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% הנדולטדרש2 %

 יחו מו צח4 ימו אתע חשר פרה'נל וש*ה נםמקטרה
 וכן הקב,ה של במשת'ו ומהר ,היר שהיהרבש טשה כצד חה הפסוקממר
 נתרשל %א כדבר עיכב לא הטשכן בעש"ת הקמא שצוה בשעה מצאאתה
 לעשות עת'ד היה וכן ט".( ס' מצצת אהו ה' צוה אשר ככל טשה ויעשאלא

 לו שקרא עד לתוכו נכנס ולא עצסש הקטין שכעה בו ושרחח שהשליש וכיון6
 שכח יח.( כ" )טשלי שריה 'אכל תאשה כצר דורד )'(. תכנסהקביה

 במעטד הקב'ה לו שקרא משם( 'כובד אדתיו חשסר השכעה בצללהסהופף
 הקב'ה בו מצ כך בשכינה כבוד טשה שנדג בדרך חנחום ר' דאסר "שראלכל

 באוווה עוטדין שהיו *שראל כל במעטד עש טדבר 711יה לו שקרא נדולכבוד
 כ4צת ושר' אלפים ושרי אבות וראשף וקמם כה והי רנמא טששש יחשר שעה10

 סשה. אל ויקרא "שראל כל לעעי ה%ד בלבד לסשה אלא קד"ה ודחהולא
 לצר לו והולך השכעה סנוק טשה שהיה דעתך על תעלה וכי ,ריקה ר'אטר
 של תמיעווצ עמחמחו לדצדיע אלא הכועב בא לא קרייה בו כתיב שכךאחר
 רוצא נכש ה18 עת בכל עש לדבר רמל שהטלך אדם שבעולם בנתןסשה

 עסש שדיבר אעפ" כן אעו סרעיה אבל בסלך ח שלבו טצי ברשת שלא16
 בשכעה כבוד ונתצ וסרוןע עוטד היה פעטים כמה פנש אל שיםוקב'ה
 טעולם אדם לו ,כה שלא לסה ,כה וקה ובדבר טעולם עסש נידבר לאכאלו
 ו"שמע סועד אהל אל טשה ובבא ש' עש טדברת שכעה טיד שיכנס ,טןשכל
 ר' מיא(. יכובד אדניו השסר ה"יד פ"ט.( 1' )בסדבר אלע טדבר וק%את

 הן אלו שכיטז לו והפכיסה טדעהו סשה עשה דברים נ' אוסר וחשי בר שפאל20
 פצא בעז הלוחמ חצי סיני טהר ע'ה דבימ טשה שירד שכיון לוחהתשיבמר
 שהן הפפח פצית אם וסה בעצסש וחוסר קל דן טיד טעשה ב4צחו"צראל
 לא מנר בן כל דכת' ע" לעובדי מחמ לא בטצרים לי שיחמ יחיז-ותטשות
 דין אעו טשת של וחבלין חבלין בהן שיש הללו לוחמ פע.( יב 8שסשת בויאכל

 לו שחסכיסה ונצין ( ףם. 4ג ושם ההר חחת שתם וישבר טיר ען לעונד שחנו שלא96
 הלוחות. את ששברת קחך יישר וארשביל א'( ל~ד משם שברת אש"י ש'שכעה

 ע'ב. *' טהרשיב 1חנחופא ס.ג 1'קרא 1חגחוטא פ" הק'ר ש','(
 והגחוסא ס"נ ושא חגחוסא וע" א'. פיסקא דר.ב ופסיק' פי.ב בסדיר וע" ע")י.א,
 ע". יח בסדגרסהרשיב
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13יקרא א'א'

 ולא לדברמ נלם שאען "שראל אם חשה בעששו רין רן האשה סןופר,חזו
 המן של ימש לשלשת נכתש הע הקבהה להם אפר אחת שעה אלאמתעדו
 שאפרחש דין אעו שעה בכל לריברמ טועד שאני אני יא.( יט ואצת אשהאל
 לא ופרזע בו אדבר פה אל פה שאסר שכעה לו שחסכיטה וסנין האשהסן

 עגאסר לפרש לו שאסרתי 4פי ח'.( יב ובסדבר בפשה בעברי לדבר יראתם6
 כ-.(. ה' )רברש עסרי עסד פה 141תה לאהליכם לכם שבו להם אטרלך

 ולא עששו השפיל כבוד כולו הבית תהסלא שהקיסו שכק המשכןוברקסת
 ויקרא בק~ץ שקרעו ססה סנין ישראל כל לעעי הקבמה לו שקרא עדנכנס
 פיפ )תהלש מעם בחוד הריפתי שמר הש ועליו אליו. ה' וידבר טשהאל

 הקביה שבחרו כן.( קיו סזהלים בחירו טשה לולי בו שכחוב סשה וה כ'.(10
 "שראל וכל וטשה ישראל כל לעעי עפ סדבר והיה רבוא סשששובררו
 קשראל וכל סשה אל ךקרא דאטר אלזמר לרבי למז מסייע )ייב(.עוסרין
 דקול את וישמע טתיבי לסשה. נבוד לו לחלוק אלא הכחוב בא ולאעוסרין
 הא קשיה לא שטעו. לא "שראל וכל שסע סשה פיט.( ו' )במדבר אליוסדבר

 הא בקריאה הא קשש לא איסא בעש שי סועד באהל והא בסעי16
 וירח לימדה לדכה- קרימז הקרים ומיבר סשה אל ויקרא )יצ(.בריבחיי
 דגעח לרבי למץ פסיקע שקוראהו עד לחבירו דבר אדם יאטר שלא ארץדרך
 ךקרא )"ד(. קרדו כן אם אלא לחבירו דבר אדם יאסר לא חנעה רבידאסר
 תאמר ריבר כאן טומר הש רין הלא לדבה- קרימז חקדים ומיבר סשחאל

 הששר ריבר אף לדבהי קיימז בו הקדש בססז אמחי ריבר סה ריבר בסנה90
 חחלה שווא הסמז בדיבור אסרת מה לא לריבור. קריקז בו נקדיםכאן

 חחלה מ"ם דואיל לריברות חחלה שאעו טועד אהל בריבור תאמרלריברות
 חחלח שאש יוכיח סעי הר ריבהי לריבור קריקז בו נקרים לאלדברות
 שהש סעי הר ב"יבהי אסרת אם לא לריבהי. קרחה בו והקדשלריברמ

 סבק דן אהה הרי "שראל לכל שאעו טועד אהל בריבהי ת4אשר ישראל לכל96
 חחלח שאעו סעי הר ריבהי כהרי לריברמ חחלה שהחו הסנה ריבהף לאאב

 ארו? 1ע" עיא, סיב יבפ1ת 1ע" סיק שס.1 סיר פ*ט שסיר 1ו' עיא, .שי שבת ע"י"ב(
 סתס. )אפרח חואת חברייתא האלח הסקוסות מכל ס'),שיב

 .שס. סש*א 1ע" שם, ע")"ר( ע'ב. ד' 'וטא1"1(
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% הגדולמדרש4 %

 כל קחש חשה טציו-טר "ששל כל שמא ס9 דר ו-מר "אלרט-ת
9%אל ש  ש  ק  ש ה%   " 4  ייק " " 
 ש ק%4. יק ם קרם לשה יז ש% ה%  %ש % אףלזן
 ושקש"מ

 יק םע קדש *שז ן ק טמ ומש ה% שק שפק
 לחד טיק קמ ושהפ%יןלשה חך %וחא אף *ער6

 יל לןן קר" ם 6מיש 4עך מש שש אמהאדשהקד
 זה לדבר אלא קרייה ורחה לא יכול לדיבור. קרייה חקדים וידבררקרא
 פועד טאהל שהש גל מעד טאהל ת'ל  שבתיה הדיטזת לכל תצלןבלבד
 סנלן בלבד לדיברמ אלא קרייה החתה לא עצל לדיבור. קרייה בוקדים

 לאפירא אף לרבות וירבר דבר היל שסעע רבי אפר לשמךן אף לאפירות אף10
 היהח לא קרייה היץשה לדיבור וידבר %ל לפסיקמ אף יכול לצווין.אף

 בץ להתבתן לסשת ריח ליתן פשששת הפסעות הץ טה וכי לפסיקאקרייה
 שדמא סשח אם סה חזסר קל דברש והרי לענין. שע ובין לשרשהפרשה
 ובין לפרשה פרשה בין לחתמצן צריך הקדש ברוח ופדבר וקדש פפישפע

 הע וקרעת שכל תגון הדיתג טפי הריוש וכמה כמה אחת על לענין ענין16
 ויאמר הסנה סתוך אלהים אליך ךיקרא יל שמשה
 הץ הקרעת שכל פלפד ויאפר יל שאין ( ד/ א' "שת משהמשה
 ושוסר מושה סחמז ויאאשר היל הצי אשר הקז קרימז כל שעל סנלן סאינסשה
 5שז(. הצי אוטר הקז וקריטז קרימז כל שעל טלפד ויאאשר הרל שאין 4שם(דצמ

 חיבה ו4שן אהבה לשון ש%אל ששאל יעקב קןקב אברחם אברהם פשה מושה90
 סהצט-בר הששה עש נט-בר שלא עד ד"ש טשה פשה ו"א )ט,(. י"יחהאןן
 יידח ר' אסר אחרן. את למעם אליך ח' ךידבר )ח(.עש
 שסרו וכנמק ולאחרן לפשה ביערה שפר דיברות עשר שלשה בתק-הבן

 לאהרן שראפר לסשה אלא שפרו לאחרן שלא ללטדך פקעחשין עשרעלשה
 אליו פדבר הקול את וישמע און לדבר סועד אהל אל פשה ובבא הן שלו96

 9ס. בטרר וע" 9ס,יטיו(
 גראשית אע ש'א ,2ר18ת הוס5תא ק,ע רסץ ילקופ עע טהרודב 9סואל טדרש,טץ(

 ס.ו. 5.ב רבה 9טות סץ שרורבה
 9ם. ס5רא קן'5ה(
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15יקרא א'א'

 לב.( כעה מאצת אתך, ודברש שם לך וטעדתי *יפ.( ו' )במדבר אלץרדבר

 בעס טיב.( כ-פ ושם שם אליך לדבר לץ.( ו' ל' משם שמה לך אהשדאשר
 אשיח אשר כל את לעד.( 4ד מצצת י(מה אשר את 4ח.( ו' עיקראצווש
 הולדת חשלה כ-ח.( ר משמ פשה אל % דבר ביום וההי כ-ב.( כיה משםאותך

 לאפר סשעד פאהל אליו ה' וירבר פשה אל ויקרא א'.( י )במדבר ופשה אדון6
 טשסרה פקתצת בשלשה שטר דצלילי טסי ר' )יח(. טכולם ארון אתפ"עפ
 ףדי שמר סרוא פצרש בארץ שעך ובאהל סימ ובהר פצרש בארץהושרה
 פדיברמ ארון את פיעפ כיח.( ו' )שם פצדש בארץ פשה אל ה' דברביום
 את ה' דבר ביום ומשה ארון ושלדת אלה שפר סועא סעי בדו פצרשארץ

 טועד באהל סעי הר פדיברות אדון את פיעם א'.( ל )בפד' סימ בהר פשה10
 מאהל אליו ה' וידבר משה אל ךיקרא שפרפההו
 אהל סויברהז ח"ךו את פ"פ א'-( א' 9קיא לאמרמועד
 "שראל לבמ שטה תעדתי שפר ההו הרי איפר אל"מי י' )"ט(.טשעד
 ומפתי בהם ולהתקדש בהן להתועד עתיר פע.( כ-פ ושממ בכבדישקדש

 ט' עיקרא שיחם ען וי*לו וירצ העם כל ירא שמשר שפעי יום וה וה היח16

 לך לך הצעדתי ולל לדיברהז יעידה להם ליתן אלא אופר אעה שכיד.(
 לעלות כשרו שלא ישראל את ש(מא ישראל לכל יעירה היחה לא יעידההששה
 נירבר שלא ואקנים את אוציא בדו לעלות שכשרו ושקמם את אהניא ולאבהר
 בני את אהמא ארון עם בדבי שמצעד אהרן בני את אשציא ולא טשהעם

 שנתועד עצגן אהרן את אוציא %א טשה עם ברימד טצעדו שלא אהרן90

 14.( שם ד' ל' 8שת לך ארעד אשך ויל פשה עםבדיבי

 אשציאם ולא ה"צייה פן אוציאם ש לטלם "שידה היחה לא יעירה היחהלך
 את אהמא כיב.(. כקק 8מ אתךוויבנרתי הרל הדיברותפן

 אחרן בני את אמצש ולא ואקנים את 94ציא ושקנים את אשצש ולא"שראל
 אליך לויבר תיל עצפו ארון את אהמא ולא אהרן בני את אהניא26

 יכי טלן. עם הדבור היה לא הדבן הש עפך ינ( לפטםשם
 וע" סלע, *יד רבה בטדיר שב( טץ )דף נ.ח 8ף נשא סשרי עיד נ' ס*ראמיה(
 עשב א' לטכילחאשתיחהא
 ששג רבה בסדבר שם סשראמ"8(
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% הנדולסדדש6 %

 לן קךל יל חעל את שמשו ח1 *צ% החעד את וצסעז ת1לא
 חיש את אמש %א יששל אמשפון ל.ג חךש% ות.כששרל

 אתרא ולא אהרן בני את אוצש אהרן בני את אוצש ולא ומקנש אתאוצש
 סלאכי את אוצש ולא טלט את אוצש מ8ם(. לו קול הרל עצש אהרןאת

 קול ושםו לו קול הרל שיקדא עד לסקומן להיכנס יכול טשה שאין השרת6
 )כ(. וקול את שומעין אלו כל אין חקול את שסע ההק סשהאליו

 יושו חקול ההז ולא נפסק הקול שההז סלסד מןעדמאהל
 שים.(. ז' וכסדבר הקול את וישמע הרל מצך שדקול סצי יטל )כ'א(.לאהל ח"

 בכומבש המתפרש הקיל ומהמו בכוצבים המהשרש הקול אלא הקול תילשאין
 קול אש להבות חצב ה' קול בהדר ה' קול בכח הי קול10

 כיט )ההיש הלבנון ארזי את ה' ו"8בר ארזים שברה'
 היה ולא נפסק הקול שההק סלסד טועד טאהל נאסר לסה כן אם וה'.(.ד'
 הכרךכים כבפי ךקךל אוטר אהה בו כיושו לאהל. ח"יושו
 שהקול סצי יכול ח'.(. י' )"קאל החיצונה החצר עדנשמע

 עד מ8מע טשמר לסה כן אם ושם(. בדברו שרי אל כקול יל מצך16
 שמאי סצי נפסק היה החזמטק החצר עד סניע כשההק סלסד החהנתההחצר
 ודם לבשר כן אם שלוז. ספי לא דבריו שומעין חיילותץ להימ למלךדוא
 מןעד מאהל רא )לב(. וכסה כסה אחת על דמלכים סלכילסלך
 שי סבין יל כולה יכול הכפרת סעל או הכ5רת סעל תיל הבית סכליני

 מועד מאהל ויא )כע(. לעיל דיכת' עקיבה דבי דברי הכרובש90
 סקוס בכל הדיבהי המק שבתחלה לדיברות שעד שההז מקד שהל נקראלמה

 אלא הדיבור ההז לא דגמשכןסשהוקם
 באור~

 מאהל ו"א )כ"ד(. סועד
 שהיה זסן שכל לעולם שעדות יוצאות פךפר אוטר וחק ד'מךעד
 ציךן חזה שמר הוא וכן כר"ן טחקיימין טובים ויסש מועדותקיש

 תר'ל. ילקוט סל.ה פ"ר רבה כסרבר עיא ר' יוסא ול' ע'ר, נ' ספרא)כ(
 ח"ח, ר' בשם הוה הפאסר אם סיא, פיא ויקיר וע" שם בסד'ר עיא ד' ספרא)לא(

 נ.ח. פ" נשא וספרי פ"ב'ס"כ שהשירוע"
 שם. בפד'ר שם ספרא)כ'כ(
 , סלע. שם ובסד'ר נ-ח פי נשא ספרי ועי שם, ספרא)כע(

 וס". ס.ד פע שהשיר סיכ %א רבה וקרא עא נ' ררב פסיקתא)כ'ר(
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7 א ד ק י1 ב' אעא'א'

 ל"שראל דגצעדות מיהייו ששצה כ'.( לע ישע" מועדינוקרית
 טירהשלם ה' ויבך תורה תצא טציון נני אומר הואוכן
 יהצת ייא מהדרי יי מועד מאהל רא )כ'ה(. ל.( ב'מם

 בארץ אל מעדי כל את שרש מלא בוטנן הסועדות את וסתקנת המיתבלשכת
 ישראל חכסי שסר לק"ש בן שסעון ד' נשרפין סועדות וכי ח'.( ע'ד טשהלים6

 גכשלו היא חשעדות את 1מוצ4י1 דאגים את סעברין שהיוששרפו
 )כיוג לע.( יא ימאל ימים ובבזה בשבי ובלהבהבחרב

שלאמור  מצש שכן עסי סירבר בשנילכם טושין יברי להו שיי 
 שאפר טשה עם סידבר היה לא בסמדה ישראל שהיו צה ושסבה שלשיםשכל

 ט,.(. ב' )דברים לאסר אלי ה' ידבר דמלחסה 84ער כל חטו כאשר ויהי10
 והמו צאטר עטהן ומדבר יושנ סשה שהיה ומין הושיבני להן אמור צאו"א
 הדברים סשיב שהיה וטנין (. 4ד. 4ד מצצת שמה אשר את ישראל לבניוידבר
 בן אלשי פ'.( יפ משמ ה' לצי העם דברי את סשה וינד ח,ל דצבורהלשני
 ל"שיאל לאפר לאפר חרל עצטו ולצורך עש סדבר היה לא יטל 4וסראהבאי

 ברקז טנסיה 4ור לאפר דיא )כץז. עצמ לצורך עש ומדבר סקבל הקז לא16
 לך לו ששמר עד שפר בבל שההו לחבירו דבר ל14סר מין טנסקזדרב
 )כיח(. לאסר שעד טאהל אליו ה' וירבר דרלואפחי

 דנךם מוין סומכין שראל בו "טר ישראל בני אל דברב

 נכבפ אעו אבל פמו סקבלץ עולה שהביא מי אפרו סיכאן )כ'פז.סוסכין
 ורבי יוסי ר' סומכמ הנשים הוין סומכין "שראל במ מ~א(. סוטך הוש %( לשרה20

 היה אלשי אבא לי אסר יוסי ד' אסר רזית סומכות הנשים שסריםשסעון

 1(רע. טצאתי לא ואה הטאסר טקור)כיה(
 וצ.ע. טצאתי לא וח נם)כ.1(
 ל' תקוית וו' ס"4ג ש4כ שהיר היר( )פז עו. סץ תענית ירוי ע'ב ד' ספרא)כץ(

 עסף בר ריט' רב קכיא,ע'א ב'ב נם וע" סר, דאסר קוצן איר הגה בר בר רבח א'עיב
 דאבא. תרלא רש ובילקופ אחבימ בטקום אחוי שם כספרא נחסן.ורר

 כסקש סוסיא ר' שם ובילקש ושם כ.פ, שאילתא וישכ סרר ש4ילהא עיב 1" יוסא)5יח(
 לר4אה. שסוקים עור סוסיף שם ובשאילשת שם. ספרא נם ועי' סוסש,ר'

 הלימ רטיס וע" עיכ, ת חולין ע" צ'ח ספרא וע" ע"א, צו סנחות שם ספרא)כ.ט(
 שם. סשנח ולחם טשה וכסף ה'ב פץ הקרבנותסעשה

 ס'ח. ש'א כלים וע" שם, הראבר השות וע" הטץ פץ הכחירה נית הלכות רסכ.ם)ל(
 תרנ'ח(. )רף ס"ר ש'י מחות ודוספתא ס'ט 8.ט שחות ועי' שם)*א(
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א'ג הנד1לסדרש8

 וכי מיב(. הנשים עלץ וסמכו דגשש לשרת ורושמ4שזו שלפש זםי שילי
 שט ש ינצל 5יצ(. נשש של רוחן סשת טשמ אלא נשש בשרת סמיכה"ש
 השלפים שחרי השלטש על יסמכו אבל חמסה פעתח השלות שאין הע%מעל

 שאין כשם בענץ ד4גער כל את לרבם להם שמרת יל המפהפעתץ
 לרבות 54ןשנש )לעד(. השלסש על יספכו לא כך העולה על סאכות6

 לתד ר4רת טה המשפדים את5שצש נצכם 5הה(. הדשאת
 שריבה לאחר דגרים את לדיצש טכם דגאימרים את לרטא אדם שכן

 הדשפקבלי אף גרש פקבלי ישראל בני טה "ס8-אל בני תיל מ"גשהגוןב
 %ץ(. ברש פקבלי בני המשסדים אף גדית פקבלי בני שיאל במ פה אוברש

 הדש אף ברש פקבלי "שראל מה אלא ה54שר אל הא כולכם ולא פבם ילח
 רשעש זבח שסר דוא וכן ברית פקבלץ שאען דגהיפרים שמו בריתפקבלי
 דנךם את לרבות אדם דקש )ל,(. כ".( יש )טשלי יביאמ בוטה כי אףועעבה
 ט'ה.( לב 1קרא אלה טכל אלהיכם לחם את הקריבו לא מטר בן ומק54לא
 שץ ולש"(. חסיטין ט4ן פקבל אהה אבל טהן פקבל אחה אץ סומץבעלי

 ה8רש ש4רן עש עובר מי אשילו בלבר מרבה עולת אלא טהן פקבלץ6!
 %א נצכם )מ(. באתצת טין 4רן יחשע ר' כדאטר מהם(.בנים
 עולם ב%4מת חלקתי בבם חקב'ה אפר טבם חמשמרים את לד1שךאטלכם
 )פ4(. לבהמח הדשץ אדם בני יהבש הבהמה מן חלקתי.לא
 הא )מ'ב(. בהשובה שיוחרי כיי "8ראל פ18שעי קרבמת פקבלץ אסרוטיכן

 ייבן פפמ פקבלין אץ ב8רחסש  שבת פחלל 14 לעש סשוטד דיה צר באקה20
כלל

 א8ק~
 רשעש זבח שמגד טפמ פקבלין אץ הוש טן שמקבלין וקולות

 ומח-דין סכהרץ אץ הללו עש שבד חה עש עובר שחה אע84 4שם(חועבה

 ע'ב. סש עירובץ עיא וד ו1לין שם סשרא ע"מ"ו( ח.ת(. )5'א עיב סץ שקליס ירחי שם סשרא )ו"ח( שס. סשרא ע"5יד( שס. וגעה ע"ולצ( ע'* לינ השנת ראש ע'ב ס" ויעת ע'א ד' סשרא)ל"ב(
 20חדרע עיא ו' תשרת ק'א שדח סשרא עיב ק,רב רבהי 8סיקתא שם סשרא ע""*ש(

 עיב. ו' וגחש עיב "ב שטשת עיבק*ב
 היב, 18 תקרבמה סעשח והלכחש היו 5,א הפגח אימרי תלטת רסב'ס ק")לוח(

 עיב. עצ וסנחות עיב ב' חזשרח עיב יצ חוליןוע"
 וחסן. ר' בשם ושם ע'5, *נ חוליוש( שם. רפב'ם5י5(
 עיא. ה' חולין,סיב( ינ וט עיא יו חולין,סיא(
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9ויקרא ב'א'

 שידחור כדי סגצו סקבלין עבו-חן לע84- משומר דףה תצדדין. פכיעמללו
 מסם פקבלין אין סשומר תצצש )מצ(.בתשבח

 אשץי
 לשאר סאיפד שיףה

 )ףש- דאעבתץת
 טקכלץ אנל כשמ )"בלץ ן9ן בה קמןצן' ומירה זשתה על

 מיה יטל יקריג כי ארם )ודג אחתת עמחת עלפשו
 חצי ק"9עאו דקרש וערש לה יוצן רשג *לא אעה קרב ,מ יל6

 טחת לי עלח לי 4ום עאר קלא מץ משת ר צצ. )יהג יתדהף

 חזי לי. כיכן יל ,1' ומשש *ל פחה לאי שיה יאש- ש6שאשלי
 שם קץול לא הצרה אמרה להקריב עהשר שהט8 נר אם פה חשופר קלרנם-ים
 פעע )נוו(. לבטלח שמש שם השכו- וכסה כסה אחת על הקרבן עלשמש

 לבטלח שמש שם להושףא רמל אדמ יד4* לא לעולם וגעה בר יוסי ר' אפר10
 חשחשר קל לקרבן שמים שם "קדים לא הכחשב אפר קיבן חקדש בשעת אםפה

 שמים שם סצצש שאש פי כל אלכשורי ר' אפר מצע(. נטילשלרברים
 צרקה שפש שמי ו-אי לכם חרחח ש' הבא עולם של לאורו ווכהלבמלה

 שמש שם פלושכו* דוראש אלו שמי ו-4ר סדצא )סהח(. כ'.( יומלאני
 וף הי וף בעד שיר לי קרנן ש' פקום כל אומ' עסי ר' )נרפ(. לבטלה16

 מן" לה' קרבן פ(. לדרמ לפעש שה פתחת לעעשלא
 דבוששת פכל האכ6 אשר החמץ ואת ששטר בהמה קריה שהש החהה אףיטל

 יא הבשו 8שם ינש לא יכיל הבאן. ננקר חול נ'.( יאסיקרא
 השעורש חפש לו מזבש הלר חטש לי הביא לר רבו לו ש4אשר לפי משלכשר
 בקר אלא בבועצת לך אין הקריבו ושון בקר חול רברע על כטצסיף וההרי

 הא חטש אלא לי תבש אל רבו לו ש*מר לפי דומה וח למה הא בלבר ושאן0ע
 ~שקריב אכדו פיכן )מא(. דברץ על כעובר וה הרי חטש על וה דופיףאם

 !דד. שע חקרסמת סעשה חלמת ר8יסיפץ,
 חץ. שץ שנמת חלכהז ורם5ום שם ורפב'ם עש ר' וצלץ ע",ס'ר,
 סץ. ש.א רבה בראשית וקן' ש'ו שזסקא חומיי סשרי וע" ע'א " )דריס שםשי, שם. סשרא,פזח,
 פ'ו רבח ובראשית שע שי חומעי ס*רי וקן' עש " תדרים עצ ד סשרא ע"ש"1

 הרע.סיצ
 לבפלה. בפק!ם להבטלח בכע תקשוב. רמו 8לאיי וילקוט ע'ב י נדריפ ע",8יח,
 ע'ב. שיב ובתיס שםיהא, שס. סשרא נ1 ת*ח. רסו להקרא ילקופ שם ססראערט,
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 כ'א' הגדולמדרש10

 לא חיוץ ודשו תקריבו וצ4ון בקר הכרוב אמר שהרי בעשה עובר החיקקאת
 ישל הבהמה כשן 8רב( הוא עשה עשה מכלל הבא ולשתקריבו
 ואם תקריב לא טסאה הא תקריב וצ4ון בקר ש ושון בקר אטרת טמאהאפלו
 טדורה אכול טדורה הורח אמרה אמרת בלבר עשה על עובר יהאדקריב

 טסאה הקריב אם כך תעשת לא ועל עשה על עבר טגשפז אכל כשם וקרב6
 דגהמה כל %א הברמה מן הארבעש. את וסוש תעשה לא ועל עשה עלעבר

 הבמקמה מן 8רג(. סום בעלת ולהוצש ודגרבע הרובע את*תרא
 ושון בקר אלא בבר5ה קרב לר אין הא הצאן ומן הבקרמן

 לקרבן כשר שאין ה8 וכבש שר מיצה סה שים. חשה כבשים שה שר תץבלבד
 יוסי ר' בשם דאפר סיפע בן קקודה כדברי ושפלום נק-כין שהן לפי הן אלא10

 אל דקבמה אפ' משר סצי ש הואב פשני כבש ארי מצי נרדף שר מקראיבר
 רוח אלהים ובחי הש הדא השרדפץ מן אלא הרודפץ מן קרבן לציחבש%
 להשרקק שלא כדי לקרב אלו נבחרו סה סצי רא יט.( יא מהלשנשברה
 בא דקבא אין כע.( לא פיוב כח שגש מששצתץ לא שרי תיא "שראל.על

 ו' ומיכה בי שה הלאתקי וסה לך עשוזי סה עמי %41מ' ישראל על בפרחות16
 ברעך תקךה על שכר וקבל בי עמז לישראל וקב'ה אמ' אחא ר' אמ'2'.(

 למלך ברכקז ר' אפר הלאיתקי השה 3"ה(. חישבה רין ותתן ט,( כ'מצצת
 על ועסוו שתה נטלו ד5דעה בני כל עשו טה למדעה שלו 5רהדנטאששלח
 אפ' כך ובוקן ברתת וביראה באעשץ שחה וקר4צ ראשמ-גש את 1פרעור2ליהם

 דגוחתי לא הש. שלי 5רהדנמא כלו שמע קרית בכיהרא ל"שראל הקב"ה20
 פח-עין ולא ר2ליכם על עוטרין לא איתה קורין שחוו לכם אמרתי ולאעליכם
 הלאהזיך שה דיא 5רו(. בדרך ובלכתך בביתך בשבתך אלא ראשיכםאת
 טהרות בר15ת עשר הקימה אטר פיסה בר' קזורה ר' ר' אסר משם( ביעמז

 חץ. פ.ח הסובח איסורי חלבוח רפב-ם ע' וא ל'ד ובחיס חש'ס ססקנח לשיפ.ב(
 ב.ח. חסורח ע.ר ר' סשרא ע'פ'1(
 ויקרא ט'ו *סוק מ פרק ר קחלח ע.ב שת רר'ב *סיקחא ס'פ אפור חנחוסאורר(

 וטרא. בן יוס' בזר אליזמר ר' בשם בויקזר חחקס.ח. קהלח ילקוט ס.ח. פב"רבה
 ויקרא עא עץ רריב ססיק' עיב טץ סהרשב אסור הנחוטא ס.י. אשר חנחשאע.ה(

 חקנ.ר. טיכה ילקוט ס.ו סכ-ררבה
 יצחק. ר' בשם לסעלה הווברים הטקוטוח ובכל רבח בויקראע'11
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11ויקדא%י

 טאש שה שו בחןו ן ש 9ו םץמך 19 ו~חןשקןשע לםמוי
 ולא עליכם ה~רחתי לא וכ' החסח- צבי איל ברשתך שאען אלו שיםחמ

 שאיק מאלו קרבן לי שחבש כדי בשדות ולהתעע בהרש לעלות לכםאפרתי

 נאפר לכך שלך האיבוס על וצידל וטן ברשותך שהן סאלו אלאברשתך
 שור הנןים כבשים שה שיר יפה רא נ'(. הצאן המן הבקר מן6

 נמטת כבש ו'.( "ח )בראשית אברהם רץ הבקר של אבררם אבעומטת
 אל נא לך קקב אבימ מכות ש "ב( כיב )בראשית איל והמז "בחקאבש
 אסר טובש טרוא ייח(. ט'.( כ" משם שבים שש מ-י שגי משם לי וקחהצאן
 את ע-חם שעל לך שבים לבנן- ושבים לך טובש חלבו ד' בשם ברכיהר'

 לבנק- תצבים הברכה פקבל0!
 רבשרש ביום לבנ[י פתכפר יייחם שעל

 הכועב פתח שלא חיאה בתנ ל'.( טע 0"קרא עליכם יכשר והה ביום כידכתיב

 ראש שד לעאות וקב,ק ראה פה לוי ד' אסר מוט(. בקר אלא חחלהבקרבן
 אחד עם דע שם עליה ויצא למפרונח דופה הדבר לפה אלא הקרבמתלכל

 סעודה עשה עשז טה פסש בהם פשו ולא בדברים הפלך בדק פלטתסניולי

 שבדק להוד"ען לפה כך כל ספובין של בראשק הא"ש לאפן חזחוב מץלה"

 אהם להן ושטרים "שראל את פתש שהיו לפי כך טסש בהן פצא ולאברברים
 ש9ר "עשה כך לפי פפש בדברים מצא %א וקב,ז ובדק הענל אתעשיחם

 ברעחם אוסר הוא ועלץ עע ס~צחש טמקין שהן לדודיע הקרבמת לכלראש
 ש(. הפלך לשני פקריבין שחש לרעה להם שרוה דבר נ/( ו' נהושע פלך"שמחו

 שלא פעשז פאוחש "שראל הן פוצלין שטר טקמן בר  שמתול ר' בשם חתא ר'20
 שעלו רירש אלא "שראל אלהש אלה לוסר להן הוז העגל את "שראלעש9
 "שראל אלהיך אלה להן תיטרש "שראל את טתים חזץ הענל את שעש הןעמם
 )"ןע[ז קמו שור ידע כתיב סישן בקי' יןדה ר' אפר שיא(. ד'.( ליבמ8מות

 ידעו לא אחזי עפי אויל כי חיטתוז בעקבו שדש אלא ידעין דשון ולא י.(א'

 רבח ויקרא שס 'לקוט עיא פץ סחרשיב חנהוסא שפ הנחומא ע'ב עץ רר'כ פסק'ג"י
 פהרש'ב פעחס תנתוסא סיב פינחס תנחוסא סט" פכיא רגח בסרנר ועי' ד.*. ר' פסיק'שם
 פכ'ה. ר' בסר' נס וע' שם סיכח 'לקוט תשעץ פינחס ילקוט לאנץ

 ס'פ. פכ, ויקיר סיב אסור חיחוסא)ניח(
 כ'.א. ולפי סיח שס ויקיר ש'" אמור הנחוסא)נ'ט(
 שס. ויקירש'א( איבו. ור' הוש ר' שם ר. וטיק' שס, אסור תנחוסאשי
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 ב'א' הגדולטדרש12

 )ירסרה ידעו לא ולהשיב להרע דגמה חמתחכטים טמגש ה*א הסה סכליםבניס
 שכי כי ידעה לא והש ודכותיח בעקבו. שרש אלא ידעין הק ולא כיב.(ד'
 שדשה אלא ידעה המ ולא י'.( נו יעשע והתירש הרע את להטשתי

 יבחר חועבה סאפע אעל~ם סאין אהם הן פתח ברכיה ר' א"ב(.בעקבה
 5עימ סנשוה סאפע ופעלכם כלום טלא סאץ אתם הן ( כ*ד. סהא )ישעיה בכם6

 שחד לטיחה ותשעה תשעש דנשנר על יהשבת שהש בשעה פועהשד4שה
 דירים טלא אג1 סמעי ' יוששו הוה שרמעוק אע'פ בכם יבחר תועבה*יש.
 ו"א )פ'ג(. זכר היה אם וביוחר אחצ טנשקין והכל אווצ סחבקין הכלודם
 סאוסת לי אתם דנה דתושה היך הש יתי לשן שטר ברכיה ר' טאין אתםהן

 ק.( ט' )ישעיה נמיו כאין ד5ש כל בהן שכו1ב ד14שת ס14תן סאין העולם10
 לעשת עתיר שהקברה תחסות שבות פעולות כל לוי ר' אפר טאפעושעלכם

 אשר כל פנוהם בסט לצי שפעיהם אחת פעחה בשכר אלא אען שואלעם
 שכו1ב הועעבה 14חה בכם יבחר ד1עבה ( ח'. יפ משמות תשמע נעשה ה'דבר
 קרבן לפני תבש9 הה1עבה ס4צחה ח'.( ליב משמות טסכה ענל להם עאובה

 3מן דש פ*ד(. טשרפש בו שחפש שבפה חחלה הבקר טן מפר לכך16
 הרי השששן מצן דץבקר 3מן כלל זה הריהבהמה

 עשרה לשלש צרכצ טכאן השרט כעין אלא דו אהה שין ושרם כלל פרטזה
 )פ*ה(. כוגים בוערת ישפעאל ר' כדפתח בהן נררשת שהתורהטדות

 שהתורה מדות עשרה שלש אחצר "32מעאל!ש'
 שה טמירה וחומר סקל הן ואלו בסעי לטשה לו שסרו בהן נדרשת20

 וכלל ט5רט ושרט טכלל כחובים וטצי אב וסבנין אחד וטכתוב אבסבנין
 למרט צריך שהש מנלל המרט כעין אלא דן אחה שי וכלל 81רטטכלל
 ללטד ולא ללסר הכלל טן ושפו בכלל שהיה סרבר לכלל צריך שהשום8רט
 טן ושמו בכלל שהקז טדור ישו הכלל על ללסר אלא ישו בלבד עצפועל

 ושש בכלל שהטץ טדבר להחטהר ולא לחקל ישש כענש אחר לטעון הכלל26
 שהיה טדבר ולהחטק- לחקל ישו כשעו שלא אחר טעון לטעת הכללטן

 עד לכללו להחורה יסול אחה שין חדש ברין לירת הכלל טן ושפובכלל
 לה ר' בשם סץ 4כץ נרקזרשצ( ס'ה. *כץ רבה וקראשזב(
 ח*ה. יקרא ילקוט ע"אזה( ס"א. אשר חגחוסא שם רקיראזד(
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 כתובין שי מטהצ למור דבר טשש לסוד רבר בפירש לכללו הבתובורומירו
 )ס'ו(. בעיהן ויכריע השלזר הבתוב שיבש ער וה את וההטכחקמן

 בציה טיק קיק חשביה טשה אל ה'השי כיצד וחהצרמקל
 עשר ארבעה לשכעה הצפר קל 5ר.( יב )בטרבר שש שבעת תכלםהלא

 השתר למחנה משץ שש שבעת חסם- טוון להיות הדין טן לבא דיו לא טם.6
 ומכר וטת רעוצ שר את א"ש שד עף בי ורכותיה וסז(. שם.( נבמר'ה4אף
 בעפ נשך מף פח החם הנן ל~ה.( ביא משמות כסש את תשן החי דאצראת

 וחכטש שלם מק אחשר טרפת ר' וצקק ברשת מק חשמ סשלם הרבשברשת
 ועל ושן על שחקיל בסקום אם פה מרפע רבי להם אסר מק. חצףאחשרש

 שלם, מק לשלם וצקק ברשת עלעץ החפיר שטח- שהיא הרבש ברשת הרנל10
 עליהן שטזמיר דץ אש מק חשמ לשלם הרבש ברשות הקרן על שהחכודטקום
 ברשת טה כוק להיות הדץ טן לבא די לו אפרו שלם. מק לשלס וצקקברשת
 כוצב בהרש מק חשמ חנש )סיח(. מק חשמ וצקק ברשות אף מק חצףהרבש
 מדם(. מק חשמ ליה והחז אפקקז דץ אתא שלם מק איתי וחחשר קלאתא

 בת הזוך ח'.( ל'ו )בפרבר ישראל בני מסשת נחלה ק-שת בת וכל ורכותיה16
 ררשתן. תיצ אחד סשבפ שסה אחד סשבפ שאביה זו אלא פשת מ?יטישת
 האב בנכסי כוחה שרצרע בת חשה וחתשר קל אפרת סנלן בן בת אלא ליאין
 בנכסי כחו שיפה דין אש האב בנכסי כוחו שיפה בן ה44ם בנכסי כוחהישה
 שין )ע(. לבת קורם בן כאן אף לבת קודם בן להלן טה  שב4מ ופפקוםה44ם

 בבועשה 8-ח טעלת ודכותיה מנ'א(. כנדץ להעת הדין טן לבא די שסרין%

 ברייתא על שרש" ע. 4ה ווארשא וצצאת ואבוררחם ע'א ס' תקצ'ו נחלוו חוצאתחביר אשטל ע'א ק"א בתיא בבא יא ב'ח קסא בבא ע'א ע' ובחים יב א' סיראיסץ(
 ישפעאל רר' בריתא על נאון סעדיה ר' שירוש ועי' והלאא 4ח רף ו' שת בישרון סרותריע
 ת4ח צד תלשד בב,ת שעבטער ולסן שני4צר ד'ר חפמח חרב סורי ע'י בראשתחנדפס
 סדות יצ על סדרש בסאסרו האששסשן צבי דוד רר' הסטה חרב שאסר סח ע"יס"( בהעלותך. שף בחי רבש פירא ועי'וחלאח
 בעצפו תרפס אברהס ברכת בשם שנדשס בערלעער לד'ר חיובל בספר בראשתחשדשס
 ס*פ חבחיס עיא ק"א וביב יא ב.ח מק וע" ה', חערח ו' צד לססשרס *אנ שותבבערלין

 ע'א. וע'וב
 ס*ח. ש4ב יק וסשנה תשיב התורח על שסעתי ילקוט ע'ב ב'ד קסא בבא)ס'ח(
 בר"תוג 1,ועו השיש ססקשת לפי חח ע'א, יעז ב'ק ע"ווס(
 ". חערח ח' צד שש האשפסאנן וע" חשיס, ססקנת לפי),רא( ש8. ב'ב)ע(
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יל הנרויסדדש14
 שצג ש%  ויה ט~ל וצא %ש ושלו 4 תיחז קששו ד4 תשמ41מה
 טסלקשז שג6 לא מ %ז אך יל פץ וששו ו4א חשז *4א *9ן

 ר( "א עיקרא הששן משת הארנבת מות הנמל את השרסהומטשרוסי

 טסאה בדשה שאר עשה על יחר תעשה נלא שהן שפן 841יובת נמל אלא ליאין
 הן הרי טחרה סימן בהן ש"ש חששן וושהנבת נמל אם טה וחהשר קל אסרת סנץ6

 אש כלל סימן בהן שאין טסאה בדגזה שאר עשה על יחר תעשהבלא
 שזג עשה על יחר וקשה בלא שוזשדין

 ש*אחר לערל מנלן "שמעאל ר' דבי תמא כיצד* שרהממירה
 בדדוטה השכיר תהשב תאסר בשסח השכיר תחשב טוסר חשרה דין בהדוסהלאכול

 ה4*מור חשכיר חושב אף בו לאכול אסחר ערל ב8סח האסור חשכיר חחשב פה10
 חרכחזקה מצ'ר(. שה למירה חשכיר חחשב השכיר תהשב בה אסור ערלבתרתשה
 כ'א 1יקרא בדאשם קרחה יקרחו לא נאסר שוה מירה פגצו ולדון להק"8סופמה
 %.( יד סיברים לפת עעיכם נין קרחה תשיסו לא תאסר הראש על לחייבה'.(

 כל על לחייב בראשם קרהה יקרחו לא טופר כבר חהלא עעיכם נין שרך טהוכי
 טמנו לדון אלא פקוש לצורך מועו ושפמז מקרא וה הרי אלא העעים כבין הראש16

 עעיכם בין לטטשת חהיו תאטר עעיכם בין שפר אחר לפקום שאלמירה
 האמחי עעיכם נין אף שיער סקום להלן האסחר עעיכם נין סה ח'.( ו'סיברש
 חהי אל ורכותיה מצ'ה(. שוה למק-ה עעיכם נין עעיכם בין שיער טקוםכאן
 במירה אלא הכדסב לטדה ולא חורה ןף בוע שהרי נעעיך קלה שהמירה

 הגלה לא בתך בת 14 בנך בת ערחז כוצב ופה וסה אתיא דמה דנה אתיא שה20
 לא ובהה אשה ערמ וכדעב י'.( ייח עיקרא דגה ערותך כיערותן
 בכלל בתה ובהה באשה האס%ר דנה סה יץ.( שם 1"קרא הנה שארהדגלה

 ק"א. *" ראה וספרי ע'ב פ'ת ספרא,יב(
 "א. חערח שס הא**פאגן ועי' שם וסשרי ספרא,עיג(
 וביבפות ש6ם( איש פאיר עצצאת כ'א רף שפז כא בפכילתא יב א' פפרא,ע'ד(

