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27.3.1 
9b (משנה א)  10b (דתנן עמוני ומואבי אסורין איסור עולם)  

  ג:ד ויקרא :ְלַחָּטאת' ַלה ָּתִמים ָּבָקר ֶּבן ַּפר ָחָטא ֲאֶׁשר ַחָּטאתוֹ  ַעל ְוִהְקִריב    ָהָעם ְלַאְׁשַמת ֶיֱחָטא ַהָּמִׁשיחַ  ַהֹּכֵהן ִאם .1
ָהיו 'ה ִמְצֹות ִמָּכל ַאַחת ְוָעָׂשה ֶיֱחָטא ָנִׂשיא ֲאֶׁשר .2   כב:ד ויקרא :ְוָאֵׁשם ִּבְׁשָגָגה ֵתָעֶׂשיָנה א ֲאֶׁשר ֱא
  לד:יד ויקרא :ֲאֻחַּזְתֶכם ֶאֶרץ ְּבֵבית ָצַרַעת ֶנַגע ְוָנַתִּתי ַלֲאֻחָּזה ָלֶכם ֹנֵתן ֲאִני ֲאֶׁשר ַנַעןּכְ  ֶאֶרץ ֶאל ָתֹבאּו ִּכי .3
  ב:יג ויקרא :ַהֹּכֲהִנים ִמָּבָניו ַאַחד ֶאל אוֹ  ַהֹּכֵהן ַאֲהֹרן ֶאל ְוהּוָבא ָצָרַעת ְלֶנַגע ְּבָׂשרוֹ  ְבעֹור ְוָהָיה ַבֶהֶרת אוֹ  ַסַּפַחת אוֹ  ְׂשֵאת ְּבָׂשרוֹ  ְבעֹור ִיְהֶיה ִּכי ָאָדם .4
  ה:טו ב מלכים :ָהָאֶרץ ַעם ֶאת ֹׁשֵפט ַהַּבִית ַעל ַהֶּמֶל ֶּבן ְויֹוָתם ַהָחְפִׁשית ְּבֵבית ַוֵּיֶׁשב ֹמתוֹ  יֹום ַעד ְמֹצָרע ַוְיִהי ַהֶּמֶל ֶאת' ה ַוְיַנַּגע .5
  ז:יב א מלכים :ַהָּיִמים ָּכל ֲעָבִדים ְל ְוָהיּו טֹוִבים ְּדָבִרים ֲאֵליֶהם ְוִדַּבְרּתָ  ַוֲעִניָתם ַוֲעַבְדָּתם ַהֶּזה ָלָעם ֶבדעֶ  ִּתְהֶיה ַהּיֹום ִאם ֵלאֹמר ֵאָליו ַוְיַדְּברּו .6
  טז:ה ויקרא: לוֹ  ְוִנְסַלח ָהָאָׁשם ְּבֵאיל וָעָלי ְיַכֵּפר ְוַהֹּכֵהן ַלֹּכֵהן ֹאתוֹ  ְוָנַתן ָעָליו יֹוֵסף ֲחִמיִׁשתוֹ  ְוֶאת ְיַׁשֵּלם ַהֹּקֶדׁש ִמן ָחָטא ֲאֶׁשר ְוֵאת .7
  טז:יד א מלכים :ִיְׂשָרֵאל ֶאת ֶהֱחִטיא ַוֲאֶׁשר ָחָטא ֲאֶׁשר ָיָרְבָעם ַחֹּטאות ִּבְגַלל ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְוִיֵּתן .8
  יד:ח קהלת :ָהֶבל ֶזה ֶׁשַּגם ָאַמְרִּתי ַהַּצִּדיִקים ְּכַמֲעֵׂשה ֲאֵלֶהם ֶׁשַּמִּגיעַ  ְרָׁשִעים ְוֵיׁש ָהְרָׁשִעים הְּכַמֲעׂשֵ  ֲאֵלֶהם ַמִּגיעַ  ֲאֶׁשר ַצִּדיִקים ֵיׁש ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ַעל ַנֲעָׂשה ֲאֶׁשר ֶהֶבל ֶיׁש .9

