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28.4.2 

37b ( מתנות שתי והחטאת ) � 38b ( לחומרא שמאי בית להו דהוו איתשיל להתירא ) 

  ד ויקרא ָהֹעָלה ִמְזַ�ח ַקְרֹנתַקְרֹנתַקְרֹנתַקְרֹנת ַעל ְוָנַת� ... ַהִ"ְזֵ�חַ  ַקְרֹנתַקְרֹנתַקְרֹנתַקְרֹנת ַעל ִיֵ!� ַהָ��  ִמ�...ִמְזַ�ח ַקְרנֹותַקְרנֹותַקְרנֹותַקְרנֹות ַעל ַהָ�� ִמ� ַהֹ�ֵה� ְוָנַת� .1

  יח, יא דברי� :ֵעיֵניֶכ� ֵ�י� ְלטֹוָטֹפתְלטֹוָטֹפתְלטֹוָטֹפתְלטֹוָטֹפת ְוָהי      ח, ו דברי� :ֵעיֶני% ֵ�י� ְלֹטָטֹפתְלֹטָטֹפתְלֹטָטֹפתְלֹטָטֹפת ְוָהי     טז, יג שמות ֵעיֶני% ֵ�י�  ְלטֹוָטֹפת ְלטֹוָטֹפת ְלטֹוָטֹפת ְלטֹוָטֹפת... .2

ֹ�ת .3 ,-�ֹ�תַ ,-�ֹ�תַ ,-�ֹ�תַ ,-�ֹ�ת ֵיְ.ב  ְ�ִיְ/ָרֵאל ָהֶאְזָרח ָ�ל ָיִמי� ִ.ְבַעת ֵ!ְ.ב  ַ ,-�ֹ�תַ ,-�ֹ�תַ ,-�ֹ�תַ ,-��ֹות ִ�י ֹדֹרֵתיֶכ� ֵיְדע  ְלַמַע� :ַ �ֹותַב-, �ֹותַב-, �ֹותַב-,   מב, כג ויקרא ...ִיְ/ָרֵאל ְ�ֵני ֶאת הֹוַ.ְבִ!י ַב-,

ַעִי� ְוָטְמ1ה ֵתֵלד ְנֵקָבה ְוִא� .4 ַעִי�ְ.ב, ַעִי�ְ.ב, ַעִי�ְ.ב,   ה, יב ויקרא :ָטֳהָרה ְ�ֵמי ַעל ֵ!ֵ.ב ָיִמי� ְוֵ.ֶ.ת יֹו� ְוִ.3ִי� ְ�ִנָ�ָת2ְ�ִנָ�ָת2ְ�ִנָ�ָת2ְ�ִנָ�ָת2 ְ.ב,

  כו:ד ויקרא : לוֹ  ְוִנְסַלח ֵמַח7ָאתוֹ  ַהֹ�ֵה� ָעָליו ְוִכ6ֶרְוִכ6ֶרְוִכ6ֶרְוִכ6ֶר ַה3ְָלִמי� ֶזַבח ְ�ֵחֶלב ַהִ"ְזֵ�ָחה ַיְקִטיר ֶחְל�וֹ  ָ�ל ְוֶאת .5

  לא:ד ויקרא: לוֹ  ְוִנְסַלח ַהֹ�ֵה� ָעָליו ְוִכ6ֶרְוִכ6ֶרְוִכ6ֶרְוִכ6ֶר 'הלַ  ִניֹחחַ  ְלֵריחַ  ַהִ"ְזֵ�ָחה ַהֹ�ֵה� ְוִהְקִטיר ַה3ְָלִמי� ֶזַבח ֵמַעל ֵחֶלב ה ַסר ַ�ֲאֶ.ר ָיִסיר ֶחְלָ�2 ָ�ל ְוֶאת .6

  לה:ד ויקרא: לוֹ  ְוִנְסַלח ָחָטא ֲאֶ.ר ַח7ָאתוֹ  ַעל ַהֹ�ֵה� ָעָליו ְוִכ6ֶרְוִכ6ֶרְוִכ6ֶרְוִכ6ֶר 'ה ִא3ֵי ַעל ַהִ"ְזֵ�ָחה ֹאָת� ַהֹ�ֵה� ְוִהְקִטיר ַה3ְָלִמי� ִמֶ=ַבח ַהֶ�ֶ/ב ֵחֶלב י ַסר ַ�ֲאֶ.ר ָיִסיר ֶחְלָ�2 ָ�ל ְוֶאת .7