 בראשוטו "שד*ס דרשל' ובפכילתא יא צץ בפפרא אבל אליעור ר' בשם איתא ע'אע'
 חש פ'ת יבשת ובירושלפי האפשפשןן, ו"ר ע" והלאח תקפיא צד א' שה ה*לסבפ'ע
 הרל בפיע דרשביי ופכילתא עש( יח ,דף צ'ו *י' ראח ס*רי יב יד ס*רא,יח( ישפעאל. רב' בשם גאפר וג(מ'
 ח' צד לקוטי כתר לקוטי ב*ם האפ*פאגן ו"ר י' שדפס לדבריס ופכילהא תרפזצד
 "ר. הערח ט' צד האש*סשן של פדות "ג על סדרש ועי' עיא, *ו קדושץ עש כ'טכות
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 עשץ וטנלן שה. למירה דנה דנה בכלל בתו בתך בת בערות הששד דשהאף
 ובהה אשה בערות וכתוב דנה בנך בת בערות כתוב זפה זפה אתיאבשר5ה
 זפה אפה תות אשה את קח אשר הויש וכתוב היא ופה בה וכתוב דגהשארה
 אף שר5ה כאן הששד זפה פה יד.( כ' עיקרא הוחהן אמצ "שרש באשהש

 מ'רה חהי אל ורטתקק מצץ(. זפה זפה הותשש 21שה דנה חשתיא שר5ה. להלן6
 במירה אלא בכרת שהש לסדמ ולא ח1רה ןף 5מל שהרי בעעך קלהשה
 וכתיב יח.( ו' 1יקרא תשא עתה 8כשה האכלת ה2פש ב5מל בקה כתיבשחה
 8שם ההש ונ5ש תכרחה חלל ה' קדש את כי יש* עתו שכליו בנחשרבקץ
 למירה עתו שמ כרת כאן ושששד עק אף כרת כאן ד41שר עק פה ה'.(יט

 ק"(. שמ10
 כתובים משני אב מבנין אחד מכתוב אבמבנין
 ראש על קז שקי ד'.( י עקיא קיבצ יש על יי שמרכיצד
 שתי את אדרן שסך דרל אחת בק- שהססיכה שי שסע ( נש. ף 8שםהחטאת

 הריזה עשו בשתי הראש על ססיכה ח,נן ש'ח(, כתיב יץ כיא.( טע 84םהץ
 הכוצב לך שי5רש עד שש כאן הרי ייז וסמך ששאשך פקום כל אב בצץ16

 ת4*מר ט'.( כ' ע"קרא בו דסיו ה*ש אביו בפקלל נאסר ודכותקק מציט(.אחד
 משם בם דסק-ום עלקק הבהטה את בדוכיאה בבהסה תאפר בם דמיםבוכחר
 יוסבי שת וידשי שב בבעל 4שמר דצא הרי סשזתן בסה ידע הועי פע.(כ'

 ורטאקז ש(. בסקילה הם הרי כ,.( כ' משם בם דמיחם אחם קינסןבאבן
 5רשת ולא טסאש שילוח שרשת כוש-י דנרחן שרשת לא כתובש סשגי אב סבנין10

 נאסרה חו לדחיחז ולא לשעחה טשסוה זו דנרות 5רשת כחרי טמאששילוח

 עיא ב' יבפ!ת !עי' שי! הערח שם חאש*פאנן !ע" אב", אסר ע'א ח' בכריחות,ע'!(
 שם. בחח ר' !*'רוש תל'ח' צר שם רס, !פיר!ש ל'ח צר אבודרהם !עי' ע4ב, יא!סנהדרין
 לוי כר ובדא תני עחון רבי אפר . . . !כר תהי אל יש' רב אפר שם בכריה!ת,ע"(

 תריח !!ארשא דשס כריחות ס*ר !עי' טץ, הערה שם חא*9פ4גן !עי' ב5ימל, ביחכהב
 ע'א. !'רף

 רסץ 5יר!ש !שי ע'א 8'א ס9רא !עי' לקיש רש בשם איתא עיא צ? בפמוות,ע'ח(
 דריש !בבר"חא !אטררהם !בחי שם ח1'ל פדות "צ על רשי ש" !עי' ר"ט צר חלפ!דבבית
 ע'ש. אחר דתפא נפצא בספראושדפס

 ע.א. צו מנח!ת פשוה,ע.ט(
 בוטר תאפר חסר ובג"ש עיר. צ'א ס*רא !ע" שם רס? א" שם אבודרהם ע"ש(

 כיא. ל8' !רוס5ה' '!דע !אע'ער
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 ב'א' הנדולסדרש16

 של האמור ואת בוה וה של ד84צר את ליוע סנין לשעחה משיה ולאלדחרות
 ת'ל בוהוה

 שריאבציא כל אדוראאף צוצןהצדהששהשםקשקשםי
 תבלל ש דק ש טק 94 אדם מופי בשרשת שמר ודכותיה )5א(. ולדורותסיר
 שמד  ש עורת בהסה מוסי בפרשת ה4אשר כ'.( כקש ושם יל5ת אי טיב שבעש

 כחרי אדם סומי  5רשת לש כוב.( כיב משם יל5ת ש טיב ש יבלת ש חרוץ ש6
 השצה הצד אדם פומי 5רשת כהרי בהסה סשפי פרשת ולא בהפה סומי5רשת
 קרב לא סום בו אשר א"8 כל כי אדם סוטי ב5רשת טופר סום סוםשביע
 כזג( כ-ב מ8ם בו יהיה לא סשם כל בהמה סוםי ב5רשת ת4שד כזג( כקש8ם
 ילשת שמ פם הרל בוה וה של דש4מור חשז בוה וח של דש*מור את ליתןפנין

 בעש תבלל ש דק ש נבן ש יר שבר ש רנל שבד אדם בשמי נאסר ילשוג10
 שבור ש עורת בהפהא4ארבשטיבד4ה בשטי כן שאץ טה יפ.( כקש9"שיא

 הצד אדם בגצפי כן שאין פה כיב.( כ'ב מ8ם וכחות שעוך יבלת או חרוץש
 באדם שס14 כולן עובר בין קבוע בע פום שרצא כל שבהןהשצה

 )8"ב(.ובבר5ה

 קרבן סנם יש-יב כי אדם טשמר ךננלל מ8רפ ךפרם נן~ל16
 כלל 5רפ 8ם( הששק חע דניי פן כלל הריוה ב.( א' משם הבהסח פןלה'
 א"ש יחן כי וכלל ס5רפ חרכהתטז שז(. שב5רפ פה אלא בכלל איןשרט
 ת" הטשה וכל 5רפ " ויי פט מב ששת *9וה שד !9 וטולרשז
 כל אל א"8 א"8 חקמתטה )8'ד(. ה5רפ על טשיף הכלל את עשק כללוה

 וערות אבעי ערות כלל זה הרי ר.( יח 9"קרא הקרבו לא בשרו שאר8
 8,ת(. שבשרפ טה אלא בבלל שין 5רפ וה הרי ערמ ערמ ו'( "8םאפך

 הרי יב.( פ' כפרבר בו "8כר לא ועצם בקר עד סנצו יש14ט-ו לאורכותטז

 שס רסע ו*" א' 8י' נש ס5רי עי' יא 9ע קפא בבא ירושלפי יא ב ס5רא,יא(
 יוג ו' כריתות ס5ר וש' ת.ס,צר

 ובבכורות עינ שרב ובסשרא  בכיש. חסר חשוח חצר עד בחטח בפוטי פתאפר,*.ב(
 שס. רסז וש' שפ אטררהפ וע" שה במרח הוח ח*סוק נררש עעסע

 שם. אבוררהם עש ב' ס5רא שם חכ5ר חשטל ע'ב " כריחות ס5רשע(
 שתח והסרר שטררהס. ובבח" רו' וב*" רסע ב8" וליחא ע", ב' ס*רא84'ר(

 אש אש על הררש אחרי יתן כ* על הררש נפצא שם כי "ר צר בהא*8פשן שהשפסה
 עו'.אל

 ובאב1ררהם. ובבח" ורוי רסז בש' ואימ עיב, 8" ס5ראש-ה(
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 שששרו ווקות בו ריבה כלל וה הרי ושם( אגצ יעאו הפסח חקת ככל פרטוה
 שץ(. פסח שלבצש

 הפרט כעין אלא דן אתה אין וכלל חצרטטכלל
 וה הרי כ"ו.( יר )רברש נפשך תאוה אשר בכל הכסף תתתכיצד

 נפושי ה14ה אשר ובכל פרט וה הרי 4שם( ובשכר וב"ן ובצאן בבקר כלל6
 סה לוטר הפרט כעין אלא דן אתה שץ וכלל ופרט כלל כלל וה הרי8שם(
 שדצא רבר אלא לי אין אף דשש-ץ ולדות ולד שהוא רבר אלא טפורשהפרט
 כלל ח'.( לב 5צצת פשע רבר כל על ורכותוז )פ"(. הארץ ולרותולר
 חשרט כלל כלל ושם( אבדה כל על שרט 4שם( שה על חמ8- על שךעל

 תשו חמיטלטל רבר טפורש השרט טה הפרט כעין אלא רן אחה ואין וכלל10
 אמרי רבעא אטר חיכותוז )ש"(. פפון תוש הסשלפל רבר כל אףממון

 בעיהם פרט הטל לוה וה הספוכין כללא שמ פוצא שאחה טקום כלנסערבא
 פרפ ובשתלים בשש כלל ט'.( יא 5יקרא נסים וכלל ופרט בכללודתם
 טפח-ש הפרפ סה השרט כעין אלא דן אתח אין וכלל ופרט כלל כללנסש

 פיעפ וסאי לאיסחיא תעקנין חרשמן רבי פאי המבעין פים כל אף הצבעין סש16
 כלל יץ.( טץ )רבר"ם ולקחת ודגצתקז )פ'ט(. להתירה וטערחז שיחיןבח"חז
 הוץ וכלל חשרפ כלל וכלל חזר 4שם( ובדלת ב4מצ תתת פרט 4שם(טרצע
 סאי טתכת של כל אף פתכת של פפורש הפרט טה הפרט כעין אלא דן4ושה
 5נ(. שוה ס% פעיש סעש טאי פתכת טני שאר רבירבי

 לכלל צריך שהש חצפרט לפרט צריך שהש טכלל%
 ת4ל נפשמע הנקבה אף יכול א'.( ינ 5שמות בטד כל לי וישכיצד

 4שם( רחם כל פטך דול לציו נקבה זממ אפלו יכול וכר 4צ משם(ואכר

 כלל דצא שז חם( בטד תיל רופן ישו לאחר ילד אשלו יכול רחם פטרש

 וא(. נו~ו חץ 8.ט *סחים יר' ועי' לא, צ" פסחים סיפ 5" כהעלותך ס*רייש.1(
 וע" וא, וס, וכ יד קטא ככא ע'כ ליח נויר ע'כ כ" עירוכין וכ מ ס*ראש"(

 שם. ואנודרהם וכחיי וא יכ כריחות וס*ר שם הכ*ר ואשכול תס'א צד שם רס,8"
 צ" ,צד ט.ו פ' סש*טיס סכילתאאיח(

 8" וכ ס'כ קסא ככא שם רסע ש" לכ,
 שם. ואכודרהם ס'א צד שםרשי

 וב. סץ חולק81א(
 סששטים. לסדר דרשכ" וטכילתא ע,כ כ'א קידאין ע"ע(
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 טשתת הקריב ואם ורכותיה מרא(. לכלל צריך שיוא ושרט ל5רט צריךשהש
 העטר סנחת לחקריב יכול בסשמע יחיד א*לו שיכול 4ד.( 12 עיקראבמרים
 פקריבין שהציבוד לימד ".( כינ משם קוררך ראשית עמר את והבאתחיל
 סגחת ויל פקריב אחריהן להקריב יחיד רצה אם יכול צבור ש העומרסבחת

 לאחר קריבה שעה קריבה הש בטרש סבחת כיצר טיו.( ב משם הש בטדים6
 ונפצא ומכרו א"ש ופב ודכותיה מרב(. ביחיד ולא בציבור לא עיקר כלסכאן
 טז.( לא ושמח יוסת פתביץ

 יכ~
 חיל פין וקטן אשה א"ש אלא לי אין

 אב אפלו נפש מב א"ש יטצא כי ש ו'.( כיד )רברים נפש פב א"ש שצאוכי
 יחוסין של אפטרפום ש רמעוקות סן אהד  שפב תשקא סלפר ש בע אתשפב

 שהן לאלו פרט ביץ ונסצא תיל חייבין יהחא ומכרו היחומין סן אחד שפב10
 סישקיו וול חיטב וטשפחחו לקרובו סכרו אפלו יטל ומכרו או ביריםנסצווין
 5ם( ומכרו בו והתעטר חיל בו נשתמש לא אפלו יכיל ש טאחץ שישרידנועד

 נוג(. יסכרמ כך ה8זר בו פהישאןעד

 ולא ללמד הכלל סן ויצא בכלל שההזסדבר
 הכלל על ללסד אלא יצא בלבד עצמו על ללסד16

 לה' אשר חשלסים נאבח בשך חאכל אשר הצפש כיצד יצאכלו
 הץ חקדשים כל בכלל שלמים והלא כ'.( ו' עיקרא תכרחה עליווטמאתו
 דבלל על ללפר אלא טפפ בלבד עצסן על ללפר ולא ללפר הכלל סןויצאו
 לי אין אף נאבח קדהשת שקדחשתן סיחקדין שלמים טה לך לומר ישווכולו

 זבח ודנותיה 5רד(. הבא בדק לאפוקי שבח קדחשת שקדהיצ סיחקד דבר50
 זביחה טה ללמד ושטמ היחה~ בכלל זבקזה 4ט.( כ"ב משות קזרםלאלהש

 בטרות וע" שם, חכשר אשכול עיא ט" כריחות ספר שם רסע פ" ע.ב ב' ספרא,יא(
 לפני זכר בכר כל *קר על ,"ח חררש נררש עאטררהם שם רשי ובפי' תיר עיאיט

 ט'.(. 1' עסרגר'שראל
 טאיר חוצאת סשרא וע" ל'ח, חערח "ב צר האפ*סשן וע" שם רסע *י' ע",ציג(

 כאן. שלוםאיש
 רטב'ם ועי' טש*טים, ררשב'י וטכילתא עיב *.ח סוהררין *.ח טש*טים טכילתא,צע(
 חאפ*סשן וע" רע.1, *י' תצא כי וס*רי עיב יח מחררין סשנה וע" חיח, *.ט עבחהלכות
 ל.ט. הערהשם

 ברחג'א. יהאת הברייתא סובאה ע.ב ג' ובכריתות ע.א ז' ביבסות ינ. ב' ספרא,צ.ר(
 ואשכול ע.ב "ז כריחות ספר וע" ונבח", ובאבוררהם רשי ב*" ליתא אבל רס'1 בפ"איתא
 שס.חכפר
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 שאיע בין עובד שהמנ בין עלקק חקייבין לשמים עובוין בה שכיוצן!מ'חקדת
 שאש בין עובדו שהמו בין עליו חייבין לשס"ם עונדין בו שכיוש! כל אףעובד
 החולין סן אלא יביא לא תודה עלי הרי לאוסר סנין ורכותקק מרה(.עובדו
 בא הפסח אין והלא ב'.( טץ )דברקם ובקר צאן אלהק- לה' פסח חבחתהרל

 הבא כל להק"ש אלא ובקר צאן נאסר לסה כן אם הקים ומן הכבשרם סן אלא6
 חוולין סן אלא בא אעו חובה בא שהמ! פסח מה לפסח הבקר ומן הצאןסן
 דסן לן סנא פפקז ופסח מרו(. החולין סן אלא יבוא לא חובה שהמ! כלאף

 ח'.( ינ אמות ד~ה בחדש זקאת העבדה את ועבדת דכתיב בא דצאהחולין

 אלא בא לא במצרש האסור פסח טה כזה זה חדש של עבודות כל שקופק"ש
 ורכותיה (. נצע הדולין סן אלא בא ידא לא לדחרות האסחי פסח אף הח~ין סן10

 יש!ת ולטה הימה סלאכה בכלל הבערה והלא ג'.( לז לצצת אש הבערולא
 חסר סלאנות טארבעש סלאכה אב שהיא סיוחדת הבערה טה לקץלהק"ש
 פרפ(. לשרך קלא בין לשרך עשוה בין מיח(. עצסה בפני עלקק חקייביןאחת
 בין לששרך בין עצטה בצי ואחת אחת כל על חייבין סלאכות אבות שארכך

 )ק(. עלמה חייבין לעפקק צריך שאעו סלאכה אסרו סכאן לשרך. שלא16

 טעון לטעו7 הכלל מן ויצא בכלל שהיהננו24נר
 כיצד להחמיר ולא להקל ויצא כענינו שהאאחר
 סכות בערו קקקץ כי בשר ש י"ח.( י2 ע"קרא שחין בערו בו מקקק כיובשר
 לטעע וכששטצ היו הצעים כל בכלל ורמכוה השחין והלא כ4ד.( ינ משםאש

 בסחמז יזן שלא עליהם להחסיר ולא להקל הטאו כענען שהש אחר טעת90
 ירצח עדש לפי נפש סכה כל ורכותמז קש(. אחד בשבצע אלא יזןולא
 כושהו4ו המה דסש קיפכי בכלל בשטה ההורג דוי ל'.( לעה ובסדבר הרצחאת

 ינ( כש משמם פקוס לך ושמתי לקץ אנה ודש!להש צדה לא 141שראומר

 מש*טים. דרש'ב וסכילחא פ"ו סש*טיס סכילחא)צ"(
 ס.ב. הערה 'ז צד האפ*סשן ועי' עיא, *.ב טנחומ סשה)צ.ו(
 ו"ו. ד' פרשה כא טכילמא עי')צץ(
 וירושלם' עיא ע' שבמ וע" ויקחל, דרשכיי וסכילמא א' פרשה סוף ויקהל סכילחא)צ'ח(

 ח". פיא שבמ הלכמ ורטכיס ועינ ע-א קץ סדומ "נ על רש' 5" ועי' ה-ה(, )*.ב ע.א ה'שבמ
 צ". הערה לעיל ע" )ק( צ'ח. הערח לעיל ע")צ'ט(
 "מ כרימומ פפר ועי' ובבמא, ובאנודרהם ורש' רסע בפ" אש עז. ב' ספראקיא(

 עא. סחיה בסקום סכוה יש האפפסאנן של ובכ'י שם. הכפר ואקכולוב
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 נרטינ טקלפו עקר בגבול , הדם מאל הרמ ששם עלו להחם'ר ולא בנלמלדהן עלי לחקל להחם,ר ולא להקל יששו כקוש שרצא אחר טעע לטעון יששוהרי
 והה חמקרא פן לד"צ לפידין נפצעו פלא פקרא לו פצעו שלא אע'פעלו.
 למצל פחץ הדם טול אוי ופצא פקלש עיר מצל את הרצח יששו יזטשמשם

 פחק כץ.( שם נבסדבר דם לו אין חרצח את הדם של חיצח סקלש עיר6
 )ק'ב(. דם לו "ש לצש הא דם לו דאיןדצא

 טעון לטעון הכלל מן ויצא ככלל שהיהמדכר
 כיצד ולהחמיר להקל יצא כענינו שלאאחר
 הקן ראש והלא לט.( יז עיקרא בוקן %4 בראש מע "" כי חהמ ששז

 להקל יששו כענזו שלא , אחר טעע לטעון וכששט% הע הבשר עחר בכלל10
 בוצ את א"ש ימכר וכי ודטתיח )קן(. צהוב בשער שידאצ עלמקן%החסיר
 העברי אחיך לך יפכר סי בכלל האמה פכקרת והלא ו'.( יח מצעתלאסה
 זטמ כקוזו שלא אחר טעון לטעון וכשזטם יב.( טיו )רברים העבריהא9

 האדון רשמז שוום ולההמקש בסיסנין יושו שהיא עליה לוזקל ולהחמקרלהקל
 אושה שיה טוכר בדין מסר ודטתיה )ק'ד(. קידהון לה שין פיעדה ליעדה16

 שתי לאחר אלא פודה אעו טיג( כקק עיקרא לך יפכר תבשמ שיבפספר
 בקרוב לם9ל ברחוק שכר טאצ תואל לווה שעו כפף מיעון ת5דיתשים
 "שב היובל בשת דכתיב ביובל יתטם נ5דית לא ואם בטוב למול ברע%א
 ערי שדי שסרין היש הבתים טרין הטעב שתק אלו כע-.(. כ" ושםחשרה

 להקל ישו כענעו שלא אחר טעון לטעון וכזרצא אהוה שדה כיץ חוסה0צ
 תואל ולעה שמצ כל יאל פכיררש ביום לטשל רצה שאם להקל%החמיר
 מאל אש שב שמצ כל מאל לא וששם ולהחפהר בקרוב שהשל ברו9קוסוכר
 וקם חמיסה שטה לו פלאת עד עאל לא ואם שאפר בזבל חחר שעולעולם
 אחש-הבקז

 ביבל ישו לא לדרתץ אוצ לקטז לצמיתת דצחז לו אשר בעקש
 )ק'ה(. ל'.( כ'ה וקרא6צ

 וא2ודרהם ורש, רסע 2פי' וה כע'ד דרש וע" מזפט'ם, דרז2" מנילתא 9'קצ(
 שם.ובח"

 שם. הנשר ואשכול ע'2 כ' כר'תות סש- וע" זם, ספראקע(
 ש'נ. סזשט'ם ופכילהא קית פ,' ראה סשר' וע" מזפטים, דרש2" סכילתא ע"קזד(
 נג והערה ל" הערה האפפטשן וע" זם, רסע פ" ע.'וק'ה(
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 אין חדש בדבר לירון ויצא בכלל שההץמדבר
 הכתוב שיחזיהנו עד לכללו להחזירו יכולאתה
 את "שחט אשר בסקום הכבש את הה8 כיצד בפירהשלכללו
 דש"שם כחטאת כי חהל שאין יב( "ר משם חקדש במקום ועלה 8ותהחמאת

 ובשן רנל ובצצץ מי בבוץ חדש ברבר לידע וךצא לפי אלא 5שם( לכהן ההו6
 הכוצב דךמיו 5שם( הוא האשם כחטאת כי חול פתן יפעון לא יכוליסנש
 טתן ימען משצרע אשם אף סהבח טתן טעתה חטאת פה לוסר בפיושלכללו
 בעלץ הם "סקל השצד האדם את שהסית בשור באפר ודכותיה )ק'ו(.סהבח
 חיס את שיתן שממ עבד בדין חדש ברין לידון והמא כ'פ.( כיא 5צצתיוטת

 בסקילה הוור אין יכול ליב.( כש 5שם לאתז יתן שקלש שלשט כסף חקצובס1
 שקץ(. 5שם( יסקל חוצר בפירא לכללו דגצצבהוהירו

 ווא קרח יאש שרפ ני חש כיצד מענינו למווידבר

 ונמ א"מר כשהש טומאה פע* פכל טה"ך ידשו יכול פ'.( ףנ שףקיא הואפהחי
 פענעו למוד יבר מ'ב.( ינ ושם אדסדם לבן מע בגבחת או בקרחתטזטה

 אם ודכותטה )קץת(. בלבר מזקט פמגשמ אלא טתשמץ פכל טוצר שאעו16
 פן מך יכול יפ.( כיא מצצת המכה תקה סאאמ!ו על בחוץ והתהלךיקום
 הפיתה ישקו 4שם( טיפא ורפא שן שבחו רק חול דמשלופין ומןהסיתח

 יא ע"קרא הרחם ואת הקאת ואת ההגטגמת הות ודטהמה מךפ(.לחשלשין
 אמרת שבושיצש בחשת אלא אש ש שבעופמ בואת זה וגשמת דבק תצ"ח.(.

 בסה פעועו לשד דבר בה מררשת שהתחיה מרות עשרה סשלש ולסד צא20
 בהשת זו ורישאאצת חןדגמט אידך דגש בעופהב כאן קש בעהצת סדברהרבר

 אסרת שבעשות בואת אלא אעו ש שבשרצש כחשת שסר אחהשפשרצש

 כריתות סשר ועי ובה4, שנוררהם ורסע ברש" ואין ע'א. ו' 'נטות שם ספראק.ו(
 שם. חכפר ואשכול עצכז

 רש'י נ8" אין אנל רפע, צד שם רסן ופ" טשפטים דרשנ.י וטכילתא פכילתא,קץ(
 הרל. האחריםצטקוטות
 ספר וע" שס, צחי ואנודרחם רשי נפ" ליתא אנל שם, רסע ופי' שם ספרא,ק.ח(
 שם. הכפר ואשכולכריחות

 נ?. הערה האשפסשן ועי' שם, ררשכ.י וסכילתא סכילתא ע"קיט(
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א'ב' הנדולטררש22

 מא טשש לא- וצר מץ ווחא שותרה טחת עשזו נח%ש %טרצא
 ק"ג נחוצש  י(ן אף בשזש צר טהכשב

 ווץ בבא וועת פע מי ת כיצד ומסופו למורדבר
 רשפוין חצשר חצצש אכנש בו שיש בית סמשמע ליד.( "ד ייקראאחחתכם

 וישת אבניו את הבית את תתץ 14טר וכשהש בטשמע ועפר עצש אבנש בו6
 טשסא אוהלו  שאין טפופו למד רבר ( טיה. "ד 8ם הבית עשר כל שתעציו
 אחיך אהרן אל דבר ורכותמה )קי"א(. ועפר ועצזם אננים בו שהמץ ערבעעש
 נ'.( ב' טץ שם הקדש אל אהרן יבא מאת . . . דקןש אל עת בכל יבאשל
 לכם ואת והיחה טפתצ לסור דבר ורל וקה בפדר יבוא שירצה אשמיכול

 הש בוגה אחת לער.( ט" משם בשגה אחת חפאתיכם טכל . . . עולם לחקת10
 עש אישה שמע ביום ואם ורכותמץ קי"ב(. שירצה וטן כל נכש ששנכנפ
 יכול פ'.(. ל' )בטדבר  שפתהמ סבטא מות עלמה אשר נדרה את והפרשתה
 אסר שבעת וכל נרר כל פסוטצ לסוד דבר טשר הבעל אבועמ נדרשכל
 א"8 בין שסר דגא ולהלן י"ר.( ל' 88ם יפירע שישה יקיטם אישה נפשלעמ

 בהן שהש רברים אלא טפר הבעל שאין פסופו לטוד רבר י,.( ל' משם לאשתו16
 קת(. בלבר לבעה שבעו נששענף

 שיבא עד וה את וה וץנמכחישין כתך2ניןמשני
 אשו אחד כשב כיצד ביניהן ויכריע השלישיהכתוב

 טז )רברש אלהיך לה' תקד"ש וקכר ובששגך בבקרך יולר אשר הבכורכל
 אחו א"8 יקד"8 לא בבהסה לה' יבכר אשר בכור אך אמו אחד וכתוב יט.(10

 אפשר השי יקדיש לא נאסר שכבר וקד"ש לוטר אפשר אי כ"ו.( כ"פקרא
 ואין לבטדה אתה פקד"ש צד באתו הא תקד"ש טשמר שכבר יקדקש לאלוסר
 טקדהשה חקדשש את מאגין שאין טכאן קי"ר(. אחר לקרבן טקדשןאת

 וכתוב ח'.( יא ייקרא הגעו לא ובנבלחם כתוב ורכותיה )קט*ו(.לקדהשה

 בואת. ערך ע.א כ" רף ב' חלק השלס ערוך ועי' לא, סע חולין)ק.'(
 שג הכפר ואשכול כריתות ספר ועי' שם, ספרא)ק"א(
 הנ'ל. בטקוטות הואת לטרה רו)טא ואין פכיא, רכה ויקרא עי')ק"ב(
 ובבחיי. ברשי לא אבל ובאבודרהם רסץ בפי' איתא ימח הררש קרה. פי' טטות ספרי)ק"נ(
 י'. צד הא*פטשן "ל טכלתא לקוט' וע" וא, כ.ט ערכין טשנה ע"וק"ד(
 ע.א. ל.כ תטורה טשנח ע"וקט-11
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123יקרא ב'א'

 הארבע"ם את סוש בננלה אדם צע אם יכול בהר.( "א )שם חמס4צלאלה
 לא ובנבלחם ת4ל לה ויטסא ילך נבלה . פצא אם יכול או חפם14 ולאלהת'ל
 ישראל שכל בלבד ברנל חנעו לא ובנבלהם ששטר הה רשות כיצר האדצעו.
 ראוט כולן יא.( ל'א )דברים "שראל כל בב~ש ש4טר ברנלחברש

 השלש אלף הגים עשרים שצא אחה לוט של בשרפן ודכותיה )קמע(. לביאה$
 הלכו להיכן ס4צת שלש אותן אלף הצש עשרים סצצא אמה ובכללןס4ית
 חרם כל ודכותיה קח(. בטד שדה בכור ואין הע בכורות סיצת שלשאותן

 לה' הש קדשט קדש חרם כל ונמוב "ד.( מע )בסרבר יהיה לךב"שראל
 לחשר א5שר שי לכ1צ'ם 0וסר שכבר לה' לוסר אפשר ואי ( כ'ח. כעצקרא

 לבדק 51ירהשן לכ1צים סחסן סעתה אס1ר לה' נאפר שכבר לכדגים10
 כ'.( ים מצית ההר ראש על סעי הר על ה' וירד ודטתיה )קיח(.הבית
 פן הכריע כיב.( כ' 8שם עפכם דברתי השסים פן כי ראיהם אהםוכתיב
 )דברים דנרולה אשו את הראך הארץ ועל לטרך קלו את השסקךהשמט

 עסרנ וריבר ההר ראש על עליתים שסהם ביה המקום שרוכין פלפד לץ.(ד'
 ב מגצאל רנלע חחת ש-פל וירד שמים וים והש ההר ראש על השסים פן16

 )בסדבר 118 לדבר ס1עד אהל אל סשה ובבא כתיב ורכותמק קים(. ".(כ'ב
 ל~ה.( פ' מצית סועד אהל אל לבא סשה יכול ולא אוסר אחד וכחוב פיט.(ו'
 שכבר יכול ולא לוסר א5שר שי יכול ולא טופר שכבר ובבא לוסר א5שראי

 נסתלק יכול לא הק~ן  שהיה ופן כל משם( הענן עלע שק כי הכריע ובבאנאמר
 כיד ב ושמשל חפשים שקלט בכסף דנרן את דוד ויקן ודכותיה )ק'כ(. ובבא90

 א הטט )דברי סאות שש פשקל והב שקלי בפקום לארנן דוד ויתןכיד.(
 שש לוסר אפשר שי ס4ית שש נאמר שהרי חסשט לופר א5שר אי כיה.(לא
 השבט שבט פכל חסשים דוד שגטל פעחה אפור חמש"ם סשפר שהרי5אמ

 שה. הערה והאפפפאק ע.ב פ" הש)ה ראש ועי' עיא, פזט שסעי ספראוקפה(
 פ'ה. רבת בסרבר ע.א ה' בנורות ע"ק"(
 קיר בחקתי וספרא ק"ו פי' קרח ספרי וע" לב, נ.ח ערנין פשה ע"וק"ח(

ע.ר.
 ועי' רסע, בפ" לא אבל ובבחיי, ובאבוררהם רשי בפי' ואיחא ע.ב, ב' ספרא)ק"ט(

 שם. הנשר ואשנול ע.א לכ נריתותספר
 ל.הנ. סרות יע על האחרים בפירושים ואיוו פקורי סוף בחיי ועי' שם, ספרא,ק.נ(
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 ג'א' הנדועפדדש24

 יח סרברש שבמיך באחד וודא )קכ"א(. ס"צת שש קבל הרי משלוחזצשיט
 )קכ*ב(. בפקוטו כרכהבען ה'.( יב מםם שבטיכם פכל ת9פרפ'.(

 דובע לההמא השון כל ולא הצאן פן הבקר כל %א הבקרמן
 רש )קכץ(. תןפין דושן ויושו וטרישה וטחק- תיצן תעבד ושקצהתרנע

 דרבי פלתחא הש הש המני בין פדברי בין הבקד פן שהש כל הבקר פן6
 דבע חמ חיה. פין שסר יוע4 דבי בהסה פין הבר טמ- אסרי דרבנן ורבנןיו0י

 יקרב אסחי וחלבו בם שת אוצ סשום אסח- הבר בשח- שסרו דברשחפשה
 לבשר לא אבל שלפש לזבח פעשר בכסף תלקח במחמת וחייב דגאבחלנבי
 בשדה חששד אקו הש ארי שפר יו0י דבי דבר לכל כבדגמה דוא והריתאוה

 הטתמת פן ופפחי השבח לצי ופסול טוחר וחלבו בם שת אחו סשצם וטוחר10
 והלכה )קכ'ר(. שלפש לזבח לא אבל חאוה לבשר פעשר בכסף~קח
 אילים עלחז שבעהי שטר הוא הרי הש בהסה פין הטריא וכן )קכ"ה(.כחכמים
 בהפה פין פעמז שסע לקרבן מדאכשרקז יא.( א' )"שעקז טרשיםוחלב
 ד,ש )קכ"(. צאן פעי כל להוצש וקצאן תצן )קכץ(.דשא

 הן%ש קטמם בין 8ץלש בין תקריבו הצאן תצן וקבקר נצן16
 ללירתן  שסעי פיום ודקשש שים שתי עד בצאן תעדולש שש שלש עדבבקר
 הלא שים. סרבת באה עוןא פלפד תקריבו )קכץק(.%סעלה

 פה תרבה בנדר באה העוף ועולת תדבה בנדר באה בר5ה עולת וצאדין
 תקריב קרבם שף דכתיב שיט נדבת באה תדבה במןר באה שהש העוףעולת

 שש. נרבת חבוא תרבה בנדר באה שהש בהסה עולת אף 5ד.( א' ע"קרא20
 תרבה בנדר באה בהפה ועולת תדבה בטיר בישז סנחה ותו לדרך לךוצלכך
 עולת אף א'.( ב' משם תקריב כי תפש דכתיב שים ט-בת באח אעה סנחהסה

 לו פ' אליעור דרני ופרק' סזנ פ" ראה ספרי ועי' רס'ד. "ם רס.1 8" עי'קכ.א(
 ססהע סדות יצ סדר" על נטאטרו האפפסשן ד'ר הרנ שחוסיף נטח וע" ע.נ קטץונתים
 "ם. עי-ע'ד והערות דבריםלססר

 ח'. "ת דנרים לספר סהצ כ.' ע"קכצ(
 יב. נ.ת תטורה ועי' וא וה' ע'א ד סשרא ע")קנץ(
 אסורות טאנלות הלכות רטנ'ם וע5 ס'ו. שיח כלאים ע'א 8' תולץ ע")קנ'ד(

 אקו. נסקום תש שני.א וה"נ, ה"ש'א
 שם רסנ'ם ע")קכ,( ה5ב. "ם רסנ'ם ע")קנ'ה(
 "ם. ותול'1 ס*רא ע"קכה(
 "ם. ספרא וע" ה.א, 8'א הקרבוות סעשה הלטת רטנ'ם ע")קכ'ח(
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25 א ר ק ין נ' ג'-א'א'

 פרבר לאשש שטלו רבר תין רוטה למי טראה שש. נדבת תבנא לאבהטה
 דנין ושו לדרך לך דולכך לאשים. כולה שש1ין טטשה ח1בקת של לאשששכולו
 עולת תוכקת של צימי חובת בא ווםא מרבד צבחר חובת בא שיוארבר
 נרבת באה שהש פלפר חקריבו חץל ציבור חובת באה שאעההעוף

 ולכל מהרידום לכל קרבי יק~ייב אשר 14טר דמא הרי אשך רבי קלפ(. שש6
 בשוצצת באש וקדשש כל ית.( כ'ב 5יקרא לעלה לה' וקריבו אשרנדבוחם
 פלפד קרבנכם את קע(. חכ5חה את הכתוב שסילקאלא
 השתרמ כל על דין בית חנאי אפרו פנאן וקל'א(. ציבור נרבת באהשזיא
 דנקראין חץ מץבה לעולווז כולו הלשכה חרופת מוו אפלו ןבה טלןשקרבו

 דממבור סשם סבש8 שהקזמ- פמקש קרבנכם את דקש וקלב(. דגאבח קיץ10
 וקלז(.טביאין

 פפני רשץת עלה אס הרל שלה למץר עלץ חשה יםל עלהאםג
 דש ק~ד(. וקרבעת כל על פעולה שהש בעולה אלא הכתוב פתח לאפה
 שלא מץבה קרבן דוא חביב וקלעה*. מדצם של פרוה "שראל את פעלהשהש

 פרי יכול י.( יר '5ששע שפתש 5רש תשלטה תיא בו אלא הכתוב פתח16
 חובה 5רי ה~א מץבה 8רי ה/1 יר משם מץבה אהבם סשובחם ארפא חהלחובה
 טתהלש טררי לך אשלם. בעולווז ביחך אבש היא וקיו(. נרבה חביבההוי
 עולה קלז(. ר.( ה' חם בחהלה חצדתץ בועדה שעריו ב11 ם1וםר "נ(סז
 מץבה בעולת אלא טדצין הללו הפסולין כל יצא לא יכול הכתוב ריבהעולה

 8וסל בנרבה הפוסל שכל הכתוב ריבה עולח עולה אמרת סנלן חובה עולת90
 שלפש והבא עולה חבא שפר דוא ה"ן בשלפש אף מדצ שהש תצץבחובה
 האלו הטסולין כל ייא השלפש אף בהן נהצץ האלו השסולין כל עולהפה

 ע.נ. ה' סשראקלט(
 קטע' וע" שם, ששרא בבאורו סלבים הרב שא8ר פח ועי' ע"ב, קיר פמשת,ק.ל(

 'וס' ור' עקיבה ר' 1*'ן הפחלקת לענין שם נינצטרנ ד'ר והערות ועז ס" והצדחפררש
 ע.ב. ע'1 מנחות ועי' הוה בענץוצליל'

 וירוש' ח"א( ש"ה ע.ב. 8.ב יפא ירוש' וע" היפ 8.ר שקלים הלכות רפב.ם עי',קיב( שם. סשרא,ק,4א(
 ט.ב. 8.ד שקלים ועי' ע.ב, י.ב שבועות והלאה( ה" 81יח ע"ב ט.חשקלש

 ושוע. לעיל לח והערה שם ספרא עי'וק~ר( שס. ס8ראקלץ(
 וצ.ע. טצאת' לא וה את נםקי"( ושוע. תק.ל ר8, הושע י*וט עי' וק,14( וצ.ע. טצאתי לא הוה הטאטר טקורקל.ה(
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א'נ' הנדולמדרש26

 האלה דהששלין כל העוף סן לבגא שכשרהעולה אם מה וחוושר קל בהןמרגין
 מוצין ד%לו הפס~ין כל דין אעו העוף סןלבוא כשרו שלא שלסש בהןמרגין
 בשלסש תאסר כוכרים נקבות לטש כשיה שלא בעולה אפרת אם לאבהן

 כל יזוא לא כוכרש נקבות לבוא וכשרו דצאע כוכרש נקבות לבואשכשרו
 זקבקר נמן השלסים. את לרבות קרבמ תיל בהן מדצין האלה הפס~ין6

 שפשם לא וכר נקבה לא ז)נך הטרפה. את להתמא שאטרו השוה
 אעו אם לרצתך אעו תמום אעו שאם כשם . תמיםווצדרנעס
 יקדשמ. תסים יקריבנו תמים )קלקק(. לרשן אעו והכעין
 החסיר את סבקרין אפרו סכאן ויקריבמ יבקרמ יקריבמ תמש אשר יוסירבי

 סבוקר שאעו בשבת חמיר באצחט שמעתי שטר יוסי רבי אתו שחטין כך טוהר10
 מועד אהל פתח אל )קלש(. אחר תמק- ויביא חטאתשחייב
 טערבה אומר אחה סנין יקריב יל וסה סועד אהל פחח אל טבשו בוסשפל
 יקריב יקריבמ הרל כולן יקרבו בחולין עולה בתמרה עולה בעולהעולה
 פשלין קמי להקרבה ראף שהווו את יקריבמ הרל בפסולין נתערב אפלויכול

 החהנהצת בחטאות עטתערבו את אהנש החהנהצת בחטאא נתערבו אפלו וכנין15
 שאלו הציסיט בחטשת שנתערב את אוצש הצשיות בחמ~צת עגתערבוכנין
 אלו את אוצש ובפסח במעשר בבכור נתערב אפלו וסנין בחט ווולובצים

 אפלו וסנין אחת סתן שלו ארבע טתן שאלו וב*סח בסעשר בבכחישנתערבו
 קדאר שאלו ובוצדה בשלסים ענתערב את אוצש ובגצדה בשלסיםנתערב

 קרב דצא לבדו יקריבמ הרל באשם נתערב יכול קלים קדשים ואלו קדשים20
 סכל שבהן היפה בדמיהן ויביא בסוסן י*דו כולן אלא באחרים עגתערבלא
 שהתטיה בתטורה עולה אחד שם ששש בע~ה עולה לוטר ראית סהסין.

 ולעשתו החולין את להקדיש יכול שהוא בחולין עולה בעולהקריבה
 כרחו על יכול שתו  שטפין סלסד אתו יקריב ק"ס(.עולה

 אים בנפי וכן )קס'א(. שי רהגה' שיאפר עד שתו כופין כיצר ד% לרשנו ת'ל26

 חיא ב.י נירסת אבל יבילקוט. בספרג ב.ה הטרפה את להוציא שם. ספראק~ח,
 הספרא. לפי ותקנתי הטרפח אתלרבות

 קסע,. ,צד ה'ה פ;ה פסחים תוספתא ע.א ס'ב סובה שם ספרא,ק~ט,
 ע'א. ו' ה"נה ראש שם ספרא,קס.א, ע.ב. ע' ובחים שם ספרא,ק'ס,
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 ססיכה אין ושפך ה' לשני )קם"ב(. זגי רוצה שךאמר ער אוהוכו*ין
 ה' לשני בבסה, צ*מז אין ח' ל*ני זבפנח )קמע(.בבמה
 קשחר מבחוץ שססך א1שוסמך

 )קפ'ר(. פבשש ףסמק-

 )קפיה(. שלחקו יד %א במידו %איד עץ %איעבדו ודל שמךד
 והאשה והעבר תכרי אומא וקטן שטה פחרש ושץ סוסכין הכל אסרו פיכן6

 טעת צבו קרבן שין ססיכה טעון וקיד קרבן עז אסך )קס'ו(.חושלוק
 והפסח הפעשר וטן הבכור פן חוץ ססיכה טעתין הוקיד קרבמת כלספיכה.
 רווזשתלח ושעיר העלם פפר חוץ ססיכה טעתין אץ הצבו קרבמתוכל

 )קפ"
.) 

