יבמות ט

בס"ד
מחלוקת רבי וחכמים במקור איסור צרת הערוה
רבי
צרת הערוה אסורה ביבום
צרת הערוה חוץ למסגרת יבום מותרת
יבום בעל כרחה
מגרשה בגט ומחזירה
זדונו כרת ושגגתו חטאת:
פר העלם דבר של צבור
פר כהן משיח
שעיר נשיא
חטאת היחיד
פר ושעיר צבור בע"ז
שעירת יחיד בע"ז

ולקח ולקחה – כל היכא דאיכא תרי לקוחין
דאי בעי נסיב האי ואי בעי נסיב האי שריא
ואי לא תרוייהו אסירין
ויבם ויבמה – במקום ייבום הוא דאסירא צרה
שלא במקום ייבום שריא צרה
יבמה יבא עליה – על כרחה
לאשה – מלמד שמגרשה בגט ומחזירה
ונודעה החטאת אשר חטאו עליה
לאשמת העם
מצות מצות
מצות מצות
מעיני מעיני
ואם נפש אחת 'ו' מוסיף על ענין ראשון
וילמד תחתון מן העליון

חכמים
לצרור
עליה עליה – כי איצטריך קרא
למישרי צרה שלא במקום מצוה
ויבם ויבמה – על כרחה
ולקח ולקחה – דאמר ר' יוסי בר חנינא
ולקחה מלמד שמגרשה בגט ומחזירה
מעיני מעיני
תורה אחת יהיה לכם לעושה בשגגה
תורה אחת יהיה לכם לעושה בשגגה
תורה אחת יהיה לכם לעושה בשגגה
ואם נפש אחת 'ו' מוסיף על ענין ראשון
וילמד עליון מתחתון
תורה אחת יהיה לכם לעושה בשגגה,
והנפש אשר תעשה ביד רמה

ויקרא פרק ד
פר כהן משיח
)א( וַיְ ַד ֵבּר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר:
אַחת ֵמ ֵהנָּה:
ֶפשׁ ִכּי ֶת ֱח ָטא ִב ְשׁ ָגגָה ִמכֹּל ִמ ְצוֹת יְ קֹוָק ֲא ֶשׁר לֹא ֵת ָע ֶשׂינָה וְ ָע ָשׂה ֵמ ַ
)ב( ַדּ ֵבּר ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵלאמֹר נ ֶ
אַשׁ ַמת ָה ָעם וְ ִה ְק ִריב ַעל ַח ָטּאתוֹ ֲא ֶשׁר ָח ָטא ַפּר ֶבּן ָבּ ָקר ָתּ ִמים ַליקֹוָק ְל ַח ָטּאת:
ֶח ָטא ְל ְ
יח י ֱ
)ג( ִאם ַהכּ ֵֹהן ַה ָמּ ִשׁ ַ
מוֹעד ִל ְפנֵי יְ קֹוָק וְ ָס ַמ ְך ֶאת יָדוֹ ַעל רֹאשׁ ַה ָפּר וְ ָשׁ ַחט ֶאת ַה ָפּר ִל ְפנֵי יְ קֹוָק:
)ד( וְ ֵה ִביא ֶאת ַה ָפּר ֶאל ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ
מוֹעד) :ו( וְ ָט ַבל ַהכּ ֵֹהן ֶאת ֶא ְצ ָבּעוֹ ַבּ ָדּם וְ ִהזָּה ִמן ַה ָדּם ֶשׁ ַבע ְפּ ָע ִמים ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ֶאת ְפּנֵי ָפּר ֶֹכת ַהקֹּ ֶדשׁ:
יח ִמ ַדּם ַה ָפּר וְ ֵה ִביא אֹתוֹ ֶאל א ֶֹהל ֵ
)ה( וְ ָל ַקח ַהכּ ֵֹהן ַה ָמּ ִשׁ ַ
מוֹעד:
מוֹעד וְ ֵאת ָכּל ַדּם ַה ָפּר יִ ְשׁפּ ְֹך ֶאל יְ סוֹד ִמ ְז ַבּח ָהע ָֹלה ֲא ֶשׁר ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ
ָתן ַהכּ ֵֹהן ִמן ַה ָדּם ַעל ַק ְרנוֹת ִמ ְז ַבּח ְקט ֶֹרת ַה ַסּ ִמּים ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ֲא ֶשׁר ְבּא ֶֹהל ֵ
)ז( וְ נ ַ
ָרים ִמ ֶמּנּוּ ֶאת ַה ֵח ֶלב ַה ְמ ַכ ֶסּה ַעל ַה ֶקּ ֶרב וְ ֵאת ָכּל ַה ֵח ֶלב ֲא ֶשׁר ַעל ַה ֶקּ ֶרב:
)ח( וְ ֶאת ָכּל ֵח ֶלב ַפּר ַה ַח ָטּאת י ִ
ירנָּה:
יהן ֲא ֶשׁר ַעל ַה ְכּ ָס ִלים וְ ֶאת ַהיּ ֶֹת ֶרת ַעל ַה ָכּ ֵבד ַעל ַה ְכּ ָליוֹת יְ ִס ֶ
ֲל ֶ
)ט( וְ ֵאת ְשׁ ֵתּי ַה ְכּ ָליֹת וְ ֶאת ַה ֵח ֶלב ֲא ֶשׁר ע ֵ
וּפ ְרשׁוֹ:
ירם ַהכּ ֵֹהן ַעל ִמ ְז ַבּח ָהע ָֹלה) :יא( וְ ֶאת עוֹר ַה ָפּר וְ ֶאת ָכּל ְבּ ָשׂרוֹ ַעל רֹאשׁוֹ וְ ַעל ְכּ ָר ָעיו וְ ִק ְרבּוֹ ִ
ֶבח ַה ְשּׁ ָל ִמים וְ ִה ְק ִט ָ
יוּרם ִמשּׁוֹר ז ַ
)י( ַכּ ֲא ֶשׁר ַ
הוֹציא ֶאת ָכּל ַה ָפּר ֶאל ִמחוּץ ַל ַמּ ֲחנֶה ֶאל ָמקוֹם ָטהוֹר ֶאל ֶשׁ ֶפ ְך ַה ֶדּ ֶשׁן וְ ָשׂ ַרף אֹתוֹ ַעל ֵע ִצים ָבּ ֵאשׁ ַעל ֶשׁ ֶפ ְך ַה ֶדּ ֶשׁן יִ ָשּׂ ֵרף :פ
)יב( וְ ִ
פר העלם דבר של צבור
אָשׁמוּ:
אַחת ִמ ָכּל ִמ ְצוֹת יְ קֹוָק ֲא ֶשׁר לֹא ֵת ָע ֶשׂינָה וְ ֵ
ֲדת יִ ְשׂ ָר ֵאל יִ ְשׁגּוּ וְ נ ְֶע ַלם ָדּ ָבר ֵמ ֵעינֵי ַה ָקּ ָהל וְ ָעשׂוּ ַ
)יג( וְ ִאם ָכּל ע ַ
מוֹעד:
יה וְ ִה ְק ִריבוּ ַה ָקּ ָהל ַפּר ֶבּן ָבּ ָקר ְל ַח ָטּאת וְ ֵה ִביאוּ אֹתוֹ ִל ְפנֵי א ֶֹהל ֵ
וְנוֹד ָעה ַה ַח ָטּאת ֲא ֶשׁר ָח ְטאוּ ָע ֶל ָ
)יד( ְ
יהם ַעל רֹאשׁ ַה ָפּר ִל ְפנֵי יְ קֹוָק וְ ָשׁ ַחט ֶאת ַה ָפּר ִל ְפנֵי יְ קֹוָק:
)טו( וְ ָס ְמכוּ ִז ְקנֵי ָה ֵע ָדה ֶאת יְ ֵד ֶ