  י:כד שמות :ָלֹטַהרָלֹטַהרָלֹטַהרָלֹטַהר    ַה3ַָמִי�ַה3ַָמִי�ַה3ַָמִי�ַה3ַָמִי�     ְכֶעֶצ� ְכֶעֶצ� ְכֶעֶצ� ְכֶעֶצ� ַהַ-6ִיר ִלְבַנת ְ�ַמֲעֵ/ה ַרְגָליו ְוַתַחת ִיְ/ָרֵאל ֱא@ֵהי ֵאת ַוִ?ְרא  .8

 

I Analysis of dispute ה"ב/ש"ב  regarding minimum תומתנ  for a הנוצחי חטאת  (1/2) 

a ה"ר : dispute is whether we interpret text as  

i read ( למקרא �א שי יאמשבית  ( קרנות קרנות נותרק :  = 6, 4 for הוצמ  and 2 for minimum 

ii written ( � למסורתא יש ): v. 1 – תונרקנת קר רנתק  = 4, 3 for מצוה and 1 for minimum 

1 note: cannot be 4 for מצוה and none for minimum – can’t have כפרה without some מתנת ד� 

2 or: ה"ב  accept both מסורת and קראמ – מקרא  adds one more (5) – 4 for מצוה and 1 לעכב 

(a) challenge: if so, v. 2 should lead to 5 בתי� in תפילי� 

(i) defense: ה"ב  accept ע"ר ’s source – 2-טט and 2 – פת (in other languages),not from v.2 

(b) challenge: if so, v. 3 should lead to 5 walls for סוכה 

(i) defense: 1 needed for itself, 1 for E3 ,סכ (left) for walls, מ"הלמ  diminishes last wall to טפח 

(c) challenge: if so, ת נקבהיולד  (v. 4) should be טמאה for 42 days (halfway between 14 and 70) 

(i) answer: כנדתה guides the reading – double 14 = נדות 

b רייתאב  explaining ה"ב : vv. 5-7;  3 instances of וכפר (in re: חטאת)  

i explanation: each one lowers the vital amount from 4�3�2�1 

ii in response to: suggestion that 1 מתנה is inferred from the 1 מתנה which is sufficient for הניתני� למטה (other קרבנות) 

1 and: conclusion that חטאת חיצונה is more similar to תחטאת פנימי תקרנו ,מתנות 4)  ) than עולה (Fבחו)  

2 therefore: וכפר וכפר וכפר lowers vital amount to 1 

(a) challenge: כפרו  is needed for itself 

(i) answer (רבא): ונסלח (vv. 5-7) covers that; וכפר (in each instance) is superfluous 

(b) challenge: why not use each וכפר to diminish necessary מתנות above – but keep 4?  

(i) explanation: וכפר � even 3 up and 1 down; וכפר � even 2/2; וכפר � even 0 up and 4 down 

1. answer: that would negate the rule of ארבע קרנות 

a. challenge: but if that’s the law, let it be negated 

2. answer (רבא): the only application of 3 is to קרנות 

(ii) challenge: why not read as lowering 3/1, 2/2 then 1/3?  

1. answer: we find no דמי� that are split up/down 

a. challenge: the inner נותמת  on כ"יוה  are 1 up/7 down 

i. answer: that was done Gכמצלי – like striking, all in a row (continuum) 

b. challenge: מתנות (on כ"והי ) on מזבח הפנימי on “טהרו של מזבח” 

i. assumption: means “halfway mark” (as in טיהרא – midday) – must spill down 

ii. answer: טהרו means the inside (top) – as in v. 8 

c. challenge: שירי� (are below) 

i. answer: שיריי�  are inessential (לא מעכבי) 

ii. challenge: שיריי� of חטאת פנימית, according to some, are מעכב (spilled below – Fבחו) 

iii. answer: our only concern is split in one place ( Fבחו  or בפני�)  

c י"ראב :ברייתא  expands on ה"ב/ש"ב  

i ש"ב  מפגלות and מתירות are (and 1 of all others) חטאת of מתנות 2 :

ii ה"ב : 1 (of all, including חטאת) is מפגל and מתיר 

1 question: why isn’t this dispute listed (in עדויות) among ש"קולי ב ?  

(a) answer: question was posed in re: היתר to eat קרב� (after 1 מתנה) 

(b) and: in that context, ה"ב ’s position is the lenient one 