 ראש על עץ הזמיר על לא ראש על ש על ידו ילא ראמם עליזיל
 הראש אפ פה דוא תין הושה את אשצש ולא כולן את אוצש דגביין על לא10

 ספיכח שיטען דין אעו חמשה טעת שהש תשה ססיכח טעת תמשה טעתשאימ
 נרבה עולה אלא סטיכה טעון לי אין יכול )קפ"ח(. דרשה על לא ראש עלדיל
 פן עולה הבא תאסר הבקר פן עולה הבא טשמר דגא 11-ין סנין דובהעולה
 אם לא ססיכה. טעתה השזן עולת אף ספיכה טעתה בקר עולת פההשזן

 השיל בנסכש שגתפעם השזן בבן תאטר בנסכים וגתרבה הבקר בבן אסרת16
 נרבה עולה הבא נאמר )קפ"ט(. עלה ת'ל ספיכה שען לא בצסכיםתתטעט
 ספיכה. טעתה חובה עולה אף ספיכה טעתה נרבה עולה טה חובה עולהוהבא
 עולת אף יכול )קז(. ספיכה טעתות חו וו השזן עולת שחד בקר עולתאחר
 ידו אסך רא קנ"א(. העוף לעולת שרט העלה ת'ל ספיכח תיטעןהעוף

 סוסכין שהחוברין סבחנופה בספיכה חוטר זה סוסך. אחד אחד שכל פלפר20
 לן תרצה )קנ'ב(. כולן ידי על סניף אחד אלא סני*ין החובריןוזוין
 שחייבין רברים על תאמר אם לו רהבה הפקום פה ועל לו רהבה שהפקוםסלפר
 ארבעים וסלקא  שסש בידי וכרת שמים ביי ומיחה דין בית סיחתעליחם
 ועל עשה סצות על לו רהבה הסקום פה ועל אפחר קושן הרי ואששתוחמ14ת

 ע.ב. ק"ט ובחים שם ספרא,קס.נ( ע.ש. ע.א ק.1 יבסותקס'ב(
 ח'א(. ,*.ב ע.ב ס.ב קידשע ירוש' ע.ב צ.נ סנחות שם ,קס"( שס. ספרא,קס.ר(
 ס.ח. *-ט סנחות שם ספרא,קס.1(
 ח.ח. שז הקרבנות סעשה הלכות ורסב.ם עש זרב סנחות סשנה עי'קס"(
 ע.ש.,ק-נ( שם. ספרא,קס-ס( ע.ב. זרנ סנחות שס סשרא,קס.ח(
 לב. צע שחות סשנה,קנ.ב( שם. ספרא,קניא(
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 זששצח אתד שמשן רבי קרנג החה ם ק פז שק ושאה לאסשת
 עלץפעלין והלכה )קרד(. טרצה ושבח ססך שלא 8ש'פוקהבחולך
 דוא אקה בפכפר. לכפר לך ונרשבה )קרה(. כיפר לאכאלו
 אלא ליאין י4.( ח מיקרא יכפר בנפש דוא הדם כי ששטר הדם והמכפר

 בני יקד"1 אשר וקדשים עת את אהרן תשו שמר כשדוא סנין בטשו בטהור6
 שמר תוחר פימל עון ה4טשר אם משא הש עת אקה ( 4ח. כמת משמותישראל
 שהוחר טופאה שז משא תא שז שקה יא.( ו' )ויקרא יחשב לא ירצה לאבהן
 וחקטרת והלבתה שבקומץ שבדם עתות אלא לי אין לציבור. טופאהמכלל
 משסות קדשים פחנת לכל יל נסכש תצחת פשיח כהן וסנחת כוגשוגצחת

 ט-ים של ישראל של אלא לי אין סנין משים של אנשים של אלא לי אין שם.(.0!
 בדם אלא כשרה שאין ופצש השיל ריבה וקדש"ם עת ת-ל סנין עבדשמשל

 לא כאלו פשוה וררי סטיכה עשה לא שאם לימד אלא תרצה וטמך חהלפה
 ותיכף שחטין שסופכין במקום הטחט המכצך וקניו(.כיפר

 שחשה כך בטדשרש סטיכה פה חשחט וססך )קנ"(. שחיטהלסמיכה
 )קרח(. במהורש16

 קדשש בעחשי שפלו ועבדט בששש בורים כשרה שחשה הטחםה

 את תשמרו אתך ובניך שחה ששטר פכלל באת סנין וכי בכהן אלא אעהש

 14סר וכשוא לשחיטה, אף ו'.( יח ובמדבר הנמבח דבר לכלכדטתכם

 פשת שילך מיכן ה'.( א' )ויקרא חרקו הדם את הכדגש אהרן בניוחקריבו
 ה' לפני הבקר ונן 48ים(. אדם בכל כשרה שחשה אבל כתה80

 מן ל1ים שחט של ה-ו שחהא סנין אחו התיסני שפעת ה' ל1י ה1חפאץ
 חשחפ ד,א )קס"א(. כותהז חץלכחא קיס(. ה' ל1י הבקר בן את ילהשחט

 וקס'ב(. ש18חט עד ומביאה הסכין ווצליןי הצחשר ס1הח איחטין כקטר רבנןהם

 יא. ה' יוסא שם)קרד( שם. סשראקנינ(
 ה"ב. 8ע הקרבנות פעשה חלכות רפב.ם ו'קיח(
 ע'א. ח' שילח וב ר' ובחיפ שם ספראקנ'ו(
 יא. צ'נ שחות  ופשה יא ו4נ עיא 4ב ובחים שם ספראקנץ(
 יא. 4נ ובחים עי' עיב, 4א ובחי" טשח שם ס*ראקניט( שס. ובחיםקניח(
 יב. 4ב ובחיס שם ספראקיס(
 כותיה. הלכה ולית גכ*א ח.א. פיא הסוקדשין *סולי חלכות רסבים עי'יקסיא(
 ח". *.ב שחיטה הלטת רסביסקסיב(
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 תשי ז'.(. פ' )יסיה לשתם שחום הץ קרא דאטר עגצאל אטר סילי וגיטני
 )מלכים לששם שהחש זהב תיא ששך אלא המפ אין השחפ ישפעאל רבידבי
 תיטא וכי מיסר ס1ר שם.(. )ירסמז דבר פרפה לשם שהום הץ מימר י,.( "א
 בד"ק ראבא שהט. וכתיב שחהש הץ שטע הא דשש כהוט דצטוה זהב שחהשזהב

 עבמ- ודלטא דשרה כהדי עופא בה השהט חל5תא בר יתא לרבי ניא להו6
 עש*מר למז דמכסו תיסא ו4וי כסוימז באעי וד4ו ודסיפרם. מרפמק דזשעןחלדה
 הש5ך 5אמר לפעלה ועשר לסטה עפר שףוע צרעי השוחפ רב אטר זיראר'
 סלסד בעשר אלא נאפר לא עשר יצ( י, י"קרא בעשר וכסהו דסואת

 דכולה עשרא למז דשסין לסעלה. ועשר לסטה עשר שףתן צריךשהיהט
 דצא ההי סן השהיטה פקום רבק תצ ה8דזט ד'א )קסז(. 5הקא0נ

 טנין כדנא רב אטר סילי רגי טני )קסיד( לו1הישה כזשר הצחשר וכלדפמאר
 משסע טאי הסאי ששה ספקום הבקר בן את השחט ששטר הצחשר סןלשהיפה
 רב.(. יד 9"קרא ד~נשז את והטא דכתיב דשא דאכאץרי להגא חטיוןדהאי
 דזקוף סכלל שה שמע שיטא מחשדר. בשוב תחט21י פהכא איטא בעיתשי

 דקרע שיטא וליכא. דג5ש דם בעעא סשם שיכא הש. ועומד שה ור4!יי בעען6נ
 אלא לן טני ועקר הןסה חלרה דרסה שהיה ולשעסיך וג5ש דם עדממיל
 רב אפרא. לה1יה דלא אהא לטאי וקרא נמרא נסי השמאר סן שחיפהנששרא
 פשמעא טאי חתמש וחב ספקומ כזג( יב )דברים הבהת קרא אטר אטרחפר

 כש.(. א' 85ם תהת של ת'רא אל דכתיב דיא דנאבר להש4! חתמזדהאיי
 ולפעסיך סלבמז שיטא דצא. טאלץ זב ראא בעען חהף סהמת זב פהפם איסאש

 נסי הששד סן שהיפה נסרא אלא לן ט1 וע"קור הנרטה דדסה חלדהשה"ה
 אל "שהפ חנש "8מעאל ר' דבי שטרא. לש1קז דלא אהא לסאי וקראנמרא
 דג5ש דם בעען סלששצ מ1טא חטוי. שסח פטקום ה*חפ אלא השחפוקרא
 כגי ועי' דג' דר' חל' שה' ולטעסק- וגפש דם עד שמיל דקרע שיטאה~כא.

 להציה דלא אהא לס*ר וקרא נמרא נמי השש8* סן שהיפה משרא אלא לן26
 הצואר סן לואזיטה טנלן 14סר חימז ר' דהגיא טהכ(3 למז סיתמז והמ!חפרא.
 9יקרא ד*דר ואת הראש את דשזחש את הכדצים אהרן בני וערכו5אסר

 שם. בתלסוד ליתא שוהט וכת'ב ע-ב. ל' הולין,קסז(
 ע.ב(. )"ט 5יד 8" הולין סש" וע" וה", ה'ה 5'א שם רסב'ם עי'יקס.ר(
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 ור~א הפרר ואת רואש את הרל וסה הפדר משת רואש את הרל שאין ח'.(א'
 העלה את ורוצשיפ שכחוב לפי קמע ולמה היו הגתחים כל בכלל ופדרראש
 טניין הפשטה בכלל שקגן טשחים אלא לי אין ח'.( א' משם לטשחש אתהתתח

 שככר רואש את םראפר )קסןה(. הראש את הרל ריתז שככר הראש אתלרבות
 הבקר בן את הצחט דיא )קס"ו(. הצואר סן דשחיטה סכלל הוום6

 שחט מם טתה, צריכה רהרש ששחשת סלסר בקר בן לשם השחיפהשוש
 פסול שחוק ררך שכפתעסק

 )קס"
 השחיטה שתהא הבקר בן את ושחפ (.

 בקדשים כסתעסק השגחפ טנין הונא סרב שמואל טיה בעא הבקר. בןלשם
 אטרו הבשי. בן לשם השחיפה  שתהא הבקר בן את חמחפ שגאסר פסולשויא

 חצי )קס"ח(. זבוחו לדעתכם ומבחחהו לרצנכם טין לעכב הש. בע"מ זו ליה10
 רמוין חשחרין ששחטו וכולן רחנן כתה צריכה אעה בחלין אבל בקדשיםסילי
 רבא אטר לשחיטה כתה בעען דלא חבש סאן שסרען כשרה שחשתןאמן
 בטתל לנעצה סכין זרק חברש דטן זעקיא אושעיה ר' דח4גי הש עוןר'

 אטר והא לה חוגי ווא פוסליה חכסש סכשיר נתן ר' כדדכה חמחפהוהלכה
 קבלת 'י אהרן בני דהקריבו )קס"פ(. אן כר' הלכה לה16

 14סר אעו הא אגצרה זריקה הרי חרקו שטר כשרווא זריקה זו יכולהדם
 )ק'ע(. שרת ובכלי כשר בכהן אלא כשרה תהא שלא הדם קבלת זו אלאוהקריב
 סן ויץ בכל כשרה שחיטה אבל כהתה סצות ואילך הדם פקבלת אסרוסיכן
 פקדש זה כ"ר.( א' א )שמואל שלה ה' בית "נשם והא דעת לו שאיןהקפן

 שילח סשכן יטש הש הדא סלפעלן ויקות סלסטן אבנש של בש שהיה שלה20
 א הצןאל נער הצער )קשא(. משכן ליה וקרי בית למק קרי ס'.( ע"חטשהלש
 טשלי נער יחנכר בסעללי גם שלסה אטר עליו שממול. המק צש שתי בן (שם.
 פה פפני להן מ*מר קרבמתמקן על עומרין  שהן ופצאן שמואל בא יא.("

 שיבוא ער לכהן פמתעין אם הרי לו אטרו שחפין אחם אין ולמה עתם-יןאהם

 שם. חוליןקס'ו( ע.ב. ו' ספרא ועי' ע.א, כ.ו חוליןיקלה(
וקס"
 ע'א. ק.' מנח' עוא, ט" ובח' ע'א, 'ע חולין הע פ'א הטוקדשין פסולי הלכות רטב'ם עי' (
 ע.ב. יב שם וקס.ט( שם. חולין עי'קס'ח(
 עצ. 14 קידושין ע.א ר' ובחימ ע.א י.א חועח ע.א י.ו ובחים עוא ו' ספראקיע(
 ובחים ותוסשתא שם ספרא ועי' ה.א, פ'ה הקרבוות סעשה הלכות רסב'ם ע")קעיא(

 ת.ש(. וצר ה'חפ.א
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131יקרא ח'א'

 בממשים נמרים כשרה שהשחיטה תנען כן לא חשחטו עסרו להן אגשךרשחהש
 כיון ושחטו. עמרו אחרן. בני וחקריבו שנאסר קדשש בקדשי אפלוובעבדש
 אהד נער לו אמרו לשחוט לכם התיר מי להן אסר ששחטו מצאן עלישבא
 וגער את ויבשו הפר את ושחש הש הדא לצי הביאוהו להן אסר למהתיר

 רבו לצי הלכה הורה ,ה וה אסר לענש ביקש כיה.(. א' א מצצאל עלי אל6

 וח84שר רנלץ אל גשתטחה 14מו באת מיתה, חייב רבו בצי הלכה השרהשכל

 א' משם ה' אל להת*לל נמה עמך הבצבת האשה 4גי אדני נפש חי ארניבי

 לו אפרה שחרן. חשתי סצלי מגא יטות תששא, צליתי אנא הלא לה אפרמו.(.
 דידך ולא דקיי לא דא גק דא סן ברפ כ".( א' ושם התפללתי וקה דגעראל

 באותה משם(. לה' שאול הש הקז אשר השים סן לה' השוילתעץ צכי הש10
 )קע'ב(. קיש ש4צל קיש ששממול שש כל הגוה הקדש רחק מגצהשעה

 חללים אהצש חללים ישיי הכהמם ח'ל חללים אפלי יםל אהרןבני
 חללש קמי כשרש בניו אף כשר אהרן סה אדין במ חול שפין בעלי אתוארבה
 היקי הדם את הכיגים אהרן בני חקקריבו )קע,(. טוסיןובעלי

 עולה דם עולה בדם עולה דם מערב אוטר אחה טנץ דם דם ת,ל מה הדם את16
 החולין דם שפלו בר'א דם. דם תיל יקרבו חולין בדם עולה דם תפורהברם
 שלא על שבנמרק דם ליבטל. רשיין סים הקז אלו אוחו אומדין וקדש דםלועך
 טטנו. תה טראיו לבטל ראויין אען חשם סמנו קה לא וה דו-י דם טראה טראיויס
 באשם מערב אם סגין יקרב. ביין מערבו אם שכן יקרבו אלו מערבו אםיטל

 נתערב אפלו סגין הן. קדשש קדשי שלו שאלו באשם שטתערב את אבש20
 ובוצדה בשלסים שתערב את אבש ארבע טתן חשלו שאלו ובוצדהבשלסש
 דם וול ובפסח ובפעשר בבטר מערב אפלו סנץ ארבע פתן שלושאלו
 החט14ת וישת הפשלין את אשצש ד10 חיל ב5סולין מערב אפלו )קע-ד(.דם

 יכול וץדיקן ' )קעיה(. שחז שמקוסן החישנץת החטאא חשתהצ"מיות
 סחגות ארבע הפסק חרקו ת'ל כחא יקי5מ יכול סביב יל אחת ודיקה96

 האפו סביב סה סביב להלן תאמר סביב כאן שסר אוטר "שמעאל רביסביב.

 ע.א,. ג" סהרש-כ והוצאת ס.ו פ.ג שסואל פדרשוקע.כ,
 ע.כ. 8'א וכחים ע.נ, שםוקע.ר, ע'כ. ו' ספראוקעזנ,
 הג.ו. פ.כ הסוקדשי, פסולי הלכות ורסכ.ם ע-א ע.ח וכחים עי'קע-ה,
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%ח"'ר הגדולמדדש32

 8חזג פע" אומן שק ה כאן הגי סבו אף פעא אחמ1 וששקלה*
 על זרקות שי וצט הרק בשרק וזש את יז ל בע~ה עשה חאכחמ
 של צפתית מורחא קרן על ולפמן דג8בח מחצי באלכסת חשבח זוזתשתי
 אשך הדם הרויי גם כפין פקיף הדם שקץטה ופתטץ דרופית פערביתקרן

 על הדם ןץנשזבח על ןץןשכם )קעש(. הדרוסי השור ש על6
 על חדם את וזרקן )קע.ח(. דג8בח שי על וקורק איןדגאבח

 ועשית דרל הבשר אף ופין דגאבח שי על מרקה הדםהמזבה
 בורקה הבשר אף בוריקה הדם סה כץ.( יב 5רברש והדם הבשרעלתעי
 בהערכה. שסוף בוריקה בתחילה )קעיפ(. העלה עלטה דערך פקיש שיופה

 ממן סביב ןץנ1ז2נח 8ך8(. בשפורין ומפדרן חתר שחיקן לאחר10
 מובח של קרמ נשלה אס הא מובח של קתו שישלה בופן לא סביבשהש
 לא מךעזש 4יהל פתח אשר )קפיא(. פסולה עבתזץ עלזדעבד
 דגלילי טסי דבי )קפ4ב(. השייעה את הרוח שללה בופן ולא 8ירוקו1בופן
 מועד אהל בין הכער את תתת שמאפר ל8י שער אהל פתח אשר תיל פהשסר

 מין הריחץ יושו דגאבח ובין, מועד אהל בץ יכול ז'.( פ' 8אית המובח ובין16
 הטה טויכן )ק18(. מועד אהל 8תח הכיור אץ מועד אהל 8תח דג8בחדיל
 )ק8יד(. הדרום כל8י סח%ך ולמובח ד%4לם ביןנתע

 את יל תצתח אבר אבר יפשיפיכול וני1דן . . .חץ15שיסשך
 קפיח(. פנתחה כר "וי כ~ה מפ9פהעלה

 יכ~
 הפשם פע~ן אין

 עולה חץבא נרבה עולה הבא טוסר דוא די1 סנץ חוומה עית ניבה עית אלא20
 צאן עולת לרבות סנין הששם פעתה חובה אף ד5שט פעתה נרבה פהחובה
 תתח )ק8ץ(. פקום פכל העלה את דרל %ש דעולת מרס עולת לרבמסנין

יכ~
 )ק8ץ(. לנתדרן נתחטה אין למזחטה שתה אחה דרל לנתחין משחקז זתח

 )קפ,ח(. פסולה לא כשיה אהה דרל תיחוח הפשם טעתה תהא ה8סולה אףיכול

 ה.ו. פ" קרננות 5קשח הלכות רסב.ם,קעץ( ע'ב. נע ובה' שם ספרא,קלו(
 עיב. קיד וע" עיב ס.ב ובחים ע'ד שם ספרא וקע.ס( שם. ספרא,קק.ח(
 ח.ד. פ, הקרבמת טעשח הלכות רטבים ע',קופ(
 שם. ספרא,קפ'1( ע.ב. נ" חבפם שםוקש.ב( שם. ס*ראיקשיא(
 שם.,קפ'ו( שם.וקש"( שם.קש.ר(
 "ם.,קפ'ח( שם. ספראוקש.ו(
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33ויקרא ז' ועא'א'

 ותולה עוקבו נוצך פקבו אלא הרגל את שבר הקז לא כדדנן טטשהכיצר
 תחן חראש את חותך לוחה דגיע לדחה נגיע שהש עד יודד ספשים היהבו

 וקרע ההפשט את סירק כהן שכה לסי תוצן הכרעש את חתך בו שכהלסי
 לרנל עלה בהן. שכה לסי תתק הע"ם את חתך דגצ. את והתרא הלבאת

 נלוי כולו תמצא קרעו' עסה בהרם חשתי בה שכה לסי תחנז חתכה ינגית6
 וזקרבים את נפל ולסעלן. הראש שחשת בית על תתע הפדר את טללשי.
 הכבד סן הריאה את וה5ר"ש חסכין את נפל להרהקן. בהן שכה לסיתוצן
 לסי תהע הוחה את נקב סטקחשה. כמקה הקק לא הכבד סן הכבדואצבע
 מצע הקק %א השדיה עם יורד חותך היה ורסנית לדופן עלה בגשכה

 והכבד בה שכה לסו תדנז חתכה רכות צלעא לשתי מרע שהש עד בשדרה10
 חתכה סיכן צלעא חשתי סיק צלעא שתי בה וצקז למיה לו בא בה.תלוטז
 השטאלית לדופן לו בא בה. תלויין וחריאה והלב והקמז בה שכה לסיהוצה
 נגיח חיה וכך סלסמן רבות צלעות חשתי סלסעלן רטא צלעא שתי בהחזיח

 חתכה סלסטן שתים חשתים סלסעלן שתש שתים בשתיהן טניח נמצאבחברחה
 אלא מיולה היחה והש מ7 תלף חזטחול עטה יחורה בה שכה לסי תחנה16

 לסי תהע חחנו לעוקץ לו בא בה. תלהה שהכבד פזלה שחה קורין שיןשל
 השמאלית הרנל את טל עסה. הכלית אתי הכבד שצבע והאליה בושכה
 וגיחוח דשא חה בידט ודשויברש בשרה עוסדין כולן נשטש בה. שכה לסיתדנז
 )קפ"פ(. טקום בכלהאגצר

 יורדת השסים סן שראש "לפ אש הכהן אהרן בני תתנוז
 על אש הכהן אהרןבני )ק"צ(. ההדיש סן להביאסצ~ה

 ובכלי כשר בכהן אלא תהא שלא להצתה פין יידה י' 8דהמזבח
 ר' אסר )קלא(. אש הכהן אהרן בני תתנן ילשרת

 בני ט*מר לטה כן אם גיחשבח על קרב שזר לב על עלחה וכישסעון
 של בראשו אלא תהא שלא האש הצתת על ליטר דגאבח על אש הכהן אחרן86

 סששסע הכהן יל פה הכהן ~שהרן בנ' תהנן 5~רב(.כמבח

 שם. ספרא,ק-צ( ס'ג. פ'ד תסיד,קפ'ט(
 ח.א(. ,פ'ג ע.ג ל'ט יוסא ירוש' וא ט" יופא וא ו' ס*רא,קצ'א(
 גדלעיל.,קצ'ג(
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איו"'י הנדו5מדרש34
 עףזג נגימו הםץ ואש- א 5 כן מם 2ון קהש יוע *אי !*יןשטשר
 וכהן הריש כהן בבטרי שעבר ם-% כהן ע5 5יטר בכימה הכדגש בנץמיא
 עצ*ם 1ערכן )קצי(. פסולה עבודחו פיול כהן בבמץ שעבדהריום
 אפ"ר )קצקז(. העצש גי ע5 האש יא אש ג עי עים האשעל

 ור5 הערבש ש5בין חמיר עם 5פערכה עצ'ם מרי שי 5רבות טנץ שסעון6
 )קצז(. האש על עציםךערכו

 טאה יטל הנתחים את הכהנים אהרן בגני ךע41נג1ןק
 אתם הכהן וערך אי ( . ). אתם הכמקן 1ערךת'5
 כהן כיצר הא 1ערכן ת'ל האיברים כ5 עמרר אחד כהןיא

 דמ5ה שצא בקרבש. מ8קר עשרה איברים הם וכמה איברים. שי עמרך אחד10
 שים אהרן בני שנים וערכו אהשר עקיבה ר' ישמעא5. רבי דברי בששהע5ה

 הראש וברו5 בראש הראשן )קצץ(. בששה ע5ה שרמ5ה ס5טד ששהכוגים
 וד~שדר ס5פע5ן שחשחו ובית אצבעותיו בין וקרניו זרחף 8י ע5 וחתאצבים12
 שלימין הירש בשתי דאגי 5ויץ. עמרה ובית בשמא5ו שליסין ודמי52 ע5מזמצן

 העוקץ וברנל בעוקץ השל"* 5וצץ. עורן ובית בשמא5ו  חמלשטא5 בים1612
 ודרנ5 עפה כ5יות ושתי הכבר ת2נבע אצבעותיו בין טוולדלת ודמנ5יהביס2ו

 מצרה בימש וששה ובנרה בדמה הרבהעי 5~צץ. עורן שית בשמא5ושל2פמו5
 בים12 ש5ימין הרשמת בשתי החטשי אצבעותיו. בין וצ5עותיהבשמא5ו
 ע5 וכרעים בבוך טששים בקרבים השסר 5וצץ. עורן ובית בשטא5ואלשסא5

 )קצ"(. בשנצנה קרב כבש 5סר נמטשת ביין שחד בס5ת ואחד ס5פעלה נביהן90
 8ר שם. סצש והיין מטלת ת-ךבש בחפשה הבשר עשר באחד קרבאי5

 והרנ5 העוקץ ם8ים והר52 באחד הראש חזרנ5 הראש חשרבעה בעשריםקרב
 שתי בשלשה וושרה באחד הוחה מצרה תשה ם8ים יך2ל בשיםהעוקץ
 בריא שלשה. בשלשה והיין ודש5ת הקרבים במשנהם הרשחז שתי במשניםהקרש

 השששן טקריב. 5הקריב רצה אם ההקיר בקרבית אב5 הצבהי בקרבמת96

 שס. ספרא,קצז(
 אלא. ד'ה שם תוסשת ועי' ע'א, כ" יוסא ע"א ט'ו ובחים שםיקצ'ד(
 ע.ב. ג'ו 'וסא שם ספרא,קצ'ו( שס. 'וסא 'רוש' ע",קציח(
 ה'ה(. ,פ'ב ע.א ס' יוסא ירוש' ע"ב שס ספרא,קצז(
 ח"א. *יח הקרבוות סעשה הלכות רסב'ם ועי' ט"ח פיד תסיד ע",קציח(
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33ויקראא'%ן'ט'

 כבש מחשז אותן וסנק,ין שתן סעלין הכל מ"רט(. שוין אלו אלו שלגיתחקן
 סה הנתחים את 0-(. ועדדץ שתן ומולחין במערבו~טטח
 דקש 0-.א(. סהטוחין והפדר הראש שאין סלסד הפדר אשת הראש אתת4ל
 תצין 4-0ב(. סללעלה כבור דרך שהש שחיטה בית על הפדר את שדששיא

 הכהן וערך הפדר חשת דיאש את ת"ל האיברים לכל קורסין ורפדר שהראש6
 !קעצים על 0-.נ(. האיברים לכל קורסין והפדר שהראש סלסדאחם
 העצש כל וכי 4-0ד4. אש להיות דגיחנין עצש האש עלאשר
 אלקמר רבי נפן. וטשל וית טשל חט כשרים העצים כל הן למערכהכשרש
 היו באלו אבל אלון ח8ל ס"8 חשל שקסה חשל דקל חשל חבל של אףסוסיף

 סתירה עצי אף יכיל 4-0ה(. שסן עץ חשל אגח חשל ת%4ה של בסרבית רמלין10
 המזבח על אשר האש על אשךע(בים ת"לכשרים
 וה הדיש בהן נשממש שלא ואש עצש אף הדיוט כו חתטש שלא פבחסה
 יהיו עולה מסחנרב יכול אוסר שסעון בירבי אלעזר רבי אלקמר. ר'דברי
 כמבח טה דגאבח על אשר האש על אשר העצים על ת'ל עסה ואשיהעציה

 אשר האש על אשר העצש על ו"א 0-ז(. צבור טשל עצים אף צבור סשל16
 של גר"8 כסחק ועגחן אטה ודחבן אטה ארכן שעשה מרין חניא דגאבחעל
 הכי אי יוסף דב אסר גרושה. באסה קרסיה אפ*ר לדורא. עחשין וכאאןסאה
 יששוין עצים יהא שלא דגאבח על אשר העץ על אשר העצים על דכתיבהש
 0-"(. כלום דגאבחסן
 ירחץ ורנרעים ייחץ קיב במים ירחץ וכרעיו מקרבומ!

 כל בסים ריל סאה בארבעים כאן אף סאה בארבעים להלן טה יכולבסים
 וחוסר קל המים כל את להכשקי בסש בכמנ ולא בסים ביין ולא בסיםשהן.
 סדיחין ייקרבים צרכה כל סדהקין בבא אחוה פדיחין הכרס 0-יח(. כזרלסי
 י"ט(. העטודים שבץ ס"8 של הו%לחעת על בסעוטה פעסים שלשהשתן

 ה.ד. שם ורסכ.ם שם חטיד ע'ור( ח'. יו יג יאא,קצ'ט(
 הפד. שם ורטבשם שם חטיד עי)ר'א(
 שם.ור'ד( שם. ספרא0-ז( ע'ב. כ.ט חטיד שם,ר.ב(
 ס.1. פ'ג חטיד שםור"(
 ע.ב. ס.ג וסחיםור"(,עי' ע.א. כיג שח" שם סשרא ע",ר'1(
 ט.ב. ש'ד חסידוריט( וא. מב זבחיס עע, ו' ספרא,ר'ח(
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%ין'" ה2רולמררש36

 אשפ מחר אע'פ פימל אע-פ דופן יושו אשפ פסול אופחהקטיר
 כשהן לא אסרתי רגאבח בראש כשהן הנמבח ח'ל לסטה כשהן יכולטשו
 גר"א(. לכתחלה אותן טעלין אין אבל ק-דו לא עלו שאם ו'י(.לסטן

 רגל את סקטיר אחר שכהן סיסי הכל את הכהןיהקטיר
 לרבמ הכל אח 5ייב(. וסודרן וחחר האש על אבר אבר זורקן6

 שמקן השיער כבשש שבראש והצטר והטלפש חזקרנום תצטי העצפתאת
 כ".(. יב )רברש והדם הבשר עלתיך וומשית הול פירשו אע-פ יטלת"שש
 בבשר ויעלה ועצפת 0ץש הץלוף יטל והדם רגשר על ועשית אלא ליאין
 אע-פ פק-שו העלו פחוברש שהן בוסן כיצד הא ריבה הכל ת'ל הנמבח גביעל

  שסש לשם 4מטדץ עולה לשם עלוץ 5יי.2(. ק-רו השבח שבראש10

 שעשה סי ישם לה' יוח. נחת 06 ניחוח ר" 06ריח
 רקרבן. בעל לשם הו"שעלה אוסר החו ולהלן 5ייר(. העולםאת
 ולשם ואבח לשם דברש ששה לשם להתכךן צריך עולה הסקריב אסרוסיכן
 נחת זה חשרהץ בלבד לרהץ ושרקטרחו לאשש השיקטירו ב'ה לשם המהמבחהזובח

 ויו(. שלסש לשם הישלפש החטא אוחו לשם ובאשם ובחטאת לחקבוה רוח16
 להתבתן לסשה ריוח ליתן הופסק ולסה ראשק ענין על סוסיף זה הרית"נםי

 שוסע שההש אם פה וחוסר קל הדברים ודיי לעמן עמן ובין לפרשה פרשהבין
 ענין ובין לפרשה פרשה בין להתבתן צריך דקדש ברוח וסרבר הקב"הספי
 סן קרבם הצאן סן ואם 5יטץ(. סהריוט הדיש וכפה כמה אחת עללענין

 וי"(. ולפוהם ולחולה 6קן פרט סעוטים "לו הרי היים סן או הכבשש20
 יהיצא ועזים כ:בשים וי,ח(. המול את יההמאקרבנו

 לעלה שים מיל פה 14טר שסעון רבי האלו, הסהעחשין טשסרו לכר הכלאשאת
 הא תסש תנדרומנס. טומשם לא  וכר נקבה. לא זכר הח0ורה. אתלרבות
 5יים(. לרמן אעו תמש אעואם

 בעס.ה. רברי)ר"א( שם. ספרא)רי(
 שם. ספרא)ר"נ(, ה.ר. 1.8 הקרבמת טעשח הלכות רסב.םא-יזב(
 ע'א. טיח זבחיס שם ספראא-ירן
 שם. ספרא5-ט"( עיב. ס.ו זכהים טשת ועי' הזא פזר שם רסב.םורגיו(
 ע.ב. ש'ו מק שם ססרא)רלח( ע.ב. לח תטורה עיא טיא בכורות)רי'ז(
 ע.א. סזא נרה עי' שט, ססראא-יזט(
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8 אתו חמחםי"א 8  קראים אין כצשן שחו בצ8ת העוף אין בצפה 
 עוטר להיות צריך האצחט אין בצ8ת שזו אחשר חימץ רבי וק"כ(. בצשןקלש
 ואם בצשן ומקבל בצ8ת עומד להיות צרזי שהמקבל שמצעו לפיבצפע
 אז בצשן אוו אוע תיל כן וחצחט אף יכל פס~. בצפת וקבל בדרוםעסר

 צפנה המזבח ירך על 0-כ'א(. בצפת להיות צריך האצחט6
 שהכבש לסדמ הא לדרום. שים הן מיכן בצשן שיייר ה'לצי
 ק.( ינ )יואקאל קדים פמת וסעלחוצ שסר משדה רבי 0-כ'ב(.בדרום

 0-כ4נ(. בדרום שהכבש לסדמ הא לסורח ליסינו פונה לו העולהשיא

 בראשי שחט שאם צפתה להיא רשי כלו שהשבח צפנההמזבח
 ולצשן הסובח טחצי שסר עעדה רבי יוסי. רבי דברי כשרש קדשים קדור10

 ה' לפנישבפנדץ 0-כרד(. בדרום ולדדום הסובח וסחציבצפע
 פתחו חצי טמד סכוון הסובח קגקב בן אליומר רבי ד1אשר פנף כולושהצפת
 שסר "וה דמ 0-כ'ה(. הדרום כלפי סחיך הדלחות סן אחת וטמד היכלשל

 של פחח טמד עשר אסה חשתים אסה שלשים השרה באסצע פמוצעדגאבה
 טמד סכוון דגאבח נמשא הדרום סן עשיה ואחת הצפת סן עשרה אחת היכל16

 כותל עד הצשתי דגאבח של פקשיו צפון הש 48קה 0-כיו(. וכתליוההיכל
 בקיבי אלומר רבי יההןש בירבי יוסי רבי דושרי חסמבח טמד אף הצפמיהשרה
 שסיף רבי הצשתי. השרה כותל עד ולסובח האולם בין טמד אף סדסיףשמעון
 סכמד אבל הצשתי הומרה כותל ועד הכדצים רנלץ דרשת סקום סכנם-אף

 סכותל שסר נושצאת 0-כץ(. 5סול שהש סשדש הכל ~צים החליפא בית20
 בכותל וכנמז וטחצה ששים רוחב שהש דגאבח כותל עד שרה שלצשתי
 יקה דנרובע על החבעש ששה אצרך שהש ומרה של סורח כותל עדד14לם
 וכ'ח(. קדשש קדשי בו ששצחטין ושקום תעא צ5ע נקראהוא

 ע.ר. שם ס5רא)ר.כ,
 חייה. רבי בפקום אחיא רבי שם ובתלטור ע'א נ.ו שחות עיב ט.ח ובחים שם ס5ראירלא,
 שם. וגחים עי' שם, ספרא )רכ.11 ע.ב. ס.ב ובחים שם ספרא)רלג,
 תפיט,. )צד ח.א שץ וגחים תוספתא וא נ'ח וגחים שם ספראט-כ'ר,
 חלו. ילקוט ע.א לץ ייטא ו" נ.פ וגחים ע.א ח' ספראט-כ.ה,
 וב. טץ י~"א לב נ.ח ובחים שם ספרא)רלו,
 וט". הפ.ו פ.ה הגחירה גא הלכות רטגים ט-כ.ח, תפץ,.)רף ה" פ.ו ובחים תוספתא ע'א טץ יוטא עיא כ' ובחים "ם ס5רא ועי' כי-א, ל5י)רכ.,1
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 יד ת, "גא' הנדולטדרש38

 יאץ למתחע אתן ששג %א כשר אתו תתח"ב
 הכהן דערך ורלג ושעדש לכל קרטן משדשתזש מ6י פדרד תפת ראשן "שת וכשג 6שתשעמץ
 אשר האש על אשר העצים על כפזהאתם

 ול"ג ת תשי נקמ נמם '9ה '%א המזבח על6
 ו4מכ6א* במש ירחץ והכרעים והקרב"ג

 ךחקטיר ולע ימש הכל את הכהןתצריב
 עלה ולדג יח 6 ע6 אם תמר ששל חק וטא פס%שלפ
 הש באןיל 11ם '%א א" י%אנחתשיטל *א" חאש ן%אא"

 מיעט הכתוב שריבה אחר בצשק ולפסול טחוח בהפשם להכשיר ראית טה10
 לשני זווא בצפה ופוסל הרציקץ לאחר שהן ובניחוח בהששם טכשקי טהסצי

 לחרציקץ קודם ססיכה והלא ססך שלא אע'פ עלןץדוצייוז.
 הטסיכה שאין בפסיכה *גי סכשיר בצשק ולפסול בפסיכה לדבשיר ראיתומה
ע4 העולח2 בכל מדצ שהצשן בצשן ופדפל העולות בכלטד1ת

 לשם ניךץדדץ ' רמש לשם ישיךץ אשש לשם אשה עלה לשם16
 סיל"ה(. העולם את שעשה סי לשם לה' רוח.נחת

 נ8ן שלסים. ובחי העוף אין עלה העוף מן חשםי"ד
 תטת ובשש בכבשים חמש וכר ששטר לפי העוף כל %אהעוף
 עעה השמסית נפה שרבש אף "טל בעוף חכרחן תשת שין בבהסהחכרות

 פסול וונדרנופ טתצצם 441(. העי. כל לא העוף סן חיל רנלה ושקטעה0נ
 המשקי קרבע סילץ(: נקבה בכלל ולא וכר בכלל לא ווועו ברקץ שר1אלפי

 תבש לא צבדר נדבת באה שאעה כשם יטל עוף. טבש הצבחי אין עוףסביא
 סיל'ח(. שש מץבת נאה זהיא סלסר ךךזקריננ ח,ל שיםנדבת
 או התרים מןךךזקישיננ חיל כשר ידשו כולו העוף כליטל

 עיב. כ.ח 'ופא שםור'ל( זם. ספרא,רכ'ט(
 זם.,רלינ( שם. ספראורל'ב( ע'א. כ" טסא שם ספראורל'א(
 שם. ספרא,רל'ה( שם. ספרא ש',ר*ד(
 ע.ב. נ'ד קירושי, שם ספרא,רלט(
 *ס. ספרא וע" הץ ש'נ הסוכח איסור' הלכות רטב'ם,ר*ו(
 עיב. ק'ד שחות וו' זם ורזי ע'א פ' סוח,ת ועי שם ספרא,רליח(
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139יקרא ידא'

 יתה תצי שדש אלא בשף לד אין קרבנו את היתה בנימן
 כשרו מץלים לביא כשרו שלא יתה בני אם השה קצים ולא מץלוםוערש

 וול קסנש לבוא שיכשרו דין אעו מיה5ים לבוש שכשרו רעדים קפניםלטש
 הש דץ הלא מעלש ולא קצים עשה בני 8ילש(. קטנים ולא ורולשחשדים

 שכשרו יתה בני מץלים לבוא כשרו קהגש לבוש כשרו שלא רעדש אם סה6
 ולא קצש יתה בני חרל ורולים לטש ורכשרו דין אעו קציםלבוא
 ההרש פן חרל כשרש יתה בני וכל כשרים הורש כל יכול סייפ(.מץלש
 היתה בני כל ולא היתח בני פן השדים כל ולא ההצרים פן ורתה בני פןש
 כשרש מץלש רעדש רבע תע 8ייא(. ה8מה שמה הצעעב בתחלתפרפ

 בתהרין הכשר שצא פשלין תדולים כשרש קצש יתה בני פשלש תוצש10
 ולא רבא אפר תלמרא סבא בתורש. פסיל יתה בבני והכשר ץשה בבניפפול

 דנמיב עסה בני מוושא היתה בני פן ש הרצדש פן ולסועב קראל"שתיטם
 סיסרב(. לא קצים אין' ורולש חשדש אף לא מץלים אין קצש בנירחסנא

 שבמה הצעעב להחלת פרפ פן חול כשרש היתה בני וכל התהיש כליכול
 פסולש יתה בני ושושתי סשתהיבו כשרים חשדין סשרפתי סימע(. פפול השבזה16

 פשהעלעילו כשרש טשמ בני טאיטתי קרחה בן יעקב חגי סימ"ד(.סשהוהבו
 אפר אימתי ל'.(. ליפ שיב דם יעלעו ש5רעד לה אפר תעא לה ת84יהו*ו

 פן העוף עולת עלי הרי זמיא ר' בעא דמא. טניה חשתי מץשא שפים פכיאביי
 תפק האף ספיקא טהש שבזה השידיב החלת והביא היתה בני פן אוהרעדים

 להחלת 8רפ שמע חא רבא אפר סימ"ד(. נפיק ולא הו4ו ברמז דלפא שא
 אפרת אי אלא שפיר חאף ברמז בשלטא אסרת אי ששסול. חשבמה שבזההציווב

 מרבע לפקוטי קרא אצטריך כי פפ"קא. לפשפי קרא אצטרך אי האףסש"קא
 כ'ב טיקרא בם סום בהס סשחחם כי המתיב דואיל אפעא דעחך פלקאתעבד

 ערוה דבר אלא אעו השחחה ששטר פקום כל "8סעאל רבי דבי עצא (כ"ה.
 שסיל ולא דמאיל עופמ תצי בו שול ועש ערוה דבר בו שול שהשס כל העץ96

 דבר איסא בעוף חכרות הסמ שין בבוששה חכרות חמות פר דאסר שפא2וצ

 שס.ורס'א( שס.וריפ( ע'כ. כ'ב ועלץ שם ספרא,ר*ט(
 שס. חולין שם ספרא ע"ירס.1( שס. חולין,רס*ב(
 קם. חוליןורפיר( שס. חולין שס ספרא,רפ"ר(
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 %ואייד"' הגדולפדרש40

 תרים קרבצו ום"ג לן פחע קא בת *פס6 ש שי ולזערמ
ש מה דוא דין והלא יתה ובני חורש הכשירו אין יתהובני  הצ8רש 
 לכ8ר שכשרו יתה ובמ חורש בחט לכ8ר כשרו בפנש לכ8ר כשרושלא
 ךבף תרים קרבנך ת"ל בחט לכ8ר שיכשרו דין אעובשנש

 לכ8ר שיכשרו לצשרש וחחי קל יתה. ובני חורש הכשיו שין יתח6
 בפנש לכ8ר כשרו בחץ לכ8ר הוכשרו שלא יתה ובני חורים אם מהבשנים
 פן ודקריכ הרל גשנים לכ8ר שיכשרו דע יע בחט לכפר שכשרוצן8רים
 חורש אלא בעושמ שקרב לך אין קדבע את היתה בני פן %4החרים
 עושת פכל יתה ובני חורש משצו טה פשני יתצן רבי אטר שרפ"ו(. יתהובני

 לקרבן הכויב הכשיר ולא יתה ובני פחור"ם יחר בעושת סורדף לך שאין אלא10
 0-פץ(. הםאלא

 היתה בני פן ש החרים פן וחקריב טגאשר לפי הרל טה והקריבופשך
 ךהקריבך ס-פ"ח(. אחת 8רידה אפלו ורקריבו תיל פרעים טצי פחמאין

 הלא בכהן. אלא פליקה תהא שלא פלפד ומלק הכוץן יל טההכהן
 עוף פליקת כהן לה קבע לא צפת לה שקבע ברמה עולת אם פה הש דין16

 שלא פלפד וסלק הכהן הרל כהן לה יקבע שלא דין אעו צפת לה קבעשלא
 שלא שחיפה אם פה הש ת"ן בסכין ימלקע יכול בכהן אלא פליקהתהא
 כלי לה שיקבע דין אעו כהן לה שקבע פליקה כלי לה קבע כהן להקבע
 לפבח קרב שמזר לב על עלא וכי עקיבה רבי אפר (. 0-פ"פ ופלק הכהןת"ל

 יכול כהן. של בעצפו אלא פליקה תהא שלא ומלק הכהן שסר לפה כן אם20
 לטטן עולחה לטעלן שחטאחה בהמה דמא ת"ן פלפטן בין לפעלן ביןשלקע
 את המלק ת'ל לפטן עולחו שתהא דין אעו לטטן שחטאעעעוף

 ולשיו יהפיה לשיו אשר חשבחה המזבחה והקפירראשה
 פליקה המלק שר"(. לפעלן טליקה אף לפעלן וקטרה פהטליקה

 טליקה להלן תאפר פלקה כאן שסר דין הרי פקום. טכל יכול ערש ספולא

 שם. סשרא4יפץ( שם.4יפ.ה(
 תס.ג ילקוט ועי' אבהו, רב' בשם ע.א צן ב'ק ע")רס"(
 ע'א. ט' כריהית ע'א פ'ה זבחים עיד ח' ספרא%פ'ח(
 שס. כריחות ע.ב י ובחים שס ספרא)רנ( שם. 'לקוס שם ס8רא4ר8.5(
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 סליקה טה 14 העחיף ממול כאן אף העורף ממול להלן האסורה סליקהטה
 את ומלק הול יבדיל ולא "מלוק כאן אף פבדיל ואעו ימלוק להלןד4גצרה
 פקטקי שווא טאחר כן לופר אפשר וכי דסה תמצה דגאבחח חהקטירראשן

 וחמף לעצסו הרחש בהקפרה טצעו טה הקטרח1 כדרך מלי אלא פוצההש
 לראש להקמרה ' סנלן 5ייב(, לעצטו חשוף לעצטו הראש סליקה אף לעשג61

 חמף הקטרת הרי דגאבחה הכהן אח1 והקטיר לטמן 4ופר כשהואלעצטו
 לעצטו לראש הקטרה זו אלא וחקטטי ראשן את כאן שסר אש האאמחיה
 והמף לעצסו הראש סל"קה כך לעצטו חז1ף לעצטו הראש שרקטרהכשם
 תיצה. וביף בראש 14ד8 טלו דם רמך תמצה 5ימב(.לעצש

