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מסכת כריתות פרק ו' – " ַה ֵמּ ִביא ָא ָשׁם"
 .1כג ,ב – כד ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ַה ֵּמ ִביא ָא ׁ ָשם ָּתלוּי וְ נוֹ ַדע לוֹ ׁ ֶשלּ ֹא ָח ָטא:
ִאם ַעד ׁ ֶשלּ ֹא נִ ׁ ְש ַחט  -יֵ ֵצא וְ יִ ְר ֶעה ָ ּב ֵע ֶדר,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים :יִ ְר ֶעה ַעד ׁ ֶש ִ ּי ְס ָּת ֵאב,
וְ יִ ָּמ ֵכר,
וְ יִ ּ ְפל ּו דָּ ָמיו ִלנְ ָד ָבה.
יעזֶ ר אוֹ ֵמר :יִ ְק ַרב,
ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ׁ ֶש ִאם ֵאינוֹ ָ ּבא ַעל ֵח ְטא זֶ ה ֲה ֵרי הוּא ָ ּבא ַעל ֵח ְטא ַא ֵחר.
ִאם ִמ ׁ ּ ֶש ִ ּנ ְש ַחט נוֹ ַדע לוֹ  -יִ ׁ ּ ָש ֵפ ְך ַהדָּ ם,
רש"י
יפה.
שר יֵ ֵצא ְל ֵבית ַה ּ ְ ׂ
וְ ַה ָ ּב ָ ׂ
ש ֵר ָ
מתי'
שר ַק ָ ּיים  – 41יֵ ָא ֵכל.
נִ זְ ַרק ַהדָּ ם ,וְ ַה ָ ּב ָ ׂ
המביא אשם יצא וירעה בעדר.
עם שאר צאו כחולין גמורין:
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
וחכ''א כו' .מפרש טעמא בגמ':
ֲא ִפילּ ּו ַהדָּ ם ַ ּבכּ וֹ ס – יִ ָּז ֵרק,
ישפך .לאמה:
לבית השריפה .דאף על גב
שר יֵ ָא ֵכל.
וְ ַה ָ ּב ָ ׂ
ָא ׁ ָשם וַ דַּ אי ֵ -אינוֹ ֵכן.
ַעד ׁ ֶשלּ ֹא נִ ׁ ְש ַחט  -יֵ ֵצא וְ יִ ְר ֶעה ָ ּב ֵע ֶדר.
ִמ ׁ ּ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ַחט ֲ -ה ֵרי זֶ ה יִ ָ ּק ֵבר.
יפה.
שר יֵ ֵצא ְל ֵבית ַה ּ ְ ׂ
נִ זְ ַרק ַהדָּ ם ַ -ה ָ ּב ָ ׂ
ש ֵר ָ
ׁשוֹ ר ַה ִ ּנ ְס ָקלֵ :אינוֹ ֵכן.
ַעד ׁ ֶשלּ ֹא נִ ְס ַקל  -יֵ ֵצא וְ יִ ְר ֶעה ָ ּב ֵע ֶדר.
ִמ ׁ ּ ֶש ִ ּנ ְס ַקל  -מו ָּּתר ַ ּב ֲהנָ ָאה.
ֶע ְג ָלה ֲערו ָּפהֵ :אינוֹ ֵ ּכן.
ַעד ׁ ֶשלּ ֹא נֶ ֶע ְר ָפה ֵּ -ת ֵצא וְ ִת ְר ֶעה ָ ּב ֵע ֶדר.
ִמ ׁ ּ ֶש ֶ ּנ ֶע ְר ָפה ִּ -ת ָק ֵבר ִ ּב ְמקוֹ ָמ ּה,
ׁ ֶש ַעל ָס ֵפק ָ ּב ָאה ִמ ְּת ִח ָ ּלה.
יפ ָרה ְס ֵפ ָק ּה וְ ָה ְל ָכה ָל ּה.
ִ ּכ ּ ְ

ְ ּג ָמ ָרא
ְ ּב ַמאי ּ ְפלִ יגֵ י?
ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ָס ַברֵּ :כיוָ ן דְּ לָ א צָ ִר ְיך לֵ ּיה לָ א ַמ ְקדִּ ׁיש לֵ ּיה.
וְ ַר ָ ּבנָן ָס ְב ֵריִ :מ ּתוֹ ך ׁ ֶש ִּלבּ וֹ נוֹ ְקפוֹ  ,גּוֹ ֵמר ו ַּמ ְקדִּ ׁיש.
ָּתנָא:
" ֵ ּבין ׁ ֶשנּ וֹ ַדע לוֹ ֶ ׁ :ש ָח ָטא,
ו ֵּבין נוֹ ַדע לוֹ ֶ ׁ :שלּ ֹא ָח ָטא -
ּ ְפ ִל ֵיגי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר וְ ַר ָ ּבנָ ן".
ָ
ְ ּבנוֹ ַדע לוֹ ׁ ֶש ָח ָטא  -לְ הוֹ ִד ֲיעך כּ ֹחוֹ דְּ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר,
דְּ ַאף ַעל ַ ּגב דְּ י ַָדע דְּ ָח ָטא ֵּכיוָ ן דִּ ְב ִעידָּ נָא דְּ ַא ְפ ְר ׁ ֵש ּיה לָ א י ְַדע ֵּ -תצֵ א וְ ִת ְר ֶעה ָ ּב ֵע ֶדר.
ו ְּבנוֹ ַדע לוֹ ׁ ֶשלּ ֹא ָח ָטא  -לְ הוֹ ִד ֲיע ָך כּ ָֹחן דְּ ַר ָ ּבנָן,
ְ
דְּ ַאף ַעל ַ ּגב דְּ לָ א ָח ָטא ,דִּ ְב ִעידָּ נָא דְּ ַא ְפ ְר ׁ ֵש ּיה לָ א יְ ַדע ,לִ בּ וֹ נוֹ ְקפוֹ ֲהוָ הִ ,הלְ ָּכךּ ָ :ג ַמר ו ַּמ ְקדִּ ׁיש.
ָא ַמר ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת:
מוֹ ֶדה ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר לַ ֲחכָ ִמים:
כד,א ְ ּב ַמ ְפ ִר ׁיש ׁ ְשנֵי ֲא ׁ ָשמוֹ ת לְ ַא ְח ָריוּת,
וְ נ ְִת ַּכ ּ ֵפר ְ ּב ַא ַחת ֵמ ֶהן,
שר ַק ָ ּיים(
 41במשיות לא גרסו .במהדורת וילא) :וְ ַה ָ ּב ָ ׂ

דחולין ששחטו בעזרה בקבורה
בעלמא האי בשריפה דהוי כזבח
פסול:
זרק הדם .קודם שודע לו:
יאכל .הבשר שהרי גמר כל
הכפרה והוה ליה אשם תלוי כשר
שהרי על הספק בא מתחלה וכפר
הספק והלך:
יזרק .הדם שכל העומד ליזרק
כזרוק דמי וה''ל כודע לו לאחר
זריקת דם:
איו כן .בההוא לא פליגי רבן
דאם ודע לו עד שלא שחט יצא
וירעה בעדר דטעמייהו דרבן
באשם תלוי כיון דלבו וקפו גמר
ומקדישו מספק אבל אשם ודאי
דאמרו לו אכלת קדש וודע שלא
חטא דהוזמו העדים אי מי
כסבור קדש אכל ומצא חולין
איגלאי מילתא דהקדש טעות
הוא דכי אקדשיה אדעתא
דחטאת אקדשיה:
הרי זה יקבר .בגמרא מפרש
מ''ש דהאי בשריפה והאי
בקבורה:
זרק הדם הבשר יצא לבית
השריפה .מפרש בגמרא תברא
מי ששה זו לא שה זו:
שור הסקל איו כן .כאשם תלוי
דהכא לא פליגי רבן כי אם ודע
דלא הרג יצא וירעה בעדר:
עגלה ערופה איו כן .כאשם
תלוי לרבן דאם עד שלא ערפה
מצא ההורג תצא ותרעה בעדר:
כיפרה ספיקה .בשעת עריפה
שהרי עדיין ספק היה והלכה לה
הלכך אסורה בהאה ותקבר
כדין כל העגלות הערופות:
גמ'
שלבו וקפו .שמתירא מספק
החטא שחטא ומייתי אבל
חטאת כיון דהשתא איגלאי
מילתא דבעידא דאפרשיה לא
הוה צריך לחטאת לאיתויי
הילכך אמרין מספיקא לא
אקדשיה:
לאחריות .שאם יאבד האחד
יקריב לחבירו:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
דְּ ׁ ֵשנִי  -י ְִר ֶעה ַעד ׁ ֶש ִ ּי ְס ָּת ֵאב ,וְ י ִָּמכֵ ר ,וְ י ּ ְִפל ּו דָּ ָמיו לִ נ ְָד ָבה.
ַמאי ַט ְע ָמא?
ַעד ָּכאן לָ א ּ ָפלֵ יג ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ֲעלַ יְיה ּו  42דְּ ַר ָ ּבנָן ֶא ָּלא ִמ ׁ ּשוּם דְּ לָ א ַ ּג ֵּלי דַּ ְע ֵּת ּיה דְּ לִ בּ וֹ נוֹ ְקפוֹ ,
ֲא ָבל ָהכָ א ִמ ְּכ ִדי ַחד הוּא דְּ ִא ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה לְ ַא ְפרו ׁ ֵּשי,
ְ
ּ
ַמאי ַט ְע ָמא ַא ְפ ֵר ׁיש ְּת ֵרי? דְּ ָס ַברִ :אי ִמ ְיר ַּכס ֲח ָדא ִמ ַּיכ ַפ ְרנָא ְ ּב ִא ָידך ַח ְב ֵר ּיה,
וְ כֵ יוָ ן דְּ גַ ֵּלי דַּ ְע ֵּת ּיה דְּ לִ בּ וֹ נוֹ ְקפוֹ ָהיָ ה הוֹ ִאיל וְ כָ ְך ָהיָ ה ָ ּג ַמר וְ ִה ְקדִּ ׁישוֹ .
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ַרב:
מוֹ ִדים ֲחכָ ִמים לְ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר:
ְ ּב ָא ׁ ָשם ָּתלוּי ׁ ֶשהוּזְ מ ּו ֵע ָדיו  -דְּ יֵצֵ א וְ י ְִר ֶעה ָ ּב ֵע ֶדר.
ַמאי ַט ְע ָמא?
ַעד ָּכאן לָ א ּ ְפלִ יגֵ י ַר ָ ּבנָן ֲעלֵ ּיהֶ ,א ָּלא ֵהיכָ א דְּ ַא ְפ ְר ׁ ֵש ּיה ַעל ּ ִפי ַעצְ מוֹ  ,וְ ָא ְמ ִרינַן :לִ בּ וֹ נוֹ ְקפוֹ .
ֲא ָבל ֵהיכָ א דְּ ַעל ּ ִפי ֵע ִדים ַא ְפ ְר ׁ ֵש ּיה ,לָ א ֲהוָ ה ָס ִמי ְך ִ 43ע ָּילוֵ י דְּ ֵע ִדים,
דְּ ָס ַבר דִּ לְ ָמא ָאת ּו ֲא ֵח ִרים ו ְּמזַ ֵּמי לְ ה ּו.
ֵמ ִתיב ָר ָבא:
" ׁשוֹ ר ַה ִ ּנ ְס ָקל ֵ -אינוֹ ֵכן,
ִאם ַעד ׁ ֶשלּ ֹא נִ ְס ַקל  -יֵ ֵצא וְ יִ ְר ֶעה ָ ּב ֵע ֶדר".
ֵהיכִ י דָּ ֵמי?
ִאילֵ ָימא :דְּ ָאת ּו ֵ ּבי ְּת ֵרי ָא ְמ ֵריָ :ה ַרג,
ו ֵּבי ְּת ֵרי ָא ְמ ֵרי :לֹא ָה ַרג.
ַמאי ָחזֵ ית דְּ צָ יֵית לְ ָב ְת ָר ֵאי? צַ ּיֵית לְ ה ּו לְ ַק ָּמ ֵאי!
ֶא ָּלא לָ או ְ ּב ֵע ֵדי ֲהזָ ָמה,
וְ ִדכְ וָ ֵות ּיה ַ ּג ֵ ּבי ָא ׁ ָשם ָּתלוּיּ ְ ,ב ֵע ֵדי ֲהזָ ָמה,
ו ְּפלִ יגֵ י!
ֲא ַמר לֵ ּיה ַא ָ ּביֵ י:
וְ ִדלְ ָמאׁ :שוֹ ר ַה ּנ ְִס ָקלֵ ,היכִ י דָּ ֵמי?
ְּכגוֹ ן ׁ ֶש ָ ּבא ָהרוּג ְ ּב ַרגְ לָ יו.
וְ ִדכְ וָ ֵות ּיה ַ ּג ֵ ּבי ָא ׁ ָשם ָּתלוּי,
ְּכגוֹ ן דְּ הו ְּּכ ָרה ֲח ִתיכָ ה,
ֲא ָבל ֵהיכָ א דְּ ַא ְפ ְר ׁ ֵש ּיה לְ ָא ׁ ָשם ָּתלוּי ַעל ּ ִפי ֵע ִדים – לָ א.
ִ ּב ְפלוּגְ ָּתא,
ָא ׁ ָשם ָּתלוּי ׁ ֶשהוּזְ מ ּו ֵע ָדיו:
ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש ָ 44א ַמר:
ֲה ֵרי ִהיא ְּכ ִמ ְנ ַחת ְקנָאוֹ ת,
דְּ ַת ְניָא:
יה זוֹ ְמ ִמין ִ -מנְ ָח ָת ּה ֵּת ֵצא ְלחו ִ ּּלין".
"נִ ְמ ְצא ּו ֵע ֶד ָ
ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמר:
י ְִר ֶעה ַעד ׁ ֶש ּי ְִס ָּת ֵאב,
וְ י ִָּמכֵ ר,
וְ י ּ ְִפל ּו דָּ ָמיו לִ ְנ ָד ָבה.
ֵיה לְ ִמנְ ַחת ְקנָאוֹ ת!
וְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן ,נ ִַד ְּמי ּ
לָ א דָּ ֵמיִ ,מ ְנ ַחת ְקנָאוֹ ת לָ א לְ כַ ּ ָפ ָרה ָק ָא ְתיָיאֶ ,א ָּלא לְ ָב ֵרר ָעוֹ ן.
ֲא ָבל ָא ׁ ָשם ָּתלוּי דִּ לְ כַ ּ ָפ ָרה ָא ֵתיִ ,מ ּתוֹ ְך ׁ ֶש ִּלבּ וֹ נוֹ ְקפוֹ גּוֹ ֵמר ו ַּמ ְקדִּ ׁישוֹ .
 42שיטה מקובצת
 43כתבי יד .גירסת וילאָ :סמוּךְ
 44שיטה מקובצת .גירסת וילא)ַ :ר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר אוֹ ֵמר(

רש"י
מכדי חד ה''ל לאפרושי .כלומר
דהא ידעין דגלי דעתיה דלבו
וקפו דלא ה''ל לאפרושי אלא
חד והוא הפריש תרי:
באשם תלוי שהוזמו עדיו.
שאמרו לו שים אכלת ספק חלב
בשוגג והפריש אשם תלוי על
פיהם ובאו עדים אחרים
והזימום ואמרו הלא אותו היום
עמו הייתם לא סמך אעדים
דהא יודע בעצמו שלא אכל וסבר
מייתיא סהדי ומזמי להו ויצא
אשמו לחולין:
אלא לאו בעדי הזמה .בשור
הסקל דמודים חכמים לר'
מאיר דאיו באשם תלוי משום
דליכא למימר לבו וקפו הילכך
יצא וירעה בעדר:
ודכוותיה .הא דפליג באשם תלוי
בעדי הזמה פליגי דאף על גב
דהוזמו עדים אמרי רבן דקדוש
הוא דלבו וקפו:
דלמא שור הסקל .דודע שלא
הרג והיכי דמי כגון שבא הרוג
אותו האיש שאמרו עליו ששור
זה הרגו בא לפיו ברגליו בריא
ושלם בהא מודו רבן דיצא
השור וירעה בעדר:
ודכוותיה פליגי באשם דהוכרה
חתיכה .הותרת ומצא שהיא
חלב ואותה שאכל היתה שומן
בההיא פליגי רבן ואמרי דקדוש
הוא דאמרי' מתוך שלבו וקפו
גמר ומקדישו:
אבל גבי עדים .דאיכא למימר
לא קפו לבו דסבר מייתיא
סהדי ומזמי להו בההיא לא
פליגי רבן:
בפלוגתא .כי היכי דפליגי רבא
ורב יהודה לעיל דאמר מודין
חכמים באשם תלוי שהוזמו
עדיו ופליג עליה רבא ואותביה
שור הסקל ה'' פליגי רבי יוחן
ור''ל:
מחת קאות .מחת סוטה:
מצאו עדיה זוממין .אותן
שאמרו שסתרה עם האיש:
לברר עון .אם אמת אם שקר:
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 .2כד ,א
ׂ ָא ַמר ַר ִ ּבי ְּכרו ְּס ּ ְפ ַדאי ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ׁשוֹ ר ַה ּנ ְִס ָקל ׁ ֶשהוּזְ מ ּו ֵע ָדיו ָּ -כל ַה ַּמ ֲחזִ יק בּ וֹ זָ כָ ה בּ וֹ .
ֲא ַמר ָר ָבא:
ִמ ְס ַּת ְ ּב ָרא ַט ְע ָמא דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן:
ְּכגוֹ ן :דְּ ָא ְמ ֵרי לֵ יה" :נ ְִר ַ ּבע ׁשוֹ רוֹ ".
ֲא ָבל ָא ְמר ּוָ " :ר ַבע ׁשוֹ רוֹ "  -הוּא ְ ּב ַעצְ מוֹ ֵמ ַידע י ְִד ַיע דְּ לָ א ְר ַבע,
וְ לָ א ַמ ְפ ַקר לֵ ּיה,
ְיתי ֵע ִדים.
וְ ָט ַרח ו ַּמי ֵ
ו ַּמאי ׁ ְשנָא ֵמ ָהא דְּ ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ִא ַּיתי ָא ַמר ֵר ׁיש לָ ִקי ׁש:
ִעיר ַה ּנִדַּ ַחת ׁ ֶשהוּזְ מ ּו ֵע ֶד ָיה ָּ -כל ַה ַּמ ֲחזִ יק ָ ּב ּה זָ כָ ה ָ ּב ּה?
ִעיר ַה ּנִדַּ ַחת דְּ ַר ִ ּבים נִינְה ּו,
ֵיה.
ָּכל ַחד ָא ַמר ְ ּב ַד ְע ֵּת ּיהֲ " :אנָא לָ א ֲח ָטאיַ ,א ֲח ִרינָא ָח ָטא"  -ו ַּמ ְפ ַקר ָממוֹ נ ּ
ֲא ָבל ָהכָ א ,דִּ ְב ִד ֵיד ּיה ַּתלְ יָא ִמ ְּיל ָתא,
הוּא ְ ּב ַעצְ מוֹ ֵמ ַידע י ַָדע דְּ לָ א ְר ַבע  -וְ לָ א ַמ ְפ ַקר לֵ ּיה,
ְיתי ֵע ִדים.
וְ ָט ַרח ו ַּמי ֵ

רש"י
והוזמו עדיו .לאחר שגמר דיו
ליסקל:
זכה בו .דהפקר הוא משגמר
דיו:
רבע שורו .וגמרו דיו בסקילה
על פיהם דודאי מסתמא
אפקריה מייה דסבר עדי אמת
הן הילכך הפקר הוא:
וטרח ואייתי עדים .להזימם:
עיר הדחת כו' .ואף על גב דכל
חד וחד ידע שלא חטא ואיכא
למימר ממויה הוא ולא
אפקריה ותיובתא דרבא:
אחריי חטאו .ואמרי' בחלק
)סהדרין דף קיא (:צדיקים
שבעיר הדחת יוצאין ממה
ערומין וממום אבד:
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 .3כד ,א-ב
ָא ַמר ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש:
ַהנּוֹ ֵתן ַמ ָּתנָה לַ ֲח ֵבירוֹ  ,וְ ָא ַמר ַה ָּלהִ " :אי ֶא ְפ ׁ ִשי ָ ּב ּה" ָּ -כל ַה ַּמ ֲחזִ יק ָ ּב ּה זָ כָ ה ָ ּב ּה.
ו ַּמאי ׁ ְשנָא ֵמ ָהא דְּ ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ֲאבו ַּּה ָא ַמר ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת,
וְ ָא ְמ ֵרי לַ ּה ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָ ּבה ּו ָא ַמר ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת:
ְמ ַק ֵ ּבל ַמ ָּתנָ ה ׁ ֶש ָא ַמר לְ ַא ַחר ׁ ֶש ָ ּבאת ַמ ָּתנָ ה לְ יָ דוֹ ַ " :מ ָּת ָנה זוֹ ִּת ָ ּיב ֵטל",
" ְמבו ּ ֶּטלֶ ת",
" ִאי ֶא ְפ ׁ ִשי ָ ּב ּה"  -לֹא ָא ַמר ְּכלוּם
" ְ ּב ֵטילָ ה ִהיא",
"אינָה מת ה"  -בריו ק ּיָימין 45
דְּ ָ ָ ַ ִ
ֵ ּ ַ ָּ נָ
ָימין" דְּ ָה ְד ָרא לְ ָמ ַר ּה!
כד,ב ַמאי לָ או "דְּ ָב ָריו ַק ּי ִ
ָימין,
לָ א! דְּ ָב ָריו ַק ּי ִ
וְ הוּא נ ִַּמי לָ א ָקנֵי לַ ּה,
וְ כָ ל ַה ַּמ ֲחזִ יק ָ ּב ּה זָ כָ ה ָ ּב ּה.
ֵמ ִית ֵיבי:
ש ֶדה זוֹ ",
" ָהאוֹ ֵמר ַל ֲח ֵבירוֹ " :דִּ ין ו ְּד ָב ִרים ֵאין ִלי ַעל ָ ׂ
ימ ָ ּנה"  -לֹא ָא ַמר ְ ּכלוּם".
" ֵאין ִלי ֵע ֶסק ָ ּב ּה ,וְ יָ ִדי ְמסו ֶ ּּל ֶקת ֵה ֶ
ימ ָ ּנה" ְּכ ִאי ֶא ְפ ׁ ִשי דָּ ֵמי ,וְ ָק ָּתנֵי" :לֹא ָא ַמר ְ ּכלוּם"!
וְ ָהא "יָ ִדי ְמסו ֶ ּּל ֶקת ֵה ֶ
ׁ ָשאנִי ָה ָתם,
דְּ ָא ְמ ִרי ָנן ִּ :46כי ַס ֵּליק נַ ְפ ׁ ֵש ּיה ִמדִּ ין ו ְּד ָב ִרים,
ִמ ּגו ַּפ ּה דְּ שָׂ ֶדה לָ א ַס ֵּליק נ ְַפ ׁ ֵש ּיה.
ֵמ ִית ֵיבי:
" ַהכּ וֹ ֵתב נְ ָכ ָסיו ַל ֲא ֵח ִרים ,וְ ָהי ּו ָ ּב ֶהן ֲע ָב ִדים,
וְ ָא ַמר ַה ָ ּלהִ " :אי ֶא ְפ ׁ ִשי ָ ּב ֶהן".
ִאם ָהיָ ה ַרבּ וֹ ׁ ֵשנִ י כּ ֵֹהן  -אוֹ ְכ ִלין ַ ּב ְּתרו ָּמה.
יאל אוֹ ֵמר:
ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
ֵ ּכיוָ ן ׁ ֶש ָא ַמרִ " :אי ֶא ְפ ׁ ִשי ָ ּב ֶהן" ּ ְ -כ ָבר זָ כ ּו ָ ּב ֶהן יוֹ ְר ׁ ִשין".
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא לְ ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאלָ ,ק ָס ַברִּ :כי י ֵָהיב ִאינ ִׁיש ַמ ָּתנָה ַאדַּ ְע ָּתא דִּ ְמ ַק ְ ּבלִ ין לַ ּה ִמי ֵּנ ּיה,
ֵיה ָ -ה ְד ָרא לְ ָמ ַר ּה.
ִּכי לָ א ְמ ַק ְ ּבלִ ין לַ ּה ִמי ּנ ּ
ֶא ָּלא לְ ַת ָּנא ַק ָּמאִ ,אי ִּכי ָא ַמרִ " :אי ֶא ְפ ׁ ִשי ָ ּב ֶהן" ָּ -כל ַה ַּמ ֲחזִ יק ָ ּב ֶהן זָ כָ ה ָ ּב ֶהן.
ָהכָ א דְּ ָא ַמר ׁ ֵשנִיִ " :אי ֶא ְפ ׁ ִשי ָ ּב ֶהן" ָ -הו ּו לְ ה ּו 'זָ ִרים' וְ ָק ָאכְ לֵ י זָ ִרים ְּתרו ָּמה!
ָק ָס ַברַ :ה ַּמ ְפ ִקיר ַע ְבדּ וֹ  -יָצָ א לְ ֵחירוּת,
וְ צָ ִר ְיך ֵ ּגט ׁ ִש ְחרוּר ֵמ ַרבּ וֹ .
וְ ָק ָס ַברְ :מעו ָּּכב לְ גֵ ט ׁ ִש ְחרוּר  -אוֹ כֵ ל ַ ּב ְּתרו ָּמה.