מוֹעד) :יז( וְ ָט ַבל ַהכּ ֵֹהן ֶא ְצ ָבּעוֹ ִמן ַה ָדּם וְ ִהזָּה ֶשׁ ַבע ְפּ ָע ִמים ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ֵאת ְפּנֵי ַה ָפּר ֶֹכת:
יח ִמ ַדּם ַה ָפּר ֶאל אֹ ֶהל ֵ
)טז( וְ ֵה ִביא ַהכּ ֵֹהן ַה ָמּ ִשׁ ַ
מוֹעד:
מוֹעד וְ ֵאת ָכּל ַה ָדּם יִ ְשׁפּ ְֹך ֶאל יְ סוֹד ִמ ְז ַבּח ָהע ָֹלה ֲא ֶשׁר ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ
וּמן ַה ָדּם יִ ֵתּן ַעל ַק ְרנֹת ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ֲא ֶשׁר ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ֲא ֶשׁר ְבּא ֶֹהל ֵ
)יח( ִ
ֲל ֶהם ַהכּ ֵֹהן וְ נִ ְס ַלח ָל ֶהם:
ֲשׂה לּוֹ וְ ִכ ֶפּר ע ֵ
ָרים ִמ ֶמּנּוּ וְ ִה ְק ִטיר ַה ִמּ ְז ֵבּ ָחה) :כ( וְ ָע ָשׂה ַל ָפּר ַכּ ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ְל ַפר ַה ַח ָטּאת ֵכּן ַיע ֶ
)יט( וְ ֵאת ָכּל ֶח ְלבּוֹ י ִ
א ֶשׁר ָשׂ ַרף ֵאת ַה ָפּר ָה ִראשׁוֹן ַח ַטּאת ַה ָקּ ָהל הוּא :פ
הוֹציא ֶאת ַה ָפּר ֶאל ִמחוּץ ַל ַמּ ֲחנֶה וְ ָשׂ ַרף אֹתוֹ ַכּ ֲ
)כא( וְ ִ
שעיר נשיא
אָשׁם:
אַחת ִמ ָכּל ִמ ְצוֹת יְ קֹוָק ֱאל ָֹהיו ֲא ֶשׁר לֹא ֵת ָע ֶשׂינָה ִבּ ְשׁ ָגגָה וְ ֵ
ֶח ָטא וְ ָע ָשׂה ַ
ָשׂיא י ֱ
)כב( ֲא ֶשׁר נ ִ
ָכר ָתּ ִמים:
הוֹדע ֵא ָליו ַח ָטּאתוֹ ֲא ֶשׁר ָח ָטא ָבּהּ וְ ֵה ִביא ֶאת ָק ְר ָבּנוֹ ְשׂ ִעיר ִע ִזּים ז ָ
)כג( אוֹ ַ
)כד( וְ ָס ַמ ְך יָדוֹ ַעל רֹאשׁ ַה ָשּׂ ִעיר וְ ָשׁ ַחט אֹתוֹ ִבּ ְמקוֹם ֲא ֶשׁר יִ ְשׁ ַחט ֶאת ָהע ָֹלה ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ַח ָטּאת הוּא:
ָתן ַעל ַק ְרנֹת ִמ ְז ַבּח ָהע ָֹלה וְ ֶאת ָדּמוֹ יִ ְשׁפּ ְֹך ֶאל יְ סוֹד ִמ ְז ַבּח ָהע ָֹלה:
)כה( וְ ָל ַקח ַהכּ ֵֹהן ִמ ַדּם ַה ַח ָטּאת ְבּ ֶא ְצ ָבּעוֹ וְ נ ַ
ֹהן ֵמ ַח ָטּאתוֹ וְ נִ ְס ַלח לוֹ :פ
ֶבח ַה ְשּׁ ָל ִמים וְ ִכ ֶפּר ָע ָליו ַהכּ ֵ
ַק ִטיר ַה ִמּ ְז ֵבּ ָחה ְכּ ֵח ֶלב ז ַ
)כו( וְ ֶאת ָכּל ֶח ְלבּוֹ י ְ
שעירת וכשבת יחיד )חטאת היחיד(
אָשׁם:
אַחת ִמ ִמּ ְצוֹת יְ קֹוָק ֲא ֶשׁר לֹא ֵת ָע ֶשׂינָה וְ ֵ
אָרץ ַבּ ֲעשׂ ָֹתהּ ַ
אַחת ֶתּ ֱח ָטא ִב ְשׁ ָגגָה ֵמ ַעם ָה ֶ
ֶפשׁ ַ
)כז( וְ ִאם נ ֶ
ימה נְ ֵק ָבה ַעל ַח ָטּאתוֹ ֲא ֶשׁר ָח ָטא:
ירת ִע ִזּים ְתּ ִמ ָ
הוֹדע ֵא ָליו ַח ָטּאתוֹ ֲא ֶשׁר ָח ָטא וְ ֵה ִביא ָק ְר ָבּנוֹ ְשׂ ִע ַ
)כח( אוֹ ַ
)כט( וְ ָס ַמ ְך ֶאת יָדוֹ ַעל רֹאשׁ ַה ַח ָטּאת וְ ָשׁ ַחט ֶאת ַה ַח ָטּאת ִבּ ְמקוֹם ָהע ָֹלה:
ָתן ַעל ַק ְרנֹת ִמ ְז ַבּח ָהע ָֹלה וְ ֶאת ָכּל ָדּ ָמהּ יִ ְשׁפּ ְֹך ֶאל יְ סוֹד ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח:
)ל( וְ ָל ַקח ַהכּ ֵֹהן ִמ ָדּ ָמהּ ְבּ ֶא ְצ ָבּעוֹ וְ נ ַ
ֹהן וְ נִ ְס ַלח לוֹ :פ
יח נִ יח ַֹח ַליקֹוָק וְ ִכ ֶפּר ָע ָליו ַהכּ ֵ
ֶבח ַה ְשּׁ ָל ִמים וְ ִה ְק ִטיר ַהכּ ֵֹהן ַה ִמּ ְז ֵבּ ָחה ְל ֵר ַ
הוּסר ֵח ֶלב ֵמ ַעל ז ַ
ָסיר ַכּ ֲא ֶשׁר ַ
)לא( וְ ֶאת ָכּל ֶח ְל ָבּהּ י ִ
יאנָּה) :לג( וְ ָס ַמ ְך ֶאת יָדוֹ ַעל רֹאשׁ ַה ַח ָטּאת וְ ָשׁ ַחט א ָֹתהּ ְל ַח ָטּאת ִבּ ְמקוֹם ֲא ֶשׁר יִ ְשׁ ַחט ֶאת ָהע ָֹלה:
ימה יְ ִב ֶ
ָביא ָק ְר ָבּנוֹ ְל ַח ָטּאת נְ ֵק ָבה ְת ִמ ָ
וְאם ֶכּ ֶבשׂ י ִ
)לב( ִ
ָתן ַעל ַק ְרנֹת ִמ ְז ַבּח ָהע ָֹלה וְ ֶאת ָכּל ָדּ ָמהּ יִ ְשׁפּ ְֹך ֶאל יְ סוֹד ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח:
)לד( וְ ָל ַקח ַהכּ ֵֹהן ִמ ַדּם ַה ַח ָטּאת ְבּ ֶא ְצ ָבּעוֹ וְ נ ַ
ֹתם ַה ִמּ ְז ֵבּ ָחה ַעל ִא ֵשּׁי יְ קֹוָק וְ ִכ ֶפּר ָע ָליו ַהכּ ֵֹהן ַעל ַח ָטּאתוֹ ֲא ֶשׁר ָח ָטא וְ נִ ְס ַלח לוֹ :פ
ֶבח ַה ְשּׁ ָל ִמים וְ ִה ְק ִטיר ַהכּ ֵֹהן א ָ
יוּסר ֵח ֶלב ַה ֶכּ ֶשׂב ִמזּ ַ
ָסיר ַכּ ֲא ֶשׁר ַ
)לה( וְ ֶאת ָכּל ֶח ְל ָבּהּ י ִ
במדבר פרק טו
ע"ז דצבור – פר לעולה ושעיר לחטאת
)כב( וְ ִכי ִת ְשׁגּוּ וְ לֹא ַתעֲשׂוּ ֵאת ָכּל ַה ִמּ ְצוֹת ָה ֵא ֶלּה ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה:
יכם:
ָה ְלאָה ְלדֹר ֵֹת ֶ
יכם ְבּיַד מ ֶֹשׁה ִמן ַהיּוֹם ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ קֹוָק ו ָ
)כג( ֵאת ָכּל ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ קֹוָק ֲא ֵל ֶ
וּשׂ ִעיר ִע ִזּים ֶא ָחד ְל ַח ָטּת:
וּמנְ ָחתוֹ וְ נִ ְסכּוֹ ַכּ ִמּ ְשׁ ָפּט ְ
יח נִ יחֹ ַח ַליקֹוָק ִ
ֶע ְשׂ ָתה ִל ְשׁ ָגגָה וְ ָעשׂוּ ָכל ָה ֵע ָדה ַפּר ֶבּן ָבּ ָקר ֶא ָחד ְלע ָֹלה ְל ֵר ַ
)כד( וְ ָהיָה ִאם ֵמ ֵעינֵי ָה ֵע ָדה נ ֶ
ָתם:
אתם ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ַעל ִשׁגְ ג ָ
ֲדת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ נִ ְס ַלח ָל ֶהם ִכּי ְשׁ ָגגָה ִהוא וְ ֵהם ֵה ִביאוּ ֶאת ָק ְר ָבּנָם ִא ֶשּׁה ַליקֹוָק וְ ַח ָטּ ָ
)כה( וְ ִכ ֶפּר ַהכּ ֵֹהן ַעל ָכּל ע ַ
תוֹכם ִכּי ְל ָכל ָה ָעם ִבּ ְשׁ ָגגָה :ס
ֲדת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַל ֵגּר ַהגָּר ְבּ ָ
)כו( וְ נִ ְס ַלח ְל ָכל ע ַ
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ָתהּ ְל ַח ָטּאת:
יבה ֵעז ַבּת ְשׁנ ָ
אַחת ֶתּ ֱח ָטא ִב ְשׁ ָגגָה וְ ִה ְק ִר ָ
ֶפשׁ ַ
)כז( וְ ִאם נ ֶ
ֶפשׁ ַהשֹּׁ ֶגגֶת ְבּ ֶח ְטאָה ִב ְשׁ ָגגָה ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ְל ַכ ֵפּר ָע ָליו וְ נִ ְס ַלח לוֹ:
)כח( וְ ִכ ֶפּר ַהכּ ֵֹהן ַעל ַהנּ ֶ
ֹשׂה ִבּ ְשׁ ָגגָה:
אַחת יִ ְהיֶה ָל ֶכם ָלע ֶ
תּוֹרה ַ
תוֹכם ָ
)כט( ָה ֶא ְז ָרח ִבּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַלגֵּר ַהגָּר ְבּ ָ
ֶפשׁ ַה ִהוא ִמ ֶקּ ֶרב ַע ָמּהּ:
ַדּף וְ נִ ְכ ְר ָתה ַהנּ ֶ
וּמן ַהגֵּר ֶאת יְ קֹוָק הוּא ְמג ֵ
ֲשׂה ְבּיָד ָר ָמה ִמן ָה ֶא ְז ָרח ִ
ֶפשׁ ֲא ֶשׁר ַתּע ֶ
)ל( וְ ַהנּ ֶ
ֶפשׁ ַה ִהוא עֲוֹנָה ָבהּ :פ
)לא( ִכּי ְד ַבר יְ קֹוָק ָבּזָה וְ ֶאת ִמ ְצוָתוֹ ֵה ַפר ִה ָכּ ֵרת ִתּ ָכּ ֵרת ַהנּ ֶ
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