סנהדרין מב-מג

ויקרא פרק ד
יִשׂ ָר ֵאל לֵאמֹר נֶפֶשׁ כִּ י ֶתחֱ ָטא ִב ְשׁ ָגגָה ִמכֹּל ִמ ְצוֹת ה’ אֲ ֶשׁר ל ֹא ֵתעָ ֶשׂינָה וְ עָ ָשׂה ֵמ ַא ַחת
)ב( ַדּבֵּ ר ֶאל ְבּנֵי ְ
לְא ְשׁ ַמת ָהעָ ם וְ ִה ְק ִריב עַ ל ַח ָטּאתוֹ אֲ ֶשׁר ָח ָטא פַּר בֶּ ן בָּ ָקר ָתּ ִמים לַ ה’
יח יֶחֱ ָטא ַ
ֵמ ֵהנָּה) :ג( ִאם ַהכּ ֵֹהן ַה ָמּ ִשׁ ַ
פֶּתח א ֶֹהל מוֹעֵ ד לִ פְ נֵי ה’ וְ ָס ַמ ֶאת יָדוֹ עַ ל ר ֹאשׁ ַהפָּ ר וְ ָשׁ ַחט ֶאת ַהפָּר
לְח ָטּאת) :ד( וְ ֵה ִביא ֶאת ַהפָּר ֶאל ַ
ַ
יח ִמ ַדּם ַהפָּר וְ ֵה ִביא אֹתוֹ ֶאל א ֶֹהל מוֹעֵ ד) :ו( וְ ָטבַ ל ַהכּ ֵֹהן ֶאת ֶא ְצבָּ עוֹ בַּ ָדּם
לָקח ַהכּ ֵֹהן ַה ָמּ ִשׁ ַ
לִפְ נֵי ה’) :ה( וְ ַ
וְ ִהזָּה ִמן ַה ָדּם ֶשׁבַ ע פְּ עָ ִמים לִ פְ נֵי ה’ ֶאת פְּ נֵי פָּ רֹכֶת ַהקּ ֶֹדשׁ) :ז( וְ נ ַָתן ַהכּ ֵֹהן ִמן ַה ָדּם עַ ל ַק ְרנוֹת ִמזְ בַּ ח ְקט ֶֹרת
ַה ַסּ ִמּים לִ פְ נֵי ה’ אֲ ֶשׁר ְבּא ֶֹהל מוֹעֵ ד וְ ֵאת כָּל ַדּם ַהפָּר יִ ְשׁ ֹפּ ֶאל יְסוֹד ִמזְ בַּ ח ָהעֹלָ ה אֲ ֶשׁר פֶּ ַתח א ֶֹהל מוֹעֵ ד:
)ח( וְ ֶאת כָּל ֵחלֶ ב פַּר ַה ַח ָטּאת י ִָרים ִמ ֶמּנּוּ ֶאת ַה ֵחלֶ ב ַה ְמכַ ֶסּה עַ ל ַה ֶקּ ֶרב וְ ֵאת כָּל ַה ֵחלֶב אֲ ֶשׁר עַ ל ַה ֶקּ ֶרב:
יהן אֲ ֶשׁר עַ ל ַהכְּ ָסלִים וְ ֶאת ַהיּ ֶֹת ֶרת עַ ל ַהכָּבֵ ד עַ ל ַהכְּ לָ יוֹת
)ט( וְ ֵאת ְשׁ ֵתּי ַהכְּ לָ יֹת וְ ֶאת ַה ֵחלֶב אֲ ֶשׁר עֲלֵ ֶ
ירם ַהכּ ֵֹהן עַ ל ִמזְ בַּ ח ָהעֹלָה) :יא( וְ ֶאת עוֹר ַהפָּר וְ ֶאת
יוּרם ִמשּׁוֹר זֶבַ ח ַה ְשּׁלָ ִמים וְ ִה ְק ִט ָ
ירנָּה) :י( כַּאֲ ֶשׁר ַ
יְס ֶ
ִ
כָּל ְבּ ָשׂרוֹ עַ ל ר ֹאשׁוֹ וְ עַ ל כְּ ָרעָ יו וְ ִק ְרבּוֹ וּפִ ְרשׁוֹ:
לַמּחֲ נֶה ֶאל ָמקוֹם ָטהוֹר ֶאל ֶשׁפֶ ַה ֶדּ ֶשׁן וְ ָשׂ ַרף אֹתוֹ עַ ל עֵ ִצים בָּ ֵאשׁ עַ ל
הוֹציא ֶאת כָּ ל ַהפָּר ֶאל ִמחוּץ ַ
)יב( וְ ִ
יִשּׂ ֵרף:
ֶשׁפֶ ַה ֶדּ ֶשׁן ָ
יִשׁגּוּ וְ נֶעְ לַם ָדּבָ ר ֵמעֵ ינֵי ַה ָקּ ָהל וְ עָ שׂוּ ַא ַחת ִמכָּ ל ִמ ְצוֹת ה’ אֲ ֶשׁר ל ֹא ֵתעָ ֶשׂינָה
יִשׂ ָר ֵאל ְ
)יג( וְ ִאם כָּ ל ע ֲַדת ְ
יה וְ ִה ְק ִריבוּ ַה ָקּ ָהל פַּר בֶּ ן בָּ ָקר לְ ַח ָטּאת וְ ֵה ִביאוּ אֹתוֹ לִ פְ נֵי
נוֹדעָ ה ַה ַח ָטּאת אֲ ֶשׁר ָח ְטאוּ עָ לֶ ָ
וְ ָא ֵשׁמוּ) :יד( וְ ְ
יהם עַ ל ר ֹאשׁ ַהפָּ ר לִפְ נֵי ה’ וְ ָשׁ ַחט ֶאת ַהפָּ ר לִפְ נֵי ה’:
יְד ֶ
א ֶֹהל מוֹעֵ ד) :טו( וְ ָס ְמכוּ זִ ְקנֵי ָהעֵ ָדה ֶאת ֵ
יח ִמ ַדּם ַהפָּר ֶאל א ֶֹהל מוֹעֵ ד) :יז( וְ ָטבַ ל ַהכּ ֵֹהן ֶא ְצבָּ עוֹ ִמן ַה ָדּם וְ ִהזָּה ֶשׁבַ ע פְּ עָ ִמים
)טז( וְ ֵה ִביא ַהכּ ֵֹהן ַה ָמּ ִשׁ ַ
יִתּן עַ ל ַק ְרנֹת ַה ִמּזְ בֵּ ַח אֲ ֶשׁר לִ פְ נֵי ה’ אֲ ֶשׁר ְבּא ֶֹהל מוֹעֵ ד וְ ֵאת כָּל
וּמן ַה ָדּם ֵ
לִפְ נֵי ה’ ֵאת פְּ נֵי ַהפָּ רֹכֶת) :יח( ִ
יִשׁ ֹפּ ֶאל יְ סוֹד ִמזְ בַּ ח ָהעֹלָה אֲ ֶשׁר פֶּ ַתח א ֶֹהל מוֹעֵ ד) :יט( וְ ֵאת כָּל ֶחלְבּוֹ י ִָרים ִמ ֶמּנּוּ וְ ִה ְק ִטיר
ַה ָדּם ְ
לָהם:
נִסלַח ֶ
ֲלֵהם ַהכּ ֵֹהן וְ ְ
ֲשׂה לּוֹ וְ כִ פֶּר ע ֶ
ַה ִמּזְ בֵּ ָחה) :כ( וְעָ ָשׂה לַ פָּר כַּ אֲ ֶשׁר עָ ָשׂה לְ פַר ַה ַח ָטּאת כֵּן ַיע ֶ
לַמּחֲ נֶה וְ ָשׂ ַרף אֹתוֹ כַּ אֲ ֶשׁר ָשׂ ַרף ֵאת ַהפָּר ָה ִראשׁוֹן ַח ַטּאת ַה ָקּ ָהל הוּא :פ
הוֹציא ֶאת ַהפָּר ֶאל ִמחוּץ ַ
)כא( וְ ִ
ויקרא פרק ו
וּמכְ נְ ֵסי בַ ד יִלְבַּ שׁ עַ ל ְבּ ָשׂרוֹ וְ ֵה ִרים ֶאת ַה ֶדּ ֶשׁן אֲ ֶשׁר תּ ֹאכַ ל ָה ֵאשׁ ֶאת ָהעֹלָ ה עַ ל
)ג( וְ לָבַ שׁ ַהכּ ֵֹהן ִמדּוֹ בַ ד ִ
הוֹציא ֶאת ַה ֶדּ ֶשׁן ֶאל ִמחוּץ לַ ַמּחֲ נֶה
וּפָשׁט ֶאת ְבּג ָָדיו וְ לָבַ שׁ ְבּג ִָדים אֲ ֵח ִרים וְ ִ
ַה ִמּזְ בֵּ ַח וְ ָשׂמוֹ ֵאצֶ ל ַה ִמּזְ בֵּ ַח) :ד( ַ
ֶאל ָמקוֹם ָטהוֹר:
ברייתא
חוץ למחנה
שכינה
חוץ למחנה
לוייה
חוץ למחנה
ישראל

