27.2.2
)סיום הפרק( )  9bמש ה ג8a (2
מוֹעֵ ד :ויקרא ד:יד

 .1וְ ו ְֹדעָ ה הַ ַח ָטּאת אֲ ֶשׁר חָ ְטאוּ עָ לֶיהָ וְ ִה ְק ִריבוּ הַ ָקּהָ ל פַּ ר בֶּ ן בָּ ָקר לְ ַחטָּ את וְ הֵ בִ יאוּ אֹ ת ֹו לִ ְפ ֵי אֹ הֶ ל
 .2וְ ִא ָשּׁה אֶ ל אֲ חֹ ָתהּ א ִת ָקּח לִ ְצרֹר לְ גַלּוֹת עֶ ְרוָ ָתהּ עָ לֶיהָ בְּ חַ יֶּיהָ  :ויקרא יח:יח
שׁר חָ טָ א פַּ ר בֶּ ן בָּ ָקר ָתּ ִמים לַה' לְ חַ ָטּאת :ויקרא ד:ג
ִ .3אם הַ כֹּהֵ ן הַ מָּ ִשׁיחַ יֶחֱ ָטא לְ אַ ְשׁמַ ת הָ עָ ם וְ ִה ְק ִריב עַ ל חַ ָטּאת ֹו אֲ ֶ
שׁם :ויקרא ד:כב
 .4אֲ ֶשׁר ִָשׂיא יֶחֱ ָטא וְ עָ ָשׂה אַחַ ת ִמכָּל ִמ ְצוֹת ה' אֱ הָ יו אֲ ֶשׁר א ֵתעָ ֶשׂי ָה ִבּ ְשׁ ָגגָה וְ ָא ֵ
אַחת ִמכָּל ִמ ְצוֹת ה' אֲ ֶשׁר א ֵתעָ ֶשׂי ָה וְ אָ שֵׁ מוּ :ויקרא ד:יג
 .5וְ ִאם כָּל עֲ ַדת י ְִשׂ ָראֵ ל י ְִשׁגּוּ וְ ְֶעלַם ָדּבָ ר מֵ עֵ י ֵי הַ ָקּהָ ל וְ עָ שׂוּ ַ
שׁם :ויקרא ד:כז
אַחת ִמ ִמּ ְצוֹת ה' אֲ ֶשׁר א ֵתעָ ֶשׂי ָה וְ אָ ֵ
אָרץ בַּ עֲ שׂ ָֹתהּ ַ
אַחת ֶתּחֱ טָ א ִב ְשׁ ָגגָה מֵ עַ ם הָ ֶ
 .6וְ ִאם ֶפֶ שׁ ַ
ֹשׂה בִּ ְשׁ ָגגָה :במדבר טו:כט
 .7הָ אֶ זְ ָרח ִבּ ְב ֵי ִי ְשׂ ָראֵ ל וְ ַלגֵּר הַ גָּר בְּ ת ֹוכָם תּו ָֹרה אַחַ ת י ְִהיֶה ָלכֶם ָלע ֶ
וּמן־הַ ֵגּ֔ר אֶ ת־ה֖' ה֣וּא ְמגַדֵּ ֑ף וְ ִ כְ ְר ָת֛ה הַ ֶנּ֥פֶ שׁ הַ ִה֖וא ִמ ֶקּ ֶ֥רב עַ ֽ ָמּהּ :במדבר טו ,ל
ן־האֶ ָזְרח֙ ִ
ר־תּעֲ ֶשׂ֣ה׀ בְּ ָי֣ד ָרמָ ֗ה ִמ ֽ ָ
 .8וְ הַ ֶנּ֜פֶ שׁ אֲ ֽ ֶשׁ ַ
 .9וְ כִ י ִת ְשׁגּוּ וְ א ַתעֲ שׂוּ אֵ ת כָּל הַ ִמּ ְצוֹת הָ אֵ לֶּה אֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר ה' אֶ ל מֹ ֶשׁה :במדבר טו:כב
שׁר ִצוָּ ה ה' וָהָ ְל אָה לְ ֹדרֹתֵ יכֶם :במדבר טו:כג
 .10אֵ ת כָּל אֲ ֶשׁר ִצוָּ ה ה' אֲ לֵיכֶם בְּ יַד מֹ ֶשׁה ִמן הַ יּוֹם אֲ ֶ
אתי מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִם ִמבֵּ ית עֲ בָ ִדים א י ְִהיֶה לְ אֱ ִהים אֲ חֵ ִרים עַ ל פָּ ָי :שמות כ:ב
 .11אָ ֹ כִ י ה' אֱ הֶ י אֲ ֶשׁר הוֹצֵ ִ
שׁם לְ אַחַ ת מֵ אֵ לֶּה וְ ִה ְתוַ ָדּה אֲ ֶשׁר חָ טָ א עָ לֶיהָ  :ויקרא ה:ה
 .12וְ הָ יָה כִ י י ְֶא ַ
יעי וְ ָראָה וְ ִהנֵּה פָּ ָשׂה הַ ֶנּגַע ְבּ ִקירֹת הַ בָּ יִת :ויקרא יד:לט
 .13וְ ָשׁב הַ כֹּהֵ ן בַּ יּוֹם הַ ְשּׁ ִב ִ
 .14וּבָ א הַ כֹּהֵ ן וְ ָראָה וְ ִהנֵּה פָּ ָשׂה הַ ֶנּגַע בַּ בָּ ִית צָ ַרעַ ת ַמ ְמאֶ ֶרת ִהוא בַּ בַּ יִת טָ מֵ א הוּא :ויקרא יד:מד
 .15א ֹו ֶפֶ שׁ אֲ ֶשׁר ִתּגַּע ְבּכָל ָדּבָ ר ָטמֵ א א ֹו ְב ְִבלַת חַ יָּה ְטמֵ אָה א ֹו ְבּ ְִבלַת ְבּהֵ מָ ה ְטמֵ אָה א ֹו ְבּ ְִבלַת ֶשׁ ֶרץ ָטמֵ א וְ ְֶעלַם ִממֶּ נּוּ וְ הוּא טָ מֵ א וְ אָ שֵׁ ם :ויקרא ה:ב
עלָה :ויקרא ה:ז
 .16וְ ִאם א ַתגִּ יעַ יָד ֹו דֵּ י ֶשׂה וְ הֵ בִ יא אֶ ת אֲ ָשׁמ ֹו אֲ ֶשׁר חָ ָטא ְשׁתֵּ י ת ִֹרים א ֹו ְשׁ ֵי ְב ֵי י ֹו ָה לַה' אֶ חָ ד לְ חַ ָטּאת וְ אֶ חָ ד לְ ֹ
סלֶת  ...ויקרא ה:יא
 .17וְ ִאם א ַת ִשּׂיג יָד ֹו לִ ְשׁתֵּ י ת ִֹרים א ֹו לִ ְשׁ ֵי ְב ֵי י ֹו ָה וְ הֵ בִ יא אֶ ת ָק ְרבָּ ֹו אֲ ֶשׁר חָ ָטא עֲ ִשׂ ִירת הָ אֵ פָ ה ֹ
וּמלֵּא אֶ ת יָד ֹו לִ לְ בֹּשׁ אֶ ת הַ בְּ ג ִָדים אֶ ת רֹאשׁ ֹו א יִפְ ָרע וּבְ ג ָָדיו א י ְִפרֹם :ויקרא כא:י
 .18וְ הַ כֹּהֵ ן הַ גָּדוֹל מֵ אֶ חָ יו אֲ ֶשׁר יוּצַ ק עַ ל רֹאשׁ ֹו ֶשׁמֶ ן הַ ִמּ ְשׁחָ ה ִ
יתהּ בָּ עָ ֶרב :ויקרא ו:יג
וּמחֲ ִצ ָ
יתהּ בַּ בּ ֶֹקר ַ
 .19זֶה ָק ְרבַּ ן אַהֲ רֹן וּבָ ָיו אֲ ֶשׁר י ְַק ִריבוּ לַה' ְבּיוֹם ִה ָמּ ַשׁח אֹת ֹו עֲ ִשׂ ִירת הָ אֵ פָ ה ֹסלֶת ִמ ְ חָ ה ָתּ ִמיד ַמחֲ ִצ ָ
ַמּ ְ חָ ה :ויקרא ה:יג
אַחת מֵ אֵ לֶּה וְ ִ ְסלַח ל ֹו וְ הָ י ְָתה ַלכֹּהֵ ן כּ ִ
 .20וְ כִ פֶּ ר עָ לָיו הַ כֹּהֵ ן עַ ל חַ ָטּאת ֹו אֲ ֶשׁר חָ טָ א מֵ ַ
ִתחַ ָטּא וְ ִכְ ְר ָתה הַ נֶּפֶ שׁ הַ ִהוא ִמתּ ֹו הַ ָקּהָ ל כִּ י אֶ ת ִמ ְק ַדּשׁ ה' ִטמֵּ א מֵ י ִ ָדּה א ז ַֹרק עָ לָיו טָ מֵ א הוּא :במדבר יט:כ
 .21וְ ִאישׁ אֲ ֶשׁר י ְִטמָ א וְ א י ְ

ע"ז ), inferred fromכה"ג  (same for error ofשוגג  forחטאת  andמזיד  forכרת : application limited to a matter which carriesמש ה ג2
a
) (v6ואם  (vv 4-5); individual viaמצוות::מצוות  viaשיא ; via v3כה"ג  (vv1-2), extends toעליה::עליה Per:
i
?), what is their sourceיבום( פטור צרות  (v2) for rule ofעליה ) who useרבי  (contraרב ן Challenge: for
; everyone included per vv 1-6 aboveחטאת  isשוגג כרת  isמזיד  – ifע"ז  is modeled afterתורה ii Answer: vv 7-8 – entire
1
? apply v7רבי Challenge: how does
2
) –property destroyedסייף(  distinguished between communityע"ז Answer: in spite of capital punishment for
)תורה אחת(  is the sameשוגג  forקרבן – ) – property bequeathed to heirsסקילה( and individual
)כשבה  orשעיר  bring that isn’t already part of another system (e.g.צבור (a) Block: what else could the
)צריך ואין לו תק ה(  but cannot do soכפרה  (flipped) or requireעולה  asשעיר  andחטאת  asפר (b) Answer: could bring
) – per vv. 9-11 (some combination thereofע"ז  is aboutבמדבר טו iii Observation: all agree that
1
 not included thereע"ז ,מרה  we got were atמצוות Note: v. 10 rejected, since the earliest
כה"ג  andב"ד : limitations of liability ofמש ה ד
a
מקדש  relating to theעשה ול"ת No liability: for
i
טומאת מקדש  for a possible violation ofאשם תלוי Parenthetically: there is no
1
ספק חטאת קבועה  (vv. 5-6) – only forאשם::אשם Source:
2
אשם תלוי  (v12) – should haveיאשם  also usesעולה ויורד Challenge:
יאשם=~אשם (a) Answer:
) (vv. 13-14ובא::ושב (b) Challenge: we read
) (v 15טומאת מקדש וקדשיו  inואשם (i) Additional challenge: we have
)עולה ויורד  – not inחטאת קבועה  (common toמצות ה' אשר לא תעשי ה  andואשם (ii) Answer: require
 for thoseאשם תלוי ) – and there isאיסור ביאה( דה  ofל"ת ) and for theפרוש מן ה דה( דה  ofעשה b However: they are liable for
)קרבן עולה ויורד  (all haveשבועת ביטוי  orטומאת מקדש ,שבועת העדות : further limitations – not liable forמש ה ה
a
) (exempt from all 3שיא : same applies toר' יוסי הגלילי
i
Source: v. 12 – only liable for any of them if can be liable for all
1
? – could be liable for any of them independentlyלאחת Challenge: why not read
2
 are outשיא  andכה"ג – rather: vv. 16-17 imply someone who could be rich or poor
 over himה'  : per v. 4 – someone who has onlyשיא )(a
כה ים : per v. 18- if need be, he is enriched from his brotherכה"ג )(b
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b

