יבמות ט

גופא ,רבי אומר :ולקח ולקחה ,ויבם ,ויבמה  -לאסור צרות ועריות.
קושי  :1מידי צרות כתיבא הכא?
קושי  :2ועוד ,צרות מלצרור נפקא!
תירוץ לקושי  :2לצרור מפיק ליה רבי לכדרבי שמעון.
תירוץ לקושי  :1צרה הכא כתיב? ה"ק :א"כ ,לימא קרא ולקח ,מאי ולקחה? כל היכא
דאיכא תרי לקוחין ,דאי בעי נסיב האי ,ואי בעי נסיב האי  -שריא ,ואי לא  -תרוייהו
אסירין; ויבמה  -במקום ייבום הוא דאסירא צרה ,שלא במקום ייבום  -שריא צרה.
חכמים
רבי
לאסור צרות במקום מצוה
עליה
ולקח ולקחה
עליה
להתיר צרות שלא במקום מצוה ויבם ויבמה
מגרשה בגט ומחזירה
ולקחה
לאשה
על כרחה
ויבמה
יבמה יבוא עליה
דבר
על
אלא
ד
"
ב
חייבין
אין
תורה אחת יהיה לכם לעושה
עליה
וכן
,
חטאת
ושגגתו
כרת
שזדונו
)ראה טבלה מפורטת למטה(
בשגגה,
המשיח ולא בעבודת כוכבים -
והנפש אשר תעשה ביד רמה
אלא על דבר שחייבין על זדונו
)ראה טבלה מפורטת למטה(
כרת ושגגתו חטאת
כשבה או שעירה
שעיר
פר
שעירה
פר לעולה ,ושעיר לחטאת

יחיד
נשיא
משיח וב"ד
ובעבודת כוכבים ,יחיד נשיא ומשיח
צבור עבודת כוכבים
דרשת רבי מ-עליה
מה"מ? דת"ר) :ויקרא ד'(  -רבי אומר :נאמר כאן עליה ונאמר להלן עליה ,מה להלן דבר שחייבים על זדונו

כרת ועל שגגתו חטאת ,אף כאן דבר שחייבין על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת.
שיטת רבי
לומדים שמקרה זה מביאים
חטאת על דבר שזדונו כרת
ושגגתו חטאת

מ-

פסוקים שמהם לומדים

ב "ד

עריות

ונודעה החטאת אשר חטאו עליה
ואשה אל אחותה...לגלות ערותה עליה

משיח
יחיד ונשיא

צבור
צבור

לאשמת העם הרי משיח כצבור
ועשו אחת מכל מצות ה' )צבור(
ועשה אחת מכל מצות ה' )נשיא(
בעשותה אחת ממצות ה' )יחיד(

צבור בעבודת כוכבים

צבור

ונעלם דבר מעיני הקהל
והיה אם מעיני העדה

יחיד נשיא ומשיח בעבודת
כוכבים

צבור בעבודה
זרה

ואם נפש אחת אחד יחיד ואחד נשיא ואחד משיח
במשמע ,וי"ו מוסיף על ענין ראשון ,וילמד תחתון
)יחיד נשיא ומשיח בע"ז( מן העליון )צבור בע"ז(

שיטת חכמים
לומדים שמקרה זה מביאים
חטאת על דבר שזדונו כרת
ושגגתו חטאת
יחיד נשיא ומשיח בע"ז ובשאר
מצוות

מ-

פסוקים שמהם לומדים

מהפסוקים בע"ז תורה אחת יהיה לכם לעושה בשגגה,
והנפש אשר תעשה ביד רמה ונכרתה

צבור בעבודת כוכבים

צבור

צבור בשאר מצות

צבור

הוקשה כל התורה כולה לעבודת כוכבים ,מה
עבודת כוכבים דבר שחייבין על זדונו כרת ועל
שגגתו חטאת ,אף כל דבר שחייבין על זדונו כרת
ועל שגגתו חטאת
ואם נפש ,וילמד עליון )צבור ע"ז( מתחתון )יחיד
ע"ז(
והיה אם מעיני העדה
ונעלם דבר מעיני הקהל

קושי על רבי :ורבי ,האי תורה אחת מאי עביד ליה?
תירוץ :מיבעי ליה לכדתניא :לפי שמצינו שחלק הכתוב בין יחידים למרובים ,יחידים בסקילה  -לפיכך ממונן

לכם.

