
  מג-בסנהדרין מ
 ויקרא פרק ד 

ֲאֶׁשר לֹא ֵתָעֶׂשיָנה ְוָעָׂשה ֵמַאַחת  ’הל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר ֶנֶפׁש ִּכי ֶתֱחָטא ִבְׁשָגָגה ִמֹּכל ִמְצֹות (ב) ַּדֵּבר ֶא  
 ’ה(ג) ִאם ַהֹּכֵהן ַהָּמִׁשיַח ֶיֱחָטא ְלַאְׁשַמת ָהָעם ְוִהְקִריב ַעל ַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר ָחָטא ַּפר ֶּבן ָּבָקר ָּתִמים לַ  ֵמֵהָּנה:

ְוָסַמ� ֶאת ָידֹו ַעל רֹאׁש ַהָּפר ְוָׁשַחט ֶאת ַהָּפר  ’ה(ד) ְוֵהִביא ֶאת ַהָּפר ֶאל ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד ִלְפֵני  ְלַחָּטאת:
ְצָּבעֹו ַּבָּדם (ו) ְוָטַבל ַהֹּכֵהן ֶאת ֶא  (ה) ְוָלַקח ַהֹּכֵהן ַהָּמִׁשיַח ִמַּדם ַהָּפר ְוֵהִביא ֹאתֹו ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד: :’הִלְפֵני 

(ז) ְוָנַתן ַהֹּכֵהן ִמן ַהָּדם ַעל ַקְרנֹות ִמְזַּבח ְקֹטֶרת  ֶאת ְּפֵני ָּפֹרֶכת ַהֹּקֶדׁש: ’הְוִהָּזה ִמן ַהָּדם ֶׁשַבע ְּפָעִמים ִלְפֵני 
 ֲאֶׁשר ְּבֹאֶהל מֹוֵעד ְוֵאת ָּכל ַּדם ַהָּפר ִיְׁשֹּפ� ֶאל ְיסֹוד ִמְזַּבח ָהֹעָלה ֲאֶׁשר ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד: ’הַהַּסִּמים ִלְפֵני 

 ת ַהֵחֶלב ַהְמַכֶּסה ַעל ַהֶּקֶרב ְוֵאת ָּכל ַהֵחֶלב ֲאֶׁשר ַעל ַהֶּקֶרב:(ח) ְוֶאת ָּכל ֵחֶלב ַּפר ַהַחָּטאת ָיִרים ִמֶּמּנּו ֶא 
ת (ט) ְוֵאת ְׁשֵּתי ַהְּכָלֹית ְוֶאת ַהֵחֶלב ֲאֶׁשר ֲעֵליֶהן ֲאֶׁשר ַעל ַהְּכָסִלים ְוֶאת ַהֹּיֶתֶרת ַעל ַהָּכֵבד ַעל ַהְּכָליֹו

(יא) ְוֶאת עֹור ַהָּפר ְוֶאת  ָלִמים ְוִהְקִטיָרם ַהֹּכֵהן ַעל ִמְזַּבח ָהֹעָלה:(י) ַּכֲאֶׁשר יּוַרם ִמּׁשֹור ֶזַבח ַהְּׁש  ְיִסיֶרָּנה:
 ָּכל ְּבָׂשרֹו ַעל רֹאׁשֹו ְוַעל ְּכָרָעיו ְוִקְרּבֹו ּוִפְרׁשֹו:

ַעל ֵעִצים ָּבֵאׁש ַעל ֶאל ָמקֹום ָטהֹור ֶאל ֶׁשֶפ� ַהֶּדֶׁשן ְוָׂשַרף ֹאתֹו  ֶאל ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנהְוהֹוִציא ֶאת ָּכל ַהָּפר (יב) 
 : ֶׁשֶפ� ַהֶּדֶׁשן ִיָּׂשֵרף

ֲאֶׁשר לֹא ֵתָעֶׂשיָנה  ’ה(יג) ְוִאם ָּכל ֲעַדת ִיְׂשָרֵאל ִיְׁשּגּו ְוֶנְעַלם ָּדָבר ֵמֵעיֵני ַהָּקָהל ְוָעׂשּו ַאַחת ִמָּכל ִמְצֹות 
ִהְקִריבּו ַהָּקָהל ַּפר ֶּבן ָּבָקר ְלַחָּטאת ְוֵהִביאּו ֹאתֹו ִלְפֵני (יד) ְונֹוְדָעה ַהַחָּטאת ֲאֶׁשר ָחְטאּו ָעֶליָה וְ  ְוָאֵׁשמּו:

 :’הְוָׁשַחט ֶאת ַהָּפר ִלְפֵני  ’ה(טו) ְוָסְמכּו ִזְקֵני ָהֵעָדה ֶאת ְיֵדיֶהם ַעל רֹאׁש ַהָּפר ִלְפֵני  ֹאֶהל מֹוֵעד:
(יז) ְוָטַבל ַהֹּכֵהן ֶאְצָּבעֹו ִמן ַהָּדם ְוִהָּזה ֶׁשַבע ְּפָעִמים  ל מֹוֵעד:(טז) ְוֵהִביא ַהֹּכֵהן ַהָּמִׁשיַח ִמַּדם ַהָּפר ֶאל ֹאהֶ 

