלת פרק חלק דהאי מגדף עובד עבודת
אדם לסותרה והבא לסותרה יכול לומר דלמא לא אמר פלוני כך אלא כך ואין לך ראיה כהוהה מכאן .אבל לא יתכן כלל שאדם
כוכבים הוא .ותניא בספרי רבי ישמעאל אומר בעבודת כוכבים הכתוב מדבר שנאמר כי דבר ה׳ בזה .שביזה דבור ראשון
מביא ראיה מדלמא .ועוד דהאי דלמא לא מסתבר כלל .דמשית בפר הוקש לצבור בפר מלאשמת העם .וכי היכי דצבור לא
שנאמה למשה מפי הקב״ה אנכי ה׳ אלהיך ולא •היה לך .הוקשה כל התורה כולה לעבודה כוכבים מה עבודת כוכבים דבר
מייתו פר בהשמעת קול ובטוי שפתים וטומאח מקדש וקדש־ו .ה״נ משיח לא מייתי עליה .ותו לא מידי :א״ד יוחנן מודה ר״א
שחייבין על זדונה כרת ועל שגגחה חטאת והכי תניא כספרא אשה לא תעשינה יכול דברים שחייבין על זדונם כרת ודברים שאין
שאינו מביא אשם תלוי ואע״ג דאמר ר״א דנשיא מביא חטאת קבועה על טומאת מקדש וקדשיו מודה הוא שאין הנשיא מביא
חייבין[ על זדונם כרת .ת״ל תורה אחת יהיה לכם לעושה בישגגה .הרי כל העושה בשגגה כעבודת כוכבים .מה עבודת כוכבים
על ספק אשם תלוי כדתנן אין מביאין אשם תלוי על עשה ולא תעשה שבמקדש .ואע״ג דלא אימעיט טומאת מקדש וקדשיו
מיוחדת מעשה שחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת אף כל מעשה שחייבין על זדונם כרת ועל שגגתן חטאה .אשכחן
מדין אשם תלוי אלא מדלא הוויץ חטאת קבועה כדאמרינן לעיל כפרקין .ונשיא מביא חטאת קבועה .אפייה אין מביאין .דאשם
תלוי בסתם לכל ישראל נאמרה .וכמו ששאר הצבור אינן מביאין אשם תלוי על טומאת מקדש וקדשיו .כך נשיא אינו מביא.
ולא דמי לקרבן עולה ויורד שנשיא מביא חטאת קבועה .לפי שיצא )קבוע( ונשיא[ מכלל יחיד לכל תטא שזדונו כרת .ופרשת
או צ״ל פירוש ולא נהוראת נ״ל נע׳׳ו .נ( כ״ה ג״כ לתוספות הוא״ש .גו גי׳ אחרח ללניני נאן נגמ׳ יכ״נ גירש
עולה ויורד ליחיד נאמרה ולא לנשיא :הדק ערך הוהה כהי משיה
מביא שעיר .הך דשעיר אתיא דלא כר״ש .דלר״ש דבעי חטאה וידיעה ה״ל לפלוגי בין נודע לו עד שלא עבר לנודע לו אחר שעבר :וכן נשיא שעבר .האי וכן לאו דוקא דאין דינם
כהן משיח שתטא מביא פר ונשיא
ידי דתנא ברישא וכן תנא נמי בסיפא וכן :השתא י״ל )ניער( ]עבר[ ממשיחותו כר .לא שייך הכא למימר לא זו אף זו קתני .דא״כ נערבינהו ונתנינהו בחד בבא ולא נתני נשיא בהדי׳:
שוה אלא ]בעברו[ אחר החטא .ואי
א( אילי צ״ל מ״ט לדיש,

כהן משיח פרק שלישי הוריות

מסורת הש״ם
א( רש״א (5 ,ת״כ פ׳ יקרא (»,לעיל
ז ,.ד( נ״ה נדפו״י ,ה( כמונות מה,.
ו( ]לעיל ט .לקמן יא (1,[:נ״ש מ״ז,
<ז( נ״ש מ״ז ,ט( ת״כ פ׳ מצורע,
י( נש׳׳י תמוה אני] 0 ,לעיל ט,[:
ל( ]ויקרא טו[ ,מ( רש״א ]עי׳ נחלופי
גרסאות[ ,נ( ]עיי רש״שן,