פלט ,מרובין בסייף  -לפיכך ממונן אבד ,יכול נחלוק בקרבנותיהן? תלמוד לומר :תורה אחת יהיה
קושי :מתקיף לה רב חלקיה מהגרוניא :טעמא דכתב רחמנא תורה אחת יהיה לכם ,הא לאו הכי

 ה"א נחלק ,מאי לייתו? לייתו פר צבור ,בשאר מצות הוא דמייתו! כשבה ,יחיד בשאר מצותהוא דמייתי! שעיר ,נשיא בשאר מצות הוא דמייתי! פר לעולה ושעיר לחטאת ,צבור בעבודת
כוכבים הוא דמייתו! ואלא מאי? שעירה ,יחיד נמי היינו קרבנו!
תירוץ :איצטריך ,ס"ד אמינא ,הואיל וצבור בהוראה מייתו פר לעולה ושעיר לחטאת ,אינהו
נמי ניתו איפכא ,א"נ ,צריך ואין לו תקנה ,קמ"ל.
שאלה :א"ל לוי לרבי ,מאי איריא דתני :ט"ו? ליתני :ט"ז!
תגובה לשאלה :א"ל :כמדומה לי שאין לו מוח בקדקדו! מא דעתך? אמו אנוסת אביו ,אמו אנוסת אביו
פלוגתא דרבי יהודה ורבנן היא ,ובפלוגתא לא קא מיירי.
קושי :ולא? והרי איסור מצוה ואיסור קדושה ,דפליגי רבי עקיבא ורבנן ,וקתני!
תירוץ :בפרקין קא אמרינן.
קושי :והא בית שמאי מתירין את הצרות לאחין ,ובית הלל אוסרין!
תירוץ :בית שמאי במקום בית הלל אינה משנה.
קושי :והרי אשת אחיו שלא היה בעולמו ,דפליגי ר"ש ורבנן ,וקתני!
תירוץ :בנולד ולבסוף ייבם לא פליג ר"ש.
קושי על התירוץ :והאמר ר' אושעיא :חלוק היה ר"ש אף בראשונה!
תירוץ :הא איתותב ר' אושעיא.
קושי :והאמר רב יהודה אמר רב ,וכן תני ר' חייא :בכולם אני קורא בהן האסורה לזה מותרת
לזה והאסורה לזה מותרת לזה ,ואחותה שהיא יבמתה  -חולצת או מתייבמת;
 ורב יהודה מתרגם :מחמותו ואילך ,אבל שיתא בבי דרישא לא ,מ"ט? כיון דבתו -
באונסין משכחת ,בנשואין לא משכחת לה ,בנשואין קמיירי ,באונסין לא קא מיירי;
 ואביי מתרגם :אף בתו מאנוסתו ,כיון דאשכוחי משכחת לה ,אי בעיא מן האונסין
תהוי] ,אי בעיא מן הנשואין תהוי[ ,אבל אשת אחיו שלא היה בעולמו לא ,מאי טעמא?
כיון דלר"ש הוא דמשכחת לה ,לרבנן לא משכחת לה ,בפלוגתא לא קא מיירי;
 ורב ספרא מתרגם :אף אשת אחיו שלא היה בעולמו ,ומשכחת לה בשיתא אחים
ואליבא דר' שמעון

