בס"ד

יבמות ח') :גופא' ש 18מהסו( עד ט) .ש 10מהסו(
ביאורי מושגי
ישנ שתי פרשיות בתורה בה פורטו דיני החטאת :בספר ויקרא )ד'( פורטו דיני חטאת רגילה הבאה על כל המצוות.
בספר במדבר )פרק טו פרשת שלח( פורטו חטאות ע"ז.
בחטאת ע"ז יש  2קבוצות :חטאת קהל )פר לעולה ושעיר לחטאת( וחטאת יחיד )שעיר(.
חטאת כה"ג )פר( ,חטאת נשיא )שעיר( ,חטאת אד רגיל )כבשה או שעירה(
בחטאת רגילה יש  4קבוצות :חטאת קהל )פר(

שיטת רבי

שיטת חכמי

הפסוקי בייבו  המקור לדי צרה

הפסוקי בייבו  מקור לנושאי שוני

'ולקחה'  במקו ייבו  צרת קרובה אסורה,

'ולקחה'  הייבו הופ) אותה לאישה נשואה לכל עניי

'וייבמה'  שלא במקו ייבו  הצרה מותרת

'וייבמה'  ייבו בעל כרחה נחשב ייבו .

הפסוקי באחות אישה  מקור לנושאי שוני

הפסוקי באחות אישה  המקור לדי צרה

'לצרור'  דינו של ר"ש )שתי אחיות שנפלו לייבו (

'עליה'  אי מייבמי קרובה.

'עליה'  די בהלכות חטאת.

'לצרור'  אי מייבמי צרת קרובה.

רבי לומד
די זה מ
'לאישה'

רבי לומד
די זה מ
'יבוא
עליה'

מניי שחטאת מובאת רק על עבירה שהעושה בזדו חייב כרת
שיטת חכמי

שיטת רבי
המקור לכל החטאות  חטאת קהל רגילה
'עליה' 'עליה'  הוקשה חטאת ציבור לאחות אישה) .כש

המקור לכל החטאות  חטאת יחיד ע"ז
'והנפש אשר תעשה ביד רמה ונכרתה'

שאיסור אחות אישה זדונו כרת  כ) ג חטאת ציבור(

המקור לחטאות ע"ז )יחיד וציבור(
'מעיני' 'מעיני'  חטאת קהל ע"ז )נלמדה מחטאת קהל רגילה(
'ואם נפש'

 חטאת יחיד ע"ז )נלמדה מחטאת קהל ע"ז(

המקור לחטאות יחיד רגילות
'מצוות'  חטאת אד פשוט ונשיא )נלמד מחטאת קהל רגילה(
'לאשמת העם'  חטאת כה גדול )נלמדה מחטאת קהל רגילה(

המקור לחטאות הקהל )ע"ז ורגילה(
''ואם נפש'

 חטאת קהל ע"ז )נלמדה מחטאת יחיד ע"ז(

'מעיני' 'מעיני'  חטאת קהל רגילה )נלמדה מחטאת קהל ע"ז(

המקור לחטאות יחיד רגילות
'תורה אחת יהיה לכם'  הקישו את כל חטאות היחיד
הרגילות לחטאות יחיד ע"ז

רבי לומד מהפסוק הזה שלקהילה אי מעמד מיוחד בנוגע לקרב
)בניגוד למעמד המיוחד שיש לה א חטאו במזיד בע"ז  עיר
הנידחת(
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