 קקי על ולא ה"סוד קטי על ולא הכנש קטי על לא הכמבח קטי על הגיהם10

 י(קשקי ומלק היל דישזתת קטי על אף יכול העליון קיר על אלאההיכל
 וקטרה טה הסששאץ ולענץ חק5רה לענין הששר הנמבח קוי על דסותמצה
 בא לסובב וסתה בכבש עולה עושה הוא כיצד 5יינ(, לסעלן המצאה אףלסעלן
 תשצת ופבדיל ערשה ספול ראשה את סולק הקז נמרחית דרומית לקרןלו

 כשרה, אחת אסה אשלו פרנלע לטמה קןשיקץ חשם השבח קטי על דמה את16

 בראשת אלא ממית אעה עצפה כל אופרש העקב בן אלי,מר ורבי טץממהרבי
 יז'ד(. נמבחשל
 יטיר בחמה בע~ת מגו 12נצתה מראתד את חשלסיךט"ז

 ירחץ חקכמשעים חקקרב בהסה בעולת ומאשר בנצתה פראו1את
 אפר והכרעש הקרב בבוששת והכשיר ר5וראה בעוף פסל לטה במים20

 לנבי "קרב לא החססש ומן המילות סן ואוכל וטס שרח שהעוף לפידקנרה
 מילה שהעו לפי הבוששה אבל בבצהה פראוצ את והסטי כוצב לכךדגאבח
 חקרב הש לכך הדשגוקם סן ולא המילש סן אוכלת חועה בעלה אב1פעל
 סד4ו1 את חהסקי דקא %עשץ(. במש ירחץ והכרעש וחקרב ש54דטלה

 אבא 5ז'וג חמצה עם, יפלם בצשחה הרל ויפלמ בסכין ידקור יכול זפק זה26

 ע.ב. ביא טלין ע'א ס'ה ובחים עש ט' ספרא,רנ'א(
 שם. זבחים שם%ז*נ( שם. ספראירנ'ב(
 ס'ד. פ'נ רבח ויקרא על)רנ'ח( עיב. ס'ד זבחים שפ ספרא)ררד(
 ע*א. ס*ה זבחים עי' שם טפראירוו(

www.daat.ac.il                    www.hebrewbooks.org   



 ח טז*'% הנדולטדרש42

 אתה ךהשליך . ומג עמה וזדקב?ן את טשל אשר תן ועשי
 19 נצשלכה אתה ממה חשת %א אתה . פס%ה א וטוה
 נ0ל השר את ,9צ9ר מקש אם טז הש ו"1 הלא ומשלכה נצסהשלת
 אתה יל הרעי וףת בה 9שע5 וק אש דשר את ששל סקש התי בחטת

 הטזבח אצל , )ררח(. בהשלכה בהסה עולת אין בהשלכה אתה6
 טקום אל כם. % אפי קדטה לטבח.ססך
 בתי שמ אופך יצטתמס בן חנעה יבי הדשו את מתמן הץ 8םהדשן
 של במויחו וה כמבח של בשרחו ואחד כבש של בשרחו אחד שם הייי'8י1
 שבמורחו חה ורגזטדה השיטי המובח ודשן העוף טחראות מחנין הע שםכבש

 נרנ'ם(. קלים קהים אישדי קדשש קדשי פסולי שרפין הע ששם שבח של10

 בטקוסן נבלעין כולן הסנחיה ורקשת הפניטי כמבח ודץצן תוצה טוראה אביי4*מר
 )ר"סז. הקז ששעשה

 בששחצ. בהסה עולת אין בששוע אגצ הפסול. ילא הכשר אתך מ2נמע5"ז
 "ברי שיטי יבד~ל לא העור. את להכשיר2נכננ80יך

 ראית סה אחו ת'ל בסכין שמלקו אע"פ יכול וחקטיר ש והקטיר חיל פסל16
 וני טה טשי טעט הכתוב שריבה אחר בטליקה ולפסול ברנדלהלהכשיר
 (. )רס"א הרצקז לשי שהש במל"קה ופוסל הרצהה לאחר שהיא בהבדלהטכשיר

 הראש דם טיצה אפלו יכול או הראש דם טהטה ולא המף דם שמהטה אע'פעלה

 אשה עולדנ לשם עלוה ס-ס"ב(. דצא חול המף דם טהטהולא
 רחק. משתלשם נידץודץ רמק.לשם ריח אשש. לשם20

 נמקח רמק אשה בהטה בעולת שסר )רס4נ(. העולם את שעשה טי לשםלה'

 טלטד לה' נמקח דיח אשה ובסנחה לה' נמקח רמק אשה העוף בעולת תאסרלה'
 )רס'דז. 5שמש דעחו שיכוין ובלבד ה0מעש שחר הטרבהשאחד

 ום.יוח( שם. ספרא)תץ(
 וחשירים. רח יא ק' יגטות וחא' ד'שן ד" עיא ס'ד ובחים חח' ועי' שם,)רנ.ט(
 בחלפוד. ליחא היוי נס 1טעשה ע'א, כ'א יופא,רס(
 ע.ב. ט' ספראיסוא(
 ע.א. סיו ובחים שם)רס'ב(
 ע.א. סיח חבחיס שם ספרא)רסינ(
 עיב ח' ברבוח יא פע שטעות ט"א( )פיץ עיא, ל' סנחות פשח שם ספרא)רסיד(

 נדנ'ר(. קסע 8י' שינחס ס8רי ע'א צ"ושבת
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ב
 יבשי ה(מבור אף יכול טרבה כנחת שיבש סיח כהו לימת תפשא

 ש(. טרבה טנחת טביא הצבור אין טרבה טנחת טביא יחיד תפש הרל טרבהסנחת

 בוא שמק רבי אסר ט14.( נע )ישעיה שפלים רוח להחית זיש4ה תפשד'א
 בעליה נפש ומכיר לא עשיר קרבן שהיא בהסה קרבן הקב"ה כשומכירוראה

 של קרבמ שהיא סמשה קרבן כשרקריב אבל יקריב כי ארם אלא שפם ולא6
 שהרי לך תדע נפש הקריב כאלו תקריב כי נפש שסר 1פרפסה חיבבהעמ
 והבששה סלת ועשאה אדנה נטלה ביחו לטחית חטים סלת אלא לו היהלא

 שמר לכך סקריב הט4 נפש כאלו המעב עליו העלה כלום בלא תש44רקרבן
 שסיעה ראייה הרמשת חסש בו יש ומאת וגפש פה כי תפש )ב(. תקריב כיתפש

 רקיקין סנחת סצות סנחת סלת סנחת סימן חטשה בה יש דגגחה כך וסשעש ריח10
 עם סתמצ שאין דקביה של סדותיו וראה בוא סרחשת סנחת פחבתסנחת
 סה כוחו לפי יק-יב אחד כל לישראל שאסר רחסים בסדת אלאבדיאיו
 בעז ספק אין ואם עוף יביא עוף צאן יביא צאן בקר יביא בקר בידזשסיפק
 כי תפש מוסר לכך נשש הקריב כאלו וזןסה לעצפו שההקין ססהיבש

 כי תל סירה יטל תקריב כי תפש פ(. וקריב16
 הרי שבעולם נדבה קרבן כל טנחה קרבן רזית. אלא אעהתקריב

 ב8ני יין עצסה בפמ לבתה תודר אדם סחנרב אסרו סיכן מ-(. כפחההש
 פחסוז העצש ולקרבן שאטר עצסן ב8ני עשמם אפלו עצסו ב8ני שפןעצסו
 להין סשלשת יפחות לא יין ואם סקומץ. ישחא לא לבתה אם וכסה לז.(.יצ

 הוקו- אף יכול מה(. סרין טאגי יפחות לא עשמם ואם סלת י18עת לא שסן ואם90
 יחנדב יכול י(. ט'.( ל' משמות זרה קטרת עליו תעלו לא ת'ל קטרתטתנרב
 ושם לקדש הטסים קטרת וושת הסשחה שסן טשת תול החהמן סזבח עלויביא
 3מנדןת מ(. ב8גים אלא קרבש הססש וקטרת ד4שחה שסן אץ "א.(לש

 תם". ילקופ ע'ג ק-ר שחות ע")ג( שס. ספרא)א(
 גכ"א. הוח הסאסר כל חסר ואולם סצאתי לא הוה חסאסר סקורפ(
 ען 8' סשרא)ר(
 ע'כ. ק.ו מנחות וסשה ה" ופ"ד היע פט" הקרגמת סקשח הלטת רם8יס עי'מ(
 שש. סשראפ( וא. 1' ס2חות שם ספרא9(
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 גשלת כאן. הננחמ בכל חאסור וישת דגצחות בכל כאן חאסור אתליתן
 שטה מכנחת וזץ סלת שהן המנחות כל עי לקך קרבנומזמה
 סלת להלן ונאסר סלת כאן מגו )שלת 0ק(. שעח-"ם קטחשהש
 דמם רצן ש(. החמש סן כאן אף החמש סן להלן פה ב'.( כ'ט 8צצתחמש

 כל )י(. שעח-ש סלת ש"ש העוסר סכנחת וצץ חפש סלת בשת הסמות כל6
 השתי העוסר טן חוץ ה"שן ומן החדש סן לארץ חשחושמז סושפ-ץ באותדגגהות
 השבחד טן אלא באין אען ו)צלן הארץ. וטן החדש סן אלא ב~צת שאעןהלחם
 לה שיהה )"א(. לסלת אלפא חמחה טכסש שלהן דטובחר הואואקה
 )יב(. סבשין היו סכאן אלא כשרות היו הארשות וכל בבקעה.חפרש

 דגיא ואם האילן סבש ולא השלחין סבית ולא והבלין טבית לא סביאין אין10
 שבעש לפסח קודם זח-עה ובאגיוה דאשתה שטה ט-ה עושה וצא כהטרכשר.
 הסלת לויך יוז סכנש המקר בודק הש כהטר סרובה. סלת עושה חקיאעס
 הכגחמ כל )ינ(. פסול התלקגה ואם שימצה עד פסולה אבק בה עלהואם

 ובבצק ברגל ובעשה בהר שיפה בעימת טאות וחסש שישת סאות שלשטעתות
 סנחה סושרב "זקר קרבנו יךזיךן )"ד(. שיתקלפ עד דגל כעין%6

 סבשין צש שאין כשם מוו(.  שתפין של ולא קדבן פנחה. פוצדב צבח-שין
 השלטש עולה טחגרבין אבל עצש ולא לבתה לא טבשין אין כך נדבהסנחת
 טלה עי שמל עליה ךישנק )פת(. אחת שרידה אפלוובעוף
 כולה על שמן לוסר דאית פה פקצתהעי לבמן עליהומן

 עליה ךישנק דקא לסעש. אלא דבוי אחר דבף שאין סקצהה על ולבטק10
 שס. ספדאט( תס'ז. הילקוט שסח חספדא מסח ועי' שםטז(
 ח'ב. פ"ב סעתזק והלטת ח"ב פע סוטח הלטת ודסביס פיא פיב סוטה ע"מ(
 חתלסוד של בסשנח חנוחח טגסש היב פ.ט טמות תוספתא עי' ס'א פ.ט טוחותמ"(
 ובטשנה שווניחא טכניס ט-א שח סוחות שבטשניות ובישנח חטחא טכניס עיב פעטמות
הוצאת

 הטשנח על דשי ועי' וב', הע פיפ סנחות בחשפתא וכ" חימחא טכסס קאנטאכרע"
 ווו. דף ח.נ השלם ועדוך שסטנחות

 שבתלטוד בטשנח עפדייס ורא חפרייט שס שבסשניות בישנה חפרייס שם. סגחות)"ב(
 טנחות חוספת וקן' עפדיים, ובחוספתא חפדים קאנטאבדע" דפוס בסשנח עפודייםשם
 עפרייס,. ו"השם

 פ'ח. פיו סנהות)יד( פ'ב(. ,פזט עיא פ" סמות סשנה)ינ(
 ע'נ. קיד פנחות וע" קיל, העדח א' ויקדא לעיל וע" עיד, ט' ספדא ע",ט.1(
 שט. פרא ס,ט,(
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 עליה ונתן עמה, תקטץ עמה מלל ששא משי טלהשמן
 )ח(. עטה נקטצת ולא עטה מללת לא שאעה מקצתה עללבנה

 לבנה עליה תתן עשרק לכל לת שמן עליהויצק
 ששים עודחה בין אהר עשרון שתיחה בץ סנחה לכל לבתה מקומץ פשתאין

 פיעש השמן אבל )5ח(. כשרה לבתתה פיעפ אם שמר עעדה רבי עירק,6
 לבנה עליה תתן שמן עלקק וישבק )"ט(. כולו אתפעכב

 %(. ארם בכל כשרה ובלילה ש"יקה פלפדחהביאה

 בין אהר בכלי כולח אלא חיש ים"" שלא מבש" חהביאהב
 כסו פבש עשרק לכל כלי פידש ואם עשרון ששים היתה בין עשרוןהיחה

 עם ברב יא רבשא הן אפלו 4טהר1 בני אל )כיא(. שם-ר10
 פלפר וקמץ זץכחן )לב(. כ".( "ר )סשלי פלךהדרת
 כשרה תהא זר קמצה ואם כהן פשיקסששה מששה עצל כהתה. סצאשקפשה
וקמץ )כעג פסולח תהא זר קפצה שאם קפצה הכהן חץרש שבוול
 נאשם וקמץ )כ'ד(. עשרון לשחים אחר קומץ אחר לעשרון אחרקומץ

 הסרה פן טקום בכל כשרה קפיצה אפרו פיכן עופדות חר שדולי פמקום16
 פפקום פשם ויל ביפץ ויקסוץ קשור בשמאל קטץ שם טנץ "וסר בתירהבן

 ש בקסשן יל פטדץ יטל קמצו נ1לא )כיה(. כברשקטץ
 הא ,כץ(. אעאהן כידקסםמ קסשן פלא ורל אצבעוחוו בראשי יכולבקסשן
 ומוחק ובסרחשת בסחכת וקומץ עץ פסת ער אצבעאץ שלש חופה צדכאקה

 שבפקדש. קשה עבודה היא חו פלפטה הקטטה ובאצבעו פלפעלה בעדלו20
 עבודח ורא זו אסמר אלא חפעה איכא מא פליקה איכא ווש5 לא וחו היאזו

 סלת קמצ1 נמלא )כ"(. שבפקדש קשות פעבודותקשה
וכשקטמטץ סלת. כולה שתהא פסלתה וול קסח ישחך סלת הקפהשהפקום יכ~

 שס. סשראיח( שם. ע")יז(
 שם. סשרא)כ( ח"ח. ש"א חסוקדשין שסולי חלטת רסכים9.ט(
 שם.,כע( שם. סשרא,כ'כ( עיא. קינ סוחות ועף שם)כש(
 שם. סשרא)כיד(
 חלטת .ורסים ע'א ס.1 זכחיס פשוח 91' הט", ש'ז סוחות תש*תא ע" שם,)כ'ה(

 ח"ב. ש"כ חקרבמתסעשה
 יכ(. שש ע'כ סדכ יוסא 'רשלטי עיכ ס" יסא קדא י'א סוחות שם סשרא)כץ(
 שס. 8וחות ע")כץ(
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 ר"א )כ"פ(. בשמן שנהרבה טמקום וטשטנה ר"א )כ.ח(. שמן כולהשתהא
 כל פשסבה חטר שאם וטשסנה פפולה. שהא כל פלחה ח"שר שאםספלתה
 פשטן לא ופשמםת חברתה. ססלת ולא ספלתה ד'א )ל(. פנאלשהחו

 יכול אם בוו זו תתערנו נקסשן שלא סנחא שתי אפרו סיכן %"א(.חברתה
 מ~ב(. פס~א לש ואם כשרות עצמה בשני ובוו עצסה בשני בזו לקמוץ6

8 מסלתה קמצומלא 8  סלת ם-ם-, ש צרור בטע קלה קסץ 
 )4ד(. ויתים סשגי פחא אין הקוסץ עךעוד כסה מרג(. פסול לבתה של קחיט14

8 שש8 לבנתה כל על הצשמנהמסלתה  בשעת יממ 
 חזקפיר לבנתה כל על )ל"ה(. לצד שמפלקה אלאקסשח

 את זה סעכבין חזלבתה חזקוסץ. )ל"ו(. לאשש ו"גלה כולה הלבתה שילקט10
 מיח(. גאכלין תאשיירים נקטר הקומץ חקקפיר )ל"(.זה

 )ל"ש(. בלבתתה מכרין בקסהטה מכרין בה מנרין לה'אזכרתה

 5רפ המנחה טן דונשה. שלא אע"פ חהנותרתנ
 ולבניו לאהרן )מ(. קסצה לשחסר פרפ היאלשחסרה.

 פיא(. בסחלקת ולבנץ בסחלקת שלא לאהרן לבנים, כר ואחי תחלה לאהרן16
 כדצט. בנץ אף בסחלוקת שלא אוכל גדול כהן אהרן סהלאהרן

 סנחא להתיר קדשט קדש ~בניו לאהרן )ם"ב(. בסחלוקת שלא אוכליןנרולט
 נבלה "גי קידא שמעט רבי אמר סנין פלוקותיהן סנחאקזן אלא לי איןישראל.
 קדשים קדש ולבניו לאהרן ת'ל ח'.( כ'ב עיקרא בה לטסאה יאכל לאחטרפה

 קדש ולבניו לאהרן ת'ל כוגים סלוקות סתיר ש4גי וסנין ישדאל סלוקא להתירט
 )סע(. אשים סתמת אחר אלא להם אין ה' מאשי כדגט. סלוקא להתירקדשט

 סלהל "קםיצה ילוא תס.ט מלקוט עצ, י' שפרא,כ-ח(
 שם. ילקוט וו' וס, ס*ראיל( עצ. יד סוטה עי',כ.ט(
 עיא(. יכיג הע פצ סנחות,לצ( שם. ספראי4א(
 ע'א. ו' סנחות שם ספראי4ג(
 *שק וחרטבים ע'ב, כץ סוחות ע" היד, *ינ הקרכוות סעשה הלכות דסב'ם,ל-ד(

 ע'א. נ'ח טנחות נם ועי' שם, יוחוןכדטי
 שם. ספרא,ל'ה(
 תקינ(. ,צד הסץ פ.א סמות וחיס*תא ע'ב ט.ו סוסה עי' שם,,ל.ו(
 שם. וילקוט ס*דא עי',ל'ט( ע.ש.,ל'ח( שם. ספרא עי',14(
 ק.פ(. יצד ה'* *יא יוסא תוט*תא שס ס*ראויא( ע.א. ט' סנחוח שם ספראט(

 עע. " ספדאש'נ( שם. ספראוסצ(
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 ה"ד את יעש" טיקרב פוין קרו:ן תקרב: וכיד
 ע4 ~יי י"סי ישו "דה ימ ייד מנחה קרבן.חצג
 טבש הש ("ד קרק ירבן יל רקקץ תמשז ח4ת נממ; וא ו~אפחה
 רעפש מאפה ולא כופח 6אפה לא המד מאפה ש'ר( רקקין חלא פבשתועו

 פעסים שי תמד המד חול סה אוטר קקודה רבי הערביש. יורות מאשה ולא6
 חקדישה פעסש שגי חמר חמר חול מה שפר שמעון רבי דגצפח. אתלהכורר
 להל1 האגצר פלת סה נ!לוצ נמיה(. בדצמר סעשקז וכלבוגווי
אין ב:לדלוצ נמזנר2 חלדוצ החטים. סן כאן אף החטשסן

 טעתות טשקשה טעשת שאען החלא אם סה דצא דין הלא בלולין.הרקקין
 בלולת חלא יל בלילה שיטעמ דין אהצ סשעזה טעתין שהן רקוקין בלילה10

 אם מה הא דין הלא 8צחות חלא אין טוצחים רקיקין בלולין. הרקיקיןאין
 דין אעו בלילה טעתין שהן חלות טשיחה טעתין בלילה טעתין שאעןהרקקין
 ההלות כיצר הא )מ'ו(. סשצחות חלות אין טוצחש רקיקים יל סשיחהורטעמ
 מלושין וכולן שהן. בשמן אפייה אחר משחין ודוקיקין בשסן הסלתלוהת

 יפשת טצות ורקיקי טץ(. בשש אפיאן ולשיתן בששרין16
 לרחצה מישת וכם נחשת כיור ה"ית יודה אי בו כישא לבלילה. לאשה

 וכצ תיל הכן סן סרחישרן כך הכיור סן שמרחהנין כשם יכול יח.( ל'15סות
 עצדה ר' אמר בו כיושו )ס4ח(. לרחהמה לו שה לא לו שא למזשתמוצת
 עצל טז.( כ4ח שם זהב תעשה אפד כסעשה חשב סעשה סשפט חשןועשית

 )סש(. לכפילות לו שה לא לו שה לזהב זהב חול כשל זה כפול שה כשם20

 טעתה שהש סלסד קרבנך מחבת על מנחה משםה
 טעון כאן אצר קרבנך טה ש" למיה קימר קרבנךכלי.
 אגצר קרבק- שה ובלילה יציקה טעון לסטן אמור קרבק- אף ובלילהיציקה

 סתן טעון כאן גצר קרבק- אף לעשייחה קודם בכלי שסן סתן טעוןלסטן
 עליו הסלת תותן בכלי תחלה שמן מתן כטנר הא פ(. לעשייתן קודם בכלי16

 שם. שושת 5שנת וע" עז, סע טמזות שם ספרא5זר(
 ע.ר. י ספראשץ( שס. ילשט שם שחות משח ע" שם ספרא)מיח(
 שס.ש.ט(. *ם. ספראש-ח( ה.ח. 8יע שם רמבים ע")פ,(
 קרבוך. שה ער יציקה טטעון חסר ובכ"א ע'א ע'ר ש"ת עי' שם,פ(
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 י ר, חעיבי הנדולסדרש48
 במרחשת צ במחבת ואושה בפהשרין אוחה ולש הבלילה על שמן שתןוחחר
 לחרצזז וסנ"שה לבתחה עלקץ ומתן ושאצן ששי עלמז יוצק בכלי חותןוצתת
 ננלולה נ0לון מהא(. כהמה לזכרי טשכל ודהשאר וסקפקי וקוסץשלקרן
 סוב(. לסעלה ושסן לסטה שסן לרבות בשמן אלא טשפר לא שסןבשמן

 118(. הכוצב קבעה חהמז תיל מטה יטל תהיה נןשבה6

 המל כפירדרין ישצה יכול פתים 14 פתש הול  שתים יכיל115זד1ןד
 טפל ישראל סנחת אסרו סוכן פ'ר(. לשתים פתמז ולא לפתים אחהאחה
 לצש טפל סשטז כהן סנחת טבדיל אש לארבעה הצש לשניםאחר
 פץ(. כשרה הקטין או הם-יל ואם סכוית פחוחה פתיחה שין פ'ה(.בלבד

 אף יטל לשתיתש. הסנחא כל לרבות הוא מנחה פתום פתות10
 ולההנא הננחא כל את לרבמ ראית סה אתה. ת'ל המנש ולחם הלחםשתי
 טהן ש"ש סיוחדות אלו פה סיעט הכוצב שריבה אחר רפנש ~חם ר~חםשתי

 ןישבקת לאשים. ברם שאין המנש ולחם הלחם שתי קמ1לאשים
 טנחת אף יכול לטמקה. חמחא נל ליפת היא מנחה שמןעליה

 בין לחלא בין חלות עשר נאפח וטלן פ"(. דךא תיל חיקיקין תיר טאשה6נ
 ע'ח(. כשרש ס"צט 14 ריבה משם לפרחשת ביןלרקקין

 לסחבת מרחשת בין סה קרבנך נמישיקשת נממקון 141ב0ז
 ר' דצלילי. יוסי ר' דברי כסוי לה אין תשצחבת כסף לה "ש שהסרחשתאלא
 וסעשמז צפה סחבת רוחשין וסעשמז עשקה סרחשת אוסר נמלאל בןחממז

 שלפקדש ותיר שרת פכלי חשתמק בזמרה היו השרדהשז וסחבת פש(. קשין90
 א"(. עשירות בסקום ענזת שין וס(. טוטאה יקבל שלא כדי היהשלסתכת
 ום"ב(. לעשייתה קודם בכלי שסן טתן טעתה שהש סלפד תעשז בשמןסלת

 ) י. הלכה שם ר5בש5ךא(

 ה.ה. שם ורסבים תקכץ( ,צד חץ 8'ה פנחות חוספתא ועי' ע.א, יא פפראסוב(
 שם. ספיאפ.ד( עש. וצ 5מעת וע' שם ספראצע(
 שם. וספרא עצ ע" פנחות תסרא סשנח ועי' שפ רפ1םע,ה(
 ע"(' שם. ססראפץ( שם. רסב.םורו(

 ודק שם רפב"
 דבי יתוא הע ילקופ ועף חץ, שם רס1ם יעי' עש, סץ סוחות פשנה שם ספראיפ(
 לץ(. צד א" פאיר והמאת פ'ו רבהאליהו

 ח"ח. ש'א הבחירה בית הלכות ורסבים עע סץ פמית ע"ש(
 שם. סשראשע( יא. ש'פ סנחות ע'ב פיח וכחים,סא(
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 אל והקריבח לה' מאלה יע' אשר יהבאת משי איי חזבאתוץ
 סנלן בלבד חקומץ אלא המשה טעון לי אין יכול השבח אל ויצ"שתהכהן
 )סצ(. הסנחה את דיל הסבחות כל את לדבות וסנין מנחה ת"ל דגצחה אהלרבות
 טעתין כולן העוטר סנחת בין שטה סנחת בין חוטא מנחת בין נדבה סנחתבין

 הכתוב שריבה אחר פאלה. תיל השש ולחם הלחם שתי אף יכול )ס'ר(. המשה6
 שאין השים ולחם הלחם שתי זמע לאשים טהן שהש סיוחדות אלו טהסיעפ
 יקדיבה. ת"ל דנשה תטען יכול לאשים כולה נסכים סנחת והלא לאשש.מהן
 סנחת זממ עצסן בגלל באות שהן סיוחדות אלו סח סיעפ הכתוב שריבהאחר
 שלה מאלה יעשה אשך עצפה. בגלל באה שאעהשכים

 סנחא עשרה אחת אפרו סיכן )ס'ה(. פאלה חרן טבא אהה אין פבש אחה10
 ותשע השים ולחם הלחם ושתי העוטר הן ואלו לצמד שלש בתחיהשמרו
 וחפש סשוז כהן תצחת לכוצש חימך סנחת שוטה וסבתת חשא סנחתליחהר
 טחבת סנחת דקיקין סנחת ספעת טנחת סלת סנחת תדבה במרר באותסנחא
 )ס'ו(. עחר %א פחא לא טרחשתסנחת

 להלן אמודה הרסה סה בקסשן להלן ת'ל הכלייכ% והריםפ
 )ס"(. בקופץ כאן אףבקסצו

 יכול חטץ תעשז לא לה' תקריבו אשר פשי אלו המנחה כלישא
 סנדח. היל דגנחה את לרבות כנין בלבד דקופץ אלא חפץ תעשה בלא ליאין
 ששיו-יהן נצחות אלא לי אין )יח(. חשחה כל יל השחות כל את לרבותוגצין

 לה' תקריבו אשר חשחה כל חול סנין טוכלין וךק-מזן שאין סנחות נאכלין90
 אופר עקיבה ד' השש. לחם להביא אהשר דנלילי עסי ד' חמץ. תעשהלא

 אחר ל14 ימל חמץ תעשה לא )ס"פ(. נסכש סנחתלהבש
 טה אלקה להק"ש יש1ת ולטה היתה בכלל א5יקה חסץ. חאפה לא ת"ללכולן
 לקששה ארבח שי אף עצטה בפני עלקה חייבין יחקר סעשה סיוחדתא5יקה

 פ"8 הקרבנות פעשה ור80'ם ע'א שם סוח" טשנה וע" ויב, יא ס' פחות שם שנ(.
 חסץ תעשה שלא לי אע יכול נרס הילקוט יא. 1" סנחת וע" יר, '.א סשראוסים, ע'א. וץ סנחות שס1ס"1 שם. סיראיס"1 ח"8. פ"א שם רס8'ם עיש.1( שם. ספראט'ח( שם. ר80ט ע"יסיר,חץ.
 חי.א. ר0, שם עי ש' שוךריהן 0וחאאלא
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 "ב חאיב הנדולסדרש50

 שאך 5ע(. עצסו בצי עליו לחייב בה שקש וטעשה סעשה וכלועריכתה
 אין שאר. כל דרל סנין הטמוע* הטרובה אלא לי אין תקטירולא
 והיו תהוה במצה שץ סנחא יכול שאר. כל דיל טנין עירובו עצסו אלאלי
 דרל ושץ תקטויו בבל עי לא חדךה טצה בהן שאין סשחא חמץ תקטויובבל

 )עש(. ש*ר כל כי6
, 

 הסרובה אלא לי אין תקטירו לא ו4בש
 דבש. וכל דרל סנין עויובו עצסו ווא אלא לי אין דבש. וכל ת'ל טניןהמסועט

 שהפטמין ס9ן להן ישה שהדבש דברום להן יפה הדבש שאין דברש אלא ליאין
 וסה שאר כל תיל סח 5ע"4(. דבש וכל ת'ל סנין לקטרת הדבש יפה94סרש
 שאר בא84- שאין טה ובדבש בדבש שאין פה בא4שי ש"ש לפי דבש כלהיל

 סגחא בשיורי הותר דבש לפקדש סכללו הוושר לא דבש לסקדש סכללו החשר10

 ובדבש ברבש שאין פה בש14ד ש"ש לפי הא סנחא בשיויי דותר לאת4י
 דגצעלה תצין קיג(. דבש כל לוסר וצריך שאר כל לוטר צריך בש*ר שאיןסה

 תצתר *ש קדשש ובשר קדשים קדשי ומבשר אשם ומבשר חטאתסבשר
 בלא עובר הדבש ומן השזח- סן נגחא ה4*ר הטנום ולחם הלחם ח4תיהעוסר

 שופפע כל לוו חקטויומסנואשה לא דבש וכל שאר כל כי ת"ל תעשה16
 5ע"ד(. חקטירו בבל שאריחו הרילאשום

 פנחה יקרבחם תוא הצשת יכל יאשית 'יא ראשית קרבןישב
 סבשין שאין סיכן הנצחא. לכל חדשה שתהא ט".( כ"ה ליקרא לה'חדשה
 אחר דבר קדש יכול ק"ה(. כשר הבש ואם עצרת קיש החדש סןסנחה

 וקצרת לאחר "קרבו בעצרת קרבו לא אם יכול 5ע"1(. תקריבו חול "קרבו לא20
 יביא לא יכול 5גע(. אהם ויל מיבה בהם כעצא וץמי יביא יטל אהם.תיל
 כיוצ4ו צבהי יבש אבל וובה בהן כיוצ4ו סבש אעו שכן נדבה בהם כיוצ4!וץמי
 ז4אצץבנח ק"ח(. אתם ת'ל וובה בהן כעצא סבשץ הן שכן מןבהבהן

 ע'ב. נ.ח סנהת שם פסרא,ע(
 ע.א. 5ח סנחות ועי שס, ססרא,עיא(
 שם*  סנד1ת שסועץ* 1%9  ס*ראנעיב(
 וה.ח. חיד שיח חסזבח אשורי הלכות רסבים ועי' לב, רח סנחות שם פסרא,וד(
 ע'ב. ס.ד מחות שס ססרא)ע.ח(
 וחלכות חיי שס רפב.ס ועי' שס, ובנפרא ע'כ ג.ח פנחות פשגה וקף' לא. 5ב ססרא,ע'ו(
 היה. ס" שחסיןתפידין

 חן. שכן עד חסר ובכ5א עיא, יח פנחות שס,עיח( שס. ססרא)עץ(
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 הסובח של הרל הכבש לרבות סנין חשבח אלא לי אין יעלולא
 אסרתי לא מחח לרוץ לו יל לעבודח, אלא לעבודח יכול מדט(. השלולא
 שג פוחר לעצש ודבש שאר העלה אם אבל לעבודחאלא

 פלח תקרוכ קיבן כל על מנד אלי מנחתך קרבן וכלי"ג
 סנחתך קרבן אוסר כשרצא דנסכש יין ועל הדם ועל העצים על אף %4סר היקזי6

 אחרש שאין והדם העצים זמ1 לו ו%בה באין שאחרים דבר סמזזך קרבןטה
 רקומץ קרבן הרל פלח טעו2ה דגצחה כל תהא יכול )*"א(. להן חובהבאין
 את לרבות סגין רקוטץ אלא לי %ן פלח. פעתה טלה פנחה אין פלחפעון

 עצסה בשי לבתה סנין רגצחה. עם באה שהש הלבמז את ארבההלבמ2
 קדשש קדשי ואזצרי אשם ואיפורי חטאת 841יפורי דמנש לחם עם באה ולב21ה10

 )ש'ב(. קרבן וכל היל סגלן העוף ועולת עולה שיברי קלש קדששפזיפדי

 תיל פלח בפי עצל חסלח ש חסלח תן תמיי יטלבמלח
 שבהת שאזה פלח הבש מלח תשבית ולא שן(.במלח
 פלח וקר,ב %ל סרקתש וכש סרשית פצא לא אם סנין סדופש ,ו זומזקו

 פלח עטה טביא יהא סנחה דגשהנדב יכול סנחחך פעל אלהיך ברקז רים162
 סנתתך פעל אלהיך ברית פלח תשבית ולא הרל לבתה עפה שסביאכדרך
 ברית טה יט.( יח )במדבר ע~ם פלח ברית ישראל בני סעל %4טר דנאולהלן
 אף תקריב )48ר(. צבור טשל נאן אף צבור טשל להלןאמורה
 שהש. כל פלח תקריב בשמאה. אף תקריבבשבת.

 שלא דהא הכוצב סירת לסה כך וכל ש'ה(. פקום פכל פלח תקריב%
 אלה עשה כל % ועעבת כי ולטה שלה. ובתקרובת ע" בעוברילהו-פות
 וההק- ל*יכך "ב.(. יחודברים

 ישראל נצשו שלא בהן להדפות שלא הכחוב
 שאי אחרש דברש בעבורת ולא השם בעכורת זדתעטקו כדי אלאבקרבצת
 )*ץ(. וארץ שמים טזקייש לא קרבמת שאלפלי העולם פן עבודה שיחבטלא*שר

 שם. ספרא,,19 וג. לץ ממעת שם ס*רא,ע'פ,
 שש. ספרא,פ.ג, ע'א. נ' פוחות שםוש'א,
 גס*רא כסו תגיוחו שם פנחות עי' תגניה! דגר ועל ע'א, כש מנחות ע.ג "ג זםשע,

 ע.ב. קיט צד מ חלק השלם ערוך וע" זס הג'ח )רסת וע,' זם סקגצת זטהוע,'
 שפ. פ)חות עע "ג, ספרא,*'ה, שם. פמעת זם ס*רא,פיד,
 שהדרין וש' "ג, "ח ,דבר,ם ש*טים ס*ר' ועי סצאת' לא חזח המאמר פקורשץ1

 כ.ד. פכות ועי' וג וס.ח ע.גנ'ו
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בית הנדולסדרש52

 וחוה על עשד דאלם תדש 49מ ש חקדתו
 ת~

 נמ~א קל ו"היה
 לא שש4 שבח לי מ"ר ושחם (וק והה שנשב אל8 ש"גחסחם
 דטץי לא מ ושצ' לנ( יו א  חטשל שב שטז וטע המ שפ-ה(
 פפני לא כ'ב.( ו' מרסיה , חבח שלה דברי על ציתש ולא אבותיכםאת

 לך לוטר אלא הדצרה ןפי רוב וץ שחרי הקרבצת ועל העבודה על שגצטרצ6
 וחכותה הקריב. לא כאלו כ"א בלא קרבן הפקרינ וכל כותה צריכהשהעבודה
 אין משם מחרצה. קרבצ ום"ד השם וליריעת יראה ולעץ אהבה לעץפביאה
 אין ואם השם יר"גת אין יראה שין אהכה אין משם יראה שין אהבה איןכותה
 לאפר שקר דברי על לכם הבפחו אל תוש סועיל, קרבן אין השםעיעת

 וקפר לשקר חששבע תאף רצה הפב ד'.( ו' )יסיה דבה ה' היכל הי היכל10
 בבא לפני ועפרתם ובאחם ידעתם לא אשר אחרים אלהים אחרי והלךלבעל
 העבודה שאין לטדת הא מץ.(. ו' משמ במלמ שמרחם עלע שמי נקרא אשרתה

 חם שבחי חאירו ה4א דלתש רסגר בכם ם סי תוא בנותה. אלאסתקבלת
 נ' משם וירחשלם יהודה שחת לה' תרנה שסר הש ובכותה ".( א'שלאכי

 רנלך שטר דכתיב סאי יוטץ ר' אפר מצצי בר שמתול ר' אם' )מיח(. ד'.(16
 סשתחטא תחטא שלא עצמך ששר ח.( ר )קהלת אלוים בית אל תלךכאשר
 דברי לשמוע קרוב הוי משם( חכסים דברי לשסע וקרוב לצי. קרבןוחבש
 שען קרבן שטבשץ ככפילש חהי של שינה תהמן קרבן שטביאיןחכמש
 נעוי מצרש צריקש הכי אי משם(. דע לעשת יודעש אעם כי תשבהעהמן

 טבעוין הן רעה על אם טביאין הן פובה על אם עדעש איש קאפר הכי אלא20
 אשי ר' )ש'ם(. לשי טביאין קרבן טבחשן אען לרעה שבה בין וקמהאטר

 שיא בשעה נקביך ששר משם( רגלך שטר אפר פפא בר וגעה ר'שיתיסא
 אפר כך נחשי בר ששאל ד' אפר רנלך ששר דיא ננ(. לשני בתפלהעומד
 רנלך תיא ברנלש אלא לצי הבש שלא כדי החטא סן דנלך ששךדקב'ה

 סמא(. השכעה טקום וחוסר קל' רעך בית כן אם ח.( כ'ה ומשלי רעך טבא26
 מ2הלים יכבדצי חשדה ובח תיא סרב(. תצחיא דגרול לשש טיולה והכל

 1(רע. טצאתי ל% והח הט%פר סקורופיח( סיב. 8,% %בות ע"ופ"(
 וה. לפסוק רבח קהלת שם ברשות ש( ע'41 נץ ברטת ע"שיפ(
 בסהצ דברימרב( תתקל%. רסו סשלי וילקוט ע.% וי תעה ע,יש,1%
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33 א ר ק י1 יד ת-ב'ב'

 ישובח כל לף נן קזושהנ רני אמר אלא קולח וובח ולא ועדה וובח ינ(נ'
 שלסות בשני להקבשז כיבר כאלו הכתוב עליו מעלה עליו ופתודה מנרואת
 שכרו ומה משם( יכבחמ ומדה ובח ששטר הבא העולס חוחד והה העולםאחד
 שבקן בופן לוי בן העשע ר' 11*סר סרנ(. משם( אלהש בישע אראמ דרךושם

 אבל בץץ מומ שכר סנחה בץץ עולה שכר קולה פקריב אדס קיש ד,מקדש6
 אלהש ובחי שמוסר כולן דקרבמת כל הקריב כאלו עליו ש5לה שדעחופי
 לב שאפר צטאת ת5לחו שאין אלא עוד ולא ( יט. יא סשהלש נשברהרוח
 סרד(. משם( חשמה לא אלהים תדכהנשבר

 אשך "וה י' לה' בכורקם טנחת תקריב ו4שםי"ד
 )בפדבר ישראל לבני היובל ידה מם ה?א ולחמ לפסוק בכורש סנחת עתידה10

 הקריב ת*ם אוסר שמעת ר' חרה(. ולחור ל5סוק היובל דנא עתיר ולד.(*ו
 את והמשתם שסר כשהש נדבה יכול חובה באה וו סמזה לוי בכוריםסנחת
 חובה אלא באה שאעה טלטד י.( כ4נ 5יקרא הכהן .אל קצירכם ראשיתעסר
 לרצון אהם מבשין אם לוסר חשם, נאמר לפה כןאם

 כאלו עליכם 4ני פעל"
 כאלו עליכם 4ני פעלה לרצה אותה טבשין אהם אץ ואם שתה הבאחם נדבה16

 חאכלו לא וכרפל וקלי ולחם תיא עצפכם לצרך אלא שהה הבאחםלא
 טנחת תקריב ו4שם 5רו(. יי.( שם מיקרא וקח היום עצםעד

 יכול ו"שעורים. טן באה הש סנין השסר. מחת 'י לה'בכורים
 אביב טה אביב בפצרש תאסר אב'ב כאן נאפר אלומר רני אפר החטיםפן

 בשתי אשך כשהש החטים פן יכול שעורש. כאן אף שעורש בפצרים ה14טור20
 מיקרא לה' בכורש חאפ2ה ושץ תהיעה סלת עצרת בהם שמקריביןהלחם
 שסר אתה אץ שאם הן שעורים ב5סח שאסר שבכורים למר"ם נפצעו ח.(שם
 ברוקה בן יווצן דבי של בם השמעאל רבי מנה(. בכורים הלחם שתי אץכן

 אם השה דוא תין והשיפת שעל שבולת הכוספין פן הביא אם יכולאופר
 שעל השבולת טספץ העוסר לסנחת כשרו לא סנחות לשאר שכשרו החטש26

 שעורש העוסר לסנחת יכשרו שלא דין אעו פנדות לקששי כשיו שלאווישמת

 שס. כפנחדרץ 144 ומ' שכרו וסח וס'ג ס'א 5יט רכח יקרא וע" לכ, טז 8הדריןיוו(
 שם. ישרו( עץ. יכ ס5רא ,צ.ה( שס. סנתדרץחרד(
 סאן. אציא דשש 9שרא וק" ח'א(, ,ש'כ עיד יץ סוטה 'ראיט, 91' שס,יצץ(
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ייין'יו הנדולמררש54
 סארש אית 46ם השו. מחמ1ש1למת כש41אר *אע"ו
 גשמ 9ת וטאת שהל 1ש%ת בטצץ שגר גין טמ ששהשית
 ט% ושחק שהל וש%ת ששק ששב ק וימן שש ווה ממששה
 אחזו שטהבהבין פלפר באש קלוי אביב סיח(.וחשר

 אין י4טרש וחכפים ט4יר. רבי דברי קלוי סצות בו לקיש כדי באחץ6
 כפין ספקב שם היה שלקלאיו ואביב אחד. בדבר אלא קלוי לשןשפרש
 באש קלוי אביב סרפ(. בכולו שולפ האח- שיהא כרינפה
 יקלע יכול ם-ש אביב עעל וש. אניב קלע 98יי ינר כרפלנרש
 ויבא של"שת טבעל בא ש"8 היא פל רך כרפל ק(. הענין הפסיק באשיל

 רך סרב.(.כרפל ד' ב מלגש בצקלע וכרפל בטרים לחם האלהש לא"108
 4פ חיב נעלסה רצש כקש והש המק הוה ואכלע לע ויצק בא בצקלעפל.
 תקזן ניששו 4ח.(, ז' )טשלי באהבש מעלס היא וסתחנשב ועולה עשויג.(

 ראחה יראה 4ב.( כ"ב )כפדגר למךי הדרך הץט כי היא באהבים.תתחטא
 בכורים פנחת תקריב מךא(. מטריקת לשן כולופמיעש

 יבש, יבש פל רר סש14 לא פל רר להביא סשץה כרפל שאטר לפי יל. טה15
 וקליה, פן אף וגצץ וקציר. פן יביא קטה טשש לא דקפה פן לבשסצתע
 ינ% 1נכךרים עךב(. טקום פכל בכורש טנחת ווקריבת"ל

 דברי הצכח- פן אלא באה שאעו פלטר בכורש ורל ויחיר קןיר כלבטרי
 לה' בכורים להלן תאמר לח' בכהרים כאן חפר אופר שמעת ר' עקיבהרבי