 45רשי ,רביו גרשום ,סוגיה מקבילה גיטין לב .גירסת וילא הדיים הוחלפו.
 46שיטה מקובצת

רש"י
ואמר הלה .מקבל:
כל המחזיק בה זכה .דהפקר היא:
מקבל מתה .שטר מתת קרקע שאמר
המקבל לאחר שבא שטר המתה
לידו :ה''ג תבטל מבוטלת אי אפשי בה
לא אמר כלום בטלה היא איה מתה
דבריו קיימין .ה''ג לה בהשולח גט
וטעמא מפרש התם משום דתבטל
מבוטלת אי אפשי בה להבא משמע
והוא כבר קבלה לפיכך לא אמר כלום
ואם יש עליו בעל חוב גובה אותה
הימו ומהא ליכא לאותוביה לר''ל דכי
אמר ר''ל במתת מטלטלין דכיון
דאתי לידיה והפקירה הויא הפקר
אבל זה לא הפקיר את השדה אלא
איו חפץ שתהא המתה קיימת .אלא
סיפא תמיה לן אדר''ל דקתי בטילה
היא איה מתה דבריו קיימין
דלשעבר משמע והכי קאמר
כשקבלתיה לאו לשם מתה קיבלתיה
והודאת בעל דין כמאה עדים לפיכך
דבריו קיימין:
מאי לאו דבריו קיימין והדרא למרה.
אלמא היכא דאהי דבריו הדרא
למרה:
לא דבריו קיימין ולא קי לה .ולמרה
מי לא הדרא כו' והוא הדין דהוה מי
מצי לתרוצי לא דמי לדר''ל דהכא
דכיון דאמר לא לשם מתה קיבלתיה
הויא למרה דכי יהיב אייש מתה
אדעתיה דמקבלי לה מייה ואי לא
מקבלי לאו מתה היא אבל דר''ל
לאחר שקבלה בתורת מתה הפקירה
והכי מתרצין לקמן בשמעתין קשיא
אחריתי ומיהו בקשיא קמייתא דחייה
כי האי גווא ולקמן דלא מצי לדחוייה
שייה הכי:
האומר לחבירו .שהיה שותף .עמו
בשדה זו:
דין ודברים אין לי על שדה זו לא אמר
כלום .ולא אבד זכותו:
וקתי לא אמר כלום .דאי אפשי בה
לאו לשון הפקר ולא לשון מתה הוא
תיובתא דר''ל ורב ששת דאמרו דבריו
קיימין:
מדין ודברים סילק פשיה .ובהכי
עסקין דאמר כל הלשוות הללו ביחד
הילכך אמרין כולהו מדין ודברים
קיימו וה''ק לא אדין ולא אדבר על
שדה זו עם שום אדם כי מוחזקת שלי
היא ואין לי עסק בה עם שום אדם
בדין ודברים וידי מסולקות הימה
בדין ודברים:
הכותב כסיו .שכיב מרע בפרק שי
דשחיטת חולין )דף לט (:מוקמין
פלוגתא בשזיכה לו שטר מתה על ידי
אחר ושתק ולבסוף צווח רבן סברי
מדאישתיק מיח יחא ליה וקאה
והשתא הוא דהדר ביה ור''ש סבר
הוכיח סופו על תחלתו שלא תרצה
בתחלה:
בשלמא .מדר''ש לא קשיא לר''ל דכיון
דאית ליה הוכיח סופו על תחלתו לא
יצאו מיד הראשון כי יהיב אייש
מתה כו' אבל לר''ל משקאה
הפקירה:
אלא לת''ק .קשיא לר''ל כיון דלית
ליה הוכיח סופו וקאו שי אי אמרת
אי אפשי לשון הפקר הוא הא כי אמר
שי אי אפשי בהן כל המחזיק בהן זכה
כדר''ל וקו עצמן בי חורין מן ההפקר
דהפקר יהו ואישתכח דאכלי עבדים
זרים תרומה אלא לאו מדאכלי
בתרומה שמע מיה לא אמר שי כלום
דלאו לשון הפקר הוא ותיובתא דר''ל
ודרב ששת דאמרו דבריו קיימים והוי
הפקר ויצא לחירות דהא זוכה בעצמו
מהפקירא:
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 .4כד ,ב
יעזֶ ר אוֹ ֵמר:
" ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
יִ ְק ַרבֶ ׁ ,ש ִאם ֵאינוֹ ָ ּבא ַעל ֵח ְטא זֶ ה ֲה ֵרי הוּא ָ ּבא ַעל ֵח ְטא ַא ֵחר".
לְ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ,לָ ָּמה לִ י " ֵח ְטא"?
יעזֶ רָ :א ׁ ָשם ָּתלוּי ִ ּב ְנ ָד ָבה ָא ֵתי!
ָהא ָא ַמר ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
דִּ ְתנַן:
יעזֶ ר אוֹ ֵמר:
" ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ִמ ְתנַ דֵּ ב ָא ָדם ָא ׁ ָשם ָּתלוּי ְ ּב ָכל יוֹ ם" )כריתות כה.(.
ֲא ַמר ַרב ַא ׁ ִשי:
ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר דְּ " ָא ְמר ּו לוֹ " הוּא.
דִּ ְתנַן:
" ֶא ָ ּלא אוֹ ְמ ִרים לוֹ ַה ְמ ֵּתן ַעד ׁ ֶש ִּת ָ ּכנֵ ס ְל ֵבית ַה ָּס ֵפק" )כריתות כה.(.

רש"י
לבית הספק .דקצת איסורא
בעיא אי עשה אי לאו אי כרת:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
" ִאם ִמ ׁ ּ ֶש ִ ּנ ְש ַחט נוֹ ַדע לוֹ  -יִ ׁ ּ ָש ֵפ ְך ַהדָּ ם,
יפה".
שר יֵ ֵצא ְל ֵבית ַה ּ ְ ׂ
וְ ַה ָ ּב ָ ׂ
ש ֵר ָ

 .5כד ,ב

ש ֵר ָפה".
שר יֵ ֵצא ְל ֵבית ַה ּ ְ ׂ
ָק ָּתנֵיַ " :ה ָ ּב ָ ׂ
ַאלְ ָמא :חו ִּּלין ׁ ֶש ּנ ׁ ְִש ֲחט ּו ָ ּב ֲעזָ ָרה – ִ ּב ְׂש ֵר ָיפה.
ו ְּר ִמינ ְִהי:
" ָא ׁ ָשם וַ דַּ אי ֵאינוֹ ֵכן,
ִאם ַעד ׁ ֶשלּ ֹא נִ ׁ ְש ַחט  -יֵ ֵצא וְ יִ ְר ֶעה ָ ּב ֵע ֶדר.
ִמ ׁ ּ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ַחט ֲ -ה ֵרי זֶ ה יִ ָ ּק ֵבר"!
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר:
ַּת ְב ָראִ ,מי ׁ ֶש ׁ ּ ָש ָנה זוֹ לֹא ׁ ָשנָ ה זוֹ .
ֲא ַמר ַר ָ ּבה:
' ָא ׁ ָשם וַ דַּ אי' ַעל ' ָא ׁ ָשם ָּתלוּי' ָק ָר ֵמית?!
ָא ׁ ָשם וַ דַּ איֵּ :כיוָ ן דְּ לָ א צָ ִר ְיך לֵ ּיה  -לָ א ַמ ְקדִּ ׁיש לֵ ּיה.
ָא ׁ ָשם ָּתלוּיִ :מ ּתוֹ ְך ׁ ֶש ִּלבּ וֹ נוֹ ְקפוֹ  -גּוֹ ֵמר ו ַּמ ְקדִּ ׁישוֹ .
ֶא ָּלא ִאי ַק ׁ ְשיָא ' ָא ׁ ָשם וַ דַּ אי' ַעל ' ָא ׁ ָשם וַ דַּ אי' ַק ׁ ְשיָא:
דְּ ָק ָּתנֵיֲ " :ה ֵרי זֶ ה יִ ָ ּק ֵבר".
ּ
יפה"!
ר
ש
ׂ
ה
ית
ב
ל
א
צ
ֵא ָימא ֵס ָיפא" :וְ ַה ָ ּב ָ ׂ
שר יֵ ֵ ְ ֵ ַ ְ ֵ ָ
ָהא וַ דַּ אי ַּת ְב ָרא!
ִמי ׁ ֶש ׁ ּ ָשנָה זוֹ לֹא ׁ ָשנָ ה זוֹ .
ַרב ַא ׁ ִשי:
ֲא ַמר ִ 47מ ׁ ּשוּם דְּ ִמ ְית ֲחזֵ י ְּכזֶ ַבח ּ ָפסוּל.

ש ֵר ָיפה לָ א ַק ׁ ְשיָא(
ישא דְּ ָק ָּתנֵי ְ ּב ָא ׁ ָשם ָּתלוּי וְ ַה ָ ּב ָׂשר יֵצֵ א לְ בֵ ית ַה ּ ְ ׂ
 47שיטה מקובצת ,רשי .גירסת וילא)ֵ :ר ׁ ָ

רש"י
)אלא( אשם ודאי .מסתמא לא
אקדשיה אי הוה ידע דלא צריך
ליה הילכך הקדש טעות הוא
אבל אשם תלוי הא ספק הוא
ליה והוה סבור דשמא לא חטא
ואפ''ה אקדשיה הילכך גלי
אדעתיה דלבו וקפו וגמר
והקדישו ולא הוי חולין ששחטו
בעזרה אלא כשאר קדשים
שאירע בהן פסול ובשרפה
כדאמרין בפסחים בפרק כל
שעה )דף כד:(.
ה''ג רב אשי אמר משום דמיחזי
כזבח פסול .ואשם ודאי קא
מתרץ רב אשי דמיחזי שלאחר
זריקה אירע בו פסול ואתי
למימר קדשים שפסלו קברים:

מסכת כריתות פרק ו' – ַ
"ה ֵמּ ִביא ָא ָשׁם"
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 .6כד ,ב
שר ַק ָ ּיים – יֵ ָא ֵכל.
"נִ זְ ַרק ַהדָּ ם ,וְ ַה ָ ּב ָ ׂ
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
ֲא ִפילּ ּו ַהדָּ ם ַ ּבכּ וֹ ס – יִ ָּז ֵרק,
שר יֵ ָא ֵכל".
וְ ַה ָ ּב ָ ׂ
וְ ַא ַּמאי? ָהא ָהוְ יָא לֵ ּיה י ְִד ָיעה!
ֲא ַמר ָר ָבא:
ָא ַמר ְק ָרא" :וְ הוּא ל ֹא יָ ַדע וְ נִ ְסלַ ח לוֹ " ) 48ויקרא ה ,יח(.
וְ ָהא לָ א ָהוְ יָא לֵ ּיה יְ ִד ָיעה ִ ּב ׁ ְש ַעת ְסלִ ָיחה.
" ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמרֲ :א ִפילּ ּו ַהדָּ ם ַ ּבכּ וֹ ס".
לְ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסיַ ,א ַּמאי ִי ָ ּז ֵרק? ָהא ָהוְ יָא לֵ ּיה יְ ִד ָיעה ִ ּב ׁ ְש ַעת ְסלִ ָיחה!
ֲא ַמר ָר ָבא:
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ָס ַבר לַ ּה ְּכ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן,
דְּ ָא ַמרָּ :כל ָהעוֹ ֵמד לִ י ָ ּז ֵרק ְּ -כזָ רוּק דָּ ֵמי.
ֵא ַימר דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ְ ּב ִמ ֵידי דְּ עוֹ ֵמד לִ י ָ ּז ֵרק,
ֲא ָבל ַהאי ֵ -אין עוֹ ֵמד לִ י ָ ּז ֵרק!
ָא ְמ ֵרי ְ ּב ַמ ֲע ָר ָבא:
ָק ָס ַבר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסיְּ :כלֵ י ׁ ָש ֵרת ְמ ַקדְּ ׁ ִשין בּ וֹ ֶאת ַה ּ ָפסוּלּ ַ ,ב ְּת ִח ָּלה לִ ָ ּיק ֵרב.

 48וְ ֵה ִביא ַאיִ ל ָּת ִמים ִמן הַ ּצֹאן ְ ּב ֶע ְר ְּכ ָך לְ ָא ׁ ָשם ֶאל ַהכּ ֵֹהן וְ כִ ּ ֶפר ָעלָ יו ַהכּ ֹהֵ ן ַעל ׁ ִשגְ גָ תוֹ ֲא ׁ ֶשר ׁ ָשגָ ג וְ הוּא ל ֹא יָ ַדע וְ נִ ְסלַ ח ל ֹו

רש"י
ה''ל ידיעה .ורחמא אמר ולא
ידע הוא דמביא אשם תלוי הא
אי ידע לא:
סליחה .זריקה הייו עיקר כפרה
דכתיב )ויקרא יז( ואי תתיו
לכם על המזבח וגו':
כל העומד ליזרק כזרוק דמי.
בב''ק בפרק מרובה )דף עו:(:
הא איו עומד ליזרק .דהא לא
חטא וסופו להוודע קודם זריקה
ואיגלאי מילתא למפרע דאיו
עומד ליזרק:
כלי שרת .כגון הכא דתקבל
הדם בכלי שרת:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .7כד ,ב – כה ,א
" ָא ׁ ָשם וַ דַּ אי ֵ -אינוֹ ֵכן.
ַעד ׁ ֶשלּ ֹא נִ ׁ ְש ַחט  -יֵ ֵצא וְ יִ ְר ֶעה ָ ּב ֵע ֶדר.
ִמ ׁ ּ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ַחט ֲ -ה ֵרי זֶ ה יִ ָ ּק ֵבר.
יפה.
שר יֵ ֵצא ְל ֵבית ַה ּ ְ ׂ
נִ זְ ַרק ַהדָּ ם ַ -ה ָ ּב ָ ׂ
ש ֵר ָ
ׁשוֹ ר ַה ִ ּנ ְס ָקלֵ :אינוֹ ֵכן.
ַעד ׁ ֶשלּ ֹא נִ ְס ַקל  -יֵ ֵצא וְ יִ ְר ֶעה ָ ּב ֵע ֶדר.
ִמ ׁ ּ ֶש ִ ּנ ְס ַקל  -מו ָּּתר ַ ּב ֲהנָ ָאה.
ֶע ְג ָלה ֲערו ָּפהֵ :אינוֹ ֵ ּכן.
ַעד ׁ ֶשלּ ֹא נֶ ֶע ְר ָפה ֵּ -ת ֵצא וְ ִת ְר ֶעה ָ ּב ֵע ֶדר.
ִמ ׁ ּ ֶש ֶ ּנ ֶע ְר ָפה ִּ -ת ָק ֵבר ִ ּב ְמקוֹ ָמ ּה,
ׁ ֶש ַעל ָס ֵפק ָ ּב ָאה ִמ ְּת ִח ָ ּלה.
יפ ָרה ְס ֵפ ָק ּה וְ ָה ְל ָכה ָל ּה".
ִ ּכ ּ ְ
ִא ְּית ַמר:
ֶעגְ לָ ה ֲערו ָּפה ֵ -א ָימ ַתי נ ֱֶא ֶס ֶרת?
ַרב ַה ְמנוּנָ א ֲא ַמרֵ :מ ַח ּיִים.
ָר ָבא ֲא ַמר :לְ ַא ַחר ֲע ִר ָיפה.
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא לְ ָר ָבא ֵ -מ ִעידָּ נָא דְּ ִא ְית ֲע ִביד ַ ּב ּה ַמ ֲע ֶׂשה,
ֶא ָּלא לְ ַרב ַה ְמנ ּונָא ֵמ ֵא ָימ ַתי?
כה,א ָא ַמר ַר ִ ּבי ַי ַ ּנאי:
ְ ּגבוּל ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ָ ּב ּה ,וְ ׁ ָשכַ ְח ִּתי,
וְ נ ְַס ִבין ַח ְב ַר ּיָיא לְ ֵמ ַימר :י ְִר ָיד ָת ּה לְ נַ ַחל ֵא ָיתן אוֹ ַס ְר ָּת ּה.
ֲא ַמר ַרב ַה ְמנוּנָ א:
ְמנָא ֲא ִמינָא לַ ּה?
דִּ ְתנַן:
ּ
" ַה ׁ ּשוֹ ֵחטָ :פ ַרת ַח ָּטאת,
וְ ׁשוֹ ר ַה ִ ּנ ְס ָקל,
וְ ֶע ְג ָלה ֲערו ָּפה:
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ּפוֹ ֵטר,
וַ ֲח ָכ ִמים ְמ ַח ְ ּי ִיבין" )חולין פא.(:
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא לְ ִד ִידי ,דַּ ֲא ִמינָאֵ " :מ ַח ּיִים" ּ ְ -ב ָהא ּ ְפלִ יגֵ י ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן וְ ַר ָ ּבנָן,
דְּ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ָס ַברְ ׁ :ש ִח ָיטה ׁ ֶש ֵאינ ָּה ְרא ּויָה  -לֹא ׁ ְש ָמ ּה ׁ ְש ִח ָיטה.
וְ ַר ָ ּבנָן ָא ְמ ֵריְ ׁ :ש ִח ָיטה ׁ ֶש ֵאינ ָּה ְרא ּויָה ְ ׁ -ש ָמה ׁ ְש ִח ָיטה.
ֶא ָּלא ִאי ֲא ַמ ְר ְּת" :לְ ַא ַחר ֲע ִר ָיפה" ַ -א ַּמאי ּ ָפ ַטר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן? ׁ ְש ִח ָיטה ְרא ּויָה ִהיא!
וְ כִ י ֵּת ָימאָ :ס ַבר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ןֶ :עגְ לָ ה ִ ּב ׁ ְש ִח ָיטה ְּכ ׁ ֵש ָרה – וְ ָה ְּתנַ ן:
" ָ ּכ ׁ ֵשר ַ ּב ּ ָפ ָרה ָ ּ -פסוּל ְ ּב ֶע ְג ָלה ֲערו ָּפה.
ּ ָפסוּל ַ ּב ּ ָפ ָרה ּ ָ -כ ׁ ֵשר ְ ּב ֶע ְג ָלה ֲערו ָּפה" )חולין כג.(:
יטה – ְ ּכ ׁ ֵש ָרה.
ּ ָפ ָרהּ ִ :ב ׁ ְש ִח ָ
יפה – ּ ְפסו ָּלה.
ַ ּב ֲע ִר ָ
יפה – ְ ּכ ׁ ֵש ָרה,
ֶע ְג ָלהּ ַ :ב ֲע ִר ָ
יטה ְ ּ -פסו ָּלה"!
ִ ּב ׁ ְש ִח ָ
יש ִּתיק.
ִא ׁ ְ
לְ ָב ַתר דִּ נ ְַפק,
ֲא ַמרַ :מאי ַט ְע ָמא לָ א ֲא ִמינָא לֵ ּיה?
דְּ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ָס ַבר ֶעגְ לָ ה ִ ּב ׁ ְש ִח ָיטה ְּכ ׁ ֵש ָירה.
וְ ַרב ַה ְמנ ּונָא?

רש"י
גבול שמעתי .מאימתי אסרת:
ר' שמעון פוטר .מאותו ואת בו:
שחיטה שאיה ראויה .באכילה
כגון הא דאסירא באכילה דהא
מחיים אסרו כולן:
אמאי פטר ר''ש .שחיטה
הראויה לאכילה היא:
וכי תימא קסבר ר''ש עגלה
בשחיטה כשרה .לכפרתה והויא
לה שחיטה שאיה ראויה
לאכילה ומשמע דשחיטה
במקום עריפה קיימא:
הכשר בפרה .בפרה אדומה:

מסכת כריתות פרק ו' – ַ
"ה ֵמּ ִביא ָא ָשׁם"

ֲא ַמר לָ ְך:
לָ א נ ׁ ְִש ַּת ֵּמיט ַּת ּנָא דְּ נ ׁ ְַש ְמ ִעינַן ֶעגְ לָ ה ִ ּב ׁ ְש ִח ָיטה ְּכ ׁ ֵש ָרה ,דְּ ֵת ָימא ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ִהיא.
ֲא ַמר ָר ָבא:
ְמנָא ֲא ִמינָא לַ ּה?
ִמדִּ ְתנַן:
" ֶע ְג ָלה ֲערו ָּפה ֵ -אינָ ּה ֵ ּכן,
ַעד ׁ ֶשלּ ֹא נֶ ֶע ְר ָפה ֵּ -ת ֵצא וְ ִת ְר ֶעה ָ ּב ֵע ֶדר".
וְ ִאי ֲא ַמ ְר ְּתֵ " :מ ַח ּיִים" ַ -א ַּמאי ֵּתצֵ א וְ ִת ְר ֶעה ָ ּב ֵע ֶדר? ָהא ִא ְית ְס ָרא לַ ּה ֵמ ַח ּיִים!
ְּת ֵניַ " :עד ׁ ֶשלּ ֹא נ ְִר ֵאית לַ ֲע ִר ָיפה".
ֵא ָימא ֵס ָיפאִ " :מ ׁ ּ ֶש ֶ ּנ ֶע ְר ָפה ִּ -ת ָק ֵבר ִ ּב ְמקוֹ ָמ ּה"!
ְּתנֵיִ " :מ ׁ ּ ֶש ּנ ְִר ֵאית לַ ֲע ִר ָיפה".
יק ּה וְ ָה ְל ָכה ָל ּה"!
יפ ָרה ְס ֵפ ָ
ִאם ֵּכן ֵא ָימא ֵס ָיפאֶ ׁ " :ש ַעל ַה ָּס ֵפק ָ ּב ָאה ִמ ְּת ִח ָ ּלה ִ ּכ ּ ְ
וְ ִאי " ֵמ ַח ּיִים" ֲ -ע ַדיִין לֹא ִּכ ּ ְיפ ָרה ְס ֵפ ָיק ָת ּה.
ַּת ּנ ֵָאי ִהיא:
דְּ ַת ְניָא:
"נֶ ֱא ַמרַ " :מכְ ׁ ִשיר" "ו ְּמכַ ּ ֵפר" ִ ּב ְפנִ ים,
וְ נֶ ֱא ַמרַ " :מכְ ׁ ִשיר" "ו ְּמכַ ּ ֵפר" ַ ּבחוּץ.
שה בּ וֹ ַמ ְכ ׁ ִשיר ִ ּכ ְמ ַכ ּ ֵפר.
ַמה ַּמ ְכ ׁ ִשיר ו ְּמ ַכ ּ ֵפר ָה ָאמוּר ִ ּב ְפנִ ים ָ -ע ָ ׂ
שה ַמ ְכ ׁ ִשיר ִ ּכ ְמ ַכ ּ ֵפר".
ַאף ַמ ְכ ׁ ִשיר ו ְּמ ַכ ּ ֵפר ָה ָאמוּר ַ ּבחוּץ ָ -ע ָ ׂ
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רש"י
איה כן .באשם תלוי דבהא לא
פליגי רבן אם עד שלא ערפה
תצא ותרעה בעדר:
הא איתסרא מחיים .כשירדה
לחל איתן:
עד שלא ראית לעריפה .דלא
ירדה לחל איתן:
משערפה תקבר במקומה.
ערפה אין לא ערפה לא:
תאי היא .אי אסורה מחיים אי
לא דתא דבי רבי ישמעאל סבר
מחיים אסורה:
מכשיר בפים .אשם מצורע:
מכפר .חטאות ואשמות:
מכשיר בחוץ .צפרי מצורע:
מכפר בחוץ .שעיר המשתלח
ועגלה ערופה:
מה מכשיר .האמור בפים עשה
בו מכשיר .אשם מצורע כמכפר
כשאר חטאות ואשמות:
אף מכשיר ומכפר האמור בחוץ
עשה בו מכשיר .צפרי מצורע
דאסורין בהייה מחיים כמכפר
בשעיר המשתלח ועגלה ערופה
אלמא סבירא ליה דעגלה ערופה
מחיים אסירא דכי היכי דגמר
מכשיר ממכפר יליף מכפר
ממכפר עגלה משעיר ושעיר ודאי
אסור מחיים כשאר קדשים והכי
מפרש במסכת קדושין בשילהי
האיש מקדש )דף ז:(.
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .8כה ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
יעזֶ ר אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ִמ ְתנַ דֵּ ב ָא ָדם ָא ׁ ָשם ָּתלוּיּ ְ :ב ָכל יוֹ ם,
ו ְּב ָכל ֵעת ׁ ֶש ִ ּי ְר ֶצה.
הוּא ָהיָ ה נִ ְק ָראֲ " :א ׁ ַשם ֲח ִס ִידים".
ָא ְמר ּו ָע ָליו ַעל ָ ּב ָבא ֶ ּבן בּ ו ָּטא ׁ ֶש ָהיָ ה ִמ ְתנַ דֵּ ב ָא ׁ ָשם ָּתלוּי ְ ּב ָכל יוֹ ם,
חוּץ ֵמ ַא ַחר יוֹ ם ִ ּכ ּיפו ִּרים יוֹ ם ֶא ָחד.
יתי ֵמ ִביא,
יחין ִלי ָהיִ ִ
ָא ַמרַ :ה ָּמעוֹ ן ַה ֶּזהִ ,אילּ ּו ָהי ּו ַמ ִ ּנ ִ
ֶא ָ ּלא אוֹ ְמ ִרים ִליַ :ה ְמ ֵּתין ַעד ׁ ֶש ִּת ָ ּכנֵ ס ְל ֵבית ַה ָּס ֵפק.
וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
ֵאין ֵמ ִביא ָא ׁ ָשם ָּתלוּי,
ֶא ָ ּלא ַעל ׁ ֶש ְּזדוֹ נוֹ ָ ּכ ֵרת ,וְ ׁ ִש ְג ָגתוֹ ַח ָּטאת.
ַח ָ ּי ֵיביַ :ח ָּטאוֹ ת,
וַ ֲא ׁ ָשמוֹ ת וַ דָּ ִאין –
יהן יוֹ ם ַה ִ ּכ ּיפו ִּרים ַ -ח ָ ּי ִיבין ְל ָה ִביא ְל ַא ַחר יוֹ ם ַה ִ ּכ ּיפו ִּרים.
ׁ ֶש ָע ַבר ֲע ֵל ֶ
ּ
וְ ַח ָ ּי ֵיבי ֲא ׁ ָשמוֹ ת ְּתלוּיִ ין – ְפטו ִּרין.

