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  לצרור

ייבום הוא דאסירא צרה במקום  – ויבמהויבם   הערוה חוץ למסגרת יבום מותרתצרת 
  ייבום שריא צרהשלא במקום 

 איצטריך קראכי  – עליה עליה
  למישרי צרה שלא במקום מצוה

  כרחהל ע – ויבמהויבם   כרחהעל  –עליה יבא יבמה   בעל כרחהיבום 

 ר' יוסי בר חנינאמר דא – ולקחהולקח   גט ומחזירהה בגרשמלמד שמ – לאשה  ומחזירהבגט מגרשה 
  גט ומחזירהה בגרשולקחה מלמד שמ

      :ושגגתו חטאת כרתונו דז
  מעינימעיני   עליההחטאת אשר חטאו ונודעה   העלם דבר של צבורפר  
  בשגגהלכם לעושה יהיה אחת תורה   העםלאשמת   כהן משיחפר  
  בשגגהלכם לעושה יהיה אחת תורה   מצותמצות   נשיאשעיר  
  בשגגהלכם לעושה יהיה אחת תורה   מצותמצות   היחידחטאת  

  ' מוסיף על ענין ראשוןו'נפש אחת ואם   מעינימעיני   ז"ושעיר צבור בעפר  
  מתחתוןוילמד עליון 

  ' מוסיף על ענין ראשוןו'נפש אחת ואם   ז"יחיד בעשעירת  
  וילמד תחתון מן העליון

 בשגגה,לכם לעושה יהיה אחת תורה 
  תעשה ביד רמהוהנפש אשר 

  
  ויקרא פרק ד 

  כהן משיחפר 
  ַוְיַדֵּבר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר: (א)
  יָנה ְוָעָׂשה ֵמַאַחת ֵמֵהָּנה:ְיקָֹוק ֲאֶׁשר לֹא ֵתָעֶׂש  ִמְצֹותַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ֶנֶפׁש ִּכי ֶתֱחָטא ִבְׁשָגָגה ִמּכֹל  (ב)
  :ְלַחָּטאתָּתִמים ַליקָֹוק  ַּפר ֶּבן ָּבָקרְוִהְקִריב ַעל ַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר ָחָטא  ְלַאְׁשַמת ָהָעםֶיֱחָטא  ַהּכֵֹהן ַהָּמִׁשיחַ ִאם  (ג)
  רֹאׁש ַהָּפר ְוָׁשַחט ֶאת ַהָּפר ִלְפֵני ְיקָֹוק:ְוֵהִביא ֶאת ַהָּפר ֶאל ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד ִלְפֵני ְיקָֹוק ְוָסַמְך ֶאת ָידֹו ַעל  (ד)
  :ֶדׁשְוָטַבל ַהּכֵֹהן ֶאת ֶאְצָּבעֹו ַּבָּדם ְוִהָּזה ִמן ַהָּדם ֶׁשַבע ְּפָעִמים ִלְפֵני ְיקָֹוק ֶאת ְּפֵני ָּפרֶֹכת ַהּקֹ (ו) ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ַהָּמִׁשיַח ִמַּדם ַהָּפר ְוֵהִביא אֹתֹו ֶאל אֶֹהל מֹוֵעד: (ה)
  ָּפר ִיְׁשּפְֹך ֶאל ְיסֹוד ִמְזַּבח ָהעָֹלה ֲאֶׁשר ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד:ְוָנַתן ַהּכֵֹהן ִמן ַהָּדם ַעל ַקְרנֹות ִמְזַּבח ְקטֶֹרת ַהַּסִּמים ִלְפֵני ְיקָֹוק ֲאֶׁשר ְּבאֶֹהל מֹוֵעד ְוֵאת ָּכל ַּדם הַ  (ז)
  ֶאת ַהֵחֶלב ַהְמַכֶּסה ַעל ַהֶּקֶרב ְוֵאת ָּכל ַהֵחֶלב ֲאֶׁשר ַעל ַהֶּקֶרב: ְוֶאת ָּכל ֵחֶלב ַּפר ַהַחָּטאת ָיִרים ִמֶּמּנּו (ח)
  ִסיֶרָּנה:ְוֵאת ְׁשֵּתי ַהְּכָליֹת ְוֶאת ַהֵחֶלב ֲאֶׁשר ֲעֵליֶהן ֲאֶׁשר ַעל ַהְּכָסִלים ְוֶאת ַהּיֶֹתֶרת ַעל ַהָּכֵבד ַעל ַהְּכָליֹות יְ  (ט)
  ְוֶאת עֹור ַהָּפר ְוֶאת ָּכל ְּבָׂשרֹו ַעל רֹאׁשֹו ְוַעל ְּכָרָעיו ְוִקְרּבֹו ּוִפְרׁשֹו: (יא) ְּׁשָלִמים ְוִהְקִטיָרם ַהּכֵֹהן ַעל ִמְזַּבח ָהעָֹלה:ַּכֲאֶׁשר יּוַרם ִמּׁשֹור ֶזַבח הַ  (י)

