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26.2.2 
23b ( בחששא אלא פליגי לא כ"ע )  25a ( קאי דשוק עילויה שופי ) 

ֵהיֶכם ֶלֶחם ֶאת ַתְקִריבּו א ֵנָכר ֶּבן ּוִמַּיד .1   כה, כב ויקרא: ָלֶכם ֵיָרצּו א ָּבם מּום ָּבֶהם ָמְׁשָחָתם ִּכי ֵאֶּלה ִמָּכל ֱא
ִהים ַוַּיְרא .2   יב, ו בראשית: ָהָאֶרץ ַעל ַּדְרּכוֹ  ֶאת ָּבָׂשר ָּכל ִהְׁשִחית ִּכי ִנְׁשָחָתה ְוִהֵּנה ָהָאֶרץ ֶאת ֱא
   טז, ד דברים ְנֵקָבה אוֹ  ָזָכר ַּתְבִנית ָסֶמל ָּכל ְּתמּוַנת ֶּפֶסל ָלֶכם ַוֲעִׂשיֶתם ַּתְׁשִחתּון ֶּפן .3

  ב:יט במדבר :ֹעל ָעֶליהָ  ָעָלה א ֲאֶׁשר מּום ָּבּה ֵאין ֲאֶׁשר ְּתִמיָמה ֲאֻדָּמה ָפָרה ֵאֶלי ְוִיְקחּו ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאל ַּדֵּבר ֵלאֹמר ה' ִצָּוה ֲאֶׁשר ַהּתֹוָרה ֻחַּקת ֹזאת .4
  ב, כה שמות :ְּתרּוָמִתי ֶאת ִּתְקחּו ִלּבוֹ  ִיְּדֶבּנּו ֲאֶׁשר ִאיׁש ָּכל ֵמֵאת ְּתרּוָמה ִלי ְוִיְקחּו ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאל ַּדֵּבר .5

  ז:ס ישעיהו :ֲאָפֵאר ִּתְפַאְרִּתי ּוֵבית ִמְזְּבִחי ָרצֹון ַעל ַיֲעלּו ְיָׁשְרתּוֶנ ְנָביֹות ֵאיֵלי ָל ִיָּקְבצּו ֵקָדר ֹצאן ָּכל .6
  ט, ג צפניה :ֶאָחד ְׁשֶכם ְלָעְבדוֹ  ה' ְּבֵׁשם ֻכָּלם ִלְקֹרא ְברּוָרה ָׂשָפה ַעִּמים ֶאל ֶאְהֹּפ ָאז ִּכי .7
ֵהינּו ה'לַ  ְוָעִׂשינּו ְוֹעלֹות ְזָבִחים ְּבָיֵדנּו ִּתֵּתן ַאָּתה ַּגם ֹמֶׁשה ַוֹּיאֶמר .8   כה, י שמות :ֱא
ִהים ּוְזָבִחים ֹעָלה ֹמֶׁשה ֹחֵתן ִיְתרוֹ  ַוִּיַּקח .9 ִהים ִלְפֵני ֹמֶׁשה ֹחֵתן ִעם ֶלֶחם ֶלֱאָכל ִיְׂשָרֵאל ִזְקֵני ְוֹכל ַאֲהֹרן ַוָּיֹבא ֵלא   יב, יח שמות :ָהֱא