רב אשי

רב פפא

פר כהן המשיח ֶאל
ִמחוּץ ַלמּ ֲַחנֶ ה

משה היכא הוה יתיב  -במחנה
פר העלם דבר של
ציבור ֶאל ִמחוּץ ַלמּ ֲַחנֶ ה לוייה ,ואמר ליה רחמנא הוצא
את המקלל אל מחוץ למחנה -
חוץ למחנה לוייה
פינוי תרומת הדשן
ויוציאו את המקלל אל מחוץ
ֶאל ִמחוּץ ַלמּ ֲַחנֶ ה
למחנה  -חוץ למחנה ישראל

דמיון בין הנסקלים ל:
פרים הנשרפים ונסקלין
מכשיר
מכפר

משה היכא הוה יתיב -
במחנה לוייה ,ואמר ליה
רחמנא הוצא את המקלל -
חוץ למחנה לוייה
אל מחוץ למחנה  -חוץ
למחנה ישראל,

שחוטי חוץ ונסקלים
אדם
חוטא
בנשמה
פיגול

The censored text
ישו הנוצרי יוצא ליסקל על שכישף והסית והדיח את ישראל ,כל מי שיודע לו זכות יבוא וילמד עליו.
ולא מצאו לו זכות ותלאוהו בערב הפסח - .אמר עולא :ותסברא ,ישו הנוצרי בר הפוכי זכות הוא?
מסית הוא ,ורחמנא אמר לא תחמל ולא תכסה עליו! אלא שאני ישו דקרוב למלכות הוה .תנו רבנן:
חמשה תלמידים היו לו לישו הנוצרי ,מתאי ,נקאי נצר ובוני ותודה .אתיוה למתי ,אמר להו :מתי
יהרג? הכתיב מתי אבוא ואראה פני אלהים!  -אמרו לו :אין ,מתי יהרג דכתיב מתי ימות ואבד שמו.
אתיוה לנקאי ,אמר להו :נקאי יהרג? הכתיב ונקי וצדיק אל תהרג!  -אמרו לו :אין ,נקאי יהרג ,דכתיב
במסתרים יהרג נקי .אתיוה לנצר ,אמר :נצר יהרג? הכתיב ונצר משרשיו יפרה!  -אמרו לו :אין ,נצר
יהרג ,דכתיב ואתה השלכת מקברך כנצר נתעב .אתיוה לבוני ,אמר :בוני יהרג? הכתיב בני בכרי
ישראל!  -אמרו לו :אין ,בוני יהרג ,דכתיב הנה אנכי הורג את בנך בכרך .אתיוה לתודה ,אמר :תודה
יהרג? הכתיב מזמור לתודה!  -אמרו לו :אין ,תודה יהרג ,דכתיב זבח תודה יכבדנני.