תורה אור השלם
 .1אם הכהן המשיח H O T
לאשמת העם והקריב על
חטאתו אשר חטא פר בן בקר
תמים לין לחטאת :ויקרא ד ג
 .2אשר נשיא יחטא ועשה אחת
מכל מצות י; אלהיו אשר לא
תעשינה בשגגה ואשם:
ויקרא ד כב
 .3בי ונבאו אל ארץ כנען אשר
אני נתן לכם לאחזה ונתתי נגע
צרעת בבית ארץ אחזדזכם:
ויקרא יד לד
 .4אדם בי יהיה בעור בשרו
שאת או ספתת או בהרת והןה
בעור בעזרו לנגע צרעת והובא
אל אהרן הבהן או אל אחד
הקרא יג ב
מבניו הבחנים:

 .5וינגע ין את המלך ויהי נלצךע
ער יום מתו וישב בבית החפשית
ויותם בן המלך על הבית שפט
את עם הארץ :מלכים כ טו ה

עין משפט
נר מצוה

מבשרו לזבין שהיו לפני הדבור אין מטמאין לאחר הדבור אלא אס

משיח חטא ואח״ב עבר ממשימומו מביא פר .ומה שכתוב בספרים חני
כן ראו זיבומ אחר הדבור :האמר בנגעי אדם שמממאין באונס .כגון
גבי משיח עבר ואחר כך חטא לאו ממרצמא היא ולשון ראשון עיקר
לקאמר השתא יש לומר כר :מה״מ .למשיח שעבר ואח״כ חטא למביא על ידי נפילה והכאה וכויה או ע״י שד .וה״ה לנגעי במים רמטמאו
פר :מתני׳ חעאו עד שלא נחמנו ואח״כ נתמנו הרי אלו כהדיועוס .באונס :רבא אמר .לא קשיא הא דקאמר ר״ש פרט לנגעי אונסין כגון
נגעי רוחוח לע״י נפיחת של ולא ע״י
דרבנן בתר חטא אזלי :ר״ש אומר אם
ארם וכי קתני תאמר בנגעים שמטמאין
נודע להם עד שלא נחמנו חייבץ .לר״ש
ואח״כ חטא מביא פר חטא ואח״כ עבר
באונס כגון ע׳׳י הכאה וכרה :רב פפא
חטאה ויליעה בעי וה״ה לפליג ר״ש
ממשיחותו צריכא למימר משום דקתני גבי אמר .כי אמר ר״ש פרט לנגעי אונס
ברישא לקתני נשיא שחטא ואח״כ עבר
נשיא דבי עבר מנשיאותו ואח״כ חטא כהדיוט ע״י כשפים דלא מטמו וכי קחני תאמר
מגדולמו מביא שעיר דר״ש קאמר נמי
בנגעים דמטמאו באונס כגון שלא ע׳׳י
לאס נולע לו משעבר לאין מביא שעיר
עבר[
ואח״כ
>]חטא
משיח
גבי
תני
אהכי
מייתי
כשפים :וישב בבית החפשיה .לנעשה
לחטאה ויליעה בעי כשהוא נשיא:
מביא פר מנא ה״מ ״דתנו רבנן ׳והקריב על חפשי מן המלכות לכהליוט למי ואינו
נמ׳ אם הכהן המשיח יחעא .חטא
מביא שעיר וללא כרבי יוסי לאמר
במשיחות הוא למביא פר :פרע לקודמוח.
חטאתו מלמד שמביא חטאתו משעבר שיכול
לעיל בפרק הורה כהן משיח )לף ט (.מי
לשחטא ואח״כ נתמנה להרי הוא כהליוט
והלא דין הוא ומה נשיא שמביא בשגגת
שבא לילי עניוח והאי נצטרע לא בא לירי
ואין מביא פר :ומה נשיא שמביא בשגגת
מעשה אין מביא חטאתו משעבר ״משיח
עניומ לגזא ליליה מיהא אימיה :מכלל
מעשה אין מביא על הקודמות .כלאמר
שאין מביא בשגגת מעשה אלא על העלם
רעד השתא עבד הוה .לשררומ עבלוח
לקמן אשר נשיא יחטא כשיחטא והד
הוא נשיא ולא כשיחטא והרי הוא הליוט :דבר עם שגגת מעשה יי ]לא[ כ״ש תלמוד הוא לו לפי שמוטל עליו עול רביס:
וםולסא .סולמ .ולהכי נקט בהדי פיתא
שאין מגיא חעאתו משעבר .כלמנן ו כ ן
