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proof-ראיה ■key-מקרא:                             

הוריות-הורה כהן משיח

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

ט.
מנין שאם אין לו גדלהו משל אחיו? ת"ל: והכהן הגדול מאחיו אשר יוצק על ראשו, גדלהו מאחיו.אחרים:▀

^◊ט.
בעא מיניה רבינא מר"נ 

בר יצחק:
נשיא שנצטרע, מהו? מידחא דחי או מיפטר פטיר?

דילך או דגזא?א"ל:[ר"נ בר יצחק]!◊ט.

משיח פטור מכולן.תניא, ר"ע:▀◊ט.

מ"ט דר"ע? אמר קרא: (ויקרא ו) זה קרבן אהרן ובניו, זו באה חובה לו, ואין אחרת באה חובה לו.רבא:▀◊ט.

¿◊ט.
ואימא: כי ממעט ליה רחמנא ־ מדלי דלות, ומאי ניהו? עשירית האיפה, אבל עניות ועשירו' לא מעטיה 

רחמנאִ 

!◊ט.
לא ס"ד, דכתי': (ויקרא ה) וכפר עליו הכהן על חטאתו אשר חטא מאחת מאלה, המתכפר באחת מתכפר 

בכולן, ושאין מתכפר באחת אין מתכפר בכולן.

¿◊ט.
אלא מעתה, דכתיב: (ויקרא ה) והיה כי יאשם לאחת מאלה, ה"נ דכל המתחייב באחת מתחיי' בכולן, 

ושאין מתחיי' באחת אין מתחייב בכולן

נשיא חייב חוץ משמיעת קולִ אלמה תנן, ר"ע▀¿◊ט.

!◊ט.
אביי ורבא דאמרי 

תרוייהו:
מאחת משמע ליה, לאחת לא משמע ליה.

ומ"ש מאחת דמשמע ליה?¿ט.

!◊ט.
דכתביה רחמנא לבסוף גבי עשירית האיפה, למימרא דכל דמחייב בעשירית האיפה מחייב בכולן, דאי 

ס"ד מתחייב באחת אע"פ שאין מתחייב בכולן, נכתביה להאי מאחת מאלה בדלות, א"נ בעשירות.

ט.
מ

▀
כל המצות שבתורה שחייבין על זדונן כרת ועל שגגתן חטאת ־ היחיד מביא כשבה ושעירה, והנשיא 

 ֹ שעיר, ומשיח וב"ד מביאין פר

ובעבודת כוכבים ־ היחיד והנשיא והמשיח מביאין שעירה, וב"ד פר ושעיר, פר לעולה ושעיר לחטאת.▀ט.

אשם תלוי ־ היחיד והנשיא חייבין, ומשיח וב"ד פטורין.▀ט.

אשם ודאי ־ היחיד והנשיא והמשיח חייבין, וב"ד פטורין.▀ט.

[רבי שמעון]▀ט.
על שמיעת הקול, ועל בטוי שפתים, ועל טומאת מקדש וקדשיו ־ ב"ד פטורין, והיחיד והנשיא והמשיח 

חייבין, אלא שאין ־ כ"ג משיח חייב על טומאת מקדש וקדשיו, דברי ר"ש.

ֹ [רבי שמעון]▀◊ט. ומה הן מביאין? קרבן עולה ויורד

הנשיא מביא שעיר.רבי אלעזר:▀◊ט.

ט.
ג

ר"ש היה נותן כלל:תניא:[ר"ש]▀◊

▀◊ט.
כל שהיחיד באשם תלוי ־ הנשיא כיוצא בו, משיח וב"ד פטוריןֹ וכל שהוא באשם ודאי ־ נשיא ומשיח 

 ֹ כיוצא בהן, וב"ד פטורין

▀◊ט.
שמיעת הקול, ובטוי שפתים, וטומאת מקדש וקדשיו ־ בית דין פטורין, נשיא ומשיח חייבין, אלא שאין 

הנשיא חייב בשמיעת הקול, ולא משיח בטומאת מקדש וקדשיֹו

כל שהוא בעולה ויורד ־ נשיא כיוצא בו, משיח ובית דין פטורין.▀◊ט.