  פַעל ֵעִצים ָּבֵאׁש ַעל ֶׁשֶפְך ַהֶּדֶׁשן ִיָּׂשֵרף:  ְוהֹוִציא ֶאת ָּכל ַהָּפר ֶאל ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ֶאל ָמקֹום ָטהֹור ֶאל ֶׁשֶפְך ַהֶּדֶׁשן ְוָׂשַרף אֹתֹו (יב)
 העלם דבר של צבורפר 
  ַהָּקָהל ְוָעׂשּו ַאַחת ִמָּכל ִמְצֹות ְיקָֹוק ֲאֶׁשר לֹא ֵתָעֶׂשיָנה ְוָאֵׁשמּו: ֵמֵעיֵניְוִאם ָּכל ֲעַדת ִיְׂשָרֵאל ִיְׁשּגּו ְוֶנְעַלם ָּדָבר  (יג)
  ְוֵהִביאּו אֹתֹו ִלְפֵני אֶֹהל מֹוֵעד: ַּפר ֶּבן ָּבָקר ְלַחָּטאתְוִהְקִריבּו ַהָּקָהל  ְונֹוְדָעה ַהַחָּטאת ֲאֶׁשר ָחְטאּו ָעֶליָה  (יד)
  ְוָסְמכּו ִזְקֵני ָהֵעָדה ֶאת ְיֵדיֶהם ַעל רֹאׁש ַהָּפר ִלְפֵני ְיקָֹוק ְוָׁשַחט ֶאת ַהָּפר ִלְפֵני ְיקָֹוק: (טו)
  ְוָטַבל ַהּכֵֹהן ֶאְצָּבעֹו ִמן ַהָּדם ְוִהָּזה ֶׁשַבע ְּפָעִמים ִלְפֵני ְיקָֹוק ֵאת ְּפֵני ַהָּפרֶֹכת: (יז) ֶהל מֹוֵעד:ְוֵהִביא ַהּכֵֹהן ַהָּמִׁשיַח ִמַּדם ַהָּפר ֶאל אֹ (טז)
  ד ִמְזַּבח ָהעָֹלה ֲאֶׁשר ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד:סֹוּוִמן ַהָּדם ִיֵּתן ַעל ַקְרנֹת ַהִּמְזֵּבַח ֲאֶׁשר ִלְפֵני ְיקָֹוק ֲאֶׁשר ְּבאֶֹהל מֹוֵעד ְוֵאת ָּכל ַהָּדם ִיְׁשּפְֹך ֶאל יְ  (יח)
  ְוָעָׂשה ַלָּפר ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה ְלַפר ַהַחָּטאת ֵּכן ַיֲעֶׂשה ּלֹו ְוִכֶּפר ֲעֵלֶהם ַהּכֵֹהן ְוִנְסַלח ָלֶהם: (כ) ְוֵאת ָּכל ֶחְלּבֹו ָיִרים ִמֶּמּנּו ְוִהְקִטיר ַהִּמְזֵּבָחה: (יט)
  פֶאל ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ְוָׂשַרף אֹתֹו ַּכֲאֶׁשר ָׂשַרף ֵאת ַהָּפר ָהִראׁשֹון ַחַּטאת ַהָּקָהל הּוא: ְוהֹוִציא ֶאת ַהָּפר  (כא)
  נשיאעיר ש