 סשל כאן חשמחי לה' בטדש אף צבח- פשל להלן השמר לה' בטדים טה20
 )קז(.צבחי
 ה8מת עךד(. דשנש לחם עי יא עייה שםל עליה ךמזתטשך

 סנחת ייטת טנחה נסכים. סנחת עי יא לבנהעליה
 %א שסן לא שען שלא הלחם לשתי שרפ היא ללבבה. שפזייום

 ק'ה(. לבבהא

 מא(. ,ש'א ע'כ נ" חלח ירשלסי וע" יד, יכ סשרא,צ'ח(
 סשכש. גאן וושירסא שם פשרא ע",ק( וע'ב. עיא ס'ו סנחות שם ספרא,צ'ט(
 לשון .בולהו קל'א ש' כלק סשרי ועי' שםקיא(

 נוטריקוי
 שכת וע' חש כפמז חוסשת

 יא. יכ סנוות שס ס5רא ,קיכ( יא.ק.ה
 שס. גשרא)ק"( ע.א. נ'ט סאות עא "נ סשרא,ק.ד( שס. סשרא,קז(
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155יקרא א'נ'

ג
 המביא כל אשו "רה י' קרבנך שלמים זבח אםא

 ארבה התורה את לרבות סנין שלפש אלא לי אין לעולם שלט פבששלמים
 שהש העולה את ארבה העלה את לרבות תצין שלסים סין שהש התוהאת
 באין שאין הפסח את דנעשר סות ד~כמר את לרבות וטנין ובנרבה בנררבאה

 והיין ורגגחות העוף לרבות וטנין זבח ת"ל ואשם חטאת לרבות וכנין חטא על6
 שלום טבש שלפש רבן ק הטבש כל הא קרבמ שלסים ת"ל והעציםוהלבונה
 חיק ווקה לשם והאישרש הדם בהם שלימים שהכל שלפים דיא א(.לעולם
 יבש שלום שהמו פי אוסר שמעון רבי )ב(. לבעלים והעח- והבשרלכוצש
 לרבות טנין שמחה פזי שהן שלפש אלא לי אין שלפים טבש האתן איןשלסש

 העלה את לרבות תצין כשלפט שסחה שהש השדה את ארבה החודה את10
 היה פבש שלום היה סבש שרוא קרבן כל הא שלפש קרבן רילכלפעלן
 לדוציא הבקר פן מעשר. לעמן עשד אחר לרבות הבקר ע(. פבש אזואתן
 שריבה אחר התשיעי את ולדוצש עשר אחד לרבות ראית טה דחשיעיאת

 הרי לאחריו או לש'ו תשרה עושה הקדש איטתי שסר שתפצא סיעטהמעב
 שי וששרא הקדהשה לאחר שהא עשר אחד שי פרבה לאחרז אוסר16

 ה"י מקריב ןקדא )ד(. חקדחמה לצי שהוא דוזשיעיאת
 הולד את לרבות זכר )ה(. נדבה שלפים פבשין הציבת- אין נדבה שלסיפבש
 ~דות תמיפט של ותסורות ולדות אלא לי אין התשרה את לרבמנקבה

 נקבה אם פומין בעלי ולדות לרבות זכר אם תיל סנין טומין בעלי שלותשרמ
 שפן את הקדשן שקדם כל שפין בעלי הן אלו מ(. פשין בעלי תכערת לרבותא

 מץודה רבי כספים. בהקדש אלו הרי תפדו הקדישן את קבוע שפן קדם אםהא
 אלא לי אין ל.ו.(. י, א משמשל עברך הכה ווןב ארי שסר הש הריאוסר
 את ם וטופר הארי עם הרוב שת הדוב עם הארי את לרבות סנין ווןבארי
 מ(. 8ם( עבדך הכה הדוב את שהארי

 כאן. ויקרא ילקוט ע,'וב( שס. ספראוא(
 עיב. טיו קטן פוער ע'ב צ'ט ובחים שם טשראע(
 חנ'ח. 'לקוט עי' שס ספרא מ( ע'ב. טיו בכורות ע,ב יץ תסורה שםיו, שם. סטרא מ( ח'חי. ,8.ח ע'א מר מ,ר ירושלסי ע'א ס'א במרות ע'ב ,'נ ספרא,ר(
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וב/ך הגדולמדרש56

 מג יולמו  לא עטץ י אא במיו י ~א יי ירו וסמהב
 הצואר על ץז דאשולא ץזעל גב, על ץז לא ראש עלידו

 מצפר הבדגצה ראש על כהצ בכל ץ"ו בשתי שפומ1י סלמר 88(.כלסעלן
 בעלי כל לרבות קיבן ק!יבינן 9(. לשם הידאות שטיותעליה

 טשמעטה ובשהמטין בהיים עדצת שהיא המפה אם טה רצא דין הלא קרבן6
 ה-ל בהוברין שתסעטה דין אש בהיים אלא עדצת שמרנה ססיכהבהוברין
 קרבמ קרבם קרבן. בעלי כל ייבות קרבנו )יא(. קרבןקרבן
 השהפ אוצ השחפ ה8הטד ל4ב(. והפפה ודצשקמש- הבכחר אתלא
 כ'א.( יב מ-ברש הבהת ד5קום פסך ירהק כן צאפר לפי ת'ל פהאהו

 שמשהטו להולין שרט סקום בקירוב וובה אהה אין וובה אהה פקום ברקקוק10
 ארבה שסין בעלי לרבות טנין לקרבן כשרים שהן הסיסש אלא לי איןבמצורה.
 בושקשה שהיא ההימה את ארבה ההמה לרבות וטנין כשר סין שהן שסיןבעלי
 אתה א% שי ושחץפ אהו הששט השחטו הול העושת את לרבות טניןכבדצאה
 שהר ידמו שהט ואם "8חפ ל% יכול במקום. הולין שצהט אהה אין במקוםשהם

 ברייק וובה  שאתה פה מאם( חוכלת הבהת המקום פסך ירהק כי תיל באכילה16
 ששהטו לחולין שרט במקום ששהם פה אוכל אהה אין אוכל אההמקום
 נ'ב מ8ם אוצ תשליכון לנלב ת'ל לכלב יטילע אבל שכלי לא יכולםמרה.
 )ת(. בשרה שחמצ ה~ין לכלב טשליך אהה אין לכלב טשליך אהה אוצל'.(

 קל הרווית כל את להכשיר סועד חהל יש מועד אהלפתה
 לסה כן אם בצשע להכשיר סצעד אהל פהה 4צפה אלץמר דבי לצשן. חוסר0נ

 )יד(. פסולין ההיכל שתוקת קודם משהש ואם פתוה ההיכל שךהא פתהשטר
 השלסים לשש. שלא ששהש אע'פ השלמים מובחוהקריבג

 שעשה סי לשם לה' אשש. לשם 844וץ עלירם. סקי שלאאע"פ
 וקובה לשם ושבה לשם מבה וקבה דברש ששה לשם אסרו סיכן העולם.את

 )טוו(. הטא לשם ששם הטאת ניחח, לשם ריה, לשם אשש לושם דהשם לושם6נ

 כי-א. ולפי ע'ר. י ספרא עי "ס. ספרא,ט( ע.ב. צע ששת עע "נ ס*רא,ה(
 וט.1. היו פ.1 הקרבנות פעשה הלבות רפב'ס עי'ל(

 עיא. ,שו) ע.ב צ'ב שהות עי' ום ספראליב( עיב. ור שוצה שם ספרא9יא(
 ע'א. ויה ובה-ם שם ס*רא ליר( ע.ב. נה קידשין שס ספראלע(
 ע.ב. פ.1 ובהיס פשה עש יע סשרא,ט.1(
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 שהו4ו סשי כשר אלו סכל אחר לשם בלבו הקז שלא מי אף עסי רביאמר
 את )ח(. חעובר אחר אלא הולכת רגי"מבה שאין משת(. הש דין ביתחגאי

 הקרב את הסכסה החלב את הקרב את המכסההחלב
 ר 5"קרא לה' חלב כל שגאסר לפי הול סה הקרב את ר5כסה החלבאת

 . . . הבהפה סן חלב אכל כל כי ח.( משם חאכלו לא דם וכל חלב כל טת.(8
 הסכסה החלב את ת'ל בכלל הדשמת חלב אף יכול כ"ה.( ו' )שםתכרהה

 חלב ול המוקה4ן חלב את אתרא %א ח%ין חלב את 14שמא הקרבאת
 החלב את ת'ל ב4מהרה ידמו אבל כרת עפש ירמש לא יכול וקרב. אתהסכסה
 הקרב עסור בכלל יהא אלא שהרה בכלל יא לא יכ% וקרב. אתר5כסה

 שעל וה וה שקה )"ח(. הרפמת שעל לא וקרב את הסכסה רחלב את ת'ל10
 החלב כל השת 45ט(. הכוסמ בית ושעל ר5סוס ושעלהכרס
 שעל החלב את להביא אוכו קסעאל יבי הקרב עלאשר
 וקיבה שעל חלב ט(. הדקין שעל החלב את להביא אומר עקיבה רביהקיבה
 רבנן ירעש %א סמם לא יחד סתים חד חפצא ובר חפצא האףחרתי

 נחטן דרב טשסקק חרועזו נחסן דרב ברטז התא ורב חעא בר התא רב נגטקו.16
 טח יפה טיטניך טאבמ רב אסר סתש. לא חסצא בר סתים חסצאאסרי
 אכלי אעהו נחסן רב ראפר שסע חא חסצא בר והי חמצש הי האב. סכוחהבן
 דאייחרא דאסיר טלעי לא עלטא כ%י ראקשתא לטחום. לא נסי סטהםלרירן
 אטר סקסצין. אחד וקן טשום עאי רבי אסר וכן סקסצין אסי רבי אסראיש

 ררבי  שטאעקז חוכל. לקז יהבו וקסק אמי ררבי קסקז קאיסנא הווה איש20
 קא דההק וחייה לי, הבא קסוץ לקז אסר חנעה ררבי קסקז קאים הוהחניםז
 )כש(. שרי מם את בבלאי לקק אסרסחסט

 בעלת ולא אחת כולוז בעלת %א הכלידת שת,ואתד
 )כ,ב(. שעלטזן הבשר לא עליהן אשר החלב ו4שתשלוש.

 אפרען כך )כע(. שבמזוכן לא עלטזן אשר החלב את אטור ולענין28

 שם. ובחים שם. סשרא,יץ( יוסי. ר' בסקום 'אף ר' ובכ.י שם, חבח' סש',ט,(
 לחביא. ד'ח חולין חוס' ועף ע'ב, סזט חולין שם,יח(
 י. הלכה אסנרהז סאכלחז פחלכחז ו' סרק רפמם עףמיס(
 הץ. שם רסב'ם ,כע( וא. *פ בכורות שם ספרא,כ.ב( כא4  סשבשת מצויסא ע'א נ' חולין,כ'א( שס. חולין ע'ב "ד ספרא,ב(
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 לקז, ססרטיפ ראבא שרי. וחד אסשי חד חיקן הרבי רבי הכולטז שבויךלובן

 )כ'ר(. הכלות שטצך ולא הכלות שעל רואשח 4גשר לקז טגשרפיפ יחזערבי

 עקעשש רבי דברי פקוקלות שבץ חלב יה הכסלים עלאשר
 שסר "שמעאל רבי )כיה(. העוקץ על החלב את להביא שפר דנלילי יוסירבי

 נקלף, קרום אלא לי 4ין אף נקלף קרום זזקרב את המכסה חלב פה6
 לי אין אף נקלף וקרש חותב וזקרב את המבסה חלב סה שטר עקיבהרבי
 לא הכסלים על אשר )כז(. נקלף וקרום חותבאלא
 חרבא שמחשל אפר קזדה רב אפר אבא רב אפר ודשו אעי הכסלש.שמיך
 ץדנן רבי אסר פי5רקא. 5רוקי בחיקז בחמה אבא אמר אסק-. פחנשדוצחא

 פררשו בי הה כד טהיר0ש אלא טבחא בר ולא אמו מבחא לא אנא10
 הכבד על היתרת ואת )כז4. פי5רקא 5רוקי בחיקקבהפה
 4צסר תאהש היידת עי הכבף פן ש ורידת על הכבך פן ושל שקידבר
 שיטול ליושך ".( פ' 5יקרא דחשובחה הקפר יןיטשז פן חכבד סן היחרתמשת
 וופ(. הכל שפסשי פלפך יסירמץ )כיח4. העהרת על הכבדפן

 הכשר אוצ יקפירו יל פה עקפיים יהפייו אתו חהקפירוה
 %(. בחלבים חלבים קרב שלא חקקטירו הפסולים.לא

 ולא לחם לסטן תאפר לחם מגי ולא אשה כאן ממר כאחת כולםעקפים

 דש*שר את לקזן פנין לוש טשפר ולא נהקח לרהק לטטן ש*שר ניחח רהקמגי
 )4א(. שהק למירה טושח אשה חרל ה8זד אחדבכל

 סה לה' שלמים לזבח קרבנו הצאן מן שםו
 שאין סה דוכקר בבן שקש לפי הש(ע פן שלפים חול חשה ושקר פן שלפיםדול
 בנסכש טזרבה הבקר בן מ~ב(. הבק- בבן שאין סה הש(ון ובבן הש(וןבבן
 בציבור, נחמעפ הבקר הכן בציבח- צובה הש(ון בן בנסכש, מזמעפ הש(וןובן

 שם. רש' 8" וע" ע'כ צ.כ חולין ע",כ.ד1
 תס'ב. רטו ילקש וע" שם ספרא,כ.ח1
 ישפעאל. רכי כטקוסי ש8עון רכי ושם עיכ טיפ חולץ שם ס*ראשז1
 שם. ילקש ועי' שם, ספרא,כ"1 ע'א. צז וץלין,כ,1
 שם. סטרא,כ'ט1
 ח'18. ,פ'ה ע,ר ל-כ פסחים יחשלפי ע'כ סיר פסחים שם סשרא1ל1
 שם. ספרא,ליכ1 עז. ', סשרא,ל'א1
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 הבקר בבן שאץ יה הצאן ובבן הצ14ן בבן שאין סה הבקר בבן שיש לפיהא
צרך

 להש-

 זכך ולע(. הצאן בבן שלמט לוסר השרך הבקר בבן שלמים
 1%ד(. אךרמס %א פוטשם לא יאי שקבה ואי חכי נקבהאו

 פסח לרבות אלא שמף ש כשנ מקריב הא כשב אםז
 הבאט שלפט ולרבות זסם שעבר פסח לרבוה כשב אם אהשר וכשה1א לאליה.6

 %"(. חיק וחה עששת שכש סמיכה ווטעמ שלמים סשמת לכל הפסחפחטת
 מהו(. מיבה שלמט פבש הציבור אין מ-בה שלמש ממא ה"והש

 האלהה חלבו כלמעלה. השלמים מזבח חקקריבט
 עקיבה. רבי רברי פקקלא שבין חלב זה לאליה הססוך החלב אתלהבש

 אף לאףן בש חלב טה לאליה חלב וק"ש האליה חלבו שסר קודה רבי10
 ןל אליה מסת בה עדם ימל אליה ול,( לארן בשיאליה
 ש טיזה העצה לעפת ת'ל השדרה עם יטלשת יכול הפיסה ש חמיטהלו

 מן לשנט יטש טירמ תיל העצה מן לשים יכנס לא יכול העצהלעסת
 יתם8ז עצה שפממ טקום עצה )ל1ט(. הכליות טקום ער עצה אי )ל"ח(.העצה

 ל~ח שיוב חכמח בשית שת סי היא זעצץת, כליא דדשש כליהב זו זו שקו16
 תימר משחא, שץ כליא ח'.(. וא )חהלים בטחא חפצת אפת הן היא14.(,
את ט(. ז'.( ט" "1ם כליתי טרשי לילא אף קמפי אשר ה' אתאברך
 על אשר החלב כל שת הקרב את המכסההחלב
 באליה תהרבח השיל ר5מת בחלב יחרבה טךכול תיל טההקרב

 אשר החלב כל חשת הקרב את הסכסה החלב את יל דשנא בחלב יחרבה10
 לפי אסרו "שמעאל רבי סאום בע4ין. שאמרתי סה אלא לך אץ הקרב.על

 לכללו. הכחוב דיאירו החדש בדבר לידוןשקטש
 על ליסך לה' אשה לחם בחלבט. חלבים קיב שלא חקקטירוישא

 )ם'א(. לחם קרויין שהןהחלבש

 שם.41ר( שם.1לז(
 עיר. "ד ספרא141( עיא. פז סושת עיא פ' זבחים עיב צ'ו ושסחים שם41ח(
 שם. ספרא 1*ח( שם. ילקוט ע" שם,1ל"(
 עיוג "א שלין ע"1*ט(
 עיא. סיו הושה ראש 1ע4 יב, 14 שבת וא סא ברטת שם חולין ו'ש(

 9ם. סשראשא(
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לי~" הנדולסדרש60
 טשמ 11 על שא שש השץהשק קרבע ש ואם"ב

 טצג%"
 1"' אשה קרטו תפי: א משו יהקרצ"ד

 יפא 9טל יל פה , חקרב את המכסה החלבאת
ש לתא חוב את תצסה וחלב ימ תל בצפם ומאט השל פ"61  

 עתגט*
 נחח. לריח אשה לחם י"1,"מנ והקטירםטץ

 לי חלב כל רא ""ג יתיה החש על *דב ק"' חלבכל
 1אבשבטד שבטר ארבכפ.שר אשר אשותיהש קמחל ר'טשמ

 יזשמפשלשס2 טא לצוווש ליפ ה( יח צמצר תשז לא ש"
 מטן א~ש ו שבח על "שר אד ו יש אמר טמש פץ ~שחלפהי

 חלב כל חול טנין חלבם דפם אלא לי אין שיכול כ".( "ב 0יברשהאכל
 )ט,ז(.לה'
 שזהת לדרתיכם הע~סש.לבית עולם חקתישז
 פיי(. לאיץ צחת"מוץמשבותיכם בכל לדותנ הרבר16

 ידם חלב שמי קוה י' תאכלו לא דם וכל חלבכל
 14פרש וחכסים לאוין. בשי הדם אף לאויןבשני החלב טח לדם ההלבוקקש

 חייבין וקו חמוקדשין שסולי דם אף יכול )טש(. אחת 1אהרה אלא בהאין
 אלא בה אין כע.( טיו משם תאכלו לא הדם רק ת'ל לארן שי סאיםעלוקן

 סה ודם חלב הק"פ ודם חלב ת"ל סנין חלבם דמם אלא לי אץ אחת. שהרה0ש
 פסולי סכלל הבטר שקנא סתוך אחד. בלש החלב אף אחד בלשדם

 האכלו לא דסו את רק דיל לאוין שי טשום עלז חייבין יץ יכולהמוקדשין
 וקקש ודם חלב חול סנין חלפ ד17 אלא לי אין אחת. שהרה אלא בו אין8ם(

 ומקק(. אחד בלאו החלב אף אחד בל94 הדם טה לדםחלב

 ע.כ. 1'1 ופסחים שםש'ס(
 ע.ס. ע" פוחות שם ספרא,סינ(
 קיו. חולין שם ספרא1סיד(
 עיא. ל'ו וסחים וע" זם, ספראוס.ח(
 עצ. ד' וכריתות תס'ד ויקרא ילקוס וע" שס, ספראוטיו(
 שפ.וס"י שפ. ספרפ1ס,1
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161יקדא ב'ד'

ד
 חטאת מבשין אראל ש לאמר ישראל בני אל דברב

 מז בני עלמזן נצטוו שלא פשת על לוסר צרק- אין חטאת פביאין המיםמוין
 בני 4צ 10(. חשמן עלמזן פביאין אין נח בני עלמקן שגשה סשצת על אףאלא

 נפש )כ(. חחטא כי נפש ת'ל העבדים משת דגרים את לדבות סניןקשראל
 סזהלים הסה פעולם כי וחסדיך ה' יחמיך יטד ש" יה תחטא כי6

 הראשון לאדם אסר אלא העתות הקב,ה ביקש לא העולם שמתחלת ו'.(כ,ה
 סאצת תשע חמז ואכלו ין.( ב' נבראשית טמצ חאכל לא ח-ע טוב הדעתפעץ

 אלא בעולם היה שלא אדם אם ומה לעולם חי היה אכל לא ואלו עגהושלשים
 פי עסו היה ולא לבדוהוא

 שש~
 ד"צסות בין משגש שאמ אצ חטא הרי ססנו

 ד' אטר נעךש העץ פן שאכל על אדם פה וכמה. כסה אחת על הרשעים ובין10

 נפש נאטר לכך בנפש אלא העתות חולה ואעו הצף פיח שהש לפיברכיה

 )קהלת עשה בכחך לעשת ירך תמצא אשר כל שיה זה ד"א צ(. חחטאכי
 דולק שוגר עד תשבה עשה צרקה עשה משת עשה כח בך ש"8 עד ".(ט'
 על חטאת חשם צדקה סמנו עשה פסמ לך המק שאם יכבה שלא  שמן בותן

 בעינק- מקי פעט חמאת ואם פקבלך יקביה תשבה עשה אלא בזדתך תעסוד16
 שלשה דקבדה אפר בשמה. חחטא כי שש מוסר לכך בשמה שפלוהרבה
 טפחה ויפיני דכתיב השסים שביפין אלו בירים דברים חשלשה ביפיןדברים
 ב.( לז )דברש לסו אשדת פיפעו דכתיב והתודה יב( מ'ח )ישעיהשמים

 הארץ בהקם אלשה ייא.( מ'ח )תד~ים יפעך פלאה צדק שנאסרוהצרקה
 בפשפט וחארש דכתיב והפשפטש שם.( )"שעיה ארץ יסדה ירי אף דכתיב20

 הקביה אטר י'.(. יב איוב חי כל נפש בירז אשר חזנפש סמא.( ל"ב )דבריםהק
 כשמפש אם ומה סתח~ת. הש פי אצל שתרע כדי הד'ן אצל דגההה רגפשתהא
 כסה אחת על הרין פן דויקה היחה אלו חחשאה היא יום בכל הדין אצלמצמז
 שלעולם דבמצ טשה אסר בשמה. תחטא כי נשש הכתוב נמהמ- לכךוכמה,

 כדי תקנה עחשה יפי הקבדה לו אפר העולם. פן נטרד בשמה חטא אדם ואם26
 שם. ספרא)ב( ע'ב. ט'ו ספראוא(
 קס'ט( דף ,שיח ו' כיה לחהלים טכירי ילקוט ר"1 דף והח לסושר תהלים פדרשע(
 פיח. טסע* תבחוטא ס*א *כ'ב רבהבראשית
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 כ'ד' הגרולפררש62

 השמה על בנ,טגגה , ס-(. בשמה תחטא כי נשש טשמר לכך לושיתכפר
 תאסר שמה בשעיר תאפר בשמה כאן טשסר וזדוה על סביא אש סביאוצא

 טה ובשעיר בשעיר שאין טה בשר ש"ש ל*י חיל טה שמהבשעירה
 שעירה בצבור צובית לא חשעירה בצבמוי טזרבה השעיר בשעירה.שאין

 סז4. בטלן בשמה לומר צרך כך ל*י בעץ טזרבה לא ושעיר בע" טזרבית6
 ה' סטת פכל דין. גית סצם ולא דנלך סשח ייא וץ'מצדןן

 לשם'עת שרפ י סצות כלולא
 וק~

 סקדש ולשסאת  ששורם לבשי
 לא 11שר חיל תעשה לא בין עשה בין 81י שפע ה' סצמ י(.קדוךו
 לא ששר חהל ההמרה את אוצש ולא וקלה עשז סשת את אצצשתעשעה,

 השסח את אתמא ולא כרת חייבין שאינן עשה פשת כל את אתמא תעשעה,0נ
 בלא שיא סשצה על תע,רמת לא אשר הרל כרת עלוהן שחייבין דגןלהתשת
 עשה סשצת את סתמא ש84י יכול ש עשה, טשית על חאבין חנין חחביןתעשה
 פטת ולהבש עשה פצצת כל את לרוצש דאיחה סה ה'. פשצת כל הילשמוה
 שרן הממת כל את 81י סושמא פ"נפ חכהצב שריבה אחר שמוזזעשז

 ואו תעשה בלא בה ש"ש שבם-ה עשה מטת וני וסביא תעשה בלא בהן6נ
 שפרין שכאתי לו ואפרה הטדשרה עם סשסש שוצא שבם-ה עשה סצותהיא
 לא אשר מ(. טץה כבועל חטאת חייב בקשף *ירש השם פת באבר שרהשלו

 אחת חצדה לראן ח'ל כרת ודתן שאי ודברש כרת וחדתן דברים יכולתעשעה
 כעובד בשמה העהשת כל הרי כיפ4. פז נבמדבר בשמה לעשה לכםיהיה

 אף חפאת שמצש ועל כרת ודאצ על שחייבין פעשה שהש פעחדת ע" פה עץ20
 פיוחדת ע" סה ש סץ4. חפאת שמחו ועל כרת ודשצ על שחייבין פעשהכל

 יל דין בית פיתת פחויבי אלא סרבה אעי אף דין בא פיחת עליהשחייב
 לדם דם בין לסשמפ דבר טמך י*לא כי אצפד יצ4 ד' *יקדא דברתעלם
 שחייבין דבר כאן אף ירת ודאצ על שחחבץ דבר להלן פה ח'.4 יעסיברים

 אשר חרל אלוה עץ תשמקבל הסנרף את סרבה ששפי עמל ש כרהנ ודשצ על16

 רכה ויקרא ע" בכ"א וון גשעה תהטא כי נ*ש מסר לכך עד רחיך יהוטר 8חי(
 ס.ב. יה רבה דנרים ס"8'ד

 שם.*( שס, סשראקק(
 "רח. *יב הורית ופשנה עיב ח' חקוריות שם 'לקוט וע" עע טץ שםס(
 ע.א. ס.ם וכת וע" שם ספרא5(
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 מקלל אבץ טכה טרבה  שגי יכול 14 סעשה, בהן שאין אלה ממ% תעשעהלא
 וחסכשף והרוצח מירה סדרד ובן ססרא חקן שקד תבש נפש תתבאביו
 דבר על להלן סה כ'ט.( ק4ו )בסרבר בשפה לע,שה לכם מזמז אחת חורהדרל

 שאין אלו ממי כרת זדאן על שחייבין דבר כאן אף כרת זדתה עלשחייבין
 זדתן על שחיבין בוערה עבמ-ות וארבעים שממה אטרו טיכן מש(. כרת בהן6

 חטאת עלמזן חייבין שין עשה פפת שהן פסח וקרבן סילה פהן מט%כרת
 4ען וירד ע~ה בקרבן וקדשע טקדש ופטאת טעשה בו שאין לפיוהמגדף
 שלמ קבועה חטאת שפתן על שחייבין העבק-ות כל נטשש )י(. קבועהבחטאת
 ועל בוצ על אבמז ואם אמה ואם אשהו ואם אסו על הבא הן ואלווארבעט

 א1יתועל על בנה בת ועל בתה בת ועל אשג1 בת על ב1 בת בוצועל בת10
 אביו 4חשז ועל אשתו אחחז ועל אטו א1צת ועל אבע אוצת ועל סא,צתא1יתו
 ועל הם-ה ועל א"8 אשת ועל אחע אשת ועל ב1 אשת ועל אביו אחי אשתועל
 עלמז הבחמה את הפבש8ץ והאשה הבהסה ועל אביו אחי ועל אביו ועלהזטד
 השבת את הפחלל ידעני ובעל 14ב בעל לסולך נמדעו הפתן ע"העובד

 חסץ ד14כל הכפורים בעם ח1תה האוכל הכפח-ים ביום סלאכה העח8ה16
 בחוץ קדשים דאיחפ פ-1ל ד14כל פחר ד14כל דם האוכל חלב דאוכלב5סח
 את ד5פטם דגח8זה בשמן הסך ד5שחה שמן את הפפטם בחק קדששהפעלה
 נשיא ש הדיופ שהיה בין ומט שעק-ת טביא שפ בע" אם הקדבן וסהווקטרת.

 14 כשבה פבש הוא הריופ אם שמ אתים הארבעט בשאר ואם טש" כהןאו

 חה לחטאוג 8ר פביא ו1א סשוז כהן ואם שעמ-ה פביא ו1א אש ואם שעירה20
 אחת רעשה )יא(. פקום בכל קבועה חטאת קרבן דגקדא הואהקרבן
 כל את וךארג עד ש השם כל את שיכתוב עדיטל

 הבם-

 כל את שיעשה עד %4
 עשה אשלו אחד חחש משינ אחת אות כתב אשלו יכול טאחת ש פאחת תילדגפה
 פוגה אחת שיעשה ער כיצד הא אחת. ועשה לו וול ובבברה בנסה אהדבית

 שיעשה עד ד1פין שי שיארת ער %4תיות שתי וךכחוב עד דגה וגקרא דבר26
 אחת כל על חייב שהש טלפר סוגה פאחת תעשה ובכברה. בנפה בתיןשי
 חטא1ת. השלש ארבעש חאב אחד בהעלם כ~ן עשון שאם עצסה בשניחשחת

 9ם.,"א( ה'8. פיא שעוח הלכוח דסביםי( שם. ספדאיטי
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יך הגדולסדרש64
 בעל שושם חמף פף כל על ולחייכ ושם שם כל על לחייב מה0ק מאחתו"א
 הרבה פפין בעל חשום ושם שם כל על חייכ הרבה שמות בה שקש אחתביאה
 טלאל רבן את שאלתי עקיכה ר' אטר )"ב(. חמף פף על חייב אחד טשםשהן
 שלרבן בפ לסשתה בהסה ליקח שהלכו איסאוס של באטלש קקהשע רביאת

 שהח אחד בהעלם אגע אחות ועל אביו אחות ועל אחוחו על הכא טלאל6
 שטענו אבל שמעפ לא לו אפר* חשחת. אחת כל על אחת 14 כולן על אחתחייכ
 וראין ואחת אחת כל על חיב שהא אחד בהעלם מ-א נשיו חטש עלהנא
 שלשה דשיבהע שמא אחד'חשלשה פף שאל ח4גי )יע(. ויעסר קל שהדבריםאפ
 רשיעה בר ברשיעה לה סשכחת והיכי )יך(. להו סלקא ולא אחד טשםפפין

 הלך בן ילדה הבעת טשתי אחת על כא בעת שתי וילדה אטו על שכא כמן10
 לו אמרו ט'ו(. אטו ואחא אביו ואחות אחותו שהא אגע אחות על ונאהבן
 אחת כל על חייב אחד טשס שהן אחד בהעלם מץא מוו חטש על הכאומה
 שחייב דין אעו טש(ו שלשה שהן אביו אחות שהיא אגע אחות שהא אחותואחת
 באחחט חאמר סוחלקין מפין שהן נדות איו לחטש סה (. )ט" ח1חת אחת כלעל

 כ' מיקרא גלה אחותו ערא רול אחד פף שהש אש ואחחז אביו אחות שריא16
 רחמנא תלי הא* אפ אחא שהא אביו אחות שהשו אחיע על לחייכית.(
 עקיבה ר' שאלן ועוד )י,(. ושם שם כל על חייכ שר1א מלסד אחוחוערות
 המרולדל באבר שמעמ אבל שסעפ לא לו אפרו סר1א. בבוזמה המדולדלאבר
 פסח ערב לו הולך עהשין שביושלם שחין פוכי הש שכך שמד שהאבאדם

 היטע תפשך בסיה וחותכו כשערה בו סנהק שהא עד היתכו הרו8א אצל20
 מ"ח(. וחוסר קל שהדברש אמ !דאין פסח עחשה חהרו8א פסח עחשה!הלה
 חייב שהא אחד בהעלם בתוץ זבחים חמשה וחוחפ עקיבה ר' שאלןקוד
 יהושע ר' אפר שמעפ לא לי אחד.אפרו אחד כל על אחת או כולן עלאחת
 כל על חיב שושא אחד בהעל6 תפחויין בחסשה אחד נמבח ב4עכלשמעתי

 רבי אסר )ים(. חוסר קל הדברים את 4גי !דחשה פעילה סש!ם ואחד אחד86
 ע.א. קץ שבת ורא ט'ו ספרא1יב1
 ע.א. י.ד סכ!ת ע.א1 1ט'ו סץ פץ כרית!ת שם ססרא,ינ1
 שט.)ט-11 שט. כריתות עי'י"ד1
 קם. כרית!ת סשנה שס סטרא,ית1 שם.1"11 שם. כרית!ת,ט'ז1
 ע.ב. שם !כריתות ססרא1ייט1
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 אחר בעלם זבחים סחמשה, מתר באוכל אלא עקיבה ר' שאלן כך לאשעון
 שמעמ. לא לו 4שמרו 141חד אחד כל על אחת ש כולן על אחת חייבסהש
 שהש אחד בעלם תסחיז בחסשה אחד נמבח ב4צכל שמעתי יששע רביאמר
 )כ(. וחחשר קל שהדברים 4שי ורואה סעילה סאצם ו4שזד אחד כל עלחייב

 לו אסר השב לו אטר תשבה "ש לדין ואם נקבל הלכה אם עקיבה רבי אסר6
 המרף כצצה דגוצה ואת כ4צכל המאכיל את בו שעשה בסעילה אטרתי אםלא
 ותאסר אלו סכל אח" בו שאין בצתר תאפר דגוובה 4סן הסעילהאת

 ואפלו בנותר סחלקין התסחויין ואין בסעילה סחלקין שהחסחייןבמעילה
 אלקמר ר' את שאלתי עקיבה ר' אסר )לב(. הלכה ונע )כש(. זבחיטסחסשה

 שהש אחד בהעלט אחת סלאכה סעין הרבה בשבו1ת הרבה סלאנות העחשה10
 אחת כל על חיוב לו אטר ואחונ אחת כל על אחת או כולן על אחתחייב
 חייב הרבה חוט4צת הרבה חוצ14ת בה שאין הם-ה אם חצה חהוסר פקלמ!חת
 וךהא דין אעו הרבה 1חט4צת הרבה ח1צאות בה ש"ש שבת מ!חת אחת כלעל
 אהרות שתי בה שיש בצרה אטרת אם לא לו אסרתי ואחהנ אחת כל עלחייב

 אהרה אלא בה שאין בשבח תאפר עלץ סחהרת הציה המיה על סחהר שהש16
 על וחהב אחת אהרה אלא בה שאין עכיח הקטעת על הבא לי אטראחונ
 בהן שאין שאע4פ הקטצת על בבא אטרת אם לא לו אטרתי ואחונ אחתכל

 אטר זסן. לאחר ולא עכצ לא בה שאין בשבת תאסר זסן לאחר בהן "ש עכש'

 דמילתא טעסא )כוג(. כשבת הבדיה לו ששרתי יוכמז הבדגמה על הבאלי
 ובא תקר תטסאה וטהרה עלקז בא שאם סחלקין שבנתש היסש שהךה כשםש

 השים השבת כך סחלקין, שהשיט מ!חת אחת כל על חייב אחר בהעלםעלץ:
 )כ'ד(. אחת סלאכה סעין שהן אע'פ פטן כל על חייב ונסצא סחלקיןשבנתים

 הפרובה יכיל כהן ש הכהן ח'ל המלך זה יכול י!קנמ4ש נמשי!קב
 כל על הבא 8ר אלא בטץים לסרובה פשקק כהן בין אין פשקק. חילבבנרים

 סאוח ש )כ'ה(. בלבר הסצותש
 יכ~

 גביו על שאין הטוח חיל סלחמה סשוח
 לא סשח והמ! כשק"טא מזטא סשמז תיל הקורפות על יבש יכולסשמז,

 שם. וכריתות ספרש,לא( שם. וכריתות סשרא)כ(
 ה.כ. *ץ שנמת הלכות רסכ" ע",לכ(
 כסהע. דכריג.דן ע.א. ט" כדיתות פש2ה שם ס*רא,כ.2י
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 6 שתע או8 ווקט המץ1 דשא *ם *של ש"ג ח"ש תמזוכשזשא
 יחטאנמןח פזג הרש וובן *%א פמא אש שמפהאוי
 העםל4משטת )כ"(. כשיחטא יחטא אם חהל שיחשא עליו מירהיכול
 המעשה שפת ועט דבר העלם על אלא סביא אעו צבור פה כצבחי פשיחהרי

 אפרו פיכן )כיח(. אפעשה חפת דבר העלם על אלא יביא לא סקרח אף6
 ולקיש פקצת לבטל הדה עששו בשמת יחלה לעששו וךורה עד חייבאש

 על אחרש המן הורו אם הצבח- סה ש )כיט(. פשר לש ואם כצבורפקצת
 ררל חייב יה4ו פז על אחרים המי דוא דצדה אם סשרח אף יכול ח"ביןפיחם
 והקריב %(. אחרים שחפ14 סה על לא סבש הש שחטא טה עלחטא

 העיבד כהן ביו שאין טשעבר חטאחו סבש שש" פלפי חטאתו על10
 אבל )לשו(. עם שבכל האישה ו)מיית הכפחץש יום 8ר איא שעבר כהןנכין
 חפא אם יכול מ~ב(. טשקץ והמ! הת!יל שיייו שההן המשת כל על הבאלשר
 לעצש סבא לעצש חטא כיצר הא חטא 4הש4 חהל פעצש שר יביא הצבח4עס
 יכול בן ש בן חהל וקן יכול שר )ל1(. הצבור עם לו טתכשר הצבור עםחטא

 ארבע במ אף 14מר טאקי רבי חכפש. כדברי שלהש בן כיצר הא שר ח'ל קטן16
 יוסי רבי )ליר(. הכבצד פפני ושקניס את סבשין שאין אלא כשיים חסשובני

 ללטד אם ח'.( ח' ס-ברש לחפאת הקח בקד בן שי ושר ררל טה אופרדצלילי
 יקרא לה' עלה האחר ואת חטאת האחד את ועשה נאסר כבר והלא שניםשהן
 רבי %"(. שש שתי בן שיד51 בקר בו שני ושר נאמר לטה כן שם ליא.("ד

 שנה בני וכבש המל 48טר שה בן סחם של שאמר סקום כל שטר שמעע20
 בקר בן שה. בן של אף שמ בן כבש טה ככבש שהת! פלטד ג'.( ט'"שם

 פ' ושם חפשים לעלה שיל לחטאת בקר בן ענל לך קח שאסר שניםבשתי

 שלש בן סחם שר שתים. גן בקר בן אף שש שוו בן איל טה ם8ש אףב'.(
 %ז(. הכנצד פשי וקנש סבשץ שאין אלא כשרש חסש בני אף ארבע בניא5

 תסיג ויקרא ילקופ עיא "ב ושריות עע ט, סשרא)כ.ח1
 שם. ספרא)כ,1 הרכ. 8ט'ו שם רסב'ם)כץ(
 ה'א. שם רםבי4)כ.ט1 ע'ב. ר והוריות שם)כ.ח1
 ע'א. ו' החייות שם סשרא)ל1

 הץ. שם רםב'ם)ל.ב1 קדב. ט' שילח עיב1 )י.ב ם.ר פ') הוריות שם ספראול'א1
 ם'ב. 8'א פרח וו' ע.ב יץ ספרא יליר1 עיא. ו' חוריות שם סטרא,לע1
 שם. סשרא)לי1 הרס". ויקרא 'לקופ ועי' ע'ב פיט ובחים שם ספראיל.ה1
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67 א ר ק י1 רנו'ד'

 חפךאת הכפורעג עם לאחר אף הפך את הקבטשד
 ראש על ידו הממך %,(. חלשין סביא אעו סבש הששר

 שאעו וה אם פה האש דין חזלא לספיכח הכפרש ש 8י ייפתהפר
 שי פעק שהש הכשחיים יום שר ספיכה פעק *נא פחשן מ5ם ודרש שיטעון

 על בא שהיא 2מה אסרת אם לא ספיכה שיפען דין אעו אשא שעת ודרש6
 ירועה פשןה עבירת על בא שאעו הכפחיש יום בשר תאטר עץעה משצהעבירת
 על עז וספך חול ספיכה יפען לא ירועה משצה עבקית על בא חועורואיל
 את השוץם מ4ח(. לספיכה הכשורים הם שר לרבח הפרראש
 )ם(. בצפק ה' לפמ )ל"פ(. שחיפה לספ"כה תנףהפר

 יק"ה להלן תאפר יק"ה שו משי הטשיח הכהן ולקחה
 הכהן ךלקח ימזו(. בכיי כאו אף בכיי להלן אגצרה לקיחהפה

 הכהן חול סנין בנך"ם מרובה חכהשץה בשש "טצח אלא יי איוהטשיח
 משיח כהן שקבל משא אלא הסשעש ולקח רול פה אחר כהן לרבות סופעואם.

 פדם חפךכזזים )פ'ב(. כשרה עבוחו אחר כהן קבלואם
 כשר אתווה12חש )פ"ג(. החמצית טדם ולא העחר פדם לא ונפשח

 קרבמתץ שאר יפעט טועד אהל אלאתך הפט%.לא

 )מקר(. ~שהב סהבח על פדסם עתןשלא

 יא ופבל והזה. בדם אצבעו את והכהן01ם12לך
 אצבען )פקץ(. פבילה הי" כל עי והזהחסספב

 המחא ףשת למן תא1 *ממו פז ששס למן משר *ממו כק נש%1
 בדם ונשז תישת השא טן אא" *ממו אףששץ
 פמ4 כף משש-א

~1% 
 יאחקה

 ושט-

 פעים שבע שמיה ים א הדם טן חר*יא חקה
 לא פעפים שבע פהה שיא פעטים שבע פפין. שבעלא

 דשזיחז שכל פעכבין שכולן פלפר פעמים שבע חשבע. אחת16

 לססיכה. ר'ח שם ותוסשח יא פ' וגחים ע" ום)ליח( ע.נ. יו שם,ל"(
 שס. סשרא ,ס*ב( ע'ב. סץ חגחים שס שיא( שם. ש( ע.ד. ח ספרא)ליט(
 שם. סשרח )סיד( ע'4ג 45ח יופא ע.א נ" עחים שםיסינ(
 עיב. ו' סגחוה שם ונווס שס סשרא,וח( ע'נ, 8? וגחים יד ח שסשיה(
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 ח' ו', ו' 1'ד' הגד1לסדרש68

 הבית כל על שטי ה'לפני )ם"(. זו את זו סעכבותשבפנים
% הכפרת שי אתחול  כולה את עעל הכפרת שי את 

 )ם'ח(. הבדש מר סכוין שהוא סלסד הקדשיי

 קרנות על ישם(. ששע הדם מן הכהן תתןז
 באהל אשר אוטר יידח רבי שסעון. רבי דברי ארבע הרי קרמת קרן על6

 קטרת 3מז12ן[ פ(. טועד שבאהל קרמת כל לרבותשעד
 כל שקו ספים צמד. פשל שחהא קטרת בקטרת.שיתחנך
 למי נחסיה רבי אסר ררל סה ה' לפני ממא(. לחוכהססמביה
 ושה חשבח פן לפ2ש עוסד שהש הכפורש ביום הבא בשרשמצינו

 נמבח ת'ל כן זה אף יכול הקרמת על נמה וכן נמה שהש בשעה הפרכת על10
 הפר דם כל ששת פ4ב(. ה' לשי העהן אין ה' לשי הססשקטרת
 יא "8פך פע(. לשפיכה הכפורים יום *ר לרבותישפך
 יסרךאל %י(. קרוק ולא "שפך קה, %א ישפךשיטיף.
 חשמן נמבח דוא דין הלא הפנשי. נמבח טור על לא העלהמזבח

 פתן טקום החשמן נמבח סה דפש במחן זכה הששי ונמבח דסש במתן זכה16
 טחן שם קרניו דם טחן פקום השיסי סזבח אף יסתץ דם סתן שם קתץדם
 וקלה נמבח טור אל בערה %4טר וכשהנא העלה, נמבח טור ת.ל יסורודם
 "סור אל נמוששו אוסר וכשהנא עצסו לששי טור שאין ללפר אלא חולשאין
 החישין נמבח שיירי הששי נמבח קבל לא שךירץ את אס ת4ל שאין העלהנמבח

 טור אל נאמר לטה כן ואם עצסו לשיסי יסור "8 וכי ואא %'ה(. סקבל החו80
 אשר . . . יסוד אל עלה. של לנמבחה טור ורדא העלהנמבח

 ווג סערבי טר 'ה מועד אהל פתח..

