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פרקי�פרקי�פרקי�פרקי�

ב.א: הורו בית די� � פר העל� דבר של ציבור

ו:ב: הורה כה� משיח � פר כה� משיח ושעיר נשיא

ט:ג: כה� משיח � פר כה� משיח ושעיר נשיא

אאאא:  :  :  :  הורו בית די� הורו בית די� הורו בית די� הורו בית די� �  �  �  �  פר העל� דבר של ציבורפר העל� דבר של ציבורפר העל� דבר של ציבורפר העל� דבר של ציבור

עשה עבירה עעשה עבירה עעשה עבירה עעשה עבירה ע""""פ הוראת בפ הוראת בפ הוראת בפ הוראת ב""""ד פטור מחטאתד פטור מחטאתד פטור מחטאתד פטור מחטאת ב
עשה עבירה בשגגת מעשה בדבר שהורו בעשה עבירה בשגגת מעשה בדבר שהורו בעשה עבירה בשגגת מעשה בדבר שהורו בעשה עבירה בשגגת מעשה בדבר שהורו ב""""ד להיתר ד להיתר ד להיתר ד להיתר ((((1111))))

מצוה לשמוע דברי חכמי� (4)

מומר שעשה עבירה כהוראת במומר שעשה עבירה כהוראת במומר שעשה עבירה כהוראת במומר שעשה עבירה כהוראת ב""""ד חייבד חייבד חייבד חייב

יחיד שעשה עבירה עיחיד שעשה עבירה עיחיד שעשה עבירה עיחיד שעשה עבירה ע""""פ הוראת בפ הוראת בפ הוראת בפ הוראת ב""""דדדד

בבבב""""ד שעשו עד שעשו עד שעשו עד שעשו ע""""פ הוראת� אי מצטרפי� לרוב קהלפ הוראת� אי מצטרפי� לרוב קהלפ הוראת� אי מצטרפי� לרוב קהלפ הוראת� אי מצטרפי� לרוב קהל ג
רוב קהל לחיוב על שגגת הוראה ערוב קהל לחיוב על שגגת הוראה ערוב קהל לחיוב על שגגת הוראה ערוב קהל לחיוב על שגגת הוראה ע""""פ היושבי� באפ היושבי� באפ היושבי� באפ היושבי� בא""""יייי

רוב קהל בשגגת הוראה ונתמעטו לאחר שנודע וההיפ רוב קהל בשגגת הוראה ונתמעטו לאחר שנודע וההיפ רוב קהל בשגגת הוראה ונתמעטו לאחר שנודע וההיפ רוב קהל בשגגת הוראה ונתמעטו לאחר שנודע וההיפ 

צירו! מיעוטי� לרוב קהל משתי הוראות בצירו! מיעוטי� לרוב קהל משתי הוראות בצירו! מיעוטי� לרוב קהל משתי הוראות בצירו! מיעוטי� לרוב קהל משתי הוראות ב""""ד שונותד שונותד שונותד שונות

צירו! מיעוטי� לרוב קהל מהוראות של בצירו! מיעוטי� לרוב קהל מהוראות של בצירו! מיעוטי� לרוב קהל מהוראות של בצירו! מיעוטי� לרוב קהל מהוראות של ב""""ד שוני�ד שוני�ד שוני�ד שוני�

אי צרי  הסכמה מלאה של כל בית הדי� לשגגת הוראהאי צרי  הסכמה מלאה של כל בית הדי� לשגגת הוראהאי צרי  הסכמה מלאה של כל בית הדי� לשגגת הוראהאי צרי  הסכמה מלאה של כל בית הדי� לשגגת הוראה

בבבב""""ד שהורו טעות וחזרו בה� ועשה יחיד כטעות�ד שהורו טעות וחזרו בה� ועשה יחיד כטעות�ד שהורו טעות וחזרו בה� ועשה יחיד כטעות�ד שהורו טעות וחזרו בה� ועשה יחיד כטעות�

פר העל� דבר של ציבור משל מיפר העל� דבר של ציבור משל מיפר העל� דבר של ציבור משל מיפר העל� דבר של ציבור משל מי

