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

  לב, ד ויקרא :ְיִביֶאָּנה ְתִמיָמה ְנֵקָבה ְלַחָּטאת ָקְרָּבנוֹ  ָיִביא ֶּכֶבׂש ְוִאם .1
ֵהי ֹעלֹות ִהְקִריבּו ַהּגֹוָלה ְבנֵי ֵמַהְּׁשִבי ַהָּבִאים . 2   לה, ח עזרא: ה'לַ  עֹוָלה ַהֹּכל ָעָׂשר ְׁשנֵים ַחָּטאת ְצִפיֵרי ְוִׁשְבָעה ִׁשְבִעים ְּכָבִׂשים ְוִׁשָּׁשה ִּתְׁשִעים ֵאיִלים ִיְׂשָרֵאל ָּכל ַעל ָעָׂשר ְׁשנֵים ָּפִרים ִיְׂשָרֵאל לֵא
  יז, מה תהלים :ָהָאֶרץ ְּבָכל ְלָׂשִרים ְּתִׁשיֵתמוֹ  ָבֶני ִיְהיּו ֲאֹבֶתי ַּתַחת .3
  יב, ג עזרא :קֹול ְלָהִרים ְבִׂשְמָחה ִּבְתרּוָעה ְוַרִּבים ָּגדֹול ְּבקֹול ֹּבִכים ְּבֵעיֵניֶהם ַהַּבִית ֶזה ְּבָיְסדוֹ  ָהִראׁשֹון ַהַּבִית ֶאת ָראּו ֲאֶׁשר ַהְּזֵקִנים ָהָאבֹות ְוָראֵׁשי ְוַהְלִוִּים ֵמַהֹּכֲהִנים ְוַרִּבים .4
  יג, ג עזרא: ְלֵמָרחֹוק ַעד ִנְׁשַמע ְוַהּקֹול ְגדֹוָלה ְּתרּוָעה ְמִריִעים ָהָעם ִּכי ָהָעם ְּבִכי ְלקֹול ַהִּׂשְמָחה ְּתרּוַעת קֹול ַמִּכיִרים ָהָעם ְוֵאין .5
  יב, ל דברים :ְוַנֲעֶׂשָּנה ֹאָתּה ְוַיְׁשִמֵענּו ָּלנּו ְוִיָּקֶחהָ  ַהָּׁשַמְיָמה ָּלנּו ַיֲעֶלה ִמי ֵלאֹמר ִהוא ַבָּׁשַמִים א .6
  לד, כז ויקרא :ִסיָני ְּבַהר ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאל ֹמֶׁשה ֶאת ה' ִצָּוה ֲאֶׁשר ַהִּמְצֹות ֵאֶּלה .7
  יא, לג שמות: ָהֹאֶהל ִמּתֹו ָיִמיׁש א ַנַער נּון ִּבן ְיהֹוֻׁשעַ  ּוְמָׁשְרתוֹ  ַהַּמֲחֶנה ֶאל ְוָׁשב ֵרֵעהּו ֶאל ִאיׁש ְיַדֵּבר ַּכֲאֶׁשר ָּפִנים ֶאל ָּפִנים ֹמֶׁשה ֶאל ה' ְוִדֶּבר .8
  א, א יהושע :ֵלאֹמר ֹמֶׁשה ְמָׁשֵרת נּון ִּבן ְיהֹוֻׁשעַ  ֶאל ה' ַוֹּיאֶמר ְיֹקָוק ֶעֶבד ֹמֶׁשה מֹות ַאֲחֵרי ַוְיִהי .9