לומר והקריב על חטאתו מלמד שמביא
סולת קמחא לפי שהפת ממעפש ואינו
הנשיא שעבר מגלולתו ואח׳׳כ חטא
על חטאתו משעבר ונייתי נמי נשיא מק׳׳ו
מתקיים כסולת :ומסעה אה הספנים.
הנשיא כהליוט :יכול גזרה .לגזרמ מלך
ומה משיח שאין מביא בשגגת מעשה מביא
שכן לרך של ספנים לשעה הפורשין לים
היא שנשיא יחטא מללא כתיב ואס נשיא
חטאת משעבר נשיא שמביא חטאת בשגגת רב התובל נותן עיניו ]בצפון והכוכב
יחטא :ת״ל אם הכק המשיח יחעא.
מתהלך ללרוס ורואה[ בכוכב אחל
מה יחטא האמור להלן לכשיחטא להא
מעשה אינו דין שמביא חטאתו משעבר
העומל לימינו או לשמאלו וכל זמן שרואה
כתיב אם אף יחטא האמור כאן גבי
תלמוד לומר אשר נשיא יחטא כשהוא נשיא
אותו כוכב לצלו אחר יולע שנהפכה
נשיא לכשיחטא :גזרה מהיכא סיהי.
אין כשהוא הדיוט לא :מתני׳ > חטאו עד
הספינה ומיישרה לררכה וכוכב שעולה
כלומר היט מצית למימר יכול גזרה
שלא נתמנו ואח׳׳כ נתמנו הרי אלו כהדיוטות אחת לשבעים שנה פעמים נראה בצפון
להיכא אשכמן גזרה כה״ג :אין .מלאי
ר״ש אומר אם נודע להם עד שלא נתמנו
ופעמים נראה בדרום וכשרב החובל
אשכחן כה״ג :דכחיג ונחתי נגע לרעת
נותן עיניו בו בצפון והספינה תהפך
גגיח ארן אחוזתכם כשורה היא להם.
חייבים ומשנתמנו פטורים איזהו נשיא זה
בלרוס ורואהו לצלו אחר סבור שנהפכה
שהכתוב מבשרן שעחיל להיוח אע״פ
מלך שנאמר מכל מצות ה׳ אלהיו יישאין
הספינה ומיישרה אחר הכוכב והוא סבור
שלבר רע הוא הכא נמי אימא גזרה
על גביו אלא ה׳ אלהיו :גמ׳ מה״מ דתנו
ליישרה ומהפכה לררך אמר וכן הוא
הלכך כתיב אם הכהן המשיח ימטא
רבנן אם הכהן המשיח יחטא ״)לאשמת( ממעה אמ הספנים :אמר לו כל כך.
לכשיחטא וה״נ אשר נשיא יחטא לכשיחטא:
חכמה יש בילך ואמה יורד לספינה
ר״ש אומר .ונתתי נגע צרעת שיהא בא
פרט לקודמות י>)שיכול( והלא דין הוא ומה
לסחורה )על( ]בשביל[ מזונותיך כלומר
מאליו :פרע לנגעי אוגסין .שאס באו
נשיא שמביא בשגגת מעשה אין מביא על
ואחה צריך לירד לספינה לצורך מזונוח:
נגעים ע״י נפיחת של ללא מיטמו:
הקודמות משיח שאין מביא אלא על העלם
נהן .רבן גמליאל לעתו עליהם להושיבם
אדם כי יהיה ג ע ו ר גשרו מדכור ואילך.
על
יביא
שלא
דין
אינו
מעשה
שגגת
עם
דבר
בראש כלי שיהו ממפרנסיס ]מאומה[
לנגעים בין באלם ובין בבתים פטר בהן
הקודמות לא אם אמרת בנשיא שכן אין
שררה שיתן להם :כמדומין אסם ששררה
לפני הדבור ראותן נגעים שארעו לפני
אני נותן לכם .שלא באתם בשליחות
הלבור אין מטמאין לאחר הלבור :מה
מביא חטאתו משעבר תאמר במשיח שמביא
ראשון שהייחס בורחים מן הגלולה:
זג מדכור ואילך .לכתיב ט יהיה זב
חטאתו
ומביא
משעבר הואיל
חטאתו
עברות
א
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מוסף רש״י
חטאו עד שלא נתטנו .נשיא
ומשוח שאין קרננס נשל יחיד,
שהנשיא מניא שעיר ימשומ מניא
)כתובות וזה!.

פר

הן

הרי

ישעיר
נכשנה
בחדיוטות.
שאע״ס שנשתנה גופם לא נשתנה
קרננס 1שסן .אם נודע להם עד
שלא נתמנו .דהוה ליה ידיעה
וחטאה נחל גופא ,חייבים.
נהליוטוח ,ומשגתםגו .להיה ליה
חטאה נשעת קרנן יתיד דדיעה
נשעת קרנן נשיא ,פטורים.
לגמרי 1שס! .בשורה היא להם.
לפי שהטמינו אמורייס מטמוניות
של זהנ נקירית נתיהס נל ארנעיפ
שנה שהיי ישראל נמלנר ועל י ד
הננע נותן הניח ומוציאן,ויקרא יד
לד(.
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תוספות הרא״ש
אשר נשיא יחטא יכול גדרה.
קרא
דשני
משום
בדיבורי• וכתיב אשר נשיא
יחטא ולא כתיב אם נשיא יחטא
כי חיכי דכתיב אם הכהן
יחטא כעי יכול
המשיח
שעתידין
שהבחוב מבשרך
)הנשיאות( ]הנשיאים[ לחטוא
ת״ל יחטא דמשמע במקרה כמו
יחטא דכתיב גבי כ״מ .ומתוך
פרש׳׳י דייל משמע שכתוב
בספרים נאמר כאן יחטא ונאמר
להלן יחטא .ואפי׳ אם ישנו
בספרים אינה ג״ש ממש
למעוטי
צריכי
דתרוייהו
קודמות .אלא גלוי מלתא
בעלמא דיחטא דהכא כמו
יחטא רהחם .והאי רכתיב אשר
כדדריש לקמן אשרי הדור
שהנשיא מביא קרבן על
ש ג ג ת