  י:יד הושע :ָבם ִיָּכְׁשלּו ּוֹפְׁשִעים ָבם יְֵלכּו ְוַצִּדִקים' ה ַּדְרֵכי ְיָׁשִרים ִּכי ְויֵָדֵעם ָנבֹון ֵאֶּלה ְוָיֵבן ָחָכם ִמי .10
  י:יג בראשית :ֹצַער ֹּבֲאָכה ִמְצַרִים ְּכֶאֶרץ' ה ְּכַגן ֲעֹמָרה ְוֶאת ְסֹדם ֶאת' ה ַׁשֵחת ִלְפֵני ַמְׁשֶקה כָֻּלּה ִּכי ַהַּיְרֵּדן ִּכַּכר ָּכל ֶאת ַוַּיְרא ֵעיָניו ֶאת לֹוט ָּׂשאַוּיִ  .11
  ז:לט בראשית :ִעִּמי ִׁשְכָבה ַוֹּתאֶמר יֹוֵסף ֶאל הָ ֵעיֶני ֶאת ֲאֹדָניו ֵאֶׁשת ַוִּתָּׂשא ָהֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ַאַחר ַוְיִהי .12
  ג:יד שופטים :ְבֵעיָני ָיְׁשָרה ִהיא ִּכי ִלי ַקח אֹוָתּה ָאִביו ֶאל ִׁשְמׁשֹון ַוֹּיאֶמר...  .13
  ב:לד בראשית :ַוְיַעֶּנהָ  ֹאָתּה ַוִּיְׁשַּכב ֹאָתּה ַוִּיַּקח ָהָאֶרץ ְנִׂשיא ַהִחִּוי ֲחמֹור ֶּבן ְׁשֶכם ֹאָתּה ַוַּיְרא .14
  כו:ו משלי: ָתצּוד ְיָקָרה ֶנֶפׁש ִאיׁש ְוֵאֶׁשת ָלֶחם ִּכַּכר ַעד זֹוָנה ִאָּׁשה ְבַעד ִּכי .15
  ז:ב שעהו :ְוִׁשּקּוָיי ַׁשְמִני ּוִפְׁשִּתי ַצְמִרי ּוֵמיַמי ַלְחִמי ֹנְתֵני ְמַאֲהַבי ַאֲחֵרי ֵאְלָכה ָאְמָרה ִּכי הֹוָרָתם ֹהִביָׁשה ִאָּמם ָזְנָתה ִּכי .16
  יט:יח משלי :ַאְרמֹון ִּכְבִריחַ  ּוִמְדָיִנים ֹעז ִמִּקְרַית ִנְפָׁשע ָאח .17
  ד:כג דברים :עֹוָלם ַעד' ה ִּבְקַהל ָלֶהם ָיֹבא א ֲעִׂשיִרי ּדֹור ַּגם 'ה ִּבְקַהל ּומֹוָאִבי ַעּמֹוִני ָיֹבא א .18
  א:יח משלי :ִיְתַּגָּלע ּתּוִׁשָּיה ְּבָכל ִנְפָרד ְיַבֵּקׁש ְלַתֲאָוה .19

  

I  ב- אמשנה : liability of the “retired” נשיא or כה"כ 
a if: one of them sins and then leaves that office, they both bring their “formal” offerings ( פר –כה"ג  שעיר –נשיא  ; )  
b however: if they are removed and then sin, כה"ג still brings פר but נשיא brings like a regular citizen 

i challenge: if כה"ג brings פר even when he sinned after leaving office, he certainly brings פר if he sinned while כה"ג 
1 defense: since we distinguish in the case of נשיא, “obvious” case of כה"ג had to be stated 

ii source: v1 – תועל חטא  – even after removal from office of כה"ג 
1 contra: reasoning that a נשיא, who brings שעיר for שגגת מעשה alone, doesn’t maintain status after retirement 

(a) then: certainly a כה"ג, who has higher threshold (requires שגגת מעשה+העלם דבר) wouldn’t maintain – קמ"ל 
(b) challenge: why not invert reasoning and have נשיא maintain status after retirement?  

(i) Response: אשר נשיא יחטא – only if he sins when he is a נשיא 
II  גמשנה : if they sinned before being appointed  - treated like regular citizens 

a ר"ש: if they learned of their error before appointment – they are liable (כהדיוט); if not – fully exempt 
b Definition: נשיא is "מלך", per v. 2   - someone who has only 'ה over him 
c Source: v. 1 excludes prior sins  

i Challenge: shouldn’t be needed, ק"ו from נשיא (as above)  
ii Defense: ק"ו broken, as נשיא loses status after retirement (above, משנה ב) unlike כה"ג – therefore, v1 needed 

d Parallel source: re נשיא, v2, in spite of ק"ו from כה"ג (above), ק"ו against כה"ג (above) necessitates דרשה 
III Related דרשות:  

a  יחטאאשר נשיא : might have been predestined (per v3, per ר' יהודה) – but per v1, it is conditional 
i Tangent: alternative interpretations of v3 (v4) 

b ברייתא: v2 excludes a king who has צרעת (עוזיה – v5) 
i Tangent: עוזיה lived in "בית החפשית" implying that otherwise he was a slave (!) 
ii Support: story about ר"ג trying to appoint 2 תלמידים to positions – but they thought of it as עבדות (v6)  

c (אשרי::) אשר :ריב"ז – fortunate generation where king publicly admits his errors 
i Challenge (רבא): vv 7-8; defense – in our case, the wording is unusual  דרשה 

d ר' נחמן ב"ר חסדא: v9 – good for צדיקים to be punished in עוה"ז like רשעים in עוה"ב (& inverse) (alternate רבא – דרשה)  
e דרשות on v10: same action, different intent (re: קרבן פסח)  

i Block: in either case, they fulfilled מצוה; rather, one erred with his sister; other escaped error with his wife 
ii Block: we’re looking for one action; rather, applies to בנות לוט (vv 11-16)  

f Further דרשות shaming לוט: vv 17-19 
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