 כליות לשתי הכשרים ש פילימת פר חלב כל ואתח
 האשד לכל ע" שעיי לרבמ ו[חטאת הכבד.%יוהרת

 המ[ובר. סןססשו ירים ע"(. בענין26

 שם.י8'ט( ע.א. יח ספרא,8'ח( שם. ספראט"(
 ע'ב. ו'ח י8א שסע'ב( שם. ספראשוא( ע'א. 8' ובחיט שםינ(
 ע'א. ניב ונחיס ע.ב יח ס*ראעע(
 חץ(. י*'ח עץ ל'ב שסחיס 'רשלפי שס סשראע-ד(
 שם.ע"( עע. וח סשראעץ( וא. ויא ובחים שס סשראיו.ח(
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69 א ר ק י1 יעי'גד'

 סבח פירש טה השלמים זבח משור יורם כאשר*
 שלסש סה לשמו זה אף לשטן שלסש סה אלא כאן ספורש שאיןהשלסים
 הפרש טעתין שלסש סה 14 לעולם שלום יביא וה אף לעולם שלםטביאין
 דקשתיו לא דקשתיו שר לשלסי זבח סשר ת'ל אלקז ה5רש יטען וה אףאליה

 לעולם שלום טביאין שלסים טה אאר שכעע בן קהודה רבי פ'ח(. כבש לשלסי6
 ואת השבת את דוחין צבור שלסי זבחי סה 14 לעולם שלום טביא זהאף

 ע'ט(. כבש לשלסי הקשתי לא הקשתיו שור לשלסי ובח סשר ת'לדגצקצה

 הלא הפנשי שבח על יא העלה מזבח על הכהןחהקטירם
 סה דמש במתן זכה הפיסי ופבח דסש במתן וכה החישן טבח הואדין

 פקום הפניסי סובח אף חלבץ הקטר שם קרמו דם סחן סקום החסמן טבח10
 ועלה ורה קטרת עליו תעלו לא פקיים 4גי וסה חלביו הקטר שם קרניו דםסחן

 דסש במחן שכו קחשים אבל דסים במחן וכה שלא בקדשש ט'.( ל'מאות
 הכהן רוץקטירם ןל חלבן בדקטר קכו דסים במחן חטד1איל
 וס(. ד14שי טבח על לא העלה נחבחעל

 ועל ראשו על בשרו כל את הפר עור אתי"א
 מצאו שהש סלמך י והוצש . . . ופרשו וקרבוכרעיו
 ראשו טה וכדעיו ראשו ת'ל שלם ו"שרשם שלם עציאמ יטל שלם. כשהאטלו

 וכרעץ ראשו סה 14 מצח יו-י על כאן אף מצח ידי על להלן אנעדיןוכרעץ

 וס"א(. 51רשו וקרבו ויל הפשט ידי על כאן אף הפשט ע" על להלןאםורין

 ישי" ח" למחנה מחט אל הפר כל את חהוציאישב
 כשדוא אחת לסחנה וצץ אלא אש או סחמת לשלהש חוץ אשי אתהטחנות
 שרף כאשר אחו ח4רף ואטר שכבר תיל שאין למדגה פשץ אל בעדהשטר
 ייתו ,למחנה מהיץ אל ממר לטה כן אם הר4חצן ה5ראת
 נאסר שכבר ת'ל שאין למהנה מחץ אל בדשן 14סר וכשהא שניה מרגהלו

 לסה כן אם הדשן שפך מקום אל טהור מקום אל26
 מקום אל ט"ב(., של"שית סחמק לו ליוק למרגה סחוץ אלטופר

 "ם.וס( שס. ספראפיפ( עיב. עא סוחות "םע"(
 ע444 ס"ח ימא 1א ו' ובחים שם,ס'א(
 1נ פיב שהדרין 1ב קא ובחיס שס יומא "ם סשראשיב(
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ריצ"'ת חנדולמדרש%

 לק שאן נקש אש שתש נטא פם נמו פיפ 9חוטהור
 החן את אדש חן יחשום הדשן שפך אל 0חג~ר
שם

 ית*שןאתתק~
 טיג מישטשפך תהבשמ"חש ק א*שר ר'

 על הפסוליה לאהכשר באש עצים על אתוה8ס1ך
 שריפה ת4צח-ה בפש שרישה שמרה שכבר יל סה ב4*ש עצ*ם6

 אגצרה שריפה אף לפערכה כשרש עצזם בשש אשרה שריפה טהבחט
 אפלו עצים ערה(. פשמע כל לרבות ע,רם חהל לפערכה כשרש עצשבחט
 "18אף ברפץ. ולא בסק- לא באש בגבבה. אפלו בתבן אשלובקש
 ושר. את לרבות ישרף במש. האור טצית אעיפ "8רף דשן. שם שאיןאעיפ

 וס"ו(. בלילה אפלו "שרף10

 על פשיף [ה הדישם "צגו. "שראל עדת כל ואםישג
 העדה לפר קודם סשרח 8ר עוסוין עדה ופר סשטז פר שפר שחמצאהראשן
 פר 141מר א'.( ב' ננשקז וקהאן התקהאצ קרא דאסר ט"(. מעשיובכל
 ביום משא אתה וכן וסקז(. אחרש קשט כך שחר חחלה עצמךקשט

 ח.( פ, מיקרא "שראל קהל כל ובעד ביחו ובער בעדו וכפר הכ5ורים16
 על ויכפר [כאי יבנא אלא החייב על רכשר חייב שיבנא בדיןשאש
 סרבר הכווב העדה בכל ימל ישראל ע[שת )ס"ט(.החייב
 רין בית כאן אף דין בית להלן אסח-ה עדה סה עדה שמר ולטה העדההרל
 ערת דרל ושלשה עשרש כאן) אף חשלשה עשרש להלן אגצדה עדה טהאו

 בלשכת היאבת פעלה סמזדרין [ו [ו ואתו ב"שראל המיחדת העדה "שראל20
 יץ יכול בנים ראה שלא [קן ש נתין 14 סמר או נר טהן אחד הקז )ע(.המית
 ראויין כולן להלן אמח-ה עדה טה העדה פוסר ולהלן העדה כאן הרלחייבין
 לא )עקח(. לדוראה רארין כולן שידמו עד כאן דמ4שרה ערה אף~ה-אה

 עא. לו  ובחש שסט'ר( שם. ספרא)פ'נ(
 עש. ע" שסחש *ם אראשא(
 יס.שיו( עש. יפ ספרא)סץ(
 הסאסר *ם ובתל8וי לב, ס' ביב לב ייו בש עש י" עיא 4ח סנת' עייס"(

 לייש. ריש ב*ם נשפרהזה
 9ם. סשרא )ע( . קשע  רף ולקסן ע-ר פ'א סות אחרי ספרא עי)ס'ט(
 הורי" סש)ה ועי' 9ם)ע.א(

 ) וב. ד'
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יזויקרא תד'
 להם שאסר 4צ יודע אעי טהן אחד 11מר ש עמהן דין נית של מופלאהקז
 מךב(. כולן ש"שן עד "שראל עדת ת'ל חייבין יעא יכול אהםטועש

 ונעלנמי,8גך חהל דמעשז שמת על חייבין ין יכולי,טגך
 מצע(. דמעשה שמת עם דבר העלם על אלא ח"בץ אען "אדבר

 בתדה מרה אין א~רו כיצד כולה פצחז שיתעלם לא דבך ונעלם6
 שרתעלם לא דבר תעלם ת'ל חייבין קזש יכול בוצרה ע" אץ בתרה שבתאץ

 אחה שקלם שפ,1 יבי ' דבר תעלם מצ1ד(. כולהפשא
 שאין בדבר שעדו עד חייבין דין נית חרן 11מרו פכאן קנלה. דברי זהזה

 נדה "8 אפרו אבל רבק חם )עיה(. סשורש פקרא לו שאין בו פודיןהצדוקין
 המהמא אבל בדצדה שבת "8 פשר, יום כצד טם שפרת על הבא אבל בתורה10

 פטחי לה הפשתחחז אבל בתחיה עע "8 פטחי, הרבש לרשות הקזק-פרשצת
 דבר אפרת קשש הא הצף. כל לא דבר דבר תעלם ורל פטחיין קויכול
 הבא אסרת חתדד בו סודום הצדוקין שאץ דבר וה זה שחה דגמשה כללא
 נמי המ 1ד84 וכו' פטור לרשצת פרשית והגאשנטש 5טהי טם כמר יום שפרתעל

 בלילה שראת תמהר יום כצד ום שסרת איסא אלא בין, כתיבי קראיי כוללוו16
 פתמא וכן לילה, ולא יום טשמע אסר רבש שש אפר כי "ךא ניום דאת%א

 פפקוסו א"8 יצי! אל אפר כי וקרא בוריקה תפהר הרבש לרשות דרחק-פרשת
 פשופ בלא ש8ושזחחז כמן תמהר לעץ ד5שתחחז ווע אסר, נופ.( טע"שמות
 נמ"ים דסשמע אסר ה'.( כ' מ8ם לחם תשחחחז לא אסר כי יקרא טזליםידים

 הקהל ח"ל חייבין יצ יכול המן דין בית דורו מךו(. לא לא ט!י ה-41ם ידים20
 ה' נמש12ת )ע"(~ בקהל תלף הפעשה דין בבית תלהה ההחייקזהמצ
 דין בית מצות ולא המלך פשתלא

 סשן~
 מצות נמכל כאן. השצרמ

 פקדש ולמשאת שפתש ולבפף הקול לשמ"צת פרש ה' סםית כל יאה'
 הקו פן שפרעין מש ואשם תעשימז לא אשךקחוג

 מלח(. הצבור סן נ5רעין כך26

 עיג. ו' אוריות שם,ע?( שס. סשראיעיכ(
 ע'א. ר' הוריות שם ס*ראוע'ר(
 ח.ג. 5"ד שמות הלכות ר5ג'ס,ע'ה(
 עיכ 1' אוריות שם סשרא,עץ( ע.א. י.ד הוריות ע"יעץ(
 שס. סשרא,ע.ח(
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 יור'י, הנדולמדרש72
 יל חחמן קז יטל דןו מז שעו ו1חז'ד1 תודעהיר

 והקרובן ןקטאן 44טן4 מרט(. החושאין שק4עו %אהחטאת טח"
 אלא אש 14 שלשה סגאין שלשה חט14 שרים צי טביאין שבטש וגיחטאו
 דקהל הקהל ת'ל שלשה טביאין שלשה חט14 8רים וגי טביאין יחמ"ם שניחטאו

 שרש שי טביאין שבטש שי חט14 כיצר הא )פ(. חייבין וקהל קהל וכל חייב6
 שר שר יזאחם על סביאין חט14 שלא שבטים שאר שלשה טבאין שלשהחטאו
 קהל כל לחייב הקהל נאמר לכך די1טאין ירי על סביאין חט4ן שלא אלושאף
 רעסד שאטר קהל קרוי השבם שבט שכל וטנין )פיא(. קקורה ר' דבריקהל

 דבר העלם 8ר רבנן חם פ'ב(. ה'.( כ' ב השים )רברי יהודה בקהלקקהשפט
 הקהל כל ועשו דין בית דורו כיצד הא להן מבין בתחלה ע" השעו-י שלצבור10

 ושבט שבם סכל שר השמטים סכל מבין חייבין דין ובית פטורין העהשין רובאו
 שבט כל יד.( ד' מיקרא דקהל יקריבו שנאסר פרש עשר סושזוסבאין
 לעלה פרש עשר שנש טביאץ שמ בע" ווום חטאא, וכולן קהל קרויושבט
 סקוט המן דין בית הורו ע". שעירי הנקראין והן לחטאת שעירש עשרחצש

 טביא ואחד אחד וכל חייבין פיהן על והעושין פטורין דין בית דקהל15
 חייבין דין ובית פטורין העושץ סנין רוב בין בנין רוב בין תוא )פינ(.חטאת
 הואיל ניסנין "שראל סקחש שהן ואע'פ שבטים שבעה הטאו סנין רובכיצד
 סנעו והיה אחד שבט חטא סנין רוב כיצד חייבין דין בית השבטש רובוהן
 קהל קרוי מוין בסנין. ישראל רוב והן האיל חייבין דין בית "שראל כלרוב

 וכל דוצ את ההיא בעת שלסה ויעש שנאסר ישראל שבארץ "טראל אלא20
 שבחוצה מוין קהל קרוחן הללו ס'ה.( ח' א )מלכים מןל קהל עמ'שראל
 בענין לשנים ואובין אען ואפרים סנשה ושבט )פ'ד(. קהל קרוייןלארץ
 )פ'ה(.חה

 ,קנים יכ% רבנן תם ידיהם את העדה זקני חממכוט"ו
 המיוחדין העדה ררל שבעדה המסועטין קמים יכול העדה ,קני יל השק סן25

 עיא. ח' וןריות שסיעיט(
 שם. הוריות עיב סשרא~"טי8.א( שם. הוריות שם סשראיפ(

 עקב, וו' הוריות שס ספרא)8יב(
 וו'א. *י'ב שס רסב'ם ע'ב נ' הוריות עי')פקנ(
 חינ 48ז שם רפנשם)8'ח( שס. ורסבים שם הוריות עי')*'ר(
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13 א ר ק י1 כ' 'ז, ט'ו-ד'ד'

 הרי אחד מוסיפין שקול דין בית ואין שממ וקמ שים וסמכו הן וכמהשבעדה
 דין בית שין שים וקמ שסר שטעון ר' עעדה. ר' רבריחפשה

 שק~
 סוסיפין

 סא. וספכוהאא שמעק ה-' )שץ(. שלשה הריאחד
 לקז סבעי ההת! לוז עבק-

 ידיהם שססכו נפקא צריוי לא למטקץ. לקז פבעי טי עעדה ורבילמפעב
 העדה וקמ רחסנא ' ליטעב כן דאם צריך לא למפקץ עעדה ור' ה8ר ראש על6

 פהאיא אי שסעון חיבי למניאגא. פעה שפע לי לסא וספכו ה8ר ראש עלהשהם
 יליף קזודה ח-בי ספיכה; כדי ססוך רחטטה אטר בפסוך על סאי אמעאהחז
 ספיכה תמא ש"(. יליף לא פעולה ראש ראש שפעון ה-' פעולה. ראשראש

 וספיכת סאבי פ*מך בשלשה וקמם וספיכת ספיכה סאי בשלשה וקניםוספיכת
 )צ(. החיד יחיד כל יד ידיחם )פ'ט(. הלכהא וכן )יח(. בשלשה כולוש 8רים10

 השחפ סרא(. ספיכה טעתין ע" שעירי אין סמוכה טעת פר ה8ר ראשעל
 סרב(. כלפעלה בצ*ו ה' לפמ הפראת

 פעמים שבעה חהזה הדם מן אצבעו הכהל השבלישז
 תאסר ה8רכת שי כאו מטי הפרכת פני את ה'לפני

 הבדש שמ בין וקדש פרכת שי להלן אמוד ה8רכת 5ני פה הפרכת שני להלן16

 הבדים. שמ בין כאןאף

 יעשה כל החפאת לפר עשה כאשר לפר ועשהכ
 כלום עשה לא פהן אחת חסר שאם ללפד הו"יא 4כרת שיר "הלו
 אחת ח"ר שאם שלשים ארבע לסתן תצין פקום בכל פעכבחז שבע סתןפיכן

 לרטק לפר ועקו1ק סנ?(. לו יעשה כן הרל כלום עשה לא פהן20

 טש". כהן 8ר לרמת לפר עשה כשישך הכשדים. יש8ר
 פיעט הטעב *ריבה אחר ר2לים. שעירי ילדששוא ע" ש"מרי לרבות רחרתפה יי. ייי ינלים שע'רי פרבה שנ' יכול אי ע" שעייי יימתהחפאת

 שעירי ופויא ידועה שמה עבירת על באין שהן ע" שעירי את וניסרבה

 שם. סשחלר'ןש"( ע.ב. 14 סוהדדץ ע.נ יש סשדא)שץ(

 ח?. ש'ד סגחדר'ן וחלטת ח", 8? חקרבמת פעשה הלטת דס2וס)8'ט(
 שם. ס*ראחראי יא. כיב סוחות שס ספרא)צי
 עש. ל'ט ובחיס שם סשרא)צ'ג(
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 כ'ב כ.א, כי-י'ד' הנדו5סדרש74

 עלוהם וכנפך סיד(.' ייץעה משוה עבט-ת ע5 באין שאעןרנ5ש
 הדם. שיוי מל ש5א אלפ להם תסלח סמכו. ש5אאע"פ
 הדם ובשיירי בסמיכה 5הכשיר ראיתסה

 ו5פס~
 הכומב שריבה אחר בהיות.

 ושוס5 הכפרה את סעכבין  שאען הדם ובשחרי בססיכה זצי סכשירסיעם
 )צ'הז. הכפרה את סעכבות שהן בהועת6

 5ש5ש חט למחנה מחוץ אל הפר את וההציאכ"א
 "וסר אתה סכאן הא שרף כ4ששר השרף פרוז.סחמת
 מצעז. מקהיו בכ5 העדה 5פר קודם סקדח 8ר עומרין העדה ושר סשיח8ר

 5כסותה 5אקש קודמת פששה אבדה ו5דשיב 5החעת 5אשה קורםהאקש
 חרחז. 5אשה קודם האקש בק5ק5ה עוטדין שאגיהן וב(סן השבי סבית ו5הוצטשה10

 5כ5 הא אב בנין לשרישה עץ שעיי יימת הפש הקהלחטאת
 רר5 ישרשו יכול הקה5 חטאת שהן רנ5ש שעירי וה5א שישרצ. וקה5חטאת
 הכועב שריבה אחר רגלש. שעירי ו5התמא עע שעיד 5רבות ראית מההוא.
 שעירי וטוציא עץעה מצחז עבירת ע5 באין שהן ע" שעירי אני סרבהסיעט

 בא אעו הכשורש יום שד וה5א יזעעה. סצוה עבירת ע5 באין  שאען רנ5ים16
 הא חפאת. 5שם סעשיו כ5 שיהא חטאת סרטז. 5צש נכנס דסן שאיןא5ו י(מי 5צש נכנס שרפו סיחשר וה מה שריפה. וטעון ידועה סצוה עבירתע5
 וקז. לשפ ש5א 5שחטופרט
 שרששיא הדור אשרי וכאי בן עחנן רבן 8ד יחטא איא אשרכ"ב

 סהא 5וסר צורך חטאת טבא ש5ו דגוךא אם שמחו ע5 חטאת סביא ש5ו20
 איא )קאז. ודומ ע5. מהש 5וסר צרך מביא הא שמע ע5 אםהדעט
 ה' מצות מכל אחתועשןץ יל מחשק שמים נשאיםל

 סה יב.ז " מ-ברים אלהע ה' את לואה אוסר הוא ייהלןאלהיו
 כאן אסור אלהיו אף אלהיו ה' אלא נבע על שאין אא להלן אכשדאלהיו

 שס.ו(רח( שס. ספרא,צ.ר(
 עיא. 24 והוריות שם ס*רא וע4 כ4ש, לשי,שדו( קהם 4ט סשרא,צץ(
 שס. סש'טיט( שס. חוריות סשנח עימרח(
 חך. ד" שס ובח' הוס' וע" ע-ב, ח' ונחיס שס,ק(
 ,רף ה.ח פיו קסא בבא תוספתא וב י' הוריות שם סש' ועי' כ'", לשי,ק'א,
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75 א ר ק י1 כ, כיב-ד'ר'

טה 'יהטא מםיא מוב(. אלהץ ה' אלא נביו על שאיןנשיא
 משקקטא ולא טשיא חזא טשיחטא יחטא נשיא וול הקורמת על יביא שיכול%ל

 אחר אלא לו פיע שלא אע"פ הדיש ועודהו חטא ואם פןנ(. הדיוטוהש
 כל על יחייב אחת דעשה עור(. הדיש קרבן פביאשנתסנה

 בהעלם שסות סאגי 14 העלשת תאגי אחד סשם וחלב חלב כיצר שחת אחת6
 סצותלא !ק' כמזבדיז )ק'ה(. חט4צת שתי חייב ועתר חלבאחר

 האשדות רםשת הן ובעדה בסשיח האשדות המשת דין בית פשת ולאהסלך
 עלסביא שהיא סיסד בשצה תעשינה לאאשךכאן.
 הודעלא על חלוי אשם פביא שהש סלטד דאשם הסעשה.שמת

 פןו(. במשמק כן שאין סה10

 לו שאפרה ב,סן אלא יי איו א"ךש יי ש"גיי יא אליו הוהע אוכ"ג
 כשרה האשה שאין אשה לו שאטרה את אשיא אשה, לו אסרה סניןשפחה,

 שאען קרובים לו שאמרו את אוציא קרובים, לו אפרו אפלו וגציןלעדווע
 אחר ער לו שאסר את אוציא אחר, עד לו אפר אפלו תצין להעידו,כשרש

 שיאסרו לא לו הודע ח"ל שים לו אסר תצין שבועה, אלא סשן סחייבו שאש16
 ורל סכח"ש שאעו אע'5 יכול 4צ יפטר. דייתי נאיר לחשר שיכול אחרש.לו
 אחר אפלו סנין השתקו שים שרעידתצ לי אין והביא. חטאאז אלץ רודעש

 חטאתו אלץ וודע ש וול השזק שפחה אפלו אשה אפלו קרוביםאפלו

 יבשהו לא חסורה לסיחה שש דונעשון אם ט*רר ר' אפר קץ(.והבש
 4וסר הווא והחודה עסוד לו שטר השך וכי קזודה רבי לו אפר וקל. לקיבן20

 פטח- הוא שי סויר יאפר אוטר שמעק ר' חטאחו. לא עצסיכל
 אמר )קיח(.

 עטדם דן היה אם אבל לו שומעין 4גי נמק- אפר בתחלה אם פאקררבי
 סאיר ר' אפר בו כיושש )ק"ט(. לו שסעין אין "צי פיר אסר ובאחרתההיוס
 כל סעען היה אם אבל לו שוסעין בלבי היה חנאי שפר אחה מ'ר לואפרו

 ע'א. י' ויר' פשנה וע" ע'א, "א הוריות שם פשרא,ק'ב(
 שע" הלכות רפב'םוק'ר( שם. הור' ספרא,ק'נ(

 שם. הוריות וע" ה'י פקץ
 שם. סשרא ק'1( יא. ד' כריהות עץ "ט סשראקיח(
 ע'ב. "א כריתות פשח שם,ק'ח( ע.א. כ' ספראקץ(
 אלא. ר.ה שם תוספת וו' ע", יב כריהות שם סשרא,ק.ט(
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ףכץ הנדולטדרש76

אשר מרג 6 ומחץ אץ בלמ ה" ושי אם- גטמרטז היםכל
 שצ חש"ץ ודה אשע אחצי אתה סחבה ןל טהחפא
 אחד אכל לצץ תוחר חלב שפ, טהן באוו עץע ואין פהן באחת ושפבבית
 בין סלאכה קשה לסניו הכפהיש ויום שבת אכל, פהן אקה ק-וע איןטהן

 שטר. יעשע ורבי חטאת טחיוב אלממר ר' עשה טהן באקה ק-וע אין השמשות6
 אכל חלב חייב בעל 4מוחו חייב בעל נדה אשרצ נפשך פה אלממר רביאפר
 רבי לו אטר חייב. חילל הכ5חיים יום חייב חילל פמז חייב אכל מתרחייב
 לו שתודע עד חייב שאעו טלטד בה חטא אשר נאטר לפה כן אםקקאע
 8שר שהו4ו השמשת בין טלאכה העושה על נחלקו לא יוסי רבי אסרחטאחו.

 על נחלקו פה ועל לסחר אקצתה פהעם עשה טלאכה טקצת אוטר שאני10
 על ש עשה הכפורים ביום ואם עשה בשבת אם ק-וע ו4וין היום בועךהעושה
 קזחמע חיבי חטאת טחייב אלקמר רבי עשה טלאכה אקו טעין קץע איןהעושה
 ישמעאל ר' ג וקיא תלף פאשם אף יוןשע ר' הקה שטר קקורה ד' אגא-שטר.
 חייב שהחו אחד סשם שחם דבר על נחלקו שלא אוסרים  שמעון ור'השורי

 יוששע ר' חטאחו סחי~ב אלקמר ר' שגצת. טשי שהו4ו דבר על נחלקו טה ועל16
 וקייב(. שטר עעשע ר' הקה אחד סשם שיצא בדבר אף קקודה ר' אגא-פהשר
 אצל לו ובא 11 אצל למש נחכוין בבקז עש אחמיו חשתי איו שתי כיצדהא
 חיצש וליקם ענבש ענבים ~קט ת4צש ללקט נחטין לציו וומבים חאמם11

 ורבי חטאת סחייב אליעור דבי שחחיות וליקט לבמת לבמת ולקטשחורות
 חפא אשר נאפר לפה כן אם עעשע ר' בוה יפטור אם 4צי ותסקק פוטר ק-ושע90

 ידוע אין בו חשפ אחד טקם שהחו כל הכלל וה וק"נ(. למתעסק 5רטבה
 אם לו תסהפק חלב תסחויין  שתי אחימ שתי נדות שתי כצן וה או עשה והש
 בשבת אבל חייב נמה ש וה סתסחוי אכל אם 11 על או 11 עלבא

 וקיד(. שח"שב כש שילקפ עד חייב ויועו חודה 14מרה טחשבתטלאכת

 טהרות ותוספתא כאן וונצ'ח דשס ס5רא ועי' תס'ט, ילקוט שם כרית" שם ספראוק.י(
 תרסץ( ,דף הידפיו

 ט'א. פץ לכריחות ור"
 ע'א(. יט פ'ב 5'ד כריתות שם ספראוק"א(
 ודף הי.ד פ'ב כריחות ובוצספתא בפשוה ע'א. וכ' שם כריחות סשסז שם ספראוק"ב(
 נכון. חה השוורי, שסעון ר'תקס.ד(

 ה.ו. ועד ה'נ 5יב שנמת הלכות ורטב.ם שם וכריחות עי.שוקיד( שם. ספראוק"ג(
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177יקרא למר'ירר

 וזאנהרבמ 1קרע:מ הכפרש. ים לאח- אףמט:ט*
 נקלה בשהש-ש אמ3 נקרבן קם* לא יטל *טמג בקרבן קשא אעוישא

 לקלה סקלה כשהש"ש אבע ומץצן ש4 . אבל לקלה ופזשרח~זירה
 יטל אביו. כקרבן יושו אעו יושו הוא בקרבמ קרבמ ויל לקלהומחשרה

 חטאתו על קרבמ קרבמ ת"ל עצש בקרבן יש(ו אבל אביו בקרבן יוש* לא6
 פקלה כשהפר"ש עצסו בקרבן יששו לא יכול וקם'ו(. חט14 לשם קרבמשידמו

 קרבמ ת'ל כשר לדמורה וסחשרה לקלה פקלה אבל ל*ה וושחס1רהלחשרה
 על יביאגה לא שאכל דם על בהסה הפר"ש אסרו סיכן קטה(. חטאתועל
 על יביאגה לא אמש שאכל חלב על דשר"ש אפלו אלא עור ולא שאכלחלב

 'קרבנו את ודקב:יא בל חטא אשך וקיץ(. היום שאכל חלב10
 נקבה. לא וכר חילשין. לא ומים שעירה. לא שעק- חט14 לשם קרבםשיא
 קיח(. מם בעל לאחפים
 לספיכה ישע או יים" השעיר ראש על ידו המטךכ"ד

 אהשר שמעון שר' לספיכה ע" שעיר לרבות אהשר שמעון רבי קי1דה. רבידברי
 אתך הטד(ט ' וקיט(. ספיכה טעגה לפש נכנס שדטה צבחי חפאת כל16

 תסח-חה ולא חליפחה ולא ולדה לא אתה חשזט 14סר הוא ולסטן חמורתולא
 וחטאת חטאת וחגערת חסאת ולד טיעת חטאות חסש 14סר שסעת רבי הטהסיכן
 את ואין בוקטי ומלן שתה. חשעברה בעלטה שכיפרו וחסאת בעלקהשסתו
 חסחית ולא 4וכ(. נקבה מביאין הצבצר שאין הצבור חפאת ולד לחשריכול

 שאין בציבצר בעליה שמתו חסאת ולא פמטיין השרבור שאין הצבחי חטאת20
 בצבחי. סתמ יוע יכול שגתה חשעברה בעלטה שכיפרו סי אף סתים.הציבור
 ותסח-ת חפאת ולד ספחישת טה דספחישת סן סתוסות ילסדו לאואסרת
 בעלקה שמח1 חשטאתחטאת

 בקקק-
 סי אף בצבור לא אבל אסח-ים דברים

 שם. סשרא קט"( יר(. 1*יד לב נע מיר יראלטיעיב כ" נויר עוב כ" כרןתות ה'א( ,יא עע ט" הוריות ירושלטי עז כ' סשראקטיו(
 ח"ב, *.ד כריתות ותוספחא עיב כ" כריתות עטרא טשנח עע כ' סשרא ע"קיץ(

 הלטת רסב'ם וקן' כאן. חספרא על חראיד ו*ירוש ה'ח *יד טעילח הלכות רטביסוע"
 ה'ו. ש"ט חסקדשיו שסולי ה'נ, *עשפות

 ע'ד(. ע" ה'ד פ'ד מיר ירשל*י עיב כ" מיר שס כריחות שס סשרא עףק"ח(
 יב. ציב שס וב יח פוהות עיב ט" ובהיס עיר כ' ס*ראק"ט(
 ע.ב. י הוריות עיא ט" חסורח שם סשראוק'כ(
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 ג" נת"'י הגרולטררש18
 )קכ'א(. בצמד לא אכל אסחיש רברים בקקמ- שגתה חשעברה בעלמזשכפרו
 שסוצ חקטאת חטאת ותמורת חטאת ולר טועת בלבד חטאא ארבעחזלכתא
 ששול עד חרעה שםזה שעברה חטאת אבל בעלמז שכשרו חקטיאןבעלמז
 להן "שק ולא בציחם הדלת מעל טועת וכיצר לם-בה. דפיה ויפלו שםבה

 במקתם אתו השוןט ' )קכ'ב(. סאלמקן שיפווצ עי שת %א טש לא6
 נשחטת העלה שיכו ה' לשני העלה את ישחטאשר
 חשחט אשר בטקום מוסר כבר חזלא לסד יגי טיכן וכי בצפת וה אףבצפון
 שלא לקבעו טעהה שא ולסה ח.( ר )ךקרא ה' לשי החטאת השחטהעלה
 בלבר 1ה יכול )קכינ(. שסול בצשן שלא משחט ואם בצפון אלא שחיטוןתהא

 החט"עת כל שאר אבל פסול ידשו בצ8ק נשחש לא השם בששון לשחטו משיה10
 החטאת את חהט ח"ל כשרחן ייא בצפון משחש לא ואם בצ8ק לשחטןטצחז
 בצפון משחש לא ששם החטאות לכל אב בנין כיט( ר' משם העלהבטקום
 שלא לששחש שרט דמא חטאת. לשם טעשיה כל שיהא חטאתפסולות.
 )קכיד(.לשגן

ולקחט5בעי גתן . . . באצבעו ולקחכ"ה
 קרמת על תתן קכ.ה(. ביטץ "יתו גתן באצכעו ביטיןקרקבל
 טכלל טוצא טשמז הש דין הלא ר5ניטי שבח קרמת על לא העלהנחבח
 חיא אף לפנש נכנס חסאוע דם סשוק טה הצמד טכלל סוצא תשיאהצבור
 קהמת על לא העלה שבח קהמת על תתן ת'ל לפנים נכנס חטאוצ רם*הא

 ופגה לכבש וע%ה בשרק הדם יטל עהשה יצא כיצר )קכץ(. הפניטי סובח0פ
 מ1ן השם קרן של בחודה הקרן על וטחטא אצבעו וטובל שרחקז דרוטוזלקרן
 השיירי דרוסוז. טערבא טק-בית צפתית צשגוז שרחית קרן אל וכן כשר להסטוך
 יסוף על הששך דמו ואת וקכץ(. דרומי "ח- על שפךהדם

 אם טה "שמעאל רבי אטר השנ*מו שבח "ח- עי יא העלהמזבח

 9ס. הוריות 9ס תשרח 9ם ספרא1קגיא,
 ירא. פ.ד חסוקד9ין פס41 הלסות רסב'ם ע"קלב,
 עינ יח 5נחות ע'א פיח ובחיס 9ם ספרא1קג.11
 סיעפ. ו"ח עיב ח' ובחים חוספת וע" עיב כ'א ספראקכ'ד,
 שפ. ספראוקכ'11 ע'א. "פ 8נועת ע'א כ'ד ובחים שם ספרא,קג.ח,
 יב. נ'ב ובחים ס9נה ועי ודי פ.ה הקרבמת סעיה הלמת רסב'ם ע",קכ"(
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 ז"ן אהצ פכשרת שרוא עלה תחלה העצד על טוצין פכשרת שאין חטאתשיירי
 שען פכשרין שאען חטאת שיירי אם מה עקיבה רבי אמר ה"סוד. עלשוצתן
 אש לכשר 1ר14יה פכשרת שהש עלה תחלה דךסוד על טצין לכשרראהין
 שיהא 5תח אשר העלה נמבח שוד אל שמר לפה כן ואם העצד על  שוצתןדין

 פחח אשר העלה פגח יסךך אל )קכהת(. עלה של לשבח שוד6
 סה לש אפרת טערבי. זה יכול 14 דדומי יסוד זה ז'.( ד' 5קרא טועדאהל
 לו הסשך יסור על אלא הדם את עתן שאש דהיכל פן בקצשוחופצש
 עצד וה וה שתה לו, חסטוך יסוד על אלא צתן אעו דגמבח פן בירמיחואף

 קכיפ(.דרומי

 השלמים זבח כחלב המזבחה יקטיר חלבו כל שתכ"ו
 כאן אף ויותרת כל'ות אתי מעלף וקרום חוחב חלבו השלפים בזבח פישסה
 9ששי עליך ךכפך ויחרת. כל'ות 84תי נקלף וקרום חוחבחלבו
 הכהן דיא בכהן. תליה שהכ5רה הכהן באחת. לצים יכשר שלא לששכשרה
 או הכפחןים ליש לו תולין אין פק- לו תסלח עצש. עלץ פכ5ר כהןשמעא

 5ךל(. לו %ל ד~נש ולא ש"שב אעיפ יכול16

 תלה שחק יני אסר בשצה תחטא אחת נפש שםכ"ז
 אלא שש לחובה ולא וקכות לא כדאי הצף שאין ללסדך בנפש החטאהכתוב
 טחשח את וודא שכר פקנלת הא זכתה נע4שת דרא חטאת נלבר. לנ5שכלי

 לעב1י שנתן לפלך משל שחו סושלין נ'.( ח נבמדבר בנ5שחם האלההחטאים
 צבה שאעי סאבד את נפשך סאבדו את ש2ם וחה בצשור וחהר לו חשסר צפור20

 חייכם דשא כי טסך ויא רק דבר לא ודמא ג5ק- אלא פכות ולא מסת לאסמך
 כדאי העולם המק לא בעולש וקביה שברא תשבה אלפלי ( פ". ל"ב)דברים
 לצי דוד אפר י.(. ק'ל מהלים קפר פי ה' יה תשטר עמות אם והשלעס1ד.
 לעס1ד יכול אעי חבלות חבלות עתותי עחשה אהה אם עולם של דב4ןהקביה

 ראשון העבירם י.( כיב ב 5צצאל עבדך עת את ש העבר שיך לפען אלא26
 לי זכר נחסדך ת~סר ד'.( ק'ל מהלים חורא לפען הסליחה עטך כיראשת
 אדם חטא שאם פזו מזלה שבה אתו וכי ז'.( כקת משם ה' שבך לסעןאחה

 תס.ט. וילקוט ת" שנת וונציא דשס ס5רא וע" עוא 2.א ובחים שם ספרא)קכיח(
 שם. ספרא)ק.ל( ע". 2.ט יוסא עיא 2צ ובחים שם ספראקכיט(
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 ולא תא כמי המוה תא נשי לה ומעשר קרק לשף וצא וקבא 6זמד
 5קת דכתיב טה וגעה בר חסא רבי אסר )ק*א(. העולם חץקה שאמרטמי
 ונחשע עולם בהם תחטא קצפת אחה הן קכרוך בדרכק- צדק ועושה ששאת

 הראשתש אבמ עולם של רבומ חקביה לשני ישעקז אסר כך דע( ס'ד)ישעקה
 פנעת דכתיב הרין את עלקהן ומ(נריקין בהן ששין חהע יסח-ין עלקהן פביא היית6

 רברכו לך יווז ומץה סדה כל על ושם( טכרוך בדרכיך צדק ועשה ששאת
 אתה משם( פחטא קצפת אהה הן בכך לעסוף כוח במ אין בם אבל שפךאת

 תחשע עולם בהם תשועה תהוץ סאין קוצף מנתה חוטאין אמ חוטאין ואגוקהנף
 )יפקז שסך לסען עשה ה' במ עמ עתמ אם שאסר שטך לפען עשה אלא)שם(

 נקחז לא מראות בק-ותך שאסר לראשתש שעוית כסה עטם עשה ו'.(, ייד0י
 אם נף.( ס'ד )ישעקה דמ8ש לא שמעו לא וטעולם מולו הרים טפניךירדת
 סיראתק- לבש חקשיח כבעמל לש מם לעמו יכולין אן כדאי כןעשית
 טה צריק ידסה חששת כי שטר דוד מן לך. יש תעלה ופה מפליןתפצש
 5על טה צריק במלין עולם של טשתמן שהן "שראל אם 2'.( יא טלראים5על

 עשה אלא בראשש ימי טששת ש5על 5עולה בכל עולסים צדיק נשתכר טה6י
 ימלש דוא רב כי לעתי וסלחת ה' שסך לסען שמ( )!רפיה שסך לסעןעטם
 רבי אסר )ק*ב(. הרב את לסלוח לרב טשה רב ועתי רב שפך יג(כ'ה

 שאיו ח'.( כמה ושם בררך חטאש יורה כן על ה' ו"שר מב דכתיב סאיברכיה
 כש.(, י? )פשלי רעה חרדף חטמרם להם אסרה עמן טהש דויטאלחכסה

 ווחקאל תשח הש החטאת וגפש להם אסרה עממ סהיא החהמא לנבואה שאלו30
 לו. ווזכ5ר ק-בן יבש להן אטר עמן טהש החהמא לדמרה שאלו ד'.(יח
 הדא לו רהכשר תשבה יעשה להן אטר שש פהש החוטא להקביהשאלו
 הש לטה 5שחס ר' אטר )קל?(. בדרך חטאים יורה כן על ה' ו"שר טובהש
 ערה שהמא בדרך חטאש ילה כן על טוב שומא "8ר דשא ולפה ישר שרואטוב

 ועי' ע'נ, ושנ'נ ע'נ קעינ אפשטרדס( עעצאת של'ה ועי' עיא, ח' תשית עי'קלוא(
 וצ'ע. עינ ק'דפנחות

 עינ ש'נ ע'נ קעינ עיא נ'ד אפשטררם( ורשוס של'ה וו' יא ח' תעמת עי',קל'נ(
וצ.ע.