בבבב""""ד שהורו טעות לעקור מצוה כולה ד שהורו טעות לעקור מצוה כולה ד שהורו טעות לעקור מצוה כולה ד שהורו טעות לעקור מצוה כולה ((((1111)))) ד
בבבב""""ד שהורו טעות בדבר המפורש בתורה שבכתבד שהורו טעות בדבר המפורש בתורה שבכתבד שהורו טעות בדבר המפורש בתורה שבכתבד שהורו טעות בדבר המפורש בתורה שבכתב

בבבב""""ד שהורו לעקור מצות שבת בשנת השמיטהד שהורו לעקור מצות שבת בשנת השמיטהד שהורו לעקור מצות שבת בשנת השמיטהד שהורו לעקור מצות שבת בשנת השמיטה

בבבב""""ד שהורו טעות בהרכב חסר או פסול פטורי�ד שהורו טעות בהרכב חסר או פסול פטורי�ד שהורו טעות בהרכב חסר או פסול פטורי�ד שהורו טעות בהרכב חסר או פסול פטורי�

בבבב""""ד שהורו טעות במזיד ועשו ציבור על פיה�ד שהורו טעות במזיד ועשו ציבור על פיה�ד שהורו טעות במזיד ועשו ציבור על פיה�ד שהורו טעות במזיד ועשו ציבור על פיה�

עשה עבירה בשגגת מעשה בדבר שהורו בעשה עבירה בשגגת מעשה בדבר שהורו בעשה עבירה בשגגת מעשה בדבר שהורו בעשה עבירה בשגגת מעשה בדבר שהורו ב""""ד להיתר ד להיתר ד להיתר ד להיתר ((((2222))))

חיוב פר העל� דבר על מיחיוב פר העל� דבר על מיחיוב פר העל� דבר על מיחיוב פר העל� דבר על מי

שבט שעשה עבירה עשבט שעשה עבירה עשבט שעשה עבירה עשבט שעשה עבירה ע""""פ הוראת בית דינופ הוראת בית דינופ הוראת בית דינופ הוראת בית דינו ה
ציבור שחטא עציבור שחטא עציבור שחטא עציבור שחטא ע""""פ הוראת בפ הוראת בפ הוראת בפ הוראת ב""""ד א  לא ידוע איזו הוראהד א  לא ידוע איזו הוראהד א  לא ידוע איזו הוראהד א  לא ידוע איזו הוראה

חטאת ציבור שמתו בעליה או מקצת� ו
בבבב""""ד שהורו טעות ומת אחד מהציבור או מבד שהורו טעות ומת אחד מהציבור או מבד שהורו טעות ומת אחד מהציבור או מבד שהורו טעות ומת אחד מהציבור או מב""""דדדד

חטאת שותפי� שמת אחד מה�

אפרי� ומנשה אי נחשבי� לב'  שבטי�

חטאות המתות והרועות (2)

אי דני� אפשר משאי אפשר (4)

בבבב:  :  :  :  הורה כה� משיח הורה כה� משיח הורה כה� משיח הורה כה� משיח �  �  �  �  פר כה� משיח ושעיר נשיאפר כה� משיח ושעיר נשיאפר כה� משיח ושעיר נשיאפר כה� משיח ושעיר נשיא

כה� משיח מתחייב בפר על שגגת הוראה ע� מעשהכה� משיח מתחייב בפר על שגגת הוראה ע� מעשהכה� משיח מתחייב בפר על שגגת הוראה ע� מעשהכה� משיח מתחייב בפר על שגגת הוראה ע� מעשה ו
הורה להיתר ושכח הטע� אי יכול לסמו  על הוראתו

ב"ד וכה� משיח פטורי� מאש� תלוי (1) ז
כה� משיח שהורה ע� בכה� משיח שהורה ע� בכה� משיח שהורה ע� בכה� משיח שהורה ע� ב""""ד כפרתו ע� הציבורד כפרתו ע� הציבורד כפרתו ע� הציבורד כפרתו ע� הציבור

בבבב""""ד שהורו טעות לעקור מצוה כולה ד שהורו טעות לעקור מצוה כולה ד שהורו טעות לעקור מצוה כולה ד שהורו טעות לעקור מצוה כולה ((((2222))))

בבבב""""ד וכה� משיח חייבי� רק על שגגת הוראה ע� מעשהד וכה� משיח חייבי� רק על שגגת הוראה ע� מעשהד וכה� משיח חייבי� רק על שגגת הוראה ע� מעשהד וכה� משיח חייבי� רק על שגגת הוראה ע� מעשה