רש"י
מתי'
עד שתכס לבית הספק .ושאר
ימות השה הוא דאיכא למיחש
בספק שמא חטא או שום עון או
לאו אבל השתא ליכא למיחש
דהא כיפר יום הכפורים:
גמ'
להגן עליו .מן היסורין עד שיודע
לו:
דלמא אשם תלוי .מדקיל כולי
האי דאתי על הספק איכא
למימר מי דדיו כעולה ושלמים
דאתו בחובה כגון עולת ראייה
ושלמי חגיגה ואתו בדבה אשם
תלוי מי אתי בחובה ובדבה:
גליון .מאי טעמא דרבי אליעזר
אי סלקא דעתך חובה כו' .מאי
טעמא דרבי אליעזר דאמר אשם
תלוי בא בדבה הייו טעמא דאי
ס''ד חובה הוא בא אם כן כי
מתיידע ליה ודאי אמאי מייתי
חטאת והלא כבר יצא ידי חובתו
אלא ודאי דבה הוא כדורון
עולה ושלמים .עכה''ג:

ִמי ׁ ֶש ָ ּבא ְ ּביָ דוֹ ְס ֵפק ֲע ֵב ָירה ְ ּביוֹ ם ַה ִ ּכ ּפו ִּריםֲ ,א ִפילּ ּו ִעם ֲח ֵש ָיכה – ּ ָפטוּר,
ׁ ֶש ָ ּכל ַה ּיוֹ ם ְמ ַכ ּ ֵפר.
יה יוֹ ם ַה ִ ּכ ּפו ִּרים ַ -ח ֶ ּי ֶיבת ְל ָה ִביא ְל ַא ַחר יוֹ ם ַה ִ ּכ ּיפו ִּרים,
ָה ִא ׁ ּ ָשה ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָע ֶל ָ
יה ַח ַּטאת ָהעוֹ ף ָס ֵפק ,וְ ָע ַבר ָע ֶל ָ
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ִהיא ַמ ְכ ׁ ֶש ֶרת ֶל ֱאכוֹ ל ַ ּב ְּז ָב ִחים.
ַח ַּטאת ָהעוֹ ף ַה ָ ּב ָאה ַעל ַה ָּס ֵפק ִאם ִמ ׁ ּ ֶש ִ ּנ ְמ ְל ָקה נוֹ ַדע ִּ -ת ָ ּק ֵבר.

ְ ּג ָמ ָרא
ַמאי ַט ְע ָמא דְּ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר?
ְיתי ַח ּ ָטאת?!
ִאי ָסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך :חוֹ ָבה ִהיא ִ -מ ְת ְי ַידע לֵ ּיהַ ,א ַּמאי ַמי ֵ
ֶא ָּלא ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ַּה :נ ְָד ָבה ִהיא.
וְ ַר ָ ּבנָן?
עוֹ לָ ה ו ׁ ְּשלָ ִמים הוּא,
דְּ ָאת ּו ְ ּבנֵ ֶדר ּונ ְָד ָבה,
ֲא ָבל ַח ּ ָטאת וְ ָא ׁ ָשם  -חוֹ ָבה ִנינְה ּו.
ְיתי ִמ ַ ּק ֵּמי דְּ ִמ ְתי ְַידע לֵ ּיה  -לְ ָהגֵ ן ָעלָ יו,
וְ ָא ׁ ָשם ָּתלוּי ַ -היְינ ּו ַט ְע ָמא דְּ ַמי ֵ
דְּ ַה ּתוֹ ָרה ָח ָסה ַעל ּגו ָּפן ׁ ֶשל ִי ְׂש ָר ֵאל.
ֲא ַמר לֵ ּיה ַרב ַא ָחא ְ ּב ֵר ּיה דְּ ָר ָבא לְ ַרב ַא ׁ ִשי:
דִּ ילְ ָמאָ :א ׁ ָשם ָּתלוּי ְּכעוֹ לָ ה ו ׁ ְּשלָ ִמים,
ָמה עוֹ לָ ה ו ׁ ְּשלָ ִמים  -דְּ ָאת ּו ְ ּבחוֹ ָבה וְ ָאת ּו ִ ּב ְנ ָד ָבה,
ָא ׁ ָשם ָּתלוּי נ ִַּמי דְּ ָא ֵתי ְ ּבחוֹ ָבה ָא ֵתי נ ִַּמי ִ ּבנְ ָד ָבה!
ֲא ַמר לֵ ּיה:
עוֹ לָ ה ו ׁ ְּשלָ ִמים ִ -ע ָ ּיקר ִ ּב ְנ ָד ָבה ְּכ ִת ֵיבי,
ָא ׁ ָשם ָּתלוּי ִ -ע ָ ּיקר ְ ּבחוֹ ָבה ְּכ ִתיב.

מסכת כריתות פרק ו' – ַ
"ה ֵמּ ִביא ָא ָשׁם"
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 .9כה ,א-ב
]" ָא ְמר ּו ָע ָליו ַעל ָ ּב ָבא ֶ ּבן בּ ו ָּטא ׁ ֶש ָהיָ ה ִמ ְתנַ דֵּ ב ָא ׁ ָשם ָּתלוּי ְ ּב ָכל יוֹ ם,
חוּץ ֵמ ַא ַחר יוֹ ם ִ ּכ ּיפו ִּרים יוֹ ם ֶא ָחד.
יתי ֵמ ִביא,
יחין ִלי ָהיִ ִ
ָא ַמרַ :ה ָּמעוֹ ן ַה ֶּזהִ ,אילּ ּו ָהי ּו ַמ ִ ּנ ִ
ֶא ָ ּלא אוֹ ְמ ִרים ִליַ :ה ְמ ֵּתין ַעד ׁ ֶש ִּת ָ ּכנֵ ס ְל ֵבית ַה ָּס ֵפק"[.
ָּתנֵי ַר ִ ּבי ִח ָ ּייא ַק ֵּמ ּיה דְּ ָר ָבא:
כה,ב " ָא ׁ ָשם ָּתלוּי ּ ָ -בא ַעל ַה ְ ּנ ֵב ָלה".
ֲא ַמר לֵ ּיה:
וְ ָה ֲאנַן ְּתנַן:
"וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
ֵאינוֹ ֵמ ִביא ָא ׁ ָשם ָּתלוּי ֶא ָ ּלא ַעל דָּ ָבר ׁ ֶש ְּזדוֹ נוֹ ָ ּכ ֵרת וְ ׁ ִש ְג ָגתוֹ ַח ָּטאת"!

רש"י
בא על הבלה .כלומר על ספק
איסור לאו:
לא מתית .איך שוה משה
וברייתא:
גליון .לא מתית למה לא למדת
קמיה דרבה והיית יודע כמוי.
עכ''ה:
לבית הספק .דקצת איסור כל
דהו בעין:
מאי טעמא דאמרו לו .אשם תלוי
בא על איסור כל דהו כגון לאו
דבלה:
דכתיב .באשם תלוי אשר לא
תעשיה בשגגה ואשם דאפילו
ליכא שגגה אלא במידי דלאו
דהייו שלא תעשיה חייב:

וְ ִאי ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ּ ִ -בנ ְָד ָבה נ ִַּמי ָא ֵתי!
ֲא ַמר לֵ ּיה:
ַמאי ַט ְע ָמא לָ א ַמ ְתנֵית?
ִית ּה ַק ֵּמי ָמר.
זִ ְימנִין ַס ִ ּג ִיאין ְּתנ ַ
ו ַּמ ּנ ּו? ַר ָ ּבה
וַ ֲא ַמר לִ יָ :הא ַמ ּנִי? ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ִהיא דְּ " ָא ְמר ּו לוֹ ".
דִּ ְתנַן:
" ֶא ָ ּלא אוֹ ְמ ִרים לוֹ ַה ְמ ֵּתן ַעד ׁ ֶש ִּת ָ ּכנֵ ס ְל ֵבית ַה ָּס ֵפק".
ֲא ַמר ָר ָבא:
ַמאי ַט ְע ָמא ְד" ָא ְמר ּו לוֹ "?
שינָ ה וְ ָא ׁ ֵשם" ) 49ויקרא ה ,יז(.
ָא ַמר ְק ָראֲ " :א ׁ ֶשר ל ֹא ֵת ָע ֶ ׂ
ֲא ַמר ָר ָבא:
יאין ָא ׁ ָשם ָּתלוּי ֶא ָ ּלא ַעל דָּ ָבר ׁ ֶש ְּזדוֹ נוֹ ָ ּכ ֵרת וְ ׁ ִש ְג ָגתוֹ ַח ָּטאת"?
ַמאי ַט ְע ָמא דְּ ַר ָ ּבנָן דְּ ָא ְמ ֵריֵ " :אין ְמ ִב ִ
יָלְ ֵפי " ִמ ְצוֹ ת" )ויקרא ה ,יז( " ִמ ְצוֹ ת" ) 50ויקרא ד ,כז( ֵ -מ ַח ּ ַטאת ֵחלֶ ב.
ַמה ְּל ַה ָּלן ֶ ׁ -ש ְ ּזדוֹ נוֹ ָּכ ֵרת וְ ׁ ִשגְ גָ תוֹ ַח ּ ָטאת,
ַאף ָּכאן  -דָּ ָבר ׁ ֶש ְ ּזדוֹ נוֹ ָּכ ֵרת וְ ׁ ִשגְ גָ תוֹ ַח ּ ָטאת.

שא ֲעוֹ נ ֹו
שינָ ה וְ ל ֹא יָ ַדע וְ ָא ׁ ֵשם וְ נָ ָ ׂ
ש ָתה ַא ַחת ִמ ָּכל ִמ ְצוֹ ת ה' ֲא ׁ ֶשר ל ֹא ֵת ָע ֶ ׂ
 49וְ ִאם נֶ ֶפ ׁש ִּכי ֶת ֱח ָטא וְ ָע ְ ׂ
שינָ ה וְ ָא ׁ ֵשם
 50וְ ִאם נֶ ֶפ ׁש ַא ַחת ֶּת ֱח ָטא ִב ׁ ְשגָ גָ ה ֵמ ַעם ָה ָא ֶרץ ַ ּב ֲעש ָׂת ּה ַא ַחת ִמ ִּמ ְצוֹ ת ה' ֲא ׁ ֶשר ל ֹא ֵת ָע ֶ ׂ
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .10כה ,ב
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
" ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ֲא ׁ ָשמוֹ ת – ְמ ַכ ּ ְפ ִרין.
ָא ׁ ָשם ָּתלוּי ֵ -אין ְמ ַכ ּ ֵפר ."51
ַמאי ָק ָא ַמר?
ֲא ַמר ַרב יוֹ ֵסף:
ָהכִ י ָק ָא ַמרֲ :ח ִמ ׁ ּ ָשה ֲא ׁ ָשמוֹ ת ְ -מכַ ּ ְפ ִרין ַּכ ּ ָפ ָרה ְ ּגמו ָּרה
וְ ָא ׁ ָשם ָּתלוּי ֵ -אין ְמכַ ּ ֵפר ַּכ ּ ָפ ָרה ְ ּגמו ָּרה.
ו ְּדלָ א ְּכ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ,דְּ ָא ַמרָ :א ׁ ָשם ָּתלוּי ָ ּבא ַעל ַה ְּנ ֵבלָ ה.
ָר ִבינָ א ֲא ַמר:
ָהכִ י ָק ָּתנֵי:
" ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ֲא ׁ ָשמוֹ ת ֵ -אין ַא ֵחר ְמכַ ּ ֵפר ַּכ ּ ָפ ָר ָתן,
ְיתי.
דְּ כִ י ִמ ְת ְי ַידע לֵ ּיה ַמי ֵ
ְיתי.
ָא ׁ ָשם ָּתלוּי ַא ֵחר ְמכַ ּ ֵפר ַּכ ּ ָפ ָרתוֹ  ,דִּ לְ כִ י ִמ ְתי ְַידע לָ א ַמי ֵ
ְּכ ִד ְתנַ ן:
" ַח ָ ּי ֵיבי ַח ָּטאוֹ ת וַ ֲא ׁ ָשמוֹ ת וַ דָּ ִאין,
יהן יוֹ ם ַה ִ ּכ ּיפו ִּרים ַ -ח ָ ּי ִיבין ְל ָה ִביא ְל ַא ַחר יוֹ ם ַה ִ ּכ ּיפו ִּרים.
ׁ ֶש ָע ַבר ֲע ֵל ֶ
ַח ָ ּי ֵיבי ֲא ׁ ָשמוֹ ת ְּתלוּיִ ין – ּ ְפטו ִּרין".

 51שיטה מקובצת .גירסת וילאּ ַ :כ ָּפ ָרה ְ ּגמו ָּרה

רש"י
חמש אשמות .אשם גזילות
ומעילות שפחה חרופה וזיר
ומצורע:
אשם תלוי איו מכפר כפרה
גמורה .דלכי מתיידע ליה מייתי
חטאת:
ודלא כר''א .דאי כר''א דאמר
בא על ספק בלה מצא אשם
תלוי דספק בלה מתכפר כפרה
גמורה דלכי מתיידע ליה לאו בר
חטאת הוא:
אין אחר מכפר כפרתו .שאם
מעל בשוגג ולא ידע ועבר עליו
יום הכיפורי' ואחר כך ודע לו
מביא אשם מעילות וכן כולן:

מסכת כריתות פרק ו' – ַ
"ה ֵמּ ִביא ָא ָשׁם"
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 .11כה ,ב

רש"י

" ַח ָ ּי ֵיבי ַח ָּטאוֹ ת וַ ֲא ׁ ָשמוֹ ת וַ דָּ ִאין" כו'.
ָק ָּתנֵי:
" ַח ָ ּי ֵיבי ַח ָּטאוֹ ת וַ ֲא ׁ ָשמוֹ ת וַ דָּ ִאין,
יהן יוֹ ם ַה ִ ּכ ּפו ִּרים ַ -ח ָ ּי ִיבין ְל ָה ִביא ְל ַא ַחר יוֹ ם ַה ִ ּכ ּפו ִּרים.
ׁ ֶש ָע ַבר ֲע ֵל ֶ
ּ
ַח ָ ּי ֵיבי ֲא ׁ ָשמוֹ ת ְּתלוּיִ ין – ְפטו ִּרין".
ְמנ ָָהנֵי ִמ ֵּילי?
ִּכי ֲא ָתא ַרב דִּ ִימי ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ּ ִמי ָא ַמר ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א:
ֹאתם" ) 52ויקרא טז ,טז(.
ָא ַמר ְק ָרא" :וְ כִ ּ ֶפר ַעל ַה ּק ֶֹד ׁש ִמ ּ ֻט ְמאֹת ְ ּבנֵ י יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל ו ִּמ ּ ִפ ׁ ְש ֵע ֶיהם לְ כָ ל ַח ּט ָ
" ֲח ָט ִאים" דּ ו ְּמיָא דִּ " ְפ ׁ ָש ִעים" –
ַמה ּ ְפ ׁ ָש ִעים  -דְּ לָ או ְ ּבנֵי ָק ְר ָ ּבן,
ַאף ֲח ָט ִאים  -דְּ לָ או ְ ּבנֵי ָק ְר ָ ּבן ְמכַ ּ ֵפר.
ֲא ָבל ֲח ָט ִאים ְ ּבנֵי ָק ְר ָ ּבן  -לָ א ְמכַ ּ ֵפר
ֲא ַמר לֵ ּיה ַא ָ ּביֵ י:
וְ ָהא ִּכי ְּכ ִתיב ָה ֵדין ְק ָראּ ְ ,ב ָׂש ִעיר ַה ּנ ֲַע ֶׂשה ִ ּב ְפנִים הוּא דִּ כְ ִתיב,
דְּ לָ א ְמכַ ּ ֵפר ַעל ֲע ֵבירוֹ ת דְּ ִמצְ וָ ה יְ דו ָּעה.
ֲא ָבל ָׂש ִעיר ַה ִּמ ׁ ְש ַּת ֵּל ַח ,דִּ ְמכַ ּ ֵפר ַעל ֲע ֵבירוֹ ת דְּ ִמצְ וָ ה יְ דו ָּעה,
ֵא ָימא לָ ְךֲ :א ִפילּ ּו ַעל ֲח ָט ִאים דִּ ְבנֵי ָק ְר ָ ּבן נִינְ ה ּו ְמכַ ּ ֵפר!
ֶא ָּלא ֲא ַמר ַא ָ ּביֵי:
ֵמ ָהכָ א" :וְ ִה ְתוַ דָּ ה ָעלָ יו ֶאת ָּכל ֲעוֹ נוֹ ת ְ ּבנֵ י יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל וְ ֶאת ָּכל ּ ִפ ׁ ְש ֵע ֶיהם לְ כָ ל ַ ָ
ֲח ָט ִאים דּ ו ְּמיָא דִּ ְפ ׁ ָש ִעים ַמה ּ ְפ ׁ ָש ִעים דְּ לָ או ְ ּבנֵי ָק ְר ָ ּבן ַאף ֲח ָט ִאים דְּ לָ או ְ ּבנֵי ָק ְר ָ ּבן
ֲא ָבל ֲח ָט ִאים דִּ ְב ֵני ָק ְר ָ ּבן נִינְ ה ּו  -לָ א ְמכַ ּ ֵפר.
ּ
ו ִּמ ֲיע ֵט ּיה ְק ָרא ְ ּב ָׂש ִעיר ַה ִּמ ׁ ְש ַּת ֵּל ַח לְ ֵמ ְימ ָרא :דְּ ַעל ֲח ָט ִאים דִּ ְבנֵי ָק ְר ָ ּבן נִינְה ּו  -לָ א ְמכַ ֵפר.

ח ּטֹאתם" ) 53ויקרא טז ,כא(.

ֲא ַמר לֵ ּיה ַרב דִּ ִימי:
ִמ ַּמאי דְּ ָהנֵי ּ ְפ ׁ ָש ִעים לָ או ְ ּבנֵי ָק ְר ָ ּבן נִינְ ה ּו?
דִּ לְ ָמא ָה ֵני דִּ ְב ֵני ָק ְר ָ ּבן נִינְ ה ּו!
ְּכ ִד ְתנַ ן:
יאין ַעל ַה ָּזדוֹ ן ַ ּכ ׁ ּ ְש ָג ָגה" )כריתות ח.(:
" ַא ְר ָ ּב ָעה ְמ ִב ִ
ִא ְּית ַמר נ ִַּמיִּ ,כי ֲא ָתא ָר ִבין ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ָא ַמר ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש:
ֹאתם" )ויקרא טז ,כא(.
"וְ ִה ְתוַ דָּ ה ָעלָ יו ֶאת ָּכל ֲעוֹ נוֹ ת ְ ּבנֵ י יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל וְ ֶאת ָּכל ּ ִפ ׁ ְש ֵע ֶיהם לְ כָ ל ַח ּט ָ
ֲח ָט ִאים דּ ו ְּמיָא דִּ ְפ ׁ ָש ִעים,
ַמה ּ ְפ ׁ ָש ִעים  -דְּ לָ או ְ ּבנֵי ָק ְר ָ ּבן ְמכַ ּ ֵפר,
ַאף ֲח ָט ִאים  -דְּ לָ או ְ ּבנֵי ָק ְר ָ ּבן ְמכַ ּ ֵפר.
ֲא ָבל ֲח ָט ִאים דִּ ְב ֵני ָק ְר ָ ּבן  -לָ א ְמכַ ּ ֵפר.

מהי מילי .דאשמות ודאין לא
מכפר יום הכיפורים עלייהו:
מה פשעים דלאו בי קרבן.
דפשעים הייו מרדין שמורד
ברבו וכן הוא אומר מלך מואב
פשע בי )מלכים ב ג(:
אף חטאים דלאו בי קרבן .כגון
בלה מכפר עלייהו יום הכפורים
אבל חטאים דבי קרבן כגון
חטאות ואשמות ודאין לא מכפר
וטעמא דמכפר אתלויין מפרש
לקמן:
דלא בא לכפר על עבירות מצוה
ידועה .כדאמר בפרק קמא
דשבועות )דף ב (.על טומאה שיש
בה ידיעה בתחלה כשטמא ידע
ואין בה ידיעה בסוף כשכס לא
ידע שהוא טמא וכשיצא לא ודע
לו שכס בטומאה שיביא קרבן
שעיר העשה בפים ויום
הכפורים תולה עד שיודע שכס
למקדש טמא ויביא בעולה ויורד
אבל ודע לו שחטא וכס
למקדש בטומאה איו מכפר
הילכך לא מכפר החטאים דבי
קרבן משום דזוטרא כפרתיה
אבל שעיר המשתלח דפישא
כפרה דיליה דמכפר על עבירה
שודע לו שחטא כדאמרין בפרק
קמא דשבועות )שם (:על כל
עבירות שבתורה הזדוות
והשגגות הודע ולא הודע כו'
אימא דעל חטאים דבי קרבן
מי מכפר:
והתודה עליו .בשעיר המשתלח:
ומעטיה קרא בשעיר המשתלח.
לאשמועי' דאף על גב דפישא
כפרתו אפילו הכי אבי קרבן לא
מכפר:
על הזדון כשגגה .בפרק ארבעה
מחוסרי כפרה )לעיל דף ט:(.
איתמר מי .כאביי:

ֲא ַמר ַא ָ ּביֵי:
ֲאנָא נ ִַּמי ֵמ ָה ֵדין ְק ָרא ֲא ַמ ִרי,
וְ ַא ְק ׁ ֵשי לִ י ַרב דִּ ִימיִ :מ ַּמאי דְּ ָהנֵי ּ ְפ ׁ ָש ִעים דְּ לָ או ְ ּבנֵי ָק ְר ָ ּבן נִינְ ה ּו? דִּ לְ ָמא ָהנ ְָך דִּ ְבנֵי ָק ְר ָ ּבן ִנינְ ה ּו!
ְּכ ִד ְתנַ ן:
ּ
יאין ַעל ַה ָּזדוֹ ן ַ ּכ ׁ ְש ָג ָגה"!
" ַא ְר ָ ּב ָעה ְמ ִב ִ
ֲא ַמר לֵ ּיה ָר ִבין:
רוֹ ב ּ ְפ ׁ ָש ִעים  -לָ או ְ ּבנֵי ָק ְר ָ ּבן.
ֲא ַמר לֵ ּיהִ :מ ֵידי "רוֹ ב" ְּכ ִתיב?!
שה לְ אֹהֶ ל מוֹ ֵעד ַה ׁ ּשֹכֵ ן ִא ָּתם ְ ּבתוֹ ְך ֻט ְמא ָֹתם
ֹאתם וְ כֵ ן יַ ֲע ֶ ׂ
 52וְ כִ ּ ֶפר ַעל ַה ּק ֶֹד ׁש ִמ ֻּט ְמאֹת ְ ּבנֵ י יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל ו ִּמ ּ ִפ ׁ ְש ֵע ֶיהם לְ כָ ל ַח ּט ָ
ש ִעיר
ֹאש הַ ּ ָ ׂ
ֹאתם וְ ַנָתן א ָֹתם ַעל ר ׁ
ש ִעיר ַה ַחי וְ ִה ְתוַ דָּ ה ָעלָ יו ֶאת ָּכל ֲעוֹ נֹת ְ ּבנֵ י יִ ְ ׂ
ֹאש ַה ּ ָ ׂ
 53וְ ָס ַמ ְך ַא ֲהרֹן ֶאת ׁ ְש ֵּתי יָ ָדיו ַעל ר ׁ
ש ָר ֵאל וְ ֶאת ָּכל ּ ִפ ׁ ְש ֵע ֶיהם לְ כָ ל ַח ּט ָ
וְ ׁ ִש ַּלח ְ ּביַ ד ִא ׁיש ִע ִּתי הַ ִּמ ְד ָ ּב ָרה

38

דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
ֶא ָּלא ֲא ַמר ַא ָ ּביֵי:
ש ָר ֵאל" )ויקרא טז ,כא(.
יש ּיה דִּ ְק ָרא" :וְ ִה ְתוַ דָּ ה ָעלָ יו ֶאת ָּכל ֲעוֹ נוֹ ת ְ ּבנֵ י יִ ְ ׂ
ֵמ ֵר ׁ ֵ
וְ ַת ְניָא:
"" ֲעוֹ נוֹ ת" )ויקרא טז ,כא(ֵ - .אלּ ּו זְ דוֹ נוֹ ת.
וְ כֵ ן הוּא אוֹ ֵמרֲ " :עוֹ נָ ה ָב ּה" ) 54במדבר טו ,לא(,
ֹאתם"  55 -לָ ָּמה לִ י?
"וְ ֶאת ָּכל ּ ִפ ׁ ְש ֵע ֶיהם לְ כָ ל ַח ּט ָ
לְ ַא ְק ׁש ּויֵי " ֲח ָט ִאים" לִ " ְפ ׁ ָש ִעים",
ַמה ּ ְפ ׁ ָש ִעים  -דְּ לָ או ְ ּבנֵי ָק ְר ָ ּבן,
ַאף ֲח ָט ִאים  -דְּ לָ או ְ ּבנֵי ָק ְר ָ ּבן.
ֲא ָבל ֲח ָט ִאים דִּ ְב ֵני ָק ְר ָ ּבן נִינְ ה ּו  -לָ א ְמכַ ּ ֵפר.

ִּ 54כי ְד ַבר ה' ָ ּבזָ ה וְ ֶאת ִמ ְצוָ תוֹ ֵה ַפר ִה ָּכ ֵרת ִּת ָּכ ֵרת ַה ֶּנ ֶפ ׁש ַההִ וא ֲעוֹ נָ ה ָבהּ
)כל(
 55שיטה מקובצת .גירסת וילאָּ :

רש"י
מן רישא דקרא .כלומר
מדרישיה דקרא לגופיה וסיפיה
מייתר להך דרשא:
עוה בה .והא מזיד הוא דכתיב
ברישיה דקרא כי דבר ה' בזה
וגו':
לאקשויי חטאת כו' .והשתא
ליכא למיפרך דרב דימי דאם כן
דלבי קרבן קאתי לא לכתוב
קרא פשעיהם דהא כתיב עוות
ולכתוב חטאתם דמשמע בי
קרבן דסתם חטאת בי קרבן
אלא מדכתיב פשעיהם מופה
לדרוש דברוב פשעיהם קמיירי:

מסכת כריתות פרק ו' – ַ
"ה ֵמּ ִביא ָא ָשׁם"

" ַח ָ ּי ֵיבי ֲא ׁ ָשמוֹ ת ְּתלוּיִ ין – ּ ְפטו ִּרין".
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 .12כה ,ב – כו ,א

ְמנ ָָהנֵי ִמ ֵּילי?
ֲא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָע ָזר:
ֹאתיכֶ ם לִ ְפנֵ י ה' ִ ְ ָ
ָא ַמר ְק ָראִ " :מכּ ֹל ַח ּט ֵ
ֵח ְטא ׁ ֶש ֵאין ַמ ִּכיר בּ וֹ ֶא ָּלא ַה ָּמקוֹ ם  -יוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים ְמכַ ּ ֵפר.

