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27.2.2 
8a ( 2משנה ג )  9b (סיום הפרק)  

  יד:ד ויקרא :מֹוֵעד ֹאֶהל ִלְפֵני ֹאתוֹ  ְוֵהִביאּו ְלַחָּטאת ָּבָקר ֶּבן ַּפר ַהָּקָהל ְוִהְקִריבּו ָעֶליהָ  ָחְטאּו ֲאֶׁשר ַהַחָּטאת ְונֹוְדָעה .1
  יח:יח ויקרא :ְּבַחֶּייהָ  ָעֶליהָ  ֶעְרָוָתּה ְלַגּלֹות ִלְצֹרר ִתָּקח א ֲאֹחָתּה ֶאל ְוִאָּׁשה .2
 ג:ד ויקרא :ְלַחָּטאת' ַלה ָּתִמים ָּבָקר ֶּבן ַּפר ָחָטא ֲאֶׁשר ַחָּטאתוֹ  ַעל ְוִהְקִריב ָהָעם ְלַאְׁשַמת ֶיֱחָטא ַהָּמִׁשיחַ  ַהֹּכֵהן ִאם .3
ָהיו' ה ִמְצֹות ִמָּכל ַאַחת ְוָעָׂשה ֶיֱחָטא ָנִׂשיא ֲאֶׁשר .4   כב:ד ויקרא :ְוָאֵׁשם ִּבְׁשָגָגה ֵתָעֶׂשיָנה א ֲאֶׁשר ֱא
  יג:ד ויקרא :ְוָאֵׁשמּו ֵתָעֶׂשיָנה א ֲאֶׁשר' ה ִמְצֹות ִמָּכל ַאַחת ְוָעׂשּו ַהָּקָהל ֵמֵעיֵני ָּדָבר ְוֶנְעַלם ִיְׁשּגּו ִיְׂשָרֵאל ֲעַדת ָּכל ְוִאם .5
  כז:ד ויקרא :ְוָאֵׁשם ֵתָעֶׂשיָנה א ֲאֶׁשר' ה ִמִּמְצֹות ַאַחת ַּבֲעֹׂשָתּה ָהָאֶרץ ֵמַעם ִבְׁשָגָגה ֶּתֱחָטא ַאַחת ֶנֶפׁש ְוִאם .6
  כט:טו במדבר :ִּבְׁשָגָגה ָלֹעֶׂשה ָלֶכם ִיְהֶיה ַאַחת ּתֹוָרה ְּבתֹוָכם ַהָּגר ְוַלֵּגר ִיְׂשָרֵאל ִּבְבֵני ָהֶאְזָרח .7
ר־ַּתֲעֶׂש֣ה׀ ְוַהֶּנֶ֜פׁש .8 ֶאְזָרח֙ ָרָמ֗ה ְּבָי֣ד ֲאֶׁשֽ ּה ִמֶּקֶ֥רב ַהִה֖וא ַהֶּנֶ֥פׁש ְוִנְכְרָת֛ה ְמַגֵּד֑ף הּ֣וא' ֶאת־ה֖ ּוִמן־ַהֵּג֔ר ִמן־ָהֽ   ל, טו במדבר :ַעָּמֽ
א ִתְׁשּגּו ְוִכי .9   כב:טו במדבר :ֹמֶׁשה ֶאל' ה ִּדֶּבר ֲאֶׁשר ָהֵאֶּלה ַהִּמְצֹות ָּכל ֵאת ַתֲעׂשּו ְו