  ְיקָֹוק ֱאלָֹהיו ֲאֶׁשר לֹא ֵתָעֶׂשיָנה ִּבְׁשָגָגה ְוָאֵׁשם: ִמְצֹותְוָעָׂשה ַאַחת ִמָּכל  ֲאֶׁשר ָנִׂשיא ֶיֱחָטא (כב)
  ָזָכר ָּתִמים: ְׂשִעיר ִעִּזיםֶׁשר ָחָטא ָּבּה ְוֵהִביא ֶאת ָקְרָּבנֹו אֹו הֹוַדע ֵאָליו ַחָּטאתֹו אֲ  (כג)
  ְוָסַמְך ָידֹו ַעל רֹאׁש ַהָּׂשִעיר ְוָׁשַחט אֹתֹו ִּבְמקֹום ֲאֶׁשר ִיְׁשַחט ֶאת ָהעָֹלה ִלְפֵני ְיקָֹוק ַחָּטאת הּוא: (כד)
  ַעל ַקְרנֹת ִמְזַּבח ָהעָֹלה ְוֶאת ָּדמֹו ִיְׁשּפְֹך ֶאל ְיסֹוד ִמְזַּבח ָהעָֹלה: ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ִמַּדם ַהַחָּטאת ְּבֶאְצָּבעֹו ְוָנַתן (כה)
  פְוֶאת ָּכל ֶחְלּבֹו ַיְקִטיר ַהִּמְזֵּבָחה ְּכֵחֶלב ֶזַבח ַהְּׁשָלִמים ְוִכֶּפר ָעָליו ַהּכֵֹהן ֵמַחָּטאתֹו ְוִנְסַלח לֹו:  (כו)

 )חטאת היחיד( וכשבת יחידשעירת 
  ְיקָֹוק ֲאֶׁשר לֹא ֵתָעֶׂשיָנה ְוָאֵׁשם: ִמִּמְצֹותֵמַעם ָהָאֶרץ ַּבֲעׂשָֹתּה ַאַחת  ְוִאם ֶנֶפׁש ַאַחת ֶּתֱחָטא ִבְׁשָגָגה (כז)
  ַעל ַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר ָחָטא: ְנֵקָבהְּתִמיָמה  ְׂשִעיַרת ִעִּזיםאֹו הֹוַדע ֵאָליו ַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר ָחָטא ְוֵהִביא ָקְרָּבנֹו  (כח)
  את ְוָׁשַחט ֶאת ַהַחָּטאת ִּבְמקֹום ָהעָֹלה:ְוָסַמְך ֶאת ָידֹו ַעל רֹאׁש ַהַחָּט  (כט)

  ֵּבַח:ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ִמָּדָמּה ְּבֶאְצָּבעֹו ְוָנַתן ַעל ַקְרנֹת ִמְזַּבח ָהעָֹלה ְוֶאת ָּכל ָּדָמּה ִיְׁשּפְֹך ֶאל ְיסֹוד ַהִּמזְ  (ל)
  פָלִמים ְוִהְקִטיר ַהּכֵֹהן ַהִּמְזֵּבָחה ְלֵריַח ִניחַֹח ַליקָֹוק ְוִכֶּפר ָעָליו ַהּכֵֹהן ְוִנְסַלח לֹו: ְוֶאת ָּכל ֶחְלָּבּה ָיִסיר ַּכֲאֶׁשר הּוַסר ֵחֶלב ֵמַעל ֶזַבח ַהְּׁש  (לא)
  ִּבְמקֹום ֲאֶׁשר ִיְׁשַחט ֶאת ָהעָֹלה:ְוָסַמְך ֶאת ָידֹו ַעל רֹאׁש ַהַחָּטאת ְוָׁשַחט אָֹתּה ְלַחָּטאת  (לג) ְתִמיָמה ְיִביֶאָּנה: ְוִאם ֶּכֶבׂש ָיִביא ָקְרָּבנֹו ְלַחָּטאת ְנֵקָבה (לב)
  ַהִּמְזֵּבַח: ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ִמַּדם ַהַחָּטאת ְּבֶאְצָּבעֹו ְוָנַתן ַעל ַקְרנֹת ִמְזַּבח ָהעָֹלה ְוֶאת ָּכל ָּדָמּה ִיְׁשּפְֹך ֶאל ְיסֹוד (לד)
  פָטא ְוִנְסַלח לֹו: ח ַהְּׁשָלִמים ְוִהְקִטיר ַהּכֵֹהן אָֹתם ַהִּמְזֵּבָחה ַעל ִאֵּׁשי ְיקָֹוק ְוִכֶּפר ָעָליו ַהּכֵֹהן ַעל ַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר חָ ְוֶאת ָּכל ֶחְלָּבּה ָיִסיר ַּכֲאֶׁשר יּוַסר ֵחֶלב ַהֶּכֶׂשב ִמֶּזבַ  (לה)