י ; <י י> נ י ך
א

כ ת י ב
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משעבר יביא על הקודמות תלמוד לומר
המשיח יחטא חטא כשהוא משיח מביא כשהוא הדיוט אינו מביא ותניא נמי גבי נשיא בה״ג אשר נשיא
יחטא פרט לקודמות ״> )שיכול( והלא דין הוא ומה משיח שמביא חטאתו משעבר אינו מביא על הקודמות נשיא
שאין מביא חטאתו משעבר אינו דין שלא יביא על הקודמות מה למשיח שכן אין מביא בשגגת מעשה תאמר
בנשיא שמביא בשגגת מעשה הואיל ומביא בשגגת מעשה יביא על הקודמות תלמוד לומר אשר נשיא יחטא
שחטא והרי הוא נשיא ולא שחטא ועודהו הדיוט :ת״ר אשר נשיא יחטא יכול גזרה ת״ל אם הכהן המשיח
יחטא מה להלן לכשיחטא אף כאן לכשיחטא אמר מר יכול גזרה גזרה מהיכא תיתי אמרי אין אשכחן דכתיב
ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם בשורה היא להם שנגעים באים עליהם דברי רבי יהודה רבי שמעון
אומר פרט לנגעי אונםין לאו אמר רבי יהודה בשורה הבא נמי אימא גזרה היא הלכך כתיב אם ולרבי
שמעון נגעי אונםין מי לא מטמו והא >תניא אדם כי יהיה מן הדבור ואילך והלא דין הוא טמא בזב
וטמא בנגעים מה זב מן הדבור ואילך אף נגעים מן הדבור ואילך לא אם אמרת בזב שכן אין מטמא
באונם תאמר בנגעים שמטמאין באונס תלמוד לומר אדם כי יהיה מן הדבור ואילך רבא אמר פרט לנגעי
רוחות רב פפא אמר פרט לנגעי כשפים תנו רבנן אשר נשיא יחטא פרט לחולה משום דהוה ליה חולה
אידחי ליה מנשיאותיה אמר רב אבדימי בר חמא יפרט לנשיא שנצטרע שנאמר רינגע ה׳ את המ
המלך
י
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החפשית
על הבית מדקאמר בבית
ויהי מצורע עד יום מותו וישב בבית החפשית ויותם בן המלך
מכלל רעד השתא עבד הוה כי הא דר׳ גמליאל ורבי יהושע הוו אזלי בםפינתא בהדי דר׳ גמליאל
הוה פיתא בהדי רבי יהושע הוה פיתא וםולתא שלים פיתיה דר׳ גמליאל םמך אםולתיה דרבי יהושע
אמר ליה מי הוה ידעת דהוה לן עכובא כולי האי דאיתית םולתא אמר ליה כוכב אחד לשבעים שנה
עולה ומתעה את )הספינות( ]הספנים[ ואמרתי שמא יעלה ויתעה ]אותנו[ אמר ליה כל כך בידך ואתה
עולה בספינה א״ל עד שאתה תמה עלי ׳יתמה על שני תלמידים שיש לך ביבשה רבי אלעזר חםמא
ורבי יוחנן בן גודגדא שיודעין לשער כמה טפות יש בים ואין להם פת לאכול ולא בגד ללבוש נתן דעתו
להושיבם בראש כשעלה שלח להם ולא באו חזר ושלח ובאו אמר להם כמדומין אתם ששררה אני נותן לכם
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הכי לבשר על הרעה .אין
]דכתיכ[ ונתתי נגע צרעת בבית
א  pאתודתכם בשורה היא
להם) .אלא( ]אלמא[ אורחא
דמלתא דקרא מרמז העתידים
אפי׳ הרעה .ואע״ג דלא דמי
כולי האי ראותה בשורה טובה
במדרש
דאמרינן
היתה
שהאמורים הטמינו אוצרותיהם
ובמקום
בתיהם
בכותלי
המטמון הביא הקב״ה צרעת
כדי שיסתרו הכותלים וימצא