  כג:טו במדבר :ְלֹדֹרֵתיֶכם ָוָהְלָאה' ה ִצָּוה ֲאֶׁשר ַהּיֹום ִמן ֹמֶׁשה ְּבַיד ֲאֵליֶכם' ה ִצָּוה ֲאֶׁשר ָּכל ֵאת .10
ֶהי' ה ָאֹנִכי .11 ִהים ְל ִיְהֶיה א ֲעָבִדים ִמֵּבית ִמְצַרִים ֵמֶאֶרץ הֹוֵצאִתי ֲאֶׁשר ֱא   ב:כ שמות :ָּפָני ַעל ֲאֵחִרים ֱא
  ה:ה ויקרא :ָעֶליהָ  ָחָטא ֲאֶׁשר ְוִהְתַוָּדה ֵמֵאֶּלה ְלַאַחת ֶיְאַׁשם ִכי ְוָהָיה .12
  לט:יד ויקרא :ַהָּבִית ְּבִקיֹרת ַהֶּנַגע ָּפָׂשה ְוִהֵּנה ְוָרָאה ַהְּׁשִביִעי ַּבּיֹום ַהֹּכֵהן ְוָׁשב .13
  מד:יד ויקרא :הּוא ָטֵמא ַּבַּבִית ִהוא ַמְמֶאֶרת ָצַרַעת ַּבָּבִית ַהֶּנַגע ָּפָׂשה ְוִהֵּנה ְוָרָאה ַהֹּכֵהן ּוָבא .14
  ב:ה ויקרא :ְוָאֵׁשם ָטֵמא ְוהּוא ִמֶּמּנּו ְוֶנְעַלם ָטֵמא ֶׁשֶרץ ְּבִנְבַלת אוֹ  ְטֵמָאה ְּבֵהָמה ְּבִנְבַלת אוֹ  ְטֵמָאה ַחָּיה ְבִנְבַלת אוֹ  ָטֵמא ָּדָבר ְּבָכל ִּתַּגע ֲאֶׁשר ֶנֶפׁש אוֹ  .15
  ז:ה ויקרא :ְלֹעָלה ְוֶאָחד ְלַחָּטאת ֶאָחד' ַלה יֹוָנה ְבֵני ְׁשֵני אוֹ  ֹתִרים ְׁשֵּתי ָחָטא ֲאֶׁשר ֲאָׁשמוֹ  ֶאת ְוֵהִביא ֶׂשה ֵּדי ָידוֹ  ַתִּגיעַ  א ְוִאם .16
  יא:ה ויקרא ... ֹסֶלת ָהֵאָפה ֲעִׂשיִרת ָחָטא ֲאֶׁשר ָקְרָּבנוֹ  ֶאת ְוֵהִביא יֹוָנה ְבֵני ִלְׁשֵני אוֹ  ֹתִרים ִלְׁשֵּתי ָידוֹ  ַתִּׂשיג א ְוִאם .17
  י:כא ויקרא :ִיְפֹרם א ּוְבָגָדיו ִיְפָרע א ֹראׁשוֹ   ֶאת ַהְּבָגִדים ֶאת ִלְלֹּבׁש ָידוֹ  ֶאת ּוִמֵּלא ַהִּמְׁשָחה ֶׁשֶמן ֹראׁשוֹ  ַעל יּוַצק ֲאֶׁשר ֵמֶאָחיו ַהָּגדֹול ְוַהֹּכֵהן .18
  יג:ו ויקרא :ָּבָעֶרב ּוַמֲחִציָתּה ַּבֹּבֶקר ַמֲחִציָתּה ָּתִמיד ִמְנָחה ֹסֶלת ָהֵאָפה ֲעִׂשיִרת ֹאתוֹ  ִהָּמַׁשח ְּביֹום' ַלה ַיְקִריבּו ֲאֶׁשר ּוָבָניו ַאֲהֹרן ָקְרַּבן ֶזה .19
  יג:ה ויקרא: ַּכִּמְנָחה ַלֹּכֵהן ְוָהְיָתה לוֹ  ְוִנְסַלח ֵמֵאֶּלה ֵמַאַחת ָחָטא ֲאֶׁשר ַחָּטאתוֹ  ַעל ַהֹּכֵהן ָעָליו ְוִכֶּפר .20
א ִיְטָמא ֲאֶׁשר ְוִאיׁש .21   כ:יט במדבר :הּוא ָטֵמא ָעָליו ֹזַרק א ִנָּדה ֵמי ִטֵּמא' ה ִמְקַּדׁש ֶאת ִּכי ַהָּקָהל ִמּתֹו ַהִהוא ַהֶּנֶפׁש ְוִנְכְרָתה ִיְתַחָּטא ְו

 
I  2גמשנה : application limited to a matter which carries כרת for מזיד and חטאת for שוגג (same for error of כה"ג), inferred from ע"ז 

a Per: עליה::עליה (vv1-2), extends to כה"ג via v3; נשיא via מצוות::מצוות (vv 4-5); individual via אםו  (v6) 
i Challenge: for רבנן (contra רבי) who use עליה (v2) for rule of (יבום) פטור צרות, what is their source?  
ii Answer: vv 7-8 – entire תורה is modeled after ע"ז – if מזיד is כרת שוגג is חטאת; everyone included per vv 1-6 above 

1 Challenge: how does רבי apply v7?  
2 Answer: in spite of capital punishment for ע"ז distinguished between community (סייף –property destroyed) 

and individual (סקילה – property bequeathed to heirs) – קרבן for שוגג is the same (תורה אחת)  
(a) Block: what else could the צבור bring that isn’t already part of another system (e.g. שעיר or כשבה)  
(b) Answer: could bring פר as חטאת and שעיר as עולה (flipped) or require כפרה but cannot do so (צריך ואין לו תקנה) 

iii Observation: all agree that במדבר טו is about ע"ז – per vv. 9-11 (some combination thereof)  
1 Note: v. 10 rejected, since the earliest מצוות we got were at ע"ז ,מרה not included there 

II משנה ד: limitations of liability of ב"ד and כה"ג 
a No liability: for עשה ול"ת relating to the מקדש 

i Parenthetically: there is no אשם תלוי for a possible violation of טומאת מקדש 
1 Source: אשם::אשם (vv. 5-6) – only for ספק חטאת קבועה 
2 Challenge: עולה ויורד also uses יאשם (v12) – should have אשם תלוי 