ֲאֶׁשר ְּבֹאֶהל מֹוֵעד ְוֵאת ָּכל  ’ה(יח) ּוִמן ַהָּדם ִיֵּתן ַעל ַקְרֹנת ַהִּמְזֵּבַח ֲאֶׁשר ִלְפֵני  ֵאת ְּפֵני ַהָּפֹרֶכת: ’הִלְפֵני 
(יט) ְוֵאת ָּכל ֶחְלּבֹו ָיִרים ִמֶּמּנּו ְוִהְקִטיר  ִמְזַּבח ָהֹעָלה ֲאֶׁשר ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד:ַהָּדם ִיְׁשֹּפ� ֶאל ְיסֹוד 

 :ְָעָׂשה ַלָּפר ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה ְלַפר ַהַחָּטאת ֵּכן ַיֲעֶׂשה ּלֹו ְוִכֶּפר ֲעֵלֶהם ַהֹּכֵהן ְוִנְסַלח ָלֶהם(כ) ו ַהִּמְזֵּבָחה:
 : פְוָׂשַרף ֹאתֹו ַּכֲאֶׁשר ָׂשַרף ֵאת ַהָּפר ָהִראׁשֹון ַחַּטאת ַהָּקָהל הּוא ל ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנהֶא ְוהֹוִציא ֶאת ַהָּפר (כא) 
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ֶּדֶׁשן ֲאֶׁשר ּתֹאַכל ָהֵאׁש ֶאת ָהֹעָלה ַעל (ג) ְוָלַבׁש ַהֹּכֵהן ִמּדֹו ַבד ּוִמְכְנֵסי ַבד ִיְלַּבׁש ַעל ְּבָׂשרֹו ְוֵהִרים ֶאת הַ 
 ֶאל ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנהְוהֹוִציא ֶאת ַהֶּדֶׁשן (ד) ּוָפַׁשט ֶאת ְּבָגָדיו ְוָלַבׁש ְּבָגִדים ֲאֵחִרים  ַהִּמְזֵּבַח ְוָׂשמֹו ֵאֶצל ַהִּמְזֵּבַח:

  ֶאל ָמקֹום ָטהֹור:
  

  רב אשי  רב פפא  ברייתא  
  

מחנה חוץ ל
  שכינה

ֶאל פר כהן המשיח 

  ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה

    

מחנה חוץ ל
  לוייה

דבר של  פר העלם
  ֶאל ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנהציבור 

במחנה  -משה היכא הוה יתיב 
הוצא  ייה, ואמר ליה רחמנא לו

 - את המקלל אל מחוץ למחנה
  חוץ למחנה לוייה

 -משה היכא הוה יתיב 
ייה, ואמר ליה במחנה לו

 -הוצא את המקלל  רחמנא 
  חוץ למחנה לוייה

מחנה חוץ ל
  ישראל

תרומת הדשן פינוי 
  ֶאל ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה

ויוציאו את המקלל אל מחוץ 

  חוץ למחנה ישראל - למחנה
חוץ  - אל מחוץ למחנה
  למחנה ישראל,

 
  דמיון בין הנסקלים ל: 

  ונסקלים חוטי חוץש  ונסקליןפרים הנשרפים 
  אדם  מכשיר

  חוטא  מכפר
  בנשמה  
  פיגול  

 
text censoredThe  

ישו הנוצרי יוצא ליסקל על שכישף והסית והדיח את ישראל, כל מי שיודע לו זכות יבוא וילמד עליו. 
אמר עולא: ותסברא, ישו הנוצרי בר הפוכי זכות הוא?  -פסח. ולא מצאו לו זכות ותלאוהו בערב ה

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 

אמרו לו: אין, מתי יהרג דכתיב מתי ימות ואבד שמו.  -אלהים!  יהרג? הכתיב מתי אבוא ואראה פני
אמרו לו: אין, נקאי יהרג, דכתיב  -אתיוה לנקאי, אמר להו: נקאי יהרג? הכתיב ונקי וצדיק אל תהרג! 

אמרו לו: אין, נצר  -במסתרים יהרג נקי. אתיוה לנצר, אמר: נצר יהרג? הכתיב ונצר משרשיו יפרה! 
השלכת מקברך כנצר נתעב. אתיוה לבוני, אמר: בוני יהרג? הכתיב בני בכרי יהרג, דכתיב ואתה 

אמרו לו: אין, בוני יהרג, דכתיב הנה אנכי הורג את בנך בכרך. אתיוה לתודה, אמר: תודה  -ישראל! 
 אמרו לו: אין, תודה יהרג, דכתיב זבח תודה יכבדנני. -יהרג? הכתיב מזמור לתודה! 


