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 33.2.2; 15a (משנה ב)� 16b (ביחיד ולא בצבור)  

  לב, ד ויקרא :ְיִביֶאָ�הְיִביֶאָ�הְיִביֶאָ�הְיִביֶאָ�ה ְתִמיָמה ְנֵקָבה ְלַחָ�אתְלַחָ�אתְלַחָ�אתְלַחָ�את ָקְרָ�נוֹ  ָיִביאָיִביאָיִביאָיִביא ֶ�ֶב� ְוִא� .1

  לה, ח עזרא: 'הלַ  עֹוָלה ַהֹ�ל ָעָ�ר ְ)נֵי� ַחָ�אתַחָ�אתַחָ�אתַחָ�את ְצִפיֵרי ְוִ)ְבָעה ִ)ְבִעי� ְ�ָבִ�י� ְוִ)ָ"ה ִ(ְ)ִעי� ֵאיִלי� ִיְ�ָרֵאל ָ�ל ַעל ָעָ�ר ְ)נֵי� ָ'ִרי� ִיְ�ָרֵאל לֵא&ֵהי ֹעלֹותֹעלֹותֹעלֹותֹעלֹות ִהְקִריב$ #ֹוָלההַ  ְבנֵי ֵמַהְ"ִבי ַהָ�ִאי� .2

  יז, מה תהלי� :ָה3ֶר2 ְ�ָכל ְלָ�ִרי� ֵתמוֹ ְ(ִ)י ָבֶני/ָבֶני/ָבֶני/ָבֶני/    ִיְהי$ִיְהי$ִיְהי$ִיְהי$    ֲאֹבֶתי/ֲאֹבֶתי/ֲאֹבֶתי/ֲאֹבֶתי/    ַ(ַחתַ(ַחתַ(ַחתַ(ַחת .3

  יב, ג עזרא :לקוֹ  ְלָהִרי� ְבִ�ְמָחה ִ�ְתר$ָעה ְוַרִ�י� ָ#דֹול ְ�קֹול ֹ�ִכי� ְ�ֵעיֵניֶה� ַהַ�ִית ֶזה ְ�ָיְסדוֹ  ָהִרא)ֹו7 ַהַ�ִית ֶאת ָרא$ָרא$ָרא$ָרא$    ֲאֶ)רֲאֶ)רֲאֶ)רֲאֶ)ר ַה6ְֵקִני� ָה3בֹות ְוָראֵ)י ְוַהְלִו�5ִ ֵמַהֹ�ֲהִני� ְוַרִ�י� .4

  יג, ג עזרא: ְלֵמָרחֹוק ַעד ִנְ)ַמע ְוַה>ֹול ְגדֹוָלה ְ(ר$ָעה ְמִריִעי� ָהָע� ִ�י ָהָע� ְ�ִכיְ�ִכיְ�ִכיְ�ִכי ְלקֹול ַהִ;ְמָחהַהִ;ְמָחהַהִ;ְמָחהַהִ;ְמָחה ְ(ר$ַעת קֹול ַמִ�יִרי�ַמִ�יִרי�ַמִ�יִרי�ַמִ�יִרי�    ָהָע�ָהָע�ָהָע�ָהָע�    ְוֵאי7ְוֵאי7ְוֵאי7ְוֵאי7 .5

  יב, ל דברי� :ְוַנֲעֶ�ָ�ה ֹאָת? ַיְ)ִמֵענ$וְ  ָ<נ$ ְוִיָ>ֶחהָ  ַהָ"ַמְיָמה ָ<נ$ ַיֲעֶלה ִמי ֵלאֹמר ִהואִהואִהואִהוא    ַבָ"ַמִי�ַבָ"ַמִי�ַבָ"ַמִי�ַבָ"ַמִי�    &א&א&א&א .6

  לד, כז ויקרא :ִסיָני ְ�ַהר ִיְ�ָרֵאל ְ�ֵני ֶאל ֹמֶ)ה ֶאת 'ה ִצָ$ה ֲאֶ)ר ַהAְִצֹותַהAְִצֹותַהAְִצֹותַהAְִצֹות    ֵאֶ<הֵאֶ<הֵאֶ<הֵאֶ<ה .7

עַ     תוֹ תוֹ תוֹ תוֹ $ְמָ)ְר $ְמָ)ְר $ְמָ)ְר $ְמָ)ְר  ַהAֲַחֶנה ֶאל ְוָ)ב ֵרֵעה$ ֶאל ִאי) ְיַדֵ�ר ַ�ֲאֶ)ר ָ'ִני� ֶאל ָ'ִני� ֹמֶ)ה ֶאל 'ה ְוִדֶ�ר .8 C(עַ ְיהֹו C(עַ ְיהֹו C(עַ ְיהֹו C(א&א&א&א    ַנַערַנַערַנַערַנַער    נ7$נ7$נ7$נ7$    7�ִ7�ִ7�ִ7�ִ    ְיהֹו&    (ָיִמי(ָיִמי(ָיִמי(ָיִמי    Dֹו)ִמDֹו)ִמDֹו)ִמDֹו)יא, לג שמות: ָהֹאֶהלָהֹאֶהלָהֹאֶהלָהֹאֶהל    ִמ  

עַ  ֶאל 'ה ַו5ֹאֶמר ְיֹקָוק ֶעֶבד ֹמֶ)ה מֹות Fֲחֵרי ַוְיִהי .9 C(א, א יהושע :ֵלאֹמר ֹמֶ)ה ְמָ)ֵרת נ7$ 7�ִ ְיהֹו  

  יז, טו יהושע :ְלִאָ"ה ִב(וֹ  ַעְכָסה ֶאת לוֹ  ַו5ִֶ(7 ָכֵלב ֲאִחי ְקַנז 7�ֶ ָעְתִניֵאל ַו5ְִלְ�ָד? .10

  יח, טו יהושע :ָ<D ַמה ָ�ֵלב ָל? ַו5ֹאֶמר ַהֲחמֹור ֵמַעל ַוִ(ְצַנח ָ�ֶדה 3ִביהָ  ֵמֵאת ִלְ)אֹול ַוְ(ִסיֵתה$ ְ�בֹוָא? ַוְיִהי .11

  יט, טו יהושע: ַ(ְחִ(5ֹות #ICת ְוֵאת ִעִ<5ֹות #ICת ֵאת ָל? ַו5ִֶ(7 ָמִי� Iת#C ִלי ְוָנַתָ(ה ְנַתָ(ִני ַהֶ�ֶגב ֶאֶר2 ִ�י ְבָרָכה ִ<י ְ(ָנה ַוֹ(אֶמר .12

  יח, ב א"דהי :ְוFְרJֹו7 ְו)ֹוָבב ֵיֶ)ר ָבֶניהָ  ְוֵאֶ<ה ְיִריעֹות ְוֶאת ִאָ"ה ֲעז$ָבה ֶאת הֹוִליד ֶחְצרֹו7ֶחְצרֹו7ֶחְצרֹו7ֶחְצרֹו7    7�ֶ7�ֶ7�ֶ7�ֶ ְוָכֵלב .13

  י, ד א"דהי :ָ)3ל ֲאֶ)ר ֵאת ֱא&ִהי� ַו5ֵָבא ָעְצִ�י ְלִבְלִ(י Aֵָרָעה ְוָעִ�יתָ  ִעAִי ָיְד/ ְוָהְיָתה ְ#ב$ִלי ֶאת ְוִהְרִ�יתָ  ְ(ָבֲרֵכִני ָ�ֵרD ִא� ֵלאֹמר ֵאלִיְ�רָ  ֵלא&ֵהי ַיְע2�ֵ ַו5ְִקָרא .14

  יג, כט משלי :'ה ְ)ֵניֶה� ֵעיֵני ֵמִאיר ִנְפָ#)$ ְ(ָכִכי� ְוִאי) ָר) .15

  ב, כב משלי :'ה כCָ<� ֹעֵ�ה ִנְפָ#)$ ָוָר) ירָעִ)  .16

I משנה ב: dispute שמעו7' ר/יהודה' ר  about חטאת צבור – if it is killed (if כיפרו בעליה)  

a יהודה' ר  מתה also חטאת צבור :

b ש"ר : only חטאת יחיד מתה 

i Argument: other חטאות מתות ( יהחטאת שמתו בעל, תמורת חטאת, וולד חטאת ) can only be אי7 חטאת צבור מתה� ביחיד 

c Background ברייתא: v. 1 implies that if he set aside חטאת and it got lost, he designated a replacement and found the original 

one before offering any, that he may bring either 

i However: יביאנה indicates that he may only bring one 

ii ברייתא as to status of other one: יהודה' ר  – grazes; ש"ר  – is killed 

1 Challenge: יהודה' ר , in our משנה, certainly accepts חטאת מתה 

2 Rather: switch positions in ברייתא 

(a) Challenge: ש"ר  certainly accepts חמש חטאות מתות 

3 Rather: don’t switch positions; י"ר  holds מתה only if it was still lost when the replacement was offered 

4 Or: both are cases where it was only lost when replacement was designated 

(a) Difference: יהודה' ר  according to רבי (dies) or according to 7רבנ (grazes) 

iii challenge: no one is of the opinion that חטאת צבור whose “בעלי�” died should be מתה 

1 proof: v. 2 identifies עולות as חטאות, per רבא, these were חטאות שאינ7 נאכלת, brought for ז"ע  of 2 generations back 

(a) assumption: anyone who holds צ שכפרו בעליה מתה"ח  also holds צ שמתו בעליה מתה"ח ; here, they’re all dead 

(b) rejection ( פ"ר ): no one holds צ שמתו בעליה מתה"ח  – because the צבור doesn’t die  

(i) argument: (not from v. 3 – if so, even חטאת יחיד wouldn’t be killed; heir would bring it) from שעירי רגלי� 

and ח"ר ; some of the “owners” (donors of מחצית השקל) died in the meantime, yet it is brought 

(c) alternate answer: the חטאות brought in v. 2 were brought for those still alive from then (v. 4)   

(i) and: per v. 5, they were the majority (else their בכי would have been drowned out by the שמחה) 

(d) challenge: how could they bring חטאות for ז"ע ? It was done (בימי צדקיהו) intentionally 

(i) answer( יוחנ7' ר ): it was a special הוראה – as proven by the כבשי� (never brought for חטאת)  

II Aggadic excursus about הלכות forgotten during אבל for ה"מרע  (including חטאות מתות)  - vv. 6-16 (including עתניאל and 2יעב) 

III ש"ר ’s ברייתא about חטאות מתות 

a חטאת שעיברה שנתה (5) ,חטאת שכפרו בעליה (4) ,חטאת שמתו בעליה (3) ,תמורת חטאת (2) ,וולד חטאת (1) – חטאות מתות 5 :הלכה 

i צבור: couldn’t have #1-3, since חטאת צבור is male, צבור can’t be ממיר and צבור doesn’t die 

ii 4-5: infer from 1-3 that they only apply to חטאת יחיד 

1 Challenge: we don’t infer a case of אפשר from אי אפשר 

2 Answer: ש"ר  inferred them from one source (all judged together)  

3 Explanation1 ( ל"ר ): originally, 4 were given למיתה and 1 לרעיה; since they forgot (see II above) which – all למיתה 

(a) Therefore: since 4 cannot be בצבור, it must have all been about קרב7 יחיד exclusively 

4 Explanation2 ( נת7' ר ): originally, 1 was given למיתה but they forgot which – made all 5 למיתה  

(a) Challenge: check if it was given with רבנות יחידק  or צבור 

(b) Answer:  they forgot both – which was למיתה and if it was given among קרב7 יחיד or צ"ק  

(i) Conclusion: they learned סתו� מ7 המפורש, since only 2 of these are possible with קרב7 צבור 