ויקרא פרק ד
כהן המשיח
)א( וַ יְ ַדבֵּ ר ה’ אֶ ל מ ֶֹשׁה לֵּאמֹר:
)ב( ַדּבֵּ ר אֶ ל בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל לֵאמֹר נֶפֶ שׁ כִּ י תֶ חֱ טָ א בִ ְשׁ ָגגָה ִמכֹּל ִמ ְצוֹת ה’ אֲ ֶשׁר א תֵ עָ ֶשׂינָה וְ עָ ָשׂה
מֵ אַחַ ת מֵ הֵ נָּה) :ג( ִאם הַ כֹּהֵ ן הַ מָּ ִשׁיחַ יֶחֱ טָ א לְ אַ ְשׁמַ ת הָ עָ ם וְ ִה ְק ִריב עַ ל חַ טָּ את ֹו אֲ ֶשׁר חָ טָ א פַּ ר
בֶּ ן בָּ ָקר ָתּ ִמים ַלה’ לְ חַ טָּ את:
כל עדת ישראל על פי בית דין
)יג( וְ ִאם כָּל ע ֲַדת יִ ְשׂ ָראֵ ל יִ ְשׁגּוּ וְ נֶעְ לַם ָדּבָ ר מֵ עֵ ינֵי הַ ָקּהָ ל וְ עָ שׂוּ אַחַ ת ִמכָּל ִמ ְצוֹת ה’ אֲ ֶשׁר א
תֵ עָ ֶשׂינָה וְ אָ ֵשׁמוּ) :יד( וְ נו ְֹדעָ ה הַ חַ טָּ את אֲ ֶשׁר חָ ְטאוּ עָ לֶיהָ וְ ִה ְק ִריבוּ הַ ָקּהָ ל פַּ ר בֶּ ן בָּ ָקר
לְ חַ טָּ את וְ הֵ ִביאוּ אֹת ֹו לִ פְ נֵי אֹהֶ ל מוֹעֵ ד:
נשיא
)כב( אֲ ֶשׁר נ ִָשׂיא יֶחֱ טָ א וְ עָ ָשׂה אַחַ ת ִמכָּל ִמ ְצוֹת ה’ אֱ הָ יו אֲ ֶשׁר א תֵ עָ ֶשׂינָה בִּ ְשׁ ָגגָה וְ אָ ֵשׁם:
)כג( א ֹו הו ַֹדע אֵ לָיו חַ טָּ את ֹו אֲ ֶשׁר חָ טָ א בָּ הּ וְ הֵ בִ יא אֶ ת ָק ְרבָּ נ ֹו ְשׂעִ יר עִ זִּ ים זָ ָכר ָתּ ִמים:
יחיד
אָרץ בַּ ֲעשֹׂתָ הּ אַחַ ת ִמ ִמּ ְצוֹת ה’ אֲ ֶשׁר א תֵ עָ ֶשׂינָה
)כז( וְ ִאם נֶפֶ שׁ אַחַ ת ֶתּחֱ טָ א בִ ְשׁ ָגגָה מֵ עַ ם הָ ֶ
וְ אָ ֵשׁם:
ירת עִ זִּ ים ְתּ ִמימָ ה נ ְֵקבָ ה עַ ל
)כח( א ֹו הו ַֹדע אֵ לָיו חַ טָּ את ֹו אֲ ֶשׁר חָ טָ א וְ הֵ בִ יא ָק ְרבָּ נ ֹו ְשׂעִ ַ
חַ טָּ את ֹו אֲ ֶשׁר חָ טָ א:
צבור בעבודה זרה
במדבר פרק טו
)כב( וְ כִ י ִת ְשׁגּוּ וְ א תַ עֲשׂוּ אֵ ת כָּל הַ ִמּ ְצוֹת הָ אֵ לֶּה אֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר ה’ אֶ ל מ ֶֹשׁה) :כג( אֵ ת כָּל אֲ ֶשׁר
ִצוָּ ה ה’ אֲ לֵיכֶם בְּ יַד מ ֶֹשׁה ִמן הַ יּוֹם אֲ ֶשׁר ִצוָּ ה ה’ וָ הָ לְ אָה לְ ֹדרֹתֵ יכֶם) :כד( וְ הָ יָה ִאם מֵ עֵ ינֵי
וּמנְחָ ת ֹו וְ נ ְִסכּ ֹו
הָ עֵ ָדה נֶעֶ ְשׂתָ ה לִ ְשׁ ָגגָה וְ עָ שׂוּ כָל הָ עֵ ָדה פַּ ר בֶּ ן בָּ ָקר אֶ חָ ד לְ ֹעלָה לְ ֵריחַ נִיחֹחַ ַלה’ ִ
וּשׂ ִעיר עִ זִּ ים אֶ חָ ד לְ חַ ָטּת:
כּ ִַמּ ְשׁפָּ ט ְ
רש"י במדבר פרק טו
)כב( וכי תשגו ולא תעשו  -עבודה זרה היתה בכלל כל המצות שהצבור מביאין עליהן פר,
והרי הכתוב מוציאה כאן מכללן לידון בפר לעולה ושעיר לחטאת:
וכי תשגו וגו'  -בעבודה זרה הכתוב מדבר ,או אינו אלא באחת מכל המצות ,תלמוד לומר
את כל המצות האלה ,מצוה אחת שהיא ככל המצות ,מה העובר על כל המצות פורק עול
ומפר ברית ומגלה פנים ,אף מצוה זו פורק בה עול ומפר ברית ומגלה פנים ואיזו ,זו
עבודה זרה:
יחיד בעבודה זרה
במדבר פרק טו
)כז( וְ ִאם נֶפֶ שׁ אַחַ ת ֶתּחֱ טָ א בִ ְשׁ ָגגָה וְ ִה ְק ִריבָ ה עֵ ז בַּ ת ְשׁנָתָ הּ לְ חַ טָּ את:
)כט( הָ אֶ זְ ָרח בִּ בְ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל וְ ַלגֵּר הַ גָּר בְּ ת ֹוכָם תּו ָֹרה אַחַ ת יִ ְהיֶה ָלכֶם ָלע ֶֹשׂה בִּ ְשׁ ָגגָה:
וּמן הַ גֵּר אֶ ת ה’ הוּא ְמג ֵַדּף וְ ִנכְ ְרתָ ה הַ נֶּפֶ שׁ הַ ִהוא
)ל( וְ הַ נֶּפֶ שׁ אֲ ֶשׁר ַתּע ֲֶשׂה בְּ יָד ָרמָ ה ִמן הָ אֶ זְ ָרח ִ
ִמ ֶקּ ֶרב עַ מָּ הּ:

