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יא.
▀

רבי חייא בר אבין א"ר 

יהושע בן קרחה:

לעולם יקדים אדם לדבר מצוה, שבשכר לילה אחת שקדמה בכירה לצעירה, זכתה וקדמתה ארבע 

דורות למלכות.

(ויקרא ד) מעם הארץ ־ פרט למשיח, מעם הארץ ־ פרט לנשיאתנו רבנן:▀▀◊יא.

והלא כבר יצאו משיח לידון בפר, נשיא לידון בשעירִ ¿▀יא.

!▀◊יא.
שיכול משיח על העלם דבר עם שגגת מעשה מביא פר, על שגגת מעשה ־ לחודיה מביא כשבה 

ושעירה? ת"ל: מעם הארץ ־ פרט למשיח, מעם הארץ ־ פרט לנשיא.

תינח משיח, אלא נשיא בשגגת מעשה הוא דמייתיִ ¿◊יא.

רב זביד משמיה דרבא:!◊יא.
הכא במאי עסקינן ־ כגון שאכל כזית חלב כשהוא הדיוט, ונתמנה ואח"כ נודע לו, סלקא דעתך אמינא 

נייתי כשבה או שעירה, קמ"ל.

הניחא לר"ש דאזל בתר ידיעה, אלא לרבנן דאזלו בתר חטאה מאי איכא למימר?¿◊יא.

!◊יא.
אלא אמר רב זביד 

משמיה דרבא:

הכא במאי עסקינן ־ כגון שאכל חצי כזית חלב כשהוא הדיוט, ונתמנה והשלימו ואח"כ נודע לו, סלקא 

דעתך אמינא נצטרף ונייתי כשבה או שעירה, קמ"ל.

^◊יא.
בעא מיניה רבא מרב 

נחמן:
נשיאות מהו שתפסיק?

היכי דמי?^יא.

כגון שאכל חצי כזית חלב כשהוא הדיוט, ונתמנה ועבר והשלימו!◊יא.

^◊יא.
התם הוא דלא מצטרף, דאכליה פלגא כשהוא הדיוט ופלגא כשהוא נשיא, אבל הכא דאידי ואידי כשהוא 

הדיוט אכליה מצטרף, או דלמא לא שנא, מאי?

תפשוט ליה מהא דאמר עולא א"ר יוחנן:¿◊יא.

אכל חלב והפריש קרבן והמיר וחזר בו, הואיל ונדחה ידחה.[עולא א"ר יוחנן]▀¿◊יא.

הכי השתא, מומר לאו בר אתויי קרבן הוא, האי בר אתויי קרבן הוא.!◊יא.

^◊יא.
בעא מיניה רבי זירא 

מרב ששת:
אכל ספק חלב כשהוא הדיוט, ונתמנה ונודע לו על ספקו, מהו?

^◊יא.

אליבא דרבנן דאזלי בתר חטאה לא תבעי לך ־ דמייתי אשם תלוי, אלא כי תבעי לך ־ אליבא דרבי 

שמעון, מדאשתני לודאי אשתני לספק, או דלמא כי אשתני לודאי ־ דאשתני קרבן דידיה, אבל הכא 

דלא אשתני קרבן דידיה ־ אימא לייתי אשם תלוי?

תיקו.▀◊יא.

ֹ ת"ר: [ת"ק]▀◊יא. מעם הארץ ־ פרט למומר

▀◊יא.
ר"ש בר יוסי אומר משום 

ר"ש:

(ויקרא ד) אשר לא תעשינה בשגגה ואשם ־ השב בידיעתו מביא קרבן על שגגתו, לא שב בידיעתו אינו 

מביא קרבן על שגגתו.

מאי בינייהו?¿יא.

מומר לאכול חלב ומביא קרבן על הדם איכא בינייהורב המנונא:!◊יא.

כיון דמומר לאכול חלב ־ לדם נמי מומר הוימ"ס:[ת"ק]♦▀!◊יא.

לדם מיהא שב בידיעתו הוא.ומ"ס:[רבי שמעון]♦▀!◊יא.

דכולי עלמא ־ מומר לאכול חלב לא הוי מומר לדםִ והא רבא אמר:▀¿◊יא.

אלא, הכא באוכל נבלה לתאבון ונתחלף לו בשומן ואכלו קמיפלגי!◊יא.

כיון דלתאבון אכיל במזיד מומר הואמ"ס:[ת"ק]♦▀!יא.

כיון דאילו אשכח דהיתרא לא אכל דאיסורא לאו מומר הוא.ומ"ס:[רבי שמעון]♦▀!יא.

ֹ תנו רבנן:[ת"ק]▀◊יא. אכל חלב זהו מומר, ואיזהו מומר? אכל נבילות וטריפות, שקצים ורמשים, ושתה יין נסך
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אף הלובש כלאים.רבי יוסי ברבי יהודה:▀◊יא.

אכל חלב זהו מומר, ואיזהו מומר? אוכל נבילות כו'.אמר מר:▀>יא.

מאי קאמר?^יא.

▀!◊יא.
רבה בר בר חנה א"ר 

יוחנן: ה"ק:[ת"ק]

ה"ק: אכל חלב לתאבון ־ הרי זה מומר, להכעיס ־ הרי זה צדוקי , ואיזהו מומר דבסתמו צדוקי? הוי 

אומר: אוכל נבילה וטריפה, שקצים ורמשים, ושתה יין נסך.

אף הלובש כלאים.רבי יוסי ברבי יהודה:▀!◊יא.

מאי בינייהו?¿יא.

איכא בינייהו כלאים דרבנן!◊יא.

ֹ מר סבר:[ת"ק]♦▀!יא. מדאורייתא הוי מומר, דרבנן לא הוי מומר

♦▀!יא.
ומר סבר:[רבי יוסי ברבי 

יהודה]
כלאים כיון דמפרסם אסוריה, אפי' בדרבנן הוי מומר.

פליגי בה רב אחא ורבינא:▀יא.

ֹ חד אמר:[רב אחא/רבינא]♦▀◊ לתאבון ־ מומר, להכעיס ־ צדוקי

♦▀◊יא.
וחד אמר:[רב 

אחא/רבינא]
להכעיס נמי מומר, אלא איזהו צדוקי? כל העובד עבודת כוכבים.

ֹ מיתיבי:▀¿◊יא. אכל פרעוש אחד או יתוש אחד ־ ה"ז מומר

והא הכא דלהכעיס הוא, וקא קרי ליה מומרִ ¿יא.

התם, דאמר: אטעום טעם דאיסורא.!◊יא.

ואיזהו נשיא? זה מלך כו'.▀>יא.

תנו רבנן:▀◊יא.

נשיא ־ יכול נשיא שבט כנחשון בן עמינדב? ת"ל: (ויקרא ד) מכל מצות ה' אלהיו, ולהלן הוא אומר: 

(דברים יז) למען ילמד ליראה את ה' אלהיו, מה להלן שאין על גביו אלא ה' אלהיו, אף נשיא שאין על 

גביו אלא ה' אלהיו.

יא:
◊^

בעא מיניה רבי מרבי 

חייא:
כגון אני מהו בשעיר?

הרי צרתך בבבל.אמר ליה:[רבי חייא]!◊יא:

מלכי ישראל ומלכי בית דוד, אלו מביאים לעצמם ואלו מביאים לעצמםִ איתיביה:[רבי]▀¿◊יא:

התם לא כייפי אהדדי, הכא אנן כייפינן להו לדידהו.אמר ליה:[רבי חייא]!◊יא:

^◊יא:
רב ספרא מתני הכי, בעא 

מיניה רבי מרבי חייא:
כגון אני מהו בשעיר?

התם שבט, הכא מחוקקאמר ליה:[רבי חייא]!◊יא:

ותניא:▀!יא:
(בראשית מט) לא יסור שבט מיהודה ־ זה ראש גולה שבבבל, שרודה את ישראל במק  (בראשית מט) 

ומחוקק מבין רגליו ־ אלו בני בניו של הלל, שמלמדים תורה לישראל ברבים.

יא:
מ

ואיזהו המשיח? המשוח בשמן המשחה, לא המרובה בבגדים.▀

אין בין כהן המשוח בשמן המשחה למרובה בגדים ־ אלא פר הבא על כל המצות▀יא:

▀יא:
ואין בין כהן משמש לכהן שעבר ־ אלא פר יוה"כ ועשירית האיפהֹ זה וזה שוים בעבודת יוה"כ, ומצווים 

על הבתולה, ואסורים על האלמנה, ואינם מטמאים בקרוביהם, ולא פורעים ולא פורמים, ומחזירין 

יא:
ג

ֹ ת"ר:[רבי יהודה]▀◊ שמן המשחה שעשה משה במדבר, היו שולקים בו את העיקרים, דברי רבי יהודה

רבי יוסי:¿יא:
והלא לסוך את העקרים אינו סופִק אלא שורין את העקרים במים, ומציף עליו שמן וקולט את הריח 

וקפחו.
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אמר לו רבי יהודה:!◊יא:

וכי נס אחד נעשה בשמן המשחה? והלא תחלתו שנים עשר לוגין, וממנו היה נמשח משכן וכליו אהרן 

ובניו כל שבעת ימי המלואים, וכולו קיים לעתיד לבוא, שנאמר: (שמות ל) שמן משחת קדש יהיה זה לי 

לדורותיכם.

