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  .נ ד� יומא
  ?ומה דינו באופני� דלהל�, כ הא� הוא חטאת ציבור או יחיד או שותפי�"פר יוה
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 .והפריש אחר תחתיו והקריב את האחר ושוב נמצא הראשו� 1
ג הוא קרב� השותפי� או שהוא קרב� "מ בי� א� נאמר שפר כה"דיש למצוא עוד נפ, )ה ונפקא"בד(' כתבו התוס 2

 !כשרוב הכהני� טמאי� ' טהורי� אפידהרי הדי� הוא שקרב� יחיד או שותפי� צרי� לחזר אחר כהני� , ציבור
. מ כמה שאפשר לחזר אחר טהורי� מחזרי�"מ, דא" שכל קרב� שקבוע לו זמ� דוחה את השבת ואת הטומאה

  . לא צרי� לחזר אחר טהורי�! " טומאה הותרה בציבור"ד "דרק א� הוא קרב� ציבור ולמ
ל שהוא קרב� יחיד ממילא ג� "מ דס"רלכ� אליבא ד, "חטאת שמתו בעליה"אחת מחמש החטאות המתות היא  3

ג הראשו� אחר שחיטה אי אפשר להשתמש בד� "וג� במת הכה, פר זה דינו כחטאת שמתו בעליה ולמיתה אזלא
 .בד� הפר או לא'  ואפי! " בפר"ולשיטה זו לא שייכת האיבעיא דלעיל הא� .  שנפסל! הפר 

 דא" דכלל הוא ,וצדדי הספק ה�, א� עושה תמורהכ קרב� יחיד ה"מ הסובר דפר יוה"אלעזר הסתפק לדעת ר' ר 4
 וכא� מתכפרי� איתו כל אחיו הכהני� ומצד זה יהיה חשוב כקרב� ציבור שאי� עושי� ! " המתכפר עושה תמורה"ד

היא רק " קיבעא" ועיקר הכפרה מ!" קופיא"מ אכתי יש להסתפק שמא כל כפרת הכהני� היא רק מ"מ, בו תמורה
 .ג ולכ� יש לומר שהוא עושה תמורה"לכה

 .ג הוי קרב� ציבור"שהוכיח מהברייתא דפר כה, ל לאביי בהמש� הסוגיא"וכ� נראה דס 5
ד לכהני� לעבור על אחת מהמצות " ביבואו לטעות שא� הורוד, ל שאי� קוראי� לכהני� בש� ציבור"רבא ס 6

�וזה . ל דשבט אחד איקרי קהל"דהא קיי, ועשו הכהני� על פיה� שיהיו מביאי� פר העל� דבר כאחד מהשבטי
 .אלא שותפי�, ולכ� אי אפשר לקרוא לה� ציבור, דהרי הכהני� לא איקרו קהל אלא אות� שנטלו נחלה, אינו

ה "וה" אי� חטאת ציבור מתה"דכלל הוא ד, י� הדי� שלא נפסל הפרבי� א� הוא חטאת ציבור או חטאת השותפ 7
 .דשותפי�חטאת 

 .ל"ג חשוב קרב� שותפי� או קרב� ציבור וכנ"יהודה א� פר כה' ורבא ג� בשיטת ר) ורב עמר�(נחלקו אביי ', פי 8
לא שיי�  !ליה אבל מתו בע,  שיי� רק בנתכפרו באחרת"חטאת ציבור מתה" שהכלל ד,)ה חטאת"ד(' ביארו התוס 9

� .ג איכא הכה� שמשמש תחתיו וכל שאר אחיו הכהני�"וא" שמת הכה, בציבור דהרי אי� ציבור מתי
 .החטאות המתות' הוא אחד מה, וכשאבדה והפריש אחר תחתיה ונתכפר בו, ל דחטאת ציבור מתה"דס 10
 .תפי� וצרי� לחזרא� חשוב קרב� ציבור ואי� צרי� לחזר או שו, היינו מחלוקת אביי ורבא דלעיל 11
 .א� הוא קרב� שקבוע לו זמ� 12
 .ובפדיונו מותר בגיזה ועבודה, לא חלה קדושת הגו" כלל אלא קדושת דמי�, א� קד� הקדשו את מומו, כלומר 13
ואילו , שקדושת הזבח לא חלה בטעות" טעות"שהברייתא שיירה , בתירוצ� הראשו�) ה חומר"בד(' כתבו התוס 14

שלא חשיב אלא מידי שחלה הקדושה רק שבאחד הוא חמור ,  ובתירוצ� השני כתבו.ידתמורה חלה בשוגג כמז
  .כ גבי טעות שבהקדש אינו חל כלל"משא, מהשני

15 � .כשתפדה אסורה בגיזה ועבודה' מ קדושה בקדושת הגו" ואפי"מ, וא" שאי אפשר להקריב בעל מו