 
  במדבר פרק טו 

  לעולה ושעיר לחטאת  פר –ז דצבור "ע
  קָֹוק ֶאל מֶֹׁשה:ְוִכי ִתְׁשּגּו ְולֹא ַתֲעׂשּו ֵאת ָּכל ַהִּמְצֹות ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ִּדֶּבר יְ  (כב)
  ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיקָֹוק ֲאֵליֶכם ְּבַיד מֶֹׁשה ִמן ַהּיֹום ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיקָֹוק ָוָהְלָאה ְלדֹרֵֹתיֶכם: (כג)
  ַח ַליקָֹוק ּוִמְנָחתֹו ְוִנְסּכֹו ַּכִּמְׁשָּפט ּוְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ְלַחָּטת:ָהֵעָדה ֶנֶעְׂשָתה ִלְׁשָגָגה ְוָעׂשּו ָכל ָהֵעָדה ַּפר ֶּבן ָּבָקר ֶאָחד ְלעָֹלה ְלֵריַח ִניחֹ ֵמֵעיֵניְוָהָיה ִאם  (כד)
  ְגָגָתם:יקָֹוק ְוַחָּטאָתם ִלְפֵני ְיקָֹוק ַעל ִׁש ְוִכֶּפר ַהּכֵֹהן ַעל ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִנְסַלח ָלֶהם ִּכי ְׁשָגָגה ִהוא ְוֵהם ֵהִביאּו ֶאת ָקְרָּבָנם ִאֶּׁשה לַ  (כה)
  סר ַהָּגר ְּבתֹוָכם ִּכי ְלָכל ָהָעם ִּבְׁשָגָגה: ְוִנְסַלח ְלָכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוַלּגֵ  (כו)
  לחטאתשעירה  –ז דיחיד "ע

  ִאם ֶנֶפׁש ַאַחת ֶּתֱחָטא ִבְׁשָגָגה ְוִהְקִריָבה ֵעז ַּבת ְׁשָנָתּה ְלַחָּטאת:וְ  (כז)
  ה ִבְׁשָגָגה ִלְפֵני ְיקָֹוק ְלַכֵּפר ָעָליו ְוִנְסַלח לֹו:ְוִכֶּפר ַהּכֵֹהן ַעל ַהֶּנֶפׁש ַהּׁשֶֹגֶגת ְּבֶחְטָא (כח)
  :ּתֹוָרה ַאַחת ִיְהֶיה ָלֶכם ָלעֶֹׂשה ִּבְׁשָגָגהָהֶאְזָרח ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוַלֵּגר ַהָּגר ְּבתֹוָכם  (כט)

  :ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ִמֶּקֶרב ַעָּמּההּוא ְמַגֵּדף  ִמן ָהֶאְזָרח ּוִמן ַהֵּגר ֶאת ְיקָֹוק ְוַהֶּנֶפׁש ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה ְּבָיד ָרָמה (ל)
  פִּכי ְדַבר ְיקָֹוק ָּבָזה ְוֶאת ִמְצָותֹו ֵהַפר ִהָּכֵרת ִּתָּכֵרת ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ֲעֹוָנה ָבּה:  (לא)