די� כה� משיח ששגג שגגת מעשה בלבד בעדי� כה� משיח ששגג שגגת מעשה בלבד בעדי� כה� משיח ששגג שגגת מעשה בלבד בעדי� כה� משיח ששגג שגגת מעשה בלבד בע""""זזזז

די� כה� משיח ונשיא בשגגת עדי� כה� משיח ונשיא בשגגת עדי� כה� משיח ונשיא בשגגת עדי� כה� משיח ונשיא בשגגת ע""""ז כדי� היחידז כדי� היחידז כדי� היחידז כדי� היחיד

ב"ד וכה� משיח פטורי� מאש� תלוי (2) ח
בבבב""""ד וכה� משיח חייבי� על הוראה שזדונה כרת בלבדד וכה� משיח חייבי� על הוראה שזדונה כרת בלבדד וכה� משיח חייבי� על הוראה שזדונה כרת בלבדד וכה� משיח חייבי� על הוראה שזדונה כרת בלבד

חטאת קבועה באה על עברות שזדונ� כרת בלבד (3)

וי"ו מוסי! על עני� ראשו� (6)

'אנכי'  ו'לא יהיה ל '  מפי הגבורה שמענו� (2)

בבבב""""ד פטורי� על שגגת הוראה בטומאת מקדש וקדשיוד פטורי� על שגגת הוראה בטומאת מקדש וקדשיוד פטורי� על שגגת הוראה בטומאת מקדש וקדשיוד פטורי� על שגגת הוראה בטומאת מקדש וקדשיו

אי� חיוב אש� תלוי על ספק טומאת מקדש וקדשיו

לימוד ג"ש באמצעות מילי� דומות ולא זהות (7)

די� בדי� בדי� בדי� ב""""דדדד,  ,  ,  ,  כה� משיח ונשיא בשגגות קרב� עולה ויורדכה� משיח ונשיא בשגגות קרב� עולה ויורדכה� משיח ונשיא בשגגות קרב� עולה ויורדכה� משיח ונשיא בשגגות קרב� עולה ויורד

נשיא שנצטרע אי חייב קרב� עולה ויורד בטהרתונשיא שנצטרע אי חייב קרב� עולה ויורד בטהרתונשיא שנצטרע אי חייב קרב� עולה ויורד בטהרתונשיא שנצטרע אי חייב קרב� עולה ויורד בטהרתו ט
קרבנות יחידקרבנות יחידקרבנות יחידקרבנות יחיד,  ,  ,  ,  נשיאנשיאנשיאנשיא,  ,  ,  ,  ככככ""""ג ובג ובג ובג וב""""ד ד ד ד �  �  �  �  בשגגת חלבבשגגת חלבבשגגת חלבבשגגת חלב,  ,  ,  ,  עעעע""""זזזז,  ,  ,  ,  אש�אש�אש�אש�

תלויתלויתלויתלוי,  ,  ,  ,  אש� ודאי ושגגת קרב� עולה ויורדאש� ודאי ושגגת קרב� עולה ויורדאש� ודאי ושגגת קרב� עולה ויורדאש� ודאי ושגגת קרב� עולה ויורד

גגגג:  :  :  :  כה� משיח כה� משיח כה� משיח כה� משיח �  �  �  �  פר כה� משיח ושעיר נשיאפר כה� משיח ושעיר נשיאפר כה� משיח ושעיר נשיאפר כה� משיח ושעיר נשיא

חטאת כה� משיח ונשיא לאחר שעברו מתפקיד�חטאת כה� משיח ונשיא לאחר שעברו מתפקיד�חטאת כה� משיח ונשיא לאחר שעברו מתפקיד�חטאת כה� משיח ונשיא לאחר שעברו מתפקיד� ט

חטאת כה� משיח ונשיא קוד� שנתמנו לתפקיד�חטאת כה� משיח ונשיא קוד� שנתמנו לתפקיד�חטאת כה� משיח ונשיא קוד� שנתמנו לתפקיד�חטאת כה� משיח ונשיא קוד� שנתמנו לתפקיד� י
דרשת לדרשת לדרשת לדרשת ל'  '  '  '  הפסוק הפסוק הפסוק הפסוק ''''אשר נשיא יחטאאשר נשיא יחטאאשר נשיא יחטאאשר נשיא יחטא''''