ּתטהר ּו" ) 56ויקרא טז ,ל(.

ֲא ַמר ַרב ַּת ְחלִ ָיפא ֲאבו ַּּה דְּ ַרב הוּנָ א ִ 57מ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ָר ָבא:
ְיתא  -נ ִַּמי לָ א ֵּת ֵיתי ^לְ ִמ ְפ ׁ ְש ֵט ּיה,
כו,א ַק ְד ַמי ָ
לָ א ִמדְּ ַרב דִּ ִימי,
וְ לָ א ִמדְּ ַא ָ ּביֵי,
ֶא ָּלא ֵמ ָהאֵ " :ח ְטא ׁ ֶש ֵאין ַמ ִּכיר בּ וֹ ֶא ָּלא ַה ָּמקוֹ ם  -יוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים ְמכַ ּ ֵפר".
ו ִּמי ּנ ַּה – " ֵח ְטא ׁ ֶש ֵאין ַמ ִּכיר בּ וֹ ֶא ָּלא ַה ָּמקוֹ ם"  -הוּא דְּ יוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים ְמכַ ּ ֵפר,
ֲא ָבל דְּ יָ ַדע ַ ּב ּה  -לָ א ְמכַ ּ ֵפר.

ֹאתיכֶ ם לִ ְפנֵ י ה' ִּת ְט ָהר ּו
ִּ 56כי ַביּוֹ ם ַה ֶּזה יְ כַ ּ ֵפר ֲעלֵ יכֶ ם לְ ַט ֵהר ֶא ְתכֶ ם ִמכּ ֹל ַח ּט ֵ
)בר ַּת ְחלִ יפָ א(
 57וילאּ ַ :

רש"י
שאין מכיר בו .שלא ודע לו
שחטא:
קמייתא מי .דחייבי חטאות
ואשמות ודאין כו' דחייבין
להביא אחר יום הכיפורים ליכא
למיפשט לא מדרב דימי ולא
מדאביי דשיויא דחיקא הוא
למיפרך
איכא
דאכתי
כדמעיקרא:
אבל אי ידעי ביה .כגון אשם
ודאי שפיר ודע לו:
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 .13כו ,א
וְ ָא ַמר ַרב ַּת ְחלִ ָיפא ֲאבו ּּה דְּ ַרב הוּנָ א ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ָר ָבא:
ָיבי ַמלְ ֻק ּיוֹ ת ׁ ֶש ָע ַבר ֲעלֵ ֶיהן יוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים – ַח ָ ּייב.
ַח ּי ֵ
ָיבי ַח ּ ָטאוֹ ת וַ ֲא ׁ ָשמוֹ ת וַ דָּ ִאין?
ּ ְפ ׁ ִש ָיטא! ַמאי ׁ ְשנָא ֵמ ַח ּי ֵ
ָסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך ֲא ִמינָא:
ָה ָתם ָ -ממוֹ נָא הוּא,
ֲא ָבל ָהכָ א  -דְּ גו ָּפא הוּאֵ ,א ָימא לָ א,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
וְ ָהא ֲאנַן ְּתנַן:
"הוֹ ַדע,
וְ לֹא הוֹ ַדע,
שה,
ֲע ֵ ׂ
שה" )שבועות ב!(:
וְ לֹא ַת ֲע ֶ ׂ
לָ א ַק ׁ ְשיָא:
ָהא  -דְּ ַא ְתר ּו ֵ ּב ּיה,
ָהא  -דְּ לָ א ַא ְתר ּו ֵ ּב ּיה.

רש"י
ממוא .דמיחייב לגבוה וכיון
דאפשר לשלם לא פטר ליה יום
הכיפורים דבתשלומי ממון לא
שייכא כפרה:
אתרו ביה .דאיכא מלקות לא
פטר ליה יום הכיפורים:

מסכת כריתות פרק ו' – ַ
"ה ֵמּ ִביא ָא ָשׁם"
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 .14כו ,א-ב
]" ֲא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר:
ּ
ֹאתיכֶ ם לִ ְפנֵ י ה' ִ ְ ָ
ָא ַמר ְק ָראִ " :מכּ ֹל ַחט ֵ
ֵח ְטא ׁ ֶש ֵאין ַמ ִּכיר בּ וֹ ֶא ָּלא ַה ָּמקוֹ ם  -יוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים ְמכַ ּ ֵפר"[.

ּתטהר ּו" ) 58ויקרא טז ,ל(.

)ס ָימן יוֹ לֶ ֶד"ת ְמצוֹ ָר"ע נָזִ י"ר סוֹ ָט"ה ְ ּב ֶעגְ לָ "ה(
ֶא ָּלא ֵמ ַע ָּתהִ ,

ְס ֵפק יוֹ לֶ ֶדת ׁ ֶש ָע ַבר ָעלֶ ָיה יוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים  -לָ א ַּת ְי ֵיתי,
דְּ ָהא ִּכ ּ ֶפר ָעלֶ ָיה יוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים,
דְּ ֵח ְטא ׁ ֶש ֵאין ַמ ִּכיר בּ וֹ ֶא ָּלא ַה ָּמקוֹ ם הוּא!
ֲא ַמר ַרב הוֹ ׁ ַש ְעיָא:
ֹאתם" ) 59ויקרא טז ,טז(  -וְ לֹא לְ כָ ל טו ְּמ ָא ָתם.
"לְ כָ ל ַח ּט ָ
וּלְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן יוֹ ַחי ,דְּ ָא ַמר" :יוֹ לֶ ֶדת חוֹ ֵטאת ִהיא" ַ -מאי ִא ָּיכא לְ ֵמ ַימר?
יש ְּתר ּויֵי ַ ּב ֲאכִ ילַ ת ָק ָד ׁ ִשים הוּא ,וְ לָ א לְ כַ ּ ָפ ָרה ַמ ְתיָא.
ְיתי ָק ְר ָ ּבן ,לְ ִא ׁ ְ
יוֹ לֶ ֶדת ִּכי ָקא ַמי ֵ
ֲא ַמר ַרב ַא ׁ ִשי:
ַאף ֲאנַן נ ִַּמי ָּתנֵינָא:
יה יוֹ ם ַה ִ ּכ ּפו ִּרים
יה ַח ַּטאת ָהעוֹ ף ָס ֵפק וְ ָע ַבר ָע ֶל ָ
" ָה ִא ׁ ּ ָשה ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָע ֶל ָ
ַח ֶ ּי ֶיבת ְל ָה ִביא ְל ַא ַחר יוֹ ם ַה ִ ּכ ּפו ִּרים ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ַמ ְכ ׁ ַש ְר ָּת ּה ֶל ֱאכוֹ ל ַ ּב ְּז ָב ִחים".
ְיתי,
ֶא ָּלא ֵמ ַע ָּתהְ ,ס ֵפק ְמצוֹ ָרע ׁ ֶש ָע ַבר ָעלָ יו יוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים ,לָ א ַמי ֵ
דְּ ָהא ָע ַבר ֲעלֵ ּיה יוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים דְּ ֵח ְטא ׁ ֶש ֵאין ַמ ִּכיר בּ וֹ ֶא ָּלא ַה ָּמקוֹ ם הוּא!
ֲא ַמר ַר ִ ּבי אוֹ ׁ ַש ְעיָא:
ֹאתם" )ויקרא טז ,טז(  -וְ לֹא לְ כָ ל טו ְּמ ָא ָתם.
"לְ כָ ל ַח ּט ָ
וְ ָהא ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ְשמ ּו ֵאל ַ ּבר נַ ְח ָמנִ י ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ נָ ָתן :60
ַעל ׁ ִש ְב ָעה דְּ ָב ִרים נְגָ ִעים ָ ּב ִאים ִ)ס ָימן :גג''ג ששל''ץ(!
ְיתי  -לָ או לְ כַ ּ ָפ ָרה ַמ ְי ֵיתי,
ְמצוֹ ָרע ִּכי ַמי ֵ
יש ְּתר ּויֵי ַ ּב ֲאכִ ילַ ת ָק ָד ׁ ִשים הוּא.
ֶא ָּלא לְ ִא ׁ ְ

רש"י
אלא מעתה .כיון דבחטא שאין
מכיר בו אלא המקום יוה''כ
מכפר :ספק יולדת שעבר עליה
יום הכיפורים לא תייתי חטאת
העוף על הספק אלמה תן
במתיתין דמייתא :יולדת
חוטאת היא במסכת דה בפרק
המפלת )דף לא ( :בשעה שהיא
כורעת לילד שבעת שלא תזקק
לבעלה :ולא לכפרא מייתא דהא
מיכפרה בשעת לידה:
מי תיא .דהייו טעמא
דמתייא לאחר יוה''כ משום
דלאו לכפרה אתי:
ספק מצורע .מפרש במסכת זיר
בפרק שי זירים )דף ס (.דמייתי
קרבן וכן זיר שטמא בספק.
ספק מצורע כגון ספק קדם שער
לבן לבהרת וטהור ספק בהרת
ללבן וטמא:
על ז' דברים .בערכין בפרק יש
בערכין )דף טז:(.
גג''ג ששל''ץ .סימן שמותם:
לא לכפרה .דמגעו איכפר ליה
מצער הגע תכפר חטאו:
ספק זיר .זיר ספק טמא ספק
לא טמא דאילו ספק זיר טהור
כגון דאמר הריי זיר אם תלד
אשתי בן ולא ודע לו אם בן אם
בת מצי אתויי ואתויי שאם לא
היה זיר עכשיו יהא זיר לבסוף
ולסוף ל' יביא קרבו כדתן
בפרק הריי זיר מן הגרוגרות
)זיר יג (.ר' שמעון אומר אמר
אם היה בן קיימא הריי זיר
חובה ואם לאו הריי זיר דבה:
לא ייתי .חטאת העוף הבא על
הספק דאמרין במסכת זיר
בפרק שי זירים דמייתי:
זיר חוטא הוא .שציער עצמו מן
היין במסכת תעית בפ' קמא )דף
יא:(.
לאו לכפרה מייתי .דהא איכפר
ליה שתוול בגידול שער:
ספק סוטה .הייו סוטה סתם
דספק הוא אם טמאת אם לא
טמאת:
לא תייתי .מחת קאות:

ְיתי ָק ְר ָ ּבן,
ֶא ָּלא ֵמ ַע ָּתהְ ,ס ֵפק נָזִ יר ׁ ֶש ָע ַבר ָעלָ יו יוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים  -לָ א ַמי ֵ
דְּ ָהא ִּכ ּ ֶפר יוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים  -דְּ ֵח ְטא ׁ ֶש ֵאין ַמ ִּכיר בּ וֹ ֶא ָּלא ַה ָּמקוֹ ם הוּא!
ֲא ַמר ַר ִ ּבי אוֹ ׁ ַש ְעיָא:
אתם" ) 61ויקרא טז ,כא(  -וְ לֹא לְ כָ ל טו ְּמאֹ ָתם.
"לְ כָ ל ַח ּטֹ ָ
וּלְ ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר ֶ ּבן ַה ַ ּק ּ ָפר ,דְּ ָא ַמר :נָזִ יר חוֹ ֵטא הוּא ַ -מאי ִא ָּיכא לְ ֵמ ַימר!
ְיתי ָק ְר ָ ּבן  -לָ או לְ כַ ּ ָפ ָרה ַמ ְי ֵיתי ,62
נָזִ יר ִּכי ָקא ַמי ֵ
ֶא ָּלא לְ ֵמ ַיחל ָעלָ יו נְזִ ירוּת ָט ֳה ָרה הוּא.
ְיתי,
ֶא ָּלא ֵמ ַע ָּתהְ ,ס ֵפק סוֹ ָטה ׁ ֶש ָע ַבר ָעלֶ ָיה יוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים  -לָ א ַּתי ֵ
ֹאתיכֶ ם לִ ְפנֵ י ה' ִּת ְט ָהר ּו
ִּ 58כי ַביּוֹ ם ַה ֶּזה יְ כַ ּ ֵפר ֲעלֵ יכֶ ם לְ ַט ֵהר ֶא ְתכֶ ם ִמכּ ֹל ַח ּט ֵ
ְ
שה לְ אֹהֶ ל מוֹ ֵעד ַה ׁ ּשֹכֵ ן ִא ָּתם ְ ּבתוֹ ך ֻט ְמא ָֹתם
ֹאתם וְ כֵ ן יַ ֲע ֶ ׂ
 59וְ כִ ּ ֶפר ַעל ַה ּק ֶֹד ׁש ִמ ֻּט ְמאֹת ְ ּבנֵ י יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל ו ִּמ ּ ִפ ׁ ְש ֵע ֶיהם לְ כָ ל ַח ּט ָ
 60שיטה מקובצת ,מסורת הש"ס .גירסת וילאַ :ר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן
ש ִעיר
ֹאש הַ ּ ָ ׂ
ֹאתם וְ ַנָתן א ָֹתם ַעל ר ׁ
ש ִעיר ַה ַחי וְ ִה ְתוַ דָּ ה ָעלָ יו ֶאת ָּכל ֲעוֹ נֹת ְ ּבנֵ י יִ ְ ׂ
ֹאש ַה ּ ָ ׂ
 61וְ ָס ַמ ְך ַא ֲהרֹן ֶאת ׁ ְש ֵּתי יָ ָדיו ַעל ר ׁ
ש ָר ֵאל וְ ֶאת ָּכל ּ ִפ ׁ ְש ֵע ֶיהם לְ כָ ל ַח ּט ָ
וְ ׁ ִש ַּלח ְ ּביַ ד ִא ׁיש ִע ִּתי הַ ִּמ ְד ָ ּב ָרה
יש ְּתר ּויֵי ַ ּב ֲאכִ ילַ ת ָק ָד ׁ ִשים הוּא( וההמשך בסוגרים מרובעות.
 62מחלוקת גדולה של גירסאות .וילא) :לְ ִא ׁ ְ
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דְּ ָהאִּ :כ ּ ֶפר ֲעלַ ּה יוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים  -דְּ ֵח ְטא ׁ ֶש ֵאינוֹ ַמ ִּכיר בּ וֹ ֶא ָּלא ַה ָּמקוֹ ם!
ֹאתם" )ויקרא טז ,כא(  -וְ לֹא לְ כָ ל טו ְּמ ָא ָתם.
ֲא ַמר ַר ִ ּבי הוֹ ׁ ַש ְעיָא" :לְ כָ ל ַח ּט ָ
ַא ָ ּביֵי ֲא ַמר :63
בּ וֹ ֵעל ַמ ִּכיר בּ וֹ .
ָר ָבא ֲא ַמר:
סוֹ ָטה ִּכי ַמ ְתיָיא,
לְ ָב ֵרר ָעוֹ ן ָקא ָא ְתיָא.
ֶא ָּלא ֵמ ַע ָּתהֶ ,עגְ לָ ה ֲערו ָּפה ׁ ֶש ָע ַבר ָעלֶ ָיה יוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים וכו'!
ֲא ַמר ַא ָ ּביֵי:
הוֹ ֵרג ַמ ִּכיר.
ָר ָבא ֲא ַמר:
ְ
ָא ַמר ְק ָרא" :וְ לָ ָא ֶרץ ל ֹא יְ כֻ ּ ַפר לַ דָּ ם ֲא ׁ ֶשר ׁ ֻש ּ ַפך ָ ּב ּה ִּכי ִאם ְ ּב ַדם

ׁשֹפכוֹ " ) 64במדבר לה ,לג(.
ְ

ַרב ּ ַפ ּ ָפא ֲא ַמר:
ש ָר ֵאל ֲא ׁ ֶשר ּ ָפ ִד ָית ה'" ) 65דברים כא ,ח(.
ָא ַמר ְק ָראַּ " :כ ּ ֵפר לְ ַע ּ ְמ ָך יִ ְ ׂ
ְרא ּויָה ַּכ ּ ָפ ָרה זוֹ ׁ ֶש ְּתכַ ּ ֵפר ַעל יוֹ צְ ֵאי ִמצְ ַריִם.
ַה ׁ ְש ָּתא דַּ ֲא ַמ ְר ְּתֵ " :ח ְטא ׁ ֶש ֵאין ַמ ִּכיר בּ וֹ ֶא ָּלא ַה ָּמקוֹ ם  -יוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים ְמכַ ּ ֵפר".
ְיתי ַח ּ ָטאת.
ֵא ָימאִּ :כי ִמ ְתי ְַידע לֵ ּיה ָ ּב ַתר יוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים נ ִַּמי לָ א ַמי ֵ
ֲא ַמר ַר ִ ּבי ז ְֵע ָירא:
לָ א ָמצֵ ית ֲא ַמ ְר ְּת,
דִּ כְ ִתיב ְק ָרא" :י ְִד ָיעה" ּ ַ -ג ֵ ּבי י ִָחיד ,66
וְ גַ ֵ ּבי ָנ ִׂשיא,
וְ גַ ֵ ּבי צִ בּ וּר.
צְ ִריכֵ י.
דְּ ִאי ָּכ ַתב ְק ָרא ַ ּג ֵ ּבי "י ִָחיד" ֲ -הוָ ה ֲא ִמינָא :כּ ו ְּּלהוֹ ן ִמ ּי ִָחיד לָ א ָא ָתאן,
דְּ ִא ָּיכא לְ ִמ ְיפ ַר ְךַ :מה ְּלי ִָחיד ׁ ֶש ָּכל ָק ְר ָ ּבנוֹ ְנ ֵק ָבה!
ְיתי ָהנ ְָך ִמ ָּנ ִׂשיא  -י ִָחיד ִמ ָּנ ִׂשיא לָ א ָא ֵתי,
נִכְ ּתוֹ ב ַ ּג ֵ ּבי ָנ ִׂשיא וְ ַני ֵ
ְ
ּ
דְּ ִא ָּיכא לְ ִמ ְיפ ַרךַ :מה ְל ָנ ִׂשיא ׁ ֶש ֵּכן ֵאין ִ ּב ׁ ְש ִמ ַיעת קוֹ ל,
ֹאמר ְ ּבי ִָחיד ׁ ֶש ֵּכן י ׁ ְֶשנוֹ ִ ּב ׁ ְש ִמ ַיעת קוֹ ל!
ּת ַ
וְ צִ בּ וּר ִמ ָּנ ִׂשיא לָ א ָא ֵתי,
דְּ ִא ָּיכא לְ ִמ ְיפ ַר ְךַ :מה ְּל ָנ ִׂשיא ׁ ֶש ֵּכן ְ ּב ָק ְר ָ ּבנוֹ ְנ ֵק ָבה!

רש"י
לברר עון .להודיע אם טמאת:
ולארץ לא יכופר .אין לך שום
כפרה אלא זו עגלה ערופה על
הספק והריגת ההורג על הודאי:
על יוצאי מצרים .דכתיב אשר
פדית והרי כמה יו''כ עברו עליהן
ועדיין הן צריכין לכפרה זו אם
מצא חלל בייהם:
כדכתיב קרא .או הודע גבי יחיד
ושיא וצבור דלא צריכי כולהו
איכא למדרש מחד מהך או
הודע דלא צריך כל אימת
דמתיידע ליה ואפילו לאחר
יוה''כ:
וקא פריך הש''ס הי מצריך
צריכי .דאי כתיב גבי יחיד הוה
אמיא יחיד בעי ידיעה ודאית
שכן קל הוא שכל קרבו קבה
אבל שיא דמייתי שעיר זכר
בשאר עבירות צבור כל קרבו
זכר אימא החמירו ובספק מי
לייתי חטאת:
מה לשיא שכן קל שאיו
בשמיעת הקול .דמלך לא מעיד
ולא מעידין אותו:
שיא יש בקרבו קבה .בעבודה
זרה דכתיב בעבודה זרה ואם
פש אחת תחטא בשגגה יחיד
ושיא ומשיח במשמע והקריבה
עז בת שתה לחטאת :צבור אין
חייבין פר העלם דבר אלא על
העלם דבר שהורו להם ב''ד
שחלב מותר עם שגגת מעשה
שאכלו צבור חלב על פיהן:
לא לכתוב ידיעה ביחיד ותיתי
משיא וצבור .הא ליכא למימר
דליכא למימר למידין וחזר הדין
כשאר דוכתי דכי אמרין מה
לשיא שכן איו בשמיעת הקול
ליכא למימר צבור יוכיחו דהא
שיא וצבור אין בשמיעת הקול:
לא לכתוב גבי ציבור וליתי
מיחיד ומשיא .דהכא ודאי מי
אין למידין מצד השוה דכי
אמרין מה לשיא שכן יש
בקרבו קבה ליכא למימר יחיד
יוכיח דהא שיהן יש בקרבן
קבה :הכי גרסין דמאי פרכת
דאי משום דיחיד כל קרבו
קבה צבור יוכיח דאין בקרבן
קבה ואי משום דאיו בשגגת
מעשה יחיד יוכיח דישו מי
בשגגת מעשה:

ָיבין ֶא ָּלא ַעל ֶה ְעלֵ ם דָּ ָבר
ְיתי יָ ִחיד וְ ָנ ִׂשיא ִמי ּנ ַּה ִ -א ָּיכא לְ ִמ ְיפ ַר ְךַ :מה ְּלצִ בּ וּר ׁ ֶש ֵּכן ֵאין ַח ּי ִ
נִכְ ּתוֹ ב ַ ּג ֵ ּבי צִ בּ וּר וְ ַני ֵ
ִעם ׁ ִשגְ גַ ת ַמ ֲע ֶׂשה.
ֵמ ֲח ָדא י ְִד ָיעה לָ א ָא ְתיָא,
ֵּת ֵיתי ֲח ָדא יְ ִד ָיעה ִמ ַּת ְר ֵּתי.
לָ א נִכְ ּתוֹ ב יְ ִד ָיעה ַ ּג ֵ ּבי י ִָחיד וְ ֵת ֵיתי ִמ ָּנ ִׂשיא וְ צִ בּ וּר ִ -א ָּיכא לְ ִמ ְיפ ַר ְךַ :מה ְּל ָנ ִׂשיא וְ צִ בּ וּר,
ׁ ֶש ֵּכן ֵאינָן ִ ּב ׁ ְש ִמ ַיעת קוֹ ל,
ֹאמר ְ ּבי ִָחיד ׁ ֶש ּי ׁ ְֶשנוֹ ִ ּב ׁ ְש ִמ ַיעת קוֹ ל!
ּת ַ
לָ א נִכְ ּתוֹ ב ְק ָרא יְ ִד ָיעה ַ ּג ֵ ּבי צִ בּ וּר וְ ֵת ֵיתי ִמ ִיד ָיעה דְּ י ִָחיד וְ ָנ ִׂשיא ִ -א ָּיכא לְ ִמ ְיפ ַרךְ:
ַמה ְּלי ִָחיד וְ ָנ ִׂשיא ׁ ֶש ֵּכן י ֵׁש ְ ּב ָק ְר ָ ּבנָן נ ְֵק ָבה,
ֹאמר ְ ּבצִ בּ וּר ׁ ֶש ֵאין ְ ּב ָק ְר ָ ּבנָן נ ְֵק ָבה!
ּת ַ
 63מסורת הש"ס .גירסת וילא) :אמר אביי(
ְ
 64וְ ל ֹא ַת ֲחנִ יפ ּו ֶאת ָה ָא ֶרץ ֲא ׁ ֶשר ַא ֶּתם ָ ּב ּה ִּכי ַהדָּ ם הוּא יַ ֲחנִ יף ֶאת ָה ָא ֶרץ וְ לָ ָא ֶרץ ל ֹא יְ כֻ ּ ַפר לַ דָּ ם ֲא ׁ ֶשר ׁ ֻש ּ ַפך ָ ּב ּה ִּכי ִאם ְ ּב ַדם ׁש ְֹפכ ֹו
ש ָר ֵאל וְ נִ ַּכ ּ ֵפר לָ הֶ ם ַהדָּ ם
ש ָר ֵאל ֲא ׁ ֶשר ּ ָפ ִד ָית ה' וְ ַאל ִּת ֵּתן דָּ ם נָ ִקי ְ ּב ֶק ֶרב ַע ְּמ ָך יִ ְ ׂ
ַּ 65כ ּ ֵפר לְ ַע ְּמ ָך יִ ְ ׂ
 66שיטה מקובצת .גירסת וילאַ :ח ּ ָטאת

מסכת כריתות פרק ו' – ַ
"ה ֵמּ ִביא ָא ָשׁם"

לָ א נִכְ ּתוֹ ב ַ ּג ֵ ּבי ָנ ִׂשיא וְ ֵת ֵיתי ִמ" ִיד ָיעה" דְּ י ִָחיד וְ צִ בּ וּר,
ַמאי ּ ָפ ְרכַ ת?
67
ָיבין ֶא ָּלא ַעל ֶה ְעלֵ ם דָּ ָבר כו',
ִאי ִמ ׁ ּשוּם דְּ ֵאי ָנן ַח ּי ִ
י ִָחיד יוֹ כִ ַיח )דְּ ֵאינוֹ ִ ּב ׁ ְש ִמ ַיעת ַה ּקוֹ ל( דְּ י ׁ ְֶשנוֹ נ ִַּמי ְ ּב ׁ ִשגְ גַ ת ַמ ֲע ֶׂשה.
וְ ִאי ִמ ׁ ּשוּם דְּ י ֵׁש ְ ּבכָ ל ָק ְר ָ ּבנוֹ נ ְֵק ָבה  -צִ בּ וּר יוֹ כִ ַיח,
דְּ ֵאין ְ ּב ָק ְר ָ ּבנָן נְ ֵק ָבה,
ַעד דְּ ִאית לְ הוֹ ן יְ ִד ָיעה לָ א ִמ ַח ּיַיב.
לָ ָּמה לִ י דִּ כְ ִתיב" :יְ ִד ָיעה" ַ ּג ֵ ּבי ָנ ִׂשיא?
ִאם ֵאינוֹ ִע ְניָן לְ גו ֵּפ ּיה,
דְּ ָהא ָא ְתיָא ִמ ּי ִָחיד וְ צִ בּ וּר,
ְּתנֵה ּו ִע ְניָן לְ ֵהיכָ א דְּ ִמ ְת ְי ַידע לֵ ּיה ָ ּב ַתר יוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים דְּ ַמ ְי ֵיתי ַח ּ ָטאת.