 ובירושלפי עינ קמח דרכ שסיקתא ה,1 ,8'ב ע.ד *א סטת ירושלפי,ק*נ(
 פכ,. נפ-ר סתם. הוח הפאמר נאסרונפסיקרנא
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 תחטא אחת נפש השם וקל'ד(. תשבה שהמן דדךלחטאש
 לא חייכ עצסו פי על העחשה מעטיו אלי היי בעשתהבשגגה
 אעו 4ע האלו הסעהמש נאסרו לכך שטר אתה דין. בהע ווריהע פי עלהעושה
 הארץ עם הרל 5טורין מזו שקףש חשלשה שש חייב שעשה ליחמי אלאשסר

 לסשטז, שרט הארץ סעם לשיא פרט הארץ עם וקל.ה(. טרובין הן אפלו6
 רבר העלם על שיכול בשעיר ורגשיא בפר למית סשיח ישו כבר ת%4שראם
 הארץ סעם למשיא פרט הארץ עם ח.ל חשעירה כשבה יכש הסעשה שטתחגל
 שסעת רבי לסשוטר פרט הארץ כנעם וקליו(. לסשקזפרם
 לו השב בשפה תעשעה לא אשר ת"ל סה שמעון רבי סשום שסר יוסיבן

 סכאן וקלז(. סיושעדו. שב שאעו סשומר יצא חטאת שגתו על חייכ סמי"גחו10
 טקבלין אין דגוי סן פחות דגא וה הרי שבת טחלל או לע" טשוסראפרו
 סקבלין עבירות לשאר סחעמר אבל חטאת %א עולה לא כלל קרבןסכגו
 לשאר כנמשמר לתיאבון נבלה לאכול ומשסר בתשבה ע"ור שסאססגו

 סילי דגי סבא וקל.ח(. בלבר רבר שחו על סמנו סקבלין מוין הואעבוימ
 לדוצש כולכם ולא סכם ב'.( א' עיקרא קרבד סכם יקריכ כי אדם רכתיב16

 יש(ו סיושעחו לו השב באגנה תעשעה לא שסר הוא חטאת וגבי הסשוסר,את
 קראל מופלו שחטין הכל אשי רב אפר שחטין. הכל דמם וגן וקל"ט(.סחיסר
 רבא דאסר וכהרבא לתיאבון נבלה לאגול סשוסר לסאי סשסרסשומר.
 לאכול וסותר לו תותן סכין בודק לתיאבון נבלה לאכול סשוסר"שראל

 אם אחריו סכעו בודק שחט ואם ישחש לא לו תתן סכין בדק לא סשחשתו.20
 לאכול אסור יפה סכעו מ2ממ לא סשחשחו לאכול סותר יפה סכעושצאת
 לאכול סוחר לע, סחצסר "שראל שמשל אמר עק רב אסר ק'ס(.סשחיטתו
 לו וקבח אגששר אחאב' של סשחיטחו שנדגה במקהשפט סצעו שכןסשחיטחו

 ירשלטי קע'א רף שם לחחליט הססירי ילקוט רינ( )צד " לכיח ההלים סררשקל'ד(
 תיב. סי תהלים ילקוט שם. שסיקתא שםטכות

 ע.ס. ס' חוריות עינ ג.א ספרא)קל'ח(
 ע.ס. יא הוריות שס ספרא)קל'11
 ר.ח עיס ה' חולק רשי קן' ע'א, ו"א עיא ס' הוריות ע.ס כיא ספרא סיא, לפי)קלו(

 סיריעתו.השס
 ע.א נ' וולק)ק'ס, שם. רסגים ע"יקל.ט, ח'ר. פץ הקרבעת סעשה הלסות רסלסיקל'ח,
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רח הנדולמדרש82

 מיברי נלעד ראטות אל לעלות הפיחון עש אשר ולעם לרב ובקר צאןאחאב
 כתיב ושישצ אכול לא פיגל ובח פקבח ודלמא )קפ"א(. ב'.( יח בהשים
 כתיב ודא ולא בדברים. הסחח אין בדברים ודלמא בובווה, חסיחוצבפה
 והסידגי כתיב ודא השתימז, באכילה וי.( יצ מיברש אפך בן אחיך שיתךכי

 שתימז שא מאי בשתימז. ודלמא  ש~גי. לפעלה נ'.(. ב' שיוב דגם לבלעו בו6
 הה לא שי לאכילה טלה החורה לכל סאצמד הוי לא אחד לדברדפ1פד
 יען טשסר לא ועדין יעמקן סחם החם השתא הכי כולה. החורה לכלטשומד
 בית אי כולה. התורה לכל סשוסד לע" דסשמד כיון אכילה אלא פיםשל

 הפיחון וקבח אימא בעש א4 פיכלא, בלא לפשתי דפלכא דרכיה לאואימא
 ספיק. דוה לא ועובדיה כתיב לרב וקבח. עובדיה ודלמא בוביחה. הסיהו בסה10

 יט א טלכים אלפש שכעת ב"שראל יאשרתי דכתיב אלפים שבעתודלמא
 מושל מעליי הע לא פעליי הע דאחאב טגרי ודלמא פשסרו. הע טפיריח.(
 טגרי ודלמא יב.(. כיט )סשלי רשעים משרתיו כל שקר דבר עלפקשיב
 85ם( רשעים טשרתז כל ששי דבר על פקשיב סושל מעליי הוו לאדיהחטפט

 ואכלו דאחאב פברי ובחין ודלמא, צריקים. כולם אסת דבר על פקשיב הא6ן
 אפלע לא דיצשפט. פברי ואכלו דיההשפפ פברי חבחו דאחאבפברי
 לב א טלכש כעפך כעפי כשך כסתי סדכתיב אילימא טנלן )קכרב(.סניה
 אעפך תסק אעפיה דסלקא מאי שילא 5שם(, כסופיך כסופי נמי הכיד'.(
 "שראל ופלך פהכא אלא סוקי. ועל עלך תשק סופיה ועל עליה דסלקאו)שאי

 פתח בנרן הושבים בם-ים פלבשים כס14 על א"ש ישבש יהודה פלך ויההשפט20
 היה פרן שמרת שער וכי פנוש ט-ן נמי אי ט-ן סאי י'.( כ'ב 5שם שמרוןשער
 וה רשין שידש4 כדי ש1לה פדנ כדממ היתה שהדרין וכזזצן בפדן לאואלא
 ולחם בבקר ובשר לחם לי מביאש והעורבש ליה פסייעא לימא וה.את
 אחאב דבי פבטבחי רב אמר יהודה רב שפר ו'.( ח 85ם בערבובשר

 פי~
 ליה אפר פמש. עודבים ראגזא אטר עודבים טאי ששגי. דבור שי על ליה,26

 לא פי עודבים שמיה הוה די פברי תרי ודלסא לראבזא טניופי בר אדארב
 כ'ה.(. ז' אפטים ואב ביקב הרפ ואב ואת עורב בשור עורב את ךהרפכ~ב

 ע'נ. ר' חולין,קט'ב,  עיב. ר' שםקט.א,
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 לק" סתקיף עורבים. שמידן דהחו ל"" מושרמי ""וו גוברי תרי רוטא יומאוכל
 סארץ ו"שבו סץתיים ישוו וארם כתב לא סי פקחק שם על ורלמא יוסףרב

 קטנת, לה וקארי נערה לה קארי לן וקשש ב'.( ה' )מלכש קטנה נערה"שראל
 פסייעא לימא ליה. סבעי עחיביש כן אם נעוריך דסן קטנה פדת רבואפר

 אדם סיהבי סשוסד. "שראל מופלו ערל אפלו כותי אפלו שחטין הכול לה6

 סכם הפשסד את להוצש כולכם %א סכם ב'.( א' צקרא סכם יקרינכי
 שרומין אדם בני להביא ושם( הבהסה סן )קס,(. ב~צסות ולא חלקתיבכם

 חוץ בתשבה שיו"רו כדי ישראל ס5חשעי קדבצת פקבלין אסרו סיכןלבחמה.
 סכם אפרת קשש פפ"ק הא ב5רהסיחנ שבת המחלל ומן חיגצסך דגחצסדסן

 ספהחי קרבצת פקבלין ואפרת והדדת חמשסד את להתרא כולכם ולא10
 בטשסד פצץעותה כולה השדח לכל בסחצסד ר"שה קשיא לא האישראל.
 פצ(ן חיגמלל חיגצסך הסשסר סן ויץ סופה אימא הכי אי אחר.לדבר

 קשש ליה חגי כולה הדצרה לכל סשהשר אי דאפי היכי סשוסר האייב5רהסש
 ווץ אסר קא הכי לש אלא סציעיתא, ק~רא אהד לדבר סשוסד אירישה

 פשתשר האי ,לע" סשהשר אלמא בפרהסיא, פטן ולחלל יין 5סך סהטשופד16
 נפקא פהכא מאיי )קסיד(. תיובתא ק~ן דרב ותזבתא כולה המוהלכל

 כ".( ד' פיקרא דש8-ץ סעם נפקא סהתם טלכם ולא סכם דחסטוסדאסר
 תעשעה לא אשר שמעק דבי סשש שטר יוסי בירבי שמעון דבי לסאצסד.שרפ
 אעו סיריערצ שב לא שמוי על קדבן סביא סיריערצ השב לשם( מושםבשמה

 החלב על משופד דגצתא רב תומר בעיצ, טאי תומרען שפתו, על קרבן סבשא
 דאי מןיכא בע%ה. וחדא בחטאת חדא בעוע, איכא הדם על קרבןחיוכיא
 אימא הש דדרון בעולה אבל כשרה ל"" חדוי דלא סשום בהפאת רחסנאכתב

 כש )טשלי ועעבת רשעש דובה פשום בעולה דחסנא כושכ וווי סנ""ליקביל
 צריכדנ סנ"" ליקביל איטא 2נ"ה דאיכא וצא דכדס5 דמפהא חטאת אבלכ".(

 בהפה דכתב היכא וכל לבהסה. הדומין אדם בני לדבות הבדגשה סן מר אסר26
 רב מוסר ו'.( ל'ו )תהלש ה' חששיע ובדפה אדם כתיב והא השנריעוחא
 התם שצי כבהטה. עצסן וסשיסין בדעת העדומץ אדם בני אלו רב אאשר""ורה

 שם.וקפ4ד( שפ. בתלסוד ליכא יושף ר' ליה מתקיף ע.א. ה' חוליןקסע(
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 מת את הרען כיב יא מ מע*מא *ום וזמב מכא וכ5 ,פז.רטוב
 הפסיק ורע כץ.(. 5יא )ויסטז בהטה תרע אדם ורע טזורה בש חשת"8רא5
 דין 3בית והת~ה חייב בעצפו הש5ה ננעשתה )קפ"ה(.הענין
 אמאש שש כיצר פקצחה. העח4ה ו5א כו5ההעחמאחתפשר.

 קז יכו5 הרבים 5רשות מןצזעהו בקמז וכוחבין בקולסס משבטין בכרכר6
 רבי5ה ש5 בעמ5ה סקצחה. העח4ה 5א כו5ה העח4ה אחת בעשחה תי5חייבין

 5דוציאה יכו5 אחד אין אם שסר יהודה ר' ודשציאוה. בקורהודשציאוה
 טצות ולא הס5ך מצא 5א ה' נוצןת )קפז(. חייבין ששוהוצזבה

 )קפ"(. 5ו הודע 5א ע5 ת5וי אשם טביא שהוא פ5טד ד%משם רין.בית
 או אחרים, 5ו שישוו 5א אליו הוהע אוכ"ח

 יכ~
 שאש אע'פ

 קרבנו את )קפ"ח(. והבש חטאתו א5יו הודע 4% תי5פכחקש
 )קפ*ט(. שטתים בת שעירה שעיר זגאסר פקום כל עזיםשעירת

 העלה במקום החטאת אתדשחט קז(.לספיכה ע" חטאת לימת החטאת ראש על ידו וסמרכיט
 קנש(. בצשק אלא שחשתה תהא שש16

 אלא רסה קבול יא שלא ~קח, העלה באם הכהן. ולקחל
 פסול בצשע וקבל בררש שחט בדרום וקבל בצשע שחט אפרו פיכןבצפון.
 פלפר קרנת על תתן קמב(. בצפון וקבל בצשע ש"2חשער

 אחת על ש שתש על או שלהש על קרמתואמנתן ארבע טתן טעתהשהש.
 משת )קנז(. לעכב וחר לסצוה ארבע קרנת קרמת רחסשא אסר עכב, לא20

 בארבעה רפה קבל שאם רסה כל את ול סה "2פך דמהכל
 אפלו יכול השחה על מששכין כולן שיירי שחר אחד פכל אחת תתןטשא
 לפעלן תיל היפור על מ2פכין כולן טקח! ארבע במתן טהן טאחד אלא נתןלא
 )קרד(. לאמה מ2פכין והן היסוד על ששך הש כקנר הא "4פך. רםשת

 עיב. צ.ב שבת ע'ר ,לא ספרא,קפיו, ע.ב. ח' הולין,קסיח,
 ע.ב. יא כריתות וא לב ספראוקסיח, שם. ספרא,קפיו,
 שם. ספרא,קז, שם. סשרא ע",קפ'ס,
 שם. סשראוקרב, ע.א. סיח ובחים שם ספרא,קלא,
 ה'א. פ.' הטוקדשין שסול' הלטת ורסב'ס ע'ב ל'ו ובת'ם ופשה ע-ב ל" ונחים ע",קנז,
 ה'ה,. ש.ה עיר פ'ב 'וטא 'רשלס' עיב נ, 'וסא ע'ב ל'ר ובחים שם ספראקניר,
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 זבח חלב החמר כאשר יסיר חלבה כל אתל'א
 חשתי נקלף וקףיום וחותב חלב השלפים בזבח פ"יש סההשלמים

 וקוה(. ויוחרת כליחז חשתי מעלף וקרום וויתב חלב כאן אף יוחרתכליות
 כאחדג לצש יכמר חשלא לשמה, כמרה שתהא הכנזקן עליךךכנס418

 לו סשיירין אין , לך תסלח עצטו. עץ על פכמר כהן איהא6
 )קנ'ו(. לו דול הביא ולא ש"שב אע4פ יכול ש הכשורשליום,

 אוסר שסעער לחפאת. קרבנו יביא כבש אםל'ב
 כנש חשם חהל מהן טובחרין שהן פשני יכול מקום בכל לשש קורפיןכבשש
 פקום בכל יתה לבני קורפין תורים וקנע(. שקולין ע4צקקן פלפד קרבמיביא

 ו'.( יב ע"קרא לחמאת הד ש יתה ובני יל פהן טובחרין שהן פשמ יכול0!
 עדיף האב שכבוד יכול מקום בכל לאם קודם האב שקולין. ע4צקזןפלפד
 שאצקזן פלפד י.( יפ ייקרא תיראו ואביו אמ אקש חול האםפכבוד
 שהוא פמני מקום בכל לאם קורם האב חכפים אפרו אבל וקנ'ח(.שקולין
 הטאחו דגממרקש שסר אתה יבא יבא יל סה קיט(. האב בכבוד חייביןואגצ

 עומרות שתקזן היי ריאשתה שצאת כך וווחר תחתקז אחרת והשרקש אבדח16
 וצא אחת יבא, ת'ל שתיהן יבא יכול יבא. דול שירצה פהן אקה שיבאסנין
 יביא אבל חטאש שי על שתיהן יביא לא יכול 4ךס(. מווו פביא אעופביא
 וקס"א(. שת"ן פבא אעו סביא החש אחת יביאגה דרל אחד חטא עלשתיהן

 תע8מ מיר חטאת יימת החפאת ראש על ידו הממךל'ב
 אתך ה8חפ )קס"ב(. לספיכה וקחשיו פקדש פממא וחטאת פצורע90

 )קס'ג(. חטאת לשם שחיטתה שתהאלוקפאת

 לשם ימה קבל שיא החפאת מדם הכהן ולקחל"ג
 )קס"ד(.חטאת

 חטאת. לשם כפרה שתהא מחפאתו הכהן עליו וכמרלקץ
 שלא ורק לשפה שלא הילך לשסה שלא קבל לשפה שלא שחט אסרו פיכן26

 גדט(. יש'ו יא לח גריתות פשה שם וקנ"( שס. ,קנ'1( שם. סטראיקניח(
 יא. 4א קידושין שם וגריתות סשרא קנ'ט( שם. גריתא ע-ג ג'ג ספראיקניח(
 שס. סשרא ,קלא( וא. ט'ו תסורח שם סשראק"(
 שס.קסע(
 גגי.א. חסר שס. סשראיקס.ר( ע'ג. ו' וגחים שם,קס'נ(
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 עלץ תפר ע*ו ומו עה"ג ~סע* קטי ~בה כל שת . 618לשיו
 10מר הש דין הלא כפר. אחת סחנה אלא טן לא שאם רךל מה עליותפר
 אחת סחנה עצן אם לטטן אגצרש דטש טה לסעלן דסים תאפרו לסטןדסים
 בשנים אשדש דסש סה בחוץ דסש תאמרו בשנש דסש שמרו שסא שכפר

 סן אחת חסר אם בוון אטורש דסש אף כ5ר לא המהעת סן אחת חסר אם6
 יוכיחו אל שבחט סדסש שבחה דסש דנין דוסח לסי מראה כ5ר, לאהמתעת
 טרם הקרעת על חשות דם דנין אחרת לדרך כלך 14 בשש. שהןהפנימיים
 ת-ל הקרעת. על חטאת דם שאען ההחחתש יוכיחו ואל הקרטת עלחטאת
 וכפר שתש אלא טן שלא אע"ש וכ5ר שלחש אלא טזן שלא אע"פ עלץוכ5ר

 )קס-ו(. אחת אלא אן שלא אע'פ10

ה
 שהכל ולפה כנפש. הסרחון הכתוב תיה תחטא כי תפשא

 בעשת. תכשל שלא לתהירה כדי השמש סן חורה ירדה ובשבילה בהתלוי
 בה עוטק אעו תום ק"ה( ק*פ )תהלים לנתיבתי 141ד דברך לרנלי מרתוש
 ד' וסשלי יכשלו בסה ידעי לא כאשלה רשעש דרך היא נכשל. סושכראוי

 אוסר הש ולהלן חחטא כי תפש יל חוטא לבדי 14י החוטא יאסר ח8מא יט.(.16

 וכן הכל. את חייב כאלו אחד חשו שאם סלסד ה'.( א' 5צץת דצפש כליהי
 השו ישראל עדת כל ועל בחרם סעל סעל זרח בן עכן הלא בעכן שצאאת
 טאשש הש כאלו נ'.( ד' 1יקרא העם לאשמת יחטא הסשיח הכהן אם ודש1קצף
 העולם וכן רובו. אחר נידה שהקש,ר לפי חובה לכף סכדקם שהש העם כלאת

 הש שהצוף וכשם כולם. חבו אחד חב כולם זכו אחר זכה רובו אחר נידק0נ
 ר' היה 10(. לח פפל ישף הרין את מקבלת היא לכך החוטאת והשלנפש

 הריוטת חשחת חכם תלסיר בת כדטז אחת מום שתי שטשא לכהן סשל סשלולוי
 כועס התחיל בטונ0וה חרומה שכלין שהן ודאה נכנס אחת פעם הארץ. עםבת

 שם. רשי ~ש' ע'ג י" פהדיק שם ספראוקס.1( שס. סשראוקס'ח(

 ושדע. וא סיד סנהדרין עי'ש,
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 אחה סה סשי תטסש עברע שעו לו אטרה חכסש. תלסידי בת וסכהורחם
 בת כדגת את לח 4צשץ עלמז. סקפמ- אהה אין חו ורומ עליטעפ
 אעה הארץ עם בת חו אכילתה תיין ההרוטה פהרת יודעת חכסיםתלסידי
 פומאה פמקום חצף הקב"ה אפר כך עלקז אלא כועפ אעו לכך כלוםיודעת

 הש טהורה %ע5ש סחצ ולא חחלחו לא יודע מועו לעשר וסוש העפר סן בא6
 )ב(. בהן אלא תולה אעו לכך ופוטה חחלומ ויודעת באת הש פדגרהאמקום

 לסחר5ין להן אוי אטר ייי ר הטמעה תחטא כיתפש
 חחטא כי שאסר שומעמזן מ8ז 4צתן שפחפשין דברש שסרין שהן~טפץ5ין
 אל תיא לסעלה, וסנרף ופחרף רוח בגסות שעוסד תחפא כי ונ5שחשמעה

 קךל הסמעה פ(. ה'.( ה' קהלת בשרך את לחפש 5ז את תתן10
 ראה אך עדחקש פודוע ואעו לטחות בקץ שש 'האלה
 ידע אך ראה אך חש. שהש באדם שיוע יה ידעאו
 4פכם בדחיבה. לרצשק-ו כדי בדברש שכעצ מועו פעם לו משמש
 שוז5ש שש דצכען שלא על סו15 מזמז טה עונו ונעשפ יגידלא

 לע )עווקאל אבקש סירך תןצ יטות בעתו רשע דוא תיא בדעו ונקיון ברשחו16
 חחטא כי ונ5ש סעי. הר על שעסדו ב"שראל קרימז 5תר 5עחס ר' )ר(.ח'.(

 שכבר חשמעה דיצל סעשה וה לש.( ל*ב מצצת ושה העם חטא אטושטוסר
 ה' משם עדי אתם עד והמו י.( כ' מ4מות אחרים אלהש לך יהמז לאשמעו

 וירעת ירעה ש ל"ה.( ד' )רברש לדעת הראת אתה ראה 14 ".( סע)ישעמז
 ונשא יגיד לא אם סז(. 4פ.4 ד' )רברים לבבך אל והשבת היום20

 וקד"שו 1נ5ל1%14 ונסיו הקב"ה של שבחו ישראל עמ-ו לאשעונו
 אל דדש עליכם יאפרו וכי תדא עתן, צשוין הן הרי וק~ם 4צשת ביןשגצ

 אלהיו אל עם הלא לרם אסרו ורגצצים הסצ5צ5ים הירענים מולהאבות
 פשול העולסש חי בקק דראך י*ם.( ח' )"8עמז דגפתש אל החיש בעדידש

 לו יאפר קדמ בירחשלם תצותר בציון יגששר והמק כך עשיחם אם הפתים. סן26

 ,סהרו.ב כאן ויקרא טוב לקח וע" חייה, רבי חני בשם ס" פ.ד רבה ויקרא עי'ש(
 ,(.צד

 ס.ה ש.ו רבה ויקרא עי',ה(
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 חש" מג לן ר אם בי"לם חם ל הטעבכל
 )מ יכי מצקה אם- אלו

 אלה קול ושמעה ת"ל חייב ידמו ושותק שוסע והוא עץ תעבוד נלך לושאסר
  ובמרבר האלה בשבעת האשה את הכהן והשבע תיא שבועה, אלא אלהאין
 טנין אלה עטה שאין שבועה אלה עטח שהש שבועה אלא לי חרן מ(. כקח.(ה'

 עצסש ספי אלא לי אין אמר עקיבה ר' שבועה. קול כל לרבות קול השמעה תיל8
 ש עד מעא ת4ל טנין, שיר אחרש ספי שחצ אחרים ספי שכ עצש ספישיר
 עבדו ביר במ ביד להן שלח יכול )ח(. טלן את לרבות ק-ע אוראה
 עדות לי אחם יודעין אם עליכם יגי סשבקע דגתבע להם שאפר או שלחהוביר

 ספי ש"שסעו עד עד והוא קול ושמעה ת'ל חייבין. יהוא ימל ותעידח2שתבאו
 עדמ לו יודעין חקן לי ותעק-ו עליכם 4צי סשבקע לשש אסר יטל ש(. החובע10

 ושמעה יל חייבין, יהא יטל פס% או קרוב סהן אחד שרוה או עד ספיעד
 יכול ל(. פס%ין שהן מסן לא לעדות כשרים שהן בוסן עד חק141 אלהק%
 חייבין. יהא יכול ותעירתי שהבאו עליכם שי סשביע ת1סר הכנסת בביתעפד
 סשביע אסר יכול )י'א(. להם סתטן שיהא עד חקוא אלה קול ושסעהת"ל
 חשמעה ת"ל חייבין. ק2 יטל ותעידתי שהבאו עדות לי כשתדעון עליכם4צי

 שבועה שקדסה בוסן לא לשבועה עדות שקדטה במסן עד תעא אלה קול16
 נאסר אלייר רבי אסר ססשן בהביעת אלא סדבר שאיצ מצין )י'ב(.לעדמ

 אף ד5שלטל סשן בפקדזן אגצרים אוים סה בשקדון אוים תאסר אויםכאן
 ירע או דאה ש עד חייא ת'ל סה אחשר רצלילי יוסי ד' הסשלטל. פמוןכאן
 ובראייה בראייה שלא בידיעה שהתק"ם לה שאפשר בעדות אלא 14מרתילא

 ותעידתי שהבאו עליכם אני סשביע  )ט(. ססע תביעת זו זו ואקו בע"עה שלא20
 ולהלן תחטא כי נפש יל ח%בין. יטל נתן ולא וח סאתים לי ליתן פלתישאיש
 להלן האצד תחטא כי נפש טח שה. למירה כ'.( ה' מיקרא תחטא כינפש

 ישו לו ויש סטון בדצבע כאן ה%4צר החטא כי נפש אף לו ו"ש סטוןבדצבע
 חייבין. קי וכפרו קנס עדי הסשגיע יטל או בו. וכה ולא שלו שאעו סגצןהובע

 עיא. ול'ו ע" ל" שבועות עיב כיב ספראמ( שם. רבה ויקרא ע"ע(.
 שס. אהרן קרבן וע" ורו, כ4ב סשרא)ח(
 שם. שבושת שם ספרא9( פ"(. )פ'ד ורא לץ שבועות סשה שם סשרא)ט(
 שם. שבועות שם ספרא )יב( שם. שבועות שם ספרא9.א(
 ע.ב. לץ שבועות שם ספראליג(
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 קש עדי ישאו חייבין בלבד בעדותן היושש פממ יגמ- לא אם עד חהמודרל
 השבקן יכול )"ד(. נתבע כ5קית עם אלא לבדה בעדותן פפון סוצשיןשאין
 חייכין, מו יטל חודו רין לבית וב*צ דין לבית חוץ 5עפש חסשהעלמקן
 יחחייכ סנמ- שאם בפקום אלא אגשרתי לא עמו תחשו עמ- לא אם עד חההאדרל

 דין. בבית זה זה שתה טגין זה6
 יכ~

 וכ5רו 5עפים חמשה דין בבית השבקן
 יוד ששם סקום עתו תוש עמ- לא אם ת'ל שחת. אחת כל על חייביןמקמו
 פצי טעם טה שמשו רבי אגשר )פיו(. זה הנא תאשו עמ- לא ואם שםויועיל
 העדות בשבועת "8 רברש עשרה אסרו פיכן )ם,(. ולהורמ לוצחי יכ~יןשאין
 ע~ה קרבן שצחה ועל זרתה על שחייכין העדות שבועת הרי כולן משקייסואם

 ועל פכות זדתה על שחייבין בטוי שבועת דשא הרי משקייסו לא ואם ויורר,10
 הוהיה פמון, קרות השתהיה התובע, שיתבעם הן: חשלו ךורר עולה קרבןשמתה
 התבקנה, אחר איכ5רו לבדה, בעדווע דגתבע איחחייב הפשלפל,פסמ

 העדמ יריעת אתקדים בכמי, ש בשם השבועה חש(היה רין, בביתאיכשרו
 )ח(. שתה טכירין שהן בלשע שקשביען השבועה, בעת ערץ אייחדלשבועה,

 היאשתש 'יש טמא דבר בכל תנע אשר נפש אוב
 ובנבלת חמק ב1בלת דרל ח"ב. יד14 טש1ות בסנע אדם מע אם יכול אוסרשהיו

 אב שאש רבר ישו הטוסאה אב שהן פעהדין אלו טה שרץ ובנבלתבהפה
 ידשש חרש ובכלי ובפשקש באוכלש מע א5לו יכול אהשר עקיבה ר'השמ(אה.
 אבות שאען אלו שאו הטוסאה אב שהיא פעהדת בהפה טה בהסה דרלח"ב,

 אלא לי אין שעצל טסאה ת'ל סה חיה ב:נבלת )יחו. רשומאה20
 בדגצה בנבלת )י'טו. טוסאה כדי טמאה דיל סנין פסנה כזיתכולה
 יל כגין חיבורה שערה, קרסה עצפה נבלה אלא לי אין שיכול טמאה דרלפה

 אלא לי אין שיכול פטא דרל טה שרץ בנבלת )כו. בהן פטמא שהש כלטמאה
 תעלפה ממנן ןנעלם )כ'א(. טמא דרל סנץ עירובו צירו עורו דסובשרו

 העלם על טמא והש פמנו ונעלם דרל פקדש תעלם יכול ש דשוטאה פמנו26

 לב סשרא)"ד1

 ע-

 וב. ל"א שבושת סשנה שם ס5רא 1ט.11 ע'א. 4ה שטשת
 היע. 5י5 שטשת הלטת רפב'ם )"11 שם. שטשת שם ס5רא1טיו1
 ע'א, כ.1 סשרא1י'פ1 שם. ס5ראלוח1
 שם. ס5רא)כ'א( ע-א. קכ.1 שלין ~עי' ע'ב, כץ ס5רא1כ1
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 שסר אליעור ר' וכ'ב(. עקיבה ר' דבר' טקדש העלם על לא ח"ב דואהטומאה
 )כע(. טקדש העלם על חחב אימ חחב הוא שרץ העלם על פסנו תעלםהשרץ
 הטוסאה העלם על לחייב פעטים שת' סמו תעלם פסנו תעלם אוסר ישמעאלר'
 'דקעת שת'ם ארבע שהן שת'ם ד14ומאה מ-'עחן אפרו טיכן המקדש. העלםועל

 כיצר )כ'ד(. ופקדש קח"ש ארבע שהן דמקדש הטומאה ועייעת דקדש הטופאה6
 וושחר תכנס ר5קדש או דגעסאה פ~נו תעלם סקדש שה וירע שטסא ףדענטסא
 תעלם קו"ם שה וק-ע שטטא וידע שסא פקדש, הצה טסא שההק לו מדעכך
 דו' קו"ם ה14כל טסא שההק לו מדע כך ו1מקר ואכל דקדש א הטומאהפטנו
 וכקק(. ו'ורד עולה קרבן טביאוה

 אדם בטטאת ד5ת והבאדם אדם בטמאת יגע כיאוג
 אין עמו(. יידות נחת הטת ונים לימת טמאתו פת. חאוה
 בועל לרבם יטסא אשר טמאתו לכל הרל סנין. קולן יסי חוסרן 'ס' אלאלי
 הקלות נאסרו אם וכ"(. ד5ה8- העוף נבלת בולע לרבות ב:ד:נדה.
 אוסר ה"ת' החסורות נאסרו ולא הקלא טומרו שאלו החשרוונ טאסרולסה

 אלו ש החסורוונ לוסר צרך בקבועה החמורא על ויורד בעולה חקלא על16
 חעל חייב מזא החפורא על אסר הייתי הקלא טומרו ולא החשרותטוסרו
 שאען סנין )כ,ק(. החסח-חן לוסר ושדך הקלחן לוסר צרך שטור מזאהקלחן
 קרבן וחייב הטוסאה יוץ על ו)מש חהיר וקדשיו. פקדש בטוסאת אלאסדבר
 אף וקדשיו סקדש טוסאת על הטומאה על ועמש כשהוהק- סה טומאה ה-יעל

 חייב שאש וננין )כ.ט(. וקרשץ מקדש שסאת על הטומאה על קרבן כשחייב20
 פמנו ונעלם ח'ל בנתים. והעלם בסוף ידיעה בתחלה ידיעה בה ש"ם עלאלא
 אוטר דיא הרי צריך אעו אסר רבי עקיבה. רבי דברי פעסש שתי פסנותעלם

 ח.ל פה ידיעא שתי כאן הר' ידע חקוא שידע סכללתעלם
 )ל(. סקדש העלם על לחייבתעלם

 ע.ב. כ'ח נדה שם ספדא)כן( ע'ב. יד שנועות שם ספדא)כינ(
 ע'א. ע' פ-א פ'א שטעות ע.א יט כריתות ע.א י.ד שנועות שם סשדא)כ'ד(
 שם. ספדאבז( ה'א. פ"א שמות הלטת דסלםב"(
 ע'א. ס'א כתונות דש' ועי' שםכ"(
 ע'ב. ו' שנועות ע') ל) ספדאב"(
 ע'נ. ד' שנועות שם ספדא)ל( ע'נ. ו' שבועות שם סשראביט(
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 תשבע כי תיל זה, קרבן טבש ובקרבן נמיר הודר יטל נפש אור
 בלבו המהרהר יכ1ל מיא(. ובקרבן במיר ענרר על לא חייב דמש השבועהעל
 ה!עי המהרהר את סהנש שני יכול ש בלב. לא בשפתש הול חיינגקעא

 מקא לאחרש להרע הנשבע יכול מ~ב(. לבטא הול בלג הממר אתפתמא
 להרע דגשבע יצ~! רשות הרעה אף רשמ הטבה מה להשיב או הול חיינג6

 להשיב ש להרע ת'ל פשר, יהא לעשצע להרע דנשבע יכול )ל"ג(.לאחרש
 שיהא לעצש להרע דגשבע את טביא שי אף רשת הרעה אף רעות הטבהטה
 להשיב דגשבע את סוצש  עיגי יכול ש טתחייב. אעו רשוי שאעו שאעיפחייב

 על לעבו דגשבע יכול לאחרש. אף להיטיב או אחשר וכשהואלאחרש
 ישו רשות הרעה אף רשת הטבה טה להשיב או להרע הול חייב ק,א המשה0נ

 אתרא ולא חטצחז על לעבחי המשבע את איציא דגצמה. על לעבח-המשבע
 הרעה בו ש"ש דבר להיטיב ש להרע תיל חממה, את לק"ם הנשבעאת

 אלא לי אין מ~ד(. לקיש ולא לבטל לא בהן שאין פצוה דברי יש!ווהשבה
 לבטא, הול מנין, והטבה הרעה בהן שאין דברש חזשבה הרעה בהן ש"שדברש

 האדם יבטא אשך לננל אול סניה לשעבר להבא אלא לי אין16
 לנממן פרפ ממנו ךנעלם %.ה(. לאמס 5רפבשפת'ך

 חייב אעו חחב הם! שבחגה העלם על ממנו תעלםבשבועה
 שמשה ועל טכות זדתה על שחייבין בטוי שבועת דוא זו החפץ. העלםעל

 על חייב לאחת ת'ל ואחת, אחת כל על חייב שדמא ומנין יורד: עולהקרבן
 אחת כל על חייב בהכרת שהן וקדשיו טקדש טוסאת יכול ואחה. אחת כל20

 יל אחת, אלא חייב יהא לא בהכרת שאען ששתש ובטף הקול שפיעתחשחת
 בא לו חשחשרין אותו הובעין חמשה היו כיצד הוחת. אחת כל על לחיינלאחת
 לכם יודע שאעי שבועה ואבדה. ומל יר ותשוסת פקדת פלתי ביר למוהעיר
 על חייב שהוא מגין ואבדה. םל יר ותשפת פקדון פלתי ביר לכם ש"שעדות

 לו אטר אחד אפלו ומנין חמשה, שהן טשי יכול לאחה. תיל חשחוג אחת כל26
 שאעי שבועה שבדה. ומל מ- ותשטת פקדון פלתי ביר לי ש"ש והעזזיבא

 ה"(. 1*יה עיד וע וויר ירחלסי ע.נ כ'ו "בושת ועי' שם ,ל'כ( "ם. ספרא,ל'א(
 ס.ט. יקרא ושאלתות שם ס'ע והערח "ם ססרא,ל.ו(
 ע.א. וכ'ו ע'א כ'ה "טעות שם ספרא עי' ,ל'ה( ע'א. כיז זבועות "ם ססרא קן'ול'ד(
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שויא הצין חבדה, ומל יר ותשמת, פקדון פלתי ביר לך ש"ש עדות לךיודע
אפלו תצין תביעוונ מעי שהן ט8ני יטל לאחת. תע אחת אחת כל עלחייב
שאעי שבועה וכוסמין. השעורין חטין פלתי ביר לי ש"ש והעעעי בא לואמר
 על חייב אווא תצין וכוסמין ושעורין חטין פלתי ביד לך ש"ש עדות לךיודע

 לו אמר אפלו וסנין הרבה. מינין שהן מפני יטל לאחת. חול ואחת, אחת כל6
 שנועה ושלשמו. אטש אצלו שהפקדתי חטין פלתי ביד לי ש"ש יקהעימא
 ושלפיו. אמש אצלו שהפקרתי חטין פלתי ביד לך ש"ש עדות לך יודעשאעי
 שעשה הקול שמ"עת יכול )ל'ו(. לאחת ול אחת, אחת כל על חייכ שההווסנין
 את בה עשה שלא בטוי שטקת ואחת אחת כל על חייכ כשן המויר אתבה

 שלא שבועה כיצר )ל"(. לאחת חול אחת, אלא חייכ יהא לא כשב דגאיר10
 אחת כל על חייב שהה1 תצין וזוכל טסמין ופת שעורין ופת חטין פתשכל
 שהוזו וסנין ישחה ורבש ושמן יין תשתה שלא שבועה )ל'ח(. לאחת תזלאחן
 הרבה, דברש על אחת סבא שדוא וסנין. לאחת חול ואחת אחת כל עלחייב

 שםעה כצי %"(. חטא אשר חטאתו על אחתחול
 שאעי תציו הרבה סשקי1 ושתה אשתה שלא16

אחת ת"ל אחיע אלא חחב,
 וסנין הרבה אוכלין אכל שכל שלא שבשה חטא. אשר חטאתועל
 בשי שבועת יכול )מ(. חטא אשר חטאהו על אחת חול אחת, אלא חייבשאש
 בה שעשה וק% שמיעת אחת אלא חייב איע כמויד השתנ את בה עשהשלא
 על אחת חול ואחת, אחת כל על חייב יהו כשומ דגאידאת

 חטאר~
 אשר

 פלתי ביד לי ש"ש הקעעי מא לו ושמר ו~בעו אחד היה כיצר ומ-א(. חטא20
 אלא חייב שאעו וטנין עדות, לך יודע שאעי שבועה וכוססיה ושעוריןחטין
 על אחת חולאחת,

 חטאו~
 הרבה לו~בעין הדין והש ט-בג חטא אשר

 מסנו תעלסה וידע וטסא וקדשע סקז"ש לטוסאת הדין והוא הרבה,%תביעות

טוסאו~
 הכלל 1ה )מ,(. אחת אלא חיי4 אעו לו מדע כך אחר קדש ואכל

 טי(. אחת אחת כל על חייב פרט אחת אלא חייב אש כלל26
 ע.ד. כ'נ ספרא41,( בכ"א. חסר החפץ עד העלם סעל שם. ספרא141(
 שם. ספרא 1ליט(. ע.ב. לב שטשת שם סשרא%'ח(
 ע.א. לץ שטטת שס81'ב( ע.א. כיד ספראשיא( שס. שבוע" שסש(
 שם. ספרא ע"1סינ(
 ע'א. טזר קידישין ותוספת רשי ועי' ע'א, 4ח שטעח שם ספראשיר(
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 'שש" סהמרהקקקק
 וד על יצדי מצן ידחז. יל חץ, טשן ששא מצןהקבטשך

 על כאן אף חי על להלן אטור ודוי מה ודוי להלןתאמר ודוי כאןנאמר
 סמיכה להלן אמור עליו מה עליו עליה סמיכה. טעע שהא תצין )מ"ה(.חי

 כאן נאסר אשטו הכשרים. יום לאחר אף והביא סמיכה. כאן אמור עליה אף6
 אטור אשש אף נדגה טוחרו להלן אשר אשטו פה אשטו להלן תאפראשטו

 שבאן ואטררביס. טימטים %א נקבה נדבה. טוחרוכאן
 דשלח. לא השון פן הבסה. אף השושה אף החרשת אף צאן משמע. גללרבמ
 אם ללפדם 'ה בא פה לחטאת עזים שעירת אוכשבה

 יבש שעויה פשיו לא שאם הצין שעירה, יביא כשבה פצא לא שאם ללפד10
 לה שאין הנמית כל על הבאה החטאת אם פה דוא וחומר קל הלאכשבה.
 חילושין לה אין עוף חילו5ין לה ש"8 וו שעירה חילו5ין לה יש עוףורלשין
 שעירה. חילו5ין לה אין עוף חילופין לה שיש תוכיח פצורע חטאתשעירה.
 מו תאסר האישה עשירית חילופין לה שאין סצורע בחטאת אסרת אםלא

 לשעירה. תרד לא האישה לעשו-ית ירדה אם האיפה עשירית חילופין לה ש"168
 עולה. עסה שיבשו בדין שהיה לחטארע טים שעירת ש כשבה נאסר לטה כןאם
 שים טבשו סצ1רע פה יד פהשנ טביא ופצרע יד סדשנ טביא וה הא דיןהלא
 שים, טבש שלו העשיר יהא שים טבש שלו והעני וואיל וה אף שניםהחת

 ומ'ו(. שתים טביא אעו טביא דוא אחת לחטאת. שים שעירת או כשבהיל

 שעירה כשבה פוקדש פביאין 14מר אתה ס2ין חרל פה חטאחו על פחטאחו20
 תדין וטרקדש יתה ובני תורין השעירה כשבה ופהקדש כשבה שעירהפוקדש
 יבש והעני לשעירה ש לכשבה השר"8 כיצר )מ"(. האישה עשירית יתהובני
 עוף, יבש והעאיי האיפח לעשירית המר"8 האיפה. עשירית יביא דיייעוף

 רצה אם תסתאבה לשעירה ש לכשבה הפר"8 השעירה. כשבה יביאהעשיר
 דשרפה עשירית בדפיו יבש לא תסתאב העוף את המריש עוף, ברפיה יבש26

 )פיח(. חטאעע על טחטאעע נאסר לכך פדימ לקוףשאין

 עיב. י.כ כריחות ע'ג ג'כ סשראוטיח(
 ע.ב. גמ כריחות ע" שט,וטמ( שם. סשראוטיו(
 ע-כ ג.ר ספראופ.ח(
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 %א ל~ת לו אשרץ אץ ופח ו-י י-ו ועיע לאחשםז
 ולל שי קרק שטמא נון צדכו לו שע שה לו יש פוטג ס"שחולש"ק
 תרךים שתי חטא אשי 4ושמן את רהננקש ע(. שהרי
 לעלה שחד לחטאתאחד אחר. טבש אעו טבש השעש

  ששין לעלה שחד לחטאתאחד לעלה. חטאת שתקרש2
 אחד זשה. בני 81רידה הצר 8רידה יכש! שלא ע%ה: תביאחטאת

 חטאת חחת באין הגש הא% שיםל לעלה שחדלחטאת
 פש אין לעלה ח!חר לחטאת  שגים אין לחטאת אחר ת"ל חשפז, פקהןמקו

 והביא לעלה ששחד לחטאת אחד פ.א(.לעלה
 השר"שו יש הש ה8ר"8ן אם וסנין לעלה. חשחר לחטאת אחר הכהן שיפר"שן10

 פ'ב(. לעלה ואחר לחטאת אחר ת'לה8רש,

 אל פייון לעוף אין אחם חבש הכהן אל אתם חהבששח
 884ך את רהקריב הבאתן. בטפול חייב שהוא מלסרהכהן,

 חטאת שתקדום ללמר אם ללסרע; זה בא מה ראשגהלחטאת
 פיקרא כמשפט עלה יעשה הקגי וי!ת טומר כבר והלא מעשיה בכל לעלה16

 לכל אב בנין ראחצעז. לחטאת אשר את והקריב נאמר למה כן וי!ם י'.(.ה'
 העו!י חטאת בין העקש עולת עם העוף חטאת בין העולא עם הבאותהחטשת

 ראשו את ומלק יג(. עטהן הבאות לעולא קורמא חטאא בדסה עולתעם
 שחשחו הצרדין מן השצחם רמם וגן פ'ר(. העורף את הרוי!ה סגצל ערפוממול

 כשרה מליקחו העורף מן השלק פטלה, מליקחו הצדדין סן המולק כשרה20
 אק-א פאי ססש עורף איליפא עה-ף טאי פסולה. שחשחו העורף מןהשחהט
 עורף פאי אלא ערפה ולא רחסגא אטר ערש סגצל שי שלק אפילושוחט
 ססול רבנן חם פקת(. למליקה כשר העורף וכל פופה ח4גי כק-קא עורףסגצל
 היפר ה'.( כ*ב )במדבר משלי ישב והח! וה"א העורף את הרוי!ה סולערפו

 פפקק עורף תיסא וכי תעסר פאי ל'נ(. ל'ב )ימקז פנים ולא עורף לי ויפם26

 פנש ולא עורף לי ישם שפע חא היכא. רז-יה סול דלידע היכא ק-עינןלא

 שפ. ספראע"1 ע'נ נ'8 ספרא עי' זם,ע1 זם.,ט.ט1
 ע'ב. י'פ חוליןעיה1 זם. ספרא,נ.ר, עיב. ק' פנחות עיד כ.ד ספרשעע1 תעץ. ילקוט ו' זם,ע'ב1
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 סעצין פשיר טליקה טשת חייא רבי בני אמרי פנש. להדי דעה-ףטכלל
 סשאיר, דוקא ד%4שרי ו4ויכא טיאיר אף דאמרי איכא תצלק. העה-ףלאחורי

 קוצץ טליקה סצות כהנא רב אמר פץ(. סואיר אף דאטר כסאןומסתברא
 לא. וסביא סוליך אין ויורד קהנץ לטיסר אבמ ר' סבר סשיתה. הא חוויחץד,

 טשתה הא זו וסאי דכשר, בטליקה וטביא סוליך שכן כל ירטמז ר' למז אמר6
 בעוף. סיטנין עיקור אין יוהקאל בר ראמי ח%4י %ז(. טצוחה הא זו אףאיסא
 עיקור אין קזזקאל בר ראטי דרש%י הא קשי בר רבא לי אמר ראבעאאטר
 זעירא אמר עיקור. "8 בשחשה אבל בטליקה אלא אטרן לא בעוףסינצין
 אשה- אביי אטר ושלק. עומד טתה וכי נבלה עסה בשר ורוב טשרקתשברה

 זירה ר' סליק כי ורח(. בשר רונ בלא ומשרקת שדדה חותך עה8ה הש כן10
 עומד מתה וכי למק אטר שטעחא. להא למז קאטר דיתיב אסי לרביאשכחמק
 שדרה חחזך עה8ה הש כך אימור למז אטר חדא, כשעא אשחוטםהצלק

 שדרה חותך העוף חטאת שלקין כהנד הכי שי תניא בשר. רוב בלאומפרקת
 חותך לקמק או להשט דצ"ע לקמז, או לחשם שמניע עד בשר רוב בלאומפרקת

 מקיה רב אסר פש. רוב או עגים ובעולה עש בשר 0-וב רובו ש אחר סיטן16
 אוחו ת%4שר חשם בחן;ל, טטטאה עטה בשר ורוב טשרקת שברה שמואלאמר

 כושכירו וקהי שנאטר ש~גי זקמז הוה בשר רוב בלא דטפרקת דעליטעשה
 טפרקחו ותשבר ו"8ער מ- בעד אחורנא הכסא טעל ויפל האלהש ארוןאת

 חטאת שלק כיצר רבנן חמ )רט(. "ח.( ד' א משמשל וכבד הא"8 זקן כיויסת
 תצתח אצבעאיו שתי בין נפמק השתי אצבעאיו שתי בין רנלמז שתי שחז העוף20

 טעבודא חו ויורד. מדל של בצפורן וסולק אצבעאיו שתי רוחב עלצו4ורה
 )ס(. טערבית דרומא בקרן לטטה נעשית היתה והיכן שבטקדש.קשות

 )ס'א(. פסל הבדיל מם יבדיל ולא ערפוממול

 קיר על חטאת. של טעצטה החמאת מדם והזהט
 קק- על ולא הכבש קיי על לא המזבח26

 קיר על ולא היפחי
 לסטן שעולתה ברמה הו4ו תין העליון. על לא ההחתת קיר על )ס"ב(.ההיכל

 ככיא. חסר כעוף ער סא"ר ע.כ. שםפ"( ע'א. כ' חולקפ"( שם.פ'ו(
 ח.ר. פ'ז וכחים חוספהא עי' ש( ככי.א. חסר כשר רוכ ער סהניא ע'א. כ" שם)נ.ט(
 שם. חכחים ספראש.כן ע.כ. ס'ר וכחים שם ספראש.אן
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חטעמ
 לם"

 ויל לפ~4 חפשץ ש*א דץ אש לפמע שע~חו שף
 המזבח יסוה אל ימצה בדםהחונשאר

' 

 שלו הדס ששייי קי
 טעשהק כל שיץא חטאת נם.ג(. החחוען קיר זה זה מותה השור, עלסהסצה
 ט4ר(. לעטו שלא לשמל"ו 8רפ הש ח5את.לשם

 בדמה עלת מחפפ כמשפפ עלה יעשה השני אתי
 העוף חפאת כסשפפ יכול או עגש, ברוב זו אף עגש ברוב בהפה עלתפה

 כמשפפ אוסר ישסעאל ר' נס4ה(. הח5את טן עלה חלק יקריבו אוסרכשהא
 ערש. טטול העוף עלת אף ערש טשל העוף חטאת פה העוף חטאתכטשפפ

 העוף חטאת סה העוף חטאת כטשפפ כטשפפ אוסר שסעון במ-בי אלשרר'
 %יו(. חאה נמה טטצה העוף עלת אף ונמה נמה טסצה10
 האיפה שעירית והביא . . . ידו תשיג לא משםי"א

 תפ5ר האיפה עשירית טבא הוא שכך בשעתה סשוה חביבה אוסר קודארבי
 אצטר אלשר רבי נס"(. שעירה ש כשבה ויבא שיעשיר עד לו טסתעיןואין

 עד לו טמתעין אין תפטר סלע טביא בערכש שסיר בשעתה סשזהחביבה
 בשעתה סצוה חביבה אומר שטעע רבי נס.ח(. סלע חסשים ויבא שיעסוד16

 לו טמתעין ואין בשעתן השבת את הןחין הלילה כל כשר חלביםשרק5ר
 עשיךית חפא חמשך ווקבניא נסש(.  שבת לשצאיווקרבו
 נדבוצ לקרבן הצין ואשה, עשירית חוכוע קיבן אלא יי יוהאיפה
 עשיית האיפה עשירית קרבנך ת"ל האשהעשירית

 סהנמלת ועור. רבעש שבעת שהן סאין לשלש טעשרה אחד האיפה20
 ש"א לחפאת החטים. טן כאן אף החפש טן להלן אטורהסלת
 עתן שן שמן עליה ישיםלא חטאת. לום טעחזהפרש
 יתן ךלא פסול. נתן ואם שן עלמה וש"ם לא מע(. שיירמז עלדצא

ש טי לבנהעליה  ק"א(. חפאת כי , יל של. מן 

 לסטה. ר.ה עוב 1 סנתות רשי עי' שם, ספראש'נ(
 הנך. ד" לב ת' ושם הבריל ד.ה ע.ב ס'ה שתות תוספת עי' שם, ספראחיר(
 ע'א. לח שפראזס.ו( עש. לא חולין שם ספראזסוה(
 אלעזר. ר' בשם הזה הסאסר תס'ח( זרף ית פ.ב ערכין ובתוספתא שם,זס'ז(
 שם. תוסשתא שם ספראש'ט( יהודה. ר' בשם שם ובתוספהא שם,ח"(
 שס.)ע'א( שם* סשרא)ע(
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י9 א ר ק י1 יינ ייב, יש-"'ה'
 דאית טה %א. %ל כשרה, תהא  שמן עלקה נתן אפלו יכול חטאת כי%1

 בלבנה שי מכשיר , מקט הכתוב שריבה אחר בשמן. ולפשל בלבנה~כשיר
 מדבר אש ש מוב(. ללקטה יכול  שאש בשמן ופוסל ללקטה יכלשהא
 בשי מדבר אש מדבר הא סנחה של במפה עלקה עלקה חול כוגש בשיאלא

 טנחה של במש עליה עליה ת"ל כלי, גכי על כלי יתן שלא אופר אש או כוגים.6
 עליה קטים לא שצ(. כלי גכי על כלי שטזן לא סדברדמא
 ועל עצמה בפני השמן על יחייב לבנה עליה יתן ולאשמן
 קהודה רבי אמר היא חטאת כי "ש'ד(. עצסה בשניהלבנה
 מרה(. לבנה וטעתה חטאת אעה מ-ול כהן סנחתהא

 מרו(. בכהן שהקפשה פלפד קמץ הכהן אל והביאהישב
 בראשי אפלו יטל בקסצו או בקסצו, יל פטרץ יטל קמצומלא

 שלא קסשן פלא רננן חמ "עץ(. אעאחף כידקפצי קסצו פלא ת'לאצבעאע,
 בה. שמכרין פלפד איכרתה את )עיח(. לקוטץ סדהקשה

 וטתכון לאשש טקטי שקא ה' אשי על המזבחהוהקטיר
 8רט !קקש )עים(. חטאת לשם פעשיה כל שטו חטאת לשם.16

 )8(. לשטה שלאלשקפצה

 מאחת חטא אשר חטאתו על הכהן עליו וכפרי"ג
 ודקלין בשעירה או בכשבה ק-י שבהן החשרין שיכול %ל טהמאלה

 טאלה טאחת טאלה סאחת יל האשה. בעשירית יהו שבקלין והקלין בעוףיהו
 בעשירא לקלין החטר:ן את ובשעיה בכשבה לחסורין הקלין את לדשות20

 -שמעאל יבי סשם כמנחה לכהן רהיתה פ'א(.האשה
 תהא יכול לבנה ולא שסן לא טעתה שאינה חדש בדין לירון שששם לפיאמרו
 ששיה-יה בפירא לכללה דגצעב החויה ככנחה לכהן והיחה ת'ל לאשש,כולה

 וא. ס' סנחות ע.ב לה ספרא)עע( שם.)עיב(
 ח'ח. פייב הקרבמת סעשח הלטת ודסב'ם ע'ב נ'פ טנחות סשנח ע")עיד(
 עיב. ייח פנחות ע'א " ספרא ע")עיו( ע'א. קיח פנחות שם ספרא)ע'ה(
 ס'ב טסא יראלסי עיב סה יוסא עיא ייא טנחות נם וע" ע.ב ש'ה שם ספדא ע" ()וו

 שם. ספרא)וט( הינ. פ"נ שס ורסמם שם טנחות עי)ע'ח(
 שם. ספרא,פיא( ע'א. ד' וטנחות וא ייא ובחים ועי' שם)פ(
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 כמנחה לכהל חקיתה ד'א 8'ב(. טטקות כשאר לנהןמנלין
 האיפה עשהרית להתק- אלא שסר אזו 4צ שלה כהן של טנחה עמדתשוח
 פ".( ו' ט"קרא תאכלו לא תההז כלש כהן סנחת וכל פקיש אני פה כהןשל

 הש הרי כמנחה לכהן חזקזה חרל תאכל, חובה סנחת אבל נדבוצבסמזת
 נש'ג(. תאכל לא חובוצ סנחת אף משכלת אינה טרבוצ סנחת פה טרבוצ סנחת6

 חסעל כי לפעילהנ מ9ח נהן יימת מעל תמעל כי נפשפשו
 א היטש ס-ברי אבותיכם באלוו ויסעלו ייא שעוי, אלא סעילה איןסעל
 ה' )בסדבר סעל בו ומעלה אשוצ השטה כי א"ש א"ש באימה ח-רא כ'ה.(,ה'

 סיסד בשמה דןקמאה מעל תמעל כי )5'ר(.י"נ(
 ולרבות ומדנה 8עה ליבות סעל חסעל כי סרובה. 4סן תופלו סצטרשת שהש10

 בדבר י5מם, שידנה עד ה' טקדשי . . . סעל חפעל כי )פ'ה(. השלעןאת
 ש'ו(. סעל בשרחשה נמצדנה ל5נם ראוי שאזו בדבר אבל לפנם ראוישדצא

 ובות קמ זבש קמ שהבש כמן לחל. ד1ציש שלא אע"פ ה'מקד"שי
 הרי חקדשום סן שקלו שקל דקרש, טטשת ושסחו ת4צצ חפשש י~דותקמ

 )פקק(. לטוק- שרפ בשמה שזג ריבה סעל חסעל כי שפר לכך סעל. זה16

 שרש לי אין לשם. שאען קלש קדשים ששו לשם דטיוחדש קדשש ה'קדשי
 את ארבה העלה את לרבות ונצין לשם שכולן המשרפש שעקייםדנשרפש
 לשי שינצדיהן בשרם קדוים קדזף שאר לרבות וכנין לאשים שטלההעלה
 וריקת לאחר קלש קדאים שיפורי דסש וריקת לאחר ווויסורקקן דטיםזריקת

 אין לאשש ושוזו סעילה בו "ש לאשש שרוא כל ריבוב ה' קדשי חרל דסש,90
 יטל ש )8'פ(. ריבה ה' קדקף חרל לפעילה החלב את ליבות וכנין פעילה.בו
 אדצציא החלב את לרבות ראית פה סקנט, ה' סקדשי חרל הדם את סרבהש4גי

 שם.,שיב(
 במקום חגלת איטז רא ח"(. ,פיו ע'ב "פ שפח 'רוי יב עז סנחות שם ספרא,פז(

 בג"א. האגללא
 ואוסר. דיא שם חוספת וע" עיא, ייח פעילח עז גיה ס8'ופ'ד(
 שם. ספרא ו',פ'ח(
 עא. " פעילח ופשנח שט ס8' וו' הש, פץ פעילח הלטת רמב'ם,8יו(
 קם. ספ' עי',1.8(
 ה'ח,. שיב ע'א סז קידוש'1 'ראלפ' וב ל'ב פסחים ע.ד ג'ח שםא.ח(
 ע'א. ג'ו ספרא,8'ט(
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 לבשר שה שהש החלב את ופי פרבה סקשם הכהוב שריבה אחר הדם.את
 במהר בפזול לבשר שה שאזו הדם את ומצש ובטשו ובמתרבפנול
 חסור' הנסכ-ם בסופו חקמחי בתחלתו קל הדם שטר שמעק רבי 0נ(.ובטמא
 סועלין קדרק לטקל ישו בו פועלין אין בחחלתן הדם בסופן וקלבתחלתן

 לשקן קידו בהן מועלין בתחלה דגסכ-ם לובל. לם2ים נמכר שהחו ספני בו6

 ה' קדוף ת4ל לסעילה הבקז ברק קדשי לרבות תשין פרא(. בהן סועליןאין

 לנמבח ראויין שהן דברש לנמבח שחקדקש בשסן אלא לי אין סיב(.ריבה
 למבח וקדיש טנין הבית, לבדק ראויין שהן דברים הבקז לבדקודקד"ש
 לנמבח, הרארין דברים הבית לברק ודיקד"8 הבקז לברק הרשייןדבר-ם

 דצש חקוסץ ציר כשן לוה ולא לוה לא ראהין שאזן דבר-ם ההה לוה הקד"ש10
 סועלין לנמבח חרמולת הקד"ש אסרו סוכן סינ(. ריבה ה' קדשי דילמצבש
 בהן סועלין הבית לבויק חשדין ובהלבה. בה סועלין לנמבח חסור ובביציתה.בה

 אילן טצ-ם סלא שבך ובל מלאה אשפה סש סלא בור וקד"ש חרד(.ובבזתן
 שכקדש דבר לך אין שנחוכן. ובסה בהן מועלין עשב-ם סלאה שדה פירותסלא

 חרה(. סועלין ולא מצין לא ששלשתן דרוז ומראה קול אלא טעילה בו שאין16

 שנאן ש-ם. שתי בן קשה ושיל הכפחיש. ים לאחר אףיהביא
 טן השם. אף השוטה אף החרש אף שנאן משמע. כללרבות
 אחר צקץ מצה טשרכש אל נקיא מאיטתי סנו(. הפלמ לאהצאן
 רבי 0נע(. לכבש ולא לאיל לא ראה אעו יום שלשים בתוך אבל יום,שלשש

 פרכרעסא. ק8-או% קשקאל רבי מקד. קדראהו שאי בן פלמ, קוראהו טרפון20
 סיח(. כבש משם ולא איל סשם לא עולה חוין איל מכי עלץ סבשהקריבו

 כסףבערכך
יכ~

 חיל מושת שקלי יטל שקלש. יל דזר אף
 סלע-ם הקדש בשקל יל קפטקשת טדיות בבליות כסף שקל או כסףשקל

 פשוו לא אם יכול אשס. לשם סעות הפרש שיהא לאשם צורזונ סלעששלקדש

 שס. ספראטרב( סץ. פץ סעילח שם,צ'א( שם. ס5רא,צ(
 ע'א. יפ בתרא בבא עיא 4צ שם ובסשוה לב "ב סילח שם,צץ(
 חיז. פ'ח סעילח חלטת ורפב'ס שפ ססרא ע",צ'ד(
 שס. סשרא ,צ.1( "טץ. שם רפבים ועי עיא יז סעילח סשנה שס ספרא ע",צ"(
 ה"ד. ס'א הקדנמת סעשח חלכות ורפב'ס סץ פ'א 5רח ע",צץ(
 שרכתסא. ערך לא תיח שד ר חלק השלפ ערוך וע" שפ סרח,צ.ח,

www.daat.ac.il                    www.hebrewbooks.org   



 ט"חייא' הנדולטדרש100
 ומש מק לישו עקלש כסף יל 6 רששר בסלע שש סשש ממיאל
 חרט(. אשם אעו לאו ואם אשם הוא שקליםככסף

 גצ' וקדש. ש~ע "8לם הקדשמן חפא אשר ואתפשז
 חייכין מו ש טעילה חייבין שין השיל שיכול פרשה טשוה פחותלרבות

 ק(. שרופה סשוה פחות לרבות "שלם הקדש טן תיל עליו בתשלומין עליו6
 יו2לם !קקד"8 תיל הללו. בתשלוטין ואשם חוסש טשלם שהתותצין
 קש(. חסשה חופש שהש, עליו "מף חמ"8יתוו4שת

 ק'ב(. טעילה בהן שאין הטחות יחטשת פיט לכהל אתותתל

 באה וטעילה השיל שיכול יל טה והכהן לכהל אתוונתל
 שאף טלטד והכהן לכהן, אחו תתן תיל בה סשעל כהן קזש לא הכהן מ- על10

 טה באיל עליו יכפרחקכהן ק'נ(. וחייב סועלדבהן
 באיל. חרל ישו. לא אשמו את הבעו ולא טעילחו את הבש אוסר אתה סנזת4ל
 שהאיל כשם שיטל האשם. חיל ישש לא טעילחו את הביא ולא אשמו אתהביא
 תסלח האשם בנאיל חיל סעכב. החוסש ידש1 כך טעכביןודשושם

 סשי"-ין אין תנמלוק וק-ר(. טעכב החוטש אין טעכבין וחשם איל16
 )ק'ה(. לו דרל הביא ולא שקשב אע-פ יכול או הכפחיים ליוםלא

 שי ד'.( קל,ח 5זהלש ארץ טלכי כל ה' יתזך דכתיכ מה פעחס רביאפר
 בשעה אהץ. וקלסו טכסאקקם ועטדו הקב'ה טפי העולם אוסות שמעודברש
 חמ"2יתו שת "8לם הקדש מן חפא אשך ד4יתשאסר

 קשר טן צעורא דנסיב טן כל שלמ בנימשות אטרו עלון וסף20
 ולא לו, "שלם הקדש טן חטא אשר שת שוסו טפרש חה דשדן סיכא ביההוה
 בה' טעל תסעל כי מש כתיב  שבנבוה מגבוה יותר בהדיוט שהחטיר אלאעוד
 וטעלה חחטא כי מש כתיב ובהדיוט שם עשאו ט'ו.( ה' עיקרא בשפהוחמא
 לטעילח חפא בהדיופ שדקדים אלא עוד ולא נמיר, עשוו ( כ'. ה' 5שם בה'טעל

 קפטקאות. כמקום קפטקיוה ככי.א שח ספראש'ט1
 שסהים יראלטי יכ רח טציעא ככא ועי' כאן כספרא הלל ר' נירסת עי' שם1ק1

 תע". רסו 'לקוט הן1 1פ.כ ע.אכ"
 סיא. פז טעילה ועי' שם1ק'כ1 שם. ספרא1ק'א1
 ע'ב. י' סעילה ע.כ כ'א תטורה שם ספרא1ק'נ1
 שם. כספרא כ' ווייס הערת עי תע'ח ילקוט יא קיא קסא ככא שם ספראק.ר1
 הבש. ולא שישכ כסקום הכיא שלא ככ"א שם ספרא1ק"1
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 לה שמז מוו(. אהי וקלסו טכסא"קן ועסוו לחטא. סעלה הקדשובנמא
 נקע(. לעיל כמ-חנען ( "ננ כ' מצצת אסך את אבק- אתכבד

 חה וראי אשם דר44צן מדח(. ראשון ענין על ששיף זה הרי חשםישז
 על שמהולא על לא בא אימ הה זדת שמהועל על בא הראשון תלףאשם

 אחד את אכל לשנש חיסן חלב כיצד הא מדט(. שמה שמת על אלא זדון6
 יזעע ויוין סהן כאחת שמ בבית עמו ואחותו אשאזו אכל סהן אתה עעע איןסהן

 שפ בבית עמו חשחווע נדה אשתו אבל בוה, כיושו כל וכן עשה מהןבאקה
 אחד את אכל לשץ מוחר חלב מדי(, שמ סהן באקו יזעע ואין פהןבאחת
 באחד סלאכה ועשה לשיו הכשרש ויום שבת אכל, פהן אתה עץע איןפהן

 )קיא(. שטר מקושע דבי סחייב אלקמר דבי עשה סהן באקה עץע אין סהן10
 להביא שחטא. שדע לוה שרט ידע ולא תחטא כי עגאמר קולו חוסרונמצא
 להביא דודע לא על אלא אשם סביאין ו4רן שחטא ידע שהרי אפשר איאשם
 )קיב(. יסיו כל נפש על דוה נמצא חטא של עצמו יודע שאעו אפשר איחשות

 מצות כמכל )קיצ(. ואחת אחת כל על לח"ב אחתרעשוזוק
 ועל כרת זדים על שחייבין כל 4*מרו סיכן להלן. האסח-ות סשת ה'16

 רלא )ק"ד(. תלף אשם לו הורע לא על חייבין קבועה חטאתשפחו
 כשהמז וכאי בן יוחנן רבו על עליו שח עונו ונשא מששםידע
 ידע ולא לו סעידה שהחוה במקום ופה 141סר בוכה המז ו"ה לפיסוקפיע
 )קמיו(. וכמה כמה אחת על לחטא דגזתבוין עתו תשא ואשם בו מגי כןאע'ש

 ואוטר טפרש ככי" ע.א,. )קלא פכ'נ רכת' פסיקתא ס.ד פ'ח רכה כטדכרק.11
 ואוטר. טכרטכטקום

 ועטרו. ער עד פלא חסר ככ"א יכ. כ' לשטות טהצ שם פסיק' שם כפ'רק"1
 ע'א. כ.כ כריתות שם ספדאק'ח,
 הי.א. ש'ט שמות והלכות ה'ה פ"א טעילה הלטת דפכים עי'ק'ט,
 וכ. ין וכריתות עע כץ ספרא וע" שם רטמם ע"ק.'1
  ע'ח. ייפ  כריחות  וסשות שם טפראק"אז
 עיכ רט ט'כ פיד כריתות ועי' יה, ופא הצ פצ שנמת הלכות רטב'פ עיקיב,
 )תקט'ד(. פ'ב כריתותותיפפתא
 עז. כ'ו ספרא)קי'נ(
 כריחות ותוספחא היא פ" ששת הלכות ורטכ" ע.א כ'ה כריתות טשנה עי'קיד,

 )תקס'ח,.ח.ר8.ר
 ע'א כן נזיר ועי' עיכ, פ'א וקירושין רפ'ז, )צד ה"ד פינ קיחשין תוספתא עי')קט"11
 שם. ספרא וע" תע'ט. רטו וילקוט ה'נ, ש'ד ע.כ נע נזירוירתלטי
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 ,צן1מ %סר ש* ממת ק% שצן פץ לזץ מאך שמ- וצ44 יתירי
 הלף*חם

 רמצב זי ומש אל עמוהמא חחא יעויש %א בו שאפ-
 את יעא וכמה כמה אחת על יודע שאזו סי את ענש כן אם ירע. שאזועא
 שכר ישלם וכסה כמה אהת על יודע שהא סי את עח ת*ם יודע, שהשסי

 שסר יעקב רבי )קטץ(. . סרובה הטוב  שפרת סשצת ועושה יודע שהש לסי6
 תלוי אשם טבש אכל לא ס5ק אכל ספק בסלע חטאת סבש חלבה14כל
 כסה אחת על עבידה ספק לקץ שבאת לסי הכועב עמש כן אם סלעים.באגי
 שה חמצה שטר יופי בידבי סנחם רבי )קח(. סצוה לעחשה שכר 'שלםוכטה
 חישב צא סלעים. בשמ אשם וטבש וחהדצה סעילה טבש ההקדש סן8רוטה

 אחת על לשמה הכועב ענש כך אם לאלפים. קרוב סלעים באגי 8רוטות כמה0י
 לעושה שכר 'שלם וכטה כטה אחת על לעתשין כן אם לשיר, קיש וכמהכמה
 המלה סן %סר צא סשת של .שכרן טתן לידע אשך שמר רבי קייח(.סצוה
 הרי טץ.(. ל'ה )במרבר בשמה נפש סכה כל שפה לטס עבאמר סקלטלערי
 קרא כך אם וחוסר קל רבר,ם ודו-י בשמה. שהיה לסי נפש סכה קראהכועב

 הח ואם בשמה, טצוה שעחשה לסי צריק שיקרא וחוסר קל בשמה שהא לסי6י
 הטוב  שפרת לטצית עצגצ לסכוין וחהשר קל צריק קורש בשמה פצוהעושה
 לבוא לעתיד סצךת של שכרן את לידע נפשך אומר יופי רבי )קי'ט(.סרובה
 ועבר תעשה בלא אחת סצ1ה על אלא נצטוה שלא הקדשני סאדם ולטדצא
 כל סוף ער דורותיו ולרורות ולרורותיו לו נקנסו סיוצת כטה ראהעליה

 הוי הפח-עמת טדת או השב סרת סרובה סדה אחה וכי עדכ(. הרורות כל20
 סעוטה שהש הפורעמת סדת אם טה הפורעמת, סטדת סרובה הטג סרתאוסר
 ומן הפשלין סן לו היושב הטרובה הטוב טדת לו. נקנסו סיוצת כסהראה

 ולדורותיו לו חכה וכטה כמה אחת על הכשרש ביום והסתעטץהמחרין
 הוא הרי אהשר עקיבה רני וקכקש(. הדחרחז כל סוף ער רורותיוולרורחז

 הערות פתקייפת אם טז.(. "ם )רברים ערים שלשה ש ערש שגי פי על אוסד26

 8.ל. נתן דרבי אטת ע.ר כץ ספרא עי)קט"(
 כ'נ נויר עיב 8.א קידושין וע" יעקב, רבי בפקום עקיבח רבי ושם שם, סשרא)קיץ(

 ה,(. )8.ר שא נץ מיר יראלפיעש
 שם. סשרא )קע( שם. ואררינ שם סטרא עי')קיט( שם. ספרא ע")קי.ח(
 שם. אררץ וע" ע'א, "א סוטה ע.א ע.ו יוסא ע.ב ק'  ס~הררץ ע.א כ" סשראקכ.א(
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שןחקדא "חייה'

 14 ~תשו ח4קי את מא ל א4ו מאשז וגשב 5תמ ה לבשש
 עברה לעוברי לניט5ל הכוצב קוש כך חשם באלו. כיהמו דוו את~עשת
 כעהשה פצצה לעהשה לנטשל שכר "שלם מפה כפה אחת על עברהכשברי
 להכרהץ בקך רעדצ את יבא מ1שר 44טר דצא הרי שמר דבי )קכוב(.פשצה

 סשק עץ על שצששז ל5י נשש הכוצב קבע ה'.( יפ 5שמ הבצ"ל תשל ע(מם6
 החסדים את ורגופל דהמיש את והטפרש הצרקות את דטנבה פעתה 4גצרנ5ש.
 דמא דוי 4צפר ומדיה בן אלומד דבי )קכונ(. נששו לו חבתן וכפה כמה אחתעל
 אלהיך ה' יברכך לפען, בשדה עטר חשכחת בשדה ק-מדך תקש- כיאומר
 אשר יודע. בלא 5שוה עץ על  שבאת לפי ברכה הכוצב קבע יט.( כיד5שם

 בה תתפרש והלך עני ופצאה פסנו תפלה בכנפץ שצרה סלע היהה פעתה10

 על לשוכח הכוצב קבע אם בשדה עפר כשוכח ברכה לו קובע הכוצבהרי
 אחשר אלממר ד' קכיד(. בדעת מצצה לעהשה שכר "שלם מטה כמהאחת

 סיע לעשה כדי בשמה שחטא פי חשת בשמה שרונ לפי הכחוב עוש פהט5ני
 כששגי אם וחחשר קל פחחייב 4גי שומ כשאגי אם אדם שיאפר כדילדצרה

 החטא טעם שעם שלא ד4א קכיה(. החטא פן עצסו את פעפיד תסצא כתיד16

 5שר 84י ויגיש אף 4גי פטח- הראשתש מה חיפר טעה 5עם כ4 ויעשהילך

 )קכ'ו(. בחטא טשהקעתפצא

 כל לרבמצאן שש שתי בןקשה איל חהביאי9ח
 יההמא וקצאן נמן וקכ"(. חמפ אף דחיטה אף החרש אף צאןפשפע

 שקלים בכסף להלן אטצר ש-כך פה ב:ערכך )קכ*ח(. ה5לנם את0ג
 )קכ'ט(. אשם לשם בחחלח פעות השרש שיהא לאשם שקלש. בכסף כאןאף

 ידע לא והמש שמ אשר שמתו על הכהן עליווכפר
 על חיב שהש טמ1 אחד תלם ששל שמו ודם חלב ס5ק לגץ בא ת'לפה
 ולא חלב לשוסשק בא שמ2 כל על לחייב שטצו על יל אחדואחד,כל

 אשר ת'ל אחת אלא חייב שאעו טנין ידע ובאחרתה ירע ולא חלב ספק ידע96
 תע84. ר18 ילקש יב ח' 8טת 5שמו 9ם 85רא,קג'ב,

 9ס. שפרא ,קכז, ,
 כ*ב(. ,צר ה4ח 9*ב 5אח חוסשתא וע" שם עףנקכיר(
 יטא וק" 8צאתי. לא הית ה5א5ר 5קור 1קכ.11 8'ל. טק דר' אטת ק",קכיה(

 וכר. קבירה אדם שעבר .בית לב כ" קטן 18עד קיב1.9
 לב. כצ כדיהא שם,קכיש, שם. סשראקכ.ת, 9ם. סשדאוקכ"1
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 יטיי",, הגדולמדרש104

 קמש מש אתו רבי ויע חלב ספק רדע חלב ספק לצץ ם* מולגצנ
 *מת כל על תלף ו"ם )צש הש כך פחת אחת כל ל חשתסבש
 אז אלויע הא לן ונסלח ק-ע לא חקטש ושץ.יל פמש "אז אלפ יטל 14 *מרש '1 לשמצ1 פש זק א ו קלאגתמת

 שסוה שח" עחשז 1לה ל חמה מ לסה דא חפאנ ויבש עד ש סששר6
 קלבג זזג וה וצי וזמז משא כךחמר

 תלף ואם הבש אשר אתה טמן ויג טה אשם 4"ם הוא אשםיפ
 חייב המה שלא לו טדע ש ח-אי שחטא מדע כך ואחר הדם את חרקחמחמו
 אע'פ יטל וקלע(. סקום סכל אשם אשם ת4ל לאכילה. צתר שוצא מניןכלל

 השרשה לבש יצא והבשר "ששך הדם לו יעשה טה הש. ת'ל הדם, מרק שלא10
 טה הש. ת'ל נשחפ, ש5א אע'1 יכול או וקל"ד(. יאכל הבשר הדם מרקהא
 ער ירעה אוסרים וחכפים טאק-. רבי דברי בעדר וקיעה ישו לוושה

 הזאיל עשתיו על דוי אדם ש5 שלבו סשני לנדבה דסיו ויפלו ויסכדשיסתאב
 לבדק יפול יכול לה' חשם וקל4ה(. להקד"שו בלבו נסר הפרשן ספקועל

 לה'. אשם תיל לכהן, סו5ו ינתן יכול לכהן אשם או לכהן, אשם ת'ל הכית16
 חןעחיחז לשם הבשר עולות. בהן ולוקחין למיבה צפלין אששת צתר כיצדהא

 האיפה עשק-ית שחר החטאות שתר אשמש שחר אלא לי אין וקלז(.לכהנים
 נכסץ דנקד"ש ורגסמרע המיר קדבן שחר יולדמ תךי חבות ובש קנישתר
 שימכרו מנין ועופות וסלחות  שמנש יעות לנמבח הראויין דברים בהןוהיו

 הכלל וה וק5"(. אשם אשם ת'ל עולמ, בדסמזן ויבש הפין אוחו לצריכי10
 והעחיחז לשם הבשר עולמ: בו לקח אשמה וסשצם חטא טשום בא שהשכל

 לה' אשם אשם הש אשם יצרול הכחן קקוק-ע דרש פדרש וה (. וק5.חלכהנים
 וכסף אח1ם כסף שהשר לכוגיס, ואשם לה' אשם קישין כוצבים צישצ14
 לבדק כלום ססנו צפל שאין ח.( יב ב סלכים ה' בש יובא לאחטאות

 ע.ב. כיו ספראק'ל(
 ע'ב. "ח כריתות ע'ב "ט שבועות שםקל.א(
 שם. ספרא)קל.ב(
 שס, ספראקל.ד( עיב. כע כריתות שטקלע(
 שם. ספראוקל.ו( שם. כדיתות שםקל'ה(
 עינ. לן ספראוקל'ח( ס.ו. פ.ו שקלים שם;קל.ו(
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105ויקרא כאי-ט-ה'ח,

 אשם. אשם ת4ל שקלים בכסף וךבש חרושה ששחה לאשם תנין קל8(.הבית
 אשם לרמא ראא טה דיא. ת'ל פצח-ע, מושם מיר אשם טרבה ששי יכול14

 פקשם. דגץצב שריבה אחר פשץרע. 1141ם מיר אשם ולההמא חרופהשפחה
 פשרע חשם מיר אשם ובי תעצש איל שהש חרופה שפחה אשם וביסרבה

 עךפ(. איל שאש6

 עפיצ ת'ל טה. בה' מעל חמעע~ז תחטא כי נ8שכ"א
 ,קפזו(. לאחרש פרט עפיצ לממה פרט עפיחו פעפש שתיעפיחו
 לעיר הלכתי אכל לא הזוא היום אכלתי לחברו האומר יכולךכ:ד4ש
 חטא שקדש ,בכחש אלא 4וטרתי לא וטזש חחטא כי המל הלך לא העאפלתא

 ךכ:ך4ח ול טה שטר רבי קפ'ב(. חטא קדש שלא כחש שא10
 וכחש אבדה מצא! או יד בתשהמת או בפקדוןבעמיתו

 דבר שא פסע של שהן פיוחדין אלו פה שקר על תשבעבה
 קפע(. פמון שלשאש

 פעל ומעלה היל טה אומר עקוה יבי בה' מעלהמעלה
 נשפן כך לפי ובשטר בעדים אלא תותן משו %ן ולוה פלוה שכל לפי בה'16

 שתדע רהנה אש חברו אצל ד*קיד אבל ובשטר. בעדים פכחש פכחששהש
 פכחש שהש נשפן לפיכך שמו. יהברך דוא שבעיהן השל"שי אלא נשסהבו

 אלא פעל לא כאלו בדי פעל ומעלה שסר לכך שבעיהן בשל"שיפכחש
 בפקדע. ת'ל בדברש, יכול בעמיתך ךכחש וקפ'ד(.בשם

 פיוחד 8קדע טה 4ע סגען של שאש דבר ישו מסון של שרוא פיחקד פקדון סה90
 יד, בוחיפת תיל כנין, לההמאו רשא לו שיש פלוה לההנשו רשות לושאין
 14 ת'ל מהנתירסנין, בו שאין בהןפחנתירמל שיש דברש אלוחולו טהש

 שכר הכובש דבעלש סרשת מטלין שהן דברש פעחדין אלו טה יר,בתשמת
 את עשק אך ת'ל סנין. הבעלש סרזית כלום מטל שאששכיר

 דעת שאין אבדה בהן יודעת שקןו שדעת דברש אלו אלו * עמיתן96

 ע.1 ע'1 פסהים רזי ע4 עיב, כז תסורח סץ פץ שקלים ע'א קינ ובחים זסקל'ט(
 רבא. אפר דשה ע*א כ*ו מיר ותוטפת אשסר*ה

 ) שס.)קס'א( שם. פ8ראוק'ס(

 *ם.וקסע( כאן. הלל ר' וירסת ועי' זםוקס.ב(
 ע'ר. כ'ז ספראוקס.ר(
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 כע כת, נטאיי הגדולמדרש1%

 לא בד וכחקן 1ן"ג שדה אוסם*צ"ןיוטו%לצוול
 ולא במתאיה ובמוששוקז, בת היודע הן אבדות שלש אהצר ומאי בןבסושוקז.

 לך שאפשר דברים סיוחדין שלו אלו פה או )קמ14(. בג%צאיה ולא בהבה,
 מלבקיה טו ביין סש דנקרב כמן סנין לדעתן לך אפשר שאי דבריםלדעתן

 אשר כל על שקר על ת"ל סנין, בקטף חסור חלב בדבש סעש סי בשמן6
 קרן אלא עלקק סשלם שאה% דברש סיוחדין וושלו אלו פח ש )קס"(.ישקר
 ת-ל סנין, רע שם משהמא והספחה האשס וחטשה וארבעה כפל תשלוסיסנין

 יקסיח(. ייבה בה' טעלהצעלה
 חבלת לחברו לאהצר 8רם פעהשין אלו הרי סכל, נהמ, בן אחתכ"ב

 הדלקתי, לא אשו והש בשבת נדשי הדלקת חבלתי, לא אחצר מןא בשבת בי10
 ראית סה )קס"ט(. פעושין אלו הרי סכל ביצה בה אחת ת4ל חייב יהאיכול

 את אגי סרבה סיעט. היו%ב שריבה אחר אלו. את ולהוציא אלו אתלרבות
 וק,(. בנפשו עלקק מיק שהוא אלו את ושציא בנפש עליהן נדע שאעואלו
 לא שסר הוא בתי את ושתיתח שסת לחברו האהצר יכול אוטר שמעוןר'

. את שרך המית חמון לא אחצר העא שחיי שרך חמית פתיתי ולא שסתי16

 והש עעי, את וססית שי את הפלת עבדו לו אפר דג(ית, לא אוסר העאעבדי
 בעטיתו דכנןקש חיל חייב, יהא יכול ססיתי ולא הפלתי לאאוטר

 בה וכחש אבדה טצא או יד בתשחצת אובפקדון
 שהן אלו שמו קנסות שאען סיחחדין אלו סה שקר עלתשבע

 45"א(. קנסמ20

 אעה עשה. פצמ וו והשיב זהה. פה יד והיהכ"ג
 סחויר לש מם סחוירה בעזה עוסדת המילה שזשם ישלם ת4ל מגשה, סהשם

 יכול מל אשר ת,, פה המלה את דדקשי1ב )קנ'ב(.דסקז
 חוסש טשלם הש שמל טה על מל אשר ת4ל אבז, מל על מושם חוסשישלם

 את או את. ח-ל ע",ר כל הרב% לא יכול אבי. שמל טה על לא מושם26
 ליו שטשת ירוש' ע" וכ, קיח קפא ככא עיא ג-ה ספרא,קפע( שם.קפ'ח(

 עיא. מיכ גחוטת שם וקפ4ה( שם. ספרא יקפע( ה.א(. יפ-העיא.
 שם.וקז( שם. ספראקפיט(
 וכ. לץ שבועות ע" יא פיכ כהוטת ע-א גיח ספראיקנ-א(
 גאן. ויקרא 'לקוט ע" שם, ספראקנ-כ(
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א2חקדא לה נ?, נהן'ר

 אמ י"ש"ק ש ושמ חא "%ה"ם שק אר ו5 טההעשק
 שה אק טה % 5א שש ךחש מ8ם הש אק מק ע5 והק שרי5
 )קיג(. דסיו ע5 יפי" עסו אעו חשם "שלטע עסו שהש בוסן אוצ הפקדאשר יי טה הפקדת את אן אן צקדו5 כ5 קצמ 6ט5
 הא 'י פי ש5י לשקר עליו "8בע אשר מכל אוכשד

 ע5יו ,דהה. ע5 ג'ן שמתה ע5 בין הש9 אשם ע5קק שחייבין הפקדעשטעת
 איני השלם לשקר עליך ע4'ד(. בפקדון פק- שיהאעד

 5א עדין אם אב5 והודה, תשבע כשר כן אם א5א ואשם היסש קרןסשלם
8י אתו ף8לם )קנ"(. ב5בד קרן א5א סש5ם אעונשבע

 אתה אחד בחיוב סכל אחת ע5 שמשר כש5 הש5ומי סש5ם אחצ סש5ם הא10
 תש5שי אהניא ו5א כפ5 תש5וסי את אהני4ו חיובין. בפי טחייבו אתה איןטחייבו
 ארבעה הש5וסי סש5ם אעו סש5ם הוא בראחן בראשו הר5 וחסשהארבעה
 וחסישיתו בראשו הר5 ואשם. וחוסש וכפ5 קרן סש5ם המב יהא יכו5חסשה,
 שסיף וחסשה וארבעה כפ5 תש5וסי דימש5ם אין חוסש סש5ם בראשהסש5ם

 ס5סד הרבה חוסשין הכתוב ריבה חקכ2"8ית1 קנץ(. חוסש16
 עך"(. שרוטה סאצה הקרן וךתסעט עד חוסש ע5 חוסש סשלםשריא

 לאשר חמשה. "ת"צ ההי "יהא עליו יסףוחמישיתו
 יחנו 5א יכו5 קרח(. יי ששיחי 5שי"י יני יא יתמו לוהו4פ
% דין ביתלשליח  בית אשמתך נניךם )קיפ(. יחנו ת54 5יורש, 

 )ק"ס(. הוצאה כשעת אוסר ה55 ובית וביחר, בחסר '5קה אוסר שטאי20

איל הכפרענ 'ש 5אחיש5י יביא אשמו אתכ"ה
 אף שנאן . סשמע. כ55דבות שנאן פים. שתי בןקשה
 קס"א(. הפ5ם לא הששפןכ2ן המס. אף דחצטה אףהחרש

 שם. ספרא,קלנ(
 שטעות וסשנה וט' ה" פ" שטעות הלטת ורסמם ע" מ' כריהות סשנה ע"וקו.ר(

 ע.ב.14
 ע.1. כיח ספרא,קיו( שם. רסב'ם וצ' שם. ספרא ע"קיח(
 וב. ניד סציעא בבא עצ קץ קסא בבא שם,קלו(
 ה"(. שץ ע.וו ס.ר הרוסות וירחלסי שם נ" 11' שם ספראוקלח(
 ע-א. סץ יפ שם ספרא,ק'ס( שם. ביק שט ספרא,קיס(
 שם. ספראקלא(
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 שקלש.כסף כאן אף שקלים כסף להלן אשד ערכך 5הבערכך
 וקס'ב(. אשם לשם סעות הפרש שיהאלאמטם

 אחתעל לו תסלח ה' לפני וזכהן עליך ךנננצי4כשך
 כיצר )קסז(. "גשה אשר סכל אחת על ת'ל השתת אחת כל על חיצ שהשצז

 תאצסת פקדע למ תן לו 10טרץ אוון חובעין חסשה הץ6
 ש"ש ואבדה ומל ק-

 שדצא סנין ואבדה מל יר וחחיטת פקדון ביץ לכם שאין שבועה בידך.למ
 פפני יכל )קם'ד(. יעשה אשר סכל אחת על ח-ל השתהג אחת כל עלחייב
 שש ואבדה ומל יד משטת פקדון לי תן אהד לו אטר אפלו סנין חטשהשץ
 חייב שהש סנין ואבדה ומל יר ותשטת פקדע ביץ לך  שאין שבועה בידך.לי

 אפלו סנין הב"צות סעי שהן פשני יכול 14צ2 על ת'ל שחת אחת כל על10
 חפש ביץ לך שאין שבועה בידך. לי שש תיספין חצעורים חטים לי תןלו אצח-

 )קטיה(. אחת על ת'ל חשחת אחת כל על חייב שהצא וסנין וכוספיןושעורין
 אצלך שהפקדתי חטים לי תן לו אמר א8לו הצין הרבה סעין שהן סצייכול
 ושלפי הלצי אסש שד~פקדתי חטש ביץ לך שאין שבועה חשלצי.אמש

 אחת טביא שהש חצין אחת, על יל האוה אחת כל על חייב שמוא צין לפנץ16
 חובעו אחד המז כיצר )קפז(. קגשה אשר כל על אחת תיל הרבה, דברשעל

 בעץ לך שאין שבועה ושלשנץ. אסש אצלך שהפקדתי חטין לי תן לו141טר

 והא )קם"(. יעשז אשר כל על אחת ת'ל אחת, אלא חייב שאש ציןכלום
 אחת כל על חייב 5רט אחת אלא חיינ אש כלל הכלל וה לכולם.הדין

 )קס'ח(. ואחת20

 וכמה שצמ כה נו ש"" עי בה לאשמה יעשהאשר
 אסרו סיכן אשמה. כדי סשם בו שין סמה אש ס5רוטה פחמ אבל5רחשה
 לפחחז עד יסרין 5רהשה לשצה החקקו 5רוטה, סשוה לפחות מקקין דין באאין
 של עעוזן ספעת כסה חששה ב1א אוטר עסי ר' חניא )קס-ם(. 5רוטהסאצה

 שם.וקסעי ע.ד. כ'ח ספראוקלב(
 עיב. לץ שטשת שם ספראוקס.ח( עיב. לו שבושת סששת שםוקס'ד(
שם. ספראיקס"( שם. ספראוקסץ(
יא(. ופ'א ען 2'ח קידשין יחשלסי שםאפדא הטץ פ" שטשת הלטת רסבים ע"וקסיח(
 שם. קיד' ייא' ווב עש 2'ח ב'ט ועי, היש פ'כ ס2הררין הלכא רסב'ם ע"וקס'ט(
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 מלן תייא שקרן הקרא הוטא נקרא אחת פרוטה שבשביל עחשקין חשלמלנין
 עד ותשבה ודוי המרעי סלעים בשתי אל ומבש אשמן תייא עשקןהקרא
 ארחות כן היא נפש, אל כאלו הכהוב עלץ פעלה אלא עור ולא לו.שיתכשר

 התא רב פי של נ*ש מןע(. 5פ.( א' )טשלי יקח בעלץ נפש את בצע בצעכל
 דכתיב נמל של דזאשר טאן מלן. של אפר וחר נמל של אסר חד חסדא ח-ב6

 דל כי דל חמל אל דכתיב מלן של דימשר ופן וכו', בצע בצע כל ארחותכן
 כ,ג( כיב משם נפש קבעיחם את וקבע ריבם יריב ה' כי כ'ב.( כ'ב משםדוא
 חתן וצריק שאמד ופרחפין וחתגין תצתרין עחנין אלא כן אען הצריקיםאבל
 עלוץן פעלה שמחנין ושרוטה פרופה וכל וקעש(. כ'4ג( לץ ממלשתמן

 הן ולפי ל'.(. 4א )משלי חסם נפוות ולקח והש נפשהג קן כאלו הכועב10
 נץ )"שעוז נדכאש לב ולהחיות ששלש רוח להחעת שאמד ליתןןפו-פין
 כל דכתיב קץ לאין ער זרען חרע הרען הן פברכן וקבהה ולפיכךפיו.(.
 יברכם אלהים )קע*ב(. כיג( ל" )ההלים לברכה חרעו ומלוה חהעהיום
 השל עדותיך אל לבי הם ככויב עדותיו אל לבם וש בטתםתיו עעווושיר

 וקעע(. אלהום ה' עלעו ירחם כן ל"ו.( ק"ט משם בצע אל16

 8'1 יפ ויראלסי עש עיא ובש שפיד( וצד היה *יו פציעא בבא הוסשחא ע"קיע(

 ושוע. עש( 1"איח
 עיוג ק"ב פציעא בבא עש ק"ט קטא בבא ע",קע'א(
 וצ.ע. בטיוו הוס*ח)קעיב(
 הרחפיפ. בעל שפד כ1 בכ"א,קעינ(
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