(a) Answer: יאשם=~אשם 
(b) Challenge: we read ובא::ושב (vv. 13-14) 

(i) Additional challenge: we have ואשם in טומאת מקדש וקדשיו (v 15)  
(ii) Answer: require ואשם and מצות ה' אשר לא תעשינה (common to חטאת קבועה – not in עולה ויורד)  

b However: they are liable for עשה of (פרוש מן הנדה) נדה and for the ל"ת of (איסור ביאה) נדה – and there is אשם תלוי for those 
III משנה ה: further limitations – not liable for טומאת מקדש ,שבועת העדות or שבועת ביטוי (all have  ויורדקרבן עולה )  

a ר' יוסי הגלילי: same applies to נשיא (exempt from all 3) 
i Source: v. 12 – only liable for any of them if can be liable for all 

1 Challenge: why not read לאחת – could be liable for any of them independently?  
2 rather: vv. 16-17 imply someone who could be rich or poor – כה"ג and נשיא are out 

(a) נשיא: per v. 4 – someone who has only 'ה over him 
(b) כה"ג: per v. 18- if need be, he is enriched from his brother כהנים 
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b נשיא :ר"ע only exempt from שבועת העדות, since he cannot testify (סנהדרין ב:ב) 
i ר"ע :ברייתא exempts כה"ג from all 3, since the only מנחה he can be obligated to bring is חביתי כה"ג (v19) 
ii Challenge: perhaps that only excludes him from the poorest (מנחה) but not the middle level (birds)?  

1 Answer: v12 implies that anyone who is “in the system” must be fully in  
2 Challenge: in our ר"ע ,משנה includes נשיא for only 2  -excludes from שמיעת קול  
3 Answer: מאחת implies full inclusion (for different levels) – לאחת allows for liability for one of the 3 violations 

IV קרבנות :משנה ו for various violations done בשוגג; only if מזידכרת (for ע"ז unique קרבן is brought)  
a Individual: she-goat or ewe / for ע"ז – she-goat 
b נשיא – male goat/for ע"ז – she-goat 
c כה"ג: bull (פנימי)/ for ע"ז – she-goat  
d בית דין: bull (פנימי)/ bull (עולה) and male goat (חטאת)  

i ר"ש :ברייתא’s rule – any violation for which individual brings נשיא – אשם תלוי brings same, ב"ד and כה"ג exempt 
1 And: anything for which you bring אשם ודאי – all are liable except ב"ד 
2 And: all but ב"ד are liable for עולה ויורד  

(a) Exceptions: נשיא exempt from שמיעת קול 
(b) And: כה"ג exempt from טומאת מקדש 

(i) Reason: per v21 – only applies to one whose כפרה is the same as the קהל 
1. Challenge: נשיא should be exempted on the same grounds 
2. Defense: נשיא is the same as קהל on (שעיר המשתלח) יוה"כ  

a. Challenge: if so, all כהנים should be exempt (כפרה via פר של כה"ג on יוה"כ)  
b. Defense: כהנים have regular כפרה the rest of the year 

i. Block: כה"ג has regular כפרה for other מצוות 
(ii) Rather (רבא): v21 – exempts one whose כפרה is not the same as individuals (קהל)  

3 And: נשיא is liable for עולה ויורד, but כה"ג and ב"ד are exempt 
(a) Challenge: last rule contradicts previous one re: כה"ג 
(b) Resolution (ר' הונא בריה דר"י): כה"ג exempt from all re: מנחה ( דלותדלי  ) but only טומאת מקדש re: דלות (birds) 
(c) Observation: ר"ש agrees with ר"ע re: דלי דלות but disagrees re דלות 

V משנה ז: parameters of liability for חטאות ואשמות (summary of previous משניות)  
a אשם תלוי: only individual and נשיא are liable; כה"ג and ב"ד exempt 
b אשם ודאי: all liable except for ב"ד 
c עולה ויורד: all liable except for ב"ד 

i כה"ג :ר"ש exempt from liability for טומאת מקדש 
ii ר"א: in these cases, נשיא brings שעיר (his usual חטאת) and not עולה ויורד (which starts with שעירה/כשבה) 

   (חטאת like regular) כרת since it states ,טומאת מקדש only applies this to ר' אליעזר :ר' יוחנן 1
2 Support (ר"פ): since נשיא’s כה"ג::שעיר’s פר and he would have said כה"ג brings פר for other 2 

(a) But: his not saying that indicates that it is only טומאת מקדש (for which כה"ג is exempt)  
(b) Challenge: perhaps ר"א applied it to all and he holds like ר"ע who exempts כה"ג from all 

(i) Block: ר"ע doesn’t exempt from the פר – QED 
חנןיו ר' 3 א"ר :  agrees that a נשיא doesn’t bring אשם 
ששת ר' before תנא 4 : there is אשם תלוי for את מקדשטומ  

(a) ש"ר : per "אר ? But ר' יוחנן already taught that נשיא doesn’t bring קשיא - אשם תלוי 
  

 