כו,ב

ַא ָ ּביֵי ֲא ַמר:
ּ
ִאי דְּ לָ א ְּכ ִתיב "י ְִד ָיעה" ַ ּג ֵ ּבי ָנ ִׂשיאִ ,מי ִָחיד וְ צִ בּ וּר לָ א ָא ֵתי,
ש ּויִין לְ ִה ׁ ְש ַּתנּוֹ ת,
ִמ ׁ ּשוּם דְּ ִא ָּיכא לְ ִמ ְיפ ַר ְךַ :מה ְּליָ ִחיד וְ ִצבּ וּר ׁ ֶש ֵּכן ֵאין ֲע ׂ
שוּי לְ ִה ׁ ְש ַּתנּוֹ ת?!
ֹאמר ^ ְ ּב ָנ ִׂשיא ׁ ֶש ָע ׂ
ּת ַ
ֶא ָּלא ֲא ַמר ַא ָ ּב ֵיי:
ֵמ ָהכָ אִ :מ ְּכ ִדי " ִמצְ וֹ ת" )ויקרא ד ,כז( " ִמצְ וֹ ת" )ויקרא ד ,כה; כה ,יג( יָלְ ֵפי ֵמ ֲה ָד ֵדי,
ֵּכיוָ ן דְּ יָלְ ֵפי ֵמ ֲה ָד ֵדי  -לָ ָּמה לִ י דִּ כְ ִתיב ׁ ָשל ֹׁש יְ ִדיעוֹ תּ ַ :ג ֵ ּבי י ִָחיד ,וְ גַ ֵ ּבי נָ ִׂשיא ,וְ גַ ֵ ּבי צִ בּ וּר?
ִאם ֵאינוֹ ִע ְניָן לְ גו ֵּפ ֶיהן דְּ ָהא ָ ּג ְמ ֵרי לָ ֶהןִ " :מצְ וֹ ת" " ִמצְ וֹ ת",
ְיתי ַח ּ ָטאת.
ְּתנֵה ּו ִע ְניָן ֵהיכָ א דְּ ִמ ְתי ְַידע לֵ ּיה ָ ּב ַתר יוֹ ם ַה ִּכ ּיפו ִּרים הוּא דְּ ַמי ֵ
ְיתי ַח ּ ָטאת,
ֵא ָימא ִּכי ִמ ְתי ְַידע לֵ ּיה ָ ּב ַתר יוֹ ם ִּכ ּפו ִּרים  -הוּא דְּ ַמי ֵ
ִמ ׁ ּשוּם דְּ יוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים לָ או ַעל ָה ֵדין ֵח ְטא ָקא ָא ֵתי,
ֲא ָבל ָא ׁ ָשם ָּתלוּי דְּ ַעל ָה ֵדין ֵח ְטא ָק ָא ֵתי ֵא ָימא ָהכִ י נ ִַּמי דְּ ִמ ַּיכ ּ ַפר,
ְיתי ַח ּ ָטאת.
ְיתי ָא ׁ ָשם ָּתלוּי  -לָ א ַמי ֵ
דְּ כִ י ִמ ְת ְי ַידע לְ ָב ַתר דְּ ָקא ַמי ֵ
ֲא ַמר ָר ָבא:
ָא ַמר ְק ָרא" :אוֹ ה ֹו ַדע ֵאלָ יו" ) 68ויקרא ד ,כג/כח( ִ -מ ָּכל ָמקוֹ ם.
ְיתי ַח ּ ָטאת ָ -א ׁ ָשם ָּתלוּי לָ ָּמה ָ ּבא?
ַה ׁ ְש ָּתא ,דְּ ָא ַמר ִּכי ִמ ְתי ְַידע לֵ ּיה ַמי ֵ
ֲא ַמר ַר ִ ּבי ז ֵָירא:
ׁ ֶש ִאם ֵמת ֵ -מת ְ ּבלֹא ָעוֹ ן.
ַמ ְת ִקיף לַ ּה ָר ָבא:
ֵמת ִ -מ ָיתה ְמ ָמ ֶר ֶקת!
ֶא ָּלא ֲא ַמר ָר ָבא:
לְ ָהגֵ ן ָעלָ יו ִמן ַה ּי ּ
ִיסו ִּרים.

 67רשי ,כמה כתבי יד .וילא ויש הרבה שגם גרסוּ ִ :ב ׁ ְש ִמ ַיעת ַה ּקוֹ ל וְ ֵאינָן
ש ִעיר ִע ִּזים זָ כָ ר ָּת ִמים
 68אוֹ הוֹ ַדע ֵאלָ יו ַח ָּטאתוֹ ֲא ׁ ֶשר ָח ָטא ָ ּב ּה וְ ֵה ִביא ֶאת ָק ְר ָ ּבנוֹ ְ ׂ
ימה ֵנְק ָבה ַעל ַח ָּטאתוֹ ֲא ׁ ֶשר ָח ָטא
אוֹ הוֹ ַדע ֵאלָ יו ַח ָּטאתוֹ ֲא ׁ ֶשר ָח ָטא וְ ֵה ִביא ָק ְר ָ ּבנוֹ ְ ׂ
ש ִע ַירת ִע ִּזים ְּת ִמ ָ
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רש"י
מה להך שכן אין עשויין
להשתות .ואף על גב דהך
פירכא לאו קולא וחומרא היא
הא אמרין בכל הבשר )חולין
קטו (:על מה הצד פרכין כל
דהו:
שיא עשוי להשתות .דאי עבר
משיאותו כשאר יחיד הוי:
מצות מצות ילפי מהדדי .יחיד
ושיא וצבור דבכולהו כתיב
מצות וילפי כולהו בהך גזירה
שוה מהדדי במסכת הוריות )דף
ח (:לדבר שחייבין על זדוו כרת
וחייבין על שגגתו חטאת הילכך
להא מילתא מי לילפו מהדדי:
לאו על הדין חטא קאתי .כלומר
לא על הדין לחודיה קאתי:
אם משמלקה ודע לה .שלא
ילדה:

44

דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .15כו ,ב
" ַח ַּטאת ָהעוֹ ף ַה ָ ּבא ַעל ַה ָּס ֵפק ִאם ִמ ׁ ּ ֶש ִ ּנ ְמ ְל ָקה נוֹ ַדע – ִּת ָ ּק ֵבר".
ֲא ַמר ַרב:
וְ כִ ּ ֵיפר.
ִאי ָהכִ יַ ,א ַּמאי ִּת ָ ּק ֵבר?
לְ ִפי ׁ ֶש ֵאינ ָּה ִמ ׁ ְש ַּת ֶּמ ֶרת.
ֵא ַימת לָ א ִמ ׁ ְש ַּת ֶּמ ֶרת?
ִאי ֵמ ִע ָ ּיק ָרא ַ -ח ָ ּיה ָהוְ יָא,
ִאי לְ ַב ּסוֹ ף ָ -ק ְמנ ּ ַַטר לַ ּה.
ִיתין ְ ּבנוֹ ַדע לָ ּה דְּ לָ א ָילְ ָדה,
ֶא ָּלאַ ,מ ְתנ ִ
ו ְּב ִדין הוּא דְּ מו ֶּּת ֶרת ַ ּב ֲהנ ָָאה.
ו ַּמאי " ִּת ָ ּק ֵבר"? ִמדְּ ַר ָ ּבנָן.
וְ כִ י ִא ְּית ַמר דְּ ַרבַ ,על ָה ִא ׁ ּ ָשה ׁ ֶש ֵה ִב ָיאה ַח ּ ַטאת ָהעוֹ ף ְ ּב ָס ֵפק,
ִאם ַעד ׁ ֶשלּ ֹא נ ְִמלְ ָקה נוֹ ַדע לָ ּה ׁ ֶש ָ ּילְ ָדה  -וַ דַּ אי ַּת ֲע ֶׂש ָה וַ דַּ אי.
ׁ ֶש ִּמ ִּמין ׁ ֶש ֵה ִב ָיאה ַעל לֹא הוֹ ַדעְ ,מ ִב ָיאה ַעל הוֹ ַדע.
ִאם ִמ ׁ ּ ֶש ּנ ְִמלְ ָקה נוֹ ַדע ׁ ֶש ָ ּילְ ָדה ָ -א ַמר ַרבַ :מ ֶ ּזה דָּ ָמ ּה,
וּמוֹ צֶ ה דָּ ָמ ּה,
וְ כִ ּ ְפ ָרה  -מו ֶּּת ֶרת ַ ּב ֲאכִ ילָ ה.
ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמר:
ֲאסו ָּרה ַ ּב ֲאכִ ילָ ה,
ֹאמר ּוַ :ח ּ ַטאת ָהעוֹ ף ַה ָ ּב ָאה ַעל ַה ּ ָס ֵפק נ ֱֶאכֶ לֶ ת.
ְ ּגזֵ ָירה ׁ ֶש ָּמא י ְ
ָּתנֵי לֵ וִ י ְּכוָ ֵת ּיה דְּ ַרב:
" ַח ַּטאת ָהעוֹ ף ַה ָ ּב ָאה ַעל ַה ָּס ֵפק,
ִאם ִמ ׁ ּ ֶש ִ ּנ ְמ ְל ָקה נוֹ ַדע ׁ ֶש ָ ּי ְל ָדה – וַ דַּ איַ ,מ ֶּזה דָּ ָמ ּה,
וּמוֹ ֶצה דָּ ָמ ּה,
וְ ִכ ּ ְפ ָרה  -מו ֶּּת ֶרת ַ ּב ֲא ִכ ָילה".
ַּת ְניָא ְּכוָ ֵות ּיה דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן:
" ַח ַּטאת ָהעוֹ ף ַה ָ ּב ָאה ַעל ַה ָּס ֵפק,
ִאם ַעד ׁ ֶשלּ ֹא נִ ְמ ְל ָקה נוֹ ַדע ָל ּה ׁ ֶשלּ ֹא יָ ְל ָדה ֵּ -ת ֵצא ְלחו ִ ּּלין,
אוֹ ִּת ָּמ ֵכר ַל ֲח ֶב ְר ָּת ּה.
ש ָה וַ דַּ אי.
ִאם ַעד ׁ ֶשלּ ֹא נִ ְמ ְל ָקה נוֹ ַדע ָל ּה ׁ ֶש ָ ּי ְל ָדה  -וַ דַּ אי ַּת ֲע ֶ ׂ
יאה ַעל הוֹ ַדע
יאה ַעל לֹא הוֹ ַדע ְמ ִב ָ
ׁ ֶש ִּמ ִּמין ׁ ֶש ְּמ ִב ָ
ִאם ִמ ׁ ּ ֶש ִ ּנ ְמ ְל ָקה נוֹ ַדע ׁ ֶש ָ ּי ְל ָדה ֲאסו ָּרה ֲא ִפילּ ּו ַ ּב ֲהנָ ָאה
יק ּה וְ ָה ְל ָכה ָל ּה".
ׁ ֶש ַעל ַה ָּס ֵפק ָ ּב ָאה ִמ ְּת ִח ָ ּל ָת ּה ִ ּכ ּ ְפ ָרה ְס ֵפ ָ

רש"י
שאיה משתמרת .כיון דעל
הספק באה ולא לאכילה הוה
קיימא לא שמרוה יפה ופסלה
בהסח הדעת שמא טמאה:
אי מעיקרא .קודם מליקה חיה
הוות ובעלי חיין אין מקבלין
טומאה:
ובדין הוא דמותרת בהאה.
דחולין גמורין היא ומשום חולין
בעזרה מי ליכא למימר דלא
אסרה תורה אלא שחיטה אבל
מליקה לא אבל רבן גזרו דאסור
בהאה שמא יאמרו הין
מחטאת העוף ספק:
וכי איתמר דרב אהא איתמר.
דתן בפרק דם שחיטה )לעיל
כב (:האשה שהביאה כו' ועלה
קאי רב ואמר אם משמלקה
ודע לה כן שילדה ודאי מזה
ומוצה כמשפט חטאת העוף
כדכתיב )ויקרא ה( והזה מדם
החטאת על קיר המזבח והשאר
בדם ימצה וגו' .הזאה שאוחז
בראש העוף ומעלה ומוריד והדם
יתז .מיצוי שמקריב ומקיף בית
מליקתו לקיר המזבח וסוחט:
אסורה באכילה .שמא יאמרו
חטאת העוף הבאה על הספק
אכלת:
ואסורה בהאה .כשאר חטאת
העוף ספק שאסור באכילה שמא
חולין היא ובלה היא ובהאה
מי אסורה דשמא קדש היא
וקדש שאיו אכל אסור בהאה
אחרת שהרי לכלבים לא
יאכילו:
שעל הספק כו' .הילכך כמי שלא
ודע דמי:

מסכת כריתות פרק ו' – ַ
"ה ֵמּ ִביא ָא ָשׁם"
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 .16כו ,ב – כז ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ַה ַּמ ְפ ִר ׁיש ׁ ְש ֵּתי ְס ָל ִעים ְל ָא ׁ ָשם:
וְ ָל ַקח ָ ּב ֶהן ׁ ְשנֵ י ֵא ִילים ְל ָא ׁ ָשם:
ִאם ָהיָ ה ֶא ָחד ֵמ ֶהן יָ ֶפה ׁ ְש ֵּתי ְס ָל ִעים  -יִ ְק ַרב ַל ֲא ׁ ָשמוֹ ,
וְ ַה ׁ ּ ֵשנִ י  -יִ ְר ֶעה ַעד ׁ ֶש ִ ּי ְס ָּת ֵאב,
וְ יִ ָּמ ֵכר,
וְ יִ ּ ְפל ּו דָּ ָמיו ִלנְ ָד ָבה.
ָל ַקח ָ ּב ֶהן ׁ ְשנֵ י ֵא ִילים ְלחו ִ ּּלין,
ֶא ָחד  -יָ ֶפה ׁ ְש ֵּתי ְס ָל ִעים,
ש ָרה זוּז.
וְ ֶא ָחד  -יָ ֶפה ֲע ָ ׂ
ַה ָ ּי ֶפה ׁ ְש ֵּתי ְס ָל ִעים  -יִ ְק ַרב ַל ֲא ׁ ָשמוֹ ,
וְ ַה ׁ ּ ֵשנִ י ִל ְמ ִע ָילתוֹ .
ֶא ָחד ְל ָא ׁ ָשם וְ ֶא ָחד ְלחו ִ ּּלין:
ִאם ָהיָ ה ׁ ֶשל ָא ׁ ָשם יָ ֶפה ׁ ְש ֵּתי ְס ָל ִעים  -יִ ְק ַרב ַל ֲא ׁ ָשמוֹ ,
וְ ַה ׁ ּ ֵשנִ י – ִל ְמ ִע ָילתוֹ ,
וְ יָ ִביא ִע ָּמ ּה ֶס ַלע וְ חו ְּמ ׁ ָש ּה.

ְ ּג ָמ ָרא
ישא" :וְ ַה ׁ ּ ֵשנִ י ִל ְמ ִע ָילתוֹ "?
ַמאי " ְמ ִע ָילתוֹ " דְּ ָק ָּתנֵי ֵר ׁ ָ
ְיתי לֵ ּיה,
ִאילֵ ָימאֵ :איל ָא ׁ ָשם  -לְ ֵמ ְימ ָרא דְּ חוֹ ֶמ ׁש ַ ּב ֲה ֵדי ַאיִל ַמי ֵ
וְ ָה ְּכ ִתיב" :וְ ֵאת ֲא ׁ ֶשר ָח ָטא ִמן ַה ּק ֶֹד ׁש יְ ׁ ַש ֵּלם,
ישתוֹ יוֹ ֵסף ָעלָ יו" ) 69ויקרא ה ,טז(.
וְ ֵאת ֲח ִמ ׁ ִ
ְיתי לֵ ּיה!
ַאלְ ָמאּ ַ :ב ֲה ֵדי ְ ּגזֵ ילוֹ ַמי ֵ
וְ עוֹ דָ ,ק ָּתנֵי ֵס ָיפאֶ " :א ָחד ְל ָא ׁ ָשם וְ ֶא ָחד ְלחו ִ ּּלין,
ִאם ָהיָ ה ׁ ֶשל ָא ׁ ָשם יָ ֶפה ׁ ְש ֵּתי ְס ָל ִעים  -יִ ְק ַרב ַל ֲא ׁ ָשמוֹ ,
וְ ַה ׁ ּ ֵשנִ י ִל ְמ ִע ָילתוֹ ,
וְ יָ ִביא ִע ָּמ ּה ֶס ַלע וְ חו ְּמ ׁ ָש ּה".
ְיתי לֵ ּיה!
ַאלְ ָמא :חוֹ ֶמ ׁש ַ ּב ֲה ֵדי ְ ּגזֵ ילוֹ ַמי ֵ
ֶא ָּלאְ " ,מ ִע ָילתוֹ " – ַמאי?
דְּ ִא ְית ֲה ֵני ֵמ ֶה ְקדֵּ ׁשְ ,ד ׁ ָש ִני ִ 70מ ׁ ּ ְש ֵתי ְסלָ ִעים דְּ ַא ְפ ְר ׁ ִשינְה ּו לְ ָא ׁ ָשם,
וְ לָ ַקח ָ ּב ֶהן ׁ ְשנֵי ֵאילִ ים לְ חו ִּּלין.
דְּ י ֶָפה ׁ ְש ֵּתי ְסלָ ִעים ַמ ְק ִריב לֵ ּיה ֵ -איל ָא ׁ ָשם.
וְ י ֶָפה ֲע ָׂש ָרה זוּז י ֵָהיב לֵ ּיה לְ ַמאי דְּ ִא ְית ֲהנֵי ֵמ ֶה ְקדֵּ ׁש,
דַּ ֲהוָ ה לֵ ּיה ְ ּגזֵ ילוֹ וְ חו ְּמ ׁשוֹ .
ו ַּמאי " ְמ ִע ָילתוֹ "? ְ ּגזֵ ילוֹ .
ישא? ְ ּגזֵ ילוֹ .
ְ ּב ַמאי אוֹ ִק ְימ ָּתא לִ " ְמ ִע ָילתוֹ " דְּ ֵר ׁ ָ
ֵא ָימא ֵס ָיפאֶ " :א ָחד ְל ָא ׁ ָשם וְ ֶא ָחד ְלחו ִ ּּלין
ִאם ָהיָ ה ׁ ֶשל ָא ׁ ָשם יָ ֶפה ׁ ְש ֵּתי ְס ָל ִעים יִ ְק ַרב ַל ֲא ׁ ָשמוֹ וְ ַה ׁ ּ ֵשנִ י ִל ְמ ִע ָילה וְ יָ ִביא ִע ָּמ ּה ֶס ַלע וְ חו ְּמ ׁ ָש ּה".
ַאלְ ָמאְ " :מ ִע ָילתוֹ " ֵ -איל ָא ׁ ָשם.
ישא ָק ֵרי לֵ ּיה לִ " ְמ ִע ָילתוֹ " – ְ ּגזֵ ילוֹ .
ֵר ׁ ָ
כז,א ֵס ָיפא ָק ֵרי לֵ ּיה לִ " ְמ ִע ָילתוֹ " ֵ -איל ָא ׁ ָשם?!
ישא  -דַּ ֲהוָ ה לֵ ּיה ַאיִל דִּ זְ ַבן ֶ 71ק ֶרן וְ חו ְּמ ׁשוֹ ָק ֵרי לֵ ּיה לִ " ְמ ִע ָילתוֹ " ְ ּגזֵ ילוֹ .
ֵר ׁ ָ
ֵס ָיפא  -דְּ לָ א ָהוֵ י ַאיִל דִּ זְ ַבן ֶק ֶרן וְ חוֹ ֶמ ׁשָ ,ק ֵרי לֵ ּיה ֵאיל ָא ׁ ָשם " ְמ ִע ָילתוֹ " וְ י ִָביא ִע ָּמ ּה ֶסלַ ע וְ חו ְּמ ׁ ָש ּה.
ישתוֹ יוֹ ֵסף ָעלָ יו וְ נָ ַתן אֹתוֹ לַ כּ ֵֹהן וְ ַהכּ ֵֹהן יְ כַ ּ ֵפר ָעלָ יו ְ ּב ֵאיל ָה ָא ׁ ָשם וְ נִ ְסלַ ח ל ֹו
 69וְ ֵאת ֲא ׁ ֶשר ָח ָטא ִמן ַה ּק ֶֹד ׁש יְ ׁ ַש ֵּלם וְ ֶאת ֲח ִמ ׁ ִ
 70שיטה מקובצת והגהות הבח .גירסת וילא :וְ ֶי ׁ ְשנוֹ  ...דאפרישנו
 71שיטה מקובצת ,מסורת הש"ס .גירסת וילא :רו ָ ּּבן ָ ...קר ּו  ...רו ָ ּּבן

רש"י
מתי'
שתי סלעים .זהו דין אשם דכתיב
בערכך כסף שקלים בשקל הקדש
לאשם:
והשי ירעה .לפי שקח ממעות
אשם לשם אשם:
לקח בהן שי אילים לחולין.
לאכילה ומעל במעות ויצאו
לחולין ויש עליו לשלם אשם של
עשרה זוז לקרן וחומש של אשם
ראשון ואשם בשתי סלעים לאשם
מעילות אם היה אחד מהן יפה
שתי סלעים ואחד מהן עשרה זוז
היפה שתי סלעים יקרב לאשם
מעילות והשי היפה עשרה זוז
יקרב למעילתו מפרש בגמ' יקרב
בשביל אשם ראשון והרי פטר
מקרן וחומש והשתא קרי
למעילתו גזילו:
אחד לאשם ואחד לחולין .מעל
בסלע אם היה של אשם יפה שתי
סלעים יקרב לשמו הראשון שהרי
לשמו לקח וממעות שהופרשו
לו:
והשי .שהוא חולין יקרב
למעילתו לאשם מעילתו והשתא
קרי לאיל האשם של אשם
מעילות מעילתו:
ויביא עמה סלע וחומשה .קרן
שמעל בו ויפלו לדבה שהרי
ממותר אשם הראשון בא:
יביא סלע וחומשו .מביתו שמה
ששיבח אשם בשתי סלעים שבח
הקדש הוא:
גמ'
אילימא איל אשם .של אשם
מעילות:
למימרא דחומש בהדי איל אשם
מייתי ליה .אם הביא אשם שהוא
שוה על ב' סלעים כדי חומש הקרן
פטר מן החומש והכתיב כו':
ועוד מדקתי סיפא .היכא דמעל
בסלע והשי יקרב למעילתו דע''כ
האי למעילתו איל לאשם מעילות
הוא דהא קתי ויביא עמה סלע
וחומש לקרן וחומש:
אלמא חומש בהדי קרן מייתי
ליה .והאי דהדר ומקשי ממתי'
דלא תימא קרא אישתעי בדהה
מקדשי בדק הבית או מהקדש
עולה הילכך חומשו כי מייתי ליה
בהדי איל אשם לא פיק דחומש
כי קרן בעי מהוי אבל האי דקרן
גופיה אשם הוה כי מייתי חומש
בהדי אשם של מעילה שפיר דמי.
תא שמע מסיפא:
אלא מאי למעילה דרישא גזילו.
הוא האשם הראשון דאיתהי
האי מהקדש דידיה בשתי סלעים
שהפרישו לשמן וילקח בהן שי
אילים לחולין דיפה שתי סלעים
מקריב ליה לאיל מעילות והוא
לאשמו דקתי במתי' והיפה
עשרה זוז יהיב ליה למאי
דאיתהי מהקדש כלומר יקריבו
לאשמו הראשון ויהיו תשלומין
לקרן וחומש שמעל בהן והייו
לאשמו דקתי מתי' אימא סיפא
כו' .על כרחיך לאשמו דסיפא הוא
אשם ראשון שהרי איל זה לשמו
לקח ולמעילתו הוא אשם
מעילות ולא לתשלומי הקרן דהא
קתי יביא סלע וחומשו לתשלומי
קרן וחומש:
רישא קרי גזילו למעילתו סיפא
קרי לאיל אשם מעילתו .בתמיה:
ומשי אין רישא דהוה איל רוב
כו' .על כרחיך תא דמתי' הוצרך
לחלק בשמותיהן של שי אשמות
הללו לפי שהאחד בא לחובת
אשמו הראשון והשי לאשם
מעילות לפיכך קרא לאחד מהן
אשמו ולאחד מהן מעילתו הילכך
רישא דהוה איל רובן קרן וחומשו
קרא את הקרב לאשמו מעילתו
כלומר קרן שמעל בו וחומשו
להודיע דמה שהוא מביא אשם
בעשרה זוז משום מעילה וחומשה
הוא ואת הקרב לאשם מעילות
קרא אשמו סיפא דלא הוי איל
רובן קרן וחומש דהאיל יפה שתי
סלעים והקרן והחומש איו עולה
אלא סלע וחומש ואין האיל קרב
בשביל תשלומי גזילתו אלא
בשביל איל אשם קורהו מעילתו
על שם אשם מעילות:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .17כז ,א
ָ ּב ֵעי ַרב ְמנַ ׁ ְשיָא ַ ּבר ַ ּגדָּ א:
ְ ּבכִ י ּנוּס חו ְּמ ׁ ִשין ַ -מה ּו ׁ ֶש ּי ְִת ַּכ ּ ֵפר?
ִמי ָא ְמ ִרינַןִ :אם ִּת ְימצֵ י לוֹ ַמר ָא ָדם ִמ ְת ַּכ ּ ֵפר ִ ּב ׁ ְש ַבח ֶה ְקדֵּ ׁשִ ,מ ׁ ּשוּם דְּ ָק ָט ַרח ַק ֵּמ ּיה,
ֲא ָבל ָהכָ א  -דְּ לָ א ָק ָט ַרח ,לָ א ִמ ְת ַּכ ּ ֵפר?
אוֹ דִּ לְ ָמא:
ִאם ִּת ְימצֵ י לוֹ ַמרֵ :אין ָא ָדם ִמ ְת ַּכ ּ ֵפר ִ ּב ׁ ְש ַבח ֶה ְקדֵּ ׁשִ ,מ ׁ ּשוּם דְּ לָ א ַא ְפ ְר ׁ ֵש ּיה,
ֲא ָבל ָה ֵדיןִּ ,כי ּנוּס חו ְּמ ׁ ִשין דְּ ַא ְפ ְר ׁ ֵש ּיהִ ,א ָּיכא לְ ֵמ ַימר ִמ ְת ַּכ ּ ֵפר?
דְּ ִא ָ ּיב ֵעי לְ ה ּו:
ִמ ְת ַּכ ּ ֵפר ִ ּב ׁ ְש ַבח ֶה ְקדֵּ ׁש,
אוֹ לֹא?
ָּתא ׁ ְש ַמע:
" ַה ַּמ ְפ ִר ׁיש ׁ ְשנֵ י ְס ָל ִעים ְל ָא ׁ ָשם וְ ָל ַקח ָ ּב ֶהן ׁ ְשנֵ י ֵא ִילים ְל ָא ׁ ָשם.
ָהיָ ה ֶא ָחד ֵמ ֶהן יָ ֶפה ׁ ְש ֵּתי ְס ָל ִעים  -יִ ְק ַרב ַל ֲא ׁ ָשמוֹ .
וְ ַה ׁ ּ ֵשנִ י  -יִ ְר ֶעה ַעד ׁ ֶש ִ ּי ְס ָּת ֵאב ,וְ יִ ָּמ ֵכר ,וְ יִ ּ ְפל ּו דָּ ָמיו ִלנְ ָד ָבה".
ַמאי לָ או דִּ זְ ַבן ְ ּב ַא ְר ַ ּבע ַאיִל ,ו ׁ ְּש ַבח דְּ ׁ ָשוֵ י ְּת ָמ ְניָא.
ו ׁ ְּש ַמע ִמי ּנ ַּהָ :א ָדם ִמ ְת ַּכ ּ ֵפר ִ ּב ׁ ְש ַבח ֶה ְקדֵּ ׁש.
לָ א!
ָהכָ א ְ ּב ַמאי ָע ְס ִקינַן :דְּ אוֹ זִ יל רוֹ ֶעה ַ ּג ֵ ּב ּיה.
ָּתא ׁ ְש ַמע:
" ָל ַקח ַאיִ ל ְ ּב ֶס ַלע ,ו ִּפ ְּטמוֹ וְ ֶה ֱע ִמידוֹ ַעל ׁ ְש ַּתיִ ם ּ ָ -כ ׁ ֵשר".
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ַּה:
ָא ָדם ִמ ְת ַּכ ּ ֵפר ִ ּב ׁ ְש ַבח ֶה ְקדֵּ ׁש.
לָ א!
ּ ִפ ּ ְטמוֹ ׁ ָשאנִי,
דְּ ָהא ָח ַסר לֵ ּיה ְּת ָמ ְניָא.
ָּתא ׁ ְש ַמע:
" ָל ַקח ַאיִ ל ְ ּב ֶס ַלע ,וַ ֲה ֵרי הוּא ִ ּב ׁ ְש ַּתיִ ם ּ ָ -כ ׁ ֵשר".
ָהכָ א נ ִַּמי ְּכ ׁ ֶש ּ ִפ ּ ְטמוֹ .
ִאי ָהכִ י,
ישא!
ַהיְינ ּו ֵר ׁ ָ
ישא  -דִּ זְ ַבן ְ ּב ַא ְר ַ ּבע וְ ַא ׁ ְש ְ ּב ֵח ּיה ְ ּב ַא ְר ָ ּב ָעה ַא ֲח ִרינָא ,דְּ ָח ַסר לֵ ּיה ְּת ָמ ְניָא.
ֵר ׁ ָ
ֵס ָיפא  -דְּ זָ ֵבין ַא ִיל ְ ּב ַא ְר ַ ּבע וְ ַא ׁ ְש ְ ּב ֵח ּיה ִ ּב ְתלָ ָתא וְ ׁ ָשוֵ י ְּת ָמ ְניָא.
ִאי ָהכִ י,
ֵא ָימא ֵס ָיפא" :יְ ׁ ַש ֵ ּלם ֶס ַלע" ָ -הא ָח ַסר לֵ ּיה ׁ ֶש ַבע!
ַמאי "יְ ׁ ַש ֵ ּלם"? ַּת ׁ ְשלוּם דְּ ֶסלַ ע.
וְ ִאי ְס ִב ָירא לֵ ּיה ,דְּ ֵאין ָא ָדם ִמ ְת ַּכ ּ ֵפר ִ ּב ׁ ְש ַבח ֶה ְקדֵּ ׁש,
ִּכי י ֵָהיב ַּת ׁ ְשלוּם דְּ ֶסלַ ע ַ -מאי ָהוֵ י?
ַאיִל ֶ ּבן ׁ ְש ֵּתי ְסלָ ִעים ָ ּב ֵעינַן – וְ לֵ ָּיכא!
לְ עוֹ לָ ם ָק ָס ַברָ :א ָדם ִמ ְת ַּכ ּ ֵפר ִ ּב ׁ ְש ַבח ֶה ְקדֵּ ׁש.
ִאי ָהכִ יַּ ,ת ׁ ְשלוּם דְּ ֶסלַ ע לֹא י ִֵּתן!