ר"ע:  שיאonly exempt from שבועת העדות, since he cannot testify (ב:)ס הדרין ב
i
ברייתא:  ר"עexempts  כה"גfrom all 3, since the only  מ חהhe can be obligated to bring is ( חביתי כה"גv19)
ii

IV ה ו
a
b
c
d

V

הז
a
b
c

Challenge: perhaps that only excludes him from the poorest ( )מ חהbut not the middle level (birds)?
1
Answer: v12 implies that anyone who is “in the system” must be fully in
2
Challenge: in our מש ה,  ר"עincludes  שיאfor only 2 -excludes from שמיעת קול
3
Answer:  מאחתimplies full inclusion (for different levels) –  לאחתallows for liability for one of the 3 violations
מש:  קרב ותfor various violations done  ;בשוגגonly if מזיד( כרתfor  ע"זunique  קרבןis brought)
Individual: she-goat or ewe / for  – ע"זshe-goat
 – שיאmale goat/for  – ע"זshe-goat
כה"ג: bull ()פ ימי/ for  – ע"זshe-goat
בית דין: bull ()פ ימי/ bull ( )עולהand male goat ()חטאת
i
ברייתא: ’ר"שs rule – any violation for which individual brings  שיא – אשם תלויbrings same,  ב"דand  כה"גexempt
1
And: anything for which you bring  – אשם ודאיall are liable except ב"ד
2
And: all but  ב"דare liable for עולה ויורד
(a) Exceptions:  שיאexempt from שמיעת קול
(b) And:  כה"גexempt from טומאת מקדש
(i) Reason: per v21 – only applies to one whose  כפרהis the same as the קהל
1. Challenge:  שיאshould be exempted on the same grounds
2. Defense:  שיאis the same as  קהלon )שעיר המשתלח( יוה"כ
a. Challenge: if so, all  כה יםshould be exempt ( כפרהvia  פר של כה"גon )יוה"כ
b. Defense:  כה יםhave regular  כפרהthe rest of the year
i. Block:  כה"גhas regular  כפרהfor other מצוות
(ii) Rather ()רבא: v21 – exempts one whose  כפרהis not the same as individuals ()קהל
3
And:  שיאis liable for עולה ויורד, but  כה"גand  ב"דare exempt
(a) Challenge: last rule contradicts previous one re: כה"ג
(b) Resolution ()ר' הו א בריה דר"י:  כה"גexempt from all re:  )דלי דלות( מ חהbut only  טומאת מקדשre: ( דלותbirds)
(c) Observation:  ר"שagrees with  ר"עre:  דלי דלותbut disagrees re דלות
מש: parameters of liability for ( חטאות ואשמותsummary of previous )מש יות
אשם תלוי: only individual and  שיאare liable;  כה"גand  ב"דexempt
אשם ודאי: all liable except for ב"ד
עולה ויורד: all liable except for ב"ד
i
ר"ש:  כה"גexempt from liability for טומאת מקדש
ii ר"א: in these cases,  שיאbrings ( שעירhis usual  )חטאתand not ( עולה ויורדwhich starts with כשבה/)שעירה
1
ר' יוח ן:  ר' אליעזרonly applies this to טומאת מקדש, since it states ( כרתlike regular )חטאת
2
Support ()ר"פ: since ’ שיאs שעיר::’כה"גs  פרand he would have said  כה"גbrings  פרfor other 2
(a) But: his not saying that indicates that it is only ( טומאת מקדשfor which  כה"גis exempt)
(b) Challenge: perhaps  ר"אapplied it to all and he holds like  ר"עwho exempts  כה"גfrom all
(i) Block:  ר"עdoesn’t exempt from the  – פרQED
3
ר' יוח ן:  ר"אagrees that a  שיאdoesn’t bring אשם
4
 ת אbefore ר' ששת: there is  אשם תלויfor טומאת מקדש
(a) ר"ש: per  ?ר"אBut  ר' יוח ןalready taught that  שיאdoesn’t bring  אשם תלוי- קשיא

www.dafyomiyicc.org

ז׳

© Yitzchak Etshalom 2010