תניא אידך:[רבי יהודה]▀◊יא:

(ויקרא ח) ויקח משה את שמן המשחה וימשח את המשכן ואת כל אשר בו ־ רבי יהודה אומר: שמן 

המשחה שעשה משה במדבר, כמה נסים נעשו בו מתחלה ועד סוף, תחלתו לא היה אלא שנים עשר 

לוגין, ראה כמה יורה בולעת וכמה עקרים בולעים וכמה האור שורף, ובו נמשח משכן וכליו ואהרן 

ובניו כל שבעת ימי המלואים, ובו נמשחו כהנים גדולים ומלכים

ואפילו כהן גדול בן כהן גדול טעון משיחה▀◊יא:

▀◊יא:
ואין מושחים מלך בן מלךֹ ואם תאמר: מפני מה משחו את שלמה? מפני מחלוקתו של אדוניה, ואת 

 ֹ יואש ־ מפני עתליה, ואת יהואחז ־ מפני יהויקים, שהיה גדול ממנו שתי שנים

▀◊יא:
ואותו שמן קיים לעתיד לבוא, שנאמר: שמן משחת קדש יהיה זה לי לדורותיכם, זה ־ בגימטריא שנים 

עשר לוגין הוו.

ואפילו כהן גדול בן כהן גדול טעון משיחה.אמר מר:▀◊>יא:

מנלן?^יא:

!◊יא:
דכתיב: (ויקרא ו) והכהן המשיח תחתיו מבניו, נימא קרא והכהן מתחתיו מבניו, מאי המשיח? קמ"ל, 

דמבניו דכהן גדול אי הוי משיח הוי כהן גדול, ואי לא ־ לא הוי כהן גדול.

ואין מושחין מלך בן מלך.אמר מר:▀◊>יא:

מנלן?^יא:

דכתיב: (דברים יז) למען יאריך ימים על ממלכתו וגו', ירושה היא לכם.רב אחא בר יעקב:!◊יא:

ומנלן דכי איכא מחלוקת בעי משיחה, ולאו כל דבעי מלכא מורית מלכותא לבניה?^יא:

אמר קרא: הוא ובניו בקרב ישראל, בזמן ששלום בישראל קרינא ביה הוא ובניו, ואפילו בלא משיחה.רב פפא:▀!◊יא:

אף יהוא בן נמשי לא נמשח אלא מפני מחלוקתו של יורם.תנא:▀◊יא:

ותיפוק ליה משום דראשון הואִ ¿◊יא:

מלכי בית דוד משוחין, מלכי ישראל אין משוחין.חסורי מחסרא והכי קתני:▀◊יא:

מנלן?^יא:

אמר קרא: (שמואל א' טז) קום משחהו כי זה וגו', זה טעון משיחה ואין אחר טעון משיחה.רבא:!◊יא:

אף יהוא בן נמשי לא נמשח אלא מפני מחלוקתו של יורם.אמר מר:▀◊>יא:

ומשום מחלוקתו של יורם בן אחאב נמעול בשמן?¿יא:

באפרסמא דכיאכדאמר רב פפא:▀!◊יא:

ה"נ באפרסמא דכיא.!◊יא:

ואת יהואחז מפני יהויקים, שהיה גדול ממנו שתי שנים.▀◊>יא:

▀¿◊יא:
ומי קשיש מיניה? והכתיב: (דברי הימים א' ג) ובני יאשיהו הבכור יוחנן השני יהויקים השלישי צדקיהו 

הרביעי שלום

הוא שלום הוא צדקיהו הוא יוחנן הוא יהואחזִ וא"ר יוחנן:▀¿◊יא:

לעולם יהויקים קשיש, ומאי בכור? בכור למלכות.!◊יא:

ומי מלכי זוטרי מקמי קשישי? והא כתיב: (דברי הימים ב' כא) ואת הממלכה נתן ליהורם כי הוא הבכורִ ¿◊יא:

יהורם ממלא מקום אבותיו הוה, יהויקים לאו ממלא מקום אבותיו הוה.!◊יא:
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הוא שלום הוא צדקיהו הוא יוחנן הוא יהואחז.אמר מר:▀◊>יא:

והא חד חד קא חשיב, דכתי': (דברי הימים א' ג) השלישי הרביעיִ ¿יא:

!◊יא:
מאי שלישי? שלישי לבנים, ומאי רביעי? רביעי למלכות, דמעיקרא מלך יהואחז ולבסוף יהויקים 

ולבסוף יכניה ולבסוף צדקיהו.

הוא שלום הוא צדקיהו ולמה נקרא שמו שלום? שהיה משולם במעשיו.ת"ר:▀◊יא:

איכא דאמרי:▀◊יא:

שלום ־ ששלמה מלכות בית דוד בימיו, ומה שמו? מתניה שמו, שנאמר: (מלכים ב' כד) וימלך מלך 

בבל את מתניה דודו תחתיו ויסב את שמו צדקיהו, א"ל: יה יצדיק עליך את הדין אם תמרוד בי, 

(שנאמר: (מלכים ב' כד) ויבאהו בבלה), וכתיב: (דברי הימים ב' לו) וגם במלך נבוכד נצר מרד אשר 

השביעו באלהים.
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