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ד.
◊▀

ולא מבעיא למ"ד צבור מייתי, דמפרסמא מלתא, אלא אפילו למ"ד ב"ד מביאין, דלא מפרסמא מלתא, 

אי הוה שאיל הוו אמרין ליה.

▀◊ד.
ר' יוסי בר אבין, 

ואיתימא רבי יוסי בר 

משל דסומכוס למה הדבר דומה? לאדם שהביא כפרתו בין השמשות, ספק מבעו"י נתכפר לו ספק 

משחשכה נתכפר לו, שאין מביא אשם תלוי.

▀◊ד.
ולא מבעיא למ"ד ב"ד מביאין, דלא אפרסמא מלתא, אלא אפילו למ"ד צבור מביאין, דמפרסמא מלתא 

והוו אמרינן ליה, דהכא בספק מבעוד יום ספק משחשכה, אי שאיל לא אשכח אינש דמשייליה.

מאי שנא מן היושב כו'.אמר לו בן עזאי:▀◊>ד.

שפיר קאמר ליה ר"ע לבן עזאיִ ¿ד.

החזיק בדרך איכא בינייהו, לבן עזאי חייב ־ דהא בביתיה איתיה, לר"ע פטור ־ דהא החזיק בדרך.רבא:!◊ד.

הורו לו ב"ד לעקור את כל הגוף.▀>ד.

(ויקרא ד) ונעלם דבר ־ ולא שיעקר המצוה כולה.ת"ר:▀◊ד.

▀◊ד.
כיצד? אמרו: אין נדה בתורה, אין שבת בתורה, אין עבודת כוכבים בתורה, יכול יהו חייבין? ת"ל: 

ֹ . אבל אמרו: יש נדה בתורה אבל הבא על  ונעלם דבר, ולא שתתעלם מצוה כולה ־ הרי אלו פטורין

יכול יהו פטורין.אמר מר:▀◊>ד.

ואי בקיום מקצת וביטול מקצת פטורין, ובעקירת כל הגוף פטורין, במאי חייבין?¿ד.

תנא הכי קא קשיא ליה, אימא: דבר כולה מילתא משמִע ת"ל: ונעלם דבר.!◊ד.

מאי משמע?^ד.

קרי ביה ונעלם מדבר.עולא:!◊ד.

אמר קרא: (ויקרא ד) ועשו אחת מכל מצות, מכל מצות ־ ולא כל מצות.חזקיה:!◊ד.

מצות תרתי משמעִ ¿ד.

מצות כתי'.ר"נ בר יצחק:!◊ד.

רב אשי:!◊ד.
יליף דבר דבר מזקן ממרא, דכתיב ביה בזקן ממרא: (דברים יז) כי יפלא ממך דבר, לא תסור מן הדבר 

אשר יגידו לך ימין ושמאל, מה ממרא ־ מן הדבר ולא כל דבר, אף בהוראה ־ דבר ולא כל הגוף.

רב יהודה אמר שמואל:▀◊ד.
אין ב"ד חייבין עד שיורו בדבר שאין הצדוקין מודין בו, אבל בדבר שהצדוקין מודין בו ־ פטוריןֹ מאי 

טעמא? זיל קרי בי רב הוא.

ֹ תנן:▀¿◊ד. יש נדה בתורה אבל הבא על שומרת יום כנגד יום פטור

ואמאי? שומרת יום כנגד יום הא כתי': (ויקרא טו) וספרה לה, מלמד שסופרת אחד לאחדִ ¿◊ד.

דאמרי: העראה שריא, גמר ביאה הוא דאסירא.!◊ד.

הא נמי כתיב: (ויקרא כ) את מקורה הערהִ ¿ד.

דאמרי: כדרכה אסירא, שלא כדרכה שריא.!ד.

הא כתיב: משכבי אשהִ ¿ד.

דאמרי: כדרכה אסור אפי' העראה, בשלא כדרכה גמר ביאה הוא דאסור, אבל העראה שריא.!◊ד.

אי הכי, אפי' נדה נמיִ ¿◊ד.

אלא לעולם כדרכה, ודאמרי: העראה באשה דוה הוא דכתיבא.!◊ד.

ואיבעית אימא, דאמרי: זבה לא הויא אלא ביממי, דכתיב: (ויקרא טו) כל ימי זובה.!◊ד.

ֹ תנן:▀¿◊ד. יש שבת בתורה אבל המוציא מרשות לרשות פטור
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ואמאי? הוצאה הא כתיבא: (ירמיהו יז) לא תוציאו משא מבתיכםִ ¿ד.

דאמרי: הוצאה הוא דאסור, הכנסה מותר.!◊ד.

ואיבעית אימא דאמרי: הוצאה הוא דאסירא, מושיט וזורק שרי.!ד.

ֹ תנן:▀¿◊ד. יש עבודת כוכבים בתורה אבל המשתחוה פטור

ואמאי? המשתחוה הא כתיבא, דכתיב: (שמות לד) לא תשתחוה לאל אחרִ ¿ד.

דאמרי: כי אסירא השתחויה כדרכה, אבל שלא כדרכה שריא.!◊ד.

!◊ד.
ואיב"א, דאמרי: השתחויה גופה כדרכה הוא דאסיר דאית בה פשוט ידים ורגלים, הא השתחויה דלית 

בה פשוט ידים ורגלים שריא.

ד:
בעי רב יוסף:^◊

אין חרישה בשבת, מהו? מי אמרי': כיון דקא מודו בכולהו מלתא, כביטול מקצת וקיום מקצת דמי, או 

דלמא כיון דקא עקריין ליה לחרישה כל עיקר, כעקירת גוף דמי?

ֹ ת"ש:▀¿◊ד: יש נדה בתורה אבל הבא על שומרת יום כנגד יום פטור

ואמאי? הא עקריין לשומרת יום כנגד יום כל עיקרִ ¿ד:

שומרת יום דקאמרין כדשנין.אמר לך רב יוסף:!◊ד:

ֹ ת"ש:▀¿◊ד: יש שבת בתורה אבל המוציא מרה"י לרה"ר פטור

ואמאי? הא עקריין להוצאה כל עיקרִ ¿ד:

התם נמי כדשנין.!◊ד:

ֹ ת"ש:▀¿◊ד: יש עבודת כוכבים בתורה אבל המשתחוה פטור

אמאי? והא עקריין להשתחויה כל עיקרִ ¿ד:

אמרי: השתחויה נמי כדשנין.!◊ד:

אין שבת בשביעית, מהו?^◊ד:

במאי טעו?^ד:

!◊ד:
בהדין קרא: (שמות לד) בחריש ובקציר תשבות, בזמן דאיכא חרישה איכא שבת, ובזמן דליכא חרישה 

ליכא שבת

^◊ד:
מי אמרינן: כיון דמקיימין לה בשאר שני שבוע, כביטול מקצת וקיום מקצת דמי, או דלמא כיון דקא 

עקריין ליה בשביעית, כעקירת הגוף דמי?

נביא שנתנבא לעקור דבר מדברי תורה ־ חייברבינא, ת"ש:▀!◊ד:

[רבי שמעון]▀!◊ד:
לביטול מקצת ולקיום מקצת ־ רבי שמעון אומר: פטור, ובעבודת כוכבים, אפילו אמר היום עובדה 

 ֹ ולמחר בטלה ־ חייב

שמע מינה: אין שבת בשביעית ־ כביטול מקצת וקיום מקצת דמי, שמע מינה.!ד:

ד:

מ

▀

הורו ב"ד, וידע אחד מהן שטעו ואמר להן, טועין אתם, או שלא היה מופלא של ב"ד שם, או שהיה אחד 

מהן גר או ממזר או נתין, או זקן שלא ראוי לבנים ־ ה"ז פטור, שנאמ' כאן עדה ונאמר להלן עדה, מה 

עדה האמורה להלן ־ כולן ראוין להוראה, אף עדה האמורה כאן ־ עד שיהיו כולן ראוין להוראה.

ד:
ג

או שלא היה מופלא של ב"ד שם.▀

מנלן?^ד:

▀!◊ד:
רב ששת, וכן תנא דבי 

רבי ישמעאל:

מפני מה אמרו: הורו בדבר שהצדוקין מודין בו פטורין? מפני שהיה להם ללמוד ולא למדו, לא היה 

מופלא של ב"ד שם נמי פטורין, מפני שהיה להם ללמוד ולא למדו.

נאמר שם עדה ונאמר כאן עדה, עד שיהו כולן ראוין להוראה.▀>ד:
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והתם מנלן?^ד:

אמר קרא: (במדבר יא) והתיצבו שם עמך, עמך ־ בדומין לך.דאמר רב חסדא:▀!◊ד:

ואימא: עמך לשכינהִ ¿◊ד:

אמר קרא: (שמות יח) ונשאו אתך, אתך ־ בדומין לך.אלא אמר ר"נ בר יצחק:▀!◊ד:

ד:
מ

הורו ב"ד שוגגין ועשו כל הקהל שוגגין ־ מביאין פר▀

מזידין ועשו שוגגין ־ מביאין כשבה ושעירה▀ד:

שוגגין ועשו מזידין ־ הרי אלו פטורין.▀ד:

ד:
ג

שוגגין ועשו מזידין ־ הרי אלו פטורין.▀

¿◊ד:
הא שוגג דומיא דמזיד ־ חייב, והיכי דמי? שהורו בית דין שחלב מותר ונתחלף לו בשומן ואכלו לימא: 

תפשוט הא דבעי רמי בר חמאִ 

משום דתנא רישא: מזידין ועשו שוגגין, תנא סיפא: שוגגין ועשו מזידין.אמר לך:[רמי בר חמא]!◊ד:

ד:
מ

[רבי מאיר]♦▀
הורו ב"ד ועשו כל הקהל או רובן על פיהן ־ מביאין פר, ובעבודת כוכבים ־ מביאין פר ושעיר, דברי 

 ֹ ר"מ

ֹ רבי יהודה:♦▀ד: י"ב שבטים מביאין י"ב פרים, ובעבודת כוכבים ־ מביאין י"ב פרים ושנים עשר שעירים
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