נגעי בתי� בשורה לישראל לגלות מטמוניות הגוי�

נגעי� הבאי� ע"י אונס אי מטמאי�

קרב� נשיא שחטא ונצטרעקרב� נשיא שחטא ונצטרעקרב� נשיא שחטא ונצטרעקרב� נשיא שחטא ונצטרע

מלכות ושררה אינ� אלא עבדות

צדיק ורע לו רשע וטוב לו (3)

ישרי� דרכי ה'  צדיקי� ילכו ב� ופושעי� יכשלו ב� (2)

לוט ובנותיו (2)

דרישת ניקוד במקרא (6)

עבירה לש� שמי� (3)

קיו� מצוות שלא לשמ� (9)

יעל וסיסרא (3)

טובת� של רשעי� רעה היא אצל צדיקי� (3)

רות המואביה בת עגלו� מזרע בלק ב� ציפור (4)

אי� הקב"ה מקפח שכר כל בריה אפי'  שיחה נאה (4)

נשיא שחטא פחות מכזית לפני מינויו ואחנשיא שחטא פחות מכזית לפני מינויו ואחנשיא שחטא פחות מכזית לפני מינויו ואחנשיא שחטא פחות מכזית לפני מינויו ואח""""כ השלימוכ השלימוכ השלימוכ השלימו יא
נשיא שספק חטא קוד� שנתמנה לאש� תלוינשיא שספק חטא קוד� שנתמנה לאש� תלוינשיא שספק חטא קוד� שנתמנה לאש� תלוינשיא שספק חטא קוד� שנתמנה לאש� תלוי

מומר לעבירה שעבר בשוגג חייבמומר לעבירה שעבר בשוגג חייבמומר לעבירה שעבר בשוגג חייבמומר לעבירה שעבר בשוגג חייב

גדר ישראל מומר ומי� (3)

חטאת נשיא אינה נוהגת אלא במל חטאת נשיא אינה נוהגת אלא במל חטאת נשיא אינה נוהגת אלא במל חטאת נשיא אינה נוהגת אלא במל 

חטאת כה� משיח אי נוהגת בכחטאת כה� משיח אי נוהגת בכחטאת כה� משיח אי נוהגת בכחטאת כה� משיח אי נוהגת בכ""""ג מרובה בגדי� ג מרובה בגדי� ג מרובה בגדי� ג מרובה בגדי� ((((1111))))

שמ� המשחה ששימש למשיחת מלכי� וכ"ג

כ"ג ומל  שטעוני� ושאינ� טעוני� משיחה בשמ�

אופ� משיחת מלכי� וכ"ג יב
מאכלי ר"ה כסימני� לשנה מבורכת

עצות לתלמוד תורה

חטאת כה� משיח אי נוהגת בכחטאת כה� משיח אי נוהגת בכחטאת כה� משיח אי נוהגת בכחטאת כה� משיח אי נוהגת בכ""""ג מרובה בגדי� ג מרובה בגדי� ג מרובה בגדי� ג מרובה בגדי� ((((2222))))

בי� כה� משיח למרובה בגדי� (2)

כה� המחלי! כ"ג ביוה"כ אחר שעבר (4)

מעלי� בקודש ואי� מורידי� (9)

מנהגי אבלות בכ"ג ובהדיוט

תדיר ושאינו תדיר תדיר קוד� (9)

כה� קוד� לכל דבר שבקדושה (4)

קדימות בהקרבת חטאות השונותקדימות בהקרבת חטאות השונותקדימות בהקרבת חטאות השונותקדימות בהקרבת חטאות השונות יג
הקרבת מנחת העומר ושתי הלח� קודמת לקרבנותיה�

קדימות בי� איש לאשה להלכות שונות

קדימות בפדיו� שבויי�

סדר עדיפות טומאת כהני� למת מצוה

מעלות קדושה ויחוס בישראל

קדימות ת"ח לכ"ג ע"ה (2)

דברי� המשכחי� והמועילי� לזכרו� לימוד תורה

עמידה בפני נשיא, אב ב"ד וחכ�

ר"מ ור'  נת� רצו להדיח את רשב"ג מנשיאותו
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כינוי ר"מ כאחרי� ור'  נת� כיש אומרי� יג
דברי חלומות לא מעלי� ולא מורידי� (3)

סיני ועוקר הרי� מי קוד� (2) יד
עדיפות בי� חרי! למתו� ומסיק אליבא דהלכתא

©www.NetivotHashas.org.il