רש"י
בכיוס חומשין .כגון מעל בב'
סלעים דאשם כמה פעמים עד
שיעלו החומשים לב' סלעים מהו
שיקח מהן אשם למעילתו.
בכוס חומשין כגון הפריש ב'
סלעים לאשם ומעל בקרן ד'
פעמים שיעלו החומשין לשתי
סלעים מהו שיתכפר בחומשין
לבדו שיקה בהן איל והקרן יפול
לדבה דהא מותר הוא מרבי:
שבח הקדש .כגון לקח איל
בסלע והוקרו טלאים ועמדו על
שתים:
דלא אפרשיה .בשעת הפרשה לא
היה שוה אלא סלע אבל בכיוס
חומשין הא אפרשיה זה
שהפרישו לשם אשם כל שעה
ומכח אשם באו אימא מתכפר:
ושמע מיה אדם מתכפר.
מדקתי יקרב לאשמו:
דהא חסר ליה תמיא זוזי.
שהוציאו בפיטומו סלע:
ת''ש .מסיפא דהא ברייתא
דפיטום:
ואשבחיה בתלתא ושוה תמיא.
ולקמן פריך סוף סוף שמע מיה
דאדם מתכפר באותו זוז
שהשביח ההקדש בלא חסרוו:
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"ה ֵמּ ִביא ָא ָשׁם"

ַהיְינ ּו ַט ְע ָמא :דְּ ָקי ֵָהיב ַּת ׁ ְשלו ִּמין דְּ ֶסלַ ע,
ֹאמר ּוַ :איִל ּ ָפחוֹ ת ִמ ׁ ּ ְש ֵתי ְסלָ ִעים ְמכַ ּ ֵפר.
ְ ּגזֵ ָירה ׁ ֶש ָּמא י ְ
ַמאי ָהוֵ י ֲעלַ ּה?
ָּתא ׁ ְש ַמע:
" ִ ּב ׁ ְש ַעת ַה ְפ ָר ׁ ָשה  -יָ ֶפה ֶס ַלע,
ִ ּב ׁ ְש ַעת ַ ּכ ּ ָפ ָרה  -יָ ֶפה ׁ ְש ֵּתי ְס ָל ִעים –
יָ ָצא.
ִ ּב ׁ ְש ַעת ַה ְפ ָר ׁ ָשה  -יָ ֶפה ׁ ְש ֵּתי ְס ָל ִעים,
ּו ִ ּב ׁ ְש ַעת ַ ּכ ּ ָפ ָרה  -יָ ֶפה ֶס ַלע –
לֹא יָ ָצא " .72

 72שיטה מקובצת ,רשי.
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רש"י
תשלומי דסלע .זוז אחד
להשלים סלע שי ואי קשיא
לוקמה כגון דאוזיל גביה רועה
הא ליכא למימר מדקתי ישלם
סלע לגזבר מביתו ואי דאוזיל
גביה רועה אמאי ישלם הא שוה
בשעת הפרשה ב' סלעים ואי
דיהביה יהליה בחם מאי
איכפת לן הא לא בעין אלא שוה
שתי סלעים והרי שוה שתי
סלעים והקדש לא השביח בו
כלום:
איל .שקו בשתי סלעים ליכא:
מאי הוי עלה .דהאי שיוייא
דחיקא הוא דאי אדם מתכפר
בשבח הקדש תשלום סלע לא
הוי:
תא שמע .דמתכפר :ה''ג
בתוספתא בשעת הפרשה יפה
סלע ובשעת כפרה יפה שתי
סלעים יצא:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .18כז ,א
ָ ּב ֵעי ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר:
ָא ָדם ִמ ְת ַּכ ּ ֵפר ִ ּב ׁ ְש ַבח ֶה ְקדֵּ ׁש,
אוֹ לֹא?
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ַּכ ָּמה ׁ ָשנִים ָ ּג ַדל זֶ ה ֵ ּבינֵינ ּו וְ לֹא ׁ ָש ַמע ֲהלָ כָ ה זוֹ ִמ ֶּמ ּנִי?!
ִמ ְּכלָ ל דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן.
ִאין.
וְ ַעל ָה ָדא ֲא ָמ ָר ּה:
דִּ ְתנַן:
"וְ ַלד ּתוֹ ָדה ו ְּתמו ָּר ָת ּה,
יה ֵ -אין ְטעוּנָ ה ֶל ֶחם" )מנחות עט.(:
וְ ֵכן ַה ַּמ ְפ ִר ׁיש ּתוֹ ָדתוֹ וְ ָא ְב ָדה וְ ִה ְפ ִר ׁיש ַא ֶח ֶרת ַּת ְח ֶּת ָ
וְ ׁ ָשלַ ח ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
לֹא ׁ ָשנ ּו ֶא ָּלא לְ ַא ַחר ַּכ ּ ָפ ָרה ,דְּ וָ לָ ד ֵאין ָטעוּן לֶ ֶחם.
ֲא ָבל לִ ְפ ֵני ַּכ ּ ָפ ָרה ָ -טעוּן לֶ ֶחם.
ַאלְ ָמא ָק ָס ַברִ :מ ְת ַּכ ּ ֵפר ִ ּב ׁ ְש ַבח ֶה ְקדֵּ ׁש.
ָ ּב ֵעי ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר:
ַ ּב ֲעלֵ י ַח ּיִים נִ ְד ִחין,
אוֹ לֹא?
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ֲה ֵרי ַּכ ָּמה ׁ ָשנִים ָ ּג ַדל זֶ ה ֵ ּבינֵינ ּו וְ לֹא ׁ ָש ַמע ֲהלָ כָ ה זוֹ ִמ ֶּמ ּנִי?!
ִמ ְּכלָ ל :דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ֲא ָמ ָר ּה.
ִאין,
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ְ ּב ֵה ָמה ׁ ֶשל ׁ ְשנֵי ׁשו ָּּת ִפין,
ִה ְקדִּ ׁיש ֶחצְ י ָּה,
יש ּה ְ -קדוֹ ׁ ָשה וְ ֵאינ ָּה ְק ֵר ָיבה.
וְ ָחזַ ר וְ לָ ַקח ֶחצְ יָ ּה וְ ִה ְקדִּ ׁ ָ
וְ עוֹ ָׂשה ְּתמו ָּרה  -ו ְּתמו ָּר ָת ּה ַּכ ּיוֹ צֵ א ָב ּה.
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ַּה ְּתלָ ת:
ּ
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ַּהּ ַ :ב ֲעלֵ י ַחיִים נִ ְד ִחין.
ו ׁ ְּש ַמע ִמי ּנ ַּהְ :קדו ׁ ּ ַּשת דָּ ִמים ַמ ְד ָחה.
ו ׁ ְּש ַמע ִמי ּנ ַּה :י ֵׁש דִּ יחוּי ְ ּב ָד ִמים.

רש"י
בעי כו' .רבי אלעזר לא שמיעא
ליה הך ברייתא:
ולא שמע הלכה זו ממי.
בתמיה:
ועל הדא אמרה .במסכת מחות
בפרק התודה )דף עט:(:
אין טעוות לחם .התם מפרש
טעמיה:
לא שו .דולד איו טעון לחם
אלא לאחר כפרה שכבר הקריב
את אמו ויצא ידי דרו אבל לפי
כפרה יקריב זה במקום אמו
לחובת דרו וטעון לחם אלמא
אדם מתכפר בולד דהייו שבח
הקדש:
בעלי חיים דחין .מעל גבי
המזבח או לא כגון שעירי יום
הכיפורים ומת אחד מהן מהו
שיקריב חבירו ויביא אחר עמו
מי אמרין דחה זה במיתת
חבירו או לא ואי קשיא לפשוט
ליה מדקי''ל )תמורה דף כא(:
חטאת שכיפרו בעליה מתה
אלמא דחין הלכה למשה מסיי
הוא ואין למידין הימה:
ואיה קריבה .הואיל ומתחלה
דחית שהיתה חציה חולין
כשהקדישה לא היתה ראויה
לכך :ה''ג שמע מיה תלת שמע
מיה בעלי חיים דחין ושמע
מיה דחוי מעיקרו הוי דחוי
וש''מ יש דחוי בדמים .ותו לא
מידי שמע מיה קדושת דמים
מדחה בהמה שאיה ראויה
ליקרב והקדישה לדמים כיון
דאמר תסתאב ווהג בה מהג
דחוי דשוב איה חוזרת וראה
דלא תימא אין תורת דיחוי
והגת אלא בקדושת הגוף שהרי
זו כשהוקדשה חציה לא
הקדישה אלא לדמיה וקאמר
איה קריבה קדושת דמים
מדחה ויש דחוי בדמים חדא
מילתא היא אלא ששתה לשון
הגירסא:
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 .19כז ,א
ָ ּב ֵעי ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר:
הוּזְ ל ּו ְטלָ ִאים ָ ּבעוֹ לָ ם – ַמה ּו?
ִמי ָא ְמ ִרינַןִ " :מ ְב ַחר נִ ְד ֵריכֶ ם" ) 73דברים יב ,יא( ָ ּב ֵעינַן ,וְ ָהא ִא ָּיכא.
אוֹ דִּ ילְ ָמאֶּ " :כ ֶסף ׁ ְש ָקלִ ים" ) 74ויקרא ה ,טו( ָ ּב ֵעינַן ,וְ לֵ ָּיכא?
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ַּכ ָּמה ׁ ָשנִים ָ ּג ַדלְ נ ּו ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְד ָר ׁש וְ לֹא ׁ ָש ַמ ְענ ּו ֲהלָ כָ ה זוֹ .

רש"י
הוזלו טלאים בעולם .ואיו
מוצא אלא בפחות משי סלעים:
במחוסרי כפרה .כגון זב וזבה
ויולדת ומצורע שכפרתן מעכבתן
מן הקדשים ואין להם תקה
אלמא היכא דתה תורה קצבה
אין לו תקה עד שיביא באותה
קצבה:
לא לימדו .לאחרים:

וְ לָ א?! וְ ָה ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן יוֹ ַחאי:
ִמ ּ ְפנֵי ָמה לֹא נָ ְת ָנה ּתוֹ ָרה ִק ְצ ָ ּבה ִ ּב ְמחו ּ ְּס ֵרי כַ ּ ָפ ָרה?
ׁ ֶש ָּמא יוּזְ ל ּו ְטלָ ִאים ,וְ ֵאין לָ ֶהן ַּת ָ ּקנָ ה לֶ ֱאכוֹ ל ַ ּב ָ ּק ָד ׁ ִשים!
ֵא ָימא :לֹא לִ ַּימ ְדנ ּו ֲהלָ כָ ה זוֹ .
וְ ָהא ַר ִ ּבי ז ֵָירא ַ ּבר ַאדָּ א ְמ ַהדַּ ר ַּתלְ מו ֵּד ּיה ָּכל ְּתלָ ִתין יוֹ ִמין ַק ֵּמ ּיה!
ֵא ָימא :לֹא נ ְִת ַ ּב ְ ּק ׁ ָשה ֲהלָ כָ ה זוֹ ִמ ֶּמ ּנ ּו ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְד ָר ׁש.

שר ֵֹתיכֶ ם ו ְּת ֻר ַמת יֶ ְדכֶ ם
 73וְ ָהיָ ה ַה ָּמקוֹ ם ֲא ׁ ֶשר יִ ְב ַחר ה' ֱאל ֵֹהיכֶ ם בּ וֹ לְ ׁ ַש ֵּכן ׁ ְשמוֹ ׁ ָשם ׁ ָש ָּמה ָת ִביא ּו ֵאת ָּכל ֲא ׁ ֶשר ָאנֹכִ י ְמ ַצ ֶ ּוה ֶא ְתכֶ ם עוֹ ל ֵֹתיכֶ ם וְ זִ ְב ֵחיכֶ ם ַמ ְע ְ ׂ
וְ כֹל ִמ ְב ַחר נִ ְד ֵריכֶ ם ֲא ׁ ֶשר ִּתדְּ ר ּו לַ ה'
 74נֶ ֶפ ׁש ִּכי ִת ְמעֹל ַמ ַעל וְ ָח ְט ָאה ִ ּב ׁ ְשגָ גָ ה ִמ ָּק ְד ׁ ֵשי ה' וְ ֵה ִביא ֶאת ֲא ׁ ָשמוֹ לַ ה' ַאיִ ל ָּת ִמים ִמן הַ ּצֹאן ְ ּב ֶע ְר ְּכ ָך ֶּכ ֶסף ׁ ְש ָקלִ ים ְ ּב ׁ ֶש ֶקל ַה ּק ֶֹד ׁש לְ ָא ׁ ָשם
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ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .20כז ,א
ּגו ָּפא:
" ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן יוֹ ַחאי:
ִמ ּ ְפנֵי ָמה לֹא נִ ְּת ָנה ִקצְ ָ ּבה ִ ּב ְמחו ּ ְּס ֵרי כַ ּ ָפ ָרה?
ׁ ֶש ָּמא יוּזְ ל ּו ְטלָ ִאים ,וְ ֵאין לָ ֶהם ַּת ָ ּקנָ ה לֶ ֱאכוֹ ל ַ ּב ָ ּק ָד ׁ ִשים.
ַמ ְת ִקיף לַ ּה ַא ָ ּביֵי:
ֶא ָּלא ֵמ ַע ָּתהַ ,ח ּ ַטאת ֵחלֶ ב ִי ָּנ ֵתן לָ ּה ִקצְ ָ ּבה,
יש ְּתר ּויֵי ַ ּב ֲאכִ ילַ ת ָק ָד ׁ ִשים הוּא!
דִּ לְ כַ ּ ָפ ָרה ָא ְתיָא ,וְ לָ או לְ ִא ׁ ְ
ַמ ְת ִקיף לַ ּה ָר ָבא:
ֶא ָּלא ֵמ ַע ָּתהֲ ,א ׁ ַשם נָזִ יר לֶ ֱהוֵ י לֵ ּיה ִקצְ ָ ּבה ,דִּ לְ ַב ּ ָטלָ ה הוּא דְּ ָא ֵתי.
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן יוֹ ַחאי:
ֵאין לְ ָך דָּ ָבר ׁ ֶשהוּא ָ ּבא לְ ַב ּ ָטלָ ה,
ֶא ָּלא ֲא ׁ ַשם נָזִ יר ִ ּבלְ ַבד!
ַק ׁ ְשיָא!

רש"י
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 .21כז ,ב
יתין
כז,ב ַמ ְתנִ ִ
אחריו .75

יאנּ ּו ְ ּבנוֹ ַ ֲ ָ
ַה ַּמ ְפ ִר ׁיש ַח ָּטאתוֹ וָ ֵמת  -לֹא יְ ִב ֶ
יאנ ּו ֵמ ֵח ְטא ַעל ֵח ְטא.
לֹא יְ ִב ֶ
יא ָ ּנה ַעל ֵח ֶלב ׁ ֶש ָא ַכל ַה ּיוֹ ם.
ֲא ִפילּ ּו ִה ְפ ִר ׁיש ַעל ֵח ֶלב ׁ ֶש ָא ַכל ֶא ֶמ ׁש  -לֹא יְ ִב ֶ
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרָ " :ק ְר ָ ּבנוֹ ַ ...על ַח ּ ָטאתוֹ " ) 76ויקרא ד ,כג( ַ -עד ׁ ֶש ְ ּי ֵהא ָק ְר ָ ּבנוֹ ְל ׁ ֵשם ַח ָּטאתוֹ .

ְ ּג ָמ ָרא
ְמנָא ָהנֵי ִמ ֵּילי?

רש"י
מתי'
לא יביאו בו אחריו .על חיוב
שלו ואין צריך לומר על חטא
האב דאין כפרה לאחר מיתה:
גמ'
מן הקלה על החמורה .לא יצא
זה מידי עבירה קלה כגון דה
וחלב שאין בהן מיתת בית דין:
בבהמה שהפריש אביו .על
עבירה חמורה כגון חלול שבת:
תלתא זימי כתיב גבי חטאת
קרבו חד בשיא ותרין ביחיד:
איו מגלח זירות על בהמת
אביו .שהפריש אביו לזירתו:
בזמן שהן סתומין .שלא פירש
אלו לקות חטאת ואלו לקות
עולה והכי מפרש בפרק מי
שאמר הריי זיר ושמע חבירו
)זיר כז:(:
לא מעל ולא כיפר .מפרש
לקמיה:
הרי זה מעל .שהוציא מעות
הקדש לחולין דשיו לדבר אחר:
כיון דלא מצי מעיל .דאיו יכול
להוציא לחולין ולא לשותה אף
דמשי לה בקדושתה קיימא
דהקדש שאיו בעל מום לא יצא
לעולם לחולין:
אבל מעות .דשייכא בהו מעילה
ופקי לחולין וכפר אי עבר אימא
בתחלה ייתי:
קמ''ל .קרבו על חטאתו:

דְּ ָתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
"" ָק ְר ָ ּבנוֹ " )ויקרא ד ,כג( ּ ְ -ב ָק ְר ָ ּבנוֹ הוּא יוֹ ֵצא,
וְ ֵאינוֹ יוֹ ֵצא ְ ּב ָק ְר ָ ּבן ָא ִביו.
יָ כוֹ ל לֹא יֵ ֵצא ְ ּב ָק ְר ָ ּבן ָא ִביו ִ ּב ְב ֵה ָמה ׁ ֶש ִה ְפ ִר ׁיש ָא ִביוִ ,מן ַה ַ ּק ָ ּלה ַעל ַה ֲחמו ָּרה,
אוֹ ִמן ַה ֲחמו ָּרה ַעל ַה ַ ּק ָ ּלה.
ֲא ָבל יוֹ ֵצא ְ ּב ָק ְר ָ ּבן ׁ ֶש ִה ְפ ִר ׁיש ָא ִביוִ ,מן ַה ַ ּק ָ ּלה ַעל ַה ַ ּק ָ ּלה,
אוֹ ִמן ַה ֲחמו ָּרה ַעל ַה ֲחמו ָּרה?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרָ " :ק ְר ָ ּבנוֹ " ּ ְ -ב ָק ְר ָ ּבנוֹ הוּא יוֹ ֵצא,
וְ ֵאינוֹ יוֹ ֵצא ְ ּב ָק ְר ָ ּבנוֹ ׁ ֶשל ָא ִביו.
יָ כוֹ ל לֹא יֵ ֵצא ְ ּב ָק ְר ָ ּבן ָא ִביו ִ ּב ְב ֵה ָמה ׁ ֶש ִה ְפ ִר ׁישֲ ,א ִפילּ ּו ִמן ַה ַ ּק ָ ּלה ַעל ַה ַ ּק ָ ּלה,
אוֹ ִמן ַה ֲחמו ָּרה ַעל ַה ֲחמו ָּרה?
ׁ ֶש ֲה ֵרי ֵאין ְמ ַג ֵ ּל ַח נְ זִ ירוּתוֹ ַעל ְ ּב ֵה ָמה ׁ ֶש ִה ְפ ִר ׁיש ָא ִביו,
ֲא ָבל יוֹ ֵצא ְ ּב ָמעוֹ ת ׁ ֶש ִה ְפ ִר ׁיש ָא ִביוֲ ,א ִפילּ ּו ִמן ַה ַ ּק ָ ּלה ַעל ַה ֲחמו ָּרה,
אוֹ ִמן ַה ֲחמו ָּרה ַעל ַה ַ ּק ָ ּלה,
ׁ ֶש ֲה ֵרי ָא ָדם ְמ ַג ֵ ּל ַח נְ זִ ירו ָּתיו ַעל ָמעוֹ ת ׁ ֶש ִה ְפ ִר ׁיש ָא ִביו ּ ִ -בזְ ַמן ׁ ֶש ֵהן ְסתו ִּמים,
וְ לֹא ִ ּבזְ ַמן ׁ ֶש ֵהן ְמפוֹ ָר ׁ ִשין?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרָ " :ק ְר ָ ּבנוֹ " ּ ְ -ב ָק ְר ָ ּבנוֹ הוּא יוֹ ֵצא,
וְ ֵאין יוֹ ֵצא ְ ּב ָק ְר ַ ּבן ָא ִביו.
יָ כוֹ ל לֹא יֵ ֵצא ֲא ִפילּ ּו ְ ּב ָמעוֹ ת ׁ ֶש ִה ְפ ִר ׁישֲ ,א ִפילּ ּו ִמן ַה ַ ּק ָ ּלה ַעל ַה ַ ּק ָ ּלה,
אוֹ ִמן ַה ֲחמו ָּרה ַעל ַה ֲחמו ָּרה.
ֲא ָבל יוֹ ֵצא ְ ּב ָק ְר ָ ּבן ׁ ֶש ִה ְפ ִר ׁיש ְל ַע ְצמוֹ ֲ ,א ִפילּ ּו ִמן ַה ֲחמו ָּרה ַעל ַה ַ ּק ָ ּלה,
אוֹ ִמן ַה ַ ּק ָ ּלה ַעל ַה ֲחמו ָּרה?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרָ " :ק ְר ָ ּבנוֹ ַ ...על ַח ּ ָטאתוֹ " ַ -עד ׁ ֶש ְ ּי ֵהא ָק ְר ָ ּבנוֹ ְל ׁ ֵשם ֶח ְטאוֹ .77
יָ כוֹ ל לֹא יֵ ֵצא ְ ּב ָק ְר ַ ּבן ַע ְצמוֹ ִ ּב ְב ֵה ָמה ׁ ֶש ִה ְפ ִר ׁיש ְל ַע ְצמוֹ ֲ ,א ִפילּ ּו ִמן ַה ַ ּק ָ ּלה ַעל ַה ַ ּק ָ ּלה,
אוֹ ִמן ַה ֲחמו ָּרה ַעל ַה ֲחמו ָּרה,
יא ּה ַעל ַהדָּ ם,
ׁ ֶש ֵ ּכן ִאם ִה ְפ ִר ׁיש ְ ּב ֵה ָמה ַעל ַה ֵח ֶלב וֶ ֱה ִב ָ
יפר.
יא ּה ַעל ַה ֵח ֶלב ֲ -ה ֵרי לֹא ָמ ַעל ,וְ לֹא ִ ּכ ּ ֶ
ַעל ַהדָּ ם וֶ ֱה ִב ָ
ֲא ָבל יוֹ ֵצא ְ ּב ָמעוֹ ת ׁ ֶש ִה ְפ ִר ׁיש ְל ַע ְצמוֹ ִ :מן ַה ַ ּק ָ ּלה ַעל ַה ַ ּק ָ ּלה,
ו ִּמן ַה ֲחמו ָּרה ַעל ַה ֲחמו ָּרה,
אוֹ ִמן ַה ֲחמו ָּרה ַעל ַה ַ ּק ָ ּלה,
ו ִּמן ַה ַ ּק ָ ּלה ַעל ַה ֲחמו ָּרה.
יאן ַעל ַהדָּ ם,
ׁ ֶש ֵ ּכן ִאם ִה ְפ ִר ׁיש ְל ַע ְצמוֹ ָמעוֹ תַ :על ַה ֵח ֶלב וֶ ֱה ִב ָ
יפר.
יאן ַעל ַה ֵח ֶלב ֲ -ה ֵרי ָמ ַעל ,וְ ִכ ּ ֶ
ַעל ַהדָּ ם וֶ ֱה ִב ָ
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרָ " :ק ְר ָ ּבנוֹ ַ ...על ַח ּ ָטאתוֹ " ַ -עד ׁ ֶש ְ ּי ֵהא ָק ְר ָ ּבנוֹ ְל ׁ ֵשם ֶח ְטאוֹ ".
יפר"?
ַמאי "לֹא ָמ ַעל וְ לֹא ִ ּכ ּ ֶ
ִּת ְר ְ ּג ָמא ַרב ׁ ְשמו ֵּאל ַ ּבר ׁ ִש ִימי ַק ֵּמ ּיה דְּ ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
ְ
ָהכִ י ָק ָא ַמרֵּ :כיוָ ן דְּ לָ א ָמצֵ י ָמ ֵעילַּ ,כ ּפו ֵּרי נ ִַּמי לָ א ְמכַ ּ ֵפר ,הוֹ ִאיל וְ כָ ך לָ א ָמצֵ י ְמ ׁ ַש ּנֵי.
ְיתי ָק ְר ָ ּבן ְמ ִעילָ ה,
ֲא ָבל ָמעוֹ ת ֵּכיוָ ן דְּ ִאי ְמ ׁ ַש ּנֵי ָ -מ ֵעיל ו ַּמי ֵ
ְיתי,
ֵא ָימא ַ ּב ְּת ִח ָּלה נ ִַּמי ַמי ֵ
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
 75שיטה מקובצת ,מסורת הש"ס וכך הגירסה במשיות .גירסת וילאַּ :ת ְח ָּתיו ֶ ...אל
ש ִעיר ִע ִּזים זָ כָ ר ָּת ִמים
 76אוֹ הוֹ ַדע ֵאלָ יו ַח ָּטאתוֹ ֲא ׁ ֶשר ָח ָטא ָ ּב ּה וְ ֵה ִביא ֶאת ָק ְר ָ ּבנוֹ ְ ׂ
 77שיטה מקובצת
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .22כז ,ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ש ִע ָירה.
ש ָ ּבה – ְ ׂ
יאין ֵמ ֶה ְקדֵּ ׁש ִ ּכ ְ ׂ
ְמ ִב ִ
ש ָ ּבה.
ש ִע ָירה – ִ ּכ ְ ׂ
ֵמ ֶה ְקדֵּ ׁש ְ ׂ
ש ִע ָירה ּ -תוֹ ִרין ו ְּבנֵ י יוֹ נָ ה.
ש ָ ּבה ּו ְ ׂ
ו ֵּמ ֶה ְקדֵּ ׁש ִ ּכ ְ ׂ
יפה.
ו ֵּמ ֶה ְקדֵּ ׁש ּתוֹ ִרין ו ְּבנֵ י יוֹ נָ ה ֲ -ע ִ ׂ
ש ִירית ָה ֵא ָ
יצד?
ֵ ּכ ַ
ש ִע ָירהֶ ,ה ֱענִ י  -יָ ִביא עוֹ ף.
ש ָ ּבה אוֹ ִל ְ ׂ
ִה ְפ ִר ׁיש ְל ִכ ְ ׂ
יפה.
א
ה
ית
יר
ש
ׂ
ע
יא
ב
י
ע
ה
ָ ֵ ָ
ֶ ֱ נִ יָ ִ ֲ ִ ִ
יפהֶ ,ה ֱע ׁ ִשיר  -יָ ִביא עוֹ ף.
ִה ְפ ִר ׁיש ַל ֲע ִ ׂ
ש ִירית ָה ֵא ָ
ש ָ ּבה ּו ְ ׂ
ֶה ֱע ׁ ִשיר  -יָ ִביא ִ ּכ ְ ׂ
ש ִע ָירה.

ְ ּג ָמ ָרא
ְמנָא ָהנֵי ִמ ֵּילי?
דְּ ָתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
" ֵ ַ ָ
79
" ֵמ ַח ּ ָטאתוֹ " )ויקרא ה ,י(,
" ַעל ַח ּ ָטאתוֹ " ) 80ויקרא ה ,יג( ַ -מה ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר?
ש ִע ָירה,
ש ָ ּבהׂ ְ :
יאין ֵמ ֶה ְקדֵּ ׁש ִ ּכ ְ ׂ
ִמ ַ ּניִ ן ַא ָּתה אוֹ ֵמר ׁ ֶש ְּמ ִב ִ
ש ָ ּבה,
ש ִע ָירהּ ִ :כ ְ ׂ
ו ֵּמ ֶה ְקדֵּ ׁש ְ ׂ
ש ִע ָירהּ :תוֹ ִרים ו ְּבנֵ י יוֹ נָ ה,
ש ָ ּבה ּו ְ ׂ
ו ֵּמ ֶה ְקדֵּ ׁש ִ ּכ ְ ׂ
יפה.
ו ֵּמ ֶה ְקדֵּ ׁש ּתוֹ ִרין ו ְּבנֵ י יוֹ נָ הֲ :ע ִ ׂ
ש ִירית ָה ֵא ָ
יצד?
ֵ ּכ ַ
ש ִע ָירה וְ ֶה ֱענִ י  -יָ ִביא עוֹ ף.
ש ָ ּבה וְ ִל ְ ׂ
ִה ְפ ִר ׁיש ְל ִכ ְ ׂ
יפה.
ֶה ֱענִ י  -יָ ִביא ֲע ִ ׂ
ש ִירית ָה ֵא ָ
יפה וְ ֶה ֱע ׁ ִשיר  -יָ ִביא עוֹ ף.
ִה ְפ ִר ׁיש ֲע ִ ׂ
ש ִירית ָה ֵא ָ
ש ִע ָירה.
ש ָ ּבה אוֹ ְ ׂ
ֶה ֱע ׁ ִשיר  -יָ ִביא ִ ּכ ְ ׂ
יהן עוֹ ף.
ש ָ ּבה אוֹ ְ ׂ
ִה ְפ ִר ׁיש ִ ּכ ְ ׂ
ש ִע ָירה וְ נִ ְס ָּת ֲאב ּו ִ -אם ָר ָצה יָ ִביא ִ ּב ְד ֵמ ֶ
יפה,
ִה ְפ ִר ׁיש עוֹ ף וְ נִ ְס ָּת ַאב  -לֹא יָ ִביא ְ ּב ָד ָמיו ֲע ִ ׂ
ש ִירית ָה ֵא ָ
ׁ ֶש ֵאין ָלעוֹ ף ּ ִפ ְדיוֹ ן.
ָל ֵכן נֶ ֱא ַמרֵ " :מ ַח ּ ָטאתוֹ " )ויקרא ה ,ו( " ֵמ ַח ּ ָטאתוֹ " )ויקרא ה ,י( " ַעל ַח ּ ָטאתוֹ " )ויקרא ה ,יג(".
"מח ּטאתוֹ " ) 78ויקרא ה ,ו(,

וְ ִאיצְ ְט ִר ְיך לְ ִמכְ ַּתב " ֵמ ַח ּ ָטאתוֹ " ּ ַ -ג ֵ ּבי ִּכשְׂ ָ ּבה אוֹ ְׂש ִע ָירה.
וְ ִאיצְ ְט ִר ְיך לְ ִמכְ ַּתב ַ ּג ֵ ּבי עוֹ ף.
דְּ ִאי ְּכ ִתיב ְק ָרא ַ ּג ֵ ּבי ֶה ְקדֵּ ׁש ִּכ ְׂש ָ ּבה אוֹ ְׂש ִע ָירה ֲ -הוָ ה ֲא ִמינָאִ :ה ְפ ִר ׁיש ִּכ ְׂש ָ ּבה ִּכי ִמ ֲיענֵי,
ְיתי עוֹ ף,
ֵמ ָהלֵ ין ָמעוֹ ת ְנ ַח ִּלינוּן ַעל עוֹ ף ,דְּ ַני ֵ
דְּ כִ ְׂש ָ ּבה וְ עוֹ ף ַּת ְרוַ יְיה ּו ִמינֵי ָד ִמים נִינְה ּו.
ֲא ָבל ֲע ִׂש ִירית ָה ֵא ָיפה דְּ לָ או ִמינֵי דְּ ָד ִמים נִינְה ּוִ ,אי לָ א ְּכ ִתיב ְק ָרא " ֵמ ַח ּ ָטאתוֹ " ַ ּג ֵ ּבי עוֹ ף -
ְיתי ֲע ִׂש ִירית ָה ֵא ָיפה ,דְּ לָ או ִמינֵי דְּ ָד ִמים הוּא,
ֲהוָ ה ֲא ִמינָאִּ :כי ַמ ְפ ִר ׁיש ָמעוֹ ת לְ ִקינּוֹ ו ִּמ ֲיענֵי לָ א ַמי ֵ
ְיתי ֲע ִׂש ִירית ָה ֵא ָיפה ִ -מן ֵ ּב ֵית ּיה,
ֶא ָּלא ַמי ֵ
ּ
וְ ָהלֵ ין ָמעוֹ ת דְּ ַא ְפ ִר ׁיש  -י ְִפל ּו לִ נ ְָד ָבה.
ְיתי ֲע ִׂש ִירית ָה ֵא ָיפה.
ַא ָהכִ י ֲה ַדר ְּכ ִתיב ְק ָראֵ " :מ ַח ּ ָטאתוֹ " ַ ּג ֵ ּבי עוֹ ף לְ ֵמ ְימ ָרא דְּ ֵמ ֶה ְקדֵּ ׁש דְּ עוֹ ף נ ִַּמי ַמי ֵ

רש"י
מתי'
מביאין מהקדש כשבה שעירה.
שאם הפריש מעות לקות כשבה
)או שעירה( לחטאתו אם רצה
יקח מהן שעירה:
הפריש כשבה או שעירה.
כלומר מעות לכשבה או לשעירה
העי יביא בהן עוף והשאר
חולין:
העשיר יביא כשבה .ויוסיף עוד
מביתו על דמי עשירית האיפה:
גמ'
וסתאבו אם רצה יביא בדמיו
עוף .כגון אם העי:
שאין לעוף פדיון .שפדיון לא
אמר אלא בבהמה:
מחטאתו על חטאתו .בקרבן
עולה ויורד כתיב )ויקרא ה( גבי
כשבה ושעירה מחטאתו דמשמע
מקצת חטאתו כלומר אם העי
יביא עוף ממקצת דמים הללו
וגבי עוף כתיב )שם( מחטאתו
דמשמע דאם העי יביא במקצת
דמי עוף עשירית האיפה וגבי
עשירית האיפה כתיב )שם( על
חטאתו דמשמע דאם העשיר
יוסיף על הדמים הללו ויביא עוף
או אם העשיר יותר יביא כשבה
או שעירה:
הפריש כשבה .כלומר מעות
לקות כשבה:
אהכי הדר כתיב מחטאתו גבי
עוף .לאשמועין דממקצת דמי
עוף יביא כפרתו כגון עשירית
האיפה:
ומאי טעמא כתיב על חטאתו גבי
עשירית האיפה .ולא כתביה גבי
עוף:
דאי כתיב על חטאתו גבי עוף.
ולא כתביה גבי עשירית האיפה:
הוה אמיא כו' .אבל הפריש
מעות לעשירית האיפה והעשיר
אימא אילו העשיר )טובא( יביא
עוף כמשפטו מביתו ואם העשיר
טובא יביא כשבה או שעירה
מביתו והך מעות דעשירית
האיפה יפלו לדבת ציבור אהכי
כתיב בעשירות כשבה או
שעירה:

 81וְ ִאיצְ ְט ִר ְיך לְ ִמכְ ַּתבַ " :על ַח ּ ָטאתוֹ " ַ ּג ֵ ּבי ֲע ִׂש ִירית ָה ֵא ָיפה.
ְיתי עוֹ ף.
ְיתי ֶה ֱע ׁ ִשיר  -נוֹ ִסיף ֲעלֵ יהוֹ ן וְ ַני ֵ
וְ ָהכִ י ָק ָא ַמרִּ :כי ַמ ְפ ִר ׁיש לַ ֲע ִׂש ִירית ָה ֵא ָיפה ,וְ ַאדְּ ַמי ֵ
ְיתי ִּכ ְׂש ָ ּבה אוֹ ְׂש ִע ָירה.
ֶה ֱע ׁ ִשיר  -נוֹ ִסיף ֲעלֵ יהוֹ ן וְ ַני ֵ
ו ַּמאי ַט ְע ָמא ְּכ ִתיבַ " :על ַח ּ ָטאתוֹ " ַ ּג ֵ ּבי ֲע ִׂש ִירית ָה ֵא ָיפה ,וְ לֹא ַ ּג ֵ ּבי עוֹ ף ?82
ש ִע ַירת ִע ִּזים לְ ַח ָּטאת וְ כִ ּ ֶפר ָעלָ יו ַהכּ ֵֹהן ֵמ ַח ָּטאת ֹו
ש ָ ּבה אוֹ ְ ׂ
 78וְ ֵה ִביא ֶאת ֲא ׁ ָשמוֹ לַ ה' ַעל ַח ָּטאתוֹ ֲא ׁ ֶשר ָח ָטא נְ ֵק ָבה ִמן ַה ּצֹאן ִּכ ְ ׂ
שה ע ֹלָ ה ַּכ ִּמ ׁ ְש ּ ָפט וְ כִ ּ ֶפר ָעלָ יו ַהכּ ֹהֵ ן ֵמ ַח ָּטאתוֹ ֲא ׁ ֶשר ָח ָטא וְ נִ ְסלַ ח ל ֹו
 79וְ ֶאת ַה ׁ ּ ֵשנִ י יַ ֲע ֶ ׂ
 80וְ כִ ּ ֶפר ָעלָ יו ַהכּ ֵֹהן ַעל ַח ָּטאתוֹ ֲא ׁ ֶשר ָח ָטא ֵמ ַא ַחת ֵמ ֵא ֶּלה וְ נִ ְסלַ ח לוֹ וְ ָהיְ ָתה לַ כּ ֵֹהן ַּכ ִּמנ ְָחה
 81הגהות הב"ח
 82הגהות הב"ח

מסכת כריתות פרק ו' – ַ
"ה ֵמּ ִביא ָא ָשׁם"

דְּ ִאי ְּכ ִתיב " ַעל ַח ּ ָטאתוֹ " ַ ּג ֵ ּבי עוֹ ף ֲ -הוָ ה ֲא ִמינָאִּ :כי ַמ ְפ ִר ׁיש ָמעוֹ ת לְ ִקינּוֹ וְ ֶה ֱע ׁ ִשיר –
ְיתי ִּכ ְׂש ָ ּבה אוֹ ְׂש ִע ָירה,
הוּא דְּ מוֹ ִסיף ֲעלֵ יהוֹ ן ו ַּמי ֵ
דְּ ַת ְרוַ יְיה ּו ִמינֵי ָד ִמים נִינְ ה ּו.
ֲא ָבל ִה ְפ ִר ׁיש ָמעוֹ ת לַ ֲע ִׂש ִירית ָה ֵא ָיפה וְ ֶה ֱע ׁ ִשיר ֵא ָימא :83
ִאי לָ א ֶה ֱע ׁ ִשיר טו ָּבא ַ -נ ְי ֵיתי עוֹ ף,
ְיתי ִּכ ְׂש ָ ּבה אוֹ ְׂש ִע ָירה,
וְ ִאם ֶה ֱע ׁ ִשיר טו ָּבא ַ -ני ֵ
וְ ָהלֵ ין ָמעוֹ ת דְּ ַא ְפ ִר ׁיש ִי ּ ְפל ּו לִ נְ ָד ָבה.
ַא ָהכִ י ְּכ ִתיב ְק ָרא ְ ּב ָה ֵדין ַח ּ ָטאת ַ ּב ֲע ׁ ִשירוּת וְ ַדלּ וּת " ֵמ ַח ּ ָטאתוֹ ".
וְ גַ ֵ ּבי דַּ ֵּלי ַדלּ וּת " ַעל ַח ּ ָטאתוֹ ",
לְ ִמ ְד ַר ׁש ִּכ ְד ָא ְמ ִרינַן.

 83הגהות הב"ח .גירסת וילא)ָ :הלֵ ין דְּ ַמפְ ִר ׁיש(
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רש"י
מחטאתו
העוף
ובדלות.
לאשמועין דאם העי עוד יביא
עשירית האיפה במקצת הדמים:
גבי דלי דלות .עשירית האיפה על
חטאתו למידרש דמוסיף עלייהו
וליתי עוף אע''ג דמין דמים הוא
ולא דמי לעשירית האיפה אפי'
הכי יביא עוף ואם עוד העשיר
יביא כשבה:
שהפריש קן .תורין:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .23כז ,ב – כח ,א
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר ָא ַמר ַר ִ ּבי אוֹ ׁ ַש ְעיָא:
כח,א ְמ ַט ֵּמא ִמ ְקדָּ ׁש ָע ׁ ִשיר ׁ ֶש ִה ְפ ִר ׁיש ֵקן ^לְ כִ ְב ָׂשתוֹ וְ ֶה ֱענִי -
הוֹ ִאיל וְ נ ְִד ָחה – יִ דָּ ֶחה.
ֲא ַמר ַרב הוּנָ א ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב יְהוֹ ׁ ֻש ַע:
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ַּה ְּתלָ ת:
ּ
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ַּהּ ַ :ב ֲעלֵ י ַחיִים  -נ ְִד ִחים.
ו ְּקדו ׁ ּ ַּשת דָּ ִמים ַ -מ ְד ָחה ,84
וְ ִדחוּי ֵמ ִע ָ ּיק ָרא ָ -הוֵ י דִּ חוּי.
ֵמ ִתיב ַרב עו ְּק ָבא ַ ּבר ָח ָמא:
" ַה ַּמ ְפ ִר ׁיש נְ ֵק ָבה ְל ִפ ְסחוֹ קוֹ ֶדם ַה ּ ֶפ ַסח ִּ -ת ְר ֶעה ַעד ׁ ֶש ִּת ְס ָּת ֵאב,
וְ ִת ָּמ ֵכר,
יה ּ ֶפ ַסח.
וְ יָ ִביא ְ ּב ָד ֶמ ָ
יָ ְל ָדה זָ ָכר  -יִ ְר ֶעה ַעד ׁ ֶש ִ ּי ְס ָּת ֵאב,
וְ יִ ָּמ ֵכר,
ּ
וְ יָ ִביא ְ ּב ָד ָמיו ֶפ ַסח.
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
הוּא ַע ְצמוֹ יִ ְק ַרב ּ ֶפ ַסח".
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ַּהּ ַ :ב ֲעלֵ י ַח ּיִים ֵ -אינָ ם ִנ ְד ִחים!
ָא ְמ ֵרי דְּ ֵבי ַר ִ ּבי אוֹ ׁ ַש ְעיָא:
ִּכי ָא ְמ ִרינַן לְ ַר ָ ּבנָן
דְּ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ְס ִב ָירא לֵ ּיהּ ַ :ב ֲעלֵ י ַח ּיִים ֵ -אינָן נִ ְד ִחין,
וְ ַהגְ ָרלָ ה ֵאינ ָּה ְמ ַע ֶּכ ֶבת.
דְּ ַת ְניָא:
" ֵמת ֶא ָחד ֵמ ֶהן ֵ -מ ִביא ֲח ֵבירוֹ ׁ ֶשלּ ֹא ְ ּב ַה ְג ָר ָלה,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן".
ּ
ַאלְ ָמא ָק ָס ַברּ ַ :ב ֲעלֵ י ַחיִים ֵ -אינָן ִנ ְיד ִחין,
וְ ַהגְ ָרלָ ה ֵ -אי ָנ ּה ְמ ַע ֶּכ ֶבת.

 84רשי שיטה מקובצת .גירסת וילא :נדחה

רש"י
לכבשתו .כלומר במקום כבשתו
שרצה להקריב קרבן עי:
והעי הואיל ודחה .שבשעה
שהפרישו לא היה ראוי להקריבו
דר' אושעיא לטעמיה דאמר
לקמן מטמא מקדש עשיר והביא
קרבן עי לא יצא:
ידחה .לעולם:
קדושת דמים מדחה .משהוקדש
בתחלה לדמים כמו זה שתחלתו
לא קדש אלא לדמיו דהא עשיר
הוה מדחתו קדושת דמים
לעולם מקדושת מזבח וא''ת
הלא אין פדיון דמים לעוף ה''מ
היכא דראה להקריב בשעת
הפרשה כגון אם הפרישו בעיות
וסתאב אבל זה לא חלה עליו.
קדושת מזבח מעולם:
וש''מ דיחוי מעיקרא .דלא
ראה מעולם דלא חל עליו
קדושת מזבח מעולם ודחה הוי
דיחוי לעולם וכ''ש ראה ודחה
פשיטא לן בכל דוכתא דשוב איו
חוזר וראה:
קודם לפסח .כדי סבא:
ילדה .אפילו זכר ירעה דמכח
קדושה דחויה בא:
שמע מיה .מדר''ש:
מת אחד מהן .משעירי יוה''כ
מביא חבירו מן השוק שלא
בהגרלה ויקרב זה הותר אם של
שם הוא דאין בעלי חיים דחין
אע''ג דאבד בן גילו ודחה זה
חוזר וראה ואין דיחוי אצל
בעלי חיים:

מסכת כריתות פרק ו' – ַ
"ה ֵמּ ִביא ָא ָשׁם"
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 .24כח ,א
ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
ֵאין ַה ִ ּקי ּנִין ִמ ְת ּ ָפ ְר ׁשוֹ ת,
ֶא ָּלאִ :אי ִ ּבלְ ִק ַיחת ְ ּב ָעלִ ים
ִאי ַ ּב ֲע ִׂש ּיַית כּ ֵֹהן.
ֲא ַמר ַרב ׁ ִש ִימי ַ ּבר ַא ׁ ִשי:
ַמאי ַט ְע ָמא דְּ ַרב ִח ְסדָּ א?
דִּ כְ ִתיב" :וְ לָ ְק ָחה ׁ ְש ֵּתי תוֹ ִרים" ) 85ויקרא יב ,ח( וְ גוֹ ֵמר,
שה ַהכּ ֵֹהן"  86וְ גוֹ ֵמר )ויקרא טו ,ל(.
"וְ ָע ָ ׂ
אוֹ ִ ּבלְ ִק ַיחת ְ ּב ָעלִ ים,
אוֹ ַ ּב ֲע ִׂש ּיַית כּ ֵֹהן.
ֵמ ִית ֵיבי:
""וְ ָע ָ ׂ
שה ּו ַ ָ

שה ּו ח ּטאת,
ח ּטאת" ) 87ויקרא טז ,ט(  -ה ּגוֹ רל עוֹ ׂ

ַ ָ
ֵ
ַ ָ
שה ּו ַח ָּטאת,
וְ ֵאין ַה ׁ ּ ֵשם עוֹ ֵ ׂ
שה ַח ָּטאת.
וְ ֵאין כּ ֵֹהן עוֹ ֶ ׂ

ׁ ֶש ָ ּיכוֹ ל ,וַ ֲהלֹא דִּ ין הוּא:
ו ַּמה ְ ּב ָמקוֹ ם ׁ ֶשלּ ֹא ִקידֵּ ׁש ַה ּגוֹ ָרל ִ -קידֵּ ׁש ַה ׁ ּ ֵשם,
ָמקוֹ ם ׁ ֶש ִ ּקידֵּ ׁש ַ 88ה ּגוֹ ָרל ֵ -אינוֹ דִּ ין ׁ ֶש ְ ּי ַקדֵּ ׁש ַה ׁ ּ ֵשם?!
שה ּו ַח ָּטאת,
שה ּו ַח ּ ָטאת" ַ -ה ּגוֹ ָרל עוֹ ֵ ׂ
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :וְ ָע ָ ׂ
שה ּו ַח ָּטאת".
וְ ֵאין ַה ׁ ּ ֵשם עוֹ ֵ ׂ
ָק ָּתנֵי ׁ ֵשם דּ ו ְּמיָא דְּ גוֹ ָרל,
ַמה גּוֹ ָרל  -לָ או ִ ּבלְ ִק ָיחה,
וְ לָ או ַ ּב ֲע ִׂש ּיָיה,
ַאף ַה ׁ ּ ֵשם – נ ִַּמי ,לָ או ִ ּבלְ ִק ָיחה,
וְ לָ או ַ ּב ֲע ִׂש ּיָיה!
ֲא ַמר ָר ָבא :89
ָהכִ י ָק ָא ַמר:
ּ
ו ַּמה ְ ּב ָמקוֹ ם ׁ ֶשלּ ֹא ִקידֵּ ׁש ַהגּוֹ ָרל ִ ּבלְ ִק ַיחת ְ ּב ָעלִ ים ו ַּב ֲע ִׂשיַית ַהכּ ֵֹהן,
ִקידֵּ ׁש ַה ׁ ּ ֵשםִ :אי ִ ּבלְ ִק ַיחת ְ ּב ָעלִ ים,
ִאי ַ ּב ֲע ִׂש ּיַית כּ ֵֹהן.
ָמקוֹ ם ׁ ֶש ִ ּקידֵּ ׁש ַ 90הגּוֹ ָרל ׁ ֶשלּ ֹא ִ ּבלְ ִק ָיחה ,וְ ׁ ֶשלּ ֹא ַ ּב ֲע ִׂש ּיָיה,
ֵאינוֹ דִּ ין ׁ ֶש ּי ְַקדֵּ ׁש ַה ׁ ּ ֵשםִ :אי ִ ּבלְ ִק ָיחהִ ,אי ַ ּב ֲע ִׂש ּיָיה?!
שה ּו ַח ּ ָטאת" ַ -הגּוֹ ָרל עוֹ ֵׂשה ּו ַח ּ ָטאת,
ַּתלְ מוּד לוֹ ַמר" :וְ ָע ָ ׂ
וְ ֵאין ַה ׁ ּ ֵשם עוֹ ֵׂשה ּו ַח ּ ָטאת.
ֵמ ִית ֵיבי:
" ְמ ַט ֵּמא ִמ ְקדָּ ׁשָ ,ענִ יֶ ׁ ,ש ִה ְפ ִר ׁיש ָמעוֹ ת ְל ִקינּ וֹ  ,וְ ֶה ֱע ׁ ִשיר,
אתי ,וְ ֵאלּ ּו ְלעוֹ ָל ִתי".
וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך ָא ַמרֵ " :אלּ ּו ְל ַח ָּט ִ
מוֹ ִסיף ו ֵּמ ִביא חוֹ ָבתוֹ ִמדְּ ֵמי ַח ָּטאתוֹ ,
וְ ֵאין מוֹ ִסיף ו ֵּמ ִביא חוֹ ָבתוֹ ִמדְּ ֵמי עוֹ ָלתוֹ ".
וְ ָהא ָהכָ א דְּ לֵ ָּיכא :לָ א לְ ִק ָיחה,
וְ לָ א ֲע ִׂש ּיָיה,
וְ ָק ָּתנֵיֵ " :מ ִביא חוֹ ָבתוֹ ִמדְּ ֵמי ַח ָּטאתוֹ וְ לֹא ִמדְּ ֵמי עוֹ ָלתוֹ "!
ֲא ַמר ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת:
וְ ִת ְס ְ ּב ָרא ַמ ְת ִנ ָיתא ְמ ַת ַ ּקנְ ָּתא ִהיא?!
דְּ ָק ָּתנֵי" :וְ ֶה ֱע ׁ ִשיר ,וְ ַא ַחר ָּכ ְך ָא ַמר"...
שה וְ לָ ְק ָחה ׁ ְש ֵּתי ת ִֹרים אוֹ ׁ ְשנֵ י ְ ּבנֵ י יוֹ נָ ה ֶא ָחד לְ עֹלָ ה וְ ֶא ָחד לְ ַח ָּטאת וְ כִ ּ ֶפר ָעלֶ ָיה ַהכּ ֹהֵ ן וְ ָט ֵה ָרה
 85וְ ִאם ל ֹא ִת ְמ ָצא יָ ָד ּה דֵּ י ֶ ׂ
 86וְ ָע ָ ׂ
שה ַהכּ ֵֹהן ֶאת ָה ֶא ָחד ַח ָּטאת וְ ֶאת ָה ֶא ָחד עֹלָ ה וְ כִ ּ ֶפר ָעלֶ ָיה ַהכּ ֹהֵ ן לִ ְפנֵ י ה' ִמ ּז ֹוב ֻט ְמ ָא ָתהּ
שה ּו ַח ָּטאת
ש ִעיר ֲא ׁ ֶשר ָעלָ ה ָעלָ יו ַהגּ וֹ ָרל לַ ה' וְ ָע ָ ׂ
 87וְ ִה ְק ִריב ַא ֲהרֹן ֶאת הַ ּ ָ ׂ
 88על פי סוגיות מקבילות ,כתבי יד .גירסת וילא :שיקדש
 89סוגיה מקבילה ,מסורת הש"ס .שיטה מקובצת ורביו חאל – רבה .גירסת וילאַ :רב
 90הגהות הב"ח ובמקבילה .גירסת וילאָּ :כאן שיקדש

רש"י
אין הקיין מתפרשות .אי זה
לעולה ואי זה לחטאת:
אלא או בלקיחת בעלים .אם
לקח זה לשם עולה וזה לשם
חטאת אין הכהן יכול לשותה
בשעת עשיית קרבן דקבעתה
השם:
או בעשיית כהן .שאם לא
הפרישוה הבעלים בשעת לקיחה
יכול הכהן לעשות איזה שירצה
עולה וחטאת ואף על גב
דהפרישוה בין לקיחה לעשייה
לא קבעו השם ויכול כהן לשותן
ולעשות את החטאת עולה:
ולקחה שתי תורים וגו' .אחד
לעולה ואחד לחטאת וגבי עשייה
מי כתיב ועשה הכהן את האחד
וגו':
ואין השם עושהו חטאת .שאם
לא הגריל אלא אמר זה לשם וזה
לעזאזל לא קבע עליהן השם
ויכול להחליף:
במקום שלא קדש הגורל .בכל
הקרבות:
אף השם מי .שקדש השם
בשאר הקרבות אף על גב דלאו
שעת לקיחה ועשייה היא וקתי
קדש השם סתמא ואפי' קיין
שקדש השם:
אי בלקיחה אי בעשייה .כגון גבי
קיין:
ואמר .אחר שהעשיר אלו
לחטאת ואלו לעולה וטעה
שהואיל והעשיר חייב להביא
חטאת בדמיו מוסיף מעות
מביתו על דמי חטאת ומביא
חובתו בהמה ודמי עולה ילכו
לדבה ואיו מוסיף ומביא
חובתו מדמי עולתו דקבע שם
עולה על המעות ואיו יכול
לשותן לחטאת והא הכא
כשהפריש המעות לא לקיחה
ולא עשייה היה וקתי דקבע
עליהן השם:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
וְ ָה ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר ָא ַמר ַר ִ ּבי אוֹ ׁ ַש ְעיָא:
ְמ ַט ֵּמא ִמ ְקדָּ ׁשָ ,ע ׁ ִשירֶ ׁ ,ש ֵה ִביא ָק ְר ָ ּבן ָענִי  -לֹא יָ צָ א!
ֶא ָּלא ַמאי ִאית לָ ְך לְ ֵמ ַימר?
ׁ ֶש ְּכ ָבר ָא ַמר ִמ ׁ ּ ְש ַעת ֲע ִנ ּיוּתוֹ ,
ָהכָ א נ ִַּמיֶ ׁ ,ש ְּכ ָבר ָא ַמר ִמ ׁ ּ ְש ַעת ַה ְפ ָר ׁ ָשתוֹ .
וּלְ ַר ִ ּבי ַח ָ ּגא ָא ַמר ַר ִ ּבי אוֹ ׁ ַש ְעיָא דְּ ָא ַמר" :יָצָ א" ַ -מאי ִא ָּיכא לְ ֵמ ַימר?
ְּתנֵי" :וְ ַא ַחר ָּכ ְך לָ ַקח וְ ָא ַמר."...
ֵמ ִית ֵיבי:
" ְמצוֹ ָרעָ :ענִ י ׁ ֶש ֵה ִביא ָק ְר ָ ּבן ָע ׁ ִשיר – יָ ָצא.
ָע ׁ ִשיר ׁ ֶש ֵה ִביא ָק ְר ָ ּבן ָענִ י  -לֹא יָ ָצא"!
ְּתיו ְּב ָּתא דְּ ַר ִ ּבי ַח ָ ּגא!
ָא ַמר ַר ִ ּבי אוֹ ׁ ַש ְעיָא:
ֲא ַמר לָ ְךָ ׁ :שאנִי ַ ּג ֵ ּבי ְמצוֹ ָרע,
91
דְּ ִמ ֵיעט ַר ֲח ָמנָא" :זֹאת" )ויקרא יד ,ב(.
ִאי ָהכִ י,
ֲא ִפילּ ּו ְמצוֹ ָרע ָענִי נ ִַּמי ׁ ֶש ֵה ִביא ָק ְר ָ ּבן ָע ׁ ִשיר  -לֹא יָצָ א!
לָ אייָ ,הא ַא ְהדְּ ֵר ּיה ְק ָראּ " :תוֹ ַרת" .92
וְ ָה ַּת ְניָא:
"" ּתוֹ ַרת" ְ -ל ַרבּ וֹ ת ְמצוֹ ָרע ָענִ י ׁ ֶש ֵה ִביא ָק ְר ָ ּבן ָע ׁ ִשיר – יָ ָצא.
יָ כוֹ ל ֲא ִפילּ ּו ָע ׁ ִשיר ׁ ֶש ֵה ִביא ָק ְר ָ ּבן ָענִ י ׁ ֶש ָ ּי ָצא?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :זֹאת"".
ֵיה!
וְ לֵ ילַ ף ִמי ּנ ּ
שגֶ ת" ) 93ויקרא יד ,כא(.
ָא ַמר ְק ָרא" :וְ ִאם דָּ ל הוּא וְ ֵאין יָ ד ֹו ַמ ּ ֶ ׂ
ְמצוֹ ָרע :הוּא דְּ ָע ׁ ִשיר ׁ ֶש ֵה ִביא ָק ְר ָ ּבן ָענִי ,הוּא  -דְּ לָ א יָ צָ א,
ֲא ָבל ְמ ַט ֵּמא ִמ ְקדָּ ׁשָ :ע ׁ ִשיר ׁ ֶש ֵה ִביא ָק ְר ָ ּבן ָענִי – יָצָ א.

 91זֹאת ִּת ְהיֶ ה ּתוֹ ַרת ַה ְּמצ ָֹרע ְ ּביוֹ ם ָט ֳה ָרתוֹ וְ הו ָּבא ֶאל ַהכּ ֵֹהן
 92חלקו הראשוים על איזה פסוק מדובר:
רשי :זֹאת ִּת ְהיֶ ה ּתוֹ ַרת ַה ְּמצ ָֹרע ְ ּביוֹ ם ָט ֳה ָרתוֹ וְ הו ָּבא ֶאל ַהכּ ֵֹהן )ויקרא יד ,ב(.
שיג יָ דוֹ ְ ּב ָט ֳה ָרתוֹ )ויקרא יד ,לב(.
ויש שסברו :זֹאת ּתוֹ ַרת ֲא ׁ ֶשר בּ וֹ נֶ גַ ע ָצ ָר ַעת ֲא ׁ ֶשר ל ֹא ַת ּ ִ ׂ
שרוֹ ן סֹלֶ ת ֶא ָחד ָ ּבל ּול ַ ּב ׁ ּ ֶש ֶמן לְ ִמ ָנְחה וְ ל ֹג ׁ ָש ֶמן
ש ֶא ָחד ָא ׁ ָשם לִ ְתנוּפָ ה לְ כַ ּ ֵפר ָעלָ יו וְ ִע ּ ָ ׂ
שגֶ ת וְ לָ ַקח ֶּכבֶ ׂ
 93וְ ִאם דַּ ל הוּא וְ ֵאין יָ דוֹ ַמ ּ ֶ ׂ

רש"י
לא יצא .וכיון דלא יצא היכי מצי
קבע והא העשיר ולא היה ראוי
לקרבן עי:
אלא מאי אית לך למימר שכבר
אמר .אלו לחטאת ואלו לעולה
קודם שהפריש והך מתיתא
משבשתא היא דתי העי
והעשיר ואמר אלו לחטאת:
הכא מי וכבר אמר משעת
הפרשה .שבשעת הפרשה אמר
אלו לחטאת ואלו לעולה דה''ל
בשעת לקיחה אבל הקדישן סתם
שוב אין השם קובעו עד שעת
לקיחה או עד שעת עשייה:
ולר' חגא דאמר יצא .מטמא
מקדש עשיר בקרבן עי והך
מתיתא מתרצתא היא ושפיר
קבע לאחר שהעשיר וליכא
לתרוצי וכבר אמר:
מאי איכא למימר .הדרא קושיין
לדוכתיה דלאו שעת לקיחה
ועשייה הוא וקבע:
זאת .תהיה תורת המצורע:
תורת .משמע תורה אחת לכולן
ומאחר שאחד מרבה ואחד
ממעט מסתמא דעי יוצא בקרבן
עשיר דמעלין בקודש ולא עשיר
בקרבן עי דאין מורידין:
והתיא .ביחותא:
ולילף מייה .דמה מצורע עשיר
איו יוצא בקרבן עי אף מטמא
מקדש עשיר מי לא יצא בקרבן
עי:
הוא .משמע הוא ולא אחר:

מסכת כריתות פרק ו' – ַ
"ה ֵמּ ִביא ָא ָשׁם"
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 .25כח ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ

94

ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
שים  -קוֹ ְד ִמין ְל ִע ִּזים ְ ּב ָכל ָמקוֹ ם.
ְ ּכ ָב ִ ׂ
יָ כוֹ ל ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ֵהן מו ְּב ָח ִרים ֵמ ֶהם?
ש יָ ִביא ָק ְר ָ ּבנוֹ לְ ַח ּ ָטאת" ) 95ויקרא ד ,כח; ד ,לב(.
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :וְ ִאם ֶּכ ֶב ׂ
יהם ׁ ְשקו ִּלין.
ְמ ַל ֵּמד ׁ ֶש ׁ ּ ְשנֵ ֶ
ּתוֹ ִרין  -קוֹ ְד ִמין ִל ְבנֵ י יוֹ נָ ה ְ ּב ָכל ָמקוֹ ם.
יָ כוֹ ל ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ֵהן מו ְּב ָח ִרים ֵמ ֶהן?
96
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :ו ֶּבן יוֹ נָ ה אוֹ תֹר לְ ַח ּ ָטאת" )ויקרא יב ,ו(.
יהם ׁ ְשקו ִּלין.
ְמ ַל ֵּמד ׁ ֶש ׁ ּ ְשנֵ ֶ
ָה ָאב קוֹ ֵדם ָל ֵאם ְ ּב ָכל ָמקוֹ ם.
יָ כוֹ ל ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ִ ּכיבּ וּד ָה ָאב קוֹ ֵדם ַעל ִ ּכיבּ וּד ָה ֵאם?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרִ " :א ׁיש ִא ּמוֹ וְ ָא ִביו ִּת ָירא ּו" ) 97ויקרא יט ,ג(.
יהם ׁ ְשקו ִּלין.
ְמ ַל ֵּמד ׁ ֶש ׁ ּ ְשנֵ ֶ
ֲא ָבל ָא ְמר ּו ֲח ָכ ִמיםָ :ה ָאב קוֹ ֵדם ָל ֵאם ְ ּב ָכל ָמקוֹ ם,
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשהוּא וְ ִא ּמוֹ ַח ָ ּי ִיבין ִ ּב ְכבוֹ ד ָא ִביו.

רש"י
מתי'
כבשים קודמין לעזים .דבכל
דוכתא כתיב מן הכבשים והדר
מן העזים תקחו וכן או לשה
בכבשים או בעזים:
יכול .האומר הרי עלי עולה ויש
לו כבש ועז יביא כבש:
ה''ג ת''ל ואם כבש יביא קרבו
לחטאת .ולא גרסין אם עז ת''ל
ואם כבש יביא וגו' ולעיל מייה
כתיב והביא את קרבו שעירת
עזים כאן הקדים עז לכבש
ובחטאת יחיד כתיב אלמא איזה
שירצה יקריב:
תורין קודמין לבי יוה .דברוב
מקומות כתיב ברישא תורין
והדר בי יוה:
בקיוח סעודה .לאחר אכילתו:
כריך ידיה בשיראי .כדי שלא
ילכלך ידיו בבשר ובדם:

וְ ֵכן ְ ּב ַת ְלמוּד ּתוֹ ָרה.
ִאם זָ ָכה ַה ֵ ּבן ִל ְפנֵ י ָה ַרב ָ -ה ַרב קוֹ ֵדם ֶאת ָה ָאב ְ ּב ָכל ָמקוֹ ם.
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשהוּא וְ ָא ִביו ַח ָ ּי ִיבין ִ ּב ְכבוֹ ד ַרבּ וֹ .

ְ ּג ָמ ָרא
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
וחה ֲעזָ ָרה:
צ
ת
וחוֹ
צ
ָ וְ ָ
" ַא ְר ַ ּבע ְ וָ
וחה ַא ַחת:
ְצוָ ָ
ימא ּו ֶאת ַה ֵה ָיכל.
יכן ְ ּבנֵ י ֵע ִלי ָח ְפנִ י ו ִּפנְ ָחס ׁ ֶש ִּט ְּ
הוֹ ִציא ּו ִמ ָ ּ
וחה ׁ ְשנִ ָ ּיה:
ְצוָ ָ
ּ
ימ ֵ ּלא ְ ּכ ֵרסוֹ ִמ ָ ּק ְד ׁ ֵשי ׁ ָש ַמיִ ם.
,
אי
ק
פ
ל
ש
ׁ
ידוֹ
מ
ל
ת
אי
ב
ד
ן
ב
ּ
ן
ח
יוֹ
ס
כ
ּ
ים
ר
ע
ש
ׁ
ו
ח
ֶ ִ ינְ ַ וִ ַ
ָ נָ ֶ נִ ְ ַ ַּ ְ ִ
ּ ִפ ְת ּ ְ ָ ִ וְ יִ ָ נֵ
כח,ב ָא ְמר ּו ַעל יוֹ ָחנָ ן ֶ ּבן נִ ְד ַבאי ׁ ֶש ָהיָ ה אוֹ ֵכל ַא ְר ַ ּבע ְס ָאה ּגוֹ זָ לוֹ ת ^ ְ ּב ִקי ּנו ַּח ְסעוּדָּ ה.
ָא ְמר ּו ָ ּכל יָ ָמיו לֹא ָהיָ ה 'נוֹ ָתר' ָ ּב ֲעזָ ָרה.
ישית:
וחה ׁ ְש ִל ׁ ִ
ְצוָ ָ
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ּ
ּ
יש ֵּמ ׁש ִ ּב ְכה ּו ָ ּנה ְגדוֹ ָלה.
אש ֶיכם וְ יִ ָ ּכנֵ ס יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ֶ ּבן ִפּ ַ ּ
ְׂ
יכאי ַּת ְל ִמידוֹ ׁ ֶשל ִפנְ ָחס וִ ׁ ַ
שא ּו ׁ ְש ָע ִרים ָר ׁ ֵ
יעית:
וחה ְר ִב ִ
ְצוָ ָ
שכר ִא ׁיש ְ ּכ ָפר ַ ּב ְר ַקאי ׁ ֶש ְּמ ַכ ֵ ּבד ַע ְצמוֹ  ,ו ְּמ ַב ֶּזה ָק ְד ׁ ֵשי ׁ ָש ַמיִ ם".
ּ ִפ ְתח ּו ׁ ְש ָע ִרים וְ הוֹ ִציא ּו יִ ּ ָ ׂ
ש ָ
ַמאי ָהוֵ י ָע ֵביד?
ֲהוָ ה ָּכ ֵר ְיך ׁ ִש ָיר ֵאי ַעל י ְֵד ּיה וַ ֲהוָ ה ָע ֵביד ֲעבוֹ ָדה.
ַמאי ְסלִ ָיקא לֵ ּיה?
ַי ּנַאי ַמלְ ָּכא ו ַּמלְ ְּכ ָתא ֲהו ּו י ְָת ִבין,
ַמלְ ָּכא ֲא ַמרּ ַ :ג ְדיָא י ֵָאי,
ו ַּמלְ ְּכ ָתא ֲא ַמ ָרהִ :א ְּימ ָרא י ֵָאי.
ששכָ ר ִא ׁיש ְּכ ָפר ַ ּב ְר ַקאי דְּ כ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל הוּא וְ ִקים לֵ ּיה ְק ֵד ָירה,
ֲא ַמר ּו נ ׁ ְַש ּיְילֵ ּיה לְ ִי ּ ָ ׂ
ׁ ַש ּיְילוּה ּו,
 94רבו הגירסאות ,הלכו בעקבות רשי ובעלי ההגהות כאן.
ימה ֵנְק ָבה ַעל ַח ָּטאתוֹ ֲא ׁ ֶשר ָח ָטא
 95אוֹ הוֹ ַדע ֵאלָ יו ַח ָּטאתוֹ ֲא ׁ ֶשר ָח ָטא וְ ֵה ִביא ָק ְר ָ ּבנוֹ ְ ׂ
ש ִע ַירת ִע ִּזים ְּת ִמ ָ
ימה יְ ִב ֶיא ָּנה
וְ ִאם ֶּכ ֶב ׂ
ש יָ ִביא ָק ְר ָ ּבנוֹ לְ ַח ָּטאת נְ ֵקבָ ה ְת ִמ ָ
ש ֶ ּבן ׁ ְשנָ תוֹ לְ ע ֹלָ ה וּבֶ ן יוֹ נָ ה אוֹ תֹר לְ ַח ָּטאת ֶאל ּ ֶפ ַתח אֹהֶ ל מוֹ ֵעד ֶאל ַהכּ ֹהֵ ן
 96ו ִּב ְמל ֹאת יְ ֵמי ָט ֳה ָר ּה לְ ֵבן אוֹ לְ בַ ת ָּת ִביא ֶּכבֶ ׂ
ִ 97א ׁיש ִא ּמוֹ וְ ָא ִביו ִּת ָירא ּו וְ ֶאת ׁ ַש ְ ּבת ַֹתי ִּת ׁ ְשמֹר ּו ֲאנִ י ה' ֱאל ֵֹהיכֶ ם
יש ָמע
 98שיטה מקובצת .גירסת וילאֱ :א ִל ׁ ָ
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
ֲא ַמר לְ ה ּוִ :אי ַ ּג ְדיָא י ֵָאי ֵ -י ַיסק לִ ְת ִמ ָידא!
ַ ּב ֲה ֵדי דַּ ֲא ַמר ַא ְחוֵ י ִ ּב ֵיד ּיה.
ֲא ַמר לְ הוֹ ן ַמלְ ָּכא :הוֹ ִאיל וְ ַא ְחוֵ י ִ ּב ֵיד ּיה  -קוּצ ּו לִ ֵיד ּיה דְּ י ִַּמינָא.
י ְֵהיב ׁשו ְּחדָּ א ַקצְ יו ָּה לִ ֵיד ּיה ְׂש ָמאלָ א.
ׁ ְש ַמע ַמלְ ָּכאֲ ,א ַמר :לִ ְיקצ ּו נ ִַּמי לִ ֵיד ּיה דְּ י ִַּמינָא.
ֲא ַמר ַרב יוֹ ֵסף:
ְ ּב ִר ְיך ַר ֲח ָמנָא דְּ ׁ ַש ְקלֵ ּיה לְ ִי ּ ָ ׂ
ֵיה ְ ּב ַהאי ָעלְ ָמא .99
ששכָ ר ִא ׁיש ְּכ ָפר ַ ּב ְר ַקאי לְ ַמ ְט ַר ּ ְפ ֵס ּיה ִמי ּנ ּ
ֲא ַמר ַרב ַא ׁ ִשי:
וְ לָ א ֲהוָ ה ָּתנֵי לֵ ּיה,
דִּ ְתנַן:
שים קוֹ ְד ִמין ָל ִע ִּזים ְ ּב ָכל ָמקוֹ ם.
" ְ ּכ ָב ִ ׂ
יָ כוֹ ל ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ּמו ְּב ָח ִרין?
יהן ׁ ְשקו ִּלין ְ ּכ ַא ַחת".
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :וְ ִאם ֶּכ ֶבשׂ " )ויקרא ד ,לב( ְ -מ ַל ֵּמד ׁ ֶש ׁ ּ ְשנֵ ֶ
ָר ִבינָ א ֲא ַמר:
ֲא ִפילּ ּו ִמ ְק ָרא נ ִַּמי לָ א ְק ָרא,
ש ִ ...אם ֵעז" ) 100ויקרא ג ,ז; ג ,יב(.
דִּ כְ ִתיבִ " :אם ֶּכ ֶב ׂ
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר ָא ַמר ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א:
ַּתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים ַמ ְר ִ ּבים ׁ ָשלוֹ ם ָ ּבעוֹ לָ ם,
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :וְ כָ ל ָ ּבנַ יִ ְך לִ ּמו ֵּדי ה' וְ ַרב ׁ ְשלוֹ ם ָ ּבנָ יִ ְך" )ישעיה נד ,יג(
ַאל ִּת ְק ֵרי " ָ ּבנַ יִ ְך" ֶא ָּלא בּ וֹ ַני ְִך.

הדרן עלך המביא אשם וסליקא לה מסכת כריתות
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שב הוּא ַמ ְק ִריב ֶאת ָק ְר ָ ּבנוֹ וְ ִה ְק ִריב אֹתוֹ לִ ְפנֵ י ה'
ִ 100אם ֶּכ ֶ ׂ
וְ ִאם ֵעז ָק ְר ָ ּבנוֹ וְ ִה ְק ִריבוֹ לִ ְפנֵ י ה'

רש"י
אחוי בידיה .בלשון
וליצות ומרד במלכות:
למטרפסיה .לגמולו לישא
אחריא למלקותו:
לא תא .לא שה משה:
ואם כבש .הייו קרא דמתי'
דקדריש מייה ר''ש ששיהם
שקולים דכתיב לעיל מייה
והביא )את( קרבו שעירת עזים:

גסות