¿◊ט.
הא גופא קשיא, אמרת: שאין משיח חייב בטומאת מקדש וקדשיו, בטומאת מקדש וקדשיו הוא דפטור, 

 ֹ אבל בשמיעת הקול ובטוי שפתים חייב

כל שהוא בעולה ויורד ־ נשיא כיוצא בו, משיח ובית דין פטוריןאימא סיפא:▀¿◊ט.

קתני משיח ובית דין פטורין, מה בית דין פטורין מכולהון, אף משיח פטור מכולהון▀¿ט.

ט:
קשיין אהדדיִ ¿

!◊ט:
רב הונא בריה דרב 

יהושע:

לא קשיא: כאן בדלות, כאן בדלי דלות, ור"ש סבר לה כר"ע בחדא ופליג עליה בחדא, סבר לה כר"ע 

בדלי דלות דפטור, ופליג עליה בדלות.

אלא שאין כ"ג חייב כו'.[רבי שמעון]▀>ט:

חזקיה:▀◊ט:
מ"ט דר"ש? דכתיב: (במדבר יט) ונכרתה הנפש ההיא מתוך הקהל, מי שקרבנו שוה לקהל, יצא זה 

שאין קרבנו שוה לקהל.
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א"כ, נשיא נמי אין קרבנו שוה לקהלִ ¿ט:

שוה בכפרה דיוה"כ.!ט:

א"כ, כהנים נמי לא שוו לקהל ־ בכפרה דיוה"כִ ¿ט:

כהנים שוו לקהל בשאר מצות דשנה כולה.!ט:

משיח נמי הא שוה בשאר מצות דשנהִ ¿ט:

אימא הכי: מי שחטאתו שוה ליחידים, ומאי ניהו? קהל.אלא אמר רבא:▀◊ט:

הנשיא מביא שעיר וכו'.רבי אלעזר:▀◊>ט:

לא אמר ר' אליעזר אלא בטומאת מקדש וקדשיו, הואיל ונאמר כרת בו כבקבועה.רבי יוחנן:▀◊ט:

רב פפא:■ט:

ה"נ מסתברא, דאי ס"ד ר"א על כולהון קאמר, מכדי שעיר נשיא ופר משיח במקום יחיד לחטאת קאי, 

ניתני נמי: משיח מביא פר בשמיעת קול ובטוי שפתים, אלא מדלא קתני משיח, ש"מ אטומאת מקדש 

וקדשיו, קאי, דמשיח פטור.

¿ט:
רב הונא בריה דרב נתן 

לר"פ:
 ִ ממאי? דלמא ר"א אכולהון קאי, ובמשיח סבר לה כר"ע, דאמר: משיח פטור בכולן

ור"ע מי פטר ליה מפר?א"ל:[רב פפא]¿ט:

ותו לא מידי.▀ט:

מודה ר"א שאין מביא אשם.רבי יוחנן:▀◊ט:

אשם תלוי בא על טומאת מקדש וקדשיו.תני תנא קמיה דרב ששת:▀◊ט:

דאמר לך מני? ר"א היא, דאמר: הואיל ונאמר בו כרת כבקבועה מייתי נשיא שעיר עליהא"ל:[רב ששת]¿◊ט:

מודה ר' אליעזר שאין מביא אשם תלויִ והא"ר יוחנן:▀¿◊ט:

קשיא.▀◊ט:

הדרן עלך הורה כהן משיח◊
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הוריות-כהן משיח

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

ט:
מ

▀
כהן משיח שחטא ואח"כ עבר ממשיחותו, וכן נשיא שחטא ואחר כך עבר מגדולתו ־ כהן משיח מביא 

פר, והנשיא מביא שעיר.

▀ט:
משיח שעבר ממשיחותו, ואחר כך חטא, וכן הנשיא שעבר מגדולתו ואח"כ חטא ־ כהן משיח מביא פר, 

והנשיא כהדיוט.

השתא יש לומר: עבר ממשיחותו ואח"כ חטא מביא פר, חטא ואח"כ עבר ממשיחותו צריכא למימר?¿ט:
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