  יז, טו יהושע :ְלִאָּׁשה ִבּתוֹ  ַעְכָסה ֶאת לוֹ  ַוִּיֶּתן ָכֵלב ֲאִחי ְקַנז ֶּבן ָעְתִניֵאל ַוִּיְלְּכָדּה .10
  יח, טו יהושע :ָּל ַמה ָּכֵלב ָלּה ַוֹּיאֶמר ַהֲחמֹור ֵמַעל ַוִּתְצַנח ָׂשֶדה ָאִביהָ  ֵמֵאת ִלְׁשאֹול ַוְּתִסיֵתהּו ְּבבֹוָאּה ַוְיִהי .11
ת ִלי ְוָנַתָּתה ְנַתָּתִני ַהֶּנֶגב ֶאֶרץ ִּכי ְבָרָכה ִּלי ְּתָנה ַוֹּתאֶמר .12 ת ֵאת ָלּה ַוִּיֶּתן ָמִים ּגֻ ת ְוֵאת ִעִּלּיֹות ּגֻ   יט, טו יהושע: ַּתְחִּתּיֹות ּגֻ
  יח, ב א"דהי :ְוַאְרּדֹון ְוׁשֹוָבב ֵיֶׁשר ָבֶניהָ  ְוֵאֶּלה ְיִריעֹות ְוֶאת ִאָּׁשה ֲעזּוָבה ֶאת הֹוִליד ֶחְצרֹון ֶּבן ְוָכֵלב .13
ֵהי ַיְעֵּבץ ַוִּיְקָרא .14 ִהים ַוָּיֵבא ָעְצִּבי ְלִבְלִּתי ֵּמָרָעה ְוָעִׂשיתָ  ִעִּמי ָיְד ְוָהְיָתה ְּגבּוִלי ֶאת ְוִהְרִּביתָ  ְּתָבֲרֵכִני ָּבֵר ִאם ֵלאֹמר ִיְׂשָרֵאל ֵלא   י, ד א"דהי :ָׁשָאל ֲאֶׁשר ֵאת ֱא
  יג, כט משלי :ה' ְׁשֵניֶהם ֵעיֵני ֵמִאיר ִנְפָּגׁשּו ְּתָכִכים ְוִאיׁש ָרׁש .15
  ב, כב משלי :ה' ֻכָּלם ֹעֵׂשה ִנְפָּגׁשּו ָוָרׁש ָעִׁשיר .16

I משנה ב: dispute ר' יהודה/ר' שמעון about חטאת צבור – if it is killed (if כיפרו בעליה)  
a חטאת צבור :ר' יהודה also מתה 
b ר"ש: only חטאת יחיד מתה 

i Argument: other חטאות מתות ( שמתו בעליהוולד חטאת, תמורת חטאת, חטאת  ) can only be ביחיד אין חטאת צבור מתה 
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: ר' יהודה – grazes; ר"ש – is killed 

1 Challenge:ר' יהודה, in our משנה, certainly accepts חטאת מתה 
2 Rather: switch positions in ברייתא 

(a) Challenge: ר"ש certainly accepts חמש חטאות מתות 
3 Rather: don’t switch positions; ר"י 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: ר' יהודה according to רבי (dies) or according to רבנן (grazes) 
iii challenge: no one is of the opinion that חטאת צבור whose “בעלים” died should be מתה 

1 proof: v. 2 identifies עולות as חטאות, per רבא, these were חטאות שאינן נאכלת, brought for ע"ז of 2 generations back 
(a) assumption: anyone who holds ח"צ שכפרו בעליה מתה also holds ח"צ שמתו בעליה מתה; here, they’re all dead 
(b) rejection (ר"פ): no one holds ח"צ שמתו בעליה מתה – 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 רגלים 
and ר"ח; 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 ע"ז? It was done (בימי צדקיהו) intentionally 
(i) answer(ר' יוחנן): it was a special הוראה – as proven by the כבשים (never brought for חטאת)  

II Aggadic excursus about הלכות forgotten during אבל for מרע"ה (including חטאות מתות)  - vv. 6-16 (including עתניאל and יעבץ) 
III ר"ש’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: ר"ש inferred them from one source (all judged together)  
3 Explanation1 (ר"ל): 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 קרבן יחיד exclusively 
4 Explanation2 (ר' נתן): originally, 1 was given למיתה but they forgot which – made all 5 למיתה  

(a) Challenge: check if it was given with קרבנות יחיד or צבור 
(b) Answer:  they forgot both – which was למיתה and if it was given among קרבן יחיד or ק"צ 

(i) Conclusion: they learned סתום מן המפורש, since only 2 of these are possible with קרבן צבור 
  