המטמון :ונגעי אונסין לא
מטמו והתניא וכו• עד תאמר
באונס.
שמטמאין
בנגעים
ומשמע ליה לתלמודא שאין
לחלק בין נגעי אדם לנגעי בתים .והרמ״ה ז״ל הקשה מאי פריך מנגעי אדם לנגעי בתים הבא ענינא דקרא דכתיב ונתתי אני ולא שבא ע״י אונס .והכא מענינא דקוא דכתיכ כי יהיה דמשמע בכל ענין שיהיה .ועוד אי ס״ד דמעיקרא
הוה ס״ל דנגעי אונסין דממעט ר׳ שמעון בבתים קממעט להו .א״כ מאי סלקא דעתך לאוקמינהו .אי בנגעי רוחות וכשפים מאי קא פריך ]הא[ לא דמי האי אונס שמביא אדם בגומותו לאונס אחר .וביית דאפי׳ אי מוקמת ליה
בנגעי רוחות וכשפים קשיא ליה .א״כ מאי משני רבא ור״פ בנגעי רוחות בנגעי כשפים .ופירש דס״ד מעיקרא דהני נגעי אונםין דממעט ר״ש לא בנגעי בתים קאמר דמשמע ליה לר״ש למדרש קרא ונתתי אני ממילא פרט לנגעי
אונסין שלא באו ע״י המקום ב״ה בלבד אלא ע״י דבר אחד .ואם אינו ענין לנגעי בתים דס״ד דליכא מידי בנגעי בתים דלא הוה מתמת המקום שהרי אין בבית רוח היים שיקבל חולאים ונגעים כמו בבשר ודם .וע״כ אי אתה מוצא
בנגעי בתים אלא ע״י גזירת המקום .ולא שייך למעוטי בהו נגעי אונסין .וקרא ע״כ באם א״ע לנגעי בתים תנהו ענין לנגעי בני אדם .ומש״ה פריך מהך ברייתא .ותירצו רבא ור״פ דמשכחת שפיר נגעים בבתים שלא באו על ידי
הקב״ה בלבד כגון נגעי רוחות וכשפים) .והכי( ]ובבתים[ ממעט ר״ש אבל באדם מטמא אפיי באונס) :ת״ש( ]ת״ר[ אשר נשיא יחטא פרט לחולה .כדמפרש שאם נצטרע וחטא אינו מביא שעיר לפי שעבר מנשיאותו והרי הוא
כהדיוט .ופרש״י ז״ל דהך ברייתא דלא כריה״ג דלדידיה כיון דגזא דידיה כדקאי קאי מחייב ולא דק דלענין עולה ויורד הוא דקאמר ר״י הגלילי דנשיא פטור משום דליתיה בדלות ועלה קמבעיא לה אם נצטרע אי מדחי דחי או
> )כ״א( מוח דלא כדתני לעיל אשר נשיא יחטא כשהוא נשיא אין כשאינו נשיא לא .ותנן נמי במתני• נשיא שעבר ההי הוא כהדיוט וליכא מאן
מפטר פטר ופשט ליה דפטר לפרש״י דיל .אבל להביא שעיר אחר שחלה ועבר בהא < (
דפליג .הרמ״ה דייל :א״ל כל כך בידך ואתה עולה כספינה .פרש״י ז״ל כ״כ חכמה יש בידך ואתה יורד לסחורה לספינה בשביל מזונותיך .כלומר אתה צריך לירד בספינה בשביל מזונות .ולא נהידא דלא לנבונים עושר .ועוד דרוב
יורדי ספינה הם עשירים בעלי סחורה .דמה לעניים צורך לילך בספינה ממדינה למדינה .ונ״ל )כבר( ]כ״כ[ אתה יודע במוצאי הים וקורותיו ואתה יורד לספינה .ואייל עד שחמה אחה עלי שלא הועילה חכמתי לי ליזהר ולכוין
השעה שיעלו הכוכבים חמה על אלו חכמים גדולים שאין כל חכמתם מועילה להם ליטול עצה לעצמן להוויה אפילו כדי מזונותם בצמצום .הרמייה ו״ל :נתן דעתו להושיבם בראש .פירש ושי״ כדי שיהיו מתפרנסים בשררה
שיתן להם .ולא נהירא דלשון להושיבם בראש בישיבה משמע כדאמרינן בכתובות בשלהי פרק הנושא )דף קג (:דר״ח בר חמא יושב בראש .ובישיבה מאי פרנסה איכא .אלא משום דאשבחיהו רבי יהושע כולי האי אמו ראוים
הללו לישב בראש ולמנותם פרנס על הצבור .הרמייה ד״ל:
א( היא ר״ת נל אדם ואילי צ׳־ל נ״ע:
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רבינו חננאל
יחיד נשיא ומשיח בין כעבודת
כוכבים בין בשאר מצו• צבור
בעבוד׳ כוכבים מנ״ל א( אמד קרא
ואם נפש :כדתניא רבי אומר לפי
שמצינו בעבודת כוכבים שחלק
הכתוב בין מרובין ליחידין מרובין
בסייף לפיכך ממונם אבד פירוש
אנשי עיר הנדחת .יחידין בסקילה
לפיכף ממונם פלט יכול נחלוק
בקרבנותיהם ]ת״ל תורה אחת[
פי׳ בשגגת מעשה לחודה בלא
הוראה שוה דבל חד וחד בין
יחיד בין רבים מייתי שעירה.
ופירשנו בפרק הא• של דו המסכת
כי כל ישראל אם עשו בלא
הוראה כל חד וחד מייתי קרבן
יחיד והיינו דקא )סמיך( ]משוי
להו[ הכא .אבל בענין הוראת
ב״ד לא מיידי כלל :מתקיף
לה רב חלקי׳ מהגרוניא .ס״א
רב חייא מהגרוניא אלא טעמא
רכתב רחמנא תורה אחת הא לאו
הכי הוה אמינא חלוקין הן וכי
שגגו רבים במעשה בלא הוראה
קרבנם חלוק מהיחיד .דבר זה אי
אפשר על הדעת שאין שום קרבן
שיחייבו בו מאי נייתי פר צבור
בשאר מצות הוא דמייתי ליה
פירוש בהוראה .נייתו פר ושעיר
צבור בעבודה כוכבים הוא דמייתו
להו .פירוש בהוראה .לייתו שעיר.
פי׳ דעדיף משעירה .בדמפרש
בספרא דשעירה לא אתיי׳ קרבן
צבור .נשיא בשאר מצות הוא
דמייתי ליה .פירוש בשגגת מעשה
לחודיה .מאי אייתר לך שעירה
יחיד נמי קרבנו .ומהדרינן אצטריך
םד״א צבור בעבודת כוכבים.
פירוש בהוראה מייתו פר לעולה
ושעיר לחטאת הני דעבוד בשגגת
מעשה ]לייתו אפכא[ פירוש לייתו
שעיר לצולה ופר לחטאת )וצבו׳(
]א״נ[ צריכין קרבן אחר ואין להם
תקנה קמ״ל :אמר ברוך ראיתי
שכתב רב האי גאון דצ׳׳ל אנו
אומרים כי מדרש רבי כענין תורה
אחה לא יחכן שהרי חלק הכתוב
בין מרובין ליחידים גם בקרבן
עבודת כוכבים שהרי יחידים
מביאין שעירה וצבור שהן ב״ד
מביאין פר לעולה ושעיר לחטאת.
וכיון שפירש הכתוב וחלק לא
הוה םלקא אדעתין שחייבין אנו
לחלוק חלוקה אחרת כדי שיהא
צריך לאשמעינן תורה אחת .ור׳
נסים ב״ר יעקב זצ׳׳ל אתקפה
ופירשה באנפא אחרינא כתבנוהי
בתתלת פירוש דיבמות .ובין מר
ובין מר לא עיילי סוגיא דשמעתא
דלא סכרי ראיכא הפרש ברבים
כין הוראה בשגגת מעשה ובין
מעשה לחודה ואי אפשר לדמויי
קרבן צבור לעיר הנדחת .ב( דקרבן
צבור לא אתי עד דעבדי רוב
הקהל .ואפי׳ לר׳ יהודה ור׳ שמעון
]עד דעבד שבט א׳[ וקים לן
בתחילת סנהדרין בין לר• יאשיה
כין לר׳ יונתן דבל השבט שהודח
לא עבדינן יתיה עיר הנדחת.
כמה פרכי איכא > )דבדידן
למרי ליבא מאי( הוא והמכשלה
הזאת תחת ידך ד( אקשי•
ג

א( גי' וגינו כאן נהגי׳ נינמוח ע״ש
וחסר כמה מלוח נדנרי רגינו אחר
מלח נפש .נ> עי• נרי״ף גפ״ק
דינמות .ג( אולי צ״ל לננגון דן למרי
תלמודאי .דן עיי גיטין דף מג וש״מ.