ֶהי ה'לַ  ְזֹבחַ  ְלַמַען ְוַהָּבָקר ַהֹּצאן ֵמיַטב ַעל ָהָעם ָחַמל ֲאֶׁשר ֱהִביאּום ֵמֲעָמֵלִקי ָׁשאּול ַוֹּיאֶמר .10   טו, טו א"שמו :ֶהֱחַרְמנּו ַהּיֹוֵתר ְוֶאת ֱא
  כב, כד ב"שמו :ָלֵעִצים ַהָּבָקר ּוְכֵלי ְוַהֹּמִרִּגים ָלֹעָלה ַהָּבָקר ְרֵאה ְּבֵעיָניו ַהּטֹוב ַהֶּמֶל ֲאֹדִני ְוַיַעל ִיַּקח ָּדִוד ֶאל ֲאַרְוָנה ַוֹּיאֶמר .11
  טו, מא ישעיהו :ָּתִׂשים ַּכֹּמץ ּוְגָבעֹות ְוָתֹדק ָהִרים ָּתדּוׁש ִּפיִפּיֹות ַּבַעל ָחָדׁש ָחרּוץ ְלמֹוַרג ַׂשְמִּתי ִהֵּנה .12
  יד, ו א"שמו: ה'לַ  ֹעָלה ֶהֱעלּו ַהָּפרֹות ְוֶאת ָהֲעָגָלה ֲעֵצי ֶאת ַוְיַבְּקעּו ְּגדֹוָלה ֶאֶבן ְוָׁשם ָׁשם ַוַּתֲעֹמד ַהִּׁשְמִׁשי ֵּבית ְיהֹוֻׁשעַ  ְׂשֵדה ֶאל ָּבָאה ְוָהֲעָגָלה .13
  ט, ז א"שמו :ה' ַוַּיֲעֵנהּו ִיְׂשָרֵאל ְּבַעד ה' ֶאל ְׁשמּוֵאל ַוִּיְזַעק ה'לַ  ָּכִליל עֹוָלה ַוַּיֲעֵלהּו  ֶאָחד ָחָלב ְטֵלה ְׁשמּוֵאל ַוִּיַּקח .14
  י, ו א"שמו :ַבָּבִית ָּכלּו ְּבֵניֶהם ְוֶאת ָּבֲעָגָלה ַוַּיַאְסרּום ָעלֹות ָפרֹות ְׁשֵּתי ַוִּיְקחּו ֵּכן ָהֲאָנִׁשים ַוַּיֲעׂשּו .15
א ְוָגעוֹ  ָה ָהְלכּו ַאַחת ִּבְמִסָּלה ֶׁשֶמׁש ֵּבית ֶּדֶר ַעל ַּבֶּדֶר ַהָּפרֹות ַוִּיַּׁשְרָנה . 16   יב, ו א"שמו :ָׁשֶמׁש ֵּבית ְּגבּול ַעד ַאֲחֵריֶהם ֹהְלִכים ְפִלְׁשִּתים ְוַסְרֵני ּוְׂשֹמאול ָיִמין ָסרּו ְו
  א, טו שמות :ַבָּים ָרָמה ְוֹרְכבוֹ  סּוס ָּגָאה ָגֹאה ִּכי ה'לַ  ָאִׁשיָרה ֵלאֹמר ַוֹּיאְמרּו ה'לַ  ַהֹּזאת ַהִּׁשיָרה ֶאת ִיְׂשָרֵאל ּוְבֵני ֹמֶׁשה ָיִׁשיר ָאז .17
ָתיו ָבַעִּמים הֹוִדיעּו ִבְׁשמוֹ  ִקְראּו ה'לַ  הֹודּו ַההּוא ַּבּיֹום ַוֲאַמְרֶּתם .18   ד, יב ישעיהו :ְׁשמוֹ  ִנְׂשָּגב ִּכי ַהְזִּכירּו ֲעִלי
  א, צח תהלים :ָקְדׁשוֹ  ּוְזרֹועַ  ְיִמינוֹ  ּלוֹ  הֹוִׁשיָעה ָעָׂשה ִנְפָלאֹות ִּכי ָחָדׁש ִׁשיר ה'לַ  ִׁשירּו ִמְזמֹור .19
  א, צט תהלים :ָהָאֶרץ ָּתנּוט ְּכרּוִבים ֹיֵׁשב ַעִּמים ִיְרְּגזּו ָמָל ה' .20
  א, צג תהלים :ִּתּמֹוט ַּבל ֵּתֵבל ִּתּכֹון ַאף ִהְתַאָּזר ֹעז ה' ָלֵבׁש ָלֵבׁש ֵּגאּות ָמָל ה' .21
  לה, י במדבר :ִמָּפֶני ְמַׂשְנֶאי ְוָינֻסּו ֹאְיֶבי ְוָיֻפצּו ה' קּוָמה ֹמֶׁשה ַוֹּיאֶמר ָהָאֹרן ִּבְנֹסעַ  ַוְיִהי .22
  יא, א שופטים :ֵסֶפר ִקְרַית ְלָפִנים ְּדִביר ְוֵׁשם ְּדִביר יֹוְׁשֵבי ֶאל ִמָּׁשם ַוֵּיֶל .23
א ַוְיַחֵּפׂש ִלי ָנִׁשים ֶדֶר ִּכי ִמָּפֶני ָלקּום אּוַכל לֹוא ִּכי ֲאֹדִני ְּבֵעיֵני ִיַחר ַאל ָאִביהָ  ֶאל ַוֹּתאֶמר .24   לה, לא בראשית :ַהְּתָרִפים ֶאת ָמָצא ְו
א ֹאְיָביו ּגֹוי ִיֹּקם ַעד ָעָמד ְויֵָרחַ  ַהֶּׁשֶמׁש ַוִּיּדֹם:ַאָּילֹון ְּבֵעֶמק ְויֵָרחַ  ּדֹום ְּבִגְבעֹון ֶׁשֶמׁש ִיְׂשָרֵאל ְלֵעינֵי ַוֹּיאֶמר ִיְׂשָרֵאל ְּבנֵי ִלְפנֵי ָהֱאֹמִרי ֶאת ה' ֵּתת ְּביֹום ה'לַ  ְיהֹוֻׁשעַ  ְיַדֵּבר ָאז . 25  ִהיא ֲה

א ַהָּׁשַמִים ַּבֲחִצי ַהֶּׁשֶמׁש ַוּיֲַעֹמד ַהָּיָׁשר ֵסֶפר ַעל ְכתּוָבה א:ָּתִמים ְּכיֹום ָלבֹוא ָאץ ְו  יד-  יב, י יהושע: ְלִיְׂשָרֵאל ִנְלָחם ה' ִּכי ִאיׁש ְּבקֹול ה' ִלְׁשֹמעַ  ְוַאֲחָריו ְלָפָניו ַההּוא ַּכּיֹום ָהיָה ְו
  י, כג במדבר :ָּכֹמהּו ַאֲחִריִתי ּוְתִהי ְיָׁשִרים מֹות ַנְפִׁשי ָּתֹמת ִיְׂשָרֵאל ֹרַבע ֶאת ּוִמְסָּפר ַיֲעֹקב ֲעַפר ָמָנה ִמי .26
א ִיְהֶיה ְוַזְרעוֹ  ִמֶּמּנּו ִיְגַּדל ַהָּקֹטן ָאִחיו ְואּוָלם ִיְגָּדל הּוא ְוַגם ְּלָעם ִיְהֶיה הּוא ַּגם ָיַדְעִּתי ְבִני ָיַדְעִּתי ַוֹּיאֶמר ָאִביו ַוְיָמֵאן .27   יט, מח בראשית :ַהּגֹוִים ְמ
  כה, ב דברים :ִמָּפֶני ְוָחלּו ְוָרְגזּו ִׁשְמֲע ִיְׁשְמעּון ֲאֶׁשר ַהָּׁשָמִים ָּכל ַּתַחת ָהַעִּמים ְּפֵני ַעל ְוִיְרָאְת ַּפְחְּד ֵּתת ָאֵחל ַהֶּזה ַהּיֹום .28
  ז, ג יהושע :ִעָּמ ֶאְהֶיה ֹמֶׁשה ִעם ָהִייִתי ַּכֲאֶׁשר ִּכי ֵיְדעּון ֲאֶׁשר ִיְׂשָרֵאל ָּכל ְּבֵעיֵני ַּגֶּדְל ָאֵחל ַהֶּזה ַהּיֹום ְיהֹוֻׁשעַ  ֶאל ה' ַוֹּיאֶמר .29
  יא, י יהושע ...ַוָּיֻמתּו ֲעֵזָקה ַעד ַהָּׁשַמִים ִמן ְּגֹדלֹות ֲאָבִנים ֲעֵליֶהם ִהְׁשִלי ה'וַ  חֹוֹרן ֵּבית ְּבמֹוַרד ֵהם ִיְׂשָרֵאל ִמְּפֵני ְּבֻנָסם ַוְיִהי .30
  יח, א ב"שמו :ַהָּיָׁשר ֵסֶפר ַעל ְכתּוָבה ִהֵּנה ָקֶׁשת ְיהּוָדה ְּבֵני ְלַלֵּמד ַוֹּיאֶמר .31
  ח, מט בראשית :ָאִבי ְּבֵני ְל ִיְׁשַּתֲחוּו ֹאְיֶבי ְּבֹעֶרף ָיְד ַאֶחי יֹודּו ַאָּתה ְיהּוָדה .32
  יח, ו דברים :ַלֲאֹבֶתי ה' ִנְׁשַּבע ֲאֶׁשר ַהֹּטָבה ָהָאֶרץ ֶאת ְוָיַרְׁשּתָ  ּוָבאתָ  ָל ִייַטב ְלַמַען ה' ְּבֵעיֵני ְוַהּטֹוב ַהָּיָׁשר ְוָעִׂשיתָ  .33
  ז, לג דברים: ִּתְהֶיה ִמָּצָריו ְוֵעֶזר לוֹ  ָרב ָיָדיו ְּתִביֶאּנּו ַעּמוֹ  ְוֶאל ְיהּוָדה קֹול ה' ְׁשַמע ַוֹּיאַמר ִליהּוָדה ְוֹזאת .34
  ו, יז שופטים: ַיֲעֶׂשה ְּבֵעיָניו ַהָּיָׁשר ִאיׁש ְּבִיְׂשָרֵאל ֶמֶל ֵאין ָהֵהם ַּבָּיִמים .35
  ב, ג שופטים :ְיָדעּום א ְלָפִנים ֲאֶׁשר ַרק ִמְלָחָמה ְלַלְּמָדם ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֹּדרֹות ַּדַעת ְלַמַען ַרק .36
  ב- א, א שופטים...ַיֲעֶלה ְיהּוָדה ה' ַוֹּיאֶמר :ּבוֹ  ְלִהָּלֶחם ַּבְּתִחָּלה ַהְּכַנֲעִני ֶאל ָּלנּו ַיֲעֶלה ִמי ֵלאֹמר ה'ּבַ  ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ַוִּיְׁשֲאלּו ְיהֹוֻׁשעַ  מֹות ַאֲחֵרי ַוְיִהי .37
  כד, ט א"שמו...ָׁשאּול ִלְפֵני ַוָּיֶׂשם ְוֶהָעֶליהָ  ַהּׁשֹוק ֶאת ַהַּטָּבח ַוָּיֶרם .38

 
I Continuation of discussion of invalidity of buying פרת חטאת from non-Jew:  

a Inference: if it was assuredly used for bestiality, would be invalid  is considered קדשי מזבח 
i Argument: if it were just considered קדשי בדק הבית, (only other option) – wouldn’t be invalid 

1 Answer: since the תורה refers to it as חטאת, even though it is בדק הבית, is treated more severely 
(a) Challenge: if so, יוצא דופן (C-section) should be invalid (but ר"ש allows) 
(b) And: ר"ש does consider a יוצא דופן to be an “imperfect” וולד (per ר' יוחנן)  
(c) Answer: since a מום would invalidate פרה, per v. 1, also anything considered השחתה invalidates 

(i) And: both ע"ז and עריות are called השחתה (vv.2-3) 
II Revisiting שילא’s explanation of ר"א’s ruling – (v. 4)  

a Challenge:v. 5 also uses terminology, yet story of דמא בן נתינה supports buying אבני אפוד (and פרה) from non-Jew 
i Answer: that was through a ישראל middleman (broker)  

b Challenge: doesn’t ר"א concern himself with רביעה? In his comment on that story, he claims פרה was watched by ישראל 
from moment of birth (as well as from moment it was formed in utero  - perhaps even from birth of mother beyond 
that we don’t raise the concern)  
i Answer: he concerns himself with both קיחה and רביעה 

1 Question: why did they watch this one’s mother? 
2 Answer: this herd had a “red strain” and they had reason to believe it may be a פרה אדומה 
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III Revisiting the dispute between ר"א/חכמים 
a ר"א’s response to חכמים (v. 6) – v. 7 

i Challenges: vv. 8-11 (+vv. 12-14) where קרבנות were brought from עכו"ם (all answered locally) 
b ר' יוחנן’s answer to original contradiction: if the animal is over 3, no more חשש of neutering; before that he won’t commit 

bestiality 
i Challenges: as above  
ii Answer: to each – they were bought before animal was 3 
iii Challenge: v. 13 – must’ve been over 3, as they were nursing their young (per v. 15) and below age of 3 we assume 

no births as per ruling about בכור) 
1 Conclusion: we revert to ר' פדת’s solution 

iv Aggadic tangent: song sung by lowing cows (in v. 16) – vv. 17-21 
1 Tangent: “etymologies” (vv. 22-23) 

v Aggadah (related to ישר):  explaining ספר הישר and the “day the sun stood still” (vv.24-30) 
vi Aggadah (other mention of ספר הישר): vv.31-37 

1 Tangent: explanation of והעליה (v. 38) 